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میعادگراه  » رنامره درسری در  حاضرر تترت ونر ان ب    مقاله: چکیده

ای نظرورزانره  نبشتهت فیقی ب د هر چند به اجمال، تا دل ،«حقیقت

در باب مسائل و مشرالتت حر زه برنامره درسری مطررد گرردد        

های م جر د  برخ رداری از دغدغه جُستاری که به دور از، و بدون

آرامشری را   پردازی مرس م ب د، و لذايابی و دادهدر خص ص يافته

هايی وارد شد که شايد، يتتمل بت انرد  يد که بت ان به نظرورزیآفر

و شررايد مرردخل  ،هررايی بررديلطرررد ديرردگاه ابرر اب ورود برره

پردازی را نیز بگشايد  به هر حال، در اين ن شتار بره منظر ر   نظريه

نامه ارزشمند انجمرن مطالعرات درسری،    اجابت درخ است انديشه

ت برنامره درسری و حقرايقی    هايی درباره نسرب گرديد تا ايدهتتش

انالارناپذير، اما تا حردودی مففر ل، متجر ب، متجر ر و بع را      

مطرود انگاشته و پنداشته، مطرد ش د  جُستاری که البته بره منزلره   

هرای متترار و مطلر ب م لر      هرا و ديردگاه  ابزار و آوردگاه ايده

 گ يی نیز منجر گردد  لرذا، ت اند به ن گ يی و يا تازهباشد و میمی

در اين رابطه ت جه به مق التی همچ ن حقیقره التقراي ، حقیقرت    

آفرينری  انسان و حقیقت حیات از منظر رسرالت و ررفیرت نقر    

های درسی، هر چند نه بره وجره اکمرال و اتمرام، بلالره بره       برنامه

  ص رت اجمال و ايجاز مطمح نظر و واکاوی قرار گرفت

 قاي ، انسان، حیاتبرنامه درسی، حقیقت، حقیقه الت ها:کلیدواژه

 طیبه

  

R. Marzooghi (Ph.D) 

Abstract: The present article, under the title 

of “Curriculum in the Rendezvous of Truth”, 

was an opportunity, even though brief, to 

present an opinionated essay about the issues 

and problems of the curriculum field. A 

search that was far away from, and without 

the usual worries about data finding and 

processing, and created a calmness to be able 

to enter into the opinions that might serve as 

a beginning point and introduction to enter 

into the design of alternative views and 

probably open an entry of theorizing as well. 

In this article, in order to answer the request 

of the Curriculum Studies Journal (CSJ), an 

attempt is made to put forward ideas about 

the relationship between the curriculum and 

undeniable facts which have been neglected 

and rejected to some extent. This means to 

serve as a means and ideas of the author's 

desired views that could lead to a new 

discourse and analysis. Therefore, in this 

regard, attention to topics such as the truth of 

truths , the truth of man and the truth of life 

from the perspective of the mission and the 

capacity of the curriculum, although not in 

the form of completeness and, but in the form 

of summaries and brief will be considered. 

Keywords: curriculum, truth , human , truth 

of truths , good life 
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 مقدمه

ت ان در چند معنای کلی به منزله يک قلمرو و رشته ولمی، يک را می« برنامه درسی» مفه م

اما  ،(11: 1927يک فرآيند و يا يک برنامه نگريست )مرزوقی،  ،ريزی، يک حرفهنظام برنامه

ای که باشد  برنامهمی« رنامهب» آنچه که در اين ن شتار مد نظر است، برنامه درسی به ون ان يک

ها و نماد و تبل ر آرمان» ،«نقشه انسان سازی» ،«نقشه راه تعلیم و تربیت» ت ان آن را به منزلهمی

 و امثال ذلک نگريست  « برنامه و سفره ت زيع و آم زش ول م» ،«مقاصد تربیتی

« ه يت» او ي« چگ نگی» يا همان« واقعیت» از س ی ديگر، واضح و مبرهن است که 

است  به وبارت « حقیقت» مبتنی بر يک تص ری از اساساً ،های درسی در معنا و مبنابرنامه

 های درسی مبتنی بر يک پنداشت، برداشت و رويداشت نسبت بهبرنامه« واقعیت» ديگر،

نت  جامع و مانع و به ويژه  است  حقیقتی که اگر به درستی و به« حقیقت م و د و مطل ب»

ريزی درسی و فهم و ادراک نگردد، امر برنامه« رويالرد انسان شناختی تربیتی» بر يک کیدبا تأ

را بر « حقیقت» نه تنها جامعیت درک مفه م ،«برنامه درسی» به تبع آن دستاوردش يعنی

نت اهد تابید، بلاله ممالن است که نسبت آن با حقیقت م و د نیز دستت ش ابهام و ايهام 

تابد، خ د از يک س  م ض وی غامض، و چه معنا و مبنايی را بر می« تحقیق» اما ايناله ،گردد

 حقیقت به ون ان يک مفه م ،است  به وبارت ديگرای از س ی ديگر نیازمند تبیین گسترده

ای ذهنی است که با از منظر معرفت شناختی به منزله ق یه در اصطتد فلسفی و« سهل ممتنع»

کند، مطابقت دارد، يعنی ذهنیتی که با وینیت حالايت میاالمری که از آن واقع و يا نفس

رود )مصباد البته حقیقت در مقابل امر اوتباری و مجازی نیز به کار می مطابقت داشته باشد 

(  در اين رابطه بايد گفت که در اين ن شتار م جز پرداختن به معانی و 106: 1931يزدی، 

مراد نیست، چرا که پرداختن به اين مق له « حقیقت» پیرام ن مفه م« شناسانهمعرفت» مناقشات

کن ن در بین فیلس فان غرب  تابد که از زمان ي نان باستان و تامی ای را برمباحث بسیار پردامنه

که البته خ د نیازمند مقال و مجال مستقل و م سع  اندو شرق و جهان استم مطرد شده

  ديگری است

 شناسانه و يا آنت ل ژيک نگريستهاز منظر رويالرد هستی اردر اين ن شت« حقیقت» اما مفه م 

است )بیدهندی، « کش  و شناخت وج د و مراتب آن» به معنای ،ش د و در يک برداشتمی
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است که در « 1وج د مستقل مطل » (  به وبارت ديگر، حقیقت در اين مفه م به معنای1931

و در برابر  منشاء پیداي  والم هستیرود و بینی ورفانی الهی و استمی به کار میجهان

(  از اين منظر، وج د مستقل 1971گیرد )سجادی، قرار می« والم امالان» متل قات و م ج دات

های امالانی در و الم و يا حقیقت مطل  است که همه واقعیت« 1حقیقه التقاي » مطل  همان

جاری و ساری  ولی الدّوامشه د و متس س و ماده و معنا و در سرتاسر نظام آفرين  به نت  

گاه اسماء حسنای او هستند و از فیض او برخ ردارند و همه م ج دات و الم مذک ر تجلی

وج د، ح  ر و حیات آدمی نیز مراتبی از  ،(  بديهی است که از اين ديدگاه1933)زرين قلم، 

را در همه « 9تکل حقیق» گردد  چرا که حقیقه التقاي ،های حقیقت ح  تعالی قلمداد میجل ه

 گیرد شئ ن آن دربرمی

های های درسی به منزله نمايشگاه و نماد ترسیم و تبل ر انديشهاز س ی ديگر، برنامه

و حقیقت م و د م رد نظر را « بايدها» تربیتی، و همچ ن تابل های رنگارنگی واقعی هستند که

کشانند  تص ير می های تعري  انسان مطل ب، حیات مطل ب و جامعه مطل ب بهدر ح زه

های تربیتی درباره آنها را در مطالعات ها و ارزشانديشه ،م ض وی که تن ع و گ ناگ نی آراء

، روزن مان، 1411ت ان مشاهده نم د )ه و، های درسی به خ بی میالمللی برنامهتطبیقی بین

 مانند ديدگاه های برنامه درسیت ان گفت که در نظريه(  لذا، به همین دلیل نیز می1444

مراقبت مادرانه  ،وملی ج زف ش اب پرکسیس پائ ل  فريره، دم کراسی جان دي يی، هنرهای

نل نادينگز، ه شیاری ماکسیم گرينی، رويالرد تت لی ويلیام دال، مدل تفالر مابعد ص ری کین 

دامات ها و اقها و ورضه انديشهچل  و اشتاين برگ و امثال ذلک، همگی به دنبال طرد ديدگاه

 اند  تربیتی درباره حقیقت متتار، مطل ب و م و د ب ده

گ نه که بیان گرديد مؤل  به ون ان يک دانشج ی پژوهنده در ح زه به هر حال، همان 

تا از  رشته مطالعات برنامه درسی و در حد ررفیت متدود اين ن شتار، تتش خ اهد نم د

یقت و برنامه درسی را از منظر يک های م ج د، نسبت بین حقم ضعی فراس ی ديدگاه

رويالرد انسان شناختی تربیتی و همچنین بر اساس يک رويالرد صرفاً آنت ل ژيک و هستی 

 شناسانه م رد بررسی قرار دهد  

                                                 
1. Absolute Truth  

2. Truth of Truth 

3. The Whole Truth 
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  امر متعالی یا حقیقه الحقایق

حقیقه » منظ ر از ،همانگ نه که اجماالً بیان گرديد، بر اساس يک برداشت هستی شناسانه الهی

(، يعنی 1932آبادی، است )وبدل« ح  تعالی» ، خیر برين و يا«امر متعالی» همان« قاي الت

حقیقتی که بالذات شايسته وص  به حقیقت متض و اساس تتق  همه حقاي  است )ابن 

 و يا« يگانه والم وج د» (  در تعابیر ديگری حقیقه التقاي  به منزله111: ص 1921سینا، 

 د که همه والم هستی در مراتب شه د، غیب، متس س، م و د، شنامیده می« ح رت وج د»

: 1041ال ج د او هستند )مرزوقی، دنیا و وقبا، همگی از مظاهر قدرت، آفرين  و وج د ذی

(  يعنی همان حقیقتی که اول و آخر هستی و پیدا و پنهان وج د، همه از آن اوست و 104ص 

تنها « ممالن» و« فانی» نی و بقای ابدی م ج دات، و سعادت دو جها1به همه ام ر والم داناست

 1در ايصال و اتصال به آن معب د ازلی و ابدی میس ر و متق  است 

ايی صرفاً بیان يک انتظار وقیدتی ماور« حقیقه التقاي » يا همان« امر متعالی» ت جه به مق له

 حقیقت ،«واقع» امر مندانه نیست، بلاله ونايت و اجابت به يکو يا امری صرفاً ذهنی و ايده

در همه اجزاء، اضتع، حاالت و هر « والم هستی» است  چرا که« نفس االمری» و يا« مسلّم»

الدّوام مفّیض به فیض فیاض، مصن ع به صنع صانع و متل ق به خل  لتظه آن، و به نت  ولی

ه والم يعنی همان حقیقه التقاي  است )همان(  به وبارت ديگر والم هستی به منزل ،خال 

و اين همان حالمت بالفه و رحمت واسعه الهیه  ،(1937است )قربانی، « دائم التدوث» امالان،

جاری و  و هم اره ،ابدی حقیقه التقاي  است که امری والم شم ل، فراوصری، فرانسلی، ازلی،

الدّوام حقیقه التقاي  است، ساری است  از اين منظر، والم هستی نه تنها متالی به فیض ولی

گ يی او است که همگی به تسبیح« ه شمند» بلاله به نت  دربست نیز م ج دی سر تا سر

« ابديت» و« سرمديت»   از ديگر وج ه حقیقت مسلّم حیات و فراروی آدمی، مق له9اندمشف ل

الجرم بر وف  قان نمندی حاکم و نارر، از  ،«حقیقت مسلم» است  يعنی آدمی به ون ان يک

: 1041و در نزد ه الباقی صیرورت و بازگشت دارد )مرزوقی، « باقی» نبه جها« فانی» جهان

                                                 
 )ه  االول و االخر و الظاهر و الباطن و ه  بالل شی ولیم( 9ديد / آيه ح  1

 )و الیه المصیر( 9)و هلل ما فی السم ات و ما فی االرض و الی اهلل تُرجع االم ر( و تفابن/ آيه  142آل ومران/ آيه   1

و تفرابن   1، جمعه آيره  1ص  آيه  ،1های حشر آيه )سبح هلل ما فی السم ات و االرض( همچنین س ره 1س ره حديد/ آيه   9

 1آيه 
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 ، و1(  چرا که حقیقه التقاي  رود فناناپذير و جاوادنه به آدمی ارزانی داشته است111-102

 ،پايدار« حقیقه التقاي » نیز تنها در پرت  اوتماد و اتصال به« پايداری حقیقی» و« ت سعه پايدار»

  به وتوه، انسان کامل نیز به ون ان مظهر کمال و تعالی، و نماد و نماينده حقیقتاً میس ر است

م ريت أم« حقیقه التقاي » گر آدمی در قلمرو والم هستی و حیات انسانی، از س یهدايت

 م ريت و کتاب او نیز رسالهأو مستمر دارد، و م« تربیتی» ويژه، منتصر به فرد و ونايتی

  1است« هدايت و بشارت»

رسد که از منظر يک رويالرد تلفیقی مبتنی می بايد گفت که به نظر ،بندی اجمالیجمع در

بر وحی، نقل، وقل و ورفان، نیل به امر متعالی و تقرب يه ح رت دوست و ايجابات آن 

همچ ن ت جه به حقیقت حقیقه التقاي  و حقاي  انسان کامل، ابديت، حیات طیبه و امثال 

ها و باورهای مرس م تربیتی هستند  يعنی  ر مانده از ح زه انديشهذلک، حقايقی نسبتاً متج

تربیت و برنامه درسی تلقی « هایاَبَر آرمان» ناپذيری که بايستی به منزلههای کتمانحقیقت

 از اين حقیقت ها بی نیاز نیستند ای لتظه چرا که و الم هستی در هیچ  ش ند

 « حقیقت» انسان به مثابه یک

ال ج ه در ابعاد جسمانی و روانی ت که اگرچه انسان به ون ان م ج دی ذیپر واضح اس

رسد )کارل، به گ ش می« ناشناخته» ش د، اما همچنان ک وس وی به منزله م ج دیمعرفی می

(  در هر حال، به ون ان يک حقیقت مسلم و انالارناپذير، آدمی دارای دو جنبه طبیعی و 1044

ت ان آدمی ن و متعالی از س ی ديگر است  به همین دلیل نیز نمیمادی از يک س ، و جنبه بري

: ص، 1923تلقی نم د )کاپلست ن « شتص» بلاله بايد به ون ان يک ،«شیء» را به ون ان يک

 های گسترده و منتصر به فرد(  به وتوه، آدمی، تنها متل قی است که دارای ررفیت927

هايی ( ررفیت1964ند تعلیم و تربیت است )کانت، است، و به همین دلیل نیازم« پذيریتربیت»

انسان به منزله « تعالی» که با لفعل کردن آنها به ون ان پی  فرض بنیادی در تال ين و تتق 

های ش ند  به همین دلیل، برنامهمی برنامه درسی و تعلیم و تربیت قلمداد« بلند مرتبه» آرمان

گانی متتار و م رد نظر، نیازمند و مت من درسی با هر تفالری، رويداشتی و يا سبک زند

                                                 
 )و نفتت فیه من روحه( 61س ره صاد/ آيه   1

 )هدی و بشری للم منین( 1س ره نمل/ آيه   1
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 های بالق ه آدمی به ون ان يکرج ع به رشد و حرکت به سمت ت سعه فراس ی ررفیت

« نگرتعالی» و يا« فرارونده» ناپذير است  به همین من ال نیز برنامه درسی امریاجتناب« حقیقت»

در رشته مطالعات برنامه که این امر به منزله وجه اشتراک همه دیدگاه ها نظری است 

تعاریف و « تعالی گرایی» و« تعالی» درسی است. هرچند که ممکن است که مفهوم

نگری يک   به وبارت ديگر، رهیافت فراروندگی و يا تعالیمصادیق گوناگونی داشته باشد

 پی  فرض مالت م و ملت ظ الزامی در رويالردهای برنامه درسی است که اتالاء به رشد

آدمی دارد  برای مثال، نظام ادراکی و دستگاه فهم « ذاتی» هایالفعل سازی ررفیتو ب« طبعی»

های آدمی را های حسی و به تبع آن، انديشهذاتی است که داده« کارافزارهايی» آدمی دارای

(  در اين باره جان الک بر اين باور است که 166: 1967کند )شرف خراسانی، دهی میسامان

را در وج د انسانی برافروخته است، که با روشن شدن آن با «  چک خردشمع ک» خداوند يک

  (119-110: 1221ابزار تعلیم و تربیت، چراغ راه زندگانی انسان خ اهد ب د  )به نقل از هی م، 

م افاً، به ون ان يک حقیقت مسلم آدمی نیز ذاتاً و به لتاظ فطری کارافزارهايی ذاتی دارد 

سازد به اين معنا که آدمی خ ب، ها رهنم ن و ترغیب میمايل به نیالیکه وی را به ادراک و ت

ها گراي  دارد، و اين خ بی« ترينوالی» کند و نسبت بهخ ب تر و خ ب ترين را درک می

طبعی و ذاتی آدمی است  لذا، به همین دلیل گفته « سازمان اختقی» های اساسیيالی از م لفه

در وج دش را به ثمر برساند  « خیر نهفته» ل  گرفته تا آدمیش د که مشیت الهی به آن تعمی

به دنیای در آی، ترا به هر » است که گ يی خدای تعالی آدمی را چنان م رد خطاب قرارداده

ت ان الگ ی سراسر منظر نیز می (  لذا، از اين6: 1979)کانت، « گ نه تمايل به خیر مجهز کردم

های ذاتی نزله سبک مطل ب و م و د فطری مبتنی بر گراي را به م ،«حیات طیبه» خیر و پاکی

 آدمی به ون ان يک حقیقت درونی ذاتی نگريست  چرا که اين سبک نه تنها خ د سبالی

نیز مقّرب سازد  امر « امر متعالی قدسی» ت اند آدمی را مآال بهو فطری است، بلاله می« متعالی»

شا همه خیرات و خ بی هاست که در بطن وج د و من« حقیقه التقاي » متعالی قدسی نیز همان

معرفت و میل نسبت به آن منطبع و مرتسم است  از  ،آدمی يا همان ساختار فطری وج د آدمی

 آن دين تنزيلی، و« رشته» اين منظر، اين همان دين و دينمداری سرشتی آدمی است که يک

که فطرت و هدايت ت امان  در اينجاست ،لذا  در وج د آدمی است« طبعی» آن دين« سررشته»
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يگانه « انسانی» و« خداوندی» گیرند، يعنی همان جا که ام راز يک منشأ و سرچشمه نشأت می

 ش ند  و همگانه می

که معط ف « حیات طبیبه» ت ان گفت که حقیقت سبک زندگانیاز اين منظر می ،بنابراين 

حقیقت مبنايی و مت ری هستند که دو  ،به ون ان بنیاد همه نیالی هاست« حقیقه التقاي » به

نماد و نماينده خ است ذاتی بشری هستند  خ استی که خ د حقیقتی انالارناپذير است که در 

های باورمند و ناباورمند نسبت به آن، دارای وجه متج ريت و يا ن وی مطرويت همه نظام

های سرشتی همه هايی ذاتی، وام و منطبع در گراي که اين ام ر حقیقت چرا  ش دمی احساس

باشند و مبین و م يد مطل ب می ایانسان ها، فراتر از هر وصری، هر نسلی و هر جامعه

 خ اهی ذاتی آدمی به منزله امری غیر قابل اغماض و انالار هستند  

 و« آزادی» ،«اختیار» حقیقت حقیقت ديگری که بالذات آدمی به آن متزم و ملتزم است، 

 ،«رشد» ،«تربیت» ،«انسان شدن» ،«انسان ب دن» آدمی است  حقیقتی که بدون آن« مندیاراده»

فاقد مبنا و معنا خ اهد ب د  چرا که همه چیز در پرت  ت جه به اين فلسفه « تعالی» و« هدايت»

ابر اين اصل اساسی است که و بن ،(197: 1927بنیادی واجد مبنا و معنا خ اهد ب د)مرزوقی، 

است و « متتاريت» آدمی م ج دی مسئ ل و دارای مس لیت است  چرا که وی م ج دی واجد

آورد  اما اين مسئ لیت و تاللی  مسئ لیت و تاللی  برای وی به ارمفان می ،«متتاريت» اين

ل ذاتی در قبال بلاله وی بدواً به ون ان يک جذبه و می ،تنها در قبال اومال و کردار آدمی نیست

های رشد، کمال يابی و کمال يافتگی خ د نیز مسئ لیت دارد  لذا، به همین دلیل نیز برنامه

به دنبال تتق   ،«های انسانی و انسان شدن ذاتی آدمیها و دست رالعملبرنامه» درسی به ون ان

 ها هستند  اينگ نه مسئ لیت

ه دارای اختیار، وقل، فطرت، دل و امیال به هر حال، اجماال بايد گفت که آدمی بالتقیق 

است  يعنی حقاي  وج دی که غیر قابل انالارند و آدمی در پرت  اين ساختار و سازمان وج دی 

که ام ری فرا مالانی، فرازمانی، فراوصری، فرانسلی و فرا فرهنگی هستند، به حیات خ ي  

ها و ت اند از اين ررفیتی نمیاهايی که آدمی هرگز و هیچ لتظهدهد  يعنی حقیقتادامه می

 و« وقل» ،دهدفرصت و ح  انتتاب می« اختیار» بهره بماند  چرا کهنیاز و بیهای آن بیررافت

مرکب « امیال» آفريند،وابستگی، دلبستگی و ش ق می« دل» دهند،معیار و آگاهی می« فطرت»
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برای انسان هم ار  قه التقاي حقی سازند، و با اين مهمّات است که نیل به مقصد و قرب بهمی

 گردد  و هم اره می

 رسالت برنامه درسی در میعادگاه حقیقت 

بزرگ بشری، تن وی از « انديشگاه» و« هانمايشنامه» ،«هانمايشگاه» های درسی به منزلهبرنامه

های اهآم زشگ» برای بر پايی« بديلمرکبی بی» و يا« پل ارتباطی» های تربیتی را به مثابهانديشه

ها و سناري ها، آئینه تمام نمای گذارند  به وبارت ديگر، اين نمايشنامهبه نماي  می« انسانی

من يات و آرزوهای بزرگ تربیتی آدمی هستند  اما در اين رابطه پرس  اساسی آن است که آيا 

يجابات و ا« حقیقه التقاي » های درسی در ت جه و رويالردشان بههای تربیتی و برنامهانديشه

اند، يا در مسیر فراق؟ چرا که بايد اين جهت گیری آن، بر سبیل و صراط و نیل به اين حقیقت

های اساسی مانند مبانی و مبنا، مسیر و متد، مقصد و مرجع ت امان در هم در وناصر و مؤلفه

وقل های درسی متل تتقی و تلفی  قلمروهای ملت ظ و مندرج باشند  به وبارت ديگر، برنامه

نظری و وملی و در تعبیر ديگری نقطه اتصال وق ل متصل و منفصل در ح زه نظر و ومل 

مت ر  ،«حقیقت التقاي » های درسی بايستی بر مبنای رويالرد بهباشند  به هر حال، برنامهمی

يا واجد همه  ،ودالت، ن ع دوستی، صداقت، امید، همدلی ،رشد همه ف ائل بشری مانند تعالی

ش ند، باشند  چرا که تربیت و ابزار بی نامیده می« نظام ف ائل تربیتی» ی باشند کهآن چیزهاي

بنیاد هر ن ع رشد و ت سعه و تعالی است  به وبارت  ،دلیل آن يعنی مرکب راه ار برنامه درسی

 های تربیتی برای تص ر، تص ير و تتق  کهالشانهای درسی به منزله تنها مرکببرنامه ،ديگر

ال ج ه، مرکبی بديل و يا در اختیار آدمی هستند و به هیچ وجه من « ربیتیآرزوهای ت»

 باشد  آلترنتی ی سازنده ديگری برای آن در اين رابطه قابل تص ر نمی

مهندسی » های تربیتی، مبتنی بر راهبردهای درسی به منزله نظام انديشهبرنامه ،م افاً

در ابتدا مبتنی بر تص ر آرمانهای تربیتی، هستند  يعنی سیر تال ين و حرکت آنها « معال س

سپس تبديل آنها به اهداف کلی، و نهايتاً تبديل اهداف کلی به اهداف وینی و رفتاری در 

گام در مسیر برگشت و بازگشت به  ،هاهای درسی است، و سپس از طري  اين برنامهبرنامه

ه همچ ن نزول و تنزيل از آسمان دارند  امری که بالتشبیمی اهداف آرمانی م و د و متص ر بر

ت ان گفت که تربیت به زمین، و سپس حرکت از زمین به آسمان است  به همین دلیل نیز می
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دش ار آدمیان است  چرا که تربیت « هنر» امری پیچیده پربعد، و يالی از مشالل ترين و يا تنها

فا سازد و هدف آرمانی های متعالی و معن ی انسانی را بالنده و شال خ اهد همه سرمايهمی

 (1: 1979است  )کانت، « انسانیت» تربیت نیز نیل به

های متص ر هستند، نبايد به منزله های درسی فاقد ف یلتش د که برنامهاما ايناله گفته می 

های درسی به ادوايی تلقی ش د که همه تقصیرها و قص رها به گردن آنها انداخته ش د و برنامه

متن ع و بع اً فراتر و  ،هاقلمداد گردند  چرا که و امل م ثر بر تتق  آرمان «سپر بتء» منزله

های درسی گاهی برخی از متفالران و طراحان برنامه ،های درسی هستند  م افافراس ی برنامه

ها ندارند، و لذا آنها را در تدوين مقاصد خ د مد نظر قرار االطرافی از اين آرماننیز درک جامع

ش ند و بهره میکم بهره و يا بی ،های درسی از حقیقتبه همین دلیل نیز برنامه دهند نمی

های درسی المثل اگر برنامهباشند  در اين رابطه فی« مدينه التقاي » ت انند آئینه تمام نماینمی

ام؟ آمدنم بهر چه های اساسی سه گانه از کجا آمدهاهداف بلند مرتبه شناخت و پاسخ به پرس 

 روم؟ را در اهداف خ د مطمح نظر قرار دهند و در معبد و معبر مقدسو به کجا می ب د؟

مربیان را صرف نظر از هر آئینی و مرامی در درک اين ام ر ياری نمايند، بزرگترين  ،«پرس »

ها، معنا بت  و نمايند  چرا که تامل و تدبر درباره اين گ نه پرس خدمت را به بشريت می

 اهد ب د  بصیرت آفرين خ 

حقیقت » شناخت الينتل« نادواوی» با های درسیرسد که برنامهدر اين باره به نظر می 

از س ی ديگر روبرو هستند  چرا « حقیقه التقاي » از يک س ، و ناديده انگاری شناخت« انسان

تنها حیات و تعالی آدمی، نه  ،های درسی به منزله نقشه راه تربیترسد که برنامهکه به نظر می

رسد که به به نظر می نگرند، حتیمی« هاواقعیت» به اين حقاي  صرفاً در بستر ونايت متض به

اند  امری که خ د حاکی شده« حقیقت» جايگزين« هاشَبَهِ حقیقت» يا« هاشبه حقیقت» ایگ نه

انفصال و انسداد از ساحت حقیقت است که البته امری غیر اختقی نیز به نظر  از ن وی

است که « مدينه الف ائل» رسد  چرا که راز و رمز اصلی هدايت آدمی، نیل دادن او به س ییم

است  از اين منظر است که بايد « ولی التسنات» ح  تعالی و يا همان ،سرچشمه آن، خیر برين

است و اگر اين م لفه از آن حذف و يا ت عی  گردد، « رود اختقی» گفت که دين نیز دارای

فاقد اوتبار خ اهد ب د  چرا که برای مثال مناسک و وبادات هم بايد دارای رود  لمرّهآن دين با

 المثل جان جانان و معب د دل ها در مرسل هادی خ ي  فرم د کهاختقی باشند چنان که فی
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(، به درستی که نماز )به ون ان نماد 01)ونالب ت آيه « ان الصل ه تنهی ون الفتشاء و المنالر»

دينمداری( بازدارنده آدمی از فتشاء و منالرات اختقی است  لذا در اين معنا،  اصلی جهت و

آدمی است  چرا که بدون اختیار، « متتاريت» و البته آن هم مبتنی بر ،«اختق» دين مبتنی بر

نباشد، ودالت، رلم، « اختیار» اگر دين و اختق هر دو بی مبنا و بی معنا خ اهد ب د  يعنی

اقت و به ط ر کلی رذائل و ف ائل بی معنا خ اهند ب د  به وبارت ديگر در دروغ، دزدی، صد

دخالتی ماه ی در درک معنای اختق و به تبع آن دين، هدايت و « اختیار آدمی» اين معنا،

های درسی ها بنیادی برنامهبايد گفت که يالی از رهیافت ،تربیت خ اهد داشت  از س ی ديگر

يا همان ورضه والیترين « خ دشناسی» کمک به ،«حقیقت» نه در نیل بهبه منزله راهبردی راهیابا

 ،معرفت يا معرفه النفس به ون ان شاهراه مقدس ورود به شناخت و درک حقیقت خ يشتن

 امری که مق التی همچ ن تق يت فهمی از  باشدمی و حقیقه التقاي  در متربیان والم هستی

های نیز مقید به قید آن است  به هر حال، برنامه« کیستی» آدمی، و سپس فهم وی از« چیستی»

با مفاهیمی همچ ن خ دشناسی، جهان شناسی، « انسان سازی» هایدرسی به منزله برنامه

خداشناسی، رشد، کمال، تعالی و مانند آن، نسبتی ماه ی و حقیقی دارند و امالان انتزاع و 

امه درسی امری ناممالن و اص الً نامتص ر و ها از دامن تربیت و برنها و آرمانانفالاک اين ايده

 نامیم ن است  

های درسی در بسترهای متل ّن و متن ع فرهنگی و اجتماوی دارای به هر حال، برنامه

هستند، به ويژه آناله تص ری از کمال و انسان کمال يافته را در بطن  ایدواوی حقیقت پندارانه

ا بايد گفت که مصادي  کمال و کمال يافتگی هر نمايند  امدواوی خ ي  متعّین و معرفی می

 نیز همچنان« هستی» و« انسان» همچنان« انسان» ،چه که باشند، در نفس االمر و والم واقع

است و هر گ نه تت لی که اتفاق بیفتد، ماهیت اين گ نه حقاي  مسلّم همچ ن حقیقه « هستی»

ذلک، تفیر و تت لی نت اهد يافت  التقاي ، حقیقت انسان، حقیقت حیات و ابديت و امثال 

های درسی و در مسلخ برنامه« حقیقت ها» به همین دلیل پر واضح است که نبايد اينگ نه ،لذا

های حقاي  مذک ر و م و د ناديده انگاشته ش ند  به وبارت ديگر، برنامه تربیتی ذبح ش ند و

باشند  چرا که برای « حقیقت قربانگاه» باشند، نبايد« میعادگاه حقیقت» درسی به جای آناله

فرانسلی  ت ان به ون ان ام ری فرا وصریالتقاي  را هم اره میمثال، شاهراه حقیقت و حقیقه

در بستر هر ن ع تت الت متن ع فرهنگی، اجتماوی، اقتصادی، فناورانه و مانند آن، پی ج يی 
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ت جه به اين  ديهی است کهاين حقاي  کهنگی و تعطیل بر دار نیستند  ب ،نم د  به وبارت ديگر

« تریحقیقی» و« گراحقیقت» های تربیتیواجد برنامه امر باوث خ اهد شد تا جامعه جهانی

های گهرباری در ت انند نق های درسی میو از اين منظر و معبر است که برنامه باشند،

 ايفاء کنند   آوردگاه تت الت متتیر العق ل امروزی

« حقیقرت » هرای درسری برا سررزمین م ور د     رسرد برنامره  ر مری ک تاه ستن آن که به نظر  

هرای  کننرد و حقیقرت  مری  اند ودر گذر زمان نیز انبعاد بیشرتری پیردا  های کهالشانی يافتهفاصله

بنیادين همچ ن حقیقه التقاي ، حقیقت آدمی، حقیقت ابديت، حقیقت تقرب بره امرر متعرالی،    

 و بع راً « متجر ر » نهرا، بره منزلره حقراي     حقیقت حیات طیبه، حقیقت انسان کامل و ماننرد آ 

نمايند  حقايقی که هیچگ نه امالان گريز و اجتنابی در هر وصرری، زمرانی و   جل ه می« مطرود»

« هرای نظرری  ايده» و« مفاهیم» ها تنهااين حقیقت مالانی از آنها میس ر و ممالن نیست  چرا که

اری در بطن و متن و الم هستی تلقی مسلّم و پايدار جاری و س« حقاي » نیستند، بلاله در زمره

از جملره الزامرات برازنگری،    « صیرورت و بازگشرت بره حقراي  م ور د    » ش ند  لذا، فلسفهمی

رسرد  می ای که به نطرهای درسی است  فلسفهتت ل، بازانديشی و باز آفرينی در بنیادها و بنیان

های درسی بزدايرد  مقدس برنامهت اند آفات اساسی فعلی و آتی را از دامن گسترده و گستره می

 و آنها را در میعادگاه حقیقت پاستگ  و نهايتاً متربیان را کامیاب سازد  

 منابع

(  الهیات نجات بت  شیخ الرئیس اب ولی سینا، ترجمه و شرد يتیی 1921اب ولی سینا، شیخ الرئیس )

 يثربی، قم، ب ستان کتاب

 م حقیقرت در انديشره متصردرا و هايردگر، خردنامره      (  بررسی و تتلیل مفه1931بیدهندی، متمد )

 11-91، ص 01صدرا، شماره 

(  حقیقت معنی و ابعاد معنی در هنرر و هنرمنردی، همراي  ملری معنراداری      1933زرين قلم، متم د )

 زندگی

 (  فرهنگ ول م نقلی، انتشارات انجمن حالمت و فلسفه ايران1971سجادی، سید جعفر )

 (  از برون  تا کانت، شرکت انتشارات ولمی و فرهنگی 1967ن )شرف خراسانی، شرف الدي



 1041، زمستان هفدهمسال ، 76شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    
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(  نگاهی به جايگاه مفه م استعتبی در فلسفه نظری کانت: با ت جه 1932وبدل آبادی، دکتر ولی اکبر )

های فلسفی، نشريه دانشالده ادبیات و ای از مصادي  آن در کتاب نقد وقل متض، پژوه به پاره

 بريز ول م انسانی دانشگاه ت

 قرآن کريم 

 -(  مبدا و معاد انسان در پرتر  حرکرت جر هری متصردرا، فصرلنامه ولمری      1937قربانی، قدرت اهلل )

   76-33پژوهشی دانشگاه قم، سال هشتم، شماره دوم، ص 

منر چهر   -(  تاريخ فسلفه از ول  تا کانت، ترجمه اسرماویل سرعادت  1923کاپلسی ن، فرديک چارلز )

 تشارات سروشبزرگمهر ج ششم، ان

 (  انسان م ج د ناشناخته، ترجمه پرويز دبیری، انتشارات نگاه1044کارل، الالسیس )

 تهران  (  تعلیم و تربیت، ترجمه دکتر غتمتسین شال هی، انتشارات دانشگاه1971کانت، ايمان ئل )

 هی (  تمهیدات، ترجمه غتمعلی حداد وادل، تهران، مرکز نشر دانشگا1964کانت، ايمان ئل )

(  واژه استعتيی در فلسفه کانت، فلسفه دين، سال ششم، 1936متمد رضايی، متمد و ف الدی، وقیل )

  29-31صص 

هرای سراختاری در پرارادايم تعلریم و تربیرت اسرتمی، جلرد اول        (  نظريره 1927اله )مرزوقی، رحمت

 انتشارات آوای ن ر 

م : رهیافتی به ت لید ولم تعلیم و تربیت اسرتمی  (  پارادايم استمی ت لید ول1041اله )مرزوقی، رحمت

 در قلمرو ول م انسانی استمی، انتشارات آوای ن ر 

 تهران، انتشارات امیرکبیر  1(  آم زش فلسفه، ج 1931مصباد يزدی، متمدتقی )
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