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 چکیده

های آناان از موواوعاتی اسات  اه های تربیتی نظریهبررسی آراء و افکار فیلسوفان و داللت

. در این ورزندیمبه انجام آن مبادرت   جانبههمهسب بینش  افی و  همواره محققان جهت  

ی برتراند راسل  اه یکای از فیلساوفان بازر  در فلسافه فلسفهای  نظریهنوشتار نیز آراء و  

و تحلیال محتاوای ای  باشد بررسی گردیده است. این بررسی با مطالعه  تابخانهتحلیلی می

های وی در مورد مسائل اساسی فلسفی به میزانی دگاهابتدا دی   هیطوربهانجام شده،   یفی  

تاوان از ایان  ه مای  نتاجاتیاستو سپس    است مطالعهها پرداخته   ه در  تب خویش بدان

دست آورد ارائه شده است  ه در ه  ها در خصوص برنامه درسی و ماهیت عناصر آن بهدیدگا

و..، در عنصار  شیآزادانادهاای عنصر اهداف به پرورش خرد، هوش، روحیاه علمای، انساان

  اه در تیعاتن باه موواومحتاوا و پارداخ یاعتبارسانجمحتوا بر رعایت نظریاه تطاابد در 

-گذارند، در عنصر روش بیشتر بار روش ریتأثو تربیت اجتماعی  روحیه علمی ،پرورش ذهن

و شهود   انیگراشناختهای  و استقراء و همچنین اند ی نیز به روش  ییرفتارگراهای مکتب  

علمی شاگرد است و در فرایند ارزشیابی نیز ارزیابی چگونگی اندیشیدن و روحیه شاره شده  ا

، نکاات هااداللتپاس از ایان  زاد و عملکردی ذ ر شده است.آ  -ف  های هدونآزمید  از طر

 راسل نیز بررسی گردیده است. یهادگاهیدمثبت و منفی  

 .درسی برنامه آراء فلسفی،  برتراند راسل،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه .1

هاای فلسفه یاا اندیشاههای  یافته  تواندیمای از معارف بشری است  ه  تربیت شاخه

هایی برای عمال تربیتای از آنهاا اساتنتا  سوف بزر  را به  ار گیرد و مدلفیل   کی

مساائل   تماام یاا برخای  در مورداغلب  ( چون  ه فیلسوفان  37:1377)بهشتی،   ند

باه بحاو و   یشناساارزشو    یشناسامعرفت،  یاساشنانسان ،  یشناسایهستاساسی  

د  اه ه تنگااتنگی وجاود دارطباین مسائل و تربیت را  اند و میان پرداخته  یپردازدهیا

در  تاوان یم (8:1384،زادهمیاباراه) نامادیمجان دیوئی فلسفه را نظریه  لی تربیت 

 اماه درسایبااره برنآن در تبعباهو    تیاوتربمیتعل   یهامؤلفاهماهیت عناصار و    مورد

ان راجع باه تماام البته ممکن است فیلسوفهایی به عمل آورد  ها و استنتا استنباط

 ه در ایان موعاع از  انداوردهینتربیت سخن به میان  فی یا ماهیت عناصرلسف  مسائل

 . استنباط نمودگفتارهای آنان بیاناتی   مجموع

  اه ملکایماه درسای  یاا برنا  تیاوتربمیتعل ارتباط تنگاتنا  فلسافه و    بهباتوجه 

 آن آغاز برنامه درسای، فرایناد فلسفه  مییبگواگر  دیگویم( در این زمینه  32:1389)

و  راساتا باه بررسای آراء نیادر ا .میانگفته گزافبهت سخن  پایان برنامه درسی اس  و

در ماورد   لهیوسانیبدتاا    میپاردازیم(  1872-1970)  افکار فلسافی برتراناد راسال

 تی داشته باشیم.درسی از دیدگاه وی استنتاجا  ماهیت عناصر برنامه

باه جهاان  1872باه ساال   فیلسوف توانای انگلیسی  1سلبرتراند آرتور ویلیام را

سال را زندگی را بدرود گفات یسالگهفتدر نود و  1970ستی پای نهاد و در سال ه

سرپرستی او به مادر بازرگش واگاذار   پسازآن دست داد و    پدرش را از  یسالگسهدر  

اگرفت و اساتید خصوصی فر  لهیوسبهعبل از دانشگاه را در منزل    یهادرسشد راسل  

نیاز مهاارت خاوبی  ساب  ارد و ساپس در دانشاگاه و آلمانی    ههای فرانسدر زبان 

راسال پاس از فراغات از تحصایل باه    مبریج در رشته فلسفه به تحصیل پرداخات.

توان به میتحریر درآورد  ه   های متعددی نیز بهفلسفی پرداخت و  تاب  یهایبررس

ل فلسافه، ئمباانی ریاوای، مساا ریاوایات،اصول    تشریح انتقادی از فلسفه الیبنیتز،

ای بر فلسفه ریاوی، بلشاویزم از جهان بیرون، منطد جوهر فلسفه، مقدمه  شناخت ما

 
 1 .Bertrand Arthur William Russell    
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هاای فلسافه، منطاد و عرفاان، تحلیل مااده، زمیناه  در عمل و تئوری، تحلیل ذهن،

 تااب مرزهاای داناش اشااره ره معنا و حقیقت، تاریخ فلسفه غارب، و  پژوهشی دربا

چنادین   ئل اجتماعیریاویات در خصوص مسا  ی همچنین عالوه بر فلسفه ونمود. و

آید  ه این فیلساوف های راسل چنین بر می تاب و گفتار ارائه داد و از بررسی  تاب

های بعد بیشتر به فلسفه در آغاز به پژوهش منطد و ریاوی گرایش داشته و در سال

 تساویژه به مسائل اجتمااعی نظار داشاته اطور  پرداخته است و در دوران پیری به  

 .(7-17:  1349،راسل)

پیوسته سه احسااس  داردیمل راسل به علم خویش بیان  شرح حا  در  تاب  راسل    

-2تمایال باه عشاد    -1:فرما باوده اساتساده ولی بسیار شدید بر زندگی من حکم

نسبت به آالم و مصائب بشری  ه عشد را باه دلیال سارور   تأثر  -3د در علم و  تحقی

رهانیدن او از تنهایی، عالعه به علم را باه دلیال عالعاه باه  آفرین بودن برای انسان و

نسابت باه آالم بشاری هام نتیجاه  تأثرطبیعی و  یهادهیپددرک علوب بشر و علت  

  ناادیمدر علااب خااویش  ذ اار  هدیاادرنجهااای افااراد هااا و وااجهانعکاسااات نالااه

 .(4:1346)راسل،

تاب نقاش و  اه ایان مک  باشادیم  1راسل از فیلسوفان تحلیلی یا تحلیل منطقای   

 لیوتحل هیاتجزوظیفه اساسی فلسفه را نه در مطالعه ماهیت طبیعات و خلقات بلکاه 

 یهاساشپرزیرا معتقدناد  اه بسایاری از عااایا و   دانندیم  یشناختزبان منطقی و  

)شااعاری  رناادیگیمن از درساات درنیااافتن منطااد زبااان سرچشاامه سااوفافیل 

رئالیسام ،  ایده آلیسام  لیاز عبتب فلسفی  اسایر مک  ( این مکتب مثل571:1383نژاد،

نیسات  اه باه بحاو در ماورد هساتی، واععیات   دارنظامیک مکتب    یا پراگماتیسم

باشاد  اه در ان میاما ویژگی عمده این مکتب توجه به مسئله زب ؛معرفت و... بپردازد

 فلسافه  ار اصلیاینکه این فلسفه    رار نگرفته است وع  موردتوجهسایر مکاتب چندان  

( و 223:1384)شااریعتمداری،  ناادیمو توواایح زبااان و افکااار تلقاای تحلیاال  را

امااا  ؛داناادیمراساال  فلساافه را روشاانگری مفهااوم از راه تحلیاال آنهااا  رابطااهنیدرا

 صاورتبههاای وی  اه  وع گفتاهی شاده اسات از مجمادر این مقاله سع  وجودنیباا

 
 1  . logical philosophy or analytic philosophy   
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ان پرداختاه نماوده باد  هویش اشاارخا  یها تابپرا نده در مورد مسائل فلسفی در  

 شود.

اصالت را ناه باه مااده و ناه باه ذهان داده اسات و   یشناسیهست  در حوزهراسل     

ای ماا حاواس بار لهیوسابه فروااًاگر ما هر نوع شیئی را در نظر بگیریم  ه   دیگویم

قیقات راجاع باه آن حگویند  چیزی  ه بالفاصله حواس برای ما می  شودیماخته  شن

حسی معینای  یهادادهبلکه  تنها حقیقتی درباره   ؛باشدینمت  هس  از ما  شی  ه جدا

 به رابطاه باین ماا و شای بساتگی دارد  هادادهببینیم و آن    میتوانیم ه ما    باشدیم

آنچه اصالت دارد نه ماده و نه ذهان باوده بلکاه   دداریمبیان    یو  (.18:1943)راسل،

ز ( ادیاآیم باه وجاودده  ماا  تعامال باین ذهان وساختمان این دو )آنچه  ه در اثار  

توانناد جنباه فیزیکای و رویدادهاست  ه اصالت بیشتری دارد و ایان رویادادها مای

را به   دو مفهوم ذهن و ماده  جیتدربهدمی  داشته باشند به عقیده راسل دانش آذهنی  

ه و نه مااد  داردیمنگاه    چنان آن و نه ذهن جنبه ذهنی خویش را     ندیمهم نزدیک  

ه نسابیت نظریا ریتاأثتحتایان ایاده راسال  و در گفتن  ماندیم  یجابهچنان مادی  

 ی در ماورد ذهان و اندیشاه باوده اساتدیدگاه رفتارگرایانیشتین در علم فیزیک و  

 (116-117:1349،راسل)

امر بیرونی  منحصراًاما واععیت را  ؛خار  از ذهن اعتقاد دارد  ل بر دنیایدرواعع راس   

گوید دو نکته مهمای  اه از تئاوری سائل فلسفه میم   تاب  و در  پنداردینمو مادی  

 یجاباهیک چیز است    عنوان بهماده    دشدن یناپد  شودیمجدید برای فیلسوف مطرح  

دهاد یعنای تئاوری تشاکیل مایشیئیت ماده انتشارات از یک محل اساس مااده را  

راساال  (.242:1384)شااریعتمداری، باارده اساات نیاز بااده را ام مااانساابیت اسااتحک

های فاعد وحدت و فاار  ها و جهشاز نقطه یامجموعهبه اندیشه من جهان    دیگویم

عشاد  آموزمسئله ه از مداومت عاری از نظم و ترتیب و خالی از هر محتوای دیگری 

صالت تصور و نه مانند ها بر اپس راسل نه مانند ایده آلیست.  تشکیل شده است  باشد

  اعتقاد دارد بلکه به ت ماده و عالم خاربر اصال  های طبیعیها و رئالیستماتریالیست

  ند.می دیتأ ذهنی   - یرسد دیدگاه بینابین داشته و بر رویداد فیزیکنظر می
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 تیاوتربمیتعل  ست  ه از طریداز دیدگاه راسل طبیعت آدمی همچون ماده خامی ا   

