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    چكيده  
هـاي حـاکم بـر اهـداف          آموزش و، به تبع آن، تالش براي تعيين و تبيين سياسـت           

اما ارائة  ) تاريخچه. ( ساله اسالم دارد   ١٤٠٠آموزش اسالمي قدمتي به درازاي عمر       
اين اهداف در شيعة اماميه به دليل دوري شيعه از حکومت و قدرت سياسـي از آراي                 

رو، آثار مکتوبِ مبتنـي بـر         اين  از) مسئله. (انديشمندان شيعي استخراج نشده است    
شناسي انديشمنداني چون شـهيد       هاي حاکم بر اهداف آموزشي از معرفت        سياست

  )پيشينه. (منظور کاربست آن در نظام جمهوري اسالمي در دست نيست مطهري به
بـه ايـن   مطهـري  شـهيد  شناختي    تبيين مباني معرفت  پس از     پيشِ رو  هشپژو

 هـاي آموزشـي در      هـاي حـاکم بـر هـدف          سياسـت  :دهـد   پرسش اساسي پاسخ مي   
؟ و کاربست آن در نظام جمهوري اسالمي        کدام است شناسي استاد مطهري     معرفت
تـوان از مبـاني       گمان اين نوشته بر آن است کـه مـي         ) سؤال( چگونه است؟    ايران
هـايي چـون اشـاعة معنويـت، ارتقـاي            شناسـي شـهيد مطهـري سياسـت         معرفت

تواننـد خـود را بـر         هاي کـه مـي      را دريافت، سياست  خودشناسي، پرورش خالقيت    
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گردآوري اطالعات براي پژوهش حاضـر از   ) فرضيه. (اهداف آموزشي مسلط سازند   
 و تحليـل و بـا   توصـيف ها مبتنـي بـر     آنگاه، داده . استاي    کتابخانه طريق تحقيق 

مقاله حاضر در   ) روش. ( به سنجش گذاشته مي  شده است        تحليلي و استنباطي   روش
ـ هاي حاکم بـر اهـداف آموزشـي در            آن است تا سياست   پي   شناسـي اسـتاد      تمعرف

 ارائـه کنـد، کـاري کـه         کاربست در نظام جمهوري اسالمي ايران     را براي   مطهري  
  )يافته. (تاکنون به انجام نرسيده است

  :واژگان كليدي

  .شناسي،شهيد مطهري،  اهداف آموزشي سياست، جمهوري اسالمي، معرفت

  مقدمه

جوامـع بـشري     و نيـز تحـول       پيشرفتدرسي در ايجاد و     ة  نقش آموزش و برنام    ،امروزه
 ، اعتقـادي و ارزشـي      و آموزشـي مبـاني     درسـي ة   يکي از مباني برنام    .امري روشن است  

بررسي مسائل مربوط به ايـن بحـث بـراي          رو،    اين   از استديني،  شناسي    ويژه معرفت  به
. ناپذير است   اجتنابدرسي  ة  سازي علوم انساني در نظام آموزشي کشور و برنام           اسالمي

نظام آموزشي برگرفتـه از     در هر   شناسي در هر جامعه و        پاسخ به مسائل مربوط به معرفت     
ـ در نتيجـه،     .باشـد   حاکم بر آن جامعه مي    ة  بيني و فلسف    جهان درسـي بـا سـؤاالت      ة  برنام
شناسـي،    خصوص معرفـت   فلسفي تعليم و تربيت، به    مباني  بحث از    در   شده  بياناساسي  

ـ      رابطة آشکار دارد و بدون پاسخ به اين سؤاالت نمي          درسـي و آموزشـي     ة  توان بـه برنام
ة اين موضوع به قدري در برنام     . متناسب با نظام فلسفي اعتقادي در يک نظام دست يافت         

  .أثير اساسي داردهاي درسي ت هاي برنامه نظريهو توسعة درسي مؤثر است که در تنوع 
بايـد   ، به عنوان رکن اساسي تعليم و تربيت کـشور         ،نظام آموزشي جمهوري اسالمي   

اين امر  ة  الزم. اسالمي مبتني باشد  ة   حاکم بر جامع    بر نظام فلسفي و اعتقاديِ     درسيِة  برنام
ـ    تدوين و تبيين مباني فلسفي، ارزشي، اجتماعي و روان         درسـي اسـالمي    ة  شناختي برنام

اين مباني در منابع دينـي      جانبة    و همه قق اين امر مستلزم واکاوي و تبيين دقيق         است و تح  
  .و انديشة انديشمندان اسالمي است
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اسالمي معاصر است که از لحاظ پرداختن بـه مباحـث           ة  مطهري يکي از فالسف    استاد
. معاصـر اسـت  انديشمندان  شبهات مربوط به آن سرآمد گويي به پاسخشناسي و    معرفت
پيش از خود، مطالب ابتکـاري خاصـي را نيـز در ايـن              ة  وه بر تقرير مطالب فالسف    عال،او  

ـ    مباني معرفت ة   تبيين و ارائ   ،بنابراين. زمينه عرضه کرده است    درسـي در   ة  شناسـي برنام
ـ     استخراج داللـت   ، به عبارت ديگر    و، اين فيلسوف بزرگ  ة  انديش درسـي و   ة  هـاي برنام

ـ     اسـالمي  استاد مطهري از ضروريات   ة  شناسان معرفتة  آموزشي از انديش   ة سـازي برنام
 .رود شمارمي بهدر تمامي سطوح درسي 

  هاي مفهومي و روشي بررسي

پردازد، تنها بدين سبب که       هاي مفهومي و روشي مي      نگارنده در آغاز اين مقاله به بررسي      
 شـود  هاي پزوهش عرضه مـي    تري از آنچه به عنوان يافته       تواند درک صحيح    تبيين آن مي  
زبـاني بـين نگارنـده و         هـا هـم     افزون بر اين، تعريف مفـاهيم  و تعيـين روش          . ارائه دهد 

        .انگيزد مخاطب را  برمي
هويدا شدن، پيدا شـدن، هويـدا كـردن،         به معناي   تبيين  از کلمة   دهخدا  ة  نام در لغت . أ

 هبن  تبيي،در اين پژوهشرو،  اين از.  ياد شده است  پيدا كردن و بيان كردن و آشكار ساختن       
  .است ] مطهريشهيد شناسي  مباني معرفت[، توصيف و تحليل بيانمفهوم 

بـه   کـه    گيـرد   را دربرمـي   اي   مقوله يا حـوزه     چهار شناسي  شناختيا  شناسي    معرفت
در . دهـد   پاسـخ مـي   مورد منابع کسب معرفت و انواع معرفت         االت و مفروضاتي در   ؤس

ــه،  ــازماندهينتيج ــونگي س ــادگيري و  فرصــت،چگ ــاي ي ــي را ه ــاي آموزش هبرده
اي از    شـاخه شناسـي     معرفت )٤٥: ١٣٨٦ يارمحمديان،(. گيرد  اين حوزه قرار مي    الشعاعِ تحت
ـ  دنبـال  است کـه بـه       فلسفه . باشـد   مـي هـاي حـصول آن       چيـستي معرفـت و راه     ة   نظري
. رود مـي  کـار  خـاص بـه    کـم، بـه دو معنـاي عـام و           دسـتِ  ،فلـسفه  شناسـي در   معرفت
 :مباحثي همچون  آن هاي فلسفه است که طي     عام يکي از شاخه    شناسي در معناي    معرفت

. گيرنـد  مـي   معرفـت مـورد تحقيـق قـرار    و علـم  ،ماهيت، دامنـه، محـدوديت، منـابع   
 تجربي طبيعي کي از علومشود که ي در معناي خاص به دانشي اطالق مي شناسي تمعرف
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 علـم مـورد     ايـن دانـش نـسبت بـه    .دهـد  را مورد مطالعـه قـرار مـي    تجربي انساني يا 
  . آيد به حساب مي  درجه دوم مطالعه

هاي الزم   هاي توصيفي ناظر به شناخت     مفاهيم يا گزاره  « شامل   شناسي مباني معرفت 
» شـود  متـون اسـالمي اسـتخراج مـي         است که از   ]درسية  برنامتابع   [براي تربيت ديني  

ـ   است درسي مجموعه قواعد و ضوابطي ة  برنام و   )٣٠: ١٣٨٩بهشتي،  ( عوامـل و  ة کـه بـه هم
: ١٣٨٠ملکـي، (. بخـشد  هاي يادگيري نظام مـي     دهد و به فعاليت    عناصر يادگيري سامان مي   

١١(  
ـ  تـدوين  نيز و كشور آموزش نظام در بنيادين تحول  ضرورت،امروزه. ب ة برنام
 ازسوي نظـام سياسـي جمهـوري اسـالمي ايـران       از ملي ي و آموزشي اسالمي ودرس

 كشور آموزشي نظام  ساختارتحول تا با شود مي مطالبه كشور و تربيت تعليم دستگاه

 تربيـت  ي جامعـة امـروز  نيازها ترين مهم از .بشود جامعه امروز نيازهاي گوي پاسخ

 بـه  باورمنـد  وبـودن    و ايرانـي  بـودن مسلمان به مفتخر  خودباور،،مؤمن هاي انسان

 بنيـاد نظـام آمـوزش    جز به اينکهشود   اين امر محقق نمي.است اسالمي خويش هويت
شناسـي   معرفـت . هاي فلسفي محکم اسالمي استوار گـردد  درسي بر پايهة کشور و برنام 
ي  در نظام آموزش   ،سپس و،    تدوين و ارائه گردد    نخست بايد هايي است که     يکي از آن پايه   

  .شود گرفته کار درسي بهة و برنام
. هر فرد توصيف و توضيح و نيز ارزيابي او از جهان اسـت            ة هستي از ديدگاه     فلسف. ج

گيري در ايـن     درسي و مبناي تصميم   ة  شروع تدوين برنام  ة   مبنا و نقط   اين برداشتاز هستي  
آيـد ـ    کـار   بـه هاي آموزشـي  براي تعيين هدفتواند   ـ که مي 1در ديدگاه تايلر. باره است
آمـده از سـه      دسـت  هتربيتي و روانشناسي يادگيري دو صافي است که اطالعات ب         ة  فلسف

 در ديـدگاه    .)٨٤: ١٣٨٥ملکي،  ( شود درسي، يادگيرنده و جامعه از آنها گذرانده مي       ة  منبع ماد 
 هـاي آموزشـي انـسان را      نظام اعتقادي و ارزشي چتري است که تمامي فعاليت         ،اسالمي

  .ون زندگي اوستئشة  و حاکم بر هم)٤٢: ١٣٨٦ملکي، (دهد  پوشش مي

                                                  
1. Tyler. 



 

٥

نـد  ا  هها، فيلسوفان تربيتي غرب کوشيد      در حوزة رويکرد استنتاجي يا رويکرد داللت      
هـر مکتـب   در شناسـي   شناسـي و ارزش  تا از سه مبناي فلسفي وجودشناسـي، معرفـت     

ها و ارزشيابي استنتاج و      ف، روش حوزة اهدا   هاي تربيتي متناسب با آنها را در سه           ديدگاه
 اما نکتة قابل نقد و تأمل اينجا است که آنچه در دنياي غرب به صورت اين                 .استنباط کنند 

هايي برگرفته از مکاتـب فلـسفي همـان           شود، ديدگاه   سه مبناي فلسفي در نظر گرفته مي      
 بـه مکاتـب و     ،صر در قرون معا   ،آليسم افالطوني آغاز و    ه طور عمده با ايد     ديار است که به   

 3،هـاي تحليلـي      فلسفه 2، اگزيستانسياليسم 1،هاي فلسفي مهمي چون پراگماتيسم      نظريه
 را فلـسفه  هـاي  بخـش  ترين يکي از مهم شناسي معرفت. شود  ختم مي4مدرنيسم پست
  سؤاالتياند، شناسي هاي معرفت هاي فلسفي سؤال ترين سؤال  بنيادي.دهد مي تشکيل

توانيم بـدانيم؟    ونه مي چگ  معتبر وجود دارد؟   امکان شناختِ  توانيم بدانيم؟  آيا مي «د  مانن
تـرين   مهـم  ييد دانش چيست؟  أروش آزمودن يا ت    شود؟ چگونه امکان دانستن فراهم مي    
  »دست آوريم؟ هتوانيم دانش را ب راه دانستن کدام است؟ چگونه مي

 بـر   هـا   ايـن پرسـش    پاسخ بـه     ؛ندا  حشناسي مطر  معرفتة  ها در حوز    اين پرسش  ةهم
درسي ة  تواند تغييرات اساسي در تعليم و تربيت و برنام         بيني مي  اساس هر مکتب و جهان    

فالسـفه بخـش مهمـي از        بـه همـين دليـل،      . ايجـاد نمايـد    هاي سياسي   و آموزشي نظام  
 کـه   ييها  مالک ، و شناخت، حدود و ظرفيت معرفت آدمي     ة  را به مسئل   خود   هاي کوشش

 .اند تصاص دادهاخحقيقت و جهان خارج داوري کرد ة با آنها بتوان دربار
چيـستي معرفـت، امکـان معرفـت، چگـونگي          ة  دربـار ي  شناسـي پژوهـش     معرفت

 از مباحـث قـديمي و       شناسـي   اسـت؛ معرفـت    نظاير اين امـور   آوردن معرفت و     دست هب
تعلـيم و   نامـة     براي تدوين نظـام   ويژه    به ، و در علوم انساني    ، به طور کلي   ،اي در علوم    پايه

مــسائل  بررســي نتيجــه آنکــه .شــدبا  مــي، بــه طــور اخــص،درســية تربيــت و برنامــ

                                                  
1. Pragmatism.  

2. Existentialism.  

3. Analytic Philosophy.  
4. post- modernism.  
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سازي علوم انساني در نظام آموزشـي کـشور و             براي بومي  آنهاو پاسخ به    شناسي    معرفت
  .شود درسي از ضروريات شمرده مية برنام

پاسـخ بـه مـسائل مربـوط بـه          توضيح سخن آنکه نبايد از اين اصل غافـل مانـد کـه              
حاکم بـر آن    ة  بيني و فلسف     جهان شناسي در هر جامعه و نظام آموزشي برگرفته از          معرفت
 در مباني فلسفي    شده  بياندرسي با سؤاالت اساسي     ة  برنام مقدمة دوم اينکه     .استجامعه  

 بدون پاسخ بـه     درنتيجه، . رابطة آشکار دارد   ،شناسي  خصوص معرفت   به ،تعليم و تربيت  
ي در يک  درسي و آموزشي متناسب با نظام فلسفي اعتقاد       ة  توان به برنام    اين سؤاالت نمي  

  .نظام آموزشي دست يافت
ضـرورت   واز سـويي،     ،شناسي استاد مطهري   معرفتة  وجود انديش  شايسته است با  

جامعة ايرانـي،    کردن   تر  اسالمي درسي و ة  سازي برنام  بومي،  تحول نظام آموزشي کشور   
  .حاضر قرار گيردشناسي آن استاد هدف پژوهش  کاربرد مباني معرفت ،از سويي ديگر

   بـوده    اسـالمي    در فلـسفة     ضمني   از مباحث    يکي   در گذشته   شناسي   معرفت  مسائل. د
ـ حتي . است  نبوده   اسالمي  فلسفه  مباحث  مرکزي  هستة گاه   و هيچ   است  ،معاصـر فة فالس

   اهتمام   بدان  که،  )ره(و مرحوم استاد شهيد مطهري      ) ره(طباطبايي عالمه     مرحوم  همچون
   با توجـه  با اين حال،  . اند   ساخته   را مطرح    آن   فلسفي   بر مباحث   اي   مقدمه   عنوان  داشتند، به 

درسي بنـا   ة  اي بودن آن در برنام     و پايه   درعصر حاضر   شناسي     معرفت   مختلف   شبهات  به
ـ        و ) ره(شناسـي از ديـدگاه شـهيد مطهـري         مباحـث معرفـت   ة  به داليل زير تبيـين و ارائ

درسي از ضرورت و اهميـت ويـژه برخـوردار          ة   برنام ها و کاربرد آن در     استخراج داللت 
  :.شده است
درسي اسالمي و تحول در علوم انساني که ضرورتآ پـس از            ة  ضرورت ايجاد برنام  . ١

ـ      ة  تحول در برنام   فلـسفه تعلـيم و تربيـت اسـالمي ايجـاد           ة  درسي و نظام آموزشي بر پاي
 شود مي

در تـدوين   ،  ناسـي اسـالمي   ش ويژه معرفـت    به ،ثير شگرف مباني فلسفي   أنقش و ت  . ٢
  برنامه درسي و آموزشي



 

٧

عالوه بر تقرير بسيار زيبـاى مطالـب         که،   سرآمد بودن و برجستگي شهيد مطهري     . ٣
ارائه  به زبان روز مطالب ابتكارى در اين زمينه          و مند  نظام اي   به گونه  د،پيش از خو  ة  فالسف

  نموده است
هـاي معرفـت شناسـي اسـتاد         استفاده از ديـدگاه   و عدم   نپرداختن به اين موضوع     . ٤

نظـران علـوم تربيتـي و برنامـه          باز سوي پژوهشگران و صاح     درسية  مطهري در برنام  
        .يدرس

   و اسالمغربة شناسي در فلسف معرفت

. رسـد  يونـان باسـتان و سـقراط افالطـوني مـي     ة  فلسف به شناسي در غرب    ة معرفت ريش
دان جـواني بـه        که گفتگويي است ميـان سـقراط و رياضـي          1تئتئوسة  افالطون در رسال  
 . پردازد چيستي شناخت ميواکاوي همين نام به 

ن مـسيحي شـد کـه       الهأ مباحث فيلسوفان و مت     غالبِ اين موضوع ،  هاي ميانه   سده در
ايـن  ة  شـعل  2دكـارت  ،در دوران جديـد   . آمد بود  و  ان بين اين دو فيلسوف در رفت      ي آن آرا

ي بود که شناخت با عقل ممکن است        أ اين ر  دکارتنظر  ة  پاي. مباحث را از نو روشن کرد     
ـ   ة  نظري. به عقل بايد اطمينان کرد    رو،    اين  ، از و فطـري بـودن معلومـات    ة دکارت بـه نظري

 فکـري کـه بـه عقـل در کـسب            اين مـسلکِ  پيروان   .)١٢٥: ١، ج ١٣٦١ ،فروغي(ست  مشهور ا 
از جملـه   . شـوند   گرايـي ناميـده مـي       پيـروان مـذهب عقـل      باشـند   پايبند مـي  معلومات  
بـر  نزاع نيز اين موضوع و .  نام برد5مالبرانش و  4اليبنيتس،  3اسپينوزاتوان از     گرايان مي   عقل
جـرج  گرايـان انگليـسي چـون         تجربه از سوي  معلومات در همان قرن هفدهم       أمنشسر  
  . ادامه يافت2ديويد هيوم و 1جان الک 6ي،برکل

                                                  
1. Theaeteus. 

2. René Descartes. 

3. Baruch Spinoza. 

4. Gottfried Wilhelm von Leibniz. 

5. Nicolas Malebranche. 

6. George Berkeley. 



 

٨

نخـورده و تهـي از دانـش زاده           ها چون لـوح پـاک و دسـت          الک معتقد بود که انسان    
دانند از راه ديدن و تجربـه         هر آنچه مي  شوند و هيچ دانسته دروني و ذاتي ندارند بلکه            مي
  کانـت  . رسـيد  3کانـت ايمانوئل   تا به    دادبرکلي و هيوم ادامه     را  اين مسير   . آيد  مي دست به

کانت مدعي شد معرفـت     . گرايي و خردگرايي برقرار کند     تالش کرد پيوندي ميان تجربه    
 در فاهمـه    ، سـپس  ،باشد و شـناخت      مي پذير ما در سطح حسيات در زمان و مکان امکان        

 پـس از اينکـه در     ،هـر معلـومي   کانت بر اين باور بـود کـه          به بياني ديگر،  . گيرد  انجام مي 
نـام  ه   ماقبل تجربه ب   ي در چارچوب  جاي گرفت، ادارک حسي   وسيلة    بهحسيات استعالئي   

اخت تعبير اصطالحي که اغلب به عينک شـن       ،  شود  فهم مي نهاده شده،    »مقوالت فاهمه «
هاي ترکيبي    هاي تحليلي و گزاره      به تمايز ميان گزاره    ، همچنين ،کانت .است  مشهور شده 

هـد  د مي و نشان    داردکيد  أاز يک سو و شناخت پيشيني و شناخت پسيني از سوي ديگر ت            
اند و يـا     اند يا پيشني ترکيبي    يليل يا پيشيني تح   : معلومات ما از سه حالت بيرون نيستند       که

  .دان پسيني ترکيبي
 يهـاي   شناسي و در کـل فلـسفه دچـار دگرگـوني            شناخت آن،پس از   از دورة هگل و     

معاصـر  ة  تا اينکـه در دور يابد ميتر ادامه  نتوا شناسي کم  معرفت ،از اين پس  . بنيادين شد 
 7، کريپکـي  6ن،کواي 5،ه فيلسوفاني مانند ارنست سوسا    يپس از گت  . مطرح شد  4گتيهة  مسئل

 کواين بـا رد . اند ثير قرار دادهأشناسي را تحت ت معرفت 9الوين پالنتينگـا  و  8ويليام آلستون 

                                                                                                                   

 

1. John Locke. 

2. David Hume.  
3. Immanuel Kant. 

4. Edmund Gettier. 

5. E. Sosa. 
6. Willard Van Orman Quine. 

7. Saul Aaron Kripke. 

8. William Alston. 

9. Alvin Plantinga. 
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 را مخـدوش کـرد و       ييگرا ليفي هر گونه جزم تجربه    أهاي تحليلي و ت     جدايي ميان گزاره  
  .ني هر گونه تمايزهاي قبلي را مورد انکار قرار دادکريپکي با معرفي ضرورت پيسي

وسـيلة    بـه  در قرن يازدهم هجـري و        ، نخستين بار  ،اسالمية  فلسفدر  شناسي    معرفت
ـ طـرح گرد  مشناسانه     با عنوان مسائل شناخت    مالصدرا وسـيلة    بـه معاصـر   ة  د و در دور   ي
 عالمـه  شده است؛مستقل فلسفي ة  تبديل به يک حوز   ) ره(محمدحسين طباطبايي عالمه  

مباحـث  » اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم       «طباطبايي در مقاالت دوم تا شـشم کتـاب          
  .استه  کردائهاراسالمي ة بديعي در فلسفة شناسان معرفت

 را   داند و وجود عقـل       مي  و باطني   ظاهري   را حس    بشري   منشأ معارف  صدرالمتألهين
   بـشري   معـارف  پايـة چيـنش   و  بـديهي    قـضاياي   و سـاختن   کلي  مفاهيم  ساختن براي

   حـس   اصـالت  بـه  ليقا   تصورات در بابکه ايشان    گفت توان شمارد و مي  مي ضروري
  برخـي   ماننـد  ، بـا ايـن تفـاوت کـه    دهد  مي  عقل  را به  اصالت  تصديقات  و در باب است

  جزء سرشت  طور فطري،  به،  از علوم  سلسله  يک  که معتقد نيست  امروز غربي فيلسوفان
  کـافي    عقـل   تـصديق   را بـراي   و محمول  تصور موضوع صرفوي    بلکه،اند  آدمي عقل
 .آينـد    انـسان حاصـل   بـراي تدريج  به باشند و   حس به   مسبوق  تصورات داند، گرچه مي

دانـد و   مـي   آنهـا   بداهت  را عين  بديهيات و صدق   مطابقت، مطابقت در بحثمالصدرا، 
   قبـول  را براي  شود و احساس  مي  متمسک  ادراکات  تنوع  به  با خارج  ذهن  مطابقت براي
   واقعيـات   بـه  در رسـيدن   را  مالصدرا عقل ،پس. داند  نمي  کافي  و ذهن  نفس  وراي عالم

   معنـاي    بـه    رد شـکاکيت    ،لبتها. دشمار   مردود مي    را مطلقاً   داند و شکاکيت    قادر و توانا مي   
   واقـع   بـه   مختـوم   راهـي  قبـول   نشانگر  بلکه  نيست  بشري  و ادراکات علومة  هم صحت
   بـه   بـشري   اولية بديهيات  و  منطقي نين قواياريبا در آن راه    و حس  عقل  که  راهي،است
  .يابند  مي  دست  از واقعيات بخشي

   مطهريشناختي شهيد نظام  و مباني معرفت

   شـد، اسـتاد مطهـري        مطـرح    رئاليـسم   روش  و   فلـسفه    اصول   مباحث   كه  ١٣٣٠هة  در د 
   اثـر نـه      ايـن    و دوم    اول  در مجلدات . قرارداد  جدي   را مورد توجه    شناسي   معرفت  مباحث



 

