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   طراحی برنامه درسی مدارستوجهی، به ابعاد فلسفی علم در تحليلی بر پيامدهاي بی
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 اله:به مقاستناد نحوۀ 
 در طراحی برنامه درسیتوجهی به ابعاد فلسفی علم در مدرسه، تحلیلی بر پیامدهای بیفلسفه ». (1389)پور، حامد.صفایی

مت اسالمی کبنیاد حتهران: ) مالصدراحکیم همایش  چهاردهمین ت منتخبمجموعه مقاال: ربیت فلسفی و جوان امروزت، «مدارس

 . 366-337 ،(صدرا

 

 چكيده:

این مقاله شامل دو بخش است. در بخش نخست، با تاكید بر اهمیت، معنا و گستره تفکرفلسفی و كاركردهای تربیتی و آموزشی 

د تواننمیهایی كه انگیز فراهم آمده است، پرسشهای قابل تامل و مسئلههای روشن و صریحی به جهت طرح پرسشآن، زمینه

های این بخش از مقاله، تصویری از ها و داللتدگرگون سازند. چینش« مدرسه»و « فلسفه»خواستگاه و مطالبه ما را از ارتباط 

 نماید. زادٍ فلسفه را در درون همان ساختارهای موجود یك مدرسه مجسم میحضور درون
ت كه ه استوجهی به ابعاد فلسفی علوم دبیرستان، در كوتاهترین سخن، ادعا شددر بخش دوم با آسیب شناختی پیامدهای بی

ای آموزان را متبدل و متغیر نماید و یا آنان را به فلســفهشناسی دانشتواند بنیاد فکری و هستیمیتوجهی به این مهم چگونه بی

ز ادراك آموزان را اای كه فهم دانشمبتال نماید. فلسفه -استكه در ورای علوم فعلی دبیرستان قوام یافته -ناهـمـگون و متناقـض

  نماید.رازآمیز و معنادار، به  جهانی مکانیکی یا ارگانیکی تقلیل داده و آنان را از ادراك اصل وحدت و توحید محروم می جهانی

موزشی ها و فضای آاین نتایج و دالیل ما را تا سرحد بیان طرح پیشنهادی این مقاله، در جبران كمبودهای فکری و فلسفی كتاب 

ها و لوازم این طرح، بحث شده است. این مقاله، مقاله ای تحلیلی و ی محدودیتدرپایان، درباره كند.می دوره متوسطه همراهی

 ای شکل گرفته است.فلسفی است كه به روش كتابخانه

 

 

 مقدمه:  -1

-یریاض یهارغم تحصیل در یکی از رشتهاند كه علیبسیاری را دیده آموزاندانشی آموزشی خویش هامعلمان جامعه ما در تجربه

 . اندهنر و فلسفه داشته ،یاتی علوم انسانی اعم از ادبهای وافری به مطالعه رشتههاعالقه -فیریك و یا علوم تجربی
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 علوم انسانیی هارشتهبه سوی  ،شاهد گرایش وسیعی از دانشجویان علوم پایه و مهندسی، نیز هادر سالهای اخیر، در دانشگاه

  (1)( بوده ایم. و غیره ، مدیریت، اقتصادامعه شناسیج ،فلسفه علم ،)اعم از فلسفه

 ده،ورشته تحصیلی خود را رها نم ،شود كه برای مثال یك دانشجوی علوم مهندسی در مقطع كارشناسیمیچه چیز باعثبراستی، 

 متمایل گردد؟  ،جامعه شناسی، فلسفه و یا هنر ؛ی همچونهاو به سمت رشته

ول ل و رغبت شخصی، و با قبمیبا ،خود تحصیلییا چهارم سال سوم در  ،فیزیك-در رشته ریاضی و یا یك دانش آموز دبیرستانی

 (2)مدرسه و ... رشته تحصیلی خود را با رشته علوم انسانی جایگزین سازد!؟ ،های بسیار از طرف خانوادهمشقت

اید در ب كهرا به دنبال خواهد داشت میدستاوردهای مه، هااست كه فهم صحیح آن معلول علتها و دالیلیمسلما اینگونه گرایشات 

 طراحان آموزشی قرار گیرد. ی عالمانهعطف توجه 

ی بسیار و نتایج یك تحقیق پژوهشی و آماری مستقل هاها محتاج دادهعلی رغم آنکه پاسخ شایسته به اینگونه پرسش

و  ،یانان برخی دانشجومیدرو مسائلی از این دست  ز این مسئلهبروعامل اصلی در كوتاهترین بیان، ه نگارنده بر آن است كاست، 

 ،ذوق یراضی كننده آنان تحصیلیمیی رسهادروس و رشته این است كه -اندكه مورد تاكید این مقاله -،آموزاندانشبطور خاص 

های ذوق ،مدارسمیفضای آموزش رس نکه درایو یا ، آوردمیسر ذوق نو به یك معنا آنان را  بوده،آنان نمیرسهای غیرو گرایش

 و مجالی برای طرح و پیگیری آنها وجود ندارد. ،شدهتلقی میرسغیر، آموزاندانش و انسانیفکری 

درجه دوم، اینگونه آورد  و در میكمتر سر ذوق آموزان را مدرسه دانشمیو در درجه نخست، دروس و علو چنین استایناما چرا 

  شود؟ میبه رسمیت شناخته ن ،هادر فضای آموزشی فعلی مدارس و دبیرستان ،آموزاندانشهای فکری و فلسفی ذوق

 یك ،جویدمی در درون علوممیآدكه  فکری و فلسفی، ،انسانی ییهااصوال آیا ممکن است بدون حضور انگیزهجدای از اینها، 

 ؟ یابدستفرایند آموزشی به تمام هدفهای آموزشی و پرورشی خود د

نگارنده بر آن است كه بدون توجه به ابعاد فلسفی، فکری و انسانی علوم است.  نفیم ،هاپرسشاین مقاله به این پاسخ 

یك فرایند آموزشی در تحقق رشد مفهومی، عقالنیت، خالقیت، و پرورش قوای تحلیلی مهم بخشی از نتایج الاقل دبیرستان، 

ر دتدریس، سرفصل دروس و  امرعلوم در این  و فلسفی ی انسانیهاتوجه به زمینه ،آندر مقابل و  افتدمی ، به خطرآموزاندانش

 اشاره شده است. در این مقاله به برخی از مهمترین آنها دارد كه  در پینتایج مباركی  ،فضای آموزشی كل

ه درونمایه یخ علم و فلسفه علم بتاسیس و بنیاد روش تفکر فلسفی درباره علوم دبیرستان و راهیابی صحیح و سنجیده مباحث تار

از پیشنهادات مهم و اصلی این مقاله  ،دروس این مقطع تحصیلی، به جهت دالیل و نتایجی كه در مقاله بدانها پرداخته شده است

 است.

وحدت ه بتوانیم میبهتر ها،برداشتن این گام اساسی در رویکرد آموزشی مدارس و دبیرستانبا نگارنده بر آن است كه 

و جنبه مهم رازگونگی و فکرخیزی  دست یابیم ،از علم و درس و مدرسه مانانسانی انتظاراتو  ان دروسمییگانگی خاصی درو 

 تجربه كنیم.  ،یدآمیورز بوجود ا پرسشهای اساسی هر انسان اندیشهن بآعلم را كه در اتصال 

 گر باشیم.آموزان نظارهدانشرش ن را در امر تعلیم و تربیت، و پروآو البته نتایج شگرف 

 یجامهبر  ،ایآتشین طعنه با حریق ،از شمس جان خویش ش را، رنج دوریآموزیدانشهیچ تا شاید دیگر روزی شاهد نباشیم، 

  :ان آوردفاش بر زبچنین اینمیرسعلم« سرسر تا »و مهجوری خویش را با انکار و بغض و شکایت  تسلی بخشدمیرسپشمین علم

 )و باید( سرچشمه ی تواند،می نیز،میرسكه علم چرا، «1/ نی از او كیفتی حاصل و حال سر به سر قیل است و قالمیرسعلم»

 باشد.« هاكیفیت»و « هاحال»

 

 ؛  2ي بحثهامحور -2

 :ذیل ارائه گردیده است مباحث این مقاله در محورهای

 فلسفي در نظام آموزشي مدارستفكرمعنابخش و پرورشي حضور الف( تحليلي بر كاركردهاي 

                                                 
 دان، و معمار زبردست عهد صفوي،عالمه شيخ بهايي است. اين شعر سروده حكيم، فيلسوف، عارف، رياضي 1
 باشد تا مقاله را گام به گام به سمت هدفي كه از براي آن تعيين شده است، رهنمون نمايد.ميهدفدارها، ترتيب ارائه مطالب، در كليه بخش 2



 3 

 ب( تحليلي بر پيامدهاي بي توجهي به ابعاد فلسفي علوم دوره متوسطه 

 ج( بيان طرح پيشنهادي اين مقاله

 

 بررسي: 

 پرورشي حضور تفكر فلسفي در نظام آموزشي مدارس؛ معنابخش والف( تحليلي بر كاركردهاي 

 آيد؟ميفلسفه چيست و به چه كار -

پردازد. آنگاه كه علم به تبیین می (. فلسفه به پرسشهای بنیادین3به این پرسش شایسته اساتید مجرب فلسفه است ) پرداختن

 دراز ها«چرا» نكاود، فلسفه در این مقام دل خوش نداشته و دست تا خورجیمیرا« چگونگی»پردازد ومیهامتفاوتی از پدیده

، را آن سازد« فلسفه»پیماید تا از آن پس می «وجود» یدهد و آن را تا سرحد مسئلهمی قراركند. فلسفه، خود ِعلم را موضوع می

 در و، وفلسفه اینچنین «علم به وجود از جهت وجود»آن را موضوع فلسفه دانسته است، یعنی: [ / كالسیك] متعارفان فوكه فلس

 آمیزد. میاین پیمایش، با تفکر

كند، كاروان مییش مطرحهاو ندانسته هاج از انتظار متعارف پرسشی را، در مرز دانستهانسان وقتی جسورانه و خار  

 تفکر را كشف»یابد و در واقع؛ میفکرش را به حركت در آورده و اینگونه خویش را در وضع تفکر، و تفکر را در وضع خویش

 «. كندمی

كه بنا بر مبانی شناختی آن، نخستین  برآیند حضور تفکر در  اندهای كودكان، پرسشهایی فلسفیبسیازی از پرسش

هایی كه كودك درباره چرایی گذارد. پرسشمی ها، گام در دایره تحلیل و عقالنیتو كودك به واسطه این پرسشاست كودك 

 باشند. می هایی فلسفیپرسد، تماما پرسشمیپیدایش خود، جهان و خداوند و...

ولد فتن، زایش و تهایش تا مرز شکسفه در این موقعیت این است كه كودك یا نوجوان را با پرسشمهمترین رسالت فل 

از  میپس فلسفه تنها حجكسی است كه با چنین دانش و هنری رشد یافته است. « كودك فیلسوف»كند و مفاهیم، همراهی
 شود.میبواسطه آن تفکر انسانی، جلوه گرباشد  كه « روشی»تواند نماد می اصطالحات غامض و پیچیده نیست، بلکه

 

 فلسفه، درد، رنجوري؛ -

لیك موقعیت اندیشه و تفکر از جهتی، آشفته است. این آشفتگی از آن جهت است كه همواره  «.یشیدن است اند فلسفه زبان» 

ا ر رنجوری از اندیشه و تفکر ریابد و این سرگشتگی است، كه بذمی ، سرگشته«علم»و « جهل»ان دو وضع می اندیشه، خویش را

ایره دهد تا در دمی سپارد و ترجیحمیكارد. تا آنجا كه گاهی انسان سودای دانستن و اندیشیدن را به فراموشیمی در درون انسان

برخورد با رگیری و و بدین وسیله ذهن خود را از د ، كفایت كندو تقلیدها هااختیار خود، به عمل به عقاید اكتسابی، عادت

 ستا تقلید و عادت، نمودار رنجوری انسان از تفکر و از اینروبِرهاند. « هاندانسته»به « هادانسته»و حركت از « ایموقعیت مسئله»

 «. شودمی خردورزی تنها نصیب نوادر»و به سبب این سختی و رنجوری است كه 

اندیشد و با درونمایه می و او راحت و بی زحمت لیك چرا این سختی و رنجوری، بر كودك و نوجوان، آسان است

ادراكات  ان حواس ومیتفکر بر كودك آسان است، چون كودك به تفکر مستقیم و بی واسطه شود؟میخویش، یعنی تفکر، همبازی

جهان را ی تجارب خود و دیگران پاك است بلکه از حجاب نظریاتی كه هاخویش قادر است. ذهن كودك نه تنها، از وجود لکه

کر مبرا است  و از اینرو او بر تف –از برای كودك معنا داشته باشد باشد و تواندمینه آنچنان كه –خواهند می بینند كهمی آنچنان

ی بِکر دوران كودكی كمتر هاشود كه بعد از كودكی، پرسشمیما چه چیز باعثاقادر است و در این امر مرارت و سختی ندارد. 

 بیایند و یا ذهن انسان دیگر توان و تحملِ رنج اندیشیدن به آنها را نداشته باشد؟ می به سراغ آد

پاسخهای »علت این است كه كودك با این قابلیت پرورش نیافته و شاید گاهی سركوب شده است. در بسیاری موارد نیز 

ودك اگر با ك« گوییسخن. »بنددمیبررا ی كودك اش مجال تفکر اصیل و پیوسته«پرسشهایش حقیقی»اطرافیانش به  «مجازی

بر فضای فکری  «معانی»پیش از  «كلمات»انجام نگیرد، و « 1تعاونی یادگیری»و كاوشگری و شركت در یك « روش اكتشافی»به 
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ی مجازی، عالمت گذاری شود و از این پس، كودك های پاسخهاآنچنان كه پرسشهای ذهن كودك با برچسب-كودك غالب آیند، 

و با این كار، خویش را از بار و زحمت اندیشتن، خالص گرداند،  -ی آنها توجه كند هاهایش، بلکه تنها به برچسببه پرسشنه 

سخن گویی با كودك .(4می  نشینند و سد راه تفکر می شوند)!()تفکر و تعقل كودك  گاهكه بر جای هستند آنگاه دیگر این كلمات
 .چونان كودك فیلسوف، بیاندیشدجامع ، منعطف و ژرف، طلبد تا با روشی فلسفی، مییمحتاج تفکر فلسفی است، و فرزانه ا

 

 فلسفه، دردآفريني، زايش؛ -

ن درد یی و نتیجه ایآشود. كارمی گویند، دردی كه با تفکر حاصلمیآنچنان كه یاد شد، اندیشیدن و تفکر، سخن از دردی رنجور

 ؟باشدرنج پدید آمده . براستی آن كدام زایش است كه بیآیدمی به وجود زایشی است، كه در پی آن

، پیوستگی اندیشه شود و در این مثل، رنج وضع حملمیتا مادری رنج وضع حمل را به جان نخرد، چشم فرزندش به جهان باز ن

 شود. می منتهی و تازه بدیع میفکری و فه هایاست كه به زایش

ید برد و تحمل رنج، و درد تفکر را، به اممی ان این است كه، آستانه رنجوری كودك را باالمی نقش فلسفه و تفکر فلسفی در این 

  سازد.می فلسفه مسیر زایش فکری كودك را هموار فهماند.می زایشی گرانمایه، به وی

 

 فلسفه و رشد مفهومي؛ -

ی آموزشی هاهای طراحان نظاماست. از مهمترین پرسشدانش آموز برآیند همه دستاوردهای یك نظام آموزشی  میفعالیت مفهو

وی دهد از رمیشان یاری كنند و چگونه دریابند كه آنچه او انجاممیاین است كه چگونه شاگردان را در جریان رشد فعالیت مفهو

 آگاهی، فهم و رشد یافتگی است و نه تقلید و عادت و اجبار و تردید.

به شکل نیرومندی،  به تفکر فلسفی معلم و شاگرد، و « رشد مفهومی»دست در تحث واژگان  این دو مقوله و مقوالتی از این

ضرورت حضور روش فلسفی در تدریس و یادگیری وابسته است و از اصلیترین رسالتهای مدرسه است، آنچنان كه گورودون 

 : انداحت،  نافی معنای مدرسه دانستهبی توجهی مدرسه و نظام آموزش به این امر را با صر 2و فیلیپ ژ. اسمیت 1هولفیش

برندارد و به شاگردان كمك نکند تا معنای اشیاء، وقایع، یا موقعیتها را با توجه به میمدرسه اگر قدم بعدی را در سطح مفهو»

ود ی خواهد باتی تبلیغهاتمام مدلوالت و در ارتباط با معانی دیگر در نظر گیرند، در این صورت كار این موسسه نیز شبیه فعالیت

 (252: 1366)اسمیت، هولفیش،)!(« 

گیرند، چیزی كه تحقق می را یاد« مخیر»و « خودمختار»دانش آموز است كه آنان راه اندیشیدن میتنها در سایه رشد سطح مفهو

 (1384آن برای یك نظام آموزشی و پرورشی ضرورت دارد.) ناجی،

 

 فلسفه و تفكر منطقي؛  -

 زداید و محملِمی دالیل دارد، تا حدود زیادی، رنگ تقلید، تعصب و لجاجت را كفایتٍ به لزومِدر هر مدعا فلسفه با توجهی كه 

ر و پیوسته هوش و خرد، كه دمیتعلیم و تربیت صحیح با رشد پیشرو، دائ» سازد. می و تفکر منطقی را هموارتر «منطق»حضور 

 ( 115: 1366)اسمیت، هولفیش، «گردد، سروكار دارد میهر فرد در مرحله فکر كردن ظاهراستعداد و تمایل روز افزون 

با سد. را به رسمیت بشنا آموزاندانشو پرسشهای فلسفی بیندازد تواند تقلید و ساده انگاری را از رسمیت می و از اینرو فلسفه
 شود. می در دانش آموز وجود دارد ممکن روش تفکر منطقی به تدریج، حذف جهل كه به عنوان یك نیروی موثر

 

 فلسفه، پرسش، پرورش؛  -

 «مامای اندیشه»اندازد. او كه خود را میهمراهی سه واژه فلسفه، پرسش و پرورش آگاهان را به یاد فیلسوف بزرگ یونان، سقراط

ساخت. واژه فلسفه نیز چنین شکل می ناخوانده متولدـ درس مینامیده بود و علم را با پرسشهایی اعجاب انگیز از درون ذهن غال

                                                 
1 Gorden Hulfish  

2 Filip G.Smith  
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برای طرح پرسش هیچ (  » 3:1380، یعنی دوستداران حکمت نامیدند.)پاپ كین،استرول،«فیلسوف»گرفت و پیروان سقراط را 

(، یعنی 304: 1366)اسمیت، هولفیش،«. ای جز این قاعده كه سئوال، باید آنچنان باشد كه قابل بررسی باشد، وجود نداردقاعده

 سئوالی كه بتواند منشا و مبداء تفکر واقع شود. 

ی و در یك نگاه فلسفدر فلسفه منعظف و خالق پرسشگری ی در اینجا نگارنده بر آن است كه این تحقق این معنا و این دامنه

ای كودك و نوجوان است تا حتی تخیل خویش را بی واهمه در ظرف سئوالی، به بررسی فلسفه فرصتی بر است. ترالوصولسهل

 بگذارد و اینچنین، زمینه رشد عقالنی و پرورش خویش را، مهیا سازد. 

رسشگری نماید و آن اینکه؛ پمی كه به دنبال تربیت فکری و فلسفی دانش آموز است مفید میان تذكر مطلبی، برای معلمیدر این

نه البته پرسشهایی كه تنها حافظه دانش آموز را  –فرایند پرسیدنی كه با هدف پرورش عقالنی دانش آموز طراحی شده است و 

ای هم برای آن وجود ندارد،)همان : یند تصادفی ممکن نیست، اما قاعدهاز طریق یك فرا - های یادآور()پرسشكندمی امتحان

 آموزاندانشكه از جهتی، تعادل فکری « پرسشهای مرزی»روش فلسفی ممکن است. طرح  ( و تنها با فهم فلسفه و تسلط بر304

دهد، از مهمترین ابزار میو از جهت دیگر، با پیدایش جریان فکری در درون ذهن دانش آموز، آن را دوباره سامانریزد می را، بهم

های جریان اندیشه خالق و نقاد دانش آموزان را در كشش« پریشاننظم » این باشد. میان و پرورش فکری دانش آموزمیرشد مفهو

در این رابطه، قرآن (. 6نمایی می كند)رازگونه یك پرسش ایجاد نموده و پس آن كاروان كنجکاو فکر را تا كشف معنا و حقیقت ره

پرسشهای تفکر برانگیز توجه ویژه  ی غلط و باورهای غیرعقالنی به روش پرسشگری و هنرِ طرحِهاكریم نیز، در مبارزه با سنت

تر است و فضای آموزشی مدرسه یك ذهن فلسفی از این هنر، محتمل پرسشگری هنری است كه برخورداری (.7داشته است )
 بدان دارد.  مینیازی مبر

 

 برتري تفكر فلسفي بر دانش فلسفه ؛  -

امر كه كسی به فلسفه عالقه نشان دهد، گواهی بر آمادگی برای این »ورزیم كه، می پیش از این اشاره داشتیم و اكنون تاكید

ی متفکران بزرگ هاو نوشته هااین واقعیت كه ما سالهای سال وقت خود را به بررسی رساله( »13: 1385)هایدگر،« تفکر نیست. 

