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 دانشگاه فرهنگيان
 پژوهي تخصصي آموزشـميفصلنامه عل
 1396بهار،شماره نهم،سال سوم

 رويكردي مناسب براي تربيت ديني،گرايانه واقع گرايي آرمان

2بابك شمشيري،1عبدالرسول قادري

 چكيده

ب و يـافتنه انسان از ديرباز همواره حقيقـت بـوده اسـت. شـايد بتـوان گفـت دليـل دنبال ديدن واقعيـت

و مسائل مربوط به آن نبوده اسـت.  و پيامبران چيزي غير از كشف حقيقت پيدايش بسياري از فيلسوفان

و حقيقت چيست سؤالاين  ب دامنههاي تالش؟ كه واقعيت و نحلهه دار بشري را فلسفي هاي دنبال داشته

دهاي فراواني را در حوزه و تربيت مختلف از جمله ب به وجودر تعليم  طـور اخـصه آورده است. اينكه

و آرمان واقع ؟ اين دو چه ارتبـاطي بـا هـم دارنـد؟ چيست) خارج از تلقي مكتب فلسفي( گرايي گرايي

يــك شــرايطي مشــاهده تي اســت كــه انســان در برابــرســؤاالعمومــا؟حقيقــت ايــن ارتبــاط چيســت

و چالش و امورييم غير قابل انتظار از خود برانگيز وكه) واقعيت( پرسد. شرايط ي هـا هدفبا آرزوها

و مغاير هم هستند. اين وضعيت در حال حاضر در حوزه تعليم) آرمان( و گاه مقابل او همخواني نداشته

و اخيـراو و موجبـات تغييـرات درً تربيت ديني كشور به شدت مشهود است ايـن تحـوالت بنيـادين را

ط رويكردهـاي مختلفـي،ي اين مقاله سعي شده است با روش تحليل فلسـفي قلمرو فراهم آورده است.

و آرمان از جملـه در نحوه ارتباط عرضـي هـم،)گرايـي واقـعـ گرايـي آرمـان( هـم وضـعيت بـا: واقعيت

 بيـان شـود. نگارنـده) بـه ظـاهر( خـواهي آرمـانو باقي ماندن بيني واقعحذف،خواهي بيني وآرمان واقع

د مناسب تربيت ديني در شرايط توانمي داندكهميهايي را واجد ويژگي بينانه واقعيگراي آرمانرويكرد

و آرمان را كوتاه نمايد. و تا حدودي فاصله ميان واقعيت  كنوني كشور قرار گيرد

و:ها كليد واژه .نگري آينده،عقالنيت،گرايي آرمان،گرايي واقع،تربيت تعليم

و تربيت1  ghaderi10@yahoo.com،نويسنده مسئول،يانعضو هيات علمي دانشگاه فرهنگ،دكتري فلسفه تعليم
 عضو هيات علمي دانشگاه شيراز.،دكتري علوم تربيتي2

21/3/97پذيرش:1/5/94دريافت:
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 مقدمه

و صاحب وها آرمانن در طول تاريخ هميشه انديشمندا نظران كـهايهجامعـ يي را براي فـرد

و يا غير نظامكه گاه به صورت نظااندهدر نظر گرفتاندهزيستمي در آن مند در حال حاضـرممند

دارد. البته اين موضوع تنها مخصوص صاحب نظران يا انديشمندان نيست بلكه ما قرار در اختيار

بـمي در قالب آرزو يا پنداره ظاهرها آرماننيز اين بعضا در ميان آحاد مردم عنـوان مثـاله شـود

و،انسان شدن،بعضي از والدين هدف از تحصيل فرزندشان را آدم شدن زندگي خوب داشـتن

و.شمرندمي روي پاي خود ايستادن و صاحب انديشهدر اين اظهارات در بعد اجتماعي ن  نظـرا

درايـو) فـارابي( مدينـه فاضـله) اگوستين( شهر خداي مانندييها مصلحان جامعه در قالب واژه

و الهي و رضـوان الهـي يـا حيات تعابير ديني و خدا طيبه يا قـرب و بـروز گونـه شـدن  ... ظهـور

و عـام،رسـد ايـن مفـاهيم مـي بـه نظـر،كنـد مي و آرمـاني باشـند مفـاهيمي كلـي در بـوده كـه

لذ هاي مختلف فرهنگ ا بديهي است كه انديشمندان يك جامعه كـه واجد وجوه مختلفي است

وها آرمانبهايهرا دارند به گونها دغدغه نسل بهترين جامعه را در ذهن خـود سـاخته بينديشند

و عـالم واقـعها آرمانكنند اما اينكه بيني پيشو  و تـا چـه حـد بـا اوضـاع از كجا نشات گرفتـه

و در گستره و،گيرندمي زمان چگونه شكلي ارتباط دارند يا ظـرفآچقدر دست يافتني است

تي كـه ذهـن بشـر را بـه خـود سـؤاال از جملـه،ن را داردآزماني عمر يك انسان امكـان تحقـق 

.مشغول ساخته است

ب وه اهميت اين موضوع و تربيت دوچندان است چـرا ويژه در حوزه تعليم كـه نقـش تعلـيم

و اصالح زندگي بشر در طول  .تاريخ با مسئوليت تام تعريف شده استتربيت در ساختن جامعه

بـا.داشـته باشـدايهاين حوزه جايگاه ويژ لذا بديهي است كه در نظر گرفتن اهداف آرماني در

و حتـي پيـامبران هاي نگاه به تاريخ انديشه بشري نيز موضوع مشهود است كه عموم انديشمندان

وها آرمانالهي نيز  در ايـن انـد.هود در راستاي آن كوشـيدخ يي براي زندگي بشر در نظر گرفته

و داردآ مشكالت فراروي؛ زمينه يـا ايـنآ؟ حال ريشه ايـن مشـكالت چيسـت،نان وجود داشته

؟ اصوال ارتباط آرمان با واقعيـت چگونـه اسـت؟بوده يا به واقعياتها آرمانمشكالت مربوط به 

كه قوام مفهوميايهو زمين ريشه؟ ها چگونه استنآنسبت؟چيست گراييو واقع گرايي آرمان
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و نظاير سؤاالاين؟ دهد چيستمي را تشكيلها آن اسـت كـه پهنـايتيسـؤاال از جملههاآنت

و واقع جهان انديشه را به دو نحله فكري آرمان و تالش گرايان هاي فراوانـي گرايان تقسيم كرده

درهاي از طرفي تالش.را دامن زده است ت گرفته كه گـاه بـه نفـي اين عرصه صور ديگري نيز

و تمام به ديگري انجاميده است اگـر هر و توجه تام از چـه هـر دو مشرب يا به نفي يكي كـدام

امـا انـدهگرديـد گراييو واقع گرايي آرماندچارايهمتولدشده مجددا خود از زاويهاي مشرب

مختـف هـايهمتفكـران در حـوز،در هر صورت اين نشان از اهميتي كه در نزد صـاحب نظـران 

اين اهميت نيز از آن جهت مورد توجه قرار گرفته كه غلطيدن در هـر يـك از ايـن.داشته است

و عينيـتها نحله و در زنـدگي روزمـره انسـان شرايط خاصي را براي جامعه بشري ايجاد نموده

راآ از در بعضي جوامـعن و بـا انحـراف و هـا آرمـان اهـداف همـراه شـده كـه نـاگزير رهبـران

و انديشمندان جامعه را وادار به انديشيدن به تحول در اين حوزه نموده استمص مجلـس«.لحان

و متفكران متعهد بايـد اصـالح فرهنـگو از آن جملـه اصـالح مـدارس  از دبسـتان تـاـو ملت

و با تمام قـوا در سـد راه انحـراف بكوشـندـ دانشگاه 23جلـد،صـحيفه نـور(»را جدي بگيرند

به دست) 533صفحه و ريزي برنامهزدن هاي مقطعي كوتاه مدت يا تحوالت بنيادين در اهـداف

و   . شاهد اين مدعا تغييراتـي اسـت كـه تقريبـا هـر باشدمي از جمله اين مواردها روشساختارها

و پرورش چند سال يك آيد. در اين رابطه قابل ذكـر اسـتمي به وجودبار در ساختار آموزش

طي 1391تا سال 1291از سال  و پـرورش ايـران شـاهدآسال اخير نظـام 100يعني 13مـوزش

و تربيت در سـال  1391تغيير در ساختار بوده است كه آخرين آن ذيل سند تحول بنيادين تعليم

).1390،مباني تحول( وقوع پيوستهب

و اخيرا تحول بنيادين از زبان صاحب نظرانآ  شود ايـنمي ذكر نچه دليل اين تغييرات مكرر

و اجتماعي كشور دچـار چـالش و آسـيب است عرصه فرهنگي جـدي بـوده كـه سـبب هـاي هـا

و نگراني هاي بلندي كـه در سـه به رغم گام«.ورده استآصاحبان انديشه را فراهم هاي دغدغه

و تربيت كشورسازي دهه گذشته براي باز برداشته شده اسـت همچنـان فرهنـگو... نظام تعليم

پ و گرههاي اسخگويي به نيازتربيت ما در جهت و اساسي گشايي مشكالت اجتماعي بـا آسـيب

و چالش ).1390،مباني تحول(»باشدمي هاي جدي مواجه بوده
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و بهـره ...« و تحـوالت سـريع اجتمـاعي گيـري از تجـارب لزوم هماهنگي با حركت شتابان

و تربآموفق  و تربيتي عصر حاضر تحول بنيـادين در نظـام تعلـيم يـت كشـور را پـيش از موزشي

).1390،مباني تحول(»نمايدمي پيش نمايان

د مصـاديق زيـادي در توانـ مـي هر انديشمندي نيـز،البته با يك نگاه اجمالي به صحنه جامعه

ان بـه فراينـدهاي آمـوز دانـش توجه بـه عـدم عالقـه.رابطه با هر يك از موضوعات فوق دريابد

و نارضايتي والدين آنا و اخالقيهاي نابساماني،ن از برونداد مدرسهحاكم در مدرسه ،اجتماعي

ــدها ــواع م ــا،شــيوع ان ــا نگــرش،رفتاره ــل،ه ــدون تام ــذيرش ب و پ ــايالت ــاآنتم از طــرف ه

و نهايتا آموز دانش گريـز از مقـررات تنهـا،كـم كـاري،طـالق،اعتياد،شيوع انواع بزهكاريًان

طـور عينـي بـوده يـا در قالـبهبـ هـاآنهدشا موارد اندكي است كه هر روز به طور گسترده يا

 شود.مي ژورناليستي به آن پرداخته هاي گزارش

و نگـران كننـده از طرفي در صحنه پژوهش و تحقيقات تربيتي نيز وضعيت قابـل تامـل تـر ها

و نظـام آن مـزين.است و تربيت ما مـدعاي تربيـت اسـالمي داشـته اين در حالي است كه تعليم

و پـرورش نـه تنهـا تعلدر« باشـدمي بدان ديآمـوزش و هـا بلكـه همـه برنامـه،خـاصينـيمـات

و گنجـا،يك مجموعه هماهنگ اسالمييد به عنوان اجزايباها آموزش ،شيبرحسـب اقتضـاء

د و جهت باير داشته باشد. برنامهينيجنبه و معلمان بنـا بـر،هـاتيـو فعال هـاد در همه برنامهيزان

بيو تقويالهيها جنبهبه،ات خاص هر موضوعيمقتض اصول(»ان توجه كنندآموز دانشنشيت

و پرورش جمهور تحت عنوان«پژوهشيدر).1368 مصوب،رانياياسالميحاكم بر آموزش

و اخالقـي  و موجود تربيت دينـي و تبيـين آن بـا توجـه بـه آمـوز دانـش بررسي وضع مطلوب ان

و فرايندي :چنين آمده است» عوامل دروندادي

بـهيدهـتيـت عملكـرد جوانـان از نظـر اولويوضـع،مربـوطيهاليو تحلها افتهيراساسب«

نتيچندان رضايو اخالقينيديها ارزش و بـه طـور كلـيبخش ينـوعيارزش اقتصـاديست

عيمذهبيهات بر ارزشيارجح بايدارد. در يهـاياز تلقـييهـاد اشاره كرد كـه نشـانهين حال

يجهادگر،ينيمناسكد،خدمت به مردم،يآموزر علمينظيو اخالقينيديها مثبت به ارزش

و برخيو حت يدهنده تلقم نشانيرمستقيغيها افتهييشهادت در راه خدا در جوانان وجود دارد
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و،يدرسـتكار،يبردبـار،ثـاريا،ر گذشـتيـنظيمثبت جوانان نسبت به صفات اخالق صـداقت

ب و نيزارياخالص و بـياز دروغ ا آنچهوده اسـت. رنـگ چيپـ،ن مؤلفـه يـ در يز جـايـش از هـر

اسـت. بـه نظـر)يطلبـ مربوط بـه لـذتيها حرام(ها حرامينگرش جوانان به برخ،داردينگران

ز مي اياديرسد تعداد را،يشوند به نوعميهان حرامياز جوانان عالوه بر ان كه مرتكب ـ خود

ايو شخصيبا توجه به فرد گنيبودن اگونه و عدم اضرار و عـدميناهان ن گناهـان بـه اجتمـاع

و مشكالت اقتصاد نـگريدياجتماعيوجود امكان ازدواج »كننـدميچندان گناهكار احساس

).1382،سعيدي رضواني(

ومي به دستها آنچه در مجموع از اين دست پژوهش و شـكاف آيد نشانگر نوعي مغايرت

و اهداف تع و فاصـله ناشـي از فاصله بين واقعيت جامعه و تربيـت اسـت. حـال ايـن شـكاف لـيم

بـا هـا به عبارت ديگر مربـوط بـه ناهمجنسـي واقعيـت؟چيست آيا از نوع نگاه به واقعيت هاست

ازها آرمان از ست يا يـا ايـن مشـكالت بـهآ؟ آيـدمي عملهبها آرمان پردازش خاصي است كه

و آرمانمي ماهيت عمل بر ايـن تـوان مـي چگونـه؟گرددميبرردازيپ گردد يا به نقص در نظر

ايـن؟در ايـن زمينـه چـه رويكردهـايي وجـود دارد؟ بين برد يا حـداقل كـم كـرد شكاف را از

و مجموعسؤاال آن،از اين قبيلايهت بحثي است كه نگارنده طي اين مطالعه در پـي پاسـخ بـه

 است.

و پرسش، هدف  مطالعه هاي روش

ب ه طور كلي هدف مطالعه حاضر عبارت است از بررسي رابطـه با در نظر گرفتن مقدمه فوق

و آرمان در،واقعيت اين خصوص در حوزه تربيـت اسـت. بـر اسـاسو انتخاب رويكرد مناسب

آنمي ذيل قابل طرح هستند كه در اين مطالعه سعيهاي اين هدف پرسش پاسـخ دادهها شود به

.شود

واز منظور.1 وا گرايي آرمانآرمان و واقعو همچنين ممكـن در هـايو رويكرد گرايي قعيت

؟ اين رابطه چيست
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ه تربيت كدام است.2 ؟و موانع تحقق آن چيست رويكرد مناسب در حوز

و تربيت دارد.3 ؟ چه كاركردي براي تعليم

هاي فوق از روش تحليل فلسفي كه مبتني بر تحليل مفهـومي به منظور پاسخگويي به پرسش

.شودمي است استفاده ارتباط منطقي بين مفاهيمو

 مباني نظري

اين مطالعه الزم اسـت تـا در مرحلـه نخسـت چيسـتي هاي به منظور دستيابي به پاسخ پرسش

آن واقعيت و تربيت در ارتباط با و چيستي تعليم تبيين گردد. در واقع تا هنگـاهي ايـن،و آرمان

به مفاهيم به روشني تشريح نگردند پاسخ . چـرا كـه باشـد مـين پـذير هاي فوق امكـان سؤالدهي

و تربيت مرتبط با اين موضوع اساسي يعني نوع نگـاه فـرد  اصوال عموم مناقشات در حوزه تعليم

 به واقعيت است. بدين ترتيب ابتدا الزم است چارچوب نظري تبيين گردد. 

 واقعيت چيستي

رايهدر ارتباط با ماهيت واقعيت در ميـان فالسـفه عـد ا واقعيـت مجموعـه ادراكـات انسـان

و اساسا واقعيت را ذاتا مي و امكان شناخت هر چيزي را جز ايـدهًدانند هـا روحي يا ذهني دانسته

و ذهنـي،اين گروه).1380،گوتگ( انگارندميو مفاهيم مردود عالم خارج را امـري اعتبـاري

و درك شونده ومي دانسته يا در بعضي موارد واقعيت منحصر به درك كننده گوينـد مـي داننـد

و صورتمي آنچه ادراك ذهنـي هـايو ايـده هـا سـوي صـورت اند وآن ذهنيهاي شود مفاهيم

 باشد به غير موجودات درك كننده موجود نيست.ها واقعيتي كه مطابق آن

و غيـر از موجـودات درك كننـده هسـتند هاي قائل به وجود واقعيتايهعد،در برابر  عيني

د).1380،گوتگ( و بـه يعني واقعيات و مستقل از درك كننـده وجـود دارنـد ر خارج از ذهن

 را درك كنيم يا نكنيم بستگي ندارند.ها اينكه آن
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و گرايـي آرمـان در نظر گرفتن ذهنـي يـا مـادي بـودن ماهيـت واقعيـت دو مفهـوم اكنون با

: قابل بحث است گرايي واقع

 گرايي واقعو گرايي آرمان

ا،آرمان و و رجـا آمـده اسـت در لغت بـه معنـاي آرزو و همچنـين اميـد در.)دهخـدا( مـل

و حاالت روحي،ها به خواسته،اصطالح عوام مفهـومي،گرايـي آرمان،دشومي اي گفته آرزوها

در تـاريخ گرايـي آرمان،متصور شد. از منظر ديگرآنمعاني گوناگوني براي توانمي است كه

افالطـون،ولين كسي كه اين بحث را مطرح كردا،دارد. در يونان باستانايهجايگاه ويژ،فلسفه

را بود. وي اصطالح ايده باـ آليسم بـه،در مقابل عـالم محسـوسـ بود گرايي آرمانكه مترادف

و ايده و لمـس بشـر،را مفاهيمي خارج از محسوسات دانست كه در واقعهاآل كار برد ،از ديـد

دا خارج و در جايي دور از دسترس انسان قرار ،»ايده«،انديشمندان اسالميي رند. در ترجمهاند

شد» نمونه«و» مثال«به ).1387،زاده ابراهيم( برگردان

چيـزي اسـت كـه،آل ايـده،را در برابر واقعيت قرار دادند. در اين انديشـهآل ايده،گروهي

و،آنلـذا بـه؛ نه در عالم خـارج،رسيد توانمينآفقط در عالم ذهن به  گفتنـد اصـالت دادنـد

زيـرا ذهـن اسـت كـه تـوان ارتقـاي؛ جز تالش براي نزديك شدن به اين مفهوم،نيستايهچار

ايده يـا بـه،كساني ايستادند كه به طور كامل،ها دارد. قاعدتا در برابر اين گروه وضع موجود را

و،عبارت بهتر و توانايي بشر،انرژيي كننده ذايلراآنآرمان را نفي كردند دانسـتند. استعداد

و،اين افراد و شما داريـم آنچهاصالت را به واقعيت موجود و مـي من و لمـس مـي بينـيم  شـنويم

به،كنيم مي و د،ميدر مفاهين دگرگونيا. شدندرمشهو»ها رئاليست«دادند هـاي گـر بخـشيدر

پدين) چون هنر(يزندگ و در تعريـز  از خـود بـه جـاييز ردپـايـن»يشناسـييبـايز«ف يـ دار شـد

تغيان همـيگذاشت. در جر روي را در جبهـه» گرايـيآل ايـده«،زيـنيگروهـ،راتييـن يرو بـه

و اصالت را به عمل دادند»سميپراگمات«ا هماني» گرايي عمل« ا،قرار دادند ،گوتـگ(دهيـ نه بـه

1380.(
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گفت اين موضوع در دو قلمرو قابل بررسي است. نخسـت توانمي از آنچه بدان اشاره شده

و تئوري صرف معرفتروقلم و در صحنه در سطح غير معرفت،دوم.1شناختي زندگيي شناسي

و عملياتي. آنچه مد نظر اين مطالعه قرار دارد سطح اخيـر اسـت گـر  چـه سـطح اخيـر اجتماعي

و مباني نظري امور حـادث را تشـكيلدب و سطح نخست پايگاه  ون ارتباط با سطح نخست نيست

كلبدهد. در اين معنا مي پ،يه طور و اي نقطـه دن بـهيرس،هدف،شرفتياگر در حركت به جلو

و دربرگيعيب،كامال مطلوبكه و نقص راآ تـوانمي،باشديبشرهاي رنده تمام خواستهيب ن

اينام گرايي آرمان مسيد. در غا معموال،رين و ه بـه سـنجش پرداختـ،ت آرزويـ با توجه به آرمـان

ا.شود مي خواهـد بـود. مـثالييبه هـدف نهـايكيزان نزديم،تيو مالك موفقمبنا،ن اساسيبر

كسيا دن به قلهياگر هدف رس ا،ن را فتح نكردهآياست كه تاكنون ن نهفتـه اسـتيآرمان در

رسبايد كه ويبه قله كآد چ،ردن را فتح بسيكه محالندهر آيا ايار سخت به نظر نيد. حال در

دبه حرك،خوديابيارزير برايمس مسيگرانيت طيريا . اگـر بـهميشـياند مـين،ميـا كردهيكه

د وها فقـط در جهـت تحقـق آرمـان،شـود مـي توجـهايهيا مسـائل حاشـ يـ گرانيحركت  سـت

ا رارديـگ مـين اصـل قـرار،ن امـوريپرداختن به حـدودي بـا تـا تـوان مـي . ايـن معنـي از آرمـان

و شـناخت،گاهيآطلبي مترادف گرفت كه خود كمال و نهايتـا،معرفت و حـق انتخـاب اختيـار

و ايمان از شروط  تحقق آن است. باور

و بـا در اين وضعيت واقعيت شامل امـوري اسـت كـه بـا آن سـر  آن زنـدگيو كـار داريـم

و مغاير بـا مي و گاه مورد نارضايتي و رضايت ما كنيم. به تعبير ديگر اموري كه گاه مورد عالقه

طي اين مقاله ايـن سـطح از واقعيـت انتخـاب شـده كـه آحـاد انتظارات ما هستند. تلقي نگارنده

و انديشمندان از آن اظهار  كنند.مي نگراني مختلف جامعه گاه به آن اظهار نارضيايتي

 تربيتو تعليم چيستي

و تربيت موضوعي است شـايد انگيز كه شايد نتوان پاياني براي آن يافت بحث تعريف تعليم

ببه اين دليل باشد كه موضوع  كه خود موجـودي پيچيـده،نام انسانه اين حوزه موجودي است

 
1 http: //www.ensani.ir 
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و تعريف آن به مراتب پيچيده نظران بـا توجـه بـه نـوع تر. در عين حال هر يك از صاحب است

و تربيت وي ارائه از انسانايهتعريف ويژ،نگاهشان به واقعيت دهندكـهميو به تبع آن از تعليم

 ايد.مي به طور خالصهها مهمترين آن

و تربيت«.الف ايـن).1935،گوتـگ(»بالقوه در طبيعـت انسـاني هاي تحقق استعداد،تعليم

و تربيــت اســت كــه همچنــان برخــي از  و كالســيك تعلــيم تعريــف از جملــه تعــاريف قــديمي

وهاي عملكرد ،تربيت را در حوزه تاثير خود قـرار داده اسـت. بنـا بـه ايـن تعريـف كنوني تعليم

و تربيت واقعي زماني است كه در نتيجه آن استعدادهاي نهفتـه از حالـت بـالقوگي خـارج تعليم

و تربيـت نـوعي پـرورش دادن اسـت پرورشـي كـه  و به فعليت برسند. بدين صورت تعليم شده

 شود متربي نونهال به سان دانه گياه به بالندگي دست يابد.مي موجب

و تربيت«.ب تعريفـي اسـت كـه جـان ديـويي ارائـه . ايـن»دوباره تجربياتسازي باز،تعليم

و تربيت تنها فر ايند انتقال تجربيـات،بنا بر اين تعريف).1376،شريعتمداري( كرده است تعليم

آني بيت فرايندتر بلكه گذشته نيست مـده توسـطآ بـه دسـت تجربيـات،اسـت كـه در خـالل

و و باز ديگران و تربيـت گيـرمي قرارسازي خود فرد دائما مورد تجديد نظر د. از ايـن رو تعلـيم

تعـاملي كـه فـرد از طريـق آن دسـت بـه بازسـازي.باشـد مـي حاصل تعامل فعاالنه فرد با محيط

و پيشينيان  زند.مي تجربيات پيشين

و سلوك انفسـي. سـفري كـه در خـالل آن معرفـت«.ج و تربيت عبارت است از سير تعليم

و در نتيجه اين معرفت گـردد. بـه تعبيـر مـي به مقام معرفت الهي نايـل انسان،نفس حاصل آمده

و تربيت حركتي است به سوي خود،ديگر و از آن مرحلـه بـهآتعليم در» گـاهيآديگر«گاهي و

).1385،شمشيري(»رسدمي»گاهيآخدا«به نهايت كمال مطلوب

و پرداخت افكار«.د  اعمـال خـدا محورانـه مطـابق بـا،اخالق،تربيت اسالمي فرايند ساخت

آن»اهللا«در اين تعريف غايـت تربيـت اسـالمي«.»اسالمي استهاي آموزه ،»افكـار«و موضـوع

كه»اعمال«و»خالقا« ،بهشـتي(»بايست مطـابق تعليمـات اسـالمي پـرورش يابـدمي آدمي است

1389.(
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و تعالي پيوسـته تربيت عبارت است از فرايند تعاملي زمينه«.و ،هويـت متربيـاني ساز تكوين

يكبه و مبتني بر نظام معيار اسالمي صورتي بـه منظـور هـدايت ايشـان در مسـير آمـاده،پارچه

و اختياري مراتب حيـات طيبـه در همـه ابعـاد  مبـاني نظـري تحـول(»شدن جهت تحقق آگاهانه

).1390بنيادين 

اي،را ديد گرايي آرمانتا گرايي طيفي از واقع توانمي با نظر به محتواي تعاريف فوق نكـه از

و طبيعي وعادي فرد شـروع  و واقعي و تربيت صحيح با زندگي عيني و بـه مـي تعليم يـك شـود

و آرزوي متعالي بشر يعني  چنـان،شود. به عبـارت ديگـرمي تحقق حيات طيبه ختم خداآگاهي

و عينـي يعنـي اندهكه تامل كنيم هر يك از تعاريف فوق خواست بر اساس يك واقعيـت بيرونـي

را،انسان و جهت دهند. در طـي همـين مسـير وي و غايت يا يك آرزو راهنمايي به يك آرمان

و نهايتا پردازش آرمـان را  است كه واقعيات ديگري ظهور يافته كه به نوعي پردازش از واقعيت

ازمي تحت تاثير قرار دهد. البته پيش فرض اين نكته آن است كه بايستي بپذيريم كـه هـر كـدام

وي»واقعيـت«تعريف خودشـان از تربيـت بـه موضـوع صاحب نظران فوق در  و محـيط انسـاني

و پس از تبيين دقيق انسان و) موضوع تربيت( اشراف كامل داشته و تربيـت را» آرمـان« تعليم او

ارتبـاطي حال با يقين به اين پيش فـرض در پاسـخ بـه پرسـش نخسـت نحـوه اند.هتعريف نمود

: قابل ذكر است ذيليها رويكرد گرايي آرمانو گرايي واقع

 اول رويكرد

 گرايي آرمانوضعيت-

 گرايي وضعيت واقع-

كـه جهـان ناپديـدار يـا هـا آرمـانو هـا ما در برابر دو جهان متفاوت قرار داريم جهـان ايـده

و آزمـون هاي ذات و به مابعدالطبيعه تعلق دارد و جهـان دوم جهـان في نفسه است ناپـذير اسـت

درايهار يعني همين سيارهاست كه جهان پديد واقعيت و مـي آن زنـدگي كه بـه طبيعـت كنـيم

و واقعيـت بـه جهـان،ماده تعلق دارد. بر مبناي اين تفكيـك دوگانـه  آرمـان بـه جهـان ناپديـدار
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و درآميختن اين دو از منظر معرفت ،صـالحي( كـار نـاممكني اسـت،شـناختي پديدار تعلق دارد

1389.(

) گرايي واقعـ گرايي آرمان( باهم وضعيت: دوم رويكرد

و واقعيت بـدون خلـط و مشـخص دو قلمـرو،بر اين اساس بر مبناي تميز ميان آرمان ممتـاز

بـ تـوانميهاو واقعيتها آرمان عنـوانه ايـن دو را در كنـار يكـديگر مشـاهده كـرد. از آرمـان

و از واقعيت چشم و انگيزاننده الهام گرفت ال تربيتـي بهـرهو اعمـ هـا گـذاري ها در سياست انداز

و پيامدهاي عملي آن شـد.ها يك دچار ناسازگاري جست بدون اينكه با آميختن قلمروهاي هر

را تـوان مـي هـا آرمانوها الهام گرفتن از ايده در اين صورت با و عمـل تربيتـي حـوزه واقعيـت

و به تحقق آرماني بـدون گرفتـار آمـدن در وهـ توانمي رهبري كرد. در اين صورت است كه م

و نهايتا و بهمنش( آشفتگي در عمل در امان بودًخيال ).1391،نياكويي

 خواهي آرمانو بيني واقع عرضيهم: سوم رويكرد

دو در تبيين رابطه هم  گفـت كـه در ايـن حالـت دو محوريـت پيـدا تـوانمي عرضي بين اين

وهايي شود اما واقعيت مي مايـد ممكـن اسـتن مـي روزمـره رخ هـاي خواسـته كه در متن چيزها

و روزمره عمال جايها آرمان و عالئق شخصي و به حاشيه برانند رايها آرمانرا كنار زده نـافع

و وجود فرد را متاثر و اهميتي بيش از حد پيدا كنند. در اين حالت ذهن ومي تنگ نمايند سـازد

و بديلي براي حتي ساختارها را در دميها آرمانخدمت خود گرفته ر اين صورت بايـد شود كه

نه»بزرگ شدههاي تسليم در برابر خود ساخته«تحت عنوان و .بيني واقعاز آن نام برد

) ظاهربه( آرمانخواهي ماندن باقيو بيني واقع حذف: چهارم رويكرد

چه بسا حـذف شـود. در ايـن صـورت،در جاي خود ديده نشود گرايي در صورتي كه واقع

كه چندان ارجمندي خواهي آرمان زماني داراي جايگـاه وااليـيتاها آرماننخواهد داشت چرا

و متن واقعيات دور نگردند.  هستند كه از بطن
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) بينانه واقع گرايي آرمان( خواهي آرمان طولدر بيني واقع گرفتن قرار: پنجم رويكرد

و طول نگري زماني كه واقع فقـط قرار گيرد در اين وضعيت اصـالت خواهي آرماندر راستا

هـاي گـردد. چـرا كـه بايـد از واقعيـت مـين نيز حذف بيني واقعاست اما خواهي آرمانو فقط به 

هـاي تـر گـام مطلـوب يـا مطلـوبيها آرمانموجود كه ممكن است مطلوب نيز باشند در مسير 

و عيني برداشت. به عبارت ديگر موقعيت را دركو فهم نكنـد بـا توجـه،گرا اگر آرمان،عملي

و غير مطلـوب بسـياري از واقعيـت به خصلت  و افراطـي هـا صلب  در دام رويكـرد غيـر منطقـي

و مي و گرايي اگر به واقع بيني واقعغلتد شودمي فراموش شود آنچه حاصلها آرمانتبديل شود

و سازش با واقعيت و تصميم در چارچوب تنگ اين واقعيـتها انفعال  هـا خواهـد بـودو انديشه

).1392،نوروزي(

و سازش با واقعيت: بينيقعوا در پذيرش و و وضـع موجـود شـدن هاسـت نـه تسـليم شـرايط

و عمل كردن.  موضعي انفعالي نسبت به وضع موجود تصميم گرفتن

در؛ شــاهد نــوعي خــاص از حكمــت هســتيم بينــي واقــعدر لحــاظ كــردن شــرايط مــوقعيتي

و بنيـادين كـه بـه گيري تصميم را تـوان مـي طـور خالصـه ها در عين التزام به اصول اساسـي آن

.ط نامعين با اصول معين دانستتركيب شراي

 را اصل قـرارها آرماناست كه البته گراييو واقع گرايي آرمانتلفيق بينانه واقع گرايي آرمان

در مي و اصـول بـه طـور صـد گرايي آرماندهد. و مـي صـد اجرايـيدر واقع بين اهـداف شـود

اتوانمينها ضرورت آنند مانع  شوند.هاز انجام شدن

و تامل به اين مهم دست: در پاسخ به پرسش دوم د توانـ مـي يا بيم كـه آنچـه كـهمي با دقت

و مورد انتخاب در تربيت ديني قرار گيـرد رويكـرد اخيـر يعنـي  گرايـي آرمـان رويكرد مناسب

و جزئـي اسـت كـه ذيـال در مقو هـاي است. اين رويكرد واجد ويژگي بينانه واقع لـه كلـي كلـي

آن نگري عقالنيت توام با آينده .پردازيممي به
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 عقالنيت

).1414، الفراهيـدي( تناسـب دارد» عقـال«عربي است كه از حيث مفهوم بـاايهواژ» عقل«

رابندي»عقال« انـدهبندند. عقل را از آن روي عقل ناميـدمي است كه با آن زانوي شتر سركش

ر«كه  و اميال سركش رامياجلوي غرائز و شـهوت سـركش و زانوي غضـب و مـي گيرد بنـدد

آيـد كـه مـي بـه دسـت با مراجعه به كتب لغت اين نتيجه).1377،جوادي آملي(»كندمي عقال

ج ويبهنعقل دو و).1367،مصطفوي( عملي دارد. علمي و فسـاد از دو معناي تشخيص صالح

و بازداري نفس سخن گفته است .سپس نگهداري

 تـوان مـي در تربيـت دينـي بينانـه واقـع گرايي آرمانبحث فوق در ارتباط با رويكرد آنچه از

از ضمن، نگاه عقالنينتيجه گرفت اينكه طيو انحراف لغزش ممانعت  بـه نـوعي مسـير ايـن در

 نمايـد. حركـت مـي ور شدن در دامن واقعيت محض يـا آرمـان محـض ايجـاد تـوازن بين غوطه

و متعادل به اين معن و متوازن و متحول عالم واقع از هر گونـه شـتاب ي است كه در شرايط متغير

و هرگز اجازه نداد كه  قربـاني واقعيـت گـردد يـا بـا ناديـدهها آرمان تغيرات سريع پرهيز نموده

را، گرفتن واقعيت و ناشدني نمود. خياليها آرمان مستبدانه فداي خود  مدارانه

 عبارت است از حركـت در مسـير بينانه واقع راييگ آرمان با اين وصف عقالنيت در رويكرد

، امكانـات، موجود. در اين نگاه است كـه شـرايط حاضـر هاي متناسب با واقعيتها آرمان تحقق

كهمي مورد توجه قرارها ظرفيت و مكان است  گيرد. شرايط حاضر به معني در نظر گرفتن زمان

و فساد در مفهوم عقالنيت با و مقا معناي تشخيص صالح  ايـن مهـم در حـوزه تربيـت رنت دارد

 دينـي نيـز داراي جايگـاهي خـاص اسـت. اينكـه هـاي بسيار مهم است. البته اين مهم در آمـوزه

و تعالي خود را و وحـي خـودمي رب العالمين خداوند تبارك در نامـد و آيـات را  قالـب سـور

و23 كريمه قرآن طي  خـود جـاري)ص(بر بر زبـان پيـام در شرايط متفاوت اوضاع جامعه سال

 نمود دليل محكمي بر اين موضوع است.
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 نگري آينده

و شرايط فعلي آن و جامعه رو بـه سـوي آينـدهً اساسـاها تربيت در عين توجه به گذشته فرد

ن در  و پرداختن آينده جامعه انساني اسـت. از ايـن رو مربيـا و تدبيري جمعي براي ساختن دارد

ــا انجــام مطالعــات ريــزي برنامــه،گــذاري همــه ســطوح سياســت ــه تنهــا الزم اســت ب و عمــل ن

و بيني پيشبه،پژوهي آينده و چالشاي بينانه واقعنسبتا دقيق پيش رو دسـت هاي از آينده جامعه

و آيندهيابند بلكه ضرورت دار نسـبت بـه) تبين آينده مطلـوب( نگرانهد با اتخاذ رويكردي فعال

و اجتماعي آيند،تحوالت فرهنگي راهبردهـاي تربيتـي مناسـبي را در جهـت مواجهـه،هسياسي

و متربيان با چالش و فرصتهاي نظام تربيتي و استفاده از نقاط قوت و تبـديل تهديـدهاها روبرو

وهاو نكات ضعف به فرصت باو نقاط قوت طراحي چنين نگاهي است كه پيامدها اجرا نمايند.

و برنامه طرح،و تبعات اعمال با مورد سنجش قرار تربيتيهاي ها و مـورد رصـد هـا آرمانگرفته

، محاسـبه بـا نـوعي بينانـه واقـع گرايي آرماندر رويكرد نگري گيرد. به تعبير ديگر آيندهمي قرار

و تدبر  عقـل كـه بـدان اشـاره گرديـد هـاي همراه است. اين مفاهيم تقريبا با ويژگـي هوشمندي

و به نـوعي در مفهـوم اند همراهي دارد. اينكه تدبر به معني عاقبت  يشي از اختصاصات عقل بوده

 مستتر است. در اين حالت اسـت كـه آرمـان انتخـاب شـده تبـديل بـه يـك هـدف نگري آينده

و نيرو حركت و زا را بخش شده و مكـاني او و موقعيـت زمـاني و بالندگي انسـان  در جهت رشد

و در جهت تحقق آن ياري . رسانندمي اميدوار ساخته

و هـرو واقع گرايي آرمان،ردبا اين رويك  گرايي در حوزه تربيت در مقابل يكـديگر نيسـتند

در يكـي نگـري سر يك شمايل هستندكه در صورت عدم رعايت عقالنيت توام با آينـده دو دو

 مطلق گرفتار خواهيم شد. موضوعي كـه در مكاتـب گرايي يا واقع مطلق گرايي آرماناز دو دام 