١٠

  در اين ايشان  .  كرد   بيان   مستقل   صورت   را به    مباحث   برخي  كهپرداخت بل   حواشيبه  تنها  
 .نقـد كـشاند   را به  شكاكيت   مختلف  هاي پرداخت و صورت   از رئاليسم  دفاع به ها  بحث
ساز    زمينهد،ش بيان مي   ديالكتيك  ماترياليسم طرفداراناز سوي روزگار    در آن  كه مطالبي
 ،انـد   تـصوركرده   بـسياري   آنچـه   بـرخالف ، البته.  شد  مسائل  برخي نقد و بررسي  و بيان
  بـه    نيـازي  صورت اين  در  مادي نبود، چراكه  انتقاد از فلسفه  فقط  كتاب  اين اصلي  هدف
 وجـود     بـه   كتـاب   ايـن    اصـلي   هدف،  استاد خودة   گفت  به. بودن   فلسفي   دقيق   مسائل  طرح
 ازو   اسـالمي ة فالسـف ة هزارسـال ة گرانماي  از زحماتآمده بر    فلسفي  سيستم  يك آوردن
 . و ابتكـار اسـت      ابداعة   قو  كاربردن   به  با   زمين  مغرب  دانشمندان   وسيع  هاي  ة پژوهش ثمر
   را دارد و هـم    عمـده    نقش  قديمة   در فلسف    كه   مسائلي  هم مقاالت  سلسله  اين دررو،    اين  از

بـه    ،در ضـمن  ،   و ه اسـت  شـد     طـرح م   اسـت   ز اهميـت  يجديد حـا  ة  فلسف  در   كه  مسائلي
 مطهـري، ( دندار   سابقه اروپايية  در فلسف  و نه اسالمية  فلسف  در   نه  رسد كه    مي  هايي قسمت

  .)٢٤٠ : ٦  ج،١٣٨٣
   عالمـه  ي آرا  به قصد شـرح     سم رئالي  روش  و   فلسفه  هرچند در اصول  شهيد مطهري،   

نبايـد  پس،  .  نورزيد   خود دريغ  ي آرا   برخي  بيان ها از   بحث  آن  در به ميدان آمد،    ييطباطبا
 بحـث  در آنكـه  بـر  عـالوه .  دانـست   يي طباطبـا   عالمـه  هاي   انديشه   شارح   را فقط   ايشان

 .شود  مالحظه ميييطباطبا عالمه با شهيد مطهري نظرهاي فاختال ، اعتباريات
   سلـسله  يكارائة    خود به    اهداف   به   نيل   براي   سياسي  هاي   جريان  كه  نيز ١٣٥٠هة  در د 
  خـود   اسـتاد را بـه    ذهن شناسي  معرفت مسائل،  بار ديگر يک آوردند،  روي   فكري مسائل
   مباحـث   برخـي   شـد تـا ايـشان    هـا موجـب    ضـرورت  سلسله   يك، در واقع.  كرد جلب
 منظومه   مبسوط  شناخت، نقد ماركسيسم و شرح هاي درس   را در البالي شناسي عرفتم

   بـه   شد، توجه  ارائه  در دانشگاه  تاريخ  از اين  قبل  كه ، منظومه هاي درس  در ،البته.  كند بيان
  بـه  فقـط  لهئ مـس   اين  به  توجه  كه  است  امر نشانگر آن اين كنيم و   مي  را مالحظه لهئمس  اين
 .است  نبوده  اجتماعي  هاي ضرورت  برخي  جهت

   متفكـران   از آراي  برخـي   نقـد و تحليـل      بـه   شناسي  معرفت مباحث    در  استاد مطهري 
 و   الك، بركلـي، هيـوم، كانـت     دكـارت، جـان   هاي نقد انديشه. است  پرداختهنيز   غربي
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که    نيست  اين  ايشان ها هدف  نقد و تحليل اين  در.شود ديده مي  ايشان ار آث  در ميان 1هگل
تـا    نبـود   درصـدد آن   نمايد، چراكـه   را مطرح شناسي فيلسوفان  معرفت نظام  اجزاية هم

   اساسـي   هـدف .درآوردتحريـر  ة  رشت  به  فيلسوفان  اين شناسي   معرفت را در باب  آثاري
  از ايـن    هريـك  هک و اين  بوده  متفكران  اين  و محوري  اساسي هاي ضعف   نقطه استاد تبيين

   سلب  را از آدمي  معرفت امكان پس،.  اند يتشكاكاز  حاکي  اي  گونه  به  معرفتي هاي نظام
  .كنند مي

 بند ارائه   ٢٣وار در     شناسي استاد مطهري فهرست     در اين بخش از مقاله مباني معرفت      
  :گردد مي
نياز از    بي آن وجود  و هم  )تصور (دارد آشکاري مفهوم هم است، چون  هيبدي علم .١
علم از ديدگاه استاد مطهري بديهي است و هر تعريفـي بـراي آن                ).تصديق(است   اثبات

شناخت و معرفت نيز به معنـاي       . شرح اسم است؛ علم نقطة مقابل جهل و ناآگاهي است         
 تـصديق و نيـز حـضوري و حـصولي     آگاهي يافتن به مورد شناخت است که به تصور و         

شـده در برنامـة    اوالً، محتـواي ارائـه  : تـوان گفـت   بر اين اساس، مي  . شود  بندي مي   دسته
کارگيري ذهن فراگيران، عالوه بر افزايش آگاهي آنان، منجر به خالقيت             درسي بايد با به   

هـاي     يافتـه  علمي آنها گردد و، ثانياً، محتواي برنامة درسي مطابق با زمان و هماهنـگ بـا               
 .جديد علمي ارائه گردد

جـدا   هـم  از اعتبـاري  به طـور   تنها که هستند اي  يگانه حقيقت معلوم و علم عالم،. ٢
 .است جمعي وجود معلوم و علم ، عالم واقع، اند؛ در شده
 .دارد  گوناگوني  كاركردهاي  ادراك امر در  ذهن. ٣
 .دارد آن در را خود موقعيت درک و هستي شناخت توانايي انسان. ٤
 تقـسيم  و تصديق  تصور به است که هرکدام   حصولي و حضوري اقسام داراي علم. ٥
 .شوند مي
 .دارد را عمل و نظر مقام  در)ورزي عقل (تعقل توانايي انسان. ٦

                                                  
1. Georg Wilhelm Fridrich Hegel. 
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 .است نفساني ابداع محصول واقع، از کاشفيت عين در علم،. ٧
 .است واقعيت گوناگون مراتب با مطابقت علم اعتبار معيار . ٨
 .است پويا ثبات، عين در علم،. ٩
 .هست هايي محدوديت و موانع آدمي بر سر راه شناخت. ١٠
 در بايـد  را هـا   معرفت از  ريشة برخي . دارد  ادراك در  بسزايي  نقش  حضوري  علم .١١
 .جست  حضوري  علم
 اسـتعداد   تنها و ندارد  تصوري  گونه  هيچ  كه  است  سفيدي  لوح مانند ابتدا در  ذهن. ١٢
  اصـالت   مكتب  طرفداران نظر بر خالف  ديگر،  بيان  به. دارد را  مختلف  تصورات  پذيرش
 .ندارد  ذاتي و  فطري تصور  گونه هيچ  آدمي  عقل،
  سلـسله   يـك  بـا   ذهـن  نيـست؛   حسي  تصورات  به منحصر بشر  ذهني  تصورات. ١٣
 .بسازد را  ثانيه  معقوالت مانند  تصوراتي تواند مي ها فعاليت
 بـر   مقـدم   هاي  تصديق ندارد اما   حسي  تصورهاي بر  مقدم  تصورهاي  انسان ِ  ذهن. ١٤
 .اند  يقيني  ارزش  داراي  كه باشد مي  اوليه  بديهيات  همان  تصديقات  اين. دارد  تجربه
ي  از  كه  است  قياس  همان  انسان  فكري  هاي  استدالل  اصلي  مبناي. ١٥   جزئـي   بـه   كلـّ
 .است
  حركـت   اين و رسد  مي  كلي  حكم  به  جزئي  حكم از  انسان  ذهن تجربي،  علوم در. ١٦
 .رسد مي  به انجام آنها بر  متكي قواعد و  اصول و  اوليه  بديهيات  ياري  به  كلي  به  جزئي از

  نباشد، شـناختي    واقع با  مطابق ما  علم اگر و  است  مطابقت  صفت  داراي  شناخت. ١٧
 .ندارد معنا  مطابقت  بدون  ادراك و  علم بود؛ نخواهد كار در