ن به فلسفه یم؛ بلکه برعکس، پرداختپردازیم یا حتی قادریم كه تفکر را بیاموزمی كنیم، تضمینی بر آن نیست كه ما خود به تفکر

كنیم؛ زیرا در این حین مدام در میممکن است حتی به سرسختانه ترین شکل ممکن این توهم را برایمان ایجاد كند كه ما فکر

 : ؟(1385، اردكانی )داوری« فلسفه مساوی تفکر نیست و اخص از آن است( »13-14هستیم. )همان: « فلسفه ورزی»حال 

« یك فن و رشته است و خاص عده ای معدود از انسانها در هر روزگار، و تعقل فعلی از افعال عام نفس انسان است  فلسفه.» 

 (75:  1383) حکیمی،

همراهی  را خوب بدانند، اما توان« فلسفه»دانان نیرومندی باشند و« فلسفه»بنابراین؛ بسیار محتمل، و ممکن است كثیری از افراد، 

 -ا تفکر فلسفیی -تر از استادان فلسفه، به تفکرفانهالبته ممکن است كودكی فیلسو نداشته باشند و« دیشیدنان»كودكی را در 

 بپردازد )!(.

از اینرو آنچه ما در فلسفه برای كودك و نوجوان نیازمند آنیم، در درجه نخست، طرح صحیح تفکر فلسفی و بنیادین است 

 ار امر فرزانه اندیشی ما را، فراهم آورند. ودرسهای فلسفه تنها )شاید( بتوانند ابز

 »در تفکر فلسفی برای كودكان، بی آنکه در پیرامون موضوع سخنی از جوهر و عرض و جنس و فصل و... بگوییم، تنها به دنبال 
، ما را است ایم  و این تنها چیزی است كه اگر هنرمندانه و با نشاط، به كارش گیریم، كودك و نوجوان حاضر« طرح دقیق مسئله

 در اندیشیدن همراهی نماید. 

 

 فلسفه، هدايت، حق پويي؛  -

ت دعو -«یا حقایق»-« حق»خوانیم، در واقع او را به شناخت میآنگاه كه نوجوان را به آشنایی دقیق، صریح، و اصولی چیزی فرا

ت ی شناخباشد، اصوال دعوتی به اصل مسئله ، پیش از آنکه دعوت به شناخت موضوعی«حق پویی»كرده ایم. دعوت به حق، و 

 و حقیقت در نظام هستی است.  «حق»، به نقش معرفت شناختی ن دلیل لزوم توجه یك نظام تربیتیاست و این مهمتری
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هترین تواند، بمی حق، مهمترین پیام جهان شناختی هستی است كه«. تربیت؛ ایجاد عشق به حقیقت است»سقراط گفته است: 

 یابد.میبلورت« هدایت»پویی، مفهوم اصیلی از ن رویکردی به حق و حقاكنون، با تثبیت چنی آغاز یك تفکر منطقی باشد.نقطه ی 

 (.36: 1382)بهشتی، « ی شناخت آور نسبت به حق. در حقیقت، هدایت به سوی این حق است. هاعبارت است از نشانههدایت،»

لسفه و ان نقش فمییابد. اما در اینمی ، با فرایند تفکر او درباره حق و حقیقت، پیوندی هدایت نوجوانبنابراین، اینچنین مقوله

 تواند باشد؟ می تفکر فلسفی چه

برای فلسفه و تفکر فلسفی دو نقش مهم در اینباره متصور است. اول آنکه فلسفه با ترغیب كودك )یا نوجوان( به شناخت اصولی 

نماید، و دوم می سازد و بدین وسیله كودك را تا مرزهای حق هدایتمیبروز حقیقت آنها را، هموار ، و مفاهیم راههااشیاء، پدیده

وی با این حقایق است، آنچنان كه وی، حتی تلخترین « سازگاری»آنکه، حضور تفکر فلسفی در فرایند شناختی كودك متضمن 

 .پذیردمی -بیبه خو -حقایق را، بدون هیچگونه القاء و ترغیب و عامل بیرونی

 گشته است.مفاهیم، فرزانگی اندیشه ها و  فلسفه، به خوبی در جایگزاری و مرزگزاری همراه با چراكه؛ كودك 

ق فکری وی را در شناخت ح بطور خالصه، فلسقه و تفکر فلسفی، با دعوت دانش آموز به شناخت حق، مسیر هدایت بنابراین و و

اش نماید چراكه از ابتدا حق همزاد اندیشهمی آسان تر با حق و حقایق او را و رفتاری  فکری سازگاریهموار نموده و همچنین 

 بوده است.

 

 فلسفه و خالقيت مفهومي؛  -

ضور و ح اند،  مساوی انگاشته«واكنش هیجانی صرف»را، با یك -یا نوآوری-«خالقیت»متاسفانه، در روزگار اخیر، غالبا افراد، واژه 

گیرند. حال آنکه، خالقیت، در معنای درست آن، با نگاهی جزء نگر و واكنشی میفکر و فلسفه را كه مولّد و مقوم آن است، نادیده

 آید. میبوجود ن

 یمفهوكند، و به سبب آنکه علم را، با رویکرد ممی فلسفه و تفکر فلسفی بواسطه نگاهی كه در ذهن، نسبت به كلیت موضوع ایجاد

از برای شناخت جهان و معرفت را  میمبانی و مبادی مستحکو خود را در مواجهه با رازِ علم نمودار می سازد، برد، می به پیش

 . آوردمیفراهم جه خالقیت مفهومی، یبخش، و در نتنتیجه

وده و تر نمرا هموار میبنیادین و مفهودهد، راه تحوالت میای كه به مبادی و مبانی امور اختصاصتفکر فلسفی به سبب توجهی

 نمایدمی را فراهم اینچنین وقت و محمل نوزایی وخالقیت

كنند از آن جهت می تشبیه« 1انقالب كپرنیکی»را به  میی علم و فلسفه و غیره، هر انقالب بنیادین و مفهوهااگر در اكثر حوزه

شد و طرز تفکر ما را  میمبتکر روش اندیشیدن جدید عل» ، 2د سی یوریرولها با عمل خود بر اساس گفته« كپرنیك»است، كه 

( راقم این سطور خالقیت و تحولی بنیادین را، در عالم 185:1383 ی تمام مراحل زندگی بشر عوض كرد.)رابینگهام داونزدرباره

ی  این مطلب كه،  هامله بارزترین نمونه( شاید از ج8علم و صنعت و غیره،  سراغ ندارد كه بی فکر و فلسفه نمودار شده باشد.)

 های رایج در برخی برداشت فلسفه و تفکر زیربنای هر خالقیت و تحول است، داستان تحول آفرینی نیوتون باشد.  رویدادی كه

 گونه و تخیلی، با داستان افتادن سیبی از درخت، فیصله یاقته است )!(. به شکلی تحریف

 یمتواند، فهم انسان را از نظام كائنات دگرگون سازد از آن جهت است كه بیش از نیمی كه اگر نیوتونشود می غالبا كمتر نوجه

(، چرا 9) )!(دین و فلسفه است - 3پرینسیپیا» یا به اختصار [ اصول /]« اصول ریاضی فلسفه طبیعی -ساز وی از كتاب سرنوشت

ی زمین و اجرام آسمانی هیچ هابین پدیده»و آنگاه اعالم دارد كه  عدول كرده كه وی ابتدا باید،  از سنت قدیم و مورد قبول عام، 

(  تا پس از این،  بتواند تلقیات جدید خود را از نظام كائنات همچون 212)همان : « و همگی یکسانندنبوده  تفاوتی مشهودی

 جدید، ارائه نماید.مییك انقالب مفهو

                                                 
1 Copernician revolution  

2 Harod C.Urey 

 
3 Principia  
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، مبادی و بینندمیالعلل و خداوند نر در عالم نیوتونی جایی برای علتبه متکلمانی كه دیگ همچنین وی باید برای پاسخگویی

ه و ها محتاج فلسفو البته واضح است كه در همه این و فلسفی، فراهم آورد تا ایمان خویش را روشن نمایدمیای دینی، كالمبانی

 باشد.میی علوم خویش)فلسفه علوم نیوتون(بطور خاص فلسفه

 ری بوجودنوآو ، بکراندیشی وخلق مفاهیم جدید از برایبیشتری  شجاعتبرآنیم كه در سایه تفکر فلسفی، با ذكر این مقدمه 

و آن  های بنیادین علمی، از جهت دیگری نیز دارای اهمیت استآید. همراهی فکر و فلسفه، با علم و نقش آن در خالقیتمی

رش در خود علم پرو باشند، معماهایی كه به ندرت،می ته به معماهای سرنوشت ساز آنهاوابس اصوال پیدایش تحوالت علمی اینکه

. اندودار شدهان علم و دین و فلسفه، نممی ، بلکه آنها غالبا بخشی از یك داستان بلند فلسفی، دینی و تاریخی اند كه در مرزاندیافته

  نگارنده این مقاله توجه بدان را در دستور كار خود قرار داده است. و این همان جنبه راز آمیزی علم و درس و مدرسه است كه

آموزان از رازهای پر مخاطره و و تحریك احساس جستجوگری و رمزگشایی دانشفرایند آموزش، اگر بدون طرح معمِاهای علوم، 

ق و و عاملی در پرورش نسلی خال آموزاندانشمیو تحول گرایی عل میتواند برانگیزنده خالقیت مفهومی، نانگیز آنها باشدوسوسه

 باشد.نواندیش 

 

 فلسفه، موج آفريني، توليد علم؛  -

 شود.میهایی دو چندان(، ضرورت طرح پرسش10گیرد)میوقتی در كشوری مسئله تولید علم  و موج آفرینی در دستور كار قرار

زشی، تربیت فکری و آمو یو بر اساس چه شیوه یك جامعه، چگونه عرصه های گوناگونآفرینان و موج براستی مولدان شایسته علم

 ؟ شوندمی هدایتانداز كدامین نگاه و دست كدامین تالش آفرینان با چشمیابند؟ و استعدادهای خالق این موج می پرورش

  دی كه در اختیار دارند،نمتوانهای ی بزرگ یك جامعه را در سر دارند، بدون آماده كردن ذهنهاآیا آنان كه امید تحول و جهش

 ؟ كنندمیطعم خوش این موج آفرینی را تجربه 

، و چرایی «هاباید»و « هاهست»تفکری كه فهم  -«1آماده گر»نگارنده بر آن است كه هیچ تحولی در یك جامعه، بدون تفکری 

اگر هم اینگونه تحوالت در یك یا چند عرصه  ودهد میبخشد، به شکلی صحیح، روی نمی خواهی را معنا و روشنیتحول و تحول

گر ر آمادهبدون تفک» حقیقتا چنین است كه؛ وساز نخواهد گردید ساز و تاریحماند و مانا، جریاناتفاق بیافتد در شکلی سطحی می

 ( 1384)داوری،« شود.میجهان، مهیای هر قانونی ن

ون، تحوالتی همچ -و تحوالت بزرگ در یك جامعه است،  هاه پیدایش جهشو نتایج آن، كه الزم« گرتفکر آماده»دستیابی به این 

 است. نیازمندو حضور تفکر فلسفی  به بستری فلسفی  به دالیل یاد شده -موج آفرینی، تولید علم، نهضت نرم افزاری و...