ه از پس طبیعت آدمی نه خوب و نه باد اسات بلکا. (31:1347)راسل،  گیردشکل می

 .شودیمظاهر  از محیط عادات خوب و بد از آن   رفتنیپذ  ریتأثد  طری

در  تاب مسائل فلسافه و  یشناسمعرفتدر خصوص علم و   (65-81:1349)  راسل   

علم عبارت است از نسبت باین  دیگویمه است و  های فلسفه بحو زیادی نمودزمینه

مساتقیم و  ردیاگیمجام ذهن و ماسوای آن و درک تحقد این نسبت به دو صورت ان

توصیفی. مستقیم مستلزم استنتا  نیست و توصایفی محتاا  اساتنباط اسات علام 

نفس خویش معرفت مستقیم است نفس آن است  ه به ماسوای خاود علام انسان به  

است و وجود چهاار چیاز در جهاان   باواسطهبه اشیا خار   اما علم او    ؛ ندیمحاصل  

اعیاان  -4 لیاات عقلیاه و  -3ه بساائط حسای -2نفاس و ذهان  -1گاردد  یمثابت  

و مورد چهارم با معرفت غیرمستقیم بر ماا   خارجی  ه سه امر اول با معرفت مستقیم

 .شودیممعلوم  

 ؛شناخت چهار مرحله دارد  یطور ل به  

 .دهدیممحرک بیرونی و اندام حسی روی  میان  آنچه  -1

 .دهدیمآنچه میان اندام حسی و مغز روی   -2

 .ردیگیمانجام   آنچه در مغز -3

  .دهدیمآنچه میان مغز و اندام حر تی و  نشی روی  -4

 -1استنباط ما از اشیا دارای دو مرحله اسات   دیگویممراحل فوق    بر اساسراسل     

 یشناختروان مرحله    -2مرحله فیزیکی 

اما با اساتنباط   ؛میرسیمدر مرحله فیزیکی از یک احساس به یک رویداد فیزیکی     

برخی اوعات عیناک در  مثالًر این استنباط خطا نیز وجود دارد و گاهی د  ههمراه بود

 الاذ رفوقمرحلاه  4لذا از باین ؛ گردمیمدنبال عینک خود ه ولی ب ؛باشدیمچشمم  

ی  ه در مورد مغاز داریام آن را وابساته باه خت ناچیزفقط مرحله سوم به علت شنا

امار  منحصاراًنه دی است و و ماحسی  منحصراًپس شناخت نه   میدانیم  یشناسروان 

 ذهنی.

باه   راتباه شیهانوشتهراسل با اینکه در   رسدیمفوق به نظر    یهابحو  بهباتوجه   

 صرفاًیادگیری را  اما راه    ؛هاستناد  رد  مکتب رفتارگرائی  گذاران یبنهای واتسون  گفته



    1401 پاییز  /   28شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛     6

ا ر  یناختشاروان و  سب بینش و استنباط    ییگراشناختداند بلکه  نمی  یسازیشرط

پذیرد و در این راستا در  تاب خاود باه آزماایش  اوهلر در زمیناه رسایدن نیز می

  ند. ر میشده است را ذ  روروبهای  ه با آن  میمون به بینش و حل مسئله

-های تحقید عیاسی و استقرایی بیان مایمربوط به شیوهبحو    راسل همچنین در   

ماانروایی  ارده اسات ر منطاد فرر ساال با ند شیوه عیاسی با اینکه بیش از دو هزا

اماا شایوه اساتقرایی باعاو پیشارفت   ؛چندان داناش بشاری را پایش نبارده اسات

 ست از:ا در علم شده است  ه منطد این شیوه عبارت  زیانگشگفت

 محااتمالًو هرگز از یکدیگر جاادا نبااوده بنااابراین   انددادهمراه با یکدیگر روی  اغلب ه  Bو    Aچون  »

  نادیم(. یاا در جاای دیگار بیاان 39:1349)راسل  «واهند داددیگر روی خهمواره با یک

 اصل استقرا دارای دو جزءاست:

هرگاه امری از نوع معینی همیشه مقارن با امری از نوع دیگر مشاهده شاده  -1

 تارشیبتعداد ماوارد مجااورت آنهاا    هرعدردا از آن نبینیم  آن را ج  و هرگز

 خواهد بودبیشتر ارد جدید آنها در مو  یزمانهمباشد احتمال مجاورت و 

وعوع تعداد  افی از موارد مقارنت دو امر مزباور، احتماال اعتاران جدیاد را  -2

 سازد.می  نیقیبهبیعر

از عوانین  لی هساتند و   تردیدعبنابراین از نظر راسل عوانین جزئی بسیار    -3

و در نتیجاه عیااس  اساتمقدمه  بری عیاس حاصل استقرا    دیگویمحتی  

صاحت عاانون  لای  متار از   اساسنیبرا  .باشدیمتقرا  محصول اس  ینوعهب

 صحت عانون جزئی است.

ماالک حقیقای باودن   پاردازدیمموووع بعدی  ه راسل در حوزه معرفات بادان     

حقیقی بودن یک معرفات ادعاشاده  توان یمبا چه معیار و مال ی معرفت است اینکه 

 اه بار  نادینمایمفاد را مطارح یاه توانظرها  ترا تعیین  رد. در این باره ایده آلیس

وافاد داشاته باشاد حقیقای اسات  اه باا دیگار عااایا ت یاهیعامبنای این نظریه، 

و ایان نتیجاه باا   شاودیمای از عاایای اثبات شده نتیجه  عتی عایهو  گریدعبارتبه

 (147:1384)شریعتمداری،  عایه حقیقی است  دیگر عاایا توافد داشته باشد آن 

 : ندیمارد توافد دو اشکال و  هبر نظری  سلرا اما
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دلیلی نیست بر اینکه فار   نایم فقاط یاک هیئات متالئمای از عقایاد  -1

الم را گذشاته عا تواندیمپروری خیال پردازداستان زیرا هر  ؛است  ریپذامکان 

 حالنیبااسازگار و متالئم بوده و    میدانیمچنان تصویر نماید  ه با آنچه ما  

الف داشاته باشاد بناابراین تعریای حقیقات بالکال اخاتععای  با گذشته وا

زیرا بر وجاود انحصااری  ؛برحسب تائم و عدم تناعض وافی به مقصود نیست

 یافت.  توان ینمیک نظام متالئم واحد دلیلی 

تالئم و توافد باید گفت  ه در چاارچوب عاوانین منطاد   دودر تشخیص خ -2

د یاا ماتالئم را متوافا آنهااصادق باشاند باید بدان پرداخت وعتی دو امری 

باه  عابالًبرای تعیین اینکاه آیاا هار دو صاادق هساتند بایاد   اما  ندیگویم

حقایقی از عبیل اصل امتناع و اجتماع نقیاین آگاهی داشته باشایم یعنای 

شاده صاورت   یبنداساتخوان ئم یا تنافی در چاارچوب عاوانین  آزمایش تال

 (150-163:بدون تاریخ  )راسل، ردیگیم

اصل مطابقت با واعع یا نظریه تطاابد عیین حقیقت باید به  در ت  دیگویمی  لذا و

ست از نوعی مطابقت میان عقیاده و امار ا  ند حقیقت عبارترجوع  رد  ه بیان می

بیشاتر ماورد عباول فالسافه عارار گرفتاه اسات   فتاهرهمیروواعع  ه به عول راسل  

 ؛ر ذهان هساتندات عائم باعتقاد ند یعنی اذهن فقط ایجاد عقیده می  گریدعبارتبه

در صادق یا  اذب سااختن   ذهناما صدق و صحت آنها متوعی بر ذهن نیست یعنی  

درت و عقیده مدخلیتی ندارد مگر در مورد خاص امور آیناده  اه تحقاد آنهاا در عا

ای صادق و صاحت دارد  اه در شخص صاحب اعتقاد است پس هار عقیاده   اختیار

چنین مطاابقتی باا واعاع نباشاد  اذب و   اشد و اگربمقابل واععیتی مطابد خود آن  

 باطل است.

-و معرفت بالواسطه را شاهود مایبه شهود نیز اشاره دارد در  سب معرفت    راسل   

 صاورتبهگردند حقاید بدیهی هستند و وم میو حقایقی  ه از طرید شهود معل نامد  

ناوع  ودر اداماه د لی علم ما به حقاید بالکل وعوف بر علم شهودی است و همچنین 

  ند:را ذ ر می  شهود

 نایم فاالن بینیم حکم مایوعتی عطعه سرخ رنگی می  مثالًتصدید شهود حسی  -1

 است  رن سرخعطعه 
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تماایز از آن اسات  اه م  لایتصدیقات حسای وتذ ری است  ه شبیه  تصدیقات    -2

ت همان علم به اتفاعات گذشته است در هر دو این شهودات معرفت ما بالواساطه اسا

 .(141-149:تاریخ ون بد  )راسل،

اسات  خواهمنفعت جبراًدارد بشر موجودی است  ه  در حوزه اخالق راسل بیان می   

ری از نش باه هایم معیاامادی فکار  ارد  خاطربهو جز در پی سود خویش نیست و  

نه خیر فایلت افالطاون ناه حاد وساط ارساطو و ناه   اخالعی عائل نیست  معیارهای

گوید  ارهایی از عبیل رعایت حقوق بلکه می  ؛انتس تکلیی  حسااخالق وجدانی یا ا

ایان اسات  خاطربهدیگران، انجام وظایی اجتماعی، احترام به شخصیت دیگران همه  

اینها مبناای غیرماادی ندارناد بلکاه   دارد و  ها نیازی بدان  ه بشر در زندگی اجتماع

افاراد ایان بایاد باه  بیاتهاست و در ترحقیقت این است  ه منافع انسان هم در این

شود همان چیزهاایی اسات و به او حالی  رد آنچه اخالق نامیده می  تیزهوشی را داد

  ه سود همگان را دربر دارد. 

 ننده رابطه بین شخص اندیشانده ن مفهوم خوب و بد بیاگوید  راسل همچنین می   

و اگار وب جوست اگر رابطه، رابطه دوست داشتن باشاد آن را خاوو شی مورد جست

دوست داشتن باشد  و نه  اگرنهخوانیم و طه، رابطه نفرت داشتن باشد آن را بد میراب

 .(90:1375 ،دژا ام) نفرت داشتن آن شی نه خوب است نه بد

پشیمانی و ترس نباید بار حیاات  اودک مساتولی   اه،حس گن   ندیمل بیان  راس   

اماور طبیعای  از شاناخت یادخندان و خوشبخت باشند و نبا شود  ود ان باید شاد،

چطاور   اناد ردههاا تبادیل  تربیت را باه تعلایم خارس  دیگویمروگردان باشند وی  

گذارناد و بارای مای آموزند آنها را روی یک صافحه آهناین دا ها را رعص میخرس

ساوزد بایساتند  ای پایشاان مای دائماًزیرا اگر  ؛رعصندیمآنها  زنندیمیشان فلوت ا

اعااای  خاطربه بزرگتران آید  ه مورد مالمت ش میود انی پیی  نظیر این ووع برا

هاا بعادها آناان را مشاوش  ارده و در ایان مالمات  رندیگیمجنسی بدن خود عرار  

 .(348:1375)دژا ام، سازدزندگی جنسی بدبخت می

 برنامه درسی و تیوتربمیتعلراسل و  

نسابی  و همگاامی مهتا نون هیم پیشرفت اصیل بدون تحول پذیرفتن اندیشه عا

باشاد و امروزه نیز نمی  نبوده  ریپذامکان با افکار مترعی و آشنایی با حقاید زندگی  
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خارد ماردم اماری  اندیشاه وبازسازی اجتماعی تکان دادن به   هرگونهبرای ایجاد  

یات را  لیاد جامعاه و جهاان راسال ترب. (117-125:1360)راسال،  وروری است

علام و    ااروان   یتازکاهیلیال  مروز باه دیت جهان اعگاه راسل وویداز د.  داندیم

لیال نیست. به هماین د بخشتیرواان از این  اروان چند ن عافله خردعقب ماند

رسایم مواجاه هساتیم. ت  باا  ااهش خارد  یدسترهیچبه نسبت افزایش مهارت و  

مختلای  ر ابعاادد ظاهرباهپیشرفت علام   هرچند ه    دهدیمووعیت حاور نشان  

ی وساایل  شاتار و ناابود  ا ردن یامهاشته است ولای باا  وس و مهمی دمر مل تأثی

 و  شاورها میاان  رعاباتاختاه اسات. ، بقای نوع بشر را باه خطار اندیجمعدسته

 هادد عارار نیستی پرتگاه لبه بر را بشری الهسرهزا ینچند  ن تمد  ات،تسلیح  ربرد ا

، باه 1346:اردوروه اسات )دختط سامسل ها  انسان   رابی عظیم بر وجوداوط  و  است

 .(24:1387نقل از میرلو،

راسل دلیل این استفاده نادرست از علم را حا م بودن رعابت بر دنیای علم و 

رعابات  یجاباههاا ت انساان ار آن را همکاری و مش  حلراهو    داندیمزندگی بشر  

شاار ت م حاوار باهر عصار است نیاز نوع بشر د  ان معتقدآنچه راسل بد.  داندیم

 .  (25:1387،)میرلو است رعابت  یجابه

مساتلزم راسل تغییر فاای رعابتی به مشار تی و استفاده درست از دنیای علام را    

این فاصاله توساط  بردن نیازب ردداند و عقیده دامی  تیوتربمیتعل پرداختن صحیح به  

راسل مانند بازساازی گرایاان ساخن  ویحنیازاگیرد و صورت می  تیوتربمیتعل نظام  

بایستی در دسترس همه  ود اان   وپرورشآموزشگوید  همچنین راسل می  .دیگویم

بایستی فراهم نمودن فرصت دسترسی باه بااالترین  وپرورشآموزشباشد هدف نظام  

برای هار س چاه پسار و چاه دختار در ایان جهاان باشاد و   وپرورشآموزشسطح  

اوندا )  خاصی ارائه شود  یهاآموزشیازهای خاص نیز باید  نین برای  ود ان با نهمچ

 تیاوتربمیتعل واعای باودن باه اهمیات  رغمیعلااما راسل  ؛(1،2004:17یو متسویش

 تیاوتربمیتعل سال دربااره  های را تاب.  دیدگاه منسجمی درباره آن ارائه نداده است

ای اسات ایان و خردمنداناه  گویاناه  حاوی تفسیرهای اجتماعی و تربیتی عوی، بذلاه

 
 1 .Onda and Matsuishi       
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یاو حاماا از   ؛مترعی است  تیوتربمیتعل تفسیرها  فراهم آورنده الگویی منسجم برای  

   .(38:1377)بهشتی، جنبه فلسفی ندارد اصالًنی ف

 است: دو معنا داشته  تیوتربمیتعل   دیگویمراسل      

طریاد آماوزش   شامل آنچه  ه ما از  تنهانه  تیوتربمیتعل   ترعیوسدر معنای   -1

اصال حبلکه شامل هماه آنچاه  اه از طریاد تجرباه شخصای   میریگیفرام

 .شودیمنیز  می نیم

سات از آنچاه  اه باه آماوزش ا عباارت تیاوتربمیتعل در معنای محادودتر  -2

ختلی  ه در زنادگی های ممحدود شده و اطالعات مشخصی درباره موووع

یعنی راسال . (26:1917ل،)راس شودمی به شخص انتقال داده  هستندمفید  

 تیاوتربمیتعل و    یوخاوخلداماری مرباوط باه تهاذیب    عنوان باهتربیت    به

ا آماوزش بناامیم امری مربوط به تحصیل علم  ه بهتار اسات آن ر  عنوان به

 .(9:1347)راسل اشاره دارد

و اخالق بیان داشته  یشناختمعرفته راسل در حوزه جهان،  آنچ  بهباتوجهدر اینجا     

و به   پردازیمخصوص ماهیت عناصر برنامه درسی میو استنتاجاتی در    استنباطاتبه  

 دهیم.زیر پاسخ می  یهاپرسش

برای بخش اهاداف برناماه   ییهاداللتآراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه   -1

 ؟دینمایمدرسی ارائه  

برای بخش محتوای برنامه   ییهاداللتفلسفی برتراند راسل چه  آراء و افکار   -2

 ؟دینمایمارائه  درسی 

بارای بخاش روش برناماه   ییهاداللتو افکار فلسفی برتراند راسل چه  آراء   -3

 ؟دینمایمدرسی ارائه  

بارای بخاش ارزشایابی  ییهااداللتآراء و افکار فلسفی برتراند راسال چاه  -4

 ؟دینمایمبرنامه درسی ارائه  

 ؟دیدگاه تربیتی برتراند راسل دارای چه نقاط مثبت و منفی است -5

 

 پژوهش روش . 1-1
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و تحلیال   یا تابخاناه اه باا مطالعاه    بوده   یفی  یهاپژوهشنوع  پژوهش حاور از  

تحلیل محتوای هادایت شاده  است. گردیدهانجام    از نوع هدایت شده  محتوای  یفی

در آن حر ات میاان اساتقرا و از تر یب هدفمند استقرا و عیاس اسات  اه   یانمونه

ا نیاز محقاد باا (. در این ج132:1393ی،تبریز) عیاس درگیر فرایند استفهامی است

و  هامقولاهاساتنباط  باه دنباال)بُعاد عیاسای(    عناصر برنامه درسی  عراردادن مدنظر  

بادین صاورت  اه باا   بود.  موردنظرماامین مربوطه )بُعد استقرایی( از آراء فیلسوف  

ماه درسای برنابه تربیات و    میرمستقیغ ه آشکارا یا    ییهادادهع مکتوب  مطالعه مناب

ری شده و از این طریاد مااامین مرباوط باه عناصار برناماه  دگذا  شدندیممربوط  

مناابع تحلیال شاده آثاار  درسی از آراء و افکار برتراند راسل استنباط گردیده اسات.

این فیلسوف مورد تحلیال عارار   اثر  8در دسترس    یریگنمونهبرتراند راسل بود  ه با  

 .باشدیممنابع موجود   عسمتگرفته  ه مشخصات آنها در 

 هایافته .2

های  ه مطالعه حاوار ها یافتهبا عنایت به اهداف پژوهش در ذیل به تفکیک پرسش

 شود.است آورده می افتهیدستبدان 

رناماه برای بخش اهداف ب  ییهاداللتآراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه    -1

 ؟دینمایمدرسی ارائه  

یاک محایط   رفاًو اینکاه آن صا  وپرورشآماوزشن  باود  هدفیببا    دیگویمراسل     

  افراد باشد موافد نیستم چون این موواوع صارفاً یخودخودبهمناسب برای پیشرفت 

. (2-4:2012)راسال، اسات تفااوتیبامار فاردی باوده و باه اهمیات علام و داناش 

بایاد   تیاوتربمیتعل خویش در مورد مسایر و اهادافی  اه  راسل در  تب    جهتنیبد

باه اهاداف  و  تاوان یمتاه ولای از  آنهاا د از مقصودهای مختلفی سخن گفدنبال  ن

 :مقصودهای زیر اشاره نمود

 محر ااتبار ادراک  یشاناختمعرفتاینکه راسل در   بهباتوجه  پرورش خرد: -1

خارد در زماره  حسی تا ید دارد و ادراک  ار خرد است پس بایاد پارورش

  .اهداف تربیتی باشد



    1401 پاییز  /   28شماره    نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛      12

ت اسات و می طالب میلای بارای یاافتن حقیقاعلمی: روح عل   پرورش روح -2

مگار آنکاه باا   ردیپاذینمچیازی را    تأمالانسان دارای چنین روحی بدون  

 .(26:1349)راسل،  دلیل بر او اثبات شود  برهان و

 .(63:1347)راسل،  ی استعداد تحصیل معرفتپرورش هوش: یعن -3

آنجاا   در  یشایآزاداند: هر جا عالعه باه معرفات پایادار باشاد  یشیندآزادا  -4

 .(229:1347)راسل، حاور دارد

از منظر راسال تربیات  تیوتربمیتعل تربیت شهروندان آزاد: نخستین رسالت  -5

یعنای فارد بایاد هام در ؛  (230:1347)راسال،  شهروندان آزاد جهان اسات

 مسئول عمل  ند.  عرصه ملی و هم در عرصه جهانی یک شهروند آزاد و

 دارد و دیتأ در گفتار و افکار  صداعت: راسل بر صداعتو    ییگوراستعادت   -6

بلکاه   نادینمگوید: امکان درو  گفتن ابتادا در ذهان  اودک خطاور  می

 شاااودیمهاااا بااارای او  شااای ترمشااااهده آن در بااازر  واساااطهبه

 (.145:1347)راسل،

وفان تحلیلای عارار دارد و منطاد را اینکه راسل در زمره فیلسا  بهباتوجههمچنین     

 زیانو اخاالق    یناختشامعرفتوعتی در مبحو    داندیموی  اساس فلسفه و حتی ریا

نیاز بار تفکار   تیاوتربمیتعل در    منطقای بیاان نمایاد  صورتبهرا    هاگفتهدارد    یسع

ت آدمای نسابت باه تفااو  نیترمهمه باشند و از طرفی  داشت  دیتأ منطقی و تحلیلی  

انادن باروز شانیدن و خو نوشاتن، ن،گفات  صورتبه ه    داندیمن را زبان  سایر جانورا

دعات الزم را   یآموززباان همیات شاده و در  ا  ایانمتوجاه  مدارس باید  پس   ند  می

 داشته باشند.

هایی برای بخش محتوای برنامه آراء و افکار فلسفی برتراند راسل چه داللت -2

 نماید؟درسی ارائه می

بحو خویش از ریاوای و  ند و در نظر راسل مهم جلوه میوعتی تفکر منطقی در     

 ماؤثرروسی  ه در دساتیابی باه تفکار منطقای لذا د؛   ندمی  دیتأ سفه بر منطد  فل 

اصاالت را باه   یشاناختمعرفتشوند از طرفی راسل در بحاو  باشند اهمیت داده می

را مهام  ایو اشاداند و رابطه باین ذهان  رویدادهای وابسته به حسیات و ذهنیات می

هاایی بارای آنهاا بتاوان فعالیاتانتخاب به دروسی  ه در   ند پس باید در  تلقی می
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لذا علوم طبیعی و تجربی در راساتای  ؛شودویت حواس و ذهن گنجاند بها داده میتق

ه برای تقویت ذهان مفیدناد هایی  ریاوی و سایر درس ،یآموززبان تقویت حواس و 

دان آزاد جاز اهاداف اینکه تربیت شهرون بهباتوجهین همچن .ردیگیمعرار    دیتأ مورد  

یان مهام را محقاد ساازند مانناد علاوم باید باه دروسای  اه ا  استراسل    موردنظر

 عرار گیرد.  موردتوجهاجتماعی و مدنی باید 

 اه بایساتی  اساتموووع دیگر و مهم در عنصر محتوای برنامه درسی اعتباار آن    

مالک عرار گیرد حال    موردتوجهدر تعیین محتوا    ان زیربرنامهاین مالک مهم از سوی  

بساتگی دارد از   زان یربرناماهفلسافی    یشناسامعرفتمحتوای معتبر چیست به ناوع  

بار  زیربرناماهپاس  اساتمالک حقیقت معرفت و محتاوا  دیدگاه راسل نظریه تطابد

 این نظریه باید نسبت به انتخاب و تعیین محتوای معتبر مبادرت ورزد. اساس

بارای بخاش روش برناماه   ییهاداللتفلسفی برتراند راسل چه  راء و افکار  آ -3

 ؟دینمایمدرسی ارائه  

اسات و  تیاوتربمیتعل همانطور  ه اشاره شد پرورش روحیه علمی یاک از اهاداف    

، زادهطالابده اسات )علمای روی آور تیاوتربمیتعل باه  تیوتربمیتعل حتی در تعریی 

بایساتی  وپرورشآموزش ه    سؤالخ به این  سل در پاس. را(64:1390،میرلو و موسوی

 یهااآموزشاربردی و عملای باشاد مناافع  البته  ه باید  ا  دیگویم اربردی باشد؟  

)اوناادا و   اااربردی نیسااتند صاارفاًاساات  ااه  ییهاااآموزش اااربردی باایش از 

و  یساازیشرط ،راسل بر استقرا  های معرفت آموزیروشو در    (18:2004متسویشی،

 تب خویش بیشتر سخن گفته اسات   باالخص درباره استقرا در   ندیم  دیتأ شهود  

واالتر از رشد علم در اثر عیاس بوده اسات لاذا  اریبسرید استقرا  و رشد علم بشر از ط

نماود  اه در یاادگیری  دیاتأ نظار راسال  زهای اساتقرائی و تجرباه بایاد ابر روش

 گفتنساخناز طرفای در تفکار و ملتفات باشاند  مهام نیابر امعلمان   ،آموزان دانش

وعتای راسال باه  ماوده نآنها توج زدن حرفطقی اندیشیدن و باید بر من  آموزان دانش

و اینکه شااگرد بایاد تفکار انتقاادی   ندیم دیتأ   آموزدانشروح علمی و استقرا در  

نماود چرا« تشوید و ترغیب »داشته باشد پس در روش باید شاگردان را به پرسیدن  

بایاد بدانناد معرفات گرچاه حصاول آن  اینکه دچار شک افراطی شوند بلکه  البته نه

احتمالی بودن آن نیز واعای  به دیبایرممکن نیست و از طرفی امری دشوار است اما غ
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درک  مینامیمباید علت رفتارهای درست  ه ما آنها را اخالق   آموزان دانشحتی    بود.

وی باه آنهاا ر خودخودبهرفتارها دیدند  در انجام آن   نمایند وعتی آنها منفعت خود را

 خواهند آورد.

ت مستقیم و شهود در  نار معرفت غیرمستقیم نکته دیگر بحو راسل درباره معرف   

 ه راسل علم به نفس و ذهن، بساائط حسایه و  لیاات عقلیاه را از طریاد   باشدیم

در  اه معلام    داللت وامنی ایان مطلاب آن اسات  داندیممعرفت مستقیم میسور  

ن ملتفت بوده و شاگرد را در جهت افزایش علام یاددهی یادگیری باید بدا  یهاروش

و شااگردان بتوانناد از مستقیم ننماید  دود به اعیان خارجی و معرفت غیرخویش مح

 این منبع معرفتی نیز بهره برند.

لقای از نظار راسال مهام ت  آموزان دانشهمچنین وجود نشاط و شادابی در تربیت     

 یخاطرآساودهداشاته باشاند و باا   تا آنها از لحاظ روانای آساایش خاصای  دگردیم

( 1:2012) در ایان زمیناه راسال. ، اساتقرا و تجرباه بپردازنادیآماوزعلمبتوانند باه  

بایاد باه  وپرورشآماوزشهای اخالعای و ذهنای  اه  من عالوه بر  یفیت: »دیگویم

اخالعای نباوده شااید  دنبال آن باشد مان  یفیتای بایاد اواافه  انم  اه ذهنای و

 سااب لااذت و خوشاامزگی از زناادگی اساات  ااه بایااد در  آن  فیزیولااوژیکی باشااد

-مای  وپرورشآماوزشعرار گیرد و همچنین تصمیمی در    موردتوجه  وپرورشوزشآم

شد  ه  ودک احساس  ند شاما او را دوسات داریاد ناه هار عاانونی تواند درست با

 .«شوداگرچه عاعالنه باشد جایگزین محبت و تدبیر 

بارای بخاش ارزشایابی  ییهااداللتد راسال چاه آراء و افکار فلسفی برتران -4

 ؟دینمایمرائه  برنامه درسی ا

ماورد   یشناسمعرفتدر امر    روحیه علمی  دا ردن یپو    وعتی تفکر منطقی و استقرا   

گیرد در بحو ارزشیابی نیز بایاد چگوناه اندیشایدن و چگاونگی طای ارزش عرار می

داشاتن  گریدعبارتباهعلمای یاا   و داشتن روحیاه  آموزان دانشتوسط  فرایند استقرا  

هان و استدالل در هنگام شنیدن سخن و ارائه برهاان در تفکر انتقادی یعنی طلب بر

هایی باید ایجاد شوند  ه رزیابی عرار گیرد و موععیتبایستی مورد ا  گفتنسخنموعد  

ائاه رزیاابی و بازخوردهاای الزم را ارشاگردان در آنجا فعالیت نمایند و معلم آنهاا را ا

هاای آزماون   دی تا یاد داردهای  اربرچون راسل بر آموزش  رسدیمنماید و به نظر  
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خااص و  یهامالک بر اساسعملکردی  ه بر موععیت و مشاهده فرد در آن موععیت 

 .مناسب باشند  نندیم  دیتأ ازعبل تعیین شده 

 نقاط مثبت و منفی است؟دیدگاه تربیتی برتراند راسل دارای چه   -5

شاد  اه در بایدگاهی مستلزم بررسی نقاط عوت و وعی آن دیادگاه ماینقد هر د   

  نیم.نظریه راسل اشاره می  و وعیعوت  نقاطاین نوشتار نیز به  

 بتنقاط مث

: معرفت بسته به طریقای  اه بارای میرمستقیغبر معرفت مستقیم و    دیتأ  -1

 اه برخای از   شودیمتقسیم    میستقمریغبه مستقیم و    شودیمفرد حاصل  

هاا و تریالیساتما  ماثالً  نادینمایم  دیاتأ لسوفان تنها باه یکای از آنهاا  فی

 طورهماان اماا  ؛ نندیم دیتأ  میرمستقیغها بیشتر بر معرفت  پراگماتیست

 .داندیمآنها را برای  سب معرفت وروری   هر دوذ ر شد راسل   عبالً ه  

و ذهن و جهان خارجی: راسل از بین ذهان   عدم نگاه دوآلیستی و عطبی به -2

و معرفات را ناه  دهدیمجهان خارجی اصالت را به محصول تعامل بین آنها 

باه ذهان   نخوردهدساتخارجی  ه از طرید حواس     امالًذهنی و نه     امالً

و این نوع یادگیری و  سب معرفت امروزه بیشاتر ماورد   داندیمانتقال یابد  

 عرار گرفته است.   یشناسروان زه  در حو  نظران صاحب دییتأ

مبنای نکته عبلی   : این نکته بران یگراشناختمکتب رفتارگرایی و    توجه به  -3

به مکتب   فراوان   یهااشاره ه راسل در  تب خویش در  نار    گرددیمبیان  

نیز اشااره  لره و یهاشیآزمارفتارگرایی به مکتب گشتالت،  سب بینش و 

ایاان مکتاب جلااوگیری  یهااآموزهول ماناادن و ایان اماار از مغفا دیانمایم

 .دینمایم

نظریاه راسال توجاه بار روحیاه  تا ید بر روحیه علمی: نکته مهم دیگار در -4

صاورت تحقاد در علمی و تفکر انتقادی از سوی راسل است  ه این امر در  

بیشاتری باار   زیآمتیموفقنتایج    تواندیمدر  نار سایر اهداف    تیوتربمیتعل 

 یشرفت افراد و جامعه گردد.آورده و موجب پ
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 منفی نقاط

 مابعدالطبیعاه،  در حاوزه  الخصاوصیعل ارائه دیدگاه منسجم فلسافی  عدم   -1

 اه از مطالاب ماذ ور نوشاتار  طورهماان و مساائل تربیتای:    یشناسارزش

بلکاه بیشاتر در حاوزه  دهدینمراسل نظریه فلسفی محکمی ارائه   دیآیبرم

و این امر موجاب ابهاام در شاناخت   دآوریم  ان یبه مسخن    یشناسمعرفت

 .شودیمو تربیتی وی  عقاید فلسفی 

فد در بررسای حقیقات معرفات: راسال در بررسای عدم توجه به نظریه توا -2

یلی  ه چندان منطقی هم باه افراطی و با دال  صورتبهحقیقت یک معرفت  

تنهاا  عنوان باهنظریه توافد را رد نماوده و بار نظریاه تطاابد   رسدینمنظر  

 یپردازداساتان هر    دیگویمو     ندیم  دیتأ ک حقیقت و اعتبار معرفت  مال

ماورد ادعاای  بامعرفتلی را چنان توصیی نماید  ه عب  یهامعرفت  تواندیم

 اه  هرطاورتاریخ یک علم را  تواندینم سی  هیحالخویش سازگار باشد در 

 بخواهد بنگارد.

جود جبر در انساان در به و  و اعتقادتااد بین هدف پرورش شهروندان آزاد   -3

 جباراًو اخالق انسان را موجودی   یشناسارزشزه  حوزه اخالق: راسل در حو

آزاد و  یهاانساان و از طرفی در حوزه اهداف بر پرورش   داندیم  خواهمنفعت

و ایان آزاد و روحیاه علمای    ندیم دیتأ و دارای روحیه علمی   شیآزاداند

-در ماورد انساان   ظاهربه  اگرچهخن  با جبر همخوانی ندارد از طرفی این س

ی مانناد هاایانسان   ولی  رسدیمدرست به نظر    شیاندسادهو    نیب وتههای  

منفعت آنای های واععی از نیل به ارزش خاطربهوجود دارند  ه .  شهیدان و..

   . نندیمو زودگذر اجتناب 
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