 مـا   هـاي   آگـاهي   كـه   انـدازه  هر است،  ماهيات  راه از  واقعيت  به ما  علم  كه آنجا از. ١٨
 مقدار هر  شد و به   خواهد بيشتر  شيء  آن  به ما  علم شود بيشتر  شيء  يكي  ماهيت  به  نسبت
 . شد خواهد بيشتر آنها  ماهيت  به ما  علم بشناسيم اشياء را آثار  كه

 .است واقعيت با  قضيه  مطابقت  حقيقت  مالك. ١٩



 

١٣

  تلقـي  قـضايا  سـاير   گـاه   تكيـه  تنـاقض،   امتناع  اصل  خصوص  به اوليه،  بديهيات. ٢٠
 در. آورد    دسـت     بـه  را  ديگـري   قـضاياي   بتـوان   اوليـه   بـديهيات  از  آنكـه   نـه  شـوند،   مي

 .دارند  اساسي  نقش  مجربات و  حيات مانند  بديهيات  منطقي  هاي استنتاج
  كـه   عقالنـي   اصول عمده .دخالت دارند   تجربي  احكام در  زيادي  عقالني  اصول. ٢١

 و  علـت   سنخيت  اصل  و  صدفه  امتناع  اصل: است  اصل است دو  آن  به  متكي  اي  هر تجربه 
  .معلول
  دست  به را ها  پديده  سلسله  يك  واقعي  علل  توان  نمي  همواره  تجربه و  آزمايش با. ٢٢
  پديده  يك  تبيين  اصلي  عوامل يا  عامل  كه رود  مي  احتمال ها  آزمايش از  بسياري در و آورد
  همـواره  ،  بـوده   غيريقيني  تجربي  قضاياي  كه  است  سبب  همين  به.باشند  مانده دور نظر از

 .هستيم  علمي  هاي نظريه تغيير شاهد
 ابـزار  و اسـت  شناسايي منبع عقل. حواس آن ابزار و است شناسايي منبع طبيعتْ. ٢٣
  .تزکية نفس آن ابزار و است شناسايي منبع دل. برهان و قياس آن

  شناختي استاد مطهري هاي مستخرج از مباني معرفت سياست

 هـاي آموزشـي در      هاي حـاکم بـر هـدف        گويي به اين سؤال که سياست       به منظور پاسخ  
ــا اســتفاده از روش اســتنتاجي، از مبــانيشناســي اســتاد مطهــري چيــست معرفــت  ، ب
الرعايـه را اسـتنتاج و بـه عنـوان             اصول الزم  استاد مطهري شده     استخراج شناسي معرفت

  .نماييم رار گيرد ارائه ميهاي آموزشي مورد توجه ق اصولي که بايد در هدف
 اين اصل يا سياست بر اساس ديـدگاه         :نورانيت و معنويت در فراگيران    ة  ايجاد و توسع  . 1

 :شود کـه گفتـه اسـت        استاد مطهري در پاسخ به سؤال از اقسام و مراتب معرفت ارائه مي            
انـد  ا  هشـد طور اعتباري از هم تفکيـک       ه  ند که تنها ب   ا  اي حقيقت يگانه   علم و معلوم   ،عالم

شـود   نيز، اين اصل از آنجا ناشي مي.  علم و معلوم وجود جمعي است   ، عالم ،ولي در واقع  
ها براي ذهن را اتصال وجـودي       که ايشان شرط اصلي پيدايش تصورات اشياء و واقعيت        

داند؛ اتصال وجودي يـک واقعيـت بـا واقعيـت نفـس              ها با واقعيت نفس مي      آن واقعيت 
گويي فعاليت ذهـن يـا قـوة        . قعيت را با علم حضوري بيابد     شود که نفس آن وا      سبب مي 



 

١٤

شود؛ ب محض آنکه نفس به عين واقعيتي نايل شد و آن واقعيت               مدرکه از اينجا آغاز مي    
کننـدة علـم      ـ که در اينجـا قـوة تبـديل        ) قوة خيال (را با علم حضوري يافت، قوة مدرکه        
سازد و در حافظـه بايگـاني    شود ـ صورتي از آن مي  حضوري به علم حصولي ناميده مي

مطابق اين نظريه،   . سازد  کند و، به اصطالح، آن را با علم حصولي پيش خود معلوم مي              مي
هاي حصولي يعني تمام اطالعات معمولي و ذهنـي مـا نـسبت بـه                 مبنا و مأخذ تمام علم    

هـاي حـضوري اسـت و مـالک و منـاط              علـم ) نفساني(دنياي خارجي و دنياي داخلي      
کننـده و واقعيـت شـيء         ري اتحاد و اتصال وجود واقعيت شـيء ادراک        هاي حضو   علم
، علـم و معلـوم     و   عـالم  طبق اين مبنا، يعني اتحاد       )٢٧: ١، ج ١٣٨٨مطهري،  (. شده است   ادراک

ويژه در آموزش سياسي به دليل        بايد هدف را در برنامة درسي نظام جمهوري اسالمي، به         
اي طراحـي     باشد، به گونـه     هاي بيشتري نسبت به علوم ديگر مي        اينکه در معرض آسيب   

  .کرد که منجر به ايجاد و توسعة نورانيت در فراگيران گردد
 اين اصل يـا سياسـت بـر اسـاس           :كاستفاده از كاركردهاي گوناگون ذهن در امر ادرا       . 2

: شود کـه گفتـه اسـت        ديدگاه استاد مطهري در پاسخ به سؤال از امکان شناخت ارائه مي           
بر ايـن اسـاس بايـد در طراحـي هـدف        .ي داردگوناگون   كاركردهاي  در امر ادراك ذهن

هـاي    برنامة درسي به کارکردهاي گوناگون ذهن فراگيران توجه نمود و براي همة جنبـه             
  .هاي متناسب طراحي گردد ذهني، يعني هنري، عقلي و سياسي، هدف

کنـد    اي زندگي مـي     از کارکردهاي ذهني کارکردهاي سياسي است؛ انسان در جامعه        
بنابراين، اداراک کلي انسان از پيرامـون       . گيرد  که حداقل بخشي از آن را سياست دربرمي       

درک حيات سياسي انساني فعـال      افتد که کارکردهاي سياسي ذهن براي         زماني اتفاق مي  
اگر کارکردهاي ذهن در عرصة سياسي فعال نـشود، نـه واقعيتـي سياسـي شـکل                 . گردد
  .پذيرد گيرد و نه ادارکي از مسائل سياسي صورت مي مي

 ايـن اصـل يـا       :در فراگيـران  ) بيني جهان(ايجاد شناخت كامل نسبت به جهان هستي        . 3
شود    پاسخ به سؤال از امکان شناخت ارائه مي        سياست بر اساس ديدگاه استاد مطهري در      

.  انـسان توانـايي شـناخت هـستي و درک موقعيـت خـود را در آن دارد                  :که گفته اسـت   
در طراحي هدف برنامة درسي شناخت جامع و کامـل از جهـان، انـسان و                درنتيجه، بايد   



 

١٥

عي  اجتمـا  -هاي مختلـف سياسـي      جايگاه واقعي او در اين عالم و نقش انسان در عرصه          
هـا و   آگـاهي از حکومـت  : مورد توجه قرار گيرد؛ شناخت سياسي جهان عبارت است از  

هـاي    هاي سياسـي، انقـالب      ها و کشورها، احزاب و گروه       حاکمان، تاريخ سياسي ملت   
المللي، روابـط     ها و اتحادية بين     هاي متعدد، سازمان    ها و شورش    بزرگ و کوچک، جنگ   
  ... .و تاريخ جهاني، و 

 اين اصل نيز بر پاية ديدگاه استاد مطهري در پاسخ به سؤال        :خودشناسيمينة   ز ايجاد. 4
 انـسان توانـايي شـناخت هـستي و درک           :شود که گفته اسـت      از امکان شناخت ارائه مي    
 بر اين اساس، بايد در طراحي هدف برنامة درسـي شـناخت       .موقعيت خود را در آن دارد     

. وند و عالم هستي، مورد توجه قرار گيـرد        انسان اجتماعي، به عنوان مقدمة شناخت خدا      
توان شک کرد که خودشناسي محدود به ابعاد معدود اجتماعي نيست بلکه در دنياي                نمي

امروز، خودشناسي سياسي بيش از گذشته جزء الينفـک خودشناسـي بـه مفهـوم کلـي                 
آيد، که    مي  دست  است، زيرا از درون اين خودشناسي سياسي است که بصيرت سياسي به           

تواند موقعيت و وزن خـود را در معـادالت سياسـي جهـت دفـاع از           بدون آن انسان نمي   
هـايي برخـوردار      افزون بر اينکه اگر کشوري از چنـين انـسان         . حقوق خويش درک کند   

  .نباشد، در مواجهه و مقابله با دشمنان همواره بازنده خواهد بود
 اين اصل بر اساس ديدگاه اسـتاد        :انديشي فراگيران  و ژرف  تدبر تفكر، تعقل، ة  رشد قو . 5

انـسان  : شود کـه گفتـه اسـت        مطهري در پاسخ به سؤال از ابزار و روش معرفت ارائه مي           
در طراحـي هـدف برنامـة       پـس،   . در مقام نظر و عمل را دارد       )ورزي عقل(توانايي تعقل   
ت  به عنوان ابـزار شـناخ      انديشي فراگيران  و ژرف  تدبر تفکر، تعقل، ة  رشد قو درسي بايد   

  .خداوند و جهان و انسان مورد توجه قرار گيرد
از مسائل قابل تأمل در عرصة سياست آن است که دستيابي به قدرت سياسي از سوي                
حاکمان بيش از آنکه ناشي از برخورداري آنان از تعقل بيـشتر باشـد حاصـل زور، زر و                   

وسـعة فقـر و     رو، حکومتِ چنين حاکماني تنهـا بـه افـزايش سـتم، ت              اين از. تزوير است 
چنـدان دورِ ايـران       با نگاهي به تـاريخِ نـه      . گسترش وابستگي به اجانب منجر شده است      

اند و نـه در ادارة امـور مـدبر دسـت              هايي از حاکماني که نه متفکر بوده        توان به نمونه    مي



 

١٦

حوادثي از اين دست، که بسيار است لزوم توجه به کاربـست رشـد قـوة تفکـر در                 .يافت
  .کند مهوري اسالمي را که تأثيرات سياسي فراگيري دارد گوشزد مينظام آموزشي ج

 اين اصل بـر اسـاس ديـدگاه اسـتاد           : خالقيت و كشف استعدادهاي فراگيران     پرورش. 6
 در عـين    ،علـم : شود که گفتـه اسـت       مطهري در پاسخ به سؤال از مفهوم معرفت ارائه مي         

معنا که نفس انسان مفهوم جديـد را          ، بدين  محصول ابداع نفساني است    ،کاشفيت از واقع  
کند و اين خلق جديد غير از مفهومي است که به ارائه شده است امـا شـبيه                    خود خلق مي  

بـر  . اي برخـوردار اسـت   به آن است به همين دليل، پرورش قوة خالقيت از اهميت ويژه           
ايجــاد خالقيــت و کــشف اســاس ايــن اصــل بايــد در طراحــي هــدف برنامــة درســي 

 به منظور رشد و تعالي و به فعليت رساندن نيروهاي درونـي آنـان            عدادهاي فراگيران است
تـوان توضـيح بيـشتري از اصـل           با يک مثال مـي    . در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گيرد      

ساالري   هاي مبتني بر قواعد دموکراتيک غربي، بر خالف مردم          در نظام : مذکور ارائه کرد  
رسند که بتوانند نظـر عـوام را جلـب نماينـد و آنـان                 رت مي ديني در ايران، کساني به قد     

هـا    اند که تنها استعدادشان فريب مردم است، در حالي که توسعه و پيشرفت ملت               کساني
هايي است که از استعداد باال در هدايت مـردم برخـوردار باشـند و           نيازمند حضور انسان  

 نظام آموزشـي تعريـف شـده        اين امر نيازمند کشف و پرورش استعدادهايي است که در         
  .است
 اين اصـل بـر اسـاس ديـدگاه          :برنده ايجاد محيطي پيش  رشد و توليد همواره علوم با       . 7

 در  ،علـم : شود که گفتـه اسـت       استاد مطهري در پاسخ به سؤال از مفهوم معرفت ارائه مي          
ت هاي برنامة درسي ايجاد محيطي اس       بر اين اساس، يکي از هدف     .  پويا است  ،عين ثبات 
هاي مختلفِ علوم، از جمله علوم سياسي، به طور دائـم   هاي فراگيرانِ شاخه که با فعاليت 

  .در حال زايش و توليد جديد باشد
نظـام سياسـي گـاه      . ايجاد محيط مناسب بدون نظام سياسي موافق با آن ميسر نيست          

افـزايش  هاي آن از نظام آموزشي تنها به          کند که خروجي    اي طراحي مي    محيط را به گونه   
هاي سياسـي متکـي بـه آراي          اين موضوع براي نظام   . مشروعيت سياسي وي منجر شود    

اما اگر نظام سياسـي موجـود از        . عمومي چون نظام جمهوري اسالمي ايران موجه است       



 

١٧

برنده بـراي ملـت       برنده براي خود و پس      وجوه توتاليتري برخوردار باشد، محيطي پيش     
 که رشد و توليد علم رابطة مستقيمي بـا رويکردهـاي            نبايد فراموش کرد  . آورد  فراهم مي 

رو، در جمهوري اسـالمي، دولـت مکلـف شـده اسـت محـيط                 اين  از. نظام سياسي دارد  
اي، نـانو، ليـزر،       هاي ايران در عرصـة هـسته        پيشرفت. مناسب براي توسعة علم مهيا کند     

  .پيوندي معنادار با چنين موضوعي دارد... هوافضا و 
 هـا و   هاي فراگيران در شرايط گوناگون با توجه به محدوديت          تمامي ظرفيت  استفاده از  . 8

 اين اصل بر اساس ديدگاه استاد مطهري در پاسخ به سؤال از امکان شـناخت ارائـه                :موانع
بر اسـاس   . هايي همراه است    شناخت آدمي با موانع و محدوديت      :شود که گفته است     مي

اي طراحي و ارائه گـردد کـه بـراي همـة               گونه هاي برنامة درسي بايد به      اين اصل، هدف  
ها و موانع مربوط به آن مورد توجه          هاي فراگير باشد و، در عين حال، محدوديت         ظرفيت
هايي که از     هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي با همة محدويت          ايران در سال  . واقع شود 

هـا و     از تحـريم  هـاي ناشـي       افزاري و نيز محدوديت     افزاري و نرم    حيث امکانات سخت  
جنگ داشت نشان داد که فراگيران ايراني قادرند در سنين مختلف و در شـرايط متنـوع،                 

حاصل . هاي نظري و عملي خود سود برند        هرچند در وضعيتي نامساعد، از همة ظرفيت      
نظام آموزشي کشور بايـد بـر       .  سال گذشته است   ٣٥چنين همتي حراست از انقالب طي       

مانده را با رويکرد کمک بـه         هاي معطل   اي طراحي گردد که ظرفيت     پاية اين اصل به گونه    
  .گيرد کار اجتماعي به-توسعة سياسي

 ايـن اصـل بـر       :خـردورزي در فراگيـران     تفكر منطقي و  ة  توسع  بينش و  ،ايجاد آگاهي . 9
شـود کـه گفتـه        اساس ديدگاه استاد مطهري در پاسخ به سؤال از امکان شناخت ارائه مي            

  سلـسله   يـك  بـا   ؛ ذهـن   نيـست    حـسي    تصورات   بشر منحصر به    هني ذ   تصورات :است
 بـر اسـاس ايـن اصـل، در          .بـسازد  را  ثانيـه   معقوالت مانند  تصوراتي تواند  مي ها  فعاليت

هاي برنامة درسي بايد، براي مقابله بـا رشـد غيرمنطقـي فراگيـران و نيـز                   طراحي هدف 
  را خـردورزي  تفکـر منطقـي و    ة  توسـع  و  بينش  و ايجاد آگاهي گرايي،    برخورد با خرافه  
فهمـي    انديـشي و درسـت      خردورزي که رابطة مستقيمي با درست     . مورد توجه قرار داد   
. يابد  اي مي    اهميت فزاينده  - که از مکر، حيله و فريب مبرا نيست          -دارد در عالم سياست     



 

١٨

. ايع است در عالم سياست سوء استفاده از جهل فراگيران يا تحميل جهل بر آنان بسيار ش              
توانند مروج تفکـر منطقـي در         دار مي   هاي برآمده از مردم دين      در چنين فضايي، تنها نظام    

بين فراگيـران باشـند؛ بـا تـرويج ايـن تفکـر، فرصـت مناسـبي بـراي فرگيـران بـراي                       
آيـد    از اصل مذکور برمـي    . آيد  گيري منطقي در حمايت از نظام سياسي فراهم مي          تصميم

