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چکید 

لفه ؤبه عنو عناصر م)لر مریموت( ایدیمطر شد  طر پا  ها ریپژهش بهر گ نی یهد صل
 .ستفا کرند یلیتحل -یفیهد محققا   توص نیبه  یابیست بر .مو ما لعمر بو ییها

نیبنابر پا ایدیطر  ستفا شد با  شر مد  سنا.  یخیتا مینه هاتشریح    عناصر مطر 
همچو لز توجه به مو  ییها یژگیطر  نی  پژهشگر یافتند که. قر گرفت برسی مو توجه 

 مو ها  ری جلوگ بریپر ل مو توجه به  یموشبربر  فرصت ها جای ی پر عموم
انهیجوسو تأبر کید عمد    ستفاکیالکتی بعد عقالن به منظو یپر پر  ستدال قو  

 قضاتوجه قر می مو گیر.  ینکه با توجه به ینبنابر می سا قا  فر ست یکر مد مو
ایی  طو  بر یستن  شکوفو ظایف نسانی  جتماعی خویش ن ا لیهکه با کسب نش  مها ه

دال  تمو  پر عمومی ضر ست  همچنین پر قد سپس توجه به  .دگی کسب کندن
مو مد فرهم   جهت نهیم ساختن چاچوبی بر یاگیر چگونه یاگیر ست که  ین عناصر تفکر

  .ساند یم

   یالکتیک  عمومیمو  مو ما لعمر ایدیطر پا :لیدک  ها

    

                                                 
1

 ).مسؤ  نویسند m.ghafarzadeh1@gmail.com )نشگا شاهد نشجو کتر فلسفه تعلیم  تربیت -
2
  - شاهد نشگاشاهد نشگا تربیتی علو گر نشیا mirzamohammadi@shahed.ac.ir 

3-  نشگا تربیت  شد فلسفه تعلیم شناکا هو فرهنگیاp.hkazamy2@gmail.com 
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 مقدمه

تعلیم  تربیت قدمتی به بلند تایخ بشریت شته   جمله نیاها ساسی جومع  طو حیا نسا می 
ها بشر نا  فیلسوفا  ندیشمند تربیتی همو  تعلیم  تربیت به عنو یکی  مهم ترین فعالیت. باشد
ند بر .به سیر یش  با نگاهی گذپید غا   یختا طو گفت تربیتی می تو نظریا یخی تحوالتا

 بز مربیا  شناساکا تربیت  تعلیم تکوین فلسفه ها  نبا به  تربیت  فلسفی تعلیم نظریا
  نوشتا قالب خطابه   خو فکا  ها ید شته تربیتیبه چالش گذ ند کا) من  1386کر .(  یر

 مناسبا جتماعی نیا به ما کر هر چه  گستر  فز ساختا جومع  طی قر متما  توسعه
نسا شد می طلبد بیشتر حا  معجو   ن .هانسانهایی که بتو  گاهی ند تغییر  تجربه کر خو 

ها    جامعه  کنند جدید  مندسو. تربیتی ها طر  نظریا ند  بهرگیرمینه می تو ین
 جمله . مشاهد  برسی شد ند  هامایش  عمل گذشته شد  نتایج بوته طر هایی که   .مفید باشد

توسط   ین طر .به جر  مد طر پایدیا بو طر هایی که  تبا با تعلیم  تربیت  قر بیستم 
منظو  پایدیا فضیلتی ست که کو.   یونانی ست پایدیا . جر گذشته شدبه   همکانش4موتیمر لر

کند   عبا ست  تشکیل عا نیک  بتدیی ترین حساسا یعنی لذ مهر لم    غا کسب می
پژهشکد حو  نشگا (ربعد   پدید می ید هماهنگ گکینه به صوتی که خو به خو با عقل که 

1391.( 

  

 بیا مسئله

نظر به  که یاگیر مربو به  مو سمی نبو بلکه مر پیوسته  مد  تما عمر می باشد 
  ها مینه طر ین  یدگاههایی که لعمر به ما  همگانی گیریا یی نموجر ست که بر بر نیا

ند توجه شو ئه نمو  هایی  . یا که باپا طر  هد   یی سنخیتگرپاید صو
 فرصت  کاهمه کو حق برخو عمومی پر  مو ختن بهپر شی  هایی نظیر لزمو ها

 یکسا لیبر پر  مو توجه به   ستفا تأکید بر   عقالنی قد پر یالکتیک
 یدگا لر هد کلی  یاگیر مو عمومی  ). 1997ک گوت(جلوگیر  تخصص گریی ست

 ما  یالکتیک  ست که نش مو  بر یاگیر  سرسر ندگی یعنی پس  مو مدسه
لعمر گر ما مو مینه سا  نماید .  گیر ین تحقیق با بهر  یا که به  برهمین مبناپا ها

 .یم ند مو مالعمر منجر خوهند شد پرخته

  

 هد تحقیق 

 بهر   هد  لعمر گیر ما گیرعناصر مؤثر بر یا پایدیا به عنو طر  مطر ها. 

  

                                                 
4-Adler 
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 سؤال پژهش 

- ست چه خصوصیاتی  لعمرما گیریا 

 چگونه ستیژگی ها هد   ها طر پایدیا   -

- لعمر می شوندما گیرپایدیا منجر به یا طر  چه عناصر 

  تحقیق 

هد  تحلیلی فهم  بهبو بخشید  .تحلیلی ست- توصیفی   نو   کیفی پژهش  تحقیق حاضر
  ستبه مجموعه مفاهیم مفهومی یا ساختا . که بر حسب ه تفسیر می کنیم  می اقما تجربه بیا  صد

مو نیا سنا  مد کلیه با توجه  پژهش  .)2016لکتسرب( یم  مسائل  ساخت بند می کنیم
 ال   پایدیا با طر تبالت   مفهومی کتابخانه ها  به شد  جمع       ند . ین  محققا

سته بند  تجزیه  تحلیل   مو  موه یکر مطر پرختپژهش پس  جمع  مد به برسی 
 قر  ستنباسید نمو به نتیجه گیر ند. 

  

 یافته ها پژهش

 1سو :(گیرلعمر  یا چه خصوصیاتیما  ست 

 طوالنی بسیا  لعمر سابقه ما مو .  مو ین  گه هایی گرچه هم چو شر  می تو
 مو ین  یشه هایی لیکن کر یخ  نظامختلف تا   مسلم مصر به طو   چین هند باستا یر

جو کر  جست باستا یونا  نیز می تو  .   تنی ناجو کر گا  مو به مانی که سقر
هد صلی فالطو نیز هم چو ستا خو . یز سوفیستی نظر شته ستمو ها سوجویانه  منفعت م

به ) حاکما حکیم(پر بزگساالنی ست که بتونند با بهر گیر  عقل  خر  کسو مدیر جامعه 
تولد تا تعلیم  تربیت  نظر فالطو فریند تدیجی ست که  بتد . پاسد  مدینه فاضله قیا کنند

ین یدگا باعث شد که   پیش قر مو  پر بزگساال  مو مد . خر عمر مه می یابد
لیم  ع قر حاضر نیز فیلسوفا تعلیم  تربیت ضمن ئه نظریا تربیتی خویش به ت ).1374تفضلی ( بنامند

5ربیت یتهد فلسفه تعلیم  ت .تربیت مد شا شته ند
مضمو ینگونه شا شد  نیل به ین) 1891( 

 ست که فضا بعا  گانیسیم نیکبه عنو نسا قم -ماهیت چنا ما  هر   هر لحظه  که می خو
 نخستین یژگی تعلیم  تربیت  فلسفه تربیتی   ست .مکانی می توند یک فرصت موشی شته باشد

بنابرین یاگیر ما1388.(  یبا کال (صو می گیر ما لعمر  به طو تعلیم  تربیت عا ست که 
بر می گیر  عمر شخص طو تما   گسالیکی تا بزکو    سیعی  لعمر گستر . یکر

 ال نگر  مها  نش با کسب می سا قا  فر ست که بر  جتماعی خو  نسانی ظایف نو
 طو  خطیر یژگی ها  شکوفایی یستنبدهند نجا ندگی  جامعیتی  پر  مو حو  

                                                 
5-Whitehead 
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برگیر  شیمو نظا جز ند کلیهست که می تو کلی. 

. بر مبنا  یجا می شو ین نو مو مو خا نیست بلکه بستر ست که هر طر مو جامع 

).   1385برهیم. (لذ باید مینه سا پیشرفت  توسعه  هر یک  جز تشکیل هند نظا تربیتی باشد

که شخص پیوسته  یعنی ین. برین مبنا یاگیر ما لعمر به معنا پیوستگی  تسلسل  مر یاگیر ست
لذ . نو یاگیر  صل یاگیر یاگیر یا یاگیر بر یاگیر ست  ین.  حا یاگیر باشد

بر می گیر   تا گو گهو  سیع سر . محدسر  گیریا موختن چگونه گیریا  به می تو
  حد بد گیریا  حمایتی هبر یا خو خو گیریا نتخا  فا گیریا ندگینامید م ر.  گیریا

که فرصت ها یاگیر بر همه صر نظر  سن  ضعیت  ی ستعمر مجموعه  گستر هدفما ل
 .می جو  به قابل سترسی

عمد هام محو مو لعمر ا 

کر شا لعمر ما پر  مو ساسی هامحو یر به عنو به مو می تو : 

  حد بد گیرطالعاتییا سو  مر  

 گیریا مو نش   که نند به عنومی تو معلما   ندگاسا  نش کاشفاباشند 

 فر گیریا پیوستگی 

  بر عهد  خو شخص ست  یاگیر که مسئولیت

 عمو تباطا   که گیریا)شاگر  ممعل(  تغییر می یابد گیرهم سطح بین فر  فقی تباطا به 

تطابق فر با   گی فزیش می هندیاگیر که   فر به طو پیوسته نش مها  عالیق شا   ند
 .شغلی عرصه پیشرفت  ندگی  محیط 

 ضر مو ما لعمر 

  :  به مو یل  شا کر مو عمد  ضر مو ما لعمر می تو

 فر تونمند ها فکر ال  بر ستدال تفکر نتقا کسب می کنند  با کمک یگر به ساختن 
 می کنند قد گیریا گرفتن چگونگی یا بر چوچا 

 شغلی شد حیا  نقش مبانی مستمر یفا  ندمی  به مثابه شهر قر نا ختیا  جامعه گا عضا
  گیر

 حفظ می  توسعه فر لعمر توسط یند مافر  ندگی  گیریا فرصت ها  عالیق ها مها نش 
 شو 

  تکمی  هم  کیفیت  هم مو عمومی مانند عمومی سا هد تعقیب کنند گیریا ین نو 
ست جبا مو  قعی گیرصل یا قامه کنند   

 نگیزشی هم  مبتنی بر همکا گیریا  بین فر طالعا یشفز موجب  
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 ست جهمو  ندگی با طو  جتماعی که هر شخص نینقو  تغییر  

 عا مختلف ندگی فر  می نماید شد فیزیولویکی  تغییرتی که  ب

 مع ملیجو  ندندگی شهر پایه ها  

ضر تیکموکر معجو جو  .  

) 2سو:( شها  هد یژگی ها پایدیاطر   چگونه  ست" جمالی طر سیبر
  "پایدیا

موفق تربیتی قر ها طر  یکی پایدیا سیله طر به  حیکه طر لر بیستم بو تیمرمو 6
 نجا  به 

پایدگریی . طرفد  پایه گذ جنبش پایدگریی می باشد  )1984(موتیمر لر . ه جر مدمرحل
 یشه یکی مو  ست که مکاتب فکر  جو تیمتفا نظر  که )  1997(گوتک . ها  تأکید

7نولد گریز . پایدگریی  ئالیسم  تومیسم بهر فر بر ست
ئوتومیسم نین فلسفه  مرتبط با )  1983(

 .ثابت  عقاید  معیاها خالقی  عبا ست  پا بند به یک مجموعه  می ند که عالمت مشخصه

ین مکتب تلفیقی  مکاتب متفا ست که به مو پیشرفت گریی شد کر  عتر مهمی علیه  به 
به همین لیل . ندیشه ها سطویی هستندپایه گذ پایدگریی به طو مشخص  . شما می ید

 .ا کر ندبسیا  صاحب نظر  لر به عنو یک فیلسو نو سطویی قر بیستم ی

گز ملتی  . کمیته ملی عتال مو  پر یاال متحد مریکا تشکیل شد)    )1980یل هه
ین کمیته بو حاصل تحقیقا خطر . فت تحصیلیمحتو  ها حاکی ین گز   علمی کاهش تو 

 نگ  یکا بو نظا مو  پر مرمو نش مو   مختلف  نیز ناسایی ها  مشکال
ین کمیته به نبا  کاهایی بر  تحو بنیاین نظا موشی  .ر بر یند کشو محسو می شدخط
بو) . 1384مرجانی .( تد  معنو خالقی یتهایی که موجو  ست بر قع موضعی  ییگرپاید

خلیلی ( قیقت نش  یبایی بحث می کندماهیت جها ح یدگاهی که  غیر قابل تغییر بو. فیزیکی ند
 ینیعاقلی  .)1377شو موجو  نسا ئالیسم که صو  لها با ین مکتب فکر به  سهمد ند می

 .  که به خصو بر پر عقل نسا طرحی شد  نظر می گیر صو مؤسسه

یعنی ) Padios(که  . لفظ پایدیا یشه یونانی   .صو پایدگریی ست طر پایدیا لر  قع نباله
پائیدیا فضیلتی ست که  غا کو کسب می کند   عبا ست  . تربیت کو گرفته شد ست

قاید تشکیل عا نیک  بتدیی ترین حساسا یعنی لذ مهر لم تصمیم گیر مسئوالنه حتر به ع
عتما به نفس کنجکا عالقمند به کا  تال حساسیت نسبت به بهدشت  حفظ محیط یست 

) محمد1395میر .( عمومی پر  مو بر یژ تأکید ین طر  لر . ستیابی همگا جهت 
باید همه کو پر  مو که  می مقر پر  مو ین نو به نانوجو  6- 18کا    ساله

لر  ین طر بر باماندگا  ین نو مو مو . یک با مانی مشخص  تحت پوشش قر هد
نظر می گیر   نیجبر ها ) لر2001 .(  کمیت یکسا تربیتی یکسا نه تنها فرصت ها ین طر
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بلکه بر مو  پر عمومی  نش ها . موشی  شامل می شو سا ها تحصیلی بربر  کیفیت حد
حا شریط مساعد بر فرگیر مها   عین. کند می یا علو تجربی  بیا تأکیدساسی مانند یاض

مر با ین . لذ  ها بایدچگونگی یاگیر  فر بگیرند ها یاگیر بر همه نش مو فرهم می ید
فرگیر مها هایی همچو خوند نوشتن صحبت کر  گو کر تبا شته  بسته به ین مسئله 

 .ست که   مو مدسه  چگونه فر گرفته شوند

سه   لذ مد)1997گوتک  )  جا که پایدگریی با لها  صو ئالیسم نسا  موجو عاقلی می ند 
 ین طر   یالکتیک .  نظر می گیر   ین نیر فو لعا طرحیبه صو مرکز جهت پر

8 کال ها تدیس ستفا می شو  کال ها پایدیا  عمدتا به  سمیناها سقرطی
 برپا می گر .

نش مو با ستفا  بحث  ستدال نسته که   هد ستفا  ین   یجا نگیز)1387( یزنر 
می شو مو نش فکر  با تأکید . منجر به توسعه بصیر  بینش مبتنی بر تفکر منطقی  ستدال لر
کتب بز بر طر  نست یالکتیک می 9بر

 1997گوتک )  تدیس  ها هتما خا نشا می هد 
کر  من1376 .(ست یس پایدیاییتد جع عمدمر به عنو لر همانند هوچینز. کتب بز10

 تدیس 
تایخ ندند  متعلق به برین سا پایدگریا معتقدند که پیا ها بز . ین کتب  ضر می نست

  معرفت   م گنجینهبیا فلسفه تایخ  علپیا ها بز هم چو  . مانی خا نیستند یک برهه
مندبا مطالعه خر مو نش ها به حقایق پ هستند که  هند بری خو )حید   1392همکا .( 

 یر خالصه کر به صو  پایدها طر عمد هامحو می تو : 

حقیقت بو شی با توجه به یکسامو فرصت ها برصل بر  

 یالکتیک   گیر عد عقالنی با بهرب صل پر  

 عمومی پر  مو  گیر با بهر نسا طبیعت شمولی بو تأکید بر جها  

  مو  گیر یی با بهرگرسو  ییتخصص گر  جهت جلوگیر لیبر پر  مو تأکید بر 
 عمومی پر 

 مو تأکید بر  فرهنگی ماندگا میر ثا به عنو کتب بز. 

با عنایت به خصوصیا مو ما لعمر  ئه طر پایدیا  مؤلفه ها   پرسش بعد به تشریح هر یک 
  .  ین بعا مطر پرخته  تبا ین مو  با مو  پر مد مو برسی قر می هیم

  

 چ: 3سؤ ه  عناصر  پایدیا منجر به طرگیریا  لعمر می شوند ما 

به محوها عمد طر پایدیا  چه که  بین محوها مذکو می توند ما   مو ما لعمر  توجهبا  
 :یایگر باشد توجه به محوها یل ست

                                                 
1. Socratic Seminars  
2. great books 
3. Hutchines 
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  ترین بخش طر پایدیا تأکید  مهمگفت که   توبه جر میشاید  :مو  پر عمومی :لف

 : کید أ عمومی جامعه بر بر  محو تمو  پر. بر مو  پر عمومی می باشد

)1 (پر  مو جامعه به فر ستیابی همه حق به معنا پر  مو  )  مو بو یکسا
 ).پر بر همه 

 . مها ها ساسی  لیه به همه فر جامعهمو  پر به معنا مو) 2(

 
 :مو  پر عمومی به معنا حق ستیابی همه فر جامعه به تعلیم  تربیت) 1(

   جامعه باید فر همه  بو یکسا  تربیت باید عمومی  مر که تعلیم ین توجه به لز  

 . ا گرفته  مو توجه ستبهر مند شوند  برنامه تربیتی لر ج

یر . پایدگریی تأکید می کند که همه کوکا باید  فرصت ها تربیتی حقیقتا یکسا  بربر برخو گرند
. که هد کلی مو  پر شناخت حقیقت ست  تعلیم  تربیت حقیقی باید کلی  بد تغییر باشد

:  پایدیا   طرفد طر پایدیا ست  ین با ین چنین می گویدهوچینز که  همکا لر  طر

معرفت سید به حقیقت ست  حقیقت  . مو  پر مستلز تدیس ست  تدیس مستلز معرفت"
ین جمله  بر ین مضمو  که چو حقیقت مطلق  بر ). 1997گوتک ( "همه جا یکسا می باشد

ر به طو یکسا ست پس شر  مینه ستیابی به  بر همه  شناخت  بر حا جامعه باید همه ف
 . فرهم ید

 لر به عنو  که ست به طو سطویی با یی به طوگریم پایدکر شا بخش قبل  گونه که هما
کر یا بیستم می تو سطویی قر نو ین. فیلسو به  می تو  به حقیقت یکسا سید یشه ها لیل

جو کر  یونانی جست ین فیلسو فکا  . 

 ندشهر  به خوبی تربیت یافته می کند که بین فر فا تربیتی عمومی  گونه تعلیم   سیاست  سطو
بیا جو بط متقابل به فرهیخته . عاقل که سطو فر منشانه  به گفته  تربیت لیبر  تعلیم
مو  پر  پایدگریا .)1386کا. (هرند با شی ستبرخو باشد بر مدینه  جامعه ش

همه فر جامعه به بر ستیابی مینه ین مو  پر  قع . بر همه  نظر می گیرند عمومی 
  تربیت  تعلیم)ن) لیبر  یینخبه گر ییتخصص گر ییگرتوجه به سو هم می بدفر  خبه پر

. 

 بعضی طرفد برخال یاگرپاید هتما ین ست که همیت ین نکته حایز ستا ین   مکاتب همچو
)یاماهیت گر (11

نا بر . قه بند می کنندکه  مد  بر حسب تونایی ها کامیک فر طبست 
کسانی که  نظر عقالیی سرمد هستند تعلیم  تربیت یژ  فرهم کر  نا  به عنو نخبگا هبر 

فر که  مو  پر لیبر   برخو باشد می توند شهرند فرهیخته باشد  . معرفی می کنند
 بر نظریه خالقی سطو هم چنین بنا. جه  یاگیر ما لعمر ستفرهیخته بو  عناصر مو تو

)1997)گوتک   پیش تعیین شد  هد به سو بشریت همانند جها بو ستو عقالنیت  که بر تصو
 ست . به پیش می ندگانی میل به خوشبختی هد)happiness ( که به معنی فعلیت یافتن همه

                                                 
11essentialism 
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نسا ها ند به   لیبر یعنی موضوعاتی که یژ نظر سطو تربیت هنرها علو . ستعدها فر ست
 . یر هن نسا  تیزتر می نماید .تحقق ین هد کمک می کند

  منجر خوهد شد که به پرتوجه به مو  پر عمومی نهایتا به مو  پرشی لیبر لز پس

نهایت مسیر  بر سید به یاگیر  کمک خوهد کر تعدها نسا  عقل  فعلیت یافتن سهن
 .مد همو می کند

 مر شعا  ست بیشتر  همیت تربیتی سی کمتر باشد مندسو  سطو هر چه جنبه  به عقید
بنابرین موختن کا ال . کا سیله ست  سایش هد  سطو به عقید. علم بر علم بر همین مبنا ست

 باید چگونگی گذند قا فرغت  شیو ست   به کوکا  نوجونا یا . ست لی کافی نیست

) 1387کا .(شا ین با توجه به مضامین مو بنابر  پر  موبر یاگرتأکید پاید  سطویی 
می به معنی حق برخو همه فر مو  پر طرفد پایدیا هد نهایی تعلیم  تربیت  عمو

نسا تبدیل  طمینا ترب فر نند یت یافتهها به می   که نه معرفت بلکه عا  خصلت  تنها مها
 . هایی  بر مو  پر ما لعمر تأمین می کند

 :  پر عمومی به معنا مو نش ها لیه  ساسیمو)2(

طر  ل بر) 1982(ر پایدیا پر  موساسی مانند نش ها  عمومی   یاضیا  تجربی علو
تأکید می شو بیا . کر حسا نوشتن ندساسی مانند خو ها ستیابی مها یطشر عین حا 

نچه   مو مدسه  فرگرفته می شو پر مها ها . بر همه نش مو مطر شد
مه فریند یاگیر پس   مو   کر  یجا نگیز   ها بر شنایی کوکا با جها بی

 . پر عمومی ست

هد  سد که یکی جنبه به نظر می عمومی  پر  مو باشد  ین سیله بو  . سطو
 یابی به نیل به ین مضمو  به ین گونه بیا می نماید که خوند نوشتن  موسیقی  نقاشی بر ست

سطو ین   نه فقط بدین لیل که سی سومندند مو مالحظه . فضیلت ها گوناگو سومندند
سطو به ین مثا .  جهت فرگیر یگر نش ها نیز یا می کند د بلکه   ها به عنو سیلهقر می ه

  موختن فن نقاشی فقط حفظ مر  کتفا می کند که غر  خویشتن مخصو خریدها  خطا تکا
  ید ماست که مر ین بلکه بیشتر کاالها نیست فر  خرید  نیرنگ فریبکا  نا شتن یمن یا

من  ( ه گا نیستیبا شناسانه بیابند   یبایی قی بهر گیرند   همه کاها سو جستن شایست
1386کر .( لذ کسب علو بر  ین سیله بو ها نگر ست فنو ضر .  مو  هد

 نایی کسب سوساسی تو ها مها مو طریق  مو نش ست که ین عمومی نیز مو   پایه
گر ما لعمر ما گیریا ین طریق بر   کسب نماید  نهفنا  علمی . 

 قع  ضر ها نایی هاستمهاتو  سته  به قع می شوند شا مفید مو مینه علم  به . که
به نا ست که  جها"   یاگیر"عبا یگر پر مها هایی  نش مو به منزله موختن 

 تحت عنوProcess Skills ند شناخته شد . سیفا با    علمی مها یندفر ها مها  ها 
یافته ها  هم  مها یاگیر می نامیم  عباتند  مشاهد کر ند گیر جمع  طالعا تفسیر

نش مو بتوند بر پایه  یستی علو مین  بهدشت که ها ضر علو فیزیکی علو چنین کسب نستنی
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به عنو مثا با لکتریسیته  مغناطیس شنا باشد . ن نستنی ها مو نیا خو  فر بگیرین صو  قونی
  شنا شد ستگا یک کا صو ند باکندتا بتو ستفا صحیح به طو   ) یس علوتد هنما1382 

 12.( 

که  مدسه همه مو ندگی خو  فر نگرفته  قع با فرگیر ین علو نش مو به ین با می سند 
 ین 2001 .(   لر ) ند  تد یاگیر  مشغولی مهمی  ندگی بزگسالی به شما می ید

. مو  پر عمومی نش مو به بینش عمیق نسبت به یاگیر ها  بزگسالی ست می یابد

 . ید ها   ها قر می گیربینشی که  جرگه 

 محو مو بزگساال هم نسانی ست که تونمند  عالقه به یاگیر    مینه مو مد با 
با توجه به . تد مو  پر عمومی نسا  به عنو عضو  جامعه قا به نجا ظایف خویش نماید

گساالبز مو ینکه  ئه خویش موپیر جها  ست تا تفسیر نوینی گساالبز نمند سایند توفر
ند گر بپذیریم که نسا می توند محیط خویش  تغییر هد تا بهتر ندگی کند بر یجا تغییر نیام. هند

 .)1388 همکا  میرمحمد(کسب گاهی هاست

و خا مانند توجه به قونین مدنی نظم موجو  طبیعت  پی بر نگرشها ضر نسبت به م هم چنین
 حوصله صبر ها قو پر  یگر با تمایل به همکا لهی نعمت ها  نیقد خالق قا جو به
 مها سایه پر  فرهیخته معرفی می شوند ندشهر هد که به عنو ستکا  مسئولیت پذیر

 .ا لیه  ضر می باشده

می شو  فو  موجب مر  می ماند شد با  هن متوقف شو گیرکه یا ما هر لر یدگا  . 
متوقف می شو شد بد سنین خاصی .گیرهن به کمک یا ما  ین   هدمه خو شد خو قبلی به ها

نسا .  شر ها ال بر برسی شد هن ست) مها ها یژ( پس یاگیر .شد ما لعمر ست
. بر سالمتی جسم خو نیامند تغذیه سالم   می باشد   مرقبت  هن نیز یاگیر لزمی ست

) لر2001 ( 

 : یستد  یالکتیک   گیر بهر 

ستو ستفا می شو که طی   متو یی منسجم بهر گرچه  مد پایدیا   تعلیمی یا 
ها بنیاین ضر    مو بر تسلط بر مها شو  معلم به منظو مو نش گیر می

که طی  به ساماندهی پرخته  لغز ها  متعلم   نجا  رستی نظا فر ستفا می کندسرپ
ما   معمو ). 1392حید  همکا ( حیح می کندد ست خوند  گو  تصمها هایی مانن

مد  قالب  ست یالکتیک   ستفا پایدیا . پایدیا  می تو  لر یالکتیک یشه ها
جو کر  به حقیقت حکمت جست سید فالطونی بر. طر  نیل به پایدیا فالطو ممکن بر یالو یق

یالکتیک مستلز فهم ماهیت . ست  یالو قالبی بر یالکتیک فلسفه  یالکتیک   جا  می باشد
 میا  یجا حقیقت چیزها ید خلق  شتن ست مسایل کثیر  جدید ها )28 :ضمیر   به نقل

 محمد1395میر.( 

  یالکتیک حاصل می شو  تنها عدمرتبه تربیت عقالنی   تحصیل فلسفه  بنا بر نظر فالطو باالترین 
خیر که .  ین مرحله عمد ترین هد ستیابی به بصیر  خیر ست. تونایی نیل به   پید می کنند
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 کسب بینش   عالی ترین هد تعلیم  تربیت  . تمامی ما ها  مکا ها مکا پذیر  یکسا ست
مند می ند که   شهرندنی جامعه پذیر  سعا پر فالطو هد تعلیم  تربیت. معرفت می ند

 مطلو هافتا  با فضیلت شته باشندشخصیتی تو جتماعی ) 1976با محمدمیر  1391به نقل .(

 ستدال     یالکتیک که به فهم قوتکر  ستفا  تمرین )1387 (یزنر   ه گفتهنا بببنابرین 
 فکر نش مو منجر می شو  هم چنین ستفا   سمینا  تدیس  کال ها  توسعه
 . بصیر  بینش تأکید می شو ین  بر ستدال تفکر منطقی. رسو ستپایدیا م

 ین گونه ستنبا کر که  جمله سرمایه ها عظیمی که خدند  جو می به یعت نها می تو
چگونگی   با کر ین مانت لهی  گر پر قد ستدال . قد عظیم ندیشید  تعقل ست

می شو مو حقیقت  فهم ماهیت   ست که منجر به ست موختن شیو   ندیشید)مد مو (

فر که همو  می ندیشند فر که  نیر خو هبر . منجر به شد جومع می شوست که 
   بو که فرهیختگا جامعهند  جسم    عتما  حتر به خویشتن برخوند شهرندنی شایسته

  . موشی مد برخوند

 :سی برنامه  

 برنامه سی پایدیا لر  هوچینز بر خوند  مباحثه  کتب بز یا کالسیک  که بر شد  تربیت 
 ین  قلمر بیا شکوهمند نه تنها ثا ماندگا تایخی علمی  . حقیقتا ضر ست تأکید می کنند

 قص نمایشنامه سینما بز ثا فلسفی بلکه  موسیقی  بر می گیر )حید همکا  1392 .( کالج
که  ی  هو تعلیم  تربیت ست تی جا ناپولی چنین برنامه    ست قد   نمونه خوب

خونند سپس  مسایل جا به  کالج شاگر ثا کالسیک  می  ین .سبت به ئالیسم نظر مساعد ندن
 حالی که لر بر مها هایی  قبیل حل مسأله یاضیا تایخ1380(.  من  کر( کا می برند

 می نشا یا جتماعی توجه علو فیجغر  هنر  موجو ندیشه ها هم بر یا تأکید . عتقا بر
 .لر تما شاگر باید با ین ندیشه ها بز موجه شوند 

به .  برنامه کتب بز پر قو ستدال نسا  مو برسی قر ند 1950تا  1930چینز لر  هو
بنابرین . به فهم حقایق پاید  علومی که با گذ ما به ما سید تأکید می کنند) کتب بز )عتقا  ها

حی شوطر بز ثا حیطه  ست. پایدیا  باید که حتی ممکن ثا  ما شته باشند ها قدمت برخی قر
هنو شناخت بنیا  مو جو فر  جامعه  مؤسسا نسانی  تال ها خالقی  نسانی  نظم طبیعی 
  ساسی فهم که نیا به پر مو  گیرمر یا  توجه به کتب بز  ین  ئه می کند 

 ).هما( خوهد نمو ندگی ست کمکی فر سرتاسر

 

 نتیجه گیر 

 شی کشومو مطابقت برنامه با طر 

سا قو جهت مو  پر مد باشد به قو خو باقی  به عنو طرحی که می توند مینهطر پایدیا 
مطر  گیر  عناصر تونند با بهر ی نظا مو  پر کشوما میست ندکا موشی  تربیت. ست

 .  ین طر  مو ما لعمر بهر بگیرند
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فر که  با توجه به ین پیش .مر نیا به شتن مها ها ساسی  ضر بیش  گذشته مو نیا ست
 می سا قا  فر ست که یکر مد مو نش که با کسب ال نگر  ظایف  مها نو

تونیم خوند گر ن ین طو ندگی نجا هد بنابرنسانی  جتماعی خو  بر یستن  شکوفایی 
کر حسا نوشتن   یم هرستی بیامو به خو کابه کو  یانه شنایی با  جامعه به عنو  که  چه

گر نتونیم مو  پر عمومی  به عنو پایه مو ها . مه حیا بد نیا ند فاقد خوهند بو
 هر  جتماعی شد   کیفیت یابیکا لحا  هم نماییمفر همگا بر  لیه  که به عنو  چه

مو نیا بر   قع باید بتونیم مها ها .یم یخته بایستی   برخو شوند محر ساختهشهرند فره
نگیخته یاگیرندگانی خو یاگیرندگا باید جامعه ما  .بقا   طریق مو  پر عمومی فرهم نماییم

مو مد فر تونمند فکر ال  بر ستدال  تفکر نتقا کسب فر که   با ین پیش .باشند
گیرندگانی که یا .و بر یاگرفتن چگونه یاگیر قد کنندبا کمک یگر به ساختن چاچ  می کنند

  ستدال قو طریق پر  مگر ین میسر نمی شو  باشند با گیرندگانی که خو یا کنند گیریا خو
 بو معلمانی که فکو  نندمربیابه تا بتو نگر گستر کاکو   ستفا با گیرصحیح یا ها 

 هد مو مد قر می   مر ها موشی حق برخو بربر فرصتعال برین . همت گماند
ین. گیر موخته ها به شکل ج ین فتهکه ترفر مد هایو  د  نش  به گونه. به خانه ها برسد که 

ها  به فرندنش منتقل کند  به  بتوند ین مود  یک ما هم مو به طو عینی با مسایل شنا شون
  مو نه   تیک باشدموکر  عمومی پر  مو  یم که برخوهمت گما  جامعه پر

قع با مو عمومی  بربر مینه مشاکت  .  پرشی که فقط مخصو صاحبا پو  سرمایه باشد
یر ین فعالیت ها  ها مدنی  مطالبه حقو شهرند بر همگا فرهم خوهد شد  جامعه  فعالیت

 ندسا ها نگر  خا مها به شناخت ال نیا. 

به مو  پر لیبر به عنو پیش نیا سید  همگانی با تأکید بر مو  پر طر پایدیا لر 
  سعی مو  می نماید جلوگیر  سو صرفا فرصت ها. پر برهم چنین ضمن توجه به بر  

ها موشی  با بهر گیر   یالکتیک که می توند منجر به پر قو ستدال  پر  کیفیت
 . عقالنیت شو مینه ها یاگیر مد  بر همه فرگیر  جامعه فرهم نماید

 نقا ضعفی می باشد که  ین   بطه با مو مد بیا شد شتن نقا قو که ین طر با جو
 :جا به  ها شا می کنیم

  غایت هنی که  تعلیم  تربیت لیبر مدنظر ست با حرفه مو  کسب مها ها فنی  تضا نیست
بلکه کسی که با یدگا غیر بزگریانه  غیر ما به نش می نگر  به بزگترین خیر یعنی شد  بالندگی 

 یدگا . هن  عقالنیت می سد  خیرها جانبی یگر مانند تأمین ندگی شغلی نیز بر  فرهم می ید
بز نش به عنو گر تربیت لیبر  فعین تعلیمخالقی مد غیر  نهنابخر هد ند جهتمی تو تلقی شو 

 بگیر بشر قر ستفا مو) یبا کال1385 .(  تربیت  تعلیم  که کر ستنبا چنین می تو لذ
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مخالفتی ند مو با حرفه ست. مد عمومی پر  مو توجه به ختهپر بد لر خو نچه که .لذ 

شکا 12می تو
 .بین مو  پر لیبر  حرفه    بین ببریم 

 پر  مو پس خو یا پر  عقل پر  عم باشد پر تربیت لیبر  تعلیم  گر هد
 . عمومی می توند مینه سا ین نو تعلیم  تربیت باشد

 حرفه  کایی ال  ندند یا هد مو  پر عقالنی  تربیت 

نیل به ین مضمو  بدین گونه شن می سا  )1380به نقل  شریعتمد (بر  ئالیست ها معاصر 
 هد ین یا می تو عقالنی باشد قو پر  ساختن فکر  بر  برنامه بو لیبر  گر مر که

  گنجاند می شو حذ کر   برنامه ها حرفه و علمی که  م

 خا نظر صو   علو  ندگی ظاهر می سا مختلف قسمت ها   یی علوجر جنبه تکنولو
 عمومی ند   ا برنامه ها چه  هایی که جنبه ین صل هد  ساختن فکر   تم. ساخته ست

 لذ می تو گفت که مو  پر عمومی نه تنها  تضا با. رفه   نظر می گیرچه برنامه ها ح

ست  مینه  گیر بلکه  ستا مو  پر تخصصی قر گرفته مو  پر حرفه  قر نمی
مو ستیابی به  هم می نمایدفر  مد پر . عمومی پر  مو ین نظر  ست  تک شاخه

به طو . که مینه یاگیر ما لعمر  بر نش مو  همه بعا علمی هنر حرفه  یجا می کند
 ).2001لر . (کلی ظیفه چنین موشی مینه سا یاگیر ما لعمر ست

حاکی   ست که جر برنامه سی پیشنها لر به یژ شیو    تحقیقا نجا شد  مد پایدیا
 سمینا)Socratic seminar (ست به  ساسی شکاال عمل با  .  فرهنگی ها یس کتاتد یر

 ه فرست  تجربه موگا هدیت کال به شیو پرسش  پاسخ که بر یاگیر چریی تأکید  نیا ب

) 1985بیتیگ حید  1392به نقل(.  

 Dataمسایل قایع تربیتی "لر  کتا . گیر  نهضت باگشت به مسایل بنیا ست طر لر فقط شکل

Problems and Possibilities"  کتا  تربیتی"که بعد ها به  "طر ین طر می گوید هر چند نوشته
ربیتی مو ستفا یر یکر ت. هت  ما تفا هایی با  نیز نهضت باگشت به مسایل بنیا شبا

می گیر قر ) کر  من1386(.  

 مو جهت قو مینه سا ندطرحی که می تو پایدیا به عنو طر یم بانمو ضعفی که عنو نقا جو با
کا موشی  تربیتی نظا مو  پر می تونند ست ند . پر مد باشد به قو خو باقی ست

 . با بهر گیر  عناصر مطر  ین طر  مو ما لعمر بهر بگیرند

پیشنها: 

گیر شو   پایه  بتدیی بهر جهت فزیش سو علمی  فنانه  مو یانه همچو یگر: )1(
)پایه چها (.  

  .مو مدسه  بهر گرفتبه کوکا   پر قو تعقل  قضا  مو فلسفه : )2(

                                                 
12. gap 
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موشی ئله به طو صولی  برنامه ها  حل مسموجهه با مسایل  جامعه  به کوکا   چگونگی: )3(
  .مدسه  بگنجانیم
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