 

 ب( تحليلي بر پيامدهاي بي توجهي به ابعاد فلسفي علوم دوره متوسطه 

 دين،  جدايي بي اساس !فلسفه،  علم و  -

 ی صریحی وجود ندارد. در ابتدایِهای فلسفه، علم و حتی دین، خط كشیهاحوزه انمی اندیشیند،میبر خالف آنچه امروزه عده ای

ای تلقی ها جزایر جداگانهاین رشته نیز، فهم علمی، فلسفی و یا دینی موضوعات مورد پژوهش هاتاریخی هر یك از این حوزه

( 11دند. توضیح و تبیین این ادعا به قلم بسیاری از اندیشمندان معاصر و گذشته آمده است و در آن تردیدی وجود ندارد.)شمین

لیك جای تعجب است كه ساختار آموزشی وپرورشی مدارس ما نتوانسته است، خود را با این حقیقت درس آموز همراه سازد و 

 سامان ببخشد. 

از نتایج این غفلت این است كه دانش آموز، درك درستی از دروس، موضوعات، و رابطه آنها با یکدیگر ندارد و در نتیجه، به ترسیم 

 .)!(باشدمیكند، قادر نمی از جهان و حقایقی كه با آنها زندگی «ایتصویر قانع كننده»

 :اندبه خوبی یادآور شده اندنظریات بر اساس آن شکل یافتهبه عنوان موضوعی كه كلیه  اسمیت و هولفیش اهمیت حقایق را 

خواهند به می آیند و همچنین برای بررسی نظریاتی كه شاگردانمی ای كه در آن نظریات بوجودحقایق را به عنوان زمینه»  

 موارد(. در این رابطه از دیگر 249-248: 1366)اسمیت، هولفیش،« عنوان نظریات معتبر بیان كنند باید مورد استفاده قرار داد

                                                 
 هاي دكتر رضا داوري اردكاني وام گرفته ام . اين واژه را از نوشته 1
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 یناین است كه در ا آمده است توجهی به نقش حقایق در انتقال و آموزش نظریات گوناگون به دانش آموز بوجودكه با بیاساسی 

ه ك، «هی حافظجعبه»شود، تنها به داشتن چند می برای فهم دروسی كه به خواندن و دانستن آنها توصیه انآموزدانشصورت 

قایق ح ای در پی شناختٍ«سیر عقالنی»نیازمند است و بنابراین دیگر به  ،فعالیت اند فرایند یادگیری در حال بطور مستقل در

 شود. مینائل ن

آور است و مساوی آنکه، فرایند آموزشی مدارس ما، در دستیابی به هدفی كه بر اساس آن ایجاد شده قدری ترساین نتیجه، 

 است، ناتوان است. 

چونان  -و گاهی حقایقی واحد 1ی گوناگون دانش بشری همگی درباره حقایقهاحوزهمسئله این است كه چگونه ممکن است 

بر  هاان آنمی سخن بگویند اما هیچگاه سخنی مشترك،  مسئله و یا گفتگویی سودمند در - …انسان، حیات، جهان آفرینش و

 ؟ دقرار نباش

!؟ موجب شده است -هاان این جوابمی بدون وجود هیچ نوع ارتباطی -دگانه و گوناگون را، ای واحد، جوابهای چنچگونه مساله

كنند و نه حقایقی كه علوم بنا بر تعریف خود، موظف به شناخت اسرار نهفته ی می گویی این علوم اند كه حقایق را مشخص

 )!(باشند.میآنان

 

  ؛كتابهاي درسي ي بي جوابهاپرسش -

كه چگونه ممکن است هم نظریه ی  ،را مطرح كرد پرسشینگارنده بیاد دارد كه روزی دانش آموزی در مقطع اول دبیرستان 

/ ]منشاء انواع  ،«4پیدایش انواع»چراكه اگر بنا بر نظریه  !؟درست باشد ،و هم داستان كشتی نوح )ع( ،3داروین 2«گراییکامل ت»

توانسته یم در یك زمان مشخصچگونه نوح )علیه السالم(  ،اندو همه موجودات از مبداء واحدی بوجود آمده ،یکی است[ هاگونه

 (12) بر كشتی نجات خویش سوار كرده باشد ؟! را ایگونه از هر جفتیك  ،است

(  1382ی:تمدارع)شری« آموزند، بیاموزیممی علم را باید به همان روشی كه دانشمندان» كه  اندآگاهان مقوله تعلیم و تربیت گفته

 و این روش همان روش صحیح آموزش است.

و در اینحال بر اساس شواهد  خواند وارد شودمی ی تاریخی نظریاتی كهآموز باید در پیکرهنشدا در یك فرایند آموزشی یعنی 

ون مشکالت هر نظریه را در ابعاد گوناگ ،فرضیه كند تولیدبف شکل خالق،  ،بیاندیشیدژرف  ،مورد نظر یپدیدههر ی موجود درباره

ر جریان دحقیقتا  ،و عملی را كه دانشمند تا آنگاه پس از این مراحل، توان درك صحیح یك اكتشاف علمی ،و احساس نماید ببیند

  .شته باشدداصورت می دهد،  فشك

داد مهمترین روی» براستی « یادگیری»و  شودمی قادر اكتشافی عمل خالقانهبه درك درست  آموزاست كه دانش روشیبا چنین 

  به حساب می آید.« اشزندگی

تباه اش -شایع شده است امروزه  ای كهتلقی -«واكنش هیجانی صرف»یك با تنها را  خالقیت و یادگیری درك درستی كه در آن

 . نمایدمیاحساس ،و حضور فکر و فلسفه را در درون آن گیردمین

ه ك ،بی آنکه مجالی باشد برای طرح این سئوال ،گویدمی سخن« حیات سلولی»، در كالس زیست شناسی خود از دانش آموز

ز نه و هرگچه تفاوت یا شباهتی دارد!؟  («دین و زندگی»یا )تعلیمات دینی در كتاب « حیات انسان»با  «حیات سلولی»معنای 

جود داشته وای، و تامل بین رشتهمسائلی برای تفکر  «حیات»د كه شاید در موضوع نافتمیبه این فکر ن ،آموزاندانشو نه  دبیران

 ،میفهم واقعیت علدر پی ای عالمان و دانشمندان بین رشتهمباحث انگیزترین ترین و بحثجذابیکی از  نکه امروزهحال آ ،باشد

 (13)ته است.یافشکل  «حیات»دینی فلسفی و 

                                                 
1 facts 

2 Evolutionism  

3 Darwin  

4 Origin of species  
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، با كنیممی كه به اطراف خود نگاهمیهنگا» خواند: می سال اول دبیرستان كتاب فیزیكفصل اول صفحه دوم از دانش آموز، در 

شود؛ چرا آسمان آبی است؟ ابرها چگونه می های زیادی برای ما مطرحشویم و سئوالمی ی مختلفی مواجههاپدیده

و نگارنده بنا بر تجربه شخصی  لیك (14)(2: 1385پور قاضی و...، «)..موقعیت ما در جهان چگونه است ؟.شوند؟میتشکیل

 موزیدانش آكمتر  ،اه یافتگان به دانشگاه)!(ر یحتو تحصیلی دبیرستان در كلیه مقاطع  آموزاندانشبهترین از  میهاپرسش

 پرسش آخرینخاص بطورو ها به این پرسش ،آنگونه كه شایسته است ستآموخته ابر اساس آنچه از فیزیك دبیرستان  ،تواندمی

 .گویدپاسخ  -« موقعیت ما در جهان چگونه است؟»- طرح شده

 در مورد پرسشی  «ها پاسخ داد.توان به این پرسشمی با استفاده از علم فیزیك» :آمده استدر چند سطر پایین تر  حال آنکه

 !دهد؟برا در جهان نشان  (انسانموقعیت ما )تواند میو روشهایی  هابا چه دادهفیزیك چگونه و  م، براستیكه بر آن تاكید ورزیدی

كتابهای  فیزیك)موقعیتی كه فیزیك،  و دلیل طرح این پرسش در كتاب فیزیك سال اول دبیرستان چه بوده است!؟ و یا در كل

 باشد؟میكند، چگونه موقعیتیمی، از انسان ترسیم(دوران دبیرستاندرسی 

 در آناین موقعیت دهد، فرمولی كه می انسان از آن بهرمند است، آزمایشی كه آن را نشان واحد اندازه گیری این موقعیتی كه

دهد، كجا و چگونه، و در كدامین فصل كتابهای درسی دبیرستان، طرح و بحث شده می و نموداری كه آن را نشانگنجد می

 است؟! 

نادیده  ،ندارند شایسته یپاسخ هابرای این پرسش نیزفیزیك دبیران بسیاری از این مسئله را كه  در اینباره اجازه دهید موقتاً

 شوند !؟ابداً خوانده نمی، آن استیی الزم و طراحی شدهدوم هر كتاب درسی كه شامل مقدمه غالبا صفحه و اینکهنگاریم، ا

ش و رو ،قالنی درستی نسبت به موضوعدر فهم ع ، دبیر و به یك معنا، كل فضای آموزشی راآموزاندانشقرار است،  ای كهمقدمه

  به تصویر كشاند.انسان و حقایق جهان اساسی و تاریخی های و نسبت آن با پرسشاب محتوای كت

شاره گردید. اها بدان -جدایی بی اساس ،علم و دین ،فلسفه - این مقالهدر بخش قبلی یادآور مطالبی است كه مسائل بروز اینگونه 

سخن بگویند اما این حقایق هر  .. از حقایق واحدی،.و  تاریخ و فلسفه ،یدین ،شناسییی همچون زیستهارشتهآیا ممکن است 

   گر شوند؟جلوه ی متفاوت و البته گاهی متناقض)!(شکلدر بار 

 نگاهی .سازدمیمبرهن آموزاندانشگرای طراحان آموزشی را به دروس موارد لزوم نگاه كل گونهایننگارنده بر آن است كه بروز 

 و مسئول حساس ،شودمیمنتقل آموزاندانشذهن به در فرایند آموزشی و مطالبی كه  كه خود را در مورد رهاورد كلی آموزش

 داند.می

ی گوناگون و ها، توجه به دستاوردهای جدید رشتهگیردتوان صورت می كه در جهت تحقق این اهدف بازبینی هاییاز جمله 

واند تمی و بوده  انشمندانتوجه اندیشمندان و د در كانون ،انگیزحرارت و بحثكه همچنان پر ،دبیرستان استمرتبط با دروس 

 در خود داشته باشد.بسیاری  را قدرت فکرانگیزی 

 آموزان فکور و خالقدانشو پرورش  یفکر هایخیزشایجاد برای  ی ما را از علمتوانند خواستهمی مسائل جدیدی كه بهتر

ها آموزشی برای همه درس»آنچه كه هدف درس و مدرسه است و براستی كه به بیان گیلبرت رایل،  .تضمین نمایند

 (1385است.)فیشر، اندیشیدن

ناسی شكیهان وفیزیك مروزه علم وخاصه علم فیزیك، اختری بسیار جدید و شور انگیزی است، كه اهااز جمله این مسائل پاسخ

یعنی پرسش از  پردازد،میداده است و بخش بعدی این مقاله تا حدودی به طرح آن  ر ابتدای این بخشبه سئوال یاد شده د

  یت و جایگاه انسان در جهان فیزیکی. موقع

 براستی تا چه اندازه اهمیت دارد كه و آن اینکه ،یابدمی ت و وضوح بیشتریحصرا ، هدف این بخش از این مقالهبا بیان این نمونه

شی درباره به پرسبتواند دبیرستان فیزیك و حقیقتا اش تنظیم شود جهت اهداف تعیین  شده دروس كتابهای درسی درسرفصل 
 . پاسخ گویدجایگاه انسان در مجموعه جهان هستی 

 

 ؛عبور از داروين ،عبور از نيوتون -
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 /] 2داروینیسم، تدریس اصل آنتروپیكابرهای طوفانی در افق »با عنوان مقاله ای را  ،1جِفری اَدی كُت ،الدیمی3200در سال 

 (51).منتشر نمود 4«در مدارس عمومی[ طرح و تدبیر مدبرانه / 3نظم هوشمند/ ]و  [انسانی /انسان مداری

 غربی و اروپاییدر مدارس كشورهای  میاست كه به مثابه یك نظریه عل میی منسجنظریه ی نظم هوشمنددیگر نظریه هامروز

اخترفیزیك، فیزیك  ،كیهان شناسیعلمی)ی گوناگون هادر حوزه یاین نظریه رهاورد دستاوردهای بسیار .شودمیتدریس

های گوناگون است كه امروزه به شکل نیرومندی با داللت فلسفی و االهیاتیو البته ..(.و ملکولیمیشی ،زیست شناسیكوانتومی، 

   .تقویت شده است

ه خواهی است كمسئله تبیین همان نوازی محیط زندگی ویمی و ،بر روی زمین «حیات هوشمند»وجود نوعی  ،بر این نظریهبنا 

رخی بموجب شده است تا این مسئله  .تخمین بزند حتیبینی و یا ا پیشتواند بروز آن رمیای به تنهایی نمیهیچ نظریه عل

 میعل و مبتنی بر اصول مقبول ،جوهریدرون زاد و بلکه با روشی  ،الصاقیزاد و رونبدینی و فلسفی، نه به شکلی  ،نظریات كالمی

 .بگشایند ،، هستی و حیاتدرباره جهان میی علهادرون تبیینراه خود را به  ،و فلسفی

ازتاب ب هارشتههمه این در  ،در آیینه معرفت بشری را دخو «حقایق» دین و فلسفه،و  چونان پیشینه تاریخی علمبار،  تا دیگر

رباره های پوزیتویستی دشناختی علم و دین و فلسفه، و برخی برداشتشناختی و معرفتایده افتراق]/ جدایی[ هستیو  گردیده

  .علم و معرفت علمی را مشکوك و به مخاطره اندازد.

در ت كه اسی طوفانی فکری انگیزنده بر ،در پی نظریه داروینیسم آیدمیآنچنان كه از عنوان مقاله یاد شده نیز بر این نظریه

پیدایش درباره  های دیگری را برداشت ،یسمداروین ینظریهمبتنی بر  [ الحادی /] 6ناخداباورو  5موجبیتی هایبرداشتمواجهه با 

 ارائه می نماید. و حیات هوشمند انسان 

نمی داند بلکه با  7«انتخاب طبیعی»مکانیزم و  كور طبیعت حاصل حاكمیت ضروری قوانین برداشتی كه دیگر حیات انسان را 

 قلمداد می نماید.  8فوق طبیعی ایارادهناشی از لحاظ استاندارهای روش شناختی همچنان جهان را 

شناختی ی كیهانهاو قرائتی از آن بر اساس داده، (16)مداری نیز كه در روایتهای گوناگون ارائه شده استاصل آنتروپیك یا انسان

تبیین و  11، شگفت انگیز10بی نهایت نامحتملامری  ،را« 9جهانی پذیرای حیات»وجود  و مسئله حضور انسان ،یافته است سامان

  .داندمی12خواه

به همه حاالت  «14پذیرای حیات»و « 13بر پایه كربنجهانی »احتمال پیدایش  -بنا بر دعوی بعضی كیهان شناسان این احتمال

آید می از اینرو این پرسش به وجود (71).(1990!( )كرگ،!) باشدمی( 10 -1230)یا  10 1230كمتر از یك بر روی    -ممکن جهان 

و ساختارهای گوناگون  هانسبت ،عناصر ،گیری نیروهای شکلاولیهو در لحظات  «جهان آغازین»در تا شود می كه چه چیز باعث

                                                 
1 Jeffry Addicott  

2 Anthropic Principle (AP) 

3 Inteligent Design (ID) 

4 " Storm Clouds on the Horizon of Darwinism: Teaching the Anthropic Principle and Intelligent Design in the 

Public Schools "  
5 Deterministic  

6 Atheistic  
7 Natural selection   
8 Sueper-natural being  

9 Life permitting universe  

10 Improbable  

11 Suerprising  
12 explanandum 

13 Carbon-based universe 

14 Life-permitting universe 
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پس از حداقل پانزده هزار كه نتیجه آن  ،1،آنچنان دقیق و ظریف تنظیم شوندكیهانیهای مقادیر این پارامترها و ثابت ،جهان

 (81) !؟ چونان انسان بر روی زمین باشد ،«2ناظری هوشمند» میلیارد سال، پیدایش

، حضوری اندشدهای كه بوسیله قوانین كلی ایجاد كامل كننده تأكیدی بر فرآیندهای [انسانی /مداریانسان/...اصل آنتروپیك ]» 

ماندگار در سراسر گیتی )كیهان(، كه نتیجه آن پیدایش حیات هوشمند بوده است آنچنان كه در نهایت، جهان وجدان خویش 

 (3،14،2005نیتیتانزال )«.باشد

برهان  به دو« 5االهیات طبیعی»در دایره مباحث مربوط به  و اصل آنتروپیك 4بیش از این، امروزه مسئله تنظیم ظریف كیهانی

ی جدیدی هاكه از آنها با عنوان قرائت - 7و برهان انسان مداری 6برهان تنظیم ظریف - اندمطرح درباره وجود خداوند تبدیل شده

  .شودمی یاد «8برهان نظم»از 

انگیز فضایی نشاطتوان می تا چه حد آموزاندانشنظریات برای  گونهو مجمل این گزیدهرسد كه بیان هرچند میبه نظر نآیا حال 

 د ؟ایمنتقل نم مدارس و پویا را به فضای آموزشی

و  كه برای چه هدف داندمیو بیشترانش آموز بهتر د -مسائلی در مرز علم و دین و فلسفه  -به عالوه اینکه در اینگونه مسایل 

 چیدهی بسیار و پیدر حجاب فرمولها یشچراكه دیگر پرسشها است، پرسشهایینوع آموزد و در پی پاسخ به چه می علم نتیجه ای

 .اندجذابیت و محبوبیت پرسشهای مهم انسانی را بی جلوه، نساختهعلوم، سنگین و سایه  ،نشده استپنهان 

 شود و كدام انگیزه بیش از این می تواندوسوسه انگیز باشد؟!و این دانش آموز است كه اكنون به رازگشایی راز جهان دعوت می

بسیاری از نامداران دیگر گذر كرده است   وام( 19)آغاز قرن داروین ام( 16نیوتون)قرن علم و معرفت امروزی بشر از  ،به هر حال

اند ، همچنان دربردارنده راز یاز جهانبه دستاوردهای جدید علوم كه باید  آموزاندانشو برای احترام به ذوق فلسفی و فکری 

 توجه نمود.

 کریی فهاانگیز آن را در ایجاد حركت و جنبشام و نتایج شگفتام داشتهنگارنده خود تجربه طرح این مطالب را در كالس درس 

 علمی نظاره كرده ام. و رخوتركود حالت ار آموزان دانشو خروج 

 

 اي استوارند ؟ بر چه فلسفه علوم دبيرستان -

وی بر اساس  هشوید كه فیزیکی كمی متوجه ،فیزیك نگاه كنید-ریاضیرشته آموز دانشهای فیزیك یك اگر برای نمونه به كتاب

نیوتون است. آنچنان كه )در قسمتهای قبلی این مقاله( تا حدود بسیاری در فضای فیزیك  ،خواندمی اشسرفصل كتابهای درسی

ئله در مورد فیزیك نیوتونی نیز بطور بسیار بارزی و این مسنتظام یافته است ا بر فلسفه خاص خود میاصوال هر علاشاره شد، 

 .  استو مبرهن  آشکار

ز جهان ا فهم فیزیکی نیوتون؛ درجه بعد و در شناسی داردهستیفلسفی و  یریشه در مقدماتدر درجه نخست؛  ،نیوتون فیزیك

 است.  بخشیده حکامتقویت و است را درباره هستیشناسی و نگرش خاصی فلسفه، هستی ،طبیعت

 رسد ؛ می طرح پرسشهایی مفید به نظر با این مقدمه؛

 شکاالت چه ا اب ،است در بستر آن روی داده« فیزیك»ای كه این و فلسفه هاتدریس فیزیك نیوتن بدون اشاره به زمینه

 شود؟میروبرو  قسمتهای قبلی این مقاله، غیر از موارد یاد شده در  ،عمده ای

                                                 
1 Fine-tuning for life   

2 Intelligent observer  

3 G. Tanzella-Nitti 

4 Cosmological fine-tuning  

5 Natural theology  

6Fine-tuning Argument   
7Anthropic Reasoning   
8 Design Argument 
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 فهم انسان متجدد از از جمله سرآغازهای  فلسفه علم نیوتون كه  ،نظران كتابهای درسیو صاحبه طراحان آیا از نگا