 -هاي سياسي   وده که توسعه و تحکيم خردورزي در همة عرصه        که شهيد مطهري بر آن ب     
اي ايـن     کند و هم در اثرگذاري منطقه       ساالر ديني را حفظ مي      اجتماعي هم يک نظام مردم    

  .رساند نظام ياري مي
افـزايش قـدرت     منطقـي از بـديهيات اوليـه و        هاي عقلـي و    ايجاد توانمندي استنتاج  . 10

 اين اصل بر اساس ديدگاه استاد مطهري در پاسخ به سـؤال از              :اللي قوي در فراگيران   داست
   از حكـم   انسان  تجربي، ذهن در علوم: شود که گفته است ابزار و روش معرفت ارائه مي

 و  اوليـه    بـديهيات  يـاري     بـه   كلي  به يئ از جز  حركت رسد و اين  مي  كلي  حكم  به جزئي
هـاي برنامـة       بر اساس اين اصل، در هدف      .گيرد   مي   بر آنها صورت     و قواعد متكي    اصول

درسي براي ايجاد و تقويت ابزارهاي معرفتي فراگيران بايد ايجاد توان استنتاج عقلـي و               
خـوري   تفاوت در ماهيگيري و ماهي. افزايش قدرت استدالل آنان مورد توجه قرار گيرد  

 انقالب و دسـتاوردهاي آن،      در همين نکته است که اگر به فراگيران نحوه دفاع عقالني از           
هاي فرهنگي قـادر بـه دفـاع قـوي            آموخته شود، در هر شرايطي حتي در کوران بمباران        

آمـوزان    نبايد نگران تربيت منطقـي دانـش      . عقلي در کنار دفاع ارزشي از آن خواهند بود        
 )عقل و فطرت  (بود، زيرا عقل چيزي نيست که آنان را از فطرت الهي دور نمايد و اين دو                 

  .توانايي پاسداري از حاصل دسترنج سياسي مردم ايران در چند دهة اخير را دارند
 اين اصل بر اسـاس ديـدگاه اسـتاد          :ايجاد توان توليد علم مطابق با واقع در فرگيران        . 11

  شـناخت : شود که گفتـه اسـت       مطهري در پاسخ به سؤال از مناط صدق معرفت ارائه مي          
 در كـار نخواهـد    شناختي  نباشد، واقع  با  ما مطابق گر علم و ا  است  مطابقت  صفت داراي
 بر اين اساس، در هدف برنامـة درسـي بايـد            . معنا ندارد    مطابقت   بدون   و ادراك    علم ؛بود

اي به ارائة معارفي گردد که براي ادارة زندگي فراگيران معنادار باشد و آنان را                 توجه ويژه 
  .اري نمايددر مسير رشد تعالي مادي و معنوي ي
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هاي سياسـي     در عرصة تاريخ معاصر ايران، روشنفکران دچار اشتباه در درک آگاهي          
اينان، با همة شـعارهاي ضداسـتبداي و ضداسـتعماري، در دامـن مـستبدان و                . اند  شده

کردند به علم واقعي از شـطرنج صـحنة           اند تنها به اين دليل که تصور مي         متجاوزان خفته 
اين امر، در حوادثِ پس از انقالب نيز ادامه يافت؛ آنان کـه             . اند يافته  سياسي کشور دست  

کشيدند از سوي همان مردم به جـرم درک   ادعاي شناخت مردم و نيازهايشان را يدک مي   
اگر بخـواهيم ايـن حـوادث       . نکردن اوضاع و سرانجام پناه بردن به ظالمان مطرود شدند         

. اجتماعي را به دانشجويان آموخـت      -هاي حيات سياسي    تلخ تکرار نشود، بايد واقعيت    
  .اين همان است که شهيد مطهري جانش را بر آن نهاد

سـطح  ي  ارتقا  شناسايي بيشتر ماهيت آنها و     برايايجاد شناخت نسبت به آثار اشياء،       . 12

 اين اصل بر اساس ديدگاه استاد مطهري در پاسخ به سؤال از ابزار و روش     :علمي فراگيران 
 است، هـر    ماهيات  از راه  واقعيت  ما به  علم  از آنجا كه  : که گفته است   شود  معرفت ارائه مي  

  بيـشتر ء شي  آن  ما به  بيشتر شود علم ء شي  يكي  ماهيت  به  ما نسبت هاي  آگاهي كه  اندازه

خواهـد    آنهـا بيـشتر    ماهيت  ما به را بشناسيم علم  آثار اشياء  هر مقدار كه به و خواهد شد
  .شد

براساس اين اصل، بايد ايجاد و افزايش آگاهي فراگيران نسبت به ماهيات اشياء براي              
اي کـه غفلـت از آن برخـي را شـيفتة      نکته. پي بردن به آنها هدف برنامة درسي قرار گيرد       

هاي آمريکا ساخته است، در حالي که اگر ماهيت امريکا شناخته شود، تنها تنفـر را                  وعده
  .آفريند در افراد مي

 

  درسية رد برنامهاي ُخ هدف  مباني معرفت شناسي  رديف

  انديشي فراگيران و ژرف تدبر تفکر، تعقل،وة رشد ق  .در مقام نظر و عمل را دارد)ورزي عقل(انسان توانايي تعقل   ١

٢  

  كه   است، هر اندازه  ماهيات  از راه  واقعيت  ما به  علم از آنجا كه

 ما  علم  بيشتر شود ء شي  يكي  ماهيت  به  ما نسبت هاي آگاهي

 آثار اشياءرا   هر مقدار كه هب  وخواهد شد  بيشترء شي  آن به

  .خواهد شد  آنها بيشتر  ماهيت  ما به علم بشناسيم

شناسايي  براي ايجاد شناخت نسبت به آثار اشياء

  ن سطح علمي فراگيرايارتقا بيشتر ماهيت آنها و

٣  
با   ذهن؛  نيست  حسي  تصورات  بشر منحصر به  ذهني تصورات

   ثانيه  مانند معقوالت تواند تصوراتي ها مي  فعاليت  سلسله يك
 تفکر منطقي وة توسع ايجاد آگاهي و بينش و
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  خردورزي در فراگيران   .را بسازد

٤  

طور  هاي هستند که تنها ب علم و معلوم حقيقت يگانه, عالم

علم و ,  عالم ،اند ولي در واقع اري از هم تفکيک گشتهاعتب

  .معلوم وجود جمعي است

 نورانيت و معنويت در فراگيرانة  و توسعپرورش

  

٥  
انسان توانايي شناخت هستي و درک موقعيت خود را در آن 

  .دارد

ايجاد شناخت کامل نسبت به جهان هستي 

  در فراگيران) بيني جهان(

٦  
انسان توانايي شناخت هستي و درک موقعيت خود را در آن 

  .دارد
  خودشناسيزمينة ايجاد 

٧  

طبيعت منبع شناسايي است و ابزار آن حواس؛ عقل منبع 

 برهان؛ دل منبع شناسايي  شناسايي است و ابزار آن قياس و

  .نفسة است و ابزار آن تزکي

ايجاد شناخت کامل نسبت به جهان هستي 

  در فراگيران) بيني جهان(

  استفاده از کارکردهاي گوناگون ذهن در امر ادراک  .دارد  يگوناگون  كاركردهاي ادراك امر در  ذهن  ٨

   خالقيت و کشف استعدادهاي فراگيرانپرورش  . محصول ابداع نفساني است، در عين کاشفيت از واقع،علم  ٩

  . استا پوي،در عين ثبات، علم  ١٠
برنده که علوم مختلف همواره  ايجاد محيطي پيش

  در حال رشد باشند

  .هايي همراه است آدمي با موانع و محدوديت شناخت  ١١
هاي فراگيران در شرايط  استفاده از تمامي ظرفيت

