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پیشگفتار
سپاس بیکران خداوند یکتا را که توفیق تهیه و تدوین پژوهش حاضر را عطا کرد .ساختار و محتوای
اولیۀ کتاب حاضر در رسالۀ دکتری سمیرا حیدری در دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران به راهنمایی خانم دکتر فاطمه زیباکالم مطرح شد .در زمینۀ اندیشۀ فلسفی و تربیتی مورتیمر
جروم آدلر کتاب تألیفی در ایران به چاپ نرسیده بود .بر این اساس تصمیم گرفته شد کتابی در زمینۀ
مذکور از رسالۀ نامبرده استخراج شود و در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد .کتاب حاضر میتواند
بهعنوان کتاب درسی در واحدهای آموزشی کارشناسی و کارشناسیارشد رشتۀ علوم تربیتی بهکار رود.
از سویی ،از آنجا که این کتاب مبتنی بر پژوهش دانشگاهی است ،میتواند برای عالقهمندان عرصۀ
پژوهش در زمینۀ فلسفه تعلیم و تربیت مفید واقع شود.
در کتاب حاضر عالوهبر آشنایی با اندیشۀ آدلر با مکتب تربیتی پایدارگرایی نیز آشنا میشویم.
مکتب پایدارگرایی جریانی از اندیشه در قرن بیستم بود که در تقابل با موج پیشرفتگرایی در تعلیم و
تربیت بود .از اندیشمندان مکتب پایدارگرایی میتوان از مورتیمر آدلر ،رابرت ماینارد هاچینز و ژاک
ماریتن یاد کرد .به نظر مؤلفان کتاب حاضر ،پژوهش در زمینۀ اندیشۀ فلسفی و تربیتی هاچینز و
ماریتن نیز میتواند در خور توجه پژوهشگران در آینده باشد.
در اینجا الزم است از مسئوالن محترم مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران که ما را در به ثمر رساندن و
چاپ اثر حاضر یاری رساندند ،تشکر و قدردانی کنیم .با امید اینکه کتاب حاضر بتواند چشماندازهای
نوینی را برای پژوهشگران ایرانزمین فراهم آورد و بابی نو به روی آنها بگشاید.
مؤلفان
دکتر فاطمه زیبا کالم مفرد
دکتر سمیرا حیدری
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مقدمه
آدلر بیش از نیمقرن در زمینۀ فرهنگ و جامعۀ آمریکا کوشش و مطالعه کرده ،ولی تالشها و
ایدههای ارزشمند او بهندرت مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است .از سویی ،آموزش و پرورش
آمریکا در قرن بیستم تحت نفوذ آموزش و پرورش پیشرفتگرا و افکار جان دیویی قرار گرفت و در
همین سرزمین ،ایدههای آدلر و گروه اندکی از اندیشمندان جریانی دیگر را در آموزش و پرورش ایجاد
کرد .اندیشۀ آدلر بهطور اخص بر منابع تمدن غرب بهویژه آثار ارسطو استوار است .براساس دیدگاه آدلر،
حقایق ثابت و پایداری در جهان وجود دارند که در زندگی انسان ارزشمندند (جارا.)1175 ،
آدلر ،یار و همکار دیرین هاچینز 1بود .آنها در دهههای  1132تا  1152در کتاب برنامۀ کتب بزرگ،
پرورش قوۀ استداللورزی انسان را مورد توجه قرار دادند و استدالل را مبتنی بر تفکر منطقی و بینش و
بصیرت میدانستند .از دیدگاه این دو متفکر محتوای برنامۀ درسی باید شامل آثار معتبری باشد که
بیانگر باالترین دستاوردهای بشری در عرصۀ خردورزی باشد .برنامۀ کتب بزرگ ،برنامهای که هاچینز و
آدلر در سال  1138آغاز کردند ،تبلور این باور است (آیزنر .)1387 ،2محور اصلی برنامۀ درسی کالج
سنت جان مطالعۀ کتب بزرگ بود و در برنامۀ درسی پایدیا نیز آدلر تالش کرد تا زمینۀ مطالعۀ
کتابهای بزرگ را در برنامۀ دوازدهسالۀ مدرسهای فراهم آورد.
دو واقعۀ مهم ،یکی پرتاب سفینۀ اسپوتنیک در سال  1157و گزارش کمیسیون آمریکا تحت عنوان
«ملت در خطر» در سال  1183موجب شد که آموزش و پرورش آمریکا بهسوی اصالحات پیش رود .در
دهۀ پنجاه میتوان به تالشهای آرتور بستور ،هایمن ریکوور و جیمز کونانت اشاره کرد و دیدگاههای
چهار اصالحگر آموزشی مطرح در دهۀ هشتاد (مورتیمر آدلر ،ارنست بویر ،تئودور سایزر و جان گودلد)
را نیز در نظر گرفت .اصالحگران انتخابی دهۀ پنجاه ،زوال آموزش و پرورش ایاالت متحدۀ آمریکا را
حاصل فلسفههای آموزشی پیشرو میدانستند؛ درحالیکه اصالحگران منتخب دهۀ هشتاد این زوال را
مدیون اشکاالت ساختاری صدساله در نظام آموزش و پرورش تلقی میکردند (سالرز .)1114 ،قشر
کثیری از اصالحگران آموزشی ناکارامدی مهارتهای شناختی را مسئلۀ اصلی آموزش و پرورش معاصر
میدانند .به نظر برخی ،تنها یادگیری محتوای دیسیپلینهای آکادمیک کافی بهنظر نمیرسد ،بلکه یکی
از نیازهای مهم دانشآموزان آن است که مهارت فکر کردن دربارۀ دیسیپلینها را هم بهدست آورند.
برای مثال آنها باید یاد بگیرند که بهصورت تاریخی ،علمی و ریاضیگونه بیندیشند ،نه آنکه فقط آنچه را
که در تاریخ ،علوم و ریاضی یاد میگیرند ،بهخاطر بسپارند .از دیدگاه آدلر ،شاگردان بهمنظور کسب

_____________________________________________________________
1- Hutchins،R.M
2- Eisner،E
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مهارت و تسلط در مهارتهای اولیۀ تفکر ،باید به مطالعۀ موضوع و روشهای فلسفی بپردازند (بیتینگ،
 .)1185میتوان گفت که طرح پایدیا در همین زمینه تدوین شد.
1
همکاری هاچینز و آدلر جنبشی محافظهکارانه را در قبال موج پیشرفتگرایی در ایاالت متحدۀ
آمریکا بهوجود آورد .پس از جنگ جهانی دوم نیز حرفهگرایی 2به دالیل متعددی در آموزش و پرورش
آمریکا به موفقیت رسید .حرفهگرایی ابتدا بهمنظور تدارک آموزش برای مهاجران در شهرهای بزرگ بود
و سپس هوادارانش بر این باور بودند که حرفهگرایی بازده و رشد اقتصادی را زیاد میکند و امکان صعود
اجتماعی را بهوجود میآورد (الیاس .)1387 ،3با وجود این ،آدلر آموزش حرفهای را آموزش برای
کسبوکار میداند و نه برای یادگیری و برای آن در آموزش و پرورش رسمی جایگاهی قائل نیست.
آدلر در سال  ،1182طرح پایدیا 4را با همکاری گروهی از متخصصان تعلیم و تربیت ارائه داد .پایدیا
واژهای است که ریشۀ یونانی دارد و به معنای پرورش کودکان است .برنامۀ درسی پایدیا که آدلر ارائه کرد،
به بیان او ،عمومی است و معطوف به حرفه نیست و انسانگرایانه است (آدلر .)282 :1183 ،از دیدگاه آدلر
وظیفۀ برنامۀ درسی برآوردن نیازهای شغلی و ارائۀ محتوای تخصصی مانند آموزش فنی و حرفهای نیست.
برنامۀ درسی عمومی پیشنهادی آدلر بهصورت تکساحتی ،یکسان و یکنواخت برای کلیۀ دانشآموزان
است .او تنها یک مسیر محتوم و ازپیشتعیینشدۀ تحصیلی را تجویز میکند و برنامۀ درسی او تنها در
مورد زبانهای خارجه حالت انتخابی دارد .آدلر ،هر گونه گرایش به تخصص را ،تخصصگرایی زودهنگام
تلقی میکند و مردود میشمارد .در واقع در برنامۀ درسی با گرایش عمومی از دیدگاه آدلر ،همۀ شاگردان
باید از برنامۀ درسی مشترکی برای دوازده سال آموزش مدرسهای پیروی کنند.
در واقع ،طرح پایدیا به آموزش و پرورش عمومی که همگان باید از آن برخوردار شوند ،اشاره میکند.
آدلر در برنامۀ درسی پیشنهادی خود اشاره دارد که همۀ دانشآموزان باید از فرصت تربیتی برابر برخوردار
شوند .این فرصت باید کمیت یکسان ،سالهای تحصیلی برابر و کیفیت واحدی از آموزش و پرورش را
برای دانشآموزان ایجاد کند (آدلر .)4 :1182 ،او استدالل میکند که تعبیۀ شاخههای تحصیلی یا قرار
دادن برنامۀ درسی انتخابی برای دانشآموزان بهمنزلۀ مردود انگاشتن کیفیت تربیتی واحد برای همگان
است (گوتک .)421 :1382 ،5آدلر و طرفداران پایدیا بر جهانشمولی طبیعت انسان تکیه میکنند و بدین
ترتیب اهداف عمدۀ آموزش و پرورش رسمی را بین همۀ دانشآموزان مشترک میدانند.
آدلر ،تربیت حرفهای پیشهنگام را موجب تضعیف آموزش و پرورش میداند .همۀ مردم باید بر پایۀ
علوم نظری و هنرها از آموزش و پرورش عمومی بهرهمند شوند تا ماهیت انسانی آنها و عقالنیت
_____________________________________________________________
1- Progressivism
2- Vocatioalism
3- Elias،J.L
4- Paideia proposal
5- Gutek،G.L
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ز

قوامبخش آن ماهیت انسانی ،پرورش یابد .اگر آموزش حرفهای و تخصصی جانشین آموزش و پرورش
عمومی شود ،فرد را به فعالیت اقتصادی واحدی که میتواند بهسرعت منسوخ شود ،محدود میکند.
هاچینز و آدلر پایهگذار مکتب پایدارگرایی در مکاتب تربیتی بودند .پایدارگرایی ،جنبشی
محافظهکارانه در قبال پیشرفتگرایی بهحساب میآید که افراطهای پیشرفتگرایی را از اعتبار انداخت
و در عین حال ،برخی آموزشهای معتدلتر آن را پذیرفت (نلر .)154 :1385 ،1اندیشۀ پایدارگرایانۀ
آدلر بهطور بارزی ارسطویی است و به همین دلیل بسیاری از صاحبنظران ،از آدلر بهعنوان یک
فیلسوف نوارسطویی در قرن بیستم یاد کردهاند (هارتشورن .)1184 ،2در مکتب پایدارگرایی ،عالیق و
ویژگیهای اختصاصی دانشآموزان اهمیت چندانی ندارد ،زیرا از دیدگاه نمایندگان این مکتب،
دانشآموزان هنوز به بلوغ کامل و قضاوت درست دست نیافتهاند تا دریابند بهترین دانشها و
ارزشهایی که باید فراگیرند ،چیست (خلیلی شورینی .)1388 ،از دیدگاه آنها ،وظیفۀ برنامۀ درسی
برآورده کردن نیازهای فوری ،محتوای تخصصی ،آموزش برای آمادگی حرفهای یا آموزش سودگرایانه
نیست ،بلکه برنامۀ درسی باید در راستای توسعۀ ذهنی و رشد استدالل عقالنی حرکت کند (قادری،
.)17 :1388
3
از سویی آدلر در بخشی از دیدگاههای خود تحت تأثیر اندیشۀ توماس قدیس بوده و به همین
دلیل دیدگاه فلسفی او در نوتومیسم 4نیز طبقهبندی شده است .در واقع ،آدلر در دیدگاه فلسفی خود،
اصول فلسفی توماس قدیس را پذیرفت ،ولی جنبههایی از ایمان مسیحی را که در فلسفۀ کاتولیک
مطرح شده بود ،کنار گذاشت (الیاس .)1111 ،اگرچه پایدارگرایی در مربیانی همچون آدلر از واقعگرایی
ارسطویی و تومیسم تأثیر پذیرفته است ،میتوان گفت که برخی اصول آن با ایدئالیسم که بر حقایق و
ارزشهای جهانشمول تأکید میورزد ،سازگاری دارد .در واقع ،ترجیحی که ایدئالیستها برای آثار
کالسیک قائلاند نیز با پایدارگرایی سازگاری فراوانی دارد (گوتک.)424 :1382،
بهنظر میرسد که ارتباط دیدگاه فلسفی آدلر در زمینۀ ماهیت انسان ،ماهیت معرفت و ماهیت
ارزشها با برنامۀ درسی پیشنهادی او برای تحصیالت مدرسهای که دارایگرایش عمومی است ،بهوضوح
مشخص نیست .در واقع ،آدلر دارای دیدگاه فلسفی نسبت به موارد مذکور است که در آثار فلسفی او
مانند کتاب ده اشتباه فلسفی 5بیان شده است .در این کتاب در نظر داریم که ارتباط دیدگاه فلسفی او
را با آرای او در زمینۀ آموزش و پرورش عمومی پیشنهادی وی مشخص کنیم .مسلم است که شناسایی
اندیشههای ارائهشده و نشان دادن زوایای پنهان اندیشهها ،بهمنظور نقد یا برقراری ارتباط با آن و رفع
_____________________________________________________________
1- Kneller،G.F
2- Hartshorne،C
3- Saint Thomas
4- Neo _Thomism
5- Ten philosophical mistakes
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ابهام و پیچیدگیهای آن ،از وظایف فلسفۀ تعلیم و تربیت است (ابراهیمزاده .)62 :1386 ،از سویی ،آدلر
در برنامۀ درسی پیشنهادی خود ،بهطور مستقیم آموزش حرفهای و تخصصی را ارائه نمیدهد ،ولی ادعا
میکند که برنامۀ درسی پیشنهادیاش دانشآموزان را برای حرفۀ آینده آماده میکند (آدلر:1184 ،
.)157
دیدگاه آدلر را در زمینۀ کار و حرفه میتوان به این صورت تحلیل کرد که در هر اندیشهای در مورد
کار باید از دو خطا اجتناب کرد؛ یکی اینکه بهجای تقسیم کردن زندگی فرد به دو مرحلۀ کار و فراغت،
انسانها به دو طبقۀ کارگر و مرفه تقسیم شوند .خطای دیگر آنکه نتیجه و فایدۀ واقعی را تنها از کار
بهدست میآورد و فراغت را با تنبلی و تفریح یکسان میداند .هدف نخستین تربیت نیز گسترش توان
تخصصی نیست ،بلکه پرورش شهروندانی است که بتوانند از اوقات فراغت خود بهطور ثمربخش استفاده
کنند .هاچینز و آدلر به مدارس حرفهای و تخصصی بهدلیل ناتوانی در ارائه و انتقال درک منسجمی از
اصول موجود در حرفهای که آموزش داده میشود ،انتقاد کردند .در واقع ،از دیدگاه آنها سه عامل
حرفهگرایی ،ضدیت با اندیشمندی و انزوای فرهنگی موجب هرج و مرج فرهنگی در آمریکا شدهاند.