و تربيتي مصاديقي دا و هم اكنون ساختارفكري نتـايج منبعـث از آن مشـكالتي را بـرايوها رد

م بـراي هـر يـك از دو موضـوع فـوقيدانـمي آورده است. در اينجا الزم به وجودجامعه بشري 

و گرايي واقع( و تربيت مصاديقي را بياوريم.) مطلق گرايي آرمانمطلق  در قلمرو تعليم

و تربيت ايجـاد به دليل تحوال گرايي امروزه فلسفه عمل ت زيادي كه در فرايند جهاني تعليم

رامي ماندني تربيتي محسوبهاي كرده يكي از فلسفه شـود. ايـن تفكـر كـه بنيـاد فلسـفي خـود
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و محدود به هستي( دانندمي مبتني بر اصل تغيير در هستي را«) با نگاهي خاص غايت هر فعاليت

در چنين حـالتي تربيـت انسـان منحصـر بـه وجـه).1387،زاده ابراهيم(»داندمي فعاليت خود آن

و اعمال منبعث از ارگانيسم و مادي ،وي دانسـته كـه بـراي تـالش بـراي بقـا هـاي سـايقه زيستي

و چنـين نگـاهي سازش دادن آن با خويش است. ناگزير از كوشش براي سازگار شدن با محيط

او كند كه با واقعيت تماممي سيمايي عمل زده از انسان ترسيم و را نماي انسـان مطابقـت نداشـته

و سـازشمي به سان انساني و سـازگار شـدن و سودايي جز ماندن بيند كه فقط اين جهاني است

دادن هستي با خود ندارد. حال آنكه انسان در سيماي كامل خود چيزي بيش از اين است. انسان 

و ذاتا كمال و حقيقتآل ايدهجو ب طلب پـه طلب است. او و راز هسـتي دنبـال ي بـردن بـه رمـز

و سودمندي«است. آيا چيزي جـز).1387،زاده ابراهيم(»؟ن دانستنآحقيقت را صرفا در عمل

و ساده اجازه و عملكـرد خـود را تـرين دهد كـه سـخيفمي اين است كه به مردم عادي عقايـد

 حقيقت بشمارند.

و طيف و گرايـي پندارهايي رويكردمطلق شاهد بعض گرايي آرماناز طرفي ديگر در دامنه

درهاي نحله و راديكال و عصـر حاضـر ديني  هسـتيم. در وادي پنـدارگرايان شـوپنهاور گذشـته

به عبارت ». جهان پندار من است«نويسدمي فيلسوف پندارگراي معروف آلماني) 1860-1788(

پديداري اسـت«): 1804-1724( حقيقتي نيست بلكه به قول كانت،جهان خارج از ذهن،ديگر

و ادراك براي ما نيست. در كه قابل شناخت و هـا آرمـان بديهي است كـه غـرق شـدن يكسـره

و معقوالت سـبب و،شـود تـا در قلمـرو تعلـيم وتربيـت مـي ثابت دانستن عالم ادراكات جامعـه

و پديدههاي نياز و در فعاليـت هايي آن را اموري متغير و غير مهم تلقي كننـد  تربيتـي هـاي گذرا

و هـاي بروز سـليقه آورندكه طبعا اين موضوعمين را ركن اساسي به حسابهاآن،خود تربيتـي

.»شودمي تشتت در عمل را موجب

و هـايي در پهنه رويكردهاي ديني نيز نحله و دارنـد كـه در مواجهـه بـا آيـات وجـود داشـته

و تسليم در برابر ظواهر الفاظ بسنده،روايات وو هـر گونـه انديشـه كننـد مـي تنها به تعبد ورزي

و ظاللت را هاي شمرند. ريشهمي تعقل را بدعت و حنابلـه تـوان مـي اين تفكـر  در ميـان اشـاعره

اين طرز تفكـر كـه از حـدود).1371،مطهري( پيدا كردـ خوانندمي كه خود را اهل الحديثـ
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)ن شـدتآبتـه نـه بـهال( گري به جهان شيعه نيز سرايت كرد چهار قرن قبل تحت عنوان اخباري

و چراي در برابر حكمت و تبعيت بي چون و عملـي منـدرج هاي تربيت اسالمي را تسليم نظري

و عقالنيت را در حد درك ظواهر متون ديني در نظرمي در متون ديني ومي داند و تعمق گيرند

،فاقـد فكـر ذاكرانـي،دانند. بديهي است نتيجـه چنـين تربيتـيمي انديشي در آن را ممنوع ژرف

 انــد بــاني فاقــد خــردورزيĤمو مقــدس نگــري ظاهربينــاني فاقــد ژرف،متعصــباني فاقــد انعطــاف

).1384،مطهري(

 بينانه واقع گرايي آرمانردك استلزامات روي

و عمل ياري در اين رابطه توجه به : دهدمي موارد ذيل ما را در وادي نظر

و،احساساتاين خصوص ذهن در معرض در:پااليش مداوم ذهن.1 خياالت اسـت اوهام

و از واقعيات بيروني هايي چه در مرحله عمل هر آن با جلوهو اگر ذهن چه در مرحله تعقل

كهميروهيا خودساخته روب و به تبع آن ترسـيمي توانمي شود د برداشت متفاوتي از واقعيت

ف رايند تحقـق آرمـان از آرمان را به تصوير كشد كه طبيعتا عدم هوشياري در پااليش ذهني

و مارا به تبعات رويكرد سوم گرفتار خواهد  بر مبناي واقعيت را تحت تاثير قرار خواهد داد

 كرد.

و گفتگوي خردمندانه جمعي يا حتي فردي تنها ويژگـي اسـت:التزام به ديالكتيك.2 بحث

از مند بهره.كه در قالب ديالوگ يا منولوگ فقط ويژه موجود انساني است ويي ژگـي ايـن

ما،دهدمي نكه ما را در پااليش مدوام ذهني ياريآآن ضمن كارگيريبهو  را بـه به نوعي

و آرمان آشناهاي كشف يا ساخت جنبه  كند.مي ديگر واقعيت

هـا در مراحلي از تـاريخ فكـري خـود محكـوم اسـطورهها انسان:زدايي از ذهن اسطوره.3

اصمي تحقيقات تاريخي نشان اند.هبود ،وال فرهنگ حـاكم بـر ملـل مختلـف عـالم دهد كه

عالم بودنـد. بـه يگانه معيار درك حقايقها كه در اين فرهنگ اسطورهايهفرهنگي اسطور

 يـاد) رضـا، اكبريـان(ايههمين جهت عقالنيت حاكم بر اين دوران با نام عقالنيت اسـطور 

از هـايي انگارهكهاما بايد دانست) آميز است گر چه اين اصطالح تا حدي تناقض( شود مي
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و توانمي اين موضوع هنوز هم و در درك واقعيـت د ذهن بشـر را بـه خـود مشـغول داشـته

و همچ .گذار باشدنين در پردازش آرمان بسيار تاثيرديدن آن

و غور در آن.4 و غور در واقعيات بايد ابتدا نظر خود را مورد:توجه به موضوع براي نفوذ

و كند وكاو قرار دهيمآن را بشن،جستجو قرار دهيم و آن را مورد بازبيني هـاي جنبـه،اسيم

و ضرورت و منفي و واكاوي قرار دهيم. در ايـن صـورت بايـد هاي مثبت آن را مورد دقت

و معيار و حـالها مالك ،را به دقت انتخاب كرده تا بتوانيم ضمن برداشتي دقيـق ازگذشـته

را واقعيت روند شكل و معـين كـرد بينـي پيشگيري آينده و شـرايط تحقـق آن را روشـن ه

 سازيم.

و اطالعات.5 موضـوعي افتد كه در مـورد مسـئله يـامي گاهي اتفاق:سير در دنياي بيرون

ومي خاص همين كه اطالعاتي هر چند ناكافي ولي موافق نظرمان يابيم به آن بسنده كـرده

از يـك موضـوع سـبب ايم اما بايد دانست كـه اطالعـات ناكـافي آن را واقعيت تلقي كرده

و  بيشـتر هاي گاهيآايجاد درك ناصحيح از واقعيت خواهد شد. لذا لزوم كسب اطالعات

 در رابطه با پديده مورد نظر به تبيين بيشتر واقعيت كمك خواهد نمود.

و ابژه.6 : در اين خصوص نكاتي قابل ذكر است:رابطه بين سوژه

با،د خارجي باشد يا دروني توانمي ابژه.1  مـادي، ذهني باشد يا عيني، شد يا آفاقي انفسي

يك. نامحسوسو محسوس باشد يا غير ماديو  بار يك امري محسـوس براي مثال ما

و مـيو خارجي مثل طبيعت پيراموني خويش را ابژه قـرار و بـه بررسـي  ارتبـاط دهـيم

يكمي با يكديگرآن اجزاي و را پردازيم  بار نفس يـا روح يـا دسـتگاه ادراكـي بشـر

و روح( دهيم كه اموري غير ماديمي ژه خود قرار اب و غيـر خـارجي) نفـس و درونـي

. هستند) دستگاه ادراكي(

و تخاصـم( در رابطه سوژه با ابژه بايستي نوعي تقابـل.2 ، دوئيـت،) نـه بـه معنـاي تهـاجم

و فاصله وجود داشته باشد. و غيريت  را رو بـهآن يعني بايد سوژه از ابژه فاصله بگيـرد

كه قرار دهد روي خود وآد توانمي . در اين صورت است و كنـد ن را مورد پـژوهش

د و آن را تبيين كند. كاو قرار  اده
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و ابژه رابطه.3 و ملزومي برقرار است.ي بين سوژه  به اين معنا كه تصور سوژه بدون الزم

و بالعكس ممكن نيست . باشدمي نكته دوم ضروري كارگيريبهكه . اينجاست ابژه

و يـا شـناختي با ابژه از حيث هستي به اينكه سوژه با توجه.4  وجودشـناختي دو امـر جـدا

كه بايد اما منفك از يكديگرند  اپيسـتمولوژيك بـا يـا شناختي حيث معرفتاز دانست

دو يكديگر نوعي آميختگي دارند.  وجودجدا از يكديگر دارند يعني درست است كه

و پـي هـاي قالـب هـاآن اما به هنگام شـناخت بـ هـاي فـرضش ذهنـي  ابـژه اثـرر سـوژه

و البتـه رنـگمي رنگي كه تصاوير را در خود منعكسايه همانندآين گذارد. مي  كنـد

 خالف نگاه سنتي كه دستگاه شـناختي آدمـي را همچـونبر( زندميآن خود را نيز بر

و بيرنگ تصورايه آين و شفاف و تعيين آرمان) كردمي زالل  اين مهم بر تبين واقعيت

). 1393، تاج احمدي( تاثيرگذار است محوريت عقالنيت با

 بينانه واقع گرايي آرمان كاركردهاي رويكرد

 عقالنيـت تـوام بـا( اين رويكرد با توجـه بـه ويژگـي خـاص خـود، در پاسخ به پرسش سوم

و هــايي واجــد كـاركرد) نگـري آينـده  طـور خالصــهه كـه بــ باشــد مـي تربيـت در قلمـرو تعلــيم

 پردازيم. مي

و مكاني شناخت.1 و مكان از ابعاد مهم شكل: شرايط زماني گيـري عمـل اسـت. بعد زمان

درهب و طور كلي واقعيت مكـان اسـت. از طرفـي امور ايـن جهـان محصـور در بعـد زمـان

و عمل نيز از يكديگر جدايي ناپذيرند. با اين توضيح بايد گفت كه شناخت شـرايط انديشه

و شناخت مقو و مكاني مقوم عمل م انديشه است. بـا ايـن وصـف اسـت كـه شـرايط زماني

و مكاني در يك تاثير دوسويه از جهتـي در شـكل از زماني و گيـري واقعيـت نقـش داشـته

است در تنظـيم فاصـله) هوشياري( . لذا همين شناخت دقيقها آرمانجهتي ديگر در ترسيم 

و واقعيتـ بين عمل   تاثيرگذار است.،آرمانـنظر

درايه با پديد پذيرياف انعط: پذيري انعطاف.2 و شناسـ روان پيونـد دارد كـه كـه ي وتعلـيم

 پــيش شــرط پــذيري انعطــاف). 1390، خســرونژاد( نــاميم مــي گــرين را آفــرينشآ تربيــت
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و برخوردي تـازه در برابـر مسـائل اسـت. آفرينش و منظور توانايي ارائه انديشه  گري است

ياايه گاه چنان انسان دچار گون  شود كـه تصـور جـايگزينيمي انديشيدن خاص از انديشه

 تغييرات ديگر انديشيدن براي فرد فاجعه افرين است. با اين توضيحايه انديشه ديگر يا گون

و عمليــاتي در ســطح برنامــه  مهــم رويكــرد هــاي يــا اهــداف جزيــي از كــاركرد هــا جزئــي

. باشدمي بينانه واقع گرايي آرمان

و.3  نـوع بينانـه واقـع كاركردهاي رويكرد آرماگرايي يكي ديگر از: تربيت تعريف از تعليم

و تربيت است. در و سيروسلوك، اين رويكرد تعريف از تعليم  اي اسـت كـه تلقي، حركت

ب و تربيت و تربيـتمي عمله از تعليم  آيد. ويژگي اين تلقي همانگونه كه در تعريف تعليم

 بـا شـناخت دقيـق واقعيـت همـراه نگـري آمد نوعي هدايت است كه عقالنيت توام با آينده

درمي قوام آن را تشكيل و قابـل ذكـر در هـاي اينجـا نقـش آمـوزه دهد. نكتـه مهـم  دينـي

 انديشــي واجـد نــوعي سـت. از آنجــا نگـاه دينــي در وادي آينـدهها آرمــان بخشــي بـه الهـام

 هاست. اين وضـعيت سبب به حداقل رساندن نگراني، اميدواري توام با اطمينان بخشي است

خ ووش باعث . شودمي ترسيم شدهيها آرمان بيني به آينده زندگي

و از دامـان عملي چنين تعريفي است كه از ورطه  بـاديآ ناكجـا گرايـي آرمـان زدگي رها

 رسته است.

و تدريج در حركت رعايت اصل.4 و توازن، تدرج  اين مورد از كاركردهـاي: توام با اعتدال

و موثر رويكرد و قانون الهـ است انه بين واقع گرايي آرمان مهم ني تكـو. اسـتي تدرج سنت

و تشريو آفري هست پيط همگيع شراي نش انسان ديـ بر اساس اصل تـدرج اسـت. نيـ امبران

دري وح خومي افتي را به تدرج و در ابالغ رسالت و تربيو تعلشي كردند ت امت خـوديم

و مربمينجي جز به تدر ني رفتند اي ان بزرگ مسلمان سيز  خـود پـاسيتيه تربرين اصل را در

ح از طرفي اين اصل اند.ه داشت راي را كـه خداونـد كمـال آدمـيـز، اسـتي ات انساني الزمه

و برا ايرسي متأخر از وجودش نهاده است باي دن به رايد راه تدرين كمال و گام بـه گـام ج

پ و ذاتـا بـهيـ تربي نده درهـاي گشـا، گفت اصـل تـدرج توانمي لذا،ش گرفتي در ت بـوده



 پژوهي تخصصي آموزشـ فصلنامه علمي 130

/ سال / شماره سوم  1396 بهار نهم

و تـوازن در حركـت تربيتـيياه گون و خـود هـمرا است كه قابليـت ايجـاد تعـادل  داشـته

و زمينه  هم نتيجه عقالنيت در فرايند تحقق آرمان تربيتي است. ساز عقالنيت

 گيري نتيجه

 طـور كلـي بـه نظـره باال نتيجه گرفت اين است كه بـ هاي از بحث توانمي آنچه در مجموع

دو مي و آرمان بـمير يك طيف را تشكيلس رسد واقعيت دليـل مفهـومه دهند. اين موضوع نيز

و نـوع نگـاه بـه  و واقعيت است. در واقع تعبيرات اين دو واژه سـت كـه هـاآنرمزگونه حقيقت

حتـيو نگري آينده،اعتدال،عقالنيت،اميد،رزوآ،از تعابير مختلف را در قالب آرمانايهداير

و... را  و ابژه كه هم مصدر اين مفـاهيم وهـم رده است. به نظر نگارنده چيزيآو به وجودسوژه

و اصيل بنامهاآنهم تعين بخشوهاآنمفسر  اسـت.»لوگـوس«يـا»عقل«ست موجودي اساسي

و مميز موجود انساني است. همان نـوري كـه بـ  انسـان،واسـطه آن انسـانه همان كه فصل مقوم

ب و همه چيز توانمي پس با اين نگاه». نامدمي«و»سدشنامي«و» بيندمي«واسطه آن انسانه است

وي را در اين دايره آن اليتناهي هستي پذيرفت شأنيت وجود قائل شد. مهم آن اسـت كـه براي

و همه،انسان بداند اين وضعيتي را كه ديده و انتهاي آن و ناميده پايان آن وآني شناخته نيست

تعيـين كننـده،يافته است. اينجاست كه نوع رويكـرد تنها شاني از شوئنات موضوع است كه در

و مناسب تربيت ديني يعني واجـد،بينانـه واقـع گرايـي آرمـان رويكـرد است. رويكرد مورد نظر

در نگري ويژگي اساسي عقالنيت توام با آينده  نظيـر كردهـايي بـر گيرنـده كار اسـت كـه خـود

و مكاني ا، پذيري انعطاف، شناخت شرايط زماني و تـدريج در حركـت تـوامصل رعايت  تدرج

و نهايتـا بـازتعريف تربيـت اسـت. بـديهي اسـت در برابـر كاركردهـاي فـوق و توازن  با اعتدال

توجه به موضوع،زدايي از ذهن التزام به ديالكتيك اسطوره،پااليش مداوم ذهن استلزاماتي نظير

و اطالعات،آنو غور در و،سير در دنياي بيرون ابژه موضوعيت پيدا كرده كـه رابطه بين سوژه

د توانـ مـي معارف بشريهاي راهگشاست. قابل ذكر است اين نگاه در تمام حوزهها توجه به آن

و تربيـت كـه بـه نظـر نگارنـده اساسـي و جـاري باشـد از جملـه در حـوزه تعلـيم و تـرين ساري

و است كه انسان با اآن سرو كاردارد. نگاهايهحوزترينو كهنترين پيچيده از دريچـه عقالنـي
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و جنس خود است. نگـاهي كـه در عـين،امور اين حوزه را ديدن،عقل همان نگاه عقل به خود

و،زداينده،پاالينده،د بازشناسندهتوانمي سازنده بودن و سيال باشد هر لحظه با نگـاه بـه كاونده

كـه بـه معنـاي واقعـي طلبـد مـيراهايي آينده را رصد نمايد. لذا اين حوزه انسان،وضعيت حال

و كلمه جامع راه شـناخته هـاآن واقع تجالي كامل نور عقـل باشـندكه در پرتـوهب االطراف بوده

و مطلق يا سـعادت اسـت. پـس انجام پذيرد. هدايتي كه سرانجام آن غرق در نور» هدايت« شود

درهب تر(تر طي آن مسير نوراني طور كلي هر اندازه وحقيقـت را بيشـتر بنگريم واقعيت) عقالني

هي اللهم ارني. ايم يافته . االشياء كما

 منابع

. دانشگاه پيام نور، تهران،ي تربيت فلسفه،) 1387(، عيسي، زاده ابراهيم

و پرورش جمهور .1368 مصوب،رانياياسالمياصول حاكم بر آموزش

و همكاران، اكبريان و تحليل مسئله تعقل«،) 1385(، رضا ، نامـه علـوم انسـاني پـژوهش،» بررسي

.49 شماره

 سازمان مدارك فرهنگي انقالب.،تهران،صحيفه نور،)1372(،امام خميني

و تربيت،) 1389(، سعيد، بهشتي  سازمان تبليغات اسالمي. ريال . تهران تامالت فلسفي در تعليم

و ابـژه در معرفـتايهمقدم«).1393( محمد،تاج احمدي مجلـه.»شناسـي مـدرن بر فهم سوبژه

.4. بهمن ماه. شماره ادبي آوانگارد

 اسـتان: . مشـهد چگونه توانايي انديشيدن كودكان را پرورش دهـيم،)0 139(، عيسي، خسرونژاد

 قدس رضوي.

 موسسه انتشارات دانشگاه تهران.، تهران، فرهنگ لغت،) 1350(، اكبريعل، دهخدا

ــا نظــام كيهــاني در فلســفه اشــراق هــاي آمــوزه«،)1389(،بهــروز،ديلــم صــالحي همــاهنگي ب

.14و13شماره،. فروردين ماهكالميـ فلسفيهاي فصلنامه پژوهش،»سهروردي
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و اخالقـي«،)1382(،محمود،سعيدي رضواني و موجـود تربيـت دينـي بررسي وضـع مطلـوب

و پــرورش،»انآمــوز دانــش و،كميتــه طــرح تــدوين ســند ملــي آمــوزش ســازمان پــژوهش

 آموزشي. ريزي برنامه

و نگــر مفــاهيم آينــده«،)1387(، سوســن، كشــاورز آن ثــار تربيآ در اســالم ت يــه تربي نشــر،» تــي

. سال دوم،4 شماره،ي اسالم

و تربيت،) 1376(، علي، شريعتمداري و فلسفه تعليم ت اصول . اميركبير، هران.

و عرفان،)1385(،بابك،شمشيري و تربيت از منظر عشق  انتشارات طهوري.،تهران،تعليم

ا،كتــاب العــين،)ق1414(،الخليــل بــن احمــد،الفراهيــدي ــراهيم تحقيــق مــدي و اب لمخزونــي

.انتشارات اسوه،قم،السامرائي

ــي،گوتــگ ــد ل و،)1395( جرال ــب فلســفي ــيآمكات ــه،راء تربيت ــر محمــدجعفري ترجم دكت

 انتشارات سمت.،سرشت. تهران پاك

و تربيـت رسـمي عمـومي جمهـوري اسـالمي ايـران ،مباني نظري تحول بنيادين در نظـام تعلـيم

1390.

و ارشـاد . وزارتالتحقيق في كلمات القـران الكـريم،)1376( حسن سيد،المصطفوي فرهنـگ

و انتشارات،تهران،اسالمي ايران .سازمان چاپ

 انتشارات صدرا.،تهران،فلسفه اخالق،)1371(،مرتضي،مطهري

 نشر صدرا.،تهران،مجموعه آثار،)1384(،يمرتض،يمطهر

شـهريورماه.،129شـماره،ماهنامه پرسـمان،»هبينان واقع گرايي آرمان«،)1392(،ايمان،نوروزي

.22ص

و،نياكويي در انديشـه گراييو واقع گرايي آرماننسبت ميان«،)1391(،بهمنشحسين سيد امير

.3شماره،1دوره،تابستان،نامه انقالب اسالمي پژوهش.»امام خميني

ا ام. هوارد و ساموئل و تربيـت مبـاني فلسـفي تعلـي،) 1379( كـروار اوزمن  غالمرضـا: ترجمـه.م

و ديگران متقي .و پژوهشي امام خميني مؤسسه آموزشي:قم. فر