  موانع  ها و محدوديته به گوناگون با توج

١٢  

  كه   است، هر اندازه  ماهيات  از راه  واقعيت  ما به  علم از آنجا كه

 ما  علم  بيشتر شود ء شي  يكي  ماهيت  به  ما نسبت هاي آگاهي

 آثار اشياءرا   هر مقدار كه هب  وخواهد شد  بيشترء شي  آن به

  .خواهد شد  آنها بيشتر  ماهيت  ما به علم بشناسيم

هاي فراگيران در شرايط  استفاده از تمامي ظرفيت

  موانع ها و  محدوديته بهگوناگون با توج

١٣  

   كه  است قياس   همان  انسان  فكري هاي  استدالل  اصلي مبناي

   امتناع  اصل خصوص هب  اوليه، بديهيات . است  جزئي  به از كلّي

  از  آنكه شوند، نه  مي  ساير قضايا تلقي گاه  تكيه ،تناقض

در . آورد  دست   را به  ديگري  قضاياي  بتوان  اوليه بديهيات

   نقش  و مجربات  مانند حيات بديهيات  ي منطق هاي استنتاج

  . دارند اساسي

ايجاد توانمندي استنتاج هاي عقلي ومنطقي از 

بديهيات اوليه وافزايش قدرت استاللي قوي در 

  .فراگيران

١٤  

  واقع  با  ما مطابق  و اگر علم  است  مطابقت  صفت  داراي شناخت

   بدون  وادراك علم؛  در كار نخواهد بود شناختي نباشد،

  . معنا ندارد مطابقت

  ايجاد توان توليد علم مطابق با واقع در فرگيران
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  گيري نتيجه

شناسـي    هاي آموزشي مستخرج از مبـاني معرفـت         هاي حاکم بر هدف     اصول و سياست  
تواننـد در نظـام جمهـوري اسـالمي بـراي             ، آن دسته از مباني که مـي       )ره(استاد مطهري 

آينـد،    کـار   تـر از پـيش بـه        اصالح رفتارهاي سياسي و باريابي به انديشة سياسـي عميـق          
اسـتفاده از کارکردهـاي     ،  عنويت در فراگيـران   نورانيت و م  ة  ايجاد و توسع  : اند از   عبارت

 زمينـة   ايجـاد ،  ايجاد شناخت کامل نسبت به جهان هـستي       ،  گوناگون ذهن در امر ادراک    
 خالقيت و ، پرورشانديشي فراگيران و ژرف تدبر و    تعقل    و تفکرة  رشد قو ،  خودشناسي

، برنـده   شايجاد محيطـي پـي    ، رشد و توليد همواره علوم با        کشف استعدادهاي فراگيران  
 هـا و   هاي فراگيران در شرايط گوناگون با توجه به محـدوديت          استفاده از تمامي ظرفيت   

ايجـاد  ،  خردورزي در فراگيـران    تفکر منطقي و  ة  توسع نيز    بينش و   و ايجاد آگاهي ،    موانع
اللي قـوي  دافزايش قدرت است منطقي از بديهيات اوليه و  هاي عقلي و   توانمندي استنتاج 

شـناخت   زمينة   ايجاد،  توان توليد علم مطابق با واقع در فرگيران        زمينة   ايجاد،  در فراگيران 
  . سطح علمي فراگيرانيارتقا  شناسايي بيشتر ماهيت آنها و براينسبت به آثار اشياء

نورانيـت و معنويـت در   ة  ايجـاد و توسـع  ويـژه   بـه -شايان ذکر است که اصول فوق       
 در  - خودشناسـي  زمينـة    ايجـاد  و   هان هستي  ايجاد شناخت کامل نسبت به ج      ،فراگيران

انـد   نظران در حوزة آموزش و برنامـة درسـي مطـرح کـرده         مقايسه با اصولي که صاحب    
تفاوت ماهوي دارد، چراکه عمده مطالبي که در اين زمينه مطـرح شـده اسـت نـاظر بـه                    

ها با شرايط و امکانـات جامعـه و           ها، تناسب هدف    مفاهيمي مانند سطوح مختلف هدف    
هـاي بـدني، عقلـي،        يعني ناظر بـر جنبـه     [يازهاي فراگيران، تغييرپذيري و جامع بودن       ن

ملکـي،  (. باشـد   مـي ... هاي فردي، سـاختار دانـش و          ، تفاوت ]عاطفي، اجتماعي و معنوي   

٤٦: ١٣٧٨(  
نظران در اين حوزه،       اساتيد و صاحب   هاي علمي   ضمن ارج نهادن به نظرات و تالش      

هـاي    اصـول و معيارهـاي حـاکم بـر هـدف            با اين صراحت به    توان ادعا کرد تاکنون     مي
. شناسي ـ آنهم از ديدگاه استاد مطهري ـ پرداخته نشده اسـت    آموزشي در حوزة معرفت

البته اين ادعا به معناي کامل بـودن و         .  است پس، اين پژوهش در نوع خود منحصر به فرد        
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بطه در ابتداي مسيريم و نيازمند      خالي از اشکال بودن آن نيست و ما معتقديم که در اين را            
  .ياري همة دانشمندان و انديشمندان مسلمان هستيم

  كتابنامه

  شده منابع استفاده. الف

 .قرآن کريم

  .انتشارات چاپ و نشر بين الملل: ، تهرانمالتي فلسفي در تعليم و تربيتتأ). ١٣٨٩(بهشتي، سعيد 

دانـشگاه عالمـه طباطبـايي، دانـشکده        : ، تهران جزوة درسي فلسفة تعليم و تربيت     ). ١٣٨٢( ـــــــــ

  .شناسي و علوم تربيتي روان

 مجموعه مقاالت همـايش تربيـت       ،تربيت ديني از ديدگاه اسالم    ة  مالتي در فلسف  أت ).١٣٨٨ (ـــــــــ

  .)ره(آموزشي و پژوهشي امام خمينية سسؤ انتشارات م: قم،ديني

 .١زوار، ج: ، تهرانسير حکمت در اروپا ).١٣٢٠(فروغي، محمدعلي 

  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانة سسؤم:  تهران،دهخدامة نا تلغ). ١٣٧٣(گروهي از نويسندگان 

 .٣-١ انتشارات حکمت، ج:، تهرانشرح مبسوط منظومه ).١٣٦٦ (مطهري، مرتضي

  .١ج  دارالعلم،: قم ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ). ١٣٨٨( ـــــــــ

  .انتشارات صدرا: فطرت، تهران). الف١٣٧٠( ـــــــــ

  .انتشارات صدرا: ، تهرانانسان كامل). ب١٣٧٠( ـــــــــ

  .، تهران، انتشارات صدرافلسفه اخالق). الف١٣٧١( ـــــــــ

  .انتشارات صدرا: ، تهرانانسان و ايمان). ب١٣٧١( ـــــــــ

  .انتشارات صدرا: ، تهران مسألة شناخت).١٣٨١( ـــــــــ

  .٦انتشارات صدرا، ج: ، تهرانمجموعه آثار).١٣٨٣( ـــــــــ

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمي: ، تهرانشناسي اسالمي نگاهي به معرفت). ١٣٧٨(معلمي، حسن 

  . انتشارات پيام انديشه:مشهد، ريزي درسي راهنماي عمل برنامه ).الف١٣٨٦( حسن ملکي،

 . انتشارات سمت: تهران،ريزي درسي  مقدمات برنامه).ب١٣٨٦ (ـــــــــ

 .کتابة يادوار  انتشارات:تهران، ريزي درسي اصول برنامه ).١٣٨١( محمدحسين يارمحمديان،

  شده منابع رجوع. ب

  .انتشارات سمت: ، تهرانقلمرو برنامة درسي در ايران). ١٣٨٥(ريزي درسي ايران  انجمن برنامه

  . انتشارات مدرسه: تهران،بيت اسالمينگاهي دوباره به تر ).١٣٨٢( خسرو باقري،
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، ي علـوم انـسان    ي بازساز رامونيپژوهشگاه حوزه و دانشگاه پ    ية  انيب). ١٣٨٩(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه     
  .انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم

ة انتـشارات مؤسـس   : ، قم شناسي و مباني معرفت ديني     درآمدي بر معرفت  ). ١٣٨٧( محمد،  زاده حسين

  ).ره(آموزشي و پژوهشي خميني

 کيفي در مـديريت؛     پژوهششناسي    روش). ١٣٨٨(فرد، حسن و الواني، سيد مهدي و آذر، عادل            دانايي
  .انتشارات صفّار ـ اشراقي: ، تهرانرويکردي جامع

  . انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد،مباني و اصول آموزش و پرورش. )١٣٦٨( حسين غالم شکوهي،

 :، قـم   اصول فلسفه و روش رئاليسم، با حواشي اسـتاد مطهـري           ).١٣٣٢ (حسين دمحمدي، سي يطباطبا

  .١جاسالمي،  دفتر انتشارات

، قم، معاونـت امـور اسـاتيد و دروس معـارف            شناسي ديني و معاصر    معرفت). ١٣٧٧ (فعالي، محمدتقي 

  .اسالمي

  .١المي، ج، تهران، سازمان تبليغات اسآموزش فلسفه).  ١٣٦٤(مصباح يزدي، محمدتقي 