 ؟ تاندیشه ما، یکسان و یگانه اس میو یا اسال ،های فرهنگی و فکریی برخواسته از دیدگاهبا فلسفه ،جهان طبیعت است

  به نفع   ،در توضیح و تفسیر این فلسفه ،نقاد ،بدون حضور نگاهی تبیین كننده و البته گاهی ،«فیزیك»آیا حضور این

 ؟  گرددمی ای نیست كه در ورای فیزیك نیوتون بر ذهن خوانندگان ساری و جاریفکر و فلسفه

ی هازمینه ازمیداریم كه بخش عظیمی لیك به اختصار بیانها در استطاعت این مقاله نیست پرداخت شایسته به همه این پرسش

ص دانشمندی نه البته فلسفه شخو ی برداشت شده از نگاه نیوتون است )وابسته به فلسفه ،عنوان نوعی مکانیسم تصور طبیعت به

یا به  ،پردازی مبتنی بوده استنظم طبیعت كه همیشه بر رمزدیدگاه دینی درباره » تصوری كه در نتیجه آن .((19)به نام نیوتون

 (168: 1385)نصر .«ه استصرف تنزل یافتبه یك اهتمام ذهنی یا  ،چیزی فاقد موضوعیت

 /]اندیشمندان معاصر حاكمیت نگاه فیزیکالیستی بر اندیشه و فلسفه انسان متجدد را ریشه در برداشتهای او از فهم فیزیکی ،امروزه

 .دانندمی «فهم نیوتنی جهان»جهان هستی و در پی  [مکانیکی

 ( 186همان: «)بر جای ماند  ،...دست یافت كه به مدد آن تاثیری وسیع بر علم غربی..علم نوین به استقالل و اعتباری .،با نیوتون» 

ر مکانیکی شدن تصوی» ،بر عالم« نگاه كمیتی ی گستره» ،«ناهمزبانی علم و دین» ،«بصیرت وحدانی»چیزی كه در تخریب 

 (193-185: 1385)نصر  .بیشترین تاثیر را داشت ،«عالم

و البته  ؟تواند وجود داشته باشدمی جهان نسبت به ،نگاه و دیدگاه دیگری ،چه فلسفه ،ر این فلسفهباید اندیشه شود كه در كنا

 چه فلسفه و نگرشی داریم ؟  ،آن است كه بگوییم: ما در مقابل این فلسفه ازاین پرسش غیر آن و پیش 

ای و یادگیری فیزیك نیوتون چه فلسفهدهی یادصوال ما توجه نکرده ایم كه ا ،این است كه ،آنچه مربوط به هدف این مقاله است

 فلسفیدستاوردهای نظام  ،دانست در آن حال كه آن فیزیك «فیزیك»توان میو آیا ن ؟كندمی نهادینه انآموزرا در ذهن دانش

 !؟  قوام ببخشد دیگری را در ذهن دانش آموز

بلکه  ،و فلسفی دیگری نیست میفیزیك و یا هیچ مطلب عل ،ابطال و رد نیوتون  نگارندهرای در این مقام، باید دقت شود كه 

 باشدیمچرا كه فهم نیوتون بی فلسفه وی ممکن ن ،را درست نخوانده ایم ،ما فیزیك نیوتون ،در درجه نخست سخن این است كه

درباره  ی دیگریهافلسفه وردهای بحث انگیز و فکرخیز دوران معاصر نیز كه بها نباید در كنار فیزیك نیوتون رهاچر ؛دوم آنکهو 

 ؟دنوبیان ش -«حیات هوشمند»و « آنتروپیكصل ا»یاد شده در بخش قبل درباره  نمونهمانند  -اندجهان و انسان متصلهستی و 

آموزش و  یبه فلسفه  تا ،دغدغه و مسئولیتی تعریف شوددرباره فلسفه علوم موجود در دروره دبیرستان، آیا نباید  ،و سوم اینکه

 ؟ بیاندیشدپرورشی كه با نظام دینی، فکری و فلسفی ما مناسب یا متناسب تر 

 های این مقاله است. ها مهمترین پرسشو این

و دعاوی خود را بر عرصه عمل تجربه كنند  هانرسیده است كه فیلسوفان و حکیمان و اندیشمندان جامعه ما دانسته آیا وقت آن

و  نظام آموزشی انچون ،مولّد و تربیتی میرا در جهت تحقق نظا« حکمت»و« علم دینی» ،«قدسعلم م»ی همچون هاو واژه

  ؟استفاده كنند ،مدارس پرورشی

ه نظر كه ب این اشکال مطرح شود ،دبیرستان فلسفه علومو دقت درباره  در دعوت به توجه ،ممکن است در مقابل داعیه این مقاله

ری دادن وی به اینگونه مسائل فکو یا اصوال توجهاشد آموز دبیرستانی بهای یك دانشبرداشترسد اینگونه توجهات در سطح مین

تواند می فلسفه نیز ،داریم كه آریمی اذعان ،در مقام پاسخ به این پرسش .تاثیرچندانی در اندیشه وی داشته باشد ،و فلسفی

وامل یا نبودن این شقوق به عبودن و  ،آموز باشد و یا نباشددانشهای یك تواند در سطح برداشتمی وتاثیر باشد و یا نباشد بی

 ،ای كه باید بدان توجه شودلیك مسئله اصلی ،وابسته است ،سازندمی بسیاری كه وضع فلسفه و تفکر دانش آموز را محقق

 .است مینقش فلسفه در اندیشیدن آد اه وگخواست

ستوار بخش خود ای سامانبر نوعی فلسفه كه فیزیك نیوتون و یا هر فیزیك و علم دیگریاصرار ما در توجه به این مطلب است 

 . نوعی فلسفه است ،است و در واقع

آگاهی یا ناآگاهی ما و در این راه نیز از  ،بخشدمی استحکام میضمیر و ناخودآگاه آد فلسفه چیزی است كه خویش را در سٍرو 

 كند!!به حضور خود، كسب اجازه نمی 
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و در واقع هم چنین  - ،یعنی ممکن است نماید. می پروراند و معنامی وی را« ودنب»وشنیدن دیدن،  ،نوع اندیشیدن ،فلسفه 

اما فلسفه این علوم در  ،دیگری ندانند نامدارداروین و یا هر  ،مدارس ما چیزی از فلسفه علوم نیوتون آموزاندانشكه  -است 

  .معترف باشندو یا بر آن  ،بی آنکه خود بدانند ،سازدمتبدل آنان را « بودن» و كرده باشداعماق فکری آنان رسوخ 

الی از تواند خمین ،داندمی است وفیزیك نیوتون خوانده است و شنیدهكه تنها  ، فرضی یآموزذهن دانشنگارنده بر آن است كه 

ز خوبی نه از بدی و نه ااین اگر خود و یا دیگران بر این مطلب واقف نباشند و این البته  حتی ،باشد جهانی نیوتونو فهم فلسفه 

  .اندبخشیده« اندیشه و نظر»بلکه ناشی از مقام موثری است كه در پیکره جان آدمی بر  ،فلسفه است

 ،ای گیردج میاگر فلسفه ای در نهاد آد»این است كه كه در اینجا نباید از نگاه تیزبین طراحان آموزشی دوربماند ای اكنون نکته

ذهنی ی فلسفه ،ایو در نبود چنین فلسفه( 1384)داوری،« تواند آن را متبدل یا متغییر سازدمی این تنها فلسفه است كه

   .علم نیوتونی یا هر علم دیگری بر آن استوار استای است كه ، احتماال همان فلسفهآموزاندانش

آموز شپایان دهد، كه چگونه یك دان ضمیر جوانان دبیرستانی سِرِموجود در آموزشی ما باید بیاندیشد و به اینگونه تناقضات نظام 

ه ب بی تناقض و پرسش و دردسر -در سه فضای كالسی گوناگون-تواند در یك روز مدرسه چنین حال و روزی رامی دبیرستانی

  ؟پایان رساند

با نگاه فیزیکالیستی كه الزمه همراهی نظم جهانیِ مکانیك نیوتون است، به  -یعنی در كالس فیزیك-اول در زنگآموز این دانش

 Fو هر نیرویی را M خورشید و ماه و ستارگان را با یك چونان  ،هر شیء كوچك و بزرگی .كندمی جهان پیرامون خویش نگاه

  .1گیردمی بکار« معادالت ضروری جهان»و تخطی از  ،اشتباه كوچكحواس خود را برای پرهیز از هر قت و همه هوش و د انگاردمی

ابر و ماه و مه خورشید و »شود كه در آن می انگیزی مواجهآمیز و پرمعنا و خیالبا جهان اسرار -در كالس ادبیات -در ساعت بعد

و در این جهان افرادی  ،رهیافتگان سر مکنون و ناگشوده جهان مجنون لیلی و و انددر كار هوشیاری و رازگویی انسان« فلك

فارغ از ماجرا »را تنها موضوع قابل بررسی و دیگر مسائل را « موی دوست یسلسه» اند كه دانشمندان فکوری ،سعدی انچون

  .2دانندمی«

برای فهم چرایی وجود خداوند و در بحث  ،(و باالخره این دانش آموز در زنگ سوم و در كالس دین و زندگی)تعلیمات دینی

گیرد می جهنتیبه سادگی و از اینرو د كنمی تشبیهیا دوچرخه  ساعتیك نظم فیزیکی را به  یجهانِنظم و سامان نظم،درباره برهان

قرآن  ، خدای«اهلل»همان همان خدای ادیان و پیامبران، و گر محاسبهدقیق و  آن ناظمِالبته و  دارد میكه جهان نیز طراح و ناظ

  .)!(كریم است

ه تشبی ،دانستندمیكه چیزی از فیزیك ن ،را به دو جوان جاهل و بوالهوس مجنون در این حال انتظار ما این است كه او لیلی و

 ماندمی ساده «ساعت سازی»كه در ذهن او به  ادیان را ان فیزیکی بداند و خدایِرا با جه «سلسله موی دوست»و رابطه نکند)!(

 جدی تلقی نماید!  ،كه همواره بر روی ساعتش خم شده است

ه خویش فلسف بر اندمدارس ما نتوانسته آن این است كه درس ادبیات و دین و زندگی بروز این مسئله تبیینی فلسفی دارد و

 .)!(استوارند ()و یا بر هیچ فلسفه ای بلکه آنها نیز بر فلسفه درس فیزیك ،استوار شود

در روح و  ،نیوتون و خدای جهان ،نظم ،«سلسه موی دوست» ،دیگری كه در آن ، هستی شناسی و فلسفهنه بر جهان بینیو 

  .اندبه یکدیگر متصل اند و یافته وحدتدیگر  ییمعنا

فلسفه  ،قق شده باشداین فلسفه اگر اكنون نیز در نظام آموزشی ما در گوشه و كنار و به مدد بسیاری از دلسوزان و خردمندان مح

  .حدود و آینده آن به روشنی ترسیم نشده است ،و افق واضحی نبوده 

                                                 
شاره به قانون اول مكانيك نيوتن دارد . قانوني كه بيان  اين مطلب 1 صل     Fميدارد : نيروي ) ا سم برابر با حا شي از حركت يك ج ( آن  Mضرب جرم) ( نا

 (F=Ma( آن است .)aجسم در شتاب)

 
 سلسله موي دوست حلقه دام بالست = هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست / سعدي شيرازي 2
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ناسی و شمعرفت ،رسالت مهم طراحان آموزشی كشور این است كه پس از درك درست مبانی هستی شناسی برآنیم كه ،بنابراین

و  ،هاینهزممیدر تما ،بشری دانشعمیق و دقیق فلسفی و استفاده از دستاوردهای گوناگون با عقالنیتٍ  ،جدیدشناسی علومروش

 نند. فکری كشور اقدام كِ ای در جهت استواری حیاتپر مایه به طراحی نظام آموزشیِ ،و فلسفی مقبول مبانی دینیتطابق آنها با 

خود با جمعی از مدیران و معلمان آموزش و پرورش كشور،  میار عمواین قضاوت را به بیانی از بیانات رهبر انقالب در آخرین دید

 دهم : میپایان 1385-86تحصیلی سال آغاز در 

 باید فلسفه آموزش و پرورش اسالمی واضح د برای آموزش و پرورش طراحی كنند،ترین فکرها باید بنشیننبهترین و برجسته» 

اهیم خومی معلوم باشد دنبال چه هستیم و كجا ،آموزش و پرورش كشور روشن باشدی افق آینده ،باشد و بر اساس این فلسفه

 (18). « ج داریمیاحتما به اینها ا مشخص بشود هابرنامه ریزی بشود و راه ،كشی بشودبرویم و بر اساس آن خط

 

 ؛ اين مقاله بيان طرح پيشنهاديج( 

ضو عكه  ،موعل یو فلسف یتاریخی هابیرستان باید به زمینهددر جریان آموزش علوم شده برآنیم كه؛  یادبر اساس مقدمات 

عقالنیت و خالقیت  ،تاثیر زیادی در پرورش استعداد مفهومی، توجه شود. این امر بدون شك اندمیناپذیر نظریات علجدایی

خی ی تاریهااگر با این فلسفه و زمینه ،علوم تجربیفیزیك و  -یی همچون ریاضیهارشته ،آموزاندانش. خواهد داشت آموزاندانش

 ابندرا به درستی دری میتوانند معنای حقیقی مفاهیم علمینخست ن در درجه ،آشنا نشوند ،كنندمی كه مطالعه میو فکری علو

  .شوندمی مبتال ه در دروس گوناگون آنها دارد،كه ریشو در مرتبه بعد به فلسفه ناهمگونی 

اهمگونی نتواند میعالوه بر این و شود می منجر آموزاندانشذهن سامان در پیدایش نگاهی شکننده و بیبه فلسفه ناهمگونی كه 

  .را متبدل گرداند آنانو نگاه  سازدمستولی آنان خویش را بر كل فضای فکری 

بستر سازی مناسب جهت راهیابی صحیح و سنجیده ی مباحث » ،اصلی این مقاله هایپیشنهاداز جمله مهمترین از اینرو؛ 

 «دوره ان دروس اینمی علم به درونمایه دروس دبیرستان، در جهت رشد تفکر فلسفی و حذف نگاه ناهمگون درعلم و تاریخفلسفه

 نگارنده بر آن نیست كه راهیابیند. ی خود در نظر آیتا بدین وسیله علوم همراه با داستانها، زمینه ها و معماهای رازگونه .باشدمی

ها كنار دیگر درس در درسیباید همچنان به شکلی موضوعی و به عنوان یك  ،و رسمیت یافتن فلسفه و تاریخ علم در مدرسه

طراحی و  شانهای اساسیآموزان و پرسششکل بیابد، بلکه این راهیابی باید به شکلی درونزاد و در نسبت با دیگر دروس دانش

ه محتاج برنامناگفته پیداست كه این هدف خود مدرس فلسفه خود باشد.  ،تر آنکه هر درسآلر و ایدهرنامه ریزی شود و بهتب

 ریزی و تمهیدات بسیار است كه در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است. 

 

 ؛نتايج و مهمترينجمع بندي  -3

علوم پایه و مهندسی در مقاطع تحصیلی مختلف به علوم تببین درست چرایی گرایش جمع كثیری از دانشجویان  .1

  نماید.طلب می آموزشی كشور را جه جدی طراحاناست كه تو خواهیتبیینی مسئله ،انسانی

های علوم انسانی باید به هایی بجز رشتهرا در رشتهدانشجویان آموزان و غیررسمی دانشی هاو گرایش ذوق فلسفي .2

آن را  ،ی بین رشته ایهاتقویت و ترویج رشتهاهمیت به ایجاد، وكارهای مناسب و با تمهید ساز رسمیت شناخت و

  .ترغیب نموده و توسعه بحشید

 ضرورتبه جهت نتایج ذیل یك  هادبیرستانمدارس و در تفکر فلسفی پرداختن به فلسفه و  مهمتر از همه اینها، .3

 باشد : می آموزشي و پرورشي

 

  قالنی پرورش قوه ع بهترین زمینه را برای ،كندمی یجاداز موضوع اای كه ميدرك مفهوفلسفه با تفکر فلسفی و

  .آوردمی ی فکری فراهمهازایش سازیو زمینه

  هایطراحان نظامآفرین تا حد زیادی بر مسئله دردسر ،شودمی آغاز هنر پرسشگريروش فلسفی كه با 

  .آیدمی فائقسطوح مخاطبان در یك كار آموزشی، یعنی مشکل تنوع  ،آموزشی
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 ارد بلکه دمیبر ن فلسفه نه تنها باری از دوش ،نشود توجهاین معنا به اگر  .است از فلسفهغیر  تفكرفلسفي

  .خواهد بوددوش  خود باری بر

 هستی فراهمو و روشمند با حقایق جهان  سازگاري آگاهانهكودك و نوجوان را برای  رشد عقالني ،فلسفه 

  .آوردمی

  یابی به این است و دست آموزاندانشصحیح هدايت بهترین زمینه ساز  ،و تفکر درباره حقایق ،حقدعوت به

  .رسدمیبه نظر ترآسان ،با روش تفکر فلسفی ،پوییو حق جوییحق

 در یكو مخاطره انگیز است، چراكه  بی اساس آموزاندانشی آموزشبرنامه علم و دین در ، جدایی مطلق فلسفه 

بر  آنها از حقایق، روایتگریزان میو ،های هر یك از این حوزههامرز دانسته ، بایددهندهرشد یآموزشفرایند 

 .آموز روشن باشددانش

  و قوام  وجود: یابی آنها نخستكه الزمه پاسخ ،هایی وجود داردی درسی دانش آموز پرسشهادر كتابهم اكنون

و البته  هاستبه رسمیت شناختن و غیرتشریفاتی دانستن این پرسشو پس از آن  مدرساندر فكر فلسفي ت

 گزاری آنها در میان دروس دانش آموزان. ای و تدریس و جایهای بین رشتهلزوم توجه به برخی پژوهش

  را  علمفکر است كه حقیقتا این ی دبیرستان نمایندهدروس در  «علمتاریخ»مباحث مربوط به وجود توجه به

ی فکری هاعلم و تحوالت آن به جهت بذر افشانی وجود داستان تاریخیِو توان آموخت ميبدون معماهايش ن

  .نمایدمی ضروری ،مفهومیخالق و آموزش مقدمات یك خالقیت و تمهید  تشویقو 

  مانند عبور از علوم كالسيكدر فضاهای آموزشی دبیرستان،  پرورش خالقيتو نشاط علمي برای وجود 

روز، جدید و بحث انگیز علوم فیزیك نیوتون)الاقل در قسمتی از مطالب درسی(و پرداختن به برخی مباحث به

 نماید. می ضروری

 امروزه، دایره پژوهش كه  ی ناگشوده و رازآمیز علمدر مرزها انگیزای، جذاب و مسئلهباحثی بین رشتهطرح م

، دانش آموزان را با حقیقت كاری كه دانشمند را به خود اختصاص داده استاندیشمندان ن و بسیاری از دانشمندا

 قنماید.كند، آشنا میمی

 

تواند آن را می این تنها فلسفه است كه ،جای گیرد آموزاننهاد جان دانشدر علوم و دروس دیرستان، ای اگر فلسفه .4

در مورد  یریزبرنامه، و نقد و طراحان آموزشی به فلسفه علوم دبیرستان متبدل یا متغییر سازد و این مسئله لزوم توجه

 .سازدمی دو چندانآنها را 

 ينيبجهانو  به فلسفه آموزاندانشبه فلسفه علوم دبیرستان، ابتالی طراحان آموزشی از پیامدهای مهم بی توجهی  .5

و وس درگوناگون ی هافلسفه تناقض گاهی تضاد و شکننده و بی سامانی است كه ریشه در گوناگونی و ، ناهمگون

 علوم دارد .

شناسی و معرفت ،شناسیست كه پس از درك درست مبانی هستیرسالت مهم طراحان آموزشی كشور این ا .6

و تطابق  ،بشري دانشعمیق و دقیق فلسفی و استفاده از دستاوردهای گوناگون  عقالنيتبا  ،جديدِ علمشناسی روش

حيات فكري پر مایه ای در جهت استواری و پرورشی  طراحي نظام آموزشيبه ، مقبول مبانی فکری و دینیآنها با 

 .اقدام كنند كشور

 

 :ي اين مقالهپيشنهادهابيان  -4

ه باید نسبت ب  ،شناسی و غیرهزیست ،شیمی ،ریاضیات ،مدرسان  و معلمان هر رشته تخصصی علوم از جمله فیزیك .1

دریس در طول دوران ت ،هازمینه گونهو در اینببینند و آموزش  یابندبه خوبی آگاهی  هامباحث فلسفی پیرامون این رشته

  .به تالش فکری بپردازند و تحصیل
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ی تربیت معلم  وجود داشته باشد و هاباید به مثابه یك بخش مهم دروس دوره -یا تاریخ علوم دبیرستان -تاریخ علم   .2

 .گرددجدی تلقی 

  .ان دروس دبیرستان ارائه شودمی تواند به عنوان درسی مجزا  درمیدرس تاریخ علم نیز بیش از این .3

ان دروس)اختیاری و یا میتواند درمی درسی و ب( به صورت درسی مجزاانمی صورت الف(نیز به دو علم فلسفهآموزش  .4

  .دوره دبیرستان گنجانده شود آموزانشدان ضروری(

علم در نظام آموزش و پرورش كشور امکان شناسایی و جذب لسفهبا تاسیس بنیادهای مستقل تخصصی فلسفه و ف .5

 نخبگان این عرصه فراهم شود و به تربیت فکری آنان همت گمارده شود 

گذار بر راثیی تهااین شاخه ،دین و غیرهوعلم ،هنری گوناگون فلسفههابا برگزاری المپیادهای كشوری فلسفی در زمینه .6

  .شود یش از پیش اهمیت دادهیك كشور ب تاریخ فکر و اندیشه

یت به جهت تقو -یکی علوم انسانی و دیگری علوم پایه  - ،امکان تحصیل دانشجویان مستعد در دو رشته دانشگاهی .7

 ای فراهم گردد.بین رشتهی هارشته

ای است كه دانشجویان آن دارای علم كه در كشور ما تنها رشتهی همچون فلسفههاه رشتهدر آموزش عالی كشور ب .8

 (21).اهمیت ویژه داده شود ،اندمدارك علوم پایه و علوم انسانی

 

 :  هايان محدوديتب-5

 ي پژوهشي اين مقاله ها: محدوديت5-1

زان گرایش دانشجویان علوم پایه و می درباره ،دقیق و آماریی هاعدم دسترسی به داده ،مهمترین محدودیت پژوهشی این مقاله

 هدر مقدمه مقالچیزی كه  .بوده است.. .، هنر وی علوم انسانیهابه حوزه فیزیك و تجربیی ریاضیهارشته آموزاندانشمهندسی و 

  .ه استشدبدان اشاره 

 

  :پيشنهادي اين مقاله هايمحدوديتهاي اجرايي طرح: 5-2

ر با فکری ریزبین و تغیی د ونشومیذاتی مسئله تلقی نهای ، محدودیتهاهیچ یك از محدودیت ،ی این مقالههاپیشنهاددر اجرای 

  .باشندمیریزی برنامههای موجود قابل اصالح و و روش هاقالب

 عبارتند از :  هامحدودیتاین مهمترین لیك 

  .فضاهای آموزشیساختهای مناسب در تغییر و طراحی جدید عدم وجود زیر .1

ت استواری بر تربیدر كشور و نبودن عزم  / ریاضیكمبود آشنایان متخصص با دو زمینه علوم انسانی و علوم تجربی .2

 اینگونه نیروها.

ی یروبه جهت تربیت ن ،هادر مقایسه با دیگر رشتهعلم در كل فضای آموزشی كشور یی همچون فلسفههارشتهكم بودن  .3

 .هاگونه زمینهینانسانی متخصص در ا

خواهی را بر طراحان و و تحول میچنان است كه راه هر حركت مفهوآندر وضعیت فعلی كه به اختصار  ،مسئله كنکور .4

 ( باشدمیبحث درباره این مسئله در گستره هدف این مقاله نبندد. )می اندیشمندان عرصه آموزش و پرورش

 

 پایان
 
 . 

 
 ؛ هايادداشت

 .تنها بر اساس مشاهدات و تجربیات شخصی بوده است این موضوعی پژوهشی مستقلی دسترسی نداشته ام، و طرح هااین رابطه به دادهنگارنده در  -1

  .این مقاله استی هالزوم تحقیق درباره این سئواالت از پیشنهاد
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ی علوم انسانی به آنان هابا انتخاب رشتهممکن است اجتماعی خاصی كه ی شغلی، ترس از حضور در تیپالیلی چون مخالفت خانواده، آیندهد -2

  .جداگانه است اتی، كه بررسی هر یك از این عوامل محتاج تحقیق ....شود و تحمیل

وزش در چند مقاله معنای اصیلی را از فلسفه و چرایی آم  1384تفکر فلسفی معاصر، نشر ساقی  دكتر رضا داوری اردكانی در كتابی ارزشمند با نام  -3

 آن ارائه كرده است. 

 1383انتشارات سما قلم، چاپ اول .گروه مترجمان .ی فیلسوفهابچه .هینس، جوانا: گری ر.كبرای آشنایی بیشتر با روش یادگیری از طریق كاوش -4
هران. تهران: دانشگاه تو تربیت، شریعتمداری، علی. اصول تعلیمهای تفکرفلسفی و كاركردهای اموزشی و پرورشی آن ر.ك: برای آشنایی با مولفه -5

 (62-31ص سی دیدگاههای دكتر فیلیپ اسمیت.)فصل دوم: برر. 1385چاپ اول 

ی، كریمانگیزش و ایجاد تفکر خالق، ر.ك:  رو گستره مفهومی و داللتهای آن د« نظم پریشان»برای آشنایی بیشتر با مفهوم متناقض نمای  -6

 1385نما در تربیت. انتشارات عابد .متناقضعبدالعظیم. نظم پریشان، گفتمان 

 روشها، الگوها و - گفتگو و تفاهم در قرآن كریم   .فضل اهلل، سید حسینبرای آشنایی بیشتر با روشهای طرح پرسش در قرآن كریم، ر.ك :  -7

تمدنها، با همکاری انتشارات هرمس، چاپ اول، ردامادی، انتشارات مركز بین المللی گفت و گوی میترجمه: سید حسین  دستاوردهای گفت و گو 

  .، فصل چهارم : گفت وگو در قالب پرسش1380

 تاریخ علم كمبریج، ترجمه حسن افشاركتاب خاص، طور بو  ،علم بطور عاممربوط به تاریخهای و تامل در كتاباز مطالعه نگارنده این برداشت را  -6

 . ماهدریافت

  الین ا ك فصل هفتم، همچنین :  رنان، مبادی مابعد الطبیعه علوم نوین، ترجمه عبدالکریم سروش .آرثربرت، تدوینبرای اطالعات بیشتر ر.ك  :  -7

  8و  7فصل  ترجمه : حسن افشار ،تاریخ علم كمبریج 

به اشاره دارد، در این نامه  17/11/81در تاریخ گران حوزه، آموختگان و پژوهشدانش رهبری به نامه جمعی ازاین مطلب به پاسخ مقام معظم-8

  .شده است اشاره...علم و جنبش نرم افزاری وپردازی، و...در جهت تولیدی نظریههادر زمینه تاسیس كرسی میرویکردهای مه

 فرهنگی میانتشارات عل ،مبادی مابعد الطبیعه علوم نوین،به قلم عبدالکریم سروش  آرثربرت، تدوین برای اطالعات بیشتر ر.ك: مقدمه ترجمه كتاب  - 9

جفی، ترجمه : بتول ن  علم و دین از تعارض تا گفتگو    .اف.ت، جانهانظریه داروین، ر.ك : میبرای تدقیق بهتر درباره مباحث فلسفی، دینی و كال -10

  1382انتشارات طه، چاپ اول، بهار 

ترجمه اسماعیلیان خامنه، انتشارات جوانه رشد، چاپ اول،    تارو پود حیات  .: كاپرا، فریتیوفبرای مطالعه بیشتر درباره گستره دانش حیات ر.ك -11

1383 

این ت كتاب، بر اساس تاكید و اشاره در صفحه نخس) 2ص  1384، چاپ درسی هایفیزیك سال اول دبیرستان، دفتر برنامه ریزی و تالیف كتاب -12

 تغییر نخواهد كرد (  1386-1385كتاب تا پایان سال تحصیلی 

حبت ص درباره این امرگوناگون  هایانگاشتو غرب و دینی در مدارس  میمباحث عل طرحدرباره تاریخ و مستند  بسیار كامل یاین مقاله به شکل – 13

 عنوان مقاله چنین است :  .باشدمی نموده است و در اینترنت قابل دسترسی
Addicott, Jeffry. Storm Clouds on the Horizon of Darwinism: Teaching the Anthropic Principle and Intelligent 

Design in the Public Schools   
 بیان روایتهای گوناگون و شرح اصل آنتروپیك :  -14

Bostron , (2003). Observation selection effect in the philosophy & science   is available at:   http 

//www.anthropic-principle.com 
 ر.ك: -15

Craig, W. L. (1990).  The teleological argument & Anthropic principle.  In the logic & rational Theism:pp.127-

153  

 همچنین ر.ك : 

Carter, B. (1974).  Large number coincidences and the anthropic principle in cosmology.  Confrontation of 

cosmological theories with data. M. S. Longair. Dordrecht, Reidel: 291-8. 

( 1385) پور، حامد .نامه دانشجویی: صفاییپایان)  .اینجانب استشناختی موضوع پایان نامه ی كارشناسی ارشد روش شناسی اصل انسانی كیهان– 16

رائه ا. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران –گروه فلسفه علم -دانشکده علوم انسانی« روش شناسی اصل انسانی كیهان شناختی» 

چهارمین همایش دانش آموزی نجوم و فضا در مواردی از این دست در  .داردمیاطالعات بیشتر درباره این موضوع، این مقاله را از هدف اصلی خود باز

  .ی علم و دین و فلسفه بودهابه پیگیری چنین مطالبی در مرز رشته آموزاندانشارائه گردید و نتیجه آن، ترغیب باورنکردنی  ()اصفهان 85 آذر ماه

( یهایکی نیوتون معروف ) آنگونه كه از رساله د دو جنبه دارددشخصیت عظیم علم متجبه یك معنا دو نیوتون داریم یا به تعبیر دیگر این »  -17

)نصر،  «در زمینه كیمیاگری است  ییها...صاحب تفاسیری بر كتاب مقدس و نیز رساله.نیوتنی كهشود و دیگری می اصول و نور شناسی وی شناخته

1385 :186) 
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منتشر شده توسط اتحادیه  همچنین و  www.khamenei.ir ، منبع : 1385بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی معلمان سراسر كشور،  -18

  .روشن ترین افق:كشور در جزوه ای با عنوان آموزاندانشمیجمنهای اسالان

واحد -سالمیدر دو دانشگاه )دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اتنها در مقطع كارشناسی ارشد، و تنها در « فلسفه علم»در كشور ما رشته  -19

و این در حالی است كه افراد شركت كننده در آزمون  (!)رسد نفر نمی 25در هرسال، به وجود دارد و حجم پذیرش این رشته، ( علوم و تحقیقات تهران

 زمینه آماری مستقل و مستنداین )در باشد)!( مینفر 2000در حدود ی صادره توسط سازمان سنجش كشور هاسال بر اساس كارنامه این رشته در هر

 ( شودمیده در آزمون كارشناسی ارشد ابراز نظری قبولی دانشجویان شركت كننهاو تنها بر اساس رویت كارنامه در اختیار نگارنده نیست
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