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چکیده
بررسی آراء و افکار فیلسوفان و داللتهای تربیتی نظریههای آناان از موواوعاتی اسات اه
همواره محققان جهت سب بینش افی و همهجانبه به انجام آن مبادرت میورزند .در این
نوشتار نیز آراء و نظریههای فلسفی برتراند راسل اه یکای از فیلساوفان بازر در فلسافه
تحلیلی می باشد بررسی گردیده است .این بررسی با مطالعه تابخانهای و تحلیال محتاوای
یفی انجام شده ،بهطوری ه ابتدا دیدگاههای وی در مورد مسائل اساسی فلسفی به میزانی
ه در تب خویش بدانها پرداخته است مطالعه و سپس استنتاجاتی ه مایتاوان از ایان
دیدگاه ها در خصوص برنامه درسی و ماهیت عناصر آن به دست آورد ارائه شده است ه در
عنصر اهداف به پرورش خرد ،هوش ،روحیاه علمای ،انساانهاای آزادانادیش و ،..در عنصار
محتوا بر رعایت نظریاه تطاابد در اعتبارسانجی محتاوا و پارداختن باه موواوعاتی اه در
پرورش ذهن ،روحیه علمی و تربیت اجتماعی تأثیر گذارند ،در عنصر روش بیشتر بار روش-
های مکتب رفتارگرایی و استقراء و همچنین اند ی نیز به روشهای شناختگرایان و شهود
اشاره شده است و در فرایند ارزشیابی نیز ارزیابی چگونگی اندیشیدن و روحیه علمی شاگرد
از طرید آزمونهای هدف  -آزاد و عملکردی ذ ر شده است .پاس از ایان داللتهاا ،نکاات
مثبت و منفی دیدگاههای راسل نیز بررسی گردیده است.
واژههای کلیدی :برتراند راسل ،آراء فلسفی ،برنامه درسی.
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 .1مقدمه
تربیت شاخهای از معارف بشری است ه میتواند یافتههای فلسفه یاا اندیشاههاای
یک فیلسوف بزر را به ار گیرد و مدلهایی برای عمال تربیتای از آنهاا اساتنتا
ند (بهشتی )37:1377،چون ه فیلسوفان اغلب در مورد تماام یاا برخای مساائل
اساسی هستیشناسای ،انسانشناسای ،معرفتشناسای و ارزششناسای باه بحاو و
ایدهپردازی پرداختهاند و میان این مسائل و تربیت رابطه تنگااتنگی وجاود دارد اه
جان دیوئی فلسفه را نظریه لی تربیت میناماد (اباراهیمزاده )8:1384،میتاوان در
مورد ماهیت عناصار و مؤلفاههای تعلیموتربیات و باهتبع آن دربااره برناماه درسای
استنباطها و استنتا هایی به عمل آورد البته ممکن است فیلسوفان راجع باه تماام
مسائل فلسفی یا ماهیت عناصر تربیت سخن به میان نیاوردهاند ه در ایان موعاع از
مجموع گفتارهای آنان بیاناتی استنباط نمود.
باتوجهبه ارتباط تنگاتنا فلسافه و تعلیموتربیات یاا برناماه درسای اه ملکای
( )32:1389در این زمینه میگوید اگر بگوییم فلسفه آغاز برنامه درسای ،فرایناد آن
و پایان برنامه درسی است سخن بهگزاف نگفتهایم .در ایان راساتا باه بررسای آراء و
افکار فلسافی برتراناد راسال ( )1872-1970میپاردازیم تاا بدینوسایله در ماورد
ماهیت عناصر برنامه درسی از دیدگاه وی استنتاجاتی داشته باشیم.
برتراند آرتور ویلیام راسل 1فیلسوف توانای انگلیسی باه ساال  1872باه جهاان
هستی پای نهاد و در سال  1970در نود و هفتسالگی زندگی را بدرود گفات راسال
در سهسالگی پدرش را از دست داد و ازآنپس سرپرستی او به مادر بازرگش واگاذار
شد راسل درسهای عبل از دانشگاه را در منزل بهوسیله اساتید خصوصی فراگرفت و
در زبانهای فرانسه و آلمانی نیاز مهاارت خاوبی ساب ارد و ساپس در دانشاگاه
مبریج در رشته فلسفه به تحصیل پرداخات .راسال پاس از فراغات از تحصایل باه
بررسیهای فلسفی پرداخت و تابهای متعددی نیز به تحریر درآورد ه میتوان به
تشریح انتقادی از فلسفه الیبنیتز ،اصول ریاوایات ،مباانی ریاوای ،مساائل فلسافه،
شناخت ما از جهان بیرون ،منطد جوهر فلسفه ،مقدمهای بر فلسفه ریاوی ،بلشاویزم
1 .Bertrand Arthur William Russell
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در عمل و تئوری ،تحلیل ذهن ،تحلیل مااده ،زمیناههاای فلسافه ،منطاد و عرفاان،
پژوهشی درباره معنا و حقیقت ،تاریخ فلسفه غارب ،و تااب مرزهاای داناش اشااره
نمود .وی همچنین عالوه بر فلسفه و ریاویات در خصوص مسائل اجتماعی چنادین
تاب و گفتار ارائه داد و از بررسی تابهای راسل چنین بر میآید ه این فیلساوف
در آغاز به پژوهش منطد و ریاوی گرایش داشته و در سالهای بعد بیشتر به فلسفه
پرداخته است و در دوران پیری به طور ویژه به مسائل اجتمااعی نظار داشاته اسات
(راسل.)7-17: 1349،
راسل در تاب شرح حال راسل به علم خویش بیان میدارد پیوسته سه احسااس
ساده ولی بسیار شدید بر زندگی من حکمفرما باوده اسات -1:تمایال باه عشاد -2
تحقید در علم و  -3تأثر نسبت به آالم و مصائب بشری ه عشد را باه دلیال سارور
آفرین بودن برای انسان و رهانیدن او از تنهایی ،عالعه به علم را باه دلیال عالعاه باه
درک علوب بشر و علت پدیدههای طبیعی و تأثر نسابت باه آالم بشاری هام نتیجاه
انعکاسااات نالااههااا و وااجههااای افااراد رنجدی اده در علااب خااویش ذ اار می نااد
(راسل.)4:1346،
راسل از فیلسوفان تحلیلی یا تحلیل منطقای 1میباشاد اه ایان مکتاب نقاش و
وظیفه اساسی فلسفه را نه در مطالعه ماهیت طبیعات و خلقات بلکاه تجزیاهوتحلیل
منطقی و زبانشناختی میدانند زیرا معتقدناد اه بسایاری از عااایا و پرساشهای
فیلسااوفان از درساات درنیااافتن منطااد زبااان سرچشاامه میگیرنااد (شااعاری
نژاد )571:1383،این مکتب مثل سایر مکاتب فلسفی از عبیل ایده آلیسام ،رئالیسام
یا پراگماتیسم یک مکتب نظامدار نیسات اه باه بحاو در ماورد هساتی ،واععیات
معرفت و ...بپردازد؛ اما ویژگی عمده این مکتب توجه به مسئله زبان میباشاد اه در
سایر مکاتب چندان موردتوجه عرار نگرفته است و اینکه این فلسفه ار اصلی فلسافه
را تحلیاال و توواایح زبااان و افکااار تلقاای می نااد (شااریعتمداری )223:1384،و
دراینرابطااه راساال فلساافه را روشاانگری مفهااوم از راه تحلیاال آنهااا میدانااد؛ امااا
بااینوجود در این مقاله سعی شاده اسات از مجماوع گفتاههاای وی اه بهصاورت

1. logical philosophy or analytic philosophy
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پرا نده در مورد مسائل فلسفی در تابهای خاویش اشااره نماوده بادان پرداختاه
شود.
راسل در حوزه هستیشناسی اصالت را ناه باه مااده و ناه باه ذهان داده اسات و
میگوید اگر ما هر نوع شیئی را در نظر بگیریم ه فروااً بهوسایله حاواس بارای ماا
شناخته میشود چیزی ه بالفاصله حواس برای ما میگویند حقیقات راجاع باه آن
شی ه جدا از ما هست نمیباشد؛ بلکه تنها حقیقتی درباره دادههای حسی معینای
میباشد ه ما میتوانیم ببینیم و آن دادهها به رابطاه باین ماا و شای بساتگی دارد
(راسل .)18:1943،وی بیان میدارد آنچه اصالت دارد نه ماده و نه ذهان باوده بلکاه
ساختمان این دو (آنچه ه در اثار تعامال باین ذهان و مااده باه وجاود میآیاد) از
رویدادهاست ه اصالت بیشتری دارد و ایان رویادادها مایتوانناد جنباه فیزیکای و
ذهنی داشته باشند به عقیده راسل دانش آدمی بهتدریج دو مفهوم ذهن و ماده را به
هم نزدیک می ند و نه ذهن جنبه ذهنی خویش را آنچنان نگاه میدارد و نه مااده
چنان مادی بهجای میماند و در گفتن ایان ایاده راسال تحتتاأثیر نظریاه نسابیت
انیشتین در علم فیزیک و دیدگاه رفتارگرایی در ماورد ذهان و اندیشاه باوده اسات
(راسل)116-117:1349،
درواعع راسل بر دنیای خار از ذهن اعتقاد دارد؛ اما واععیت را منحصراً امر بیرونی
و مادی نمیپندارد و در تاب مسائل فلسفه میگوید دو نکته مهمای اه از تئاوری
جدید برای فیلسوف مطرح میشود ناپدیدشدن ماده بهعنوان یک چیز است باهجای
شیئیت ماده انتشارات از یک محل اساس مااده را تشاکیل مایدهاد یعنای تئاوری
نساابیت اسااتحکام ماااده را از ب این باارده اساات (شااریعتمداری .)242:1384،راساال
میگوید به اندیشه من جهان مجموعهای از نقطهها و جهشهای فاعد وحدت و فاار
از مداومت عاری از نظم و ترتیب و خالی از هر محتوای دیگری ه مسئلهآموز عشاد
باشد تشکیل شده است .پس راسل نه مانند ایده آلیستها بر اصالت تصور و نه مانند
ماتریالیستها و رئالیستهای طبیعی بر اصالت ماده و عالم خار اعتقاد دارد بلکه به
نظر میرسد دیدگاه بینابین داشته و بر رویداد فیزیکی  -ذهنی تأ ید می ند.
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از دیدگاه راسل طبیعت آدمی همچون ماده خامی است ه از طرید تعلیموتربیات
شکل میگیرد (راسل .)31:1347،پس طبیعت آدمی نه خوب و نه باد اسات بلکاه از
طرید تأثیر پذیرفتن از محیط عادات خوب و بد از آن ظاهر میشود.
راسل ( )65-81:1349در خصوص علم و معرفتشناسی در تاب مسائل فلسافه و
زمینههای فلسفه بحو زیادی نموده است و میگوید علم عبارت است از نسبت باین
ذهن و ماسوای آن و درک تحقد این نسبت به دو صورت انجام میگیارد مساتقیم و
توصیفی .مستقیم مستلزم استنتا نیست و توصایفی محتاا اساتنباط اسات علام
انسان به نفس خویش معرفت مستقیم است نفس آن است ه به ماسوای خاود علام
حاصل می ند؛ اما علم او به اشیا خار باواسطه است و وجود چهاار چیاز در جهاان
ثابت میگاردد  -1نفاس و ذهان  -2بساائط حسایه  -3لیاات عقلیاه و  -4اعیاان
خارجی ه سه امر اول با معرفت مستقیم و مورد چهارم با معرفت غیرمستقیم بر ماا
معلوم میشود.
بهطور لی شناخت چهار مرحله دارد؛
 -1آنچه میان محرک بیرونی و اندام حسی روی میدهد.
 -2آنچه میان اندام حسی و مغز روی میدهد.
 -3آنچه در مغز انجام میگیرد.
 -4آنچه میان مغز و اندام حر تی و نشی روی میدهد.
راسل بر اساس مراحل فوق میگوید استنباط ما از اشیا دارای دو مرحله اسات -1
مرحله فیزیکی  -2مرحله روانشناختی
در مرحله فیزیکی از یک احساس به یک رویداد فیزیکی میرسیم؛ اما با اساتنباط
همراه بوده و گاهی در این استنباط خطا نیز وجود دارد مثالً برخی اوعات عیناک در
چشمم میباشد؛ ولی به دنبال عینک خود میگردم؛ لذا از باین  4مرحلاه فوقالاذ ر
فقط مرحله سوم به علت شناخت ناچیزی ه در مورد مغاز داریام آن را وابساته باه
روانشناسی میدانیم پس شناخت نه منحصراً حسی و مادی است و نه منحصاراً امار
ذهنی.
باتوجهبه بحوهای فوق به نظر میرسد راسل با اینکه در نوشتههایش باه رات باه
گفتههای واتسون بنیانگذار مکتب رفتارگرائی استناد رده؛ اما راه یادگیری را صرفاً
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شرطیسازی نمیداند بلکه شناختگرایی و سب بینش و استنباط روانشاناختی را
نیز می پذیرد و در این راستا در تاب خاود باه آزماایش اوهلر در زمیناه رسایدن
میمون به بینش و حل مسئلهای ه با آن روبهرو شده است را ذ ر می ند.
راسل همچنین در بحو مربوط به شیوههای تحقید عیاسی و استقرایی بیان مای-
ند شیوه عیاسی با اینکه بیش از دو هزار ساال بار منطاد فرماانروایی ارده اسات
چندان داناش بشاری را پایش نبارده اسات؛ اماا شایوه اساتقرایی باعاو پیشارفت
شگفتانگیز در علم شده است ه منطد این شیوه عبارت است از:
«چون  Aو  Bاغلب همراه با یکدیگر روی دادهاند و هرگز از یکدیگر جاادا نبااوده بنااابراین محااتمالً
همواره با یکدیگر روی خواهند داد» (راسل  .)39:1349یاا در جاای دیگار بیاان می ناد
اصل استقرا دارای دو جزءاست:
 -1هرگاه امری از نوع معینی همیشه مقارن با امری از نوع دیگر مشاهده شاده
و هرگز آن را جدا از آن نبینیم هرعدر تعداد ماوارد مجااورت آنهاا بیشتار
باشد احتمال مجاورت و همزمانی آنها در موارد جدید بیشتر خواهد بود
 -2وعوع تعداد افی از موارد مقارنت دو امر مزباور ،احتماال اعتاران جدیاد را
عریببهیقین میسازد.
 -3بنابراین از نظر راسل عوانین جزئی بسیار دعیدتر از عوانین لی هساتند و
حتی میگوید مقدمه بری عیاس حاصل استقرا اسات و در نتیجاه عیااس
بهنوعی محصول استقرا میباشد .برایناساس صاحت عاانون لای متار از
صحت عانون جزئی است.
موووع بعدی ه راسل در حوزه معرفات بادان میپاردازد ماالک حقیقای باودن
معرفت است اینکه با چه معیار و مال ی میتوان حقیقی بودن یک معرفات ادعاشاده
را تعیین رد .در این باره ایده آلیستها نظریاه توافاد را مطارح مینمایناد اه بار
مبنای این نظریه ،عایهای حقیقای اسات اه باا دیگار عااایا توافاد داشاته باشاد
بهعبارتدیگر وعتی عایهای از عاایای اثبات شده نتیجه میشاود و ایان نتیجاه باا
دیگر عاایا توافد داشته باشد آن عایه حقیقی است (شریعتمداری)147:1384،
اما راسل بر نظریه توافد دو اشکال وارد می ند:
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نایم فقاط یاک هیئات متالئمای از عقایاد
 -1دلیلی نیست بر اینکه فار
امکانپذیر است؛ زیرا هر داستانپرداز خیالپروری میتواند گذشاته عاالم را
چنان تصویر نماید ه با آنچه ما میدانیم سازگار و متالئم بوده و بااینحال
با گذشته واععای بالکال اخاتالف داشاته باشاد بناابراین تعریای حقیقات
برحسب تائم و عدم تناعض وافی به مقصود نیست؛ زیرا بر وجاود انحصااری
یک نظام متالئم واحد دلیلی نمیتوان یافت.
 -2در تشخیص خود تالئم و توافد باید گفت ه در چاارچوب عاوانین منطاد
باید بدان پرداخت وعتی دو امری صادق باشاند آنهاا را متوافاد یاا ماتالئم
میگویند اما برای تعیین اینکاه آیاا هار دو صاادق هساتند بایاد عابالً باه
حقایقی از عبیل اصل امتناع و اجتماع نقیاین آگاهی داشته باشایم یعنای
آزمایش تالئم یا تنافی در چاارچوب عاوانین اساتخوانبندی شاده صاورت
میگیرد (راسل ،بدون تاریخ)150-163:
لذا وی میگوید در تعیین حقیقت باید به اصل مطابقت با واعع یا نظریه تطاابد
رجوع رد ه بیان می ند حقیقت عبارت است از نوعی مطابقت میان عقیاده و امار
واعع ه به عول راسل رویهمرفتاه بیشاتر ماورد عباول فالسافه عارار گرفتاه اسات
بهعبارتدیگر ذهن فقط ایجاد عقیده می ند یعنی اعتقادات عائم بار ذهان هساتند؛
اما صدق و صحت آنها متوعی بر ذهن نیست یعنی ذهن در صادق یا اذب سااختن
عقیده مدخلیتی ندارد مگر در مورد خاص امور آیناده اه تحقاد آنهاا در عادرت و
اختیار شخص صاحب اعتقاد است پس هار عقیادهای صادق و صاحت دارد اه در
مقابل واععیتی مطابد خود آن باشد و اگر چنین مطاابقتی باا واعاع نباشاد اذب و
باطل است.
راسل در سب معرفت به شهود نیز اشاره دارد و معرفت بالواسطه را شاهود مای-
نامد و حقایقی ه از طرید شهود معلوم میگردند حقاید بدیهی هستند و بهصاورت
لی علم ما به حقاید بالکل وعوف بر علم شهودی است و همچنین در اداماه دو ناوع
شهود را ذ ر می ند:
-1تصدید شهود حسی مثالً وعتی عطعه سرخ رنگی میبینیم حکم مای نایم فاالن
عطعه سرخرن است
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 -2تصدیقات تذ ری است ه شبیه تصدیقات حسای ولای متماایز از آن اسات اه
همان علم به اتفاعات گذشته است در هر دو این شهودات معرفت ما بالواساطه اسات
(راسل ،بدون تاریخ.)141-149:
در حوزه اخالق راسل بیان میدارد بشر موجودی است ه جبراً منفعتخواه اسات
و جز در پی سود خویش نیست و بهخاطر مادی فکار اردنش باه هایم معیااری از
معیارهای اخالعی عائل نیست نه خیر فایلت افالطاون ناه حاد وساط ارساطو و ناه
اخالق وجدانی یا احساس تکلیی انت؛ بلکه میگوید ارهایی از عبیل رعایت حقوق
دیگران ،انجام وظایی اجتماعی ،احترام به شخصیت دیگران همه بهخاطر ایان اسات
ه بشر در زندگی اجتماعی بدانها نیاز دارد و اینها مبناای غیرماادی ندارناد بلکاه
حقیقت این است ه منافع انسان هم در اینهاست و در تربیات بایاد باه افاراد ایان
تیزهوشی را داد و به او حالی رد آنچه اخالق نامیده میشود همان چیزهاایی اسات
ه سود همگان را دربر دارد.
راسل همچنین میگوید مفهوم خوب و بد بیان ننده رابطه بین شخص اندیشانده
و شی مورد جستوجوست اگر رابطه ،رابطه دوست داشتن باشاد آن را خاوب و اگار
راب طه ،رابطه نفرت داشتن باشد آن را بد میخوانیم و اگرنه دوست داشتن باشد و نه
نفرت داشتن آن شی نه خوب است نه بد (دژا ام.)90:1375 ،
راسل بیان می ند حس گناه ،پشیمانی و ترس نباید بار حیاات اودک مساتولی
شود ود ان باید شاد ،خندان و خوشبخت باشند و نبایاد از شاناخت اماور طبیعای
روگردان باشند وی میگوید تربیت را باه تعلایم خارسهاا تبادیل ردهاناد چطاور
خرسها را رعص میآموزند آنها را روی یک صافحه آهناین دا مایگذارناد و بارای
ایشان فلوت میزنند آنها میرعصند؛ زیرا اگر دائماً بایساتند ای پایشاان مایساوزد
نظیر این ووع برای ود انی پیش میآید ه مورد مالمت بزرگتران بهخاطر اعااای
جنسی بدن خود عرار میگیرند ایان مالماتهاا بعادها آناان را مشاوش ارده و در
زندگی جنسی بدبخت میسازد (دژا ام.)348:1375،
راسل و تعلیموتربیت و برنامه درسی
تا نون هیم پیشرفت اصیل بدون تحول پذیرفتن اندیشه عامه و همگاامی نسابی
با افکار مترعی و آشنایی با حقاید زندگی امکانپذیر نبوده و امروزه نیز نمیباشاد
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برای ایجاد هرگونه بازسازی اجتماعی تکان دادن به اندیشاه و خارد ماردم اماری
وروری است (راسال .)117-125:1360،راسال تربیات را لیاد جامعاه و جهاان
میداند .از دیدگاه راسل ووعیت جهان امروز باه دلیال یکاهتازی ااروان علام و
عقب ماندن عافله خرد از این اروان چندان روایتبخش نیست .به هماین دلیال
به نسبت افزایش مهارت و چیرهدستی باا ااهش خارد مواجاه هساتیم .ترسایم
ووعیت حاور نشان میدهد ه هرچند پیشرفت علام باهظاهر در ابعااد مختلای
تأثیر ملموس و مهمی داشته است ولای باا مهیاا ردن وساایل شاتار و ناابودی
دستهجمعی ،بقای نوع بشر را باه خطار انداختاه اسات .رعابات میاان شاورها و
اربرد تسلیحات ،تمدن چندین هزارساله بشری را بر لبه پرتگاه نیستی عارار داده
است و اوطرابی عظیم بر وجود انسانها مسلط ساخته اسات (دوروارد ،1346:باه
نقل از میرلو.)24:1387،
راسل دلیل این استفاده نادرست از علم را حا م بودن رعابت بر دنیای علم و
زندگی بشر میداند و راهحل آن را همکاری و مشار ت انساانهاا باهجای رعابات
میداند .آنچه راسل بدان معتقد است نیاز نوع بشر در عصار حاوار باه مشاار ت
بهجای رعابت است (میرلو.)25:1387،
راسل تغییر فاای رعابتی به مشار تی و استفاده درست از دنیای علام را مساتلزم
پرداختن صحیح به تعلیموتربیت میداند و عقیده دارد ازبینبردن این فاصاله توساط
نظام تعلیموتربیت صورت میگیرد و ازاینحیو راسل مانند بازساازی گرایاان ساخن
میگوید .همچنین راسل میگوید آموزشوپرورش بایستی در دسترس همه ود اان
باشد هدف نظام آموزشوپرورش بایستی فراهم نمودن فرصت دسترسی باه بااالترین
سطح آموزشوپرورش برای هار س چاه پسار و چاه دختار در ایان جهاان باشاد و
همچنین برای ود ان با نیازهای خاص نیز باید آموزشهای خاصی ارائه شود (اوندا
و متسویشی)17:2004،1؛ اما راسل علایرغم واعای باودن باه اهمیات تعلیموتربیات
دیدگاه منسجمی درباره آن ارائه نداده است .تابهای راسال دربااره تعلیموتربیات
حاوی تفسیرهای اجتماعی و تربیتی عوی ،بذلاه گویاناه و خردمنداناهای اسات ایان

1 .Onda and Matsuishi
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تفسیرها فراهم آورنده الگویی منسجم برای تعلیموتربیت مترعی است؛ اماا از حیاو
فنی اصالً جنبه فلسفی ندارد (بهشتی.)38:1377،
راسل میگوید تعلیموتربیت دو معنا داشته است:
 -1در معنای وسیعتر تعلیموتربیت نهتنها شامل آنچه ه ما از طریاد آماوزش
فرامیگیریم بلکه شامل هماه آنچاه اه از طریاد تجرباه شخصای حاصال
می نیم نیز میشود.
 -2در معنای محادودتر تعلیموتربیات عباارت اسات از آنچاه اه باه آماوزش
محدود شده و اطالعات مشخصی درباره موووعهای مختلی ه در زنادگی
مفید هستند به شخص انتقال داده میشود (راسل .)26:1917،یعنی راسال
به تربیت باهعنوان اماری مرباوط باه تهاذیب خلدوخاوی و تعلیموتربیات
بهعنوان امری مربوط به تحصیل علم ه بهتار اسات آن را آماوزش بناامیم
اشاره دارد (راسل.)9:1347
در اینجا باتوجهبه آنچه راسل در حوزه جهان ،معرفتشناختی و اخالق بیان داشته
به استنباطات و استنتاجاتی در خصوص ماهیت عناصر برنامه درسی میپردازیم و به
پرسشهای زیر پاسخ میدهیم.
 -1آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللتهایی برای بخش اهاداف برناماه
درسی ارائه مینماید؟
 -2آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللتهایی برای بخش محتوای برنامه
درسی ارائه مینماید؟
 -3آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللتهایی بارای بخاش روش برناماه
درسی ارائه مینماید؟
 -4آراء و افکار فلسفی برتراند راسال چاه داللتهاایی بارای بخاش ارزشایابی
برنامه درسی ارائه مینماید؟
 -5دیدگاه تربیتی برتراند راسل دارای چه نقاط مثبت و منفی است؟
.1-1

روش پژوهش
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پژوهش حاور از نوع پژوهشهای یفی بوده اه باا مطالعاه تابخاناهای و تحلیال
محتوای یفی از نوع هدایت شده انجام گردیده است .تحلیل محتوای هادایت شاده
نمونهای از تر یب هدفمند استقرا و عیاس اسات اه در آن حر ات میاان اساتقرا و
عیاس درگیر فرایند استفهامی است (تبریزی .)132:1393،در این جا نیاز محقاد باا
مدنظر عراردادن عناصر برنامه درسی (بُعاد عیاسای) باه دنباال اساتنباط مقولاهها و
ماامین مربوطه (بُعد استقرایی) از آراء فیلسوف موردنظر بود .بادین صاورت اه باا
مطالعه منابع مکتوب دادههایی ه آشکارا یا غیرمستقیم به تربیات و برناماه درسای
مربوط میشدند دگذاری شده و از این طریاد مااامین مرباوط باه عناصار برناماه
درسی از آراء و افکار برتراند راسل استنباط گردیده اسات .مناابع تحلیال شاده آثاار
برتراند راسل بود ه با نمونهگیری در دسترس  8اثر این فیلسوف مورد تحلیال عارار
گرفته ه مشخصات آنها در عسمت منابع موجود میباشد.
.2

یافتهها

با عنایت به اهداف پژوهش در ذیل به تفکیک پرسشها یافتههای ه مطالعه حاوار
بدان دستیافته است آورده میشود.
 -1آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللتهایی برای بخش اهداف برناماه
درسی ارائه مینماید؟
راسل میگوید با بیهدف باودن آماوزشوپرورش و اینکاه آن صارفاً یاک محایط
مناسب برای پیشرفت خودبهخودی افراد باشد موافد نیستم چون این موواوع صارفاً
امار فاردی باوده و باه اهمیات علام و داناش بیتفااوت اسات (راسال.)2-4:2012،
بدینجهت راسل در تب خویش در مورد مسایر و اهادافی اه تعلیموتربیات بایاد
دنبال ند از مقصودهای مختلفی سخن گفتاه ولای از آنهاا میتاوان باه اهاداف و
مقصودهای زیر اشاره نمود:
 -1پرورش خرد :باتوجهبه اینکه راسل در معرفتشاناختی بار ادراک محر اات
حسی تا ید دارد و ادراک ار خرد است پس بایاد پارورش خارد در زماره
اهداف تربیتی باشد.
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 -2پرورش روح علمی :روح علمی طالب میلای بارای یاافتن حقیقات اسات و
انسان دارای چنین روحی بدون تأمال چیازی را نمیپاذیرد مگار آنکاه باا
برهان و دلیل بر او اثبات شود (راسل.)26:1349،
 -3پرورش هوش :یعنی استعداد تحصیل معرفت (راسل.)63:1347،
 -4آزاداندیشی :هر جا عالعه باه معرفات پایادار باشاد آزاداندیشای در آنجاا
حاور دارد (راسل.)229:1347،
 -5تربیت شهروندان آزاد :نخستین رسالت تعلیموتربیت از منظر راسال تربیات
شهروندان آزاد جهان اسات (راسال)230:1347،؛ یعنای فارد بایاد هام در
عرصه ملی و هم در عرصه جهانی یک شهروند آزاد و مسئول عمل ند.
 -6عادت راستگویی و صداعت :راسل بر صداعت در گفتار و افکار تأ ید دارد و
میگوید :امکان درو گفتن ابتادا در ذهان اودک خطاور نمی ناد بلکاه
بهواساااطه مشااااهده آن در بااازر ترهاااا بااارای او شااای میشاااود
(راسل.)145:1347،
همچنین باتوجهبه اینکه راسل در زمره فیلساوفان تحلیلای عارار دارد و منطاد را
اساس فلسفه و حتی ریاوی میداند وعتی در مبحو معرفتشاناختی و اخاالق نیاز
سعی دارد گفتهها را بهصورت منطقای بیاان نمایاد در تعلیموتربیات نیاز بار تفکار
منطقی و تحلیلی تأ ید داشته باشند و از طرفی مهمترین تفااوت آدمای نسابت باه
سایر جانوران را زبان میداند ه بهصورت گفاتن ،نوشاتن ،شانیدن و خوانادن باروز
می ند پس مدارس باید متوجاه ایان اهمیات شاده و در زباانآموزی دعات الزم را
داشته باشند.
 -2آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللتهایی برای بخش محتوای برنامه
درسی ارائه مینماید؟
وعتی تفکر منطقی در نظر راسل مهم جلوه می ند و در بحو خویش از ریاوای و
فلسفه بر منطد تأ ید می ند؛ لذا دروسی ه در دساتیابی باه تفکار منطقای ماؤثر
باشند اهمیت داده میشوند از طرفی راسل در بحاو معرفتشاناختی اصاالت را باه
رویدادهای وابسته به حسیات و ذهنیات میداند و رابطه باین ذهان و اشایا را مهام
تلقی می ند پس باید در انتخاب به دروسی ه در آنهاا بتاوان فعالیاتهاایی بارای
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تقویت حواس و ذهن گنجاند بها داده میشود؛ لذا علوم طبیعی و تجربی در راساتای
تقویت حواس و زبانآموزی ،ریاوی و سایر درسهایی ه برای تقویت ذهان مفیدناد
مورد تأ ید عرار میگیرد .همچنین باتوجهبه اینکه تربیت شهروندان آزاد جاز اهاداف
موردنظر راسل است باید باه دروسای اه ایان مهام را محقاد ساازند مانناد علاوم
اجتماعی و مدنی باید موردتوجه عرار گیرد.
موووع دیگر و مهم در عنصر محتوای برنامه درسی اعتباار آن اسات اه بایساتی
این مالک مهم از سوی برنامهریزان در تعیین محتوا موردتوجه عرار گیرد حال مالک
محتوای معتبر چیست به ناوع معرفتشناسای فلسافی برناماهریزان بساتگی دارد از
دیدگاه راسل نظریه تطابد مالک حقیقت معرفت و محتاوا اسات پاس برناماهریز بار
اساس این نظریه باید نسبت به انتخاب و تعیین محتوای معتبر مبادرت ورزد.
 -3آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللتهایی بارای بخاش روش برناماه
درسی ارائه مینماید؟
همانطور ه اشاره شد پرورش روحیه علمی یاک از اهاداف تعلیموتربیات اسات و
حتی در تعریی تعلیموتربیت باه تعلیموتربیات علمای روی آورده اسات (طالابزاده،
میرلو و موسوی .)64:1390،راسل در پاسخ به این سؤال ه آموزشوپرورش بایساتی
اربردی باشد؟ میگوید البته ه باید ااربردی و عملای باشاد مناافع آموزشهاای
اااربردی باایش از آموزشهااایی اساات ااه صاارفاً اااربردی نیسااتند (اوناادا و
متسویشی )18:2004،و در روشهای معرفت آموزی راسل بر استقرا ،شرطیساازی و
شهود تأ ید می ند باالخص درباره استقرا در تب خویش بیشتر سخن گفته اسات
و رشد علم بشر از طرید استقرا بسیار واالتر از رشد علم در اثر عیاس بوده اسات لاذا
بر روشهای اساتقرائی و تجرباه بایاد از نظار راسال تأ یاد نماود اه در یاادگیری
دانشآموزان ،معلمان بر ایان مهام ملتفات باشاند از طرفای در تفکار و ساخنگفتن
دانشآموزان باید بر منطقی اندیشیدن و حرفزدن آنها توجه نماود وعتای راسال باه
روح علمی و استقرا در دانشآموز تأ ید می ند و اینکه شااگرد بایاد تفکار انتقاادی
داشته باشد پس در روش باید شاگردان را به پرسیدن «چرا» تشوید و ترغیب نماود
البته نه اینکه دچار شک افراطی شوند بلکه بایاد بدانناد معرفات گرچاه حصاول آن
امری دشوار است اما غیرممکن نیست و از طرفی باید به احتمالی بودن آن نیز واعای
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بود .حتی دانشآموزان باید علت رفتارهای درست ه ما آنها را اخالق مینامیم درک
نمایند وعتی آنها منفعت خود را در انجام آن رفتارها دیدند خودبهخود باه آنهاا روی
خواهند آورد.
نکته دیگر بحو راسل درباره معرفت مستقیم و شهود در نار معرفت غیرمستقیم
میباشد ه راسل علم به نفس و ذهن ،بساائط حسایه و لیاات عقلیاه را از طریاد
معرفت مستقیم میسور میداند داللت وامنی ایان مطلاب آن اسات اه معلام در
روشهای یاددهی یادگیری باید بدا ن ملتفت بوده و شاگرد را در جهت افزایش علام
خویش محدود به اعیان خارجی و معرفت غیرمستقیم ننماید و شااگردان بتوانناد از
این منبع معرفتی نیز بهره برند.
همچنین وجود نشاط و شادابی در تربیت دانشآموزان از نظار راسال مهام تلقای
میگردد تا آنها از لحاظ روانای آساایش خاصای داشاته باشاند و باا آساودهخاطری
بتوانند باه علمآماوزی ،اساتقرا و تجرباه بپردازناد .در ایان زمیناه راسال ()1:2012
میگوید« :من عالوه بر یفیتهای اخالعای و ذهنای اه آماوزشوپرورش بایاد باه
دنبال آن باشد مان یفیتای بایاد اواافه انم اه ذهنای و اخالعای نباوده شااید
فیزیولااوژیکی باشااد آن سااب لااذت و خوشاامزگی از زناادگی اساات ااه بایااد در
آموزشوپرورش موردتوجه عرار گیرد و همچنین تصمیمی در آماوزشوپرورش مای-
تواند درست باشد ه ودک احساس ند شاما او را دوسات داریاد ناه هار عاانونی
اگرچه عاعالنه باشد جایگزین محبت و تدبیر شود».
 -4آراء و افکار فلسفی برتراند راسال چاه داللتهاایی بارای بخاش ارزشایابی
برنامه درسی ارائه مینماید؟
وعتی تفکر منطقی و استقرا و پیدا ردن روحیه علمی در امر معرفتشناسی ماورد
ارزش عرار میگیرد در بحو ارزشیابی نیز بایاد چگوناه اندیشایدن و چگاونگی طای
فرایند استقرا توسط دانشآموزان و داشتن روحیاه علمای یاا باهعبارتدیگر داشاتن
تفکر انتقادی یعنی طلب برهان و استدالل در هنگام شنیدن سخن و ارائه برهاان در
موعد سخنگفتن بایستی مورد ارزیابی عرار گیرد و موععیتهایی باید ایجاد شوند ه
شاگردان در آنجا فعالیت نمایند و معلم آنهاا را ارزیاابی و بازخوردهاای الزم را ارائاه
نماید و به نظر میرسد چون راسل بر آموزشهای اربردی تا یاد دارد آزماونهاای
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عملکردی ه بر موععیت و مشاهده فرد در آن موععیت بر اساس مالکهای خااص و
ازعبل تعیین شده تأ ید می نند مناسب باشند.
 -5دیدگاه تربیتی برتراند راسل دارای چه نقاط مثبت و منفی است؟
نقد هر دیدگاهی مستلزم بررسی نقاط عوت و وعی آن دیادگاه مایباشاد اه در
این نوشتار نیز به نقاط عوت و وعی نظریه راسل اشاره می نیم.
نقاط مثبت
 -1تأ ید بر معرفت مستقیم و غیرمستقیم :معرفت بسته به طریقای اه بارای
فرد حاصل میشود به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود اه برخای از
فیلسوفان تنها باه یکای از آنهاا تأ یاد مینمایناد ماثالً ماتریالیساتهاا و
پراگماتیستها بیشتر بر معرفت غیرمستقیم تأ ید می نند؛ اماا هماانطور
ه عبالً ذ ر شد راسل هر دو آنها را برای سب معرفت وروری میداند.
 -2عدم نگاه دوآلیستی و عطبی به ذهن و جهان خارجی :راسل از بین ذهان و
جهان خارجی اصالت را به محصول تعامل بین آنها میدهد و معرفات را ناه
امالً ذهنی و نه امالً خارجی ه از طرید حواس دساتنخورده باه ذهان
انتقال یابد میداند و این نوع یادگیری و سب معرفت امروزه بیشاتر ماورد
تأیید صاحبنظران در حوزه روانشناسی عرار گرفته است.
 -3توجه به مکتب رفتارگرایی و شناختگرایان :این نکته بر مبنای نکته عبلی
بیان میگردد ه راسل در تب خویش در نار اشارههای فراوان به مکتب
رفتارگرایی به مکتب گشتالت ،سب بینش و آزمایشهای وهلر نیز اشااره
مینمایاد و ایان اماار از مغفاول ماناادن آموزههاای ایاان مکتاب جلااوگیری
مینماید.
 -4تا ید بر روحیه علمی :نکته مهم دیگار در نظریاه راسال توجاه بار روحیاه
علمی و تفکر انتقادی از سوی راسل است ه این امر در صاورت تحقاد در
تعلیموتربیت در نار سایر اهداف میتواند نتایج موفقیتآمیز بیشاتری باار
آورده و موجب پیشرفت افراد و جامعه گردد.
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نقاط منفی
 -1عدم ارائه دیدگاه منسجم فلسافی علیالخصاوص در حاوزه مابعدالطبیعاه،
ارزششناسی و مساائل تربیتای :هماانطور اه از مطالاب ماذ ور نوشاتار
برمیآید راسل نظریه فلسفی محکمی ارائه نمیدهد بلکاه بیشاتر در حاوزه
معرفتشناسی سخن به میان میآورد و این امر موجاب ابهاام در شاناخت
عقاید فلسفی و تربیتی وی میشود.
 -2عدم توجه به نظریه توافد در بررسای حقیقات معرفات :راسال در بررسای
حقیقت یک معرفت بهصورت افراطی و با دالیلی ه چندان منطقی هم باه
نظر نمیرسد نظریه توافد را رد نماوده و بار نظریاه تطاابد باهعنوان تنهاا
مالک حقیقت و اعتبار معرفت تأ ید می ند و میگوید هر داساتانپردازی
میتواند معرفتهای عبلی را چنان توصیی نماید ه بامعرفت ماورد ادعاای
خویش سازگار باشد در حالیه سی نمیتواند تاریخ یک علم را هرطاور اه
بخواهد بنگارد.
 -3تااد بین هدف پرورش شهروندان آزاد و اعتقاد به وجود جبر در انساان در
حوزه اخالق :راسل در حوزه ارزششناسی و اخالق انسان را موجودی جباراً
منفعتخواه میداند و از طرفی در حوزه اهداف بر پرورش انساانهای آزاد و
آزاداندیش و دارای روحیه علمی تأ ید می ند و ایان آزاد و روحیاه علمای
با جبر همخوانی ندارد از طرفی این سخن اگرچه بهظاهر در ماورد انساان-
های وتهبین و سادهاندیش درست به نظر میرسد ولی انسانهاایی مانناد
شهیدان و ...وجود دارند ه بهخاطر نیل به ارزشهای واععی از منفعت آنای
و زودگذر اجتناب می نند.
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