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واکاوی مفهوم »پایدیا«
و دستاورد های آن برای آموزش و پرورش

در عصر جهانی شدن

پژوهش حاضر با هدف استخراج و معرفی دستاورد های پایدیا برای آموزش و پرورش 
در عصر جهانی شدن به انجام رسیده است. برای رسیدن به هدف فوق، سه سؤال پژوهشی 
به این شرح صورت بندی شده است: الف. ویژگی های پایدیا در فلسفه یونان چیست؟ ب. 
چالش های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن کدام است؟ ج. بازگشت به پایدیا، چه 
دستاوردهایی برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن دارد؟ روش مورد استفاده در 
تحقیق حاضر، روش تحلیل مفهومی و از نوع تفسیر مفهومی می باشد. یافته های تحقیق نشان 
می دهد که از میان رویکرد های گوناگون درباره پایدیا در فلسفه یونان، پایدیای سقراطی/ 
افالطونی می تواند دســتاورد های مهمی برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شــدن 
داشــته باشد. جهانی شــدن برای آموزش و پرورش در عصر امروز چالش هایی را ایجاد 
کرده که از جمله آنها می توان به بازاری و غیر ارزشی شدن دانش، افراط در حرفه گرایی و 
تخصص مداری و حرکت به سوی یکنواختی و استانداردشدن مؤلفه های گوناگون آموزش 
و پرورش اشاره کرد. بازگشت به پایدیا، می تواند برای هر یک از چالش های جهانی شدن، 
راهکار مناســبی را در آموزش و پرورش عرضه کند کــه از جمله آنها می توان به محور 
قرار دادن ارزش ها، روی آوردن به دانش حقیقی، تأکید بر آموزش و پرورش آزاد، توجه 
به آموزش و پرورش عمومی، توجه به اشــکال مختلف دانش، تأکید بر برنامه های درسی 

میان رشته ای و توجه به تنوع فرهنگی و شناخت تمدن های گوناگون اشاره کرد. 
 واژگان كلیدی:

پایدیا، جهانی شدن، آموزش و پرورش، چالش ها، دستاوردها
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1. مقدمه
یکی از دغدغه های مهم بسیاری از فیلسوفان، آموزش و پرورش بوده است. اهمیت این 
موضوع تا آنجاســت که افالطون، آموزش و پرورش را »مهم ترین دســتور« زندگی بشر 
دانســته )افالطون، 1335( و اولین فیلسوفی است که فلسفه آموزش و پرورش را بنیاد 
می گذارد. )شــاتو1، 1376: 8( کانت2، آموزش و پــرورش را بزرگ ترین و پیچیده ترین 
کاری می داند که انســان با آن درگیر اســت. )کانت، 1374: 67( از ســویی، آموزش و 
پرورش یک نهاد اجتماعی اســت و جامعه کارکردهایی از آن انتظار دارد. از آنجایی که 
جامعــه تحت تأثیــر عوامل مختلف، از جمله تغییرات سیاســی، اجتماعی و اقتصا دی 
است، بر این اســاس، آموزش و پرورش هم از این تغییرات، به ویژه تغییرات اقتصادی، 
به شــدت متأثر اســت. این تغییرات، به ویژه در عصر »جهانی شــدن«3، شدت بیشتری 
یافته اســت، به گونه ای کــه مظهر این پدیده را تغییرات ســریع در همه ابعاد زندگی، 
به ویژه آموزش و پرورش می دانند. )کارنوی4، 1384( تغییرات ناشی از جهانی شدن در 
آموزش و پرورش، موجب نگرانی فیلسوفان آموزش و پرورش شده است. آنان معتقدند 
ایــن پدیده نوظهور و البتــه فراگیر، آموزش و پرورش را از هــدف اصلی خویش دور 
کرده اســت. این موضوع به ویژه برای نظام آموزشی کشور ما، که دارای پشتوانه دینی، 
تاریخی، تمدنی و فرهنگی درخشانی است، با نگرانی بیشتری همراه است. برای مواجهه 
درست با چالش های جهانی شدن در آموزش و پرورش، بازگشت به آموزه های »پایدیا«5 
می تواند راهکار مناســبی باشد. بر این اساس، در تحقیق حاضر، سه سؤال به شرح زیر 
صورت بندی شده اســت: 1. ویژگی های پایدیا در فلسفه یونان چیست؟ 2. چالش های 
آموزش و پرورش در عصر جهانی کدام اســت؟ 3. بازگشت به پایدیا، چه دستاوردهایی 

برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن دارد؟

2. روش شناسی
روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، »روش تحلیل مفهومی«6 می باشد. هدف روش تحقیق 

1. Château
2. Kant 
3. Globalization
4. Carnoy
5. Paideia
6. Conceptual Analysis
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مفهومی یا تحلیل فلســفی، بهبود بخشیدن به مجموعه مفاهیم یا ساختار های مفهومی 
اســت که ما بر حســب آنها تجربه را تفسیر می کنیم، مقاصد را بیان می داریم، مسائل را 
ساخت بندی می کنیم و پژوهش ها را به اجرا در می آوریم. )کومبز  و دانیل1، 1387: 43 ( 
به این ترتیب، در تحقیق حاضر، به تحلیل مفهوم »پایدیا« در فلسفه یونان پرداخته شده و 
موارد استفاده، شرایط و ابعاد گسترده تر و از نظر معنا عمیق تر آن در شرایط جهانی شدن 

آموزش و پرورش، مورد تحلیل مفهومی قرار گرفته است. 
روش تحقیق تحلیل مفهومی، خود به ســه صورت اصلی قابل اجرا اســت که شامل 
»تفسیر مفهوم«2، »مفهوم پردازی«3 و »ارزیابی ساختار مفهوم«4 می باشد. در تفسیر مفهوم، 
هدف پژوهشــگر، دســت یافتن به تفســیر عینی قابل دفاع از یک اصطالح است که آن 
اصطالح هم مســتلزم فهم معتبری از اســتفاده یا معنای آن در زبان عادی می باشد. در 
مفهوم پــردازی، مفاهیم نوین ایجاد می گردد، به خصــوص در مواقعی که مفاهیم موجود 
دارای ابهام و نیازمند مفهوم پردازی جدید باشند. در ارزیابی ساختار مفهوم، عالوه بر فهم، 
ســاختار مفهومی زیرســاز یک نظریه، الگو، برهان، یا یک برنامه پژوهشی مد نظر است، 
تعیین کفایت یک ســاختار مفهومی برای استفاده در یک تحقیق تربیتی نیز جزء غایات 

آن به حساب می آید. )کومبز  و دانیل، 1387: 44(
در تحقیق حاضر، که هدف آن واکاوی معنا و ماهیت پایدیا در فلسفه یونان و استنتاج 
کاربرد های آن در آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن می باشد، از میان انواع روش های 
تحقیق مربوط به تحلیل مفهومی، از تفســیر مفهوم اســتفاده شده است. چرا که هدف 
اساسی تحقیق، در وهله اول دستیابی به تفسیری عینی و قابل دفاع از اصطالح پایدیا در 
فلسفه سقراط/ افالطون و در وهله دوم، استنتاج کاربرد های آن در آموزش و پرورش در 
عصر جهانی شدن می باشد. به این ترتیب، در این تحقیق، گام های انجام تحلیل مفهومی 

)از نوع تفسیر مفهوم( به ترتیب زیر، طی شده است: 
الف. در ابتدا، مفهوم پایدیا در فلســفه سقراط/ افالطون مورد شناسایی و تحلیل قرار 
گرفت و حدود و دامنه آن تعیین گردید؛ ب. سپس چالش های جهانی شدن برای آموزش 
و پرورش عصر حاضر مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفت؛ ج. آنگاه، دستاورد های پایدیا برای 

1. Coombs & Daniