
 

 

ای   وقتی که باغبـان غنـچـــه   

 چـــیـــنــد ... را می
 

برادر عزیز جناب آقای دکتر علوی و خواهر گررایرس کررکرار              
آور نه تنها شما که یا را نیز در          خانم دکتر کالنتری؛ این خبر رنج     
دانم که انس دیرینه شمرا بره     بهت و حیرت فرو برد. ین نیک یس  

گذارد که باور کنید او را برای هرمریراره ات دکرت              نمس ”عرفان“
اید. هر روت و هر لحظه، در هر گوشه و هر کنرار، او را حرس                  داده
یابید که او دیگرر در کرنرار شرمرا            کنید، ایا کوکمندانه در یس     یس

نیست. چکیده ینطق دنیا هرمریرن دو وااه اکرتو تریروکرت و                    
 گسست؛ قربت و غربت؛ حضور و احتضار. 

آفریند و آرایش؛ چنران کره     تیوکت، قربت یا حضور، انس یس    
تایرد و رنرج. یرا فررتنردان              گسست، غربت یا احتضار، یأس یرس      

شویم.   دنیاییم و بر روی این دو تانوی ینطق یام خود، بزرگ یس    
 ات این رو، یا را در دنیا

گزیری نیست ات این که همواره به کعرس یریران تریروکرت و             
گسست گام بزنیم و هزارباره، فاصله ییان انس و یأس را برویم و           
باتآییم. همین که انس ارف و گستردۀ عرفان، همۀ جان شمرا را              

جای خانه شما را بره عرطرر خرود آغارت،            تسخیر کرد و جای   
نایند و   رکد و یأس و رنج در کمین شما یس       فصل جدایس فرایس  

یابید. این کرشت خانۀ کوچک   ای نمس  در آغات، ات این همه، چاره     
یا یعنس دنیاکت و حاصل نگاه نزدیک بینرس اکرت کره در ایرن            

تری وجود دارد کره یرا و خرانرۀ             یابیم. ایا یأوای بزرگ      خانه یس 

کوچک یا را در برگرفته اکت. اگر چام به افق بدوتیرم و دور را                 
تر خواهیم یافت. ینطق این یأوا،      بنگریم، خود را در یأوای بزرگ     

وارونۀ ینطق دنیاکت و ات آنجا که ینطق دنیا خود وارونه اکت،            
آیرد و برر روی تراهرایرش             ترر راکرت دریرس       ینطق یأوای بزرگ  

های چیزهرا در کراکرۀ         ایستد؛ درکت همان گونه که صورت       یس
افتند ایا همین وارونرگرس، در قرالر              کوچک چام یا وارونه یس    
آید و یا چیزها را نه وااگون بر کر بلکه     کالن تیکر یا راکت دریس    

 بینیم. اکتوار بر تا یس
حال اگر ینطق دنیا را که بر تیوکت و گسست اکتوار بود، در            

تر قرار دهیرم، دو ترارۀ آن وااگرون           قاب و قال  کالن یأوای بزرگ     
گرردنرد. در       شوند و به صورت گسست و تیوکت نمایان یرس           یس
ای ات گسست )و نه گسیخت( ات     ات طریق گونه ”یا“و  ”ین“آغات،  

شویم، و کپس نوبت تیوکت فررا      یس ”یا“و  ”ین“کالن هستس،   
های فروتاشیده به آباار هسرترس. ترس          رکد؛ تیوکت قطره    یس

 ”تریروکرت   “نمرود، اکرنرون        یس ”گسست“آنچه در ینطق دنیا     

بره دکرت    “نمود، اکرنرون      یس ”ات دکت رفتن“خواهد بود؛ آنچه   
ها همچرنران کره هرر         خواهد بود. این وارون کاتی وارونه      ”آیدن

کاتد، کرانجام   چیزی را در جای خود و بر تای خود اکتوار یس        
اضطراب و اندوه شما را نیز به آرایش و نااط بدل خواهرد کررد.           

چررا  “ترکید و خواهید ترکیدو       دانم که بارها ات خود یس       نیک یس 
آری ایرن    .”یافت؟  این غنچۀ نوشکفته نباید فرصت شکفتن یس    

ترکاس برآیده ات ینطق دنیاکت که در طبیعت نخسرتریرن یرا          
ترردیرد تررکریرده         ریاه دارد و تا بدین جا طبیعس اکرت و برس            

شود. ایا به هر روی، حاصل این ینطق آن اکت که نخسرت          یس
کند و کپرس یرا را       یعنا یس ”گسست تلخ“عنوان   تدیدهای را به  

گداتد. حال اگر این   گذارد و یس  در توفان کهمگین رنج آن تنها یس      

نرمرود، اکرنرون        یرس  ”گسست ترلرخ  “وارونه را وارون کنیم، آنچه    
خواهد بود. اکنون چنین ترکاس را در بررابرر       ”تیوکت شیرین “

ای را فرصت    راکتس چرا باغبانس غنچه به“خود خواهیم داشتو    
تاکخ این کؤال را ییدانیم   .”چیند؟ دهد و آن را یس   گل شدن نمس  
ای به غایت تیبراکرت؛ چرنران کره             ایم. گاه غنچه و بارها آتیوده 

تردید و    ای را بس آورند و چنین غنچه ها در بزم او کر فرود یس       گل
توان ات تیوکت شریرریرن کرخرن         تأیل، تود باید چید! اکنون یس      

گفت. در این ینظر، شما با خود خواهید گفتو باغبران هسرترس               
غنچه یا را تسندیده اکت و چیده اکت. ایرن کرخرن چرنردان                
فخرآفرین اکت که جایس برای تأکف باقس نخواهرد گرذاشرت.            

اید، خیرلرس      تردیدی ندارم که شما با ظرفیتس که در خود ترورده         
روید و ات آنجا بره یسرهلره        تر یس تود به کنار تنجره یأوای بزرگ    

ها را در کینه    رود تا نفس کنید و این بار کنگین را که یس نگاه یس 
حبس کند و کینه را به تندانس تنگ بدل کاتد و تارت را درهرم                

جویید و دیرگرر    نهید و تس ات فراق به فراغ راه یس باکند، فرو یس  
ای فراخ، یهیای به دوش کاریردن برارهرای دیرگرر                 بار، با کینه  

ترر راه     شوید و با رغبتس بزرگ به کوی صاح  یأوای برزرگ      یس
خواهم اکرنرون کره       بین هستس یس جویید. ات آن باغبان باریک    یس

غنچه بوکتان شما را چیده اکت، شکوه کار خویش را به شرمرا           
های کوتان آترش    الی شعله بنمایاند و همو که ابراهیم را در البه 

به کلم و کالم برآورد، شما را نیرز ات آترش گرداتنرده فرراق، بره                    
 خنکای بوکتانس این درآورد.
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به همت هسته تژوهاس    
فلرسرفره عرلرم دانارگراه          
فردوکس یاهد، نخستیرن    

 ”فلسفره عرلرم    “همایش  

 3131 خررداد    33 یکانبه  
در این داناگاه برگزار شرد.      
در این همرایرش یرک روته         
صاحبنظران در باب فلسفه    

های یختلف ات جمله تعلیم و تربیت، ریراضریرات و       علم در حوته 
 دایپزشکس به ارائه کخنرانس ترداختند.
عرنروان اولریرن کرخرنرران            دکتر اییر احسان کرباکس تاده بره      

را یطرح نمودند. ایاران      ”فلسفه علم یا فلسفه علوم    “یوضوع  
نخست به یعرفس رشته فلسفه علم و یسرائرل یرطررح در ایرن                
رشته ترداختند و که دکته یسائل فلسفه علم یعنرس یسرایرل              

را شرح دادند. در     ”یعرفت شناکانه، هستس شناکانه و اخالقس     “
آخر نیز ضمن بررکس اجمالس وضعیت فلسفه عرلرم در ایرران و              
جهان، اشاره نمودند که فالکفه علم یعاصر در کطح جرهرانرس،         
نوعاً به یسائل فلسفس خاصِ علوم همچرون فریرزیرک، تیسرت              

ترداتند، ایا فلسفره عرلرمرس کره در ایرران              شناکس و اقتصاد یس   
شود، هنوت شرح آرای تایرس کروهرن، فرایررابرنرد و                  تیگیری یس 
 اکت. 3391 فالکفه دهه 

دکتر بختیار شعبانس ورکرس، ات اعضرای هسرتره ترژوهارس                
و ضررورت      phdبره  phباتگات  “فلسفه علم، در کخنرانس خود      

 ”های علوم و یهندکس آیوتش فلسفه علم به داناجویان رشته

هرای    را یورد توجه قرار دادند. ات نظر ایاان برایسرترس تیریرنره               
 Phd  (Doctor of  philosophy)برره    Ph  (philosophy)برراتگاررت    

هرای    بررکس گردد. بدین ینظور ضرورت دارد یرحرتروی و روش          
های علوم و یهنردکرس     آیوتش فلسفه علم به داناجویان رشته  

هرا ناران      های آیوتشس ایرن رشرتره        تبیین گردد. بررکس برنایه   
بریرنرنرد، ولرس         ها آیوتش یس    دهد که داناجویان درباره روش  یس

هرا کرمرترر        ها و نحوه طرراحرس آن         درباره دلیل انتخاب این روش   
آیوتند. بنابراین التم اکت یدیران، اکتادان و نیز داناجویانس      یس

بینند، یتقاعد شوند که فلسفه      های کنتس آیوتش یس     که به روش  
ها یرفریرد     تواند برای بهبود آیوتش، تژوهش و فناوری آن         علم یس 

عالقگس داناجویان علوم یهندکس     باشد. تردید دانامندان و بس 
توان با یحتوای درکس آن توجیه نمود، تیرا     به فلسفه علم را یس   

های اکتاندارد فلسفه علم برای ایرن دانارجرویران              تمام برنایه 
یناک  نیست؛ بنابراین برای تحقق هدف جدید فیلسوفان بایرد      

 های درکس را یورد باتبینس قرار دهند. کرفصل
دکتر علس حقس عضو دیگر هسته تژوهاس فلسفه علرم، بره       

کواین و تیایردهرای آن بررای         -تز دوئم “ارائه کخنرانس تیرایون    
دوئرم  “ترداخت. ایاان با یطرح کردن فرضیات تز         “روش علمس   

ها  به این یطل  اشاره کردند که در این تز، ابطال نظریه ”کواین –
های علمرس ات      آید، چون گزاره  تر ات آن اکت که به نظر یس      تیچیده
کنند و به تعبیرر     های تر تیچ و خمس با تجربه ارتباط برقرار یس    راه

های آن  ی دکت آدیس اکت که فقط لبه       کواین، علم فرشس، بافته   
طور ناقص تهوری را تعریرن      کند و شواهد به  به تجربه برخورد یس   

 بخاند. یس
دکتر یحمد صال یصلحیان به ایراد کخنرانرس برا یروضروع             

تررداخرت. ات نرظرر ایاران           ”فلسفه ریاضسو عدد چریرسرت؟       “
عنوان دانارس قرطرعرس، شرک           ریاضیات بیش ات دو هزار کال به      

هرای    ناتذیر و یطلق جهان یادی یطرح بوده اکت، ایا با نظریره           
های   جدید در اواخر قرن نوتدهم و قرن بیستم، کست بودن بنیان          

شهودی ریاضیات یطرح گردید. با توجه به این یطل ، توجه بره         
یبانس ریاضیات و یباحث فلسفس در یورد چیستس ریراضریرات،             

شناکس آن یورد توجه اکت. تس ات          یاهیت اشیاء ریاضس و روش    

بررکس یکات  یوجود، ایاران برا        
 3 همیاه برابرر      2 +2 هایس ات     یثال

نیست، ایرن یروضروع را یرطررح           
ای   کردند کره ریراضریرات تردیرده          

 ”اجتماعس، تاریخس و فرهنرگرس    “

 شود. قلمداد یس
دکتر کایران شریفس، دبیر اجرایرس      

ضررورت  “همایش، نیز به برحرث        
تررداخرت. وی در      ”آیوتش فلسفه عرلرم در عرلروم ترزشرکرس             

صورت بسیار جالبس با اکتفاده ات یرفراهریرم              کخنرانس خود، به  
فلسفس و روش فلسفس، یسائلس در علوم دایپزشکس را برررکرس      
نمود تا ضرورت آیوتش فلسفه علم در علوم تزشکس تربریریرن و              

 کاربردی را ناان دهند.
جهانگیر یؤذن تاده، داناجوی دکترای فلسفه علم داناگراه      

جرغررافریرای     “عنوان آخرین کخنران این هرمرایرش،           شریف، به 
عرنروان     را بره   ”ای  فلسفه علم، فلسفه تحلیلس و فلسرفره قراره        

یوضوع کخنرانس برگزیده بود. ایاان در ابتدا با اشاره به اینرکره      
بندی جایع و یانع در فلرسرفره ایرکران ترذیرر              یرتبندی و تقسیم  

نیست، به بیان کیر تاریخس فلسرفره ترحرلریرلرس و یربرانرس و                     
های فیلسوفان یطرح این یکت  ترداخت و کپس تقابرل       اندیاه

 ی یورد بررکس قرار داد. آن را با فلسفه قاره
دانارگراه    ”فلسفه عرلرم   “التم به ذکر اکت هسته تژوهاس       

هرای    فردوکس یاهد، با هدف آشنا کردن یتخصرصریرن حروته      
های تخصصس  یختلف علمس با یسائل بنیادین و فلسفس حوته

یربوطه چندی اکت فعالیت خود را آغات نموده اکت. با توجه به      
این هدف، این هسته بر آن اکت که یحیطس را برای تبادل نرظرر        

هرا و     یند فراهم آورده که برگزاری کرارگراه     بین یتخصصان عالقه  
 های تژوهاس و آیوتشس ات همین جمله اکت.  اندیاس هم

توانید به تارنمای این هسرتره       برای کس  اطالعات بیاتر یس    
 یراجعه فریاییدو
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های انجمن فلسفه تعلیم و تربریرت ایرران بره               همایش
شامین ایستگاه خود رکید. این همایش انااله در نیمه       

در ”  فلسفره آیروتش عرالرس      ” ، با یوضوع   3133دوم کال  
 داناگاه شهید بهاتس برگزار خواهد شد.

یقدیات اولیه برگزاری همایش در حال انجام اکرت. ات            
همین جمله، اولین جلسات کمیته داناجویس همایش در     

تاکیل شده اکرت. در ایرن جرلرسرات کره برا                   31تیریاه  
حضور جمعس ات داناجویان علوم تربیتس داناگاه شهید        

الهردی    ها و خانم دکتر علم بهاتس و فعاالن کایر داناگاه  
هرای کرمریرتره دانارجرویرس             برگزار شده، درباره فعالیرت    

های یطرح شد. ات جمله یقرر گردید ایرن کرمریرتره                 بحث
برای تربارتر شدن همایش به تولید یحتوای تخصرصرس          
در یوضوعات یرتبط با همایش بپرداتد. همچنیرن یرقررر           
شد ویرایش اول یحورهای همایرش یرورد برررکرس قررار            

نویس آن برای بحث در کمیته علمس همایش          گیرد تا تیش  
 آیاده گردد.

در دانشکده علوم تربیتی و روانشنانی نی         التم به ذکر اکت     
رشته مندرنررن  و      " دانشگیه شهید بهشتی در مقطع کیرشای ی     

هنیی    ، در مقطع کیرشای ی ارشد رشتنه      " برنیمه ررزی آموزشی  
مدررر  آموزشی، مدررر  و برنیمه ررزی آمنوز  عنی،نی،            " 

آموز  و بهسیزی مایبع انسینی،  برنیمه ررزی در ی، تیررخ و            
و در منقنطنع      "فلسفه آموز  و پرور  و آموز  بزرگسیالن 

مدررر  آموزشی، مدررر  آموز  عی،ی،     " هیی    دکتری رشته 
برنیمه ررزی تو عه آموز  عی،ی،  بنرننیمنه ررنزی در نی در              

 گردد. ارائه می "آموز  عی،ی و  برنیمه ررزی در ی

 همایش ششم هم کلید خورد...

 گزارشس ات  
 “فلســفـــــه علــم”نـخــســتـیــن هـمــایـــش  

 در دانشگاه فردوسی مشهد 
 

 تنظیم: الهام صباحی )کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت(
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در کایه کار ابر رحمت خدا، بعد یک کال تالش و توییدن            
داناجویان و اکاتید گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانارکرده           
ادبیات و علوم انسانس، کفره تنجمین همایش یلس انجمرن          
فلسفه تعلیم و تربیت ایران با عنوان فلسفه تربیت دینرس و             

خررداد در       3اردیبهات ترا       11تربیت اخالقس در روتهای     
اندوتی تنده یادان علیرضا افضلرس        کاحل تاینده رود حکمت   

 تور و یحمدجواد باهنر، گاوده و برچیده شد.
چکیده تفصیلس ات      011طس کالس که گذشت، نزدیک به       

اغل  اکاتید و داناجویان فلسفه تعلیم و تربیت کرراکرر            
ایران، به دبیرخانه این همایش ارکال گرردیرد کره ترس ات                 

چکیده تذیرش نهایس و در کترابرچره چرکریرده                293داوری  
هرای اصرلرس         یقاالت همایش به همراه چکیده کرخرنرران         

 صفحه به چاپ رکید. 3111همایش به حجم 
تعداد اصل یقاالت ارکالس به دبیرخانه همرایرش حردود            

اصل یقاله بود که تس ات دو روت داوری یرترمررکرز در                  231
یقاله برای ارائه     31تهران و تکمیل فرآیند داوری در کریان،        

صرورت     یقاله بررای ارائره بره           311صورت کخنرانس و      به
یقاله در اولویت ترذیررش قررار            91توکتر انتخاب شدند و     

 نگرفتند.
دکتر خسرو باقری ات داناگاه تهران و حرجرت االکرالم              
دکتر کید احمد رهنمایس ات یؤکسه آیوتشس و ترژوهارس          

هرای اصرلرس داخرلرس ایرن               ایام خمینس )ره( قم کخنران      
همایش بودند و دکتر آن تیلگرن ات داناگاه اکتکهلم کوئرد،           
تروفسور تویاس اکتونهم ات داناگاه یورک انرگرلرسرتران و         
گروه که نفره هارون شیخ، لونتیس کنوپ و یاریا جانسنرس           

های اصلس خارجس این کفره تربیت        ات کاور هلند، کخنران   
دینس و تربیت اخالقس بودند که هر کدام ات ینظرری خراص،              
بحثس درباره یکس ات یوضوع یرتبط برا هرمرایرش یرطررح               

 نمودند.
کارگاه   3اردیبهات،    11یک روت قبل ات همایش، یعنس در        

تخصصس در حوته فلسفه تربیت دینس و تربیرت اخرالقرس             
توکط اکاتید داخلس و خارجس همرایرش در ترژوهارکرده               
فرهنگ اکالم و ایران و داناکده ادبیات و عرلروم انسرانرس،               

یرنردان حروته         برگزار گردید که با اکتقبال چامگیر عالقره       
فلسفه تربیت ات کراکر کاور همراه بود چنان که اغل  این           

 ها در دو نوبت برگزار شدند. کارگاه
های حسنه و ابتکاری دبیرخانره هرمرایرش،        یکس ات کنت  

فراخوان ارکال یک نسخه ات آثار جدیدالتألیف اکراتریرد و              
های یرتبط با آن جرهرت      یتخصصان فلسفه تربیت و رشته  

هرای ایرن        برتایس نمایاگاه تخصصس در حاشیه بررنرایره        
همایش بود که به لطف خدا و همت اکاتید یورد اکترقربرال             

عنوان کتاب در این نرمرایارگراه           311قرار گرفت. نزدیک به      
عرضه شد و تس ات آن طبق اعالم قبلس دبیرخانه هرمرایرش،              

الصالحرات،    عنوان باقیات   ها به   این آثار به نیابت ات یؤلفان آن      
به کتابخانه داناکده ادبیات و علوم انسانس داناگاه شهیرد          

 باهنر کریان اهدا گردید.
های جرنربرس       ات دیگر اقدایات یاندگار و بسیار یؤثر برنایه       

این همایش، برتایس نکوداشت تنده یاد علس اکبر صرنرعرترس             
گذار نخستین ترورشگاه یاندگار ایران یعراصرر          کریانس، بنیان 

در اختتاییه همایش بود. در این راکتا، دبیرخانه همایش برا            
هایس ات اکاتید فلسفه      تالش وافر، یادنایه وتینس با یادداشت     

تربیت ایران و داناگاه شهریرد براهرنرر کرریران در یرورد                     
شخصیت و اندیاه تنده یاد علس اکبر صنعتس تهیه نمود و            
با کمک بنیاد خیریه فرهنگس و تربیتس علس اکبر صنعتس بره            

کنندگران   تیور طبع آراکت که یک نسخه ات آن به همه شرکت          
های همایش، برتایس این نکوداشت       اهدا گردید. اغل  یهمان    

و یادنایه آن را کاری بسیار ارتشمند در یرعررفرس یرفراخرر                  
تربیتس در گفتمان رشته فلسفه تعلیم و تربیت ایران قلمرداد           

تواند ات ابتکارات داناگاه شرهریرد براهرنرر و                 نمودند که یس  
عنوان الگویس برای یعرفس و نکوداشت یفاخر ترربریرترس               به

های کاور عزیزیران ایرران براشرد و تیریرنره                    کایر اکتان 
ایرانس برای داناجویان رشتره       -گیری هویتس اکالیس    شکل

 علوم تربیتس و فلسفه تربیت را فراهم کاتد.
دبیرخانه همایش، جهت یعرفس فرهنگ اصیل کریانرس و          

هرای     هایس را برای براتدیرد یرهرمران             های آن، یکان    قابلیت
خرداد   2همایش در عصر روتهای برگزاری همایش و جمعه         

هرا و       )یوته عکس   “ آگیرا” در نظر گرفته بود. باتدید ات یوته         
اکناد تاریخ آیوتش و ترورش ایران در کریان(، تیارت یقبرره             
یاتاقیه، باتدید ات یوته هنرهای یعاصر صنعترس )ترس ات              
برتایس نکوداشت تنده یاد علس اکبر صنرعرترس(، براتدیرد ات                 

یجموعه تاریخس گنجعلیخان، باتدید و تیارت آکرترانره           
عارف بزرگ شاه نعمت اهلل ولس و براتدیرد ات براغ تیربرای                  
شاهزاده یاهان به همراه توضیحات تاریخس و فرهنگس یکس         

ترین راهنرمرایران ترورهرای گرردشرگرری کرریران                    ات خبره 
های فرهنگس و تفریحس جنبس همایش فلسفه تربیت          برنایه

در دیار کریان بودند که با اکتقبال یخاطبان همرراه شردنرد              
ها، ات این همه تیربراهرای کرریران، دچرار                 که اغل  آن    چنان

 کردند. اطالعس یس شگفتس شده و اظهار بس
به لطف خدا، برتایس این همایش شکوهمند کره یروجر              

های کریان و دانارگراه         گیری نگرشس جدید به قابلیت      شکل
ای گرردیرد ترا       شهید باهنر در فلسفه تربیت ایران شد، بهانه      

اکاتید گروه فلسفه تعلیم و تربیرت دانارگراه بره هرمرت                  
داناجویان یستعد کمیته اجرایس همایش و انجمن فلسفه        
تعلیم و تربیت ایران، شاخه ترربریرت اکرالیرس کرریران را                   

هرای آن را در حروته              انداتی و با توکل به خدا فعالیرت         راه
 فلسفه تربیت اکتان نهادینه نمایند.

یندان جهت تهیه کتابچه چکیده یقاالت هرمرایرش،            عالقه
های آن     های آیوتشس کارگاه    یادنایه تنده یاد صنعتس و فیلم     

توانند به دبیرخانه همایش واقع در تژوهاکده فررهرنرگ             یس
 اکالم و ایران داناگاه شهید باهنر کریان یراجعه نمایند.

در تایان ضمن شکرگزاری به درگاه خدا جرهرت تروفریرق               
گاودن و برچیدن کفره تربیت دینس و اخالقس این همایش،          
ات همه داناجویان عزیز و گمنام، اکاتید برزرگروار و هرمره                
کسانس که برای برتایس این همایش، قدیرس بررداشرترنرد و                

کنم و اییدوارم رنرگ و برویرس              قلمس تدند، کپاکگزاری یس   
شان، در این کرای گذرای دنیا، به یادگار باقس           خدایس هستس 

دانم به نیابت ات دکرترر کریرد             بماند. در این راکتا، واج  یس      
عنوان دبیرر     حمیدرضا علوی )دبیر علمس همایش( و خود به         

دریغ ریاکت کرابرق ترژوهارکرده           اجرایس آن، ات حمایت بس 
فرهنگ اکالم و ایران جناب آقای دکتر بصیری و ریراکرت              
فعلس آن جناب آقای دکتر بهرایس، قدردانرس وافرر داشرتره               

 باشم.
 ها ات اوکت که گفتو   همه توفیق

 صِبْغَۀَ اللَّهِ وَیَنْ أَحْسَنُ یِنَ اللَّهِ صِبْغَۀً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
 
 

 گزارشی از پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 فیلسوفان تربیت ایران در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 دکتر یراد یاری دهنوی

 عضو هیهت علمس داناگاه شهید باهنر کریان
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های آیوتشس با حضور اکاتید داخلس و  کارگاه
 خارجس )کارگاه آیوتشس تیم هلندی(

حضور صمیمانه اعضای انجمن فلسفه تعلیم 
 و تربیت ایران در همایش تنجم

 باتدید ییهمانان همایش ات اثار تاریخس کریان؛
 باغ شاهزاده/  یاهان
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های ثابت این خبرنایه در هر شماره یربروط           یکس ات بخش  
جلسات و یصوبات اصلس هریرهرت یردیرره            به گزارش صورت  

ها، تأکریرد برر        انجمن خواهد بود. یقصود ات ارائه این گزارش   
یرابرس ترمرام        خصوصس نبودن این جلرسرات و لرزوم اطرالع           

اعضای انجمن ات یذاکرات و تصمیمات هیهت یدیرره اکرت.         
رو، در این جلسات، در صورت لزوم یا عالقه شخصرس،            ات این 

البدل، تمام اعضرای انرجرمرن       عالوه بر اعضای اصلس و علس  
توانند حضور یابرنرد. ضرمرنرًا ایرن              صورت ییهمان یس    نیز به 
دهد تا ییزان    رکانس به اعضای انجمن این ایکان را یس    اطالع

و کیفیت عملکرد اعضای هیهت یدیره تحت نظارت همگانس         
 قرار گیرد.
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 یکانو داناکده علوم تربیتس و رواناناکس داناگاه تهران  
حاضرینو آقایان دکتر خسرو باقری، دکتر بختیار شعبانس       
ورکس، دکتر علیرضا صادق تاده، دکتر یحیس قرائردی، دکرترر         
رضا یحمد چابکس، دکتر طاهره جاویدی، یجتبس همتس فرر           

ها دکترفاطمره تیربراکرالم، دکرترر            و علس روشنس تاده و خانم     
 نرگس کجادیه و خانم خسروی.

 یصوبات اصلسو
* درباره ناست علمس یاهانه انجمن بحث شد و با توجه   
به فرارکیدن ایام ایتحانات و تعطیالت تابستان، یقرر گردیرد    

 برگزار گردد. 31ناست آتس در شهریور 
هرای    * آقای روشنس تاده، درباره وضعیت فعرلرس شراخره        

ها گزارشس دادند و اعالم نمودند  اکتانس انجمن و گسترش آن    
هرایرس     که ات یناطقس همچون ایالم، لرکتان و ... درخرواکرت            

برای تاکیس شاخه یطرح شده اکت. دکتر شعبانس و دکرترر    
ها بایرد     چارچوب فعالیت این شعبه   “باقری تاکید نمودند که     

هرا وجرود      روشن شود. نباید صرف اینکه دفتری در اکرتران          
. آقای همتس فرر     ”ها بپرداتیم داشته باشد، به گسترش شعبه   

بحث فضای یجاتی را یطرح کردند و اینرکره بره گسرتررش          
ارتباطات یجاتی باید توجه کرد که حاضرین ضمرن ترایریرد            
لزوم توجه به فضای یجاتی، آن را نافس وجرود و گسرتررش        

های اکتانس ندانستند. دکتر قائدی نیز تعیین شرایرط      شاخه
یورد نیات برای تاکیس و فعالیرت شراخره اکرترانرس را التم               
دانستند که اشاره شد تیش ات این یواردی تعیریرن گرردیرده            

 اکت.  
ریرزی    همچنین بحثس درباره نحروه ترعریریرن و بررنرایره               

های اکتانس یطرح گردید که یرقررر شرد             های شاخه   فعالیت
هرا بره طرور کراالنره یرترنراکر  برا                  های این شاخه    فعالیت
 های انجمن بررکس و یصوب گردد.  کیاکت

های اکتانس فرعرال    * همچنین یقرر شد گزارشس ات شاخه  
در جلسه آینده هیهت یدیره انجمن توکرط اقرای روشرنرس             
تاده ارائه گردد. همچنین یقرر شد آقای روشنس تاده تریرش             
نویس آیین نایه شعبات اکتانس را تهیه و تا جلرسره آیرنرده             

 هیهت یدیره ارکال نماید.
هرای    * با توجه به یطرح شدن لزوم ترعریریرن کریراکرت                 

هایس انجام گرفت. یقرر شد انجرمرن بررنرایره               انجمن، بحث 
اکتراتژیکس )برای یک دوره دو یا که کاله( داشته باشد ترا         

ریزی کنند. دکتر باقری تاکید   شع  نیز بر اکاس همان برنایه     
نمودند که برنایه اکتراتژیک انجمن در عین انعطراف، برایرد            
طوری تدوین شود که یختصر و ناظر بره اصرول کرلرس کرار                 
باشد. دکتر شعبانس ورکس یتولس تهیه تیش نویرس بررنرایره              
اکتراتژیک انرجرمرن فرلرسرفره ترعرلریرم و ترربریرت ایرران                       

های کلس انجمن فلسفه تعلیرم و ترربریرت ایرران(              )کیاکت 
شدند. با توجه به تجربه تیاین دکرترر ضررغرایرس و دکرترر            

یحمدی چابکس در طرح یمیزی رشته فلرسرفره ترعرلریرم و             
تربیت قرار شد که ایاان نیز در تهیه تیرش نرویرس یرذکرور            

 یاارکت نمایند.
بررخرس ات    “* دکتر صادق تاده در گالیه یطرح نمودند کره          

کارهایس که در حال حاضر توکط یراکز یرتبط برا انرجرمرن              
و  ”شود، با اطالع و آگاهس هیهت یردیرره نریرسرت               انجام یس 

ها شدند. دکرترر     خواکتار یاخص شدن وضعیت این فعالیت     
قائدی نیز در همین باره، توضیحاتس درباره همایش بررگرزار            
شده توکط انجمن علمس داناجویس فلسفه تعلیم و تربیت        

 داناگاه خوارتیس ارائه نمودند.
* دکتر یحمدی چابکس درباره درخواکرت و تریرارنرهراد           
داناگاه شهید بهاتس درباره برگزاری همرایرش شرارم در             
داناگاه شهید بهاتس توضیحاتس دادند. در نهایت یصروب         
شد که همایش شام انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برا        

)در تاریخ تقریبس یرهرر یرا           ”فلسفه آیوتش عالس “یوضوع  
( در این داناگاه برگزار گردد. همچرنریرن دکرترر          3133آبان  

جمیله علم الهدی به عنوان دبیر علمس همایش و دکتر رضرا           
 یحمدی چابکس به عنوان دبیر اجرایس تعیین گردیدند. 

های انجمن یالحظاتس ات    در ادایه درباره برگزاری همایش 
 کوی هیهت یدیره یطرح گردید، ات جملهو

در عین یحوریت انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرران در           -
های علرمرس هرم       ها، ات ظرفیت کایر انجمن      برگزاری همایش 

اکتفاده شود. رعایت این نکته در ترکی  اعضرای کرمریرتره            
علمس نیاتیند توجه به وجه فرلرسرفره ترعرلریرم و ترربریرت                     
اعضاکت و اکتفاده ات کایر اکاتیرد و یرترخرصرصریرن برا                  

های تخصصس دیگر نباید ینجر به تغریریرر رویرکررد           گرایش
 کلس شود.

برای افزایش یاارکت در همایش، دبیر علمس همایش ات    -
اکاتید فلسفه تعلیم و تربیت برای حضرور عرلرمرس و ارائره          

 یقاله به طور رکمس دعوت کند.
همچنین تیانهاد شد که ویژنایه راهبرد فرهنرگ بررای          -

فلسفه آیوتش عالس بره یرقراالت بررترر هرمرایرش شرارم                    
 اختصاص یابد.

الملرلرس کرردن       * دکتر صادق تاده تیانهادی ناظر به بین       
های انجمن یطرح نمودند که دکتر شعبرانرس ورکرس              همایش

ضمن تایید کلیت آن، التیه چنین اقردایرس را فرراهرم کرردن               
ای  تیینه دانست و تیانهاد نمودند که با ایضای تفاهم نایه     

های فلسفه تعلیم و تربیت دیگر کاورها، یس توان          با انجمن 
یقاالتس را در کایر کاورها ارائه نمود و در وهلره برعرد، بره                 
کمت بین المللس کردن همایش کالیانه انجمن حرکت کنیم      

 که البته یسایل و یاکالت خاص خودش را دارد.
* درباره حقوق خانم خسروی، یناس انجمرن، قررار شرد             
آقای دکتر قائدی بررکس التم را انجام دهند که در نرهرایرت               
یجموع حقوق ایاان هفت ییلیون و کس هزار ریال تعریریرن            

 گردید که انااله به یوقع ترداخت خواهد شد.
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 یحل برگزاریو داناگاه خوارتیس تهران  
حاضرینو آقایان دکتر خسرو باقری، دکتر بختیار شعبانس       
ورکس، دکتر علیرضا صادق تاده، دکتر یحیس قرائردی، دکرترر         
یسعود صفایس یقدم، دکرترر کرعریرد ضررغرایرس و خرانرم                   

 خسروی.
 یصوبات اصلسو

* در ابتدا هزینه ها و درآیدهای همایش کریان که توکرط     
آقای دکتر یاری ارکال شده بود، یورد بررکس قررار گررفرت.              
آقای دکتر قائدی )خزانه دار انجمن( گفتند کمرس ابرهرام در              
هزینه ها وجود دارد. بسیاری ات هزینه ها یانند خرید فرلرش      

و صنایع دکتس کریان، گزاف اکت. همچنین تعداد کتابرچره            
نسخه( بسیار تیاد بوده اکرت. یرقررر         111چکیده یقاالت )   

شد که بقیه کتابچه ها به دفتر انجمن تحویل داده شرود ترا              
 به عنوان درآید انجمن به فروش برکد.

* آقای دکتر باقری گفتند اگر هرمرایرش هرا خرودگرردان                
هستند انجمن باید درصد یاخصس را به آن ها کمک کنرد و        
در قبال آن فاکتور دریافت نماید. در غیر این صورت بایرد کرل      
درآید و هزینه های همایش به انجمن در تهران کپرده شود.        

 یانند همایش اول، دوم و کوم.
* با توجه به اینکه تفاوت تیاد هزیرنره هرا و درآیردهرای              
همایش تنجم در کریان، یصوب شد یبلغ بیسرت یریرلریرون          
ریال یعادل دو ییلیون تویان بایت هزینه های هرمرایرش بره           
آقای دکتر یاری داده شود و در یرقرابرل ات ایاران فراکرترور                  

 دریافت گردد.
* آقای دکتر صادق تاده گفتند با آقای یهندس نوید ادهرم    
صحبت کرده اند و قرار اکت ایاان با عنایت به نایه ای کره             
انجمن برایاان ارکال کرده اکت، یبلغ چهل ییلیون ریال به          

 انجمن کمک یالس نمایند.
* خانم خسروی گفتند یجوت ناریره انرجرمرن ات طررف               
کمیسیون بررکس ناریات وتارت علوم صادر شده و نارریره           

به ثبت رکیرده اکرت.       ”نظریه ها و فلسفه تربیت“با عنوان   
ایا آقایان دکتر باقری و دکتر صفایس یقدم گفتند بهتر اکرت            
کلمه نظریه ها به نظریه تغییر یابد. در ایرن خصروص قررار                
شد آقای دکتر شعبانس دوباره با آقای دکتر شریفس صحبرت           

 نمایند.
* یقرر گردید خانم خسروی تریرگریرری هرای التم را در                 
خصوص دریافت کایانره بررای نارریره را انرجرام دهرنرد.                 
همچنین برای دریافت یقراالت اطرالعریره ای روی کرایرت               

 بگذارند.
* قرار شد ات آقای یاری خرواکرتره شرود یرقرالره هرای                    

بررای   ”به شرط اینکه دوباره داوری شوند“همایش کریان را  
 چاپ در ناریه ارکال کنند.

* آقای دکتر صفایس یقدم گفتند با توجه به اینکره قربرال             
آقای دکتر یرعاس اعالم کرده اند، داناگراه اهروات آیرادگرس        

بررگرزار    ”آیوتش یرداوم  “دارد تا همایش هاتم را  با عنوان        
نماید. قرار شد نایه ای ات طرف انجمرن بررای آقرای دکرترر             
یرعاس با یضمون یوافقت انجمن ارکال گردد. همچرنریرن           
یقرر شد خانم خسروی نایه ای برای آقای دکتر شمایری         
در خصوص همایش هفتم بفرکتند تا یوضوع آن یارخرص     

 گردد.
* آقای دکتر باقری گفتند بهتر اکت فراخروان هرمرایرش              
شام که قرار اکت در داناگاه شهید بهاتس بررگرزار شرود         

 هرچه کریع تر به اعضا ارکال شود.
یراه دوم     0* یقرر گردید جلسات یاهانه انجرمرن بررای           

 یاخص گردد.  31کال 
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 گزارشی از نشست علمی

 فقه تربیتیهای تربیت در  اصول و روش

1 

 ”های تربیت در فقه تربیتس اصول و روش“ناستِ علمسِ  

با حضورِ تژوهاگرانِ گرروهِ       3131در تاریخ نهم اردیبهات     
اهلل    فقه تربیتس در یوکسه اشراق و عرفان برگزار شد و آیرت           

علیرضا اعرافس به ایراد کخن تررداخرترنرد. در ادایره بره                   
 شودو های اکتاد اعرافس اشاره یس ای ات دیدگاه گزیده

اصل تربیتس عبارت اکت ات کیفیت و قواعد حاکم بر عمرلِ            
تربیتس و روِش تربیتس عبارت اکرت ات افرعرال و اقردایراتِ                   

توان گفت که اصول تربیت یرانرنردِ            تربیتس. ات باب تنظیر یس     
یعقوالت ثانس فلسفس اکت و روشهای ترربریرترس یرانرنردِ                 

[. نکته دیگر آنکه، عمِل عدیرس هرم روشِ              3یعقوالتِ اولس ]   
تربیتس اکت و یادایس که فاعل، توجه و آگاهس دارد، عرمرلِ              

شرود؛     عدیس هم اقدایس تربیتس و روِش تربیتس یحسوب یس       
 یانند تغافل که عملِ عدیسِ یربس اکت.

ها در تعلیم و تربیت، در فقره            به تناک ِ شأنِ اصول و روش     
ها دارای جایگاه هسترنرد و یرورد             تربیتس نیز اصول و روش    

هرای     بندی، اصول و روش     گیرند. در یک طبقه      داوری قرار یس  
 شودو   تربیتس در قلمروِ فقه تربیتس به که چند تقسیم یس

هایس که در یتون دینس به آنها تصریح شرده            اصول و روش  
 اکت یانند جداکاتی بستر خواب کودکان و ...

هایس که تنها عنواِن کلس و عاِم آنها در اکالم            اصول و روش  
ها. برای نمرونره در روایراترس بره             وارد شده؛ نه یصادیقِ آن 

تاویق و تنبیه توصیه شده اکت و ات یصادیق آنها، کخنس           

هرای عرلرمرس،          به ییان نیایده و یمکن اکرت برا برررکرس             
یصادیقس جدید برای تاویق و تنبیه شناکایس شود که در           

ی شموِل آن حکِم یفهوِم تارویرق و ترنربریره قررار                      دایره
 گیرند. یس

شود که عنواِن جزیرس، صرنرفرس،            در یواردی یااهده یس   
نوعس و جنسسِ اصل و یا روشِ تربیتس در یتون دینس به آنهرا    
تصریح ناده اکت؛ ایا یصداِق قواعِد کلس فرقرهرس اکرت               
یانند اینکه یاموِل قاعدِه اتقاِن عمِل تربیرترس و یرا لرزومِ                 

گیرد و به عربرارت         صیانِت یتربس ات گناه و یعصیت، قرار یس       
گیرد و    دیگر، در راکتای تحقِق اهداِف تربیتِس اکالم قرار یس       
 شوند. راهس برای انجامِ تکالیفِ تربیتس شرعس قلمداد یس

هایس اکت که در شمرار اقسرام           نوع چهارم، اصول و روش    
)یانرنرد بررائرت،         ”اصولِ عملیّه “تیاین نیست و بر اکاسِ      

 شود. اکتصحاب، احتیاط( حکم آنان دانسته یس
توان اضافه کررد       های تربیتس، یس    در باب نقش کارشناکس   

که در نوع اول، این نقش، بسیار اندک اکرت؛ یرگرر ایرنرکره                
های تربیتس بتوانند عروِضِ عناویِن ثانوی )یاننرد           کارشناکس

إضرار یا إضالل( را در این یوارد، احرات نماید. در نروِع دوم،         
هرا،     شود و بر اکاس کرارشرنراکرس          تر یس   این نقش برجسته  

ی یصادیِق یطلوبات و َینهّیاِت تربیتس اکالم، یوکّع و           دایره
شود. در نوع کوم و چهارم، این نرقرش، بسریرار                  یضیّق یس 
 تر اکت و یحلِ تیوند علم و دین اکت. واضح

ی       یمکن اکت کسس یدعس شود که ورود دین به عرصه          
های تربیتس، نوعس ارشراد       ها و روش    ها و ات جمله شیوه      روش

شود. در تراکرخ برایرد            تلقس نمس  ”دینس“اکت و در نتیجه     
گفت که اصل، یولویّت الفاظ و احکراِم دیرن اکرت و ایرن                   

 [.2کخن، در یجالس دیگر یُستدَل شده اکت ]
یکس ات یباحث چالاس و یهم، آن اکت کره یصرداقریرتِ          

هرا و       های تربیتس در گونه دوم و نیز یرافرترِن شریروه                 روش
های تربیتس برای ایتثال تکالیِف تربریرترس شررعرس و                 روش

تحقق اهداِف تربیتس اکالم، باید یالکس طراحس نرمرود. بره               
رفتار تربیرترس      ”گری  ایصال“توان گفت که باید به        اجمال یس 

برای اهداِف تربیتِس اکالم، یقین و یا اطمینان داشت و نریرز              
های تربیتس )براکاس قواعرد        آوریِ کارشناکس   اینکه اطمینان 

نماید. یعیارهای دیگری نیز برای گزینرش     علمس( کفایت یس   
 [.1های تربیتس بر یبنای فقه تربیتس وجود دارد ] روش

 
 هاو تانوشت

ها، علیرضا اعرافس، تحقریرق و          فرض  [.ر.کو فقه تربیتس یبانس و تیش     3 ]
 .311 -11 ،صص 3133 نگارشو کیدنقس یوکوی، قمو اشراق و عرفان، 

فقه تربیتس؛یادگیری علم و دین، علیرضا اعرافس، تحقریرق و             [. ر.کو   2 ]
 ، تیوکت اول.3133 نگارشو کیدنقس یوکوی، قمو اشراق و عرفان، 

[ . ر.کو احکام تربیت فرتند، علیرضا اعرافس، ترحرقریرق و نرگرارشو                    1 ]
 .23 -29 ، صص3131 کیدنقس یوکوی، قمو اشراق و عرفان، 

 تنظیمو
 کیدنقس یوکوی

 )داناجوی دکتری جایعه المصطفس(

بره       ای فکری   در نظر دارد حلقه    ”تارنمای علوم تربیتس رب   “
شناکس عرلروم     روش”وگو تیرایون کتاب      اندیاس و گفت    قصد هم 

شرنراخرترس ات         انسانس ات ینظر دانامندان یسلمان؛ یدلس روش      
 برگزار نماید. “علم اکالیس

 39 روتهای شنبه، کاعرت        31 این حلقه تا انتهای تابستان      
به ناانس تهرران، یریردان فرردوکرس،             ”اشراق“ی    در یؤکسه 

ی شرهرریرور،         خیابان کپهبد قرنس، خیابان اراک غربس، کوچره       
 گردد.   برگزار یس 2 ی  بست دوم غربس، شماره انتهای بن

هرا     اند در ایرن نارسرت          بدین وکیله ات عزیزانس که یاتاق     
هرا،     شود با دبیر علمس ایرن نارسرت            شرکت کنند، تقاضا یس   

تور )کارشناکس ارشد علوم تربریرترس دانارگراه              یحمد ناصری 
 تماس بگیرند.   13190031399 ی  تربیت یدرس( به شماره

 ساختار کلی کتاب
هرا و       اکت یبانس فکرری جرریران         در این کتاب کوشش شده    

ی اخیر در جرهران      الگوهای یتنوع علم اکالیس که در چند دهه      
اکت، در ابتدا یعرفس و ترس ات             اکالم شکل گرفته و طرح شده     

 آن، ارتیابس شود.  
که بحث یحوری که نویسندگان این اثر در تقریر و نرقرادی             

، عربرارت      اند  یورد توجه قرار داده    ”شناختس علم اکالیس    روش“
در عرلروم      ”یعرفت علرمرس   “های    ی حوته   اکت اتو   الف( همه     

یرات  یعرفترس اکرت        ای ات کلسله    انسانس، یتکس بر یجموعه   
شناکس در آن اهرمریرت براالیرس دارد. ب(                  که شناکایس روش  

تارادایم، یفهویس یحوری در چارچوب ارتیابس این کتاب اکرت       
های یتفراوت در       که یبنای ارتیابس نویسندگان یقایسه تارادایم     

توان گرفرت    ی علم اکت. ج( با توجه به دو یسأله قبل، یس         حوته
که علم اکالیس، یبانس یتفاوتس ات علم در دیدگاه غررب دارد و          

شناکس علم اکالیس، نیات بنیرادی و اکراکرس بررای                 لذا روش 
 ی اکالیس اکت. یابس به اندیاه دکت

شرده     فصل اکت که یباحث یطررح   31 این کتاب یاتمل بر     
 در آن بدین شرح اکتو

های فکری اخیر در جرهران اکرالم       و به یعرفس جریان   3 فصل
شود علت ظهرور نرهرضرت           یس ترداتد. بر این اکاس، تالش یس      

فکری اخیر در جهان اکالم ارتیابس شود. در هرمریرن راکرترا،                 
های کررشرنراس در          های فکری یختلف و گروه      یعرفس جریان 

 ها بررکس یس شود. آن
هرای یرخرترلرف          گذاران جریان   و به ارتیابس بنیان   9 تا    2 فصل

ترداتد. بر این اکراس، آراء     فکری در اکالم در چند دهه اخیر یس      
الدین کردار،    الفاروقس، کیدیحمدنقی  العطاس، ضیاء     اکماعیل

کیدحسین نصر، یوریس بوکای و  یسعرودالرعرالرم چرودری              
شود. هرچند چارچوب فکری حاکم بر ایرن کرتراب،               ارتیابس یس 
یندان اکت ایا با تروجره          شناختس آرای این اندیش     ارتیابس روش 

شناکس با دیگر یبانس فکری یرتبط اکت، ترالش           که روش   به این 
ها نریرز ارتیرابرس          شود در حد ایکان جوان  یختلف آرای آن         یس
 شود.

و به ارتیابس آرای که گفتمان فکری غرالر  در ایرران            2 فصل
علم دینس دکتررخسررو براقرری،          ”تأکیسس“ترداتد. )یدل     یس

یدل علم دینس در دیدگاه فرهنگستان علوم اکالیس قم و عرلرم              
ی عرلروم    گروه فلسفه ”یدل تاد “دینس در چارچوبس تارادایمس؛     

 گاه( گاه حوته ودانش انسانس تژوهش
های اندیامنردانرس کره         ها و قوت    و با توجه به ضعف    3 فصل
ها در فصل تیش یورد توجه قرار گرفت، در ایرن فصرل                 آراء آن 

یدل تیانهادی نویسندگان ارائه خواهد شد. این فصل به کره            
گفتار تقسیم شده اکتو گفتار اول به کلسله یرات  یعرفت در            

ترداتد. در گفتار دوم به بحث تضادهای بنیرادیرن            حوته علم یس  
ییان اکالم و تفکر ککوالرغرب ترداخته شده و در نهایت، گفترار        

ای برر کرلرسرلره یرراتر  یرعررفرت و                      کوم اکت که یقدیه   
شناکس علم اکالیس اکت. تالش کرتراب ایرن اکرت کره                   روش

که در یورد یفهوم، ایکان یا یطلوبیت علرم دیرنرس               بیاتر ات آن  
شناکس علم اکرالیرس برپررداتد. ایرن              بحث کند، به بحث روش    

ای بر فرایرنردی طروالنرس ات کارف و                  تواند یقدیه   فصل یس 
به ظهور علم اکالیس را یرمرکرن     ”رکیدن“وجو باشد که   جست
 کاتد.

و ارتیابس اجمالس ات یباحث کرتراب حراضرر ارائره                31 فصل
بردهای یعرفتس بررای رکریردن بره            گردد. عالوه بر این، راه     یس

 اکت. نیز یعرفس شده ”علوم انسانس اکالیس“
توانند کتاب را ات فروشگاه ترژوهارگراه            دوکتان یتقاضس یس  

حوته و داناگاه، واقع در خیابان انقالب، بیرن قردس و وصرال،                 
( ترهریره     12300312011 ی اککو )شماره تماسو       نبش کوچه 

 کنند.  
 

 

 مــــعـــــــرفـــــی

 ”ر ا ی“ی فـکـری  حـلـقـه
 “شناختیازعلماسالمیشناسیعلومانسانینزداندیشمندانمسلمان؛مدلیروشروش”خوانیانتقادیکتابهم

 تنظیمو
 حبی  رحیم تور اتغدی

)کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و   
تربیت و کردبیر تارنمای علروم      

 تربیتس ربّ(



 

2 

شنراکرس فریرلرسروف          به عنوان یادر تیبایس    ”یاکسین گرین “
تربیتس، نویسنده، یعلم و فعال اجرترمراعرس اکرت کره در کرال                  

وفات یافت. او ات کودکس به نوشتن     2133 یتولد و در کال  3339 
هایس درباره هر چیزی که تیرایون او برود،         عالقه داشت و داکتان  

نوشت. در انتهای نوجوانس با افراد که بر ضد فاشیسم بودنرد،        یس
یالقات نمود که تاثیر عمیقس بر افکار او نهادند و او را به کیاکرت           

 یند کردند. عالقه
ات کرالرج      3312 یاکسین گرین یدرک لیسانس خود را در کال      

( و  3333 بارنارد داناگاه کلمبیا و یدرک کرارشرنراکرس ارشرد )             
( دریافت نمود. وی تس ات  3311 دکتری را  ات داناگاه نیویورک ) 
، عضو هیات علمرس کرالرج        3301 دریافت درجه دکتری، در کال      
 یعلمان داناگاه کلمبیا شد. 

شرنراکرس، فرلرسرفره           عالیق اصلس او عبارتند بودند اتو تیبایس 
ای و عدالت اجتمراعرس. وی       تربیت، فلسفه کیاکت، فلسفه قاره    

بیش ات کس کال نیز عضو یوکسه یرکرزی لریرنرکرلرون، یرقرر                 
فیلسوفان بود. در این یقر او اهمیت هنرها را در علوم ترربریرترس                

 3390 ناررررران داد. او در         
هایس را به خصروص در        کارگاه

ادبیات به عنوان هنر هردایرت        
او بره     2111 کرد. در کال      یس

تاکیس یوکسه یاکسین گرین برای تخیل اجتمراعرس، هرنرر و           
تعلیم و تربیت ترداخت. یوکسه ات  کارهای خرالقرس حرمرایرت                

های اجتماعس جردیردی برود. هردف او             کرد که در آنها بینش     یس
گسترش جستجو، تخیل و خلق آثار هرنرری بره وکریلره افرراد                 

ایجاد دبیرکتان هنرهرا، ترخریرل و            2111 یختلف بود. در کال     
جستجو در رابطه با همان یقر فلسفه و دیدگاه جردیردی بررای            

آیروتان را    تاکیل یدارس عمویس به او الهام شد. در یدرکه دانش 
های تخیلس خود را بره هرنرر و دیرگرر                کرد تا توانایس    تاویق یس 

 های یوضوعس بسط بدهند.  حوته
گرین رئیس انجمن تژوهش تربیتس آیریکا، فلسرفره ترربریرت          
اجتماعس، انجمن یطالعات تربیتس آیریکا و فرلرسرفره ترربریرت                
اجتماعس ایالت آتالنتیک ییانه بود. همچنین، او برر روی هرزاران             

یربس، به دلیل اهمیت و توجه به نیروی حیراترس هرنررهرا بررای             
آیوتان، تاثیر گذاشته اکت. ات نظر یاکسین گریرن       یعلمان و دانش  

ی جرهران     هنر یک یجرای تعیین ییانگین اکت، روشس که درباره 
ی وجود و قردرت ترخریرل، در             کند. افکار او درباره     ایجاد حس یس  
هرای    های او آورده شده اکت. او درجرات و یردال           یقاالت و کتاب  

های یعروف دنیا کس  نمرود، و  ات      افتخاری تیادی را ات داناگاه   
کال گذشته    11 ی    طرف نیویورک تایمز یکس ات فالکفه برجسته      

 یعرفس شده اکت. 
یاارکت در تدوین یک فصل ات کتاب،  13 کتاب،  2 گرین دارای 

صوتس و تصویری     فایل 32 ،    و تک نگاری      یقاله، کخنرانس   201 
ی آثرار او در       تن نیز دربراره  09 ی یک یوضوع اکت.  بحث درباره 

 اند. قال  یقاله و کتاب به بحث و بررکس ترداخته

 به مناسب درگذشت فیلسوف تربیتی معاصر

 ماکسین گرین 
Maxine Greene 

 
 تنظیمو افسانه عبدلس )داناجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت داناگاه فردوکس یاهد(

تربیت یعلم ات یوضوعات یهم حوته تعلیم و تربریرت اکرت             
که کمتر یورد توجه صاحبنظران تعلیم و تربریرت کارور قررار             

ای برر ایرن       گرفته اکت و خأل نظری این حروته خرود نارانره            
یدعاکت. با توجه به اهمیت یوضوع، انردیارکرده ترعرلریرم و           
تربیت دالّ و داناگاه فرهنگیان و با همکاری انجمن فلرسرفره             
تعلیم و تربیت ایران و انجمن یطالعات بررنرایره درکرس ایرران         

اندیارس تریررایرون الرگروهرای ترذیررش               نخستین جلسه هم  
در   3131 اردیربرهرارت        23 داناجو یعلم در ایران دوشنبره       

تردیس یرکزی داناگاه فرهنگیان بررگرزار نرمرودنرد. در ایرن               
جلسه دکتر یحمدحسن دوگانس )نماینده فعلس و نائ  رئیرس          
کابق کمیسیون آیوتش و تحقیقات یجلس شورای اکالیس(،        
دکتر یحمود یهریحمدی )کرترکت داناگاه فررهرنرگریران(،           

االکالم علس ذوعلم )رئریرس ترژوهارکرده فررهرنرگ و                 حجت
یطالعات اجتماعرس(، آقرای اکردالره اکردی گرریرارودی )ات                
یؤکسیرن و کررتررکرت کرابرق دانارگراه فررهرنرگریران( و                     

االکالم دکتر علیرضا صرادق تاده )یرعراون فررهرنرگرس                 حجت
هرای خرود دربراره        ها و ایده    داناگاه فرهنگیان( به بیان دیدگاه    

 الگوی تذیرش داناجو یعلم در ایران ترداختند.
نیراتهرای ترربریرت         آقای اکدی گریارودی ضمن طرح تیش     

یعلم، تغییر رویکرد کاور در این ایر را التم دانسرت. ات نرظرر             
“" ای  رشته  تک”و “ تک داناس”وی تربیت یعلم باید ات رویکرد       

چررخرش کرنرد.      “ ای  چرنرد رشرتره     ”و  “ چند داناس ”به کمت   
کرترکت کابق داناگاه فرهنگیان، این داناگاه را برر اکراس            
کند نهاد اصلس یتولس تربیت یعلم یعرفس نمود و تأکیرد کررد           
که بنا به حساکیت یعلمس و در نتیرجره ترربریرت یرعرلرم، در             

های عمویرس،     تذیرش داناجو یعلمان باید عالوه بر صالحیت      
های ویرژه نریرز لرحراظ گرردد. اکردی گرریرارودی                   صالحیت

که جذب و تربیت یعلم را فرصتس بررای        “ کارآفرینس”الگوهای  
کرفرارش   ”داند و    ها یس کردگان داناگاه ایجاد اشتغال تحصیل  

را “ ها برای تربیت یعلم یورد نیات آیوتش و تررورش    به داناگاه 
یردود دانست. ات نظر وی چون تخلّق به اخالق الهس و کربرک            
تندگس اکالیس نیات به اکتدراج و بستر تیانس دارد، این یهم در       

شرود. ات ایرن رو برایرد            غیر ات داناگاه فرهنگیان برآورده نرمرس    
داناجو یعلمان با یدرک دیپلم جذب شوند و تحت تعرلریرم و        

های التم را کس  نمایند. البرتره          روتی شایستگس   تربیت شبانه 
اکاکنایه داناگاه فرهنگیان، ایکران     22 وی با اکتناد به یاده   

های دیگر به حرفه یعرلرمرس را           آیوختگان داناگاه   جذب دانش 
های در تذیررش    ینتفس ندانست، ایا بر فرعس بودن چنین شیوه       

 داناجو یعلم تأکید نمود.
عنوان کخنرران برعردی، بره نرقرد              االکالم ذوعلم، به    حجت
های یطرح در تذیرش داناجو یعلم ترداخت. او تأکیرد          دیدگاه

عرنروان کراریرنرد         یعلرم بره   ”های یطرح     نمود که عمده دیدگاه 
یعلم بررای   ”دهند و ات   را یورد توجه قرار یس   “ آیوتش و ترورش  

ها در حالس بره ترأخریرر در         کنند. این دیدگاه  غفلت یس “ یدرکه
تر   جذب و گزینش یعلم تمرکز دارند که شناکایس هر چه کریع    

اکتعدادهای یعلمس ضروری اکت. ذوعلم هرمرچرنریرن ایرن              
نگرش را که تربیت یعلم باید در یحیط بسته صورت برگریررد،            
نادرکت خواند و آن را جداکاتی یعلم آینده ات یحیط واقرعرس         
تربیت یعرفس نمود. ات نظر او به جای یواجهره انرفرعرالرس در                 
جذب و تذیرش داناجو یعلمان، با این نگرش که تربیت یعلرم            

اصرطرفرا و     ”نوعس نخبه تروری اکت، باید با رویکرد فعال بره            
یا باید ات دبریررکرتران       ”افراد یستعد ترداخت و افزود      “ انتخاب

اکتعدادهای افراد برای یعلمس را کاف کرده و ات همران دوره،            
ها را با نوعس کاتوکار یناک  برای انجام رکالت یرعرلرمرس                آن

حجه االکالم ذوعلم با تفکیک الگوی ترذیررش         “. آیاده نماییم 
داناجو یعلم یطلوب و یوجود، داناگاه فرهنرگریران را یرک             

حل ییانس خواند و طراحس الگوی یطلوبرس یررکر  ات کره          راه
“ های تخصرصرس     یدرکه، داناگاه فرهنگیان و داناگاه    ”وجه  

 را تیانهاد و توصیه نمود.
عنوان آخرین کرخرنرران برخرش اول             دکتر یهریحمدی، به  

اندیاس، داناگاه فرهنگیان را در تأیین و توکرعره یرنرابرع                هم
انسانس وتارت آیوتش و ترورش دارای یرجعیرت و یرحروریرت             
دانست که تربیت یعلم نیز بخاس ات این یرأیروریرت خرواهرد              

دانارگراه   “بود. او با این بیان که داناگراه فررهرنرگریران یرک                
های آکادیریرک      اکت، آن را یتفاوت ات کایر داناگاه    “ ای  حرفه

تعریف نمود و عنوان نمود که داناگاه فرهرنرگریران نره تروان                 
هرایرس دارد و نره         رقابت در تربیت تخصصس با چنین داناگاه      

چنین رقابتس صحیرح اکرت. کررتررکرت فرعرلرس دانارگراه                  
، “تربیت یعلم ایرری یرلرس اکرت        ”فرهنگیان با اشاره به اینکه      
های یوجود را التم و عقالنس دانسرت.          اکتفاده ات همه ظرفیت   

و “ تربریرت عرلرمرس      ”دکتر یهریحمدی با تمایز ییان دو بخش  
تربیرت  ”در تربیت یعلم، تأکید نمود که برای   “ ای  تربیت حرفه ”

هرا    هرای دیرگرر دانارگراه         یعلمان آینده باید ات ظرفیت    “ علمس
گیررد،    اکتفاده کرد و آنچه بر عهده داناگاه فرهنگیان قرار یس         

اکت. بنا به این ایده، داناگاه فرهرنرگریران،           “ ای  تربیت حرفه ”
یندانس اکرت کره دوره        یتولس ارائه خدیات تربیتس برای عالقه     
انرد و     های یعتبر گذرانده    کارشناکس خود را در یکس ات داناگاه 

ای یتناک  برا یرعرلرمرس در             های حرفه   برای کس  صالحیت  
 شوند. های تحصیالت تکمیلس به این داناگاه وارد یس دوره
 

 اندیاس گزارش نخستین هم
 

 در ایرانالگوهای پذیرش دانشجو معلم نقد و بررسی 
 تنظیمو 

 علس تارکانیا
)داناجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیرت دانارگراه ترربریرت             

 یدرس و عضو اندیاکده تعلیم و تربیت دالّ(



 

 

 خبرنامه الکترونیکی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
 یدیر یسهولو دکتر یحمد حسنس/ کردبیرو دکتر رضا یحمدی/ یدیر داخلسو یجتبس همتس فر

همکاران این شمارهو دکتر یراد یاری دهنوی، حبی  رحیم تور، علس تارکانیا، الیاس قنبری، کید نقرس یوکروی، افرسانه         
 عبدلس، الهام صباحس  و خانم خسروی

—————————————————————————————— 
هد شد/ عالقه     توجه:    را یتناکرر  بررا         یندان یررس  خبرنایه به صورت فصلنایه ینتار خوا تواننررد یطالرر  خررود 

ارکرال نماینرد/  آخررین یهلرت           ”rmrahy@gmail.com“چارچوب خبرنایه و به صورت تایپ شده ات طریرق ایمیرل            
خبرنایه واصرل شرود، بررای       ارکال یطال ، یک یاه قبل ات انتاار خبرنایه اکت. یطالبس که تس ات تاریخ تعیین شده به          

های بعدی یورد بررکس قرار خواهند گرفت/  هیهت تحریره خبرنایه در رد و تذیرش، و همچنین ویررایش یطالر                 شماره
 ارکالس آتاد اکت.

ی امکان تـربـیـت        . پژوهشی فلسفی درباره    3
 دینی

 نویسندهو ییاائیل هاند
 یترجمو دکتر کید یهدی کجادی

 الملل   ونار بین شرکت چاپناشرو 
 3131کالو 

 
ی   تژوهاس فرلرسرفرس دربراره       ” ، کتابس با عنوان  3131بهار  

ی   تالیف ییارائریرل هرانرد و تررجرمره             “  ایکان تربیت دینس  
ی   کیدیهدی کجادی)عضو هیهت علمس گرروه فرلرسرفره            

 ی باتار کتاب شد. تربیت، داناگاه تربیت یدرس( روانه
 ”فلسفس“ی دید   تربیت دینس را ات تاویه “ ایکان“این کتاب،  

ایرکران   “کند. کرؤال ات        کردی انالیتیکال بررکس یس     و با روی  
به این یعنا اکت که تربیت دینس ات نرظررگراه             ”تربیت دینس 

ی یمکن اکت یا نه؛ شماری ات شکاکان و نرابراوران     ”ینطق“
فرهرم   “به ایکان تربیت دینس، به این دلیل که اعتقراد دارنرد              

کرنرنردو      اکرت و ترأکریرد یرس         ”باور دینس “در گروی    ”دینس
، قائل بره    ”فرض فهم دینس اکت   باورهای دینس الزایا تیش   “
 اند. تربیتس دینس شده ”ایتناع“

کردی اتیسرترمرولروایرک و طررح ایرن               شماری دیگر با روی   
راکتس دین شکلس ات اشکال دانش اکت یا نه و         ترکش که به  

ناظر به این شکل ویرژه ات دانرش شرکرل             ”تربیت دینس“آیا  
 اند. یناقاه کرده ”ایکان تربیت دینس“گیرد؟ در  یس

ییاائیل هاند در این کتاب با بررکس نظرات فیرلرسروفرانرس            
  یانند ویتگناتاین، فیلیپس، هودکن، ویزدم، برنت، ییرارل      

لیهای و رونالد لورا تیرایون دانش دینس، باور دینس و ایرکران      
های یدلل و یعتربرری     اکت تاکخ   تربیت دینس، در صدد بوده    

 بندی کند.  صورت ”ایکان تربیت دینس“در رد ادعای ینکران 
ی اولین کتبس اکرت کره برا            های این کتاب که در تیره       فصل
ی تربیت ایران ینترارر    کرد انالیتیکال در فضای فلسفه  روی

ی فلسفس)ترکش ات ایکران    شده، عبارت اکت اتو یک یسأله 
تربیت دینس(، فهم شکل دانش، ترکش ات ایکان شکل دینرس       

 های دینس، قضایای ذهنس و یادی. دانش، یعنای گزاره
گاه یررکرزی شررکرت         توانید به فروش   ی کتاب یس برای تهیه 

الملل به ناانس تهران، ییدان فلسطین، ضلرع      ونار بین   چاپ
 شرق ییدان یراجعه نمایید.   شمال
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ای ات    ایررن کررترراب شررایررل یررجررمرروعرره        
ی یروضروعراترس چرون          ها درباره   کخنرانس

شناکس، تخیل و ترحرول، اصرالح و نروکراتی              تربیت تیبایس 
آیوتشس، تعالس، اکتانرداردهرا، و ترنروع فررهرنرگرس اکرت.                 

های یوجود در این کتاب شایل خروداکرترارافرس              کخنرانس
ی نویسنده و تالش یداوم برای به حررکرت          وتنج کاله   بیست

واداشتن تنوعس ات یعلمان برای کاف ابعاد جدید خودشران       
اکت. تس ات یقدیه، یاکسین گرریرن و یروکرسره یررکرزی                
لینکلنو تنظیم یتن )اککات نوپ براندون، یادلین اف هولزر(   

( ترعرریرف ترربریرت          3شودو   ، کتاب به تنج بخش تقسیم یس 
( تعالس، اکترانرداردهرا،       1( تخیل و تغییر؛   2شناکس؛   تیبایس

( 1( تنوع فرهنگس و جرایرعره و        3نوکاتی یدرکه و اصالح؛  
 گستردن جهان. 
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تالش گرریرن برر ایرن اکرت کره             “  رهاکاتی تخیل ” در کتاب   
های دیگر یعلمان و یرربرس          جستجوی خودش را با کوشش    

کراالرانره خسرتره        یعلمانس که ات خودیحوری و تندگس فرن       
خواهند فهماان را ات تنوع افرزایرش    اند و کسانس که یس   شده

دهند، ارتباط حاصل کند. یقاالت بر روی تخیرل بره عرنروان         
ای که ات طریق آن یک جرهران یرنرسرجرم بره دکرت                وکیله
اند، تیرا تخیل چیزی اکرت کره براعرث            آید، یتمرکز شده   یس

دهد تا به جرهران        شود و به یردم اجاته یس     ایکان همدلس یس  
های دیگر وارد شوند )به عرنروان یرثرال ات طرریرق شرعرر و                     
یوکیقس(.  کتاب فرایندهای کوال انسان و یقاویت در برابر     

کرنرد، بره عربرارترس ات شررحرس ات                 یعنایس را بررکس یرس      بس
ی اشکالس ات کواد در حرکرت   باتکاتی یدارس به کوی ارائه   

( جسرترجروی      3شایرل    ”ایجاد ایکانات “اکت. بخش یک     
( ترخریرل،      1( تخیل، تیارفت، و غیریرنرترظرره؛           2ها؛   بافت

انردات    ( چارم   1( کارف عرلرم ترربریرت             3جایعه و یدرکه    
( یادآوری اشکالرس ات کرودکرس.          0اجتماعس و رقص تندگس و      

ها و تجلیرات(     کاتی  ها )روشن    ها و بصیرت    فصل دوم اشراق  
( نوشرترن    2درکس؛  ( جستجوی یداوم برای برنایه 9شایلو  

( هنر و تخیرل     31( تدریس برای گاودن؛  3برای یادگرفتن؛   
ها اکت. بخش کوم جایعه در حرال         ها و حاشیه  ( یتن  33و  

( اکتانداردها،   31( اشتیاق به تکثرگرایس؛   32کاخت شایلو   
( صرداهرای یرترعردد و          33های یاترک و تنوع و         یادگیری
 های یتعدد اکت.   واقعیت

 معرفی کتاب

همه اساتید، دانشجویاوا ، ووشگهشو و ا  گ            

مندا  فلسفه تعلویوو گ تو  ویور  شوی                  عالقه

تیانند  ا تیجه  ه چا چیب خب نامه، اخوبوا  گ             می

هوای مو توبو   وا           ها گ   نامه های فعالیر  گزا ش

حیزه فلسفه تعلیو گ ت  یر  ا از دانشو واه گ              

 استا  خید   ای خب نامه ا سال نمااند.

“ یرترنِ  ”یندان حوتۀ اندیاه و علوم انسانس، یعمرواًل برا          عالقه
حال برحرث خراصرس         علمس کروکار دارند. ایا در کاور یا تابه       

دربارۀ کارکرد صوت و تصویر در علوم انسانس صورت نگرفرتره      
باره انجام نارده اکرت یرا شرایرد             و بنابراین اقدایس هم دراین   

هایس یاننردِ صروت       تر ات گزاره    یهم“. ناده بود ”دیگر باید گفت    
توانیم در اتوبوس یا در حال رانندگس گروش کرنریرم ترا ات              را یس 
هرای    یان بهتر اکتفاده کنیم، این اکت که شایرد جرنربره              وقت

را تنها بتوان در فیلم و تا حردی در صروتِ          ”فرایتن“یهمس ات   
نخستین کایرت    “کیمافکر”کخنان یک یتفکر یااهده کرد.      

صوتس و تصویری در حوتۀ اندیاه و علوم انسانس اکرت کره            
 ای شده اکت.   ای وارد فضای رکانه با چنین دغدغه

هرای    نخستین وظیرفرۀ خرود را تروشرش فرایرل              “کیمافکر”
هرای آیروتشرس و دیرگرر           ها، دوره   تصویری و صوتسِ همایش   

داند. این کایت تاکنرون بریرش ات            های علوم انسانس یس     برنایه
دویست فایل تصویری را ینتار کرده اکرت و در آیرنرده بره                

های صوتس نیز خواهد ترداخت. بخرارس ات ایرن          توشش فایل 
های روت بوده و بخش دیگر نریرز    دهس، یربوط به برنایه     توشش

های آرشیوی و قدیمرس اکرت کره بررخرس ات                یربوط به برنایه  

 اند.   های یکتوب نیز باتتاب تیدا نکرده ها حتس در رکانه آن
های تصویرری اکرت،       ، تولید برنایه  “کیمافکر”دویین وظیفۀ   
صرورت    کره بره    “تراراگرراف  ”و   “دریرچره  ”های    ات جمله برنایه  

هریاه یک یوضوع یهرم در       “ دریچه”شوند.    یاهانه ینتار یس  
و “ رویرداد ”،  ”گریراره   ”حوتۀ علوم انسانس را در کره برخرش           

نریرز در هرر      “ تراراگرراف  ”گرذارد.     به بحث یس  “ وگوی یاه   گفت”
شماره به ایدۀ شاذ و البته یکتوبِ یکس ات نخبگان جوان عرلروم       

های تولیدی این     نیز ات دیگر برنایه   “ روایت”ترداتد.    انسانس یس 
تودی   تررداتد و بره      کایت اکت که به تندگس یتفکران ایران یس       
 نخستین شمارۀ آن ینتار خواهد شد.  

رونرمرایرس    “ کیمافرکرر  ”های آینده، نسخۀ جدید کایت      در یاه 
ینظور ایجاد فضایس کاربرریرحرور،         شده و ایکانات جدیدی به    

های یهم علوم انسانرس   اضافه خواهد شد. تخش تندۀ همایش    
های صوتس و تصویری توکط کاربرران،   و ایکان بارگذاری فایل   

 بخاس ات این ایکانات اکت.  
 

]در صورت دکترکس به اینرتررنرت، روی آرم ایرن کرایرت در                 
 کمت راکت یطل  کلیک کنید![

 تارنمای صوتس و تصویری حوته اندیاه و علوم انسانس“ سیـما فکــر”

 الیاس قنبری
 )کارشناس ارشد یطالعات فرهنگس و یدیر تارنمای کیمافکر(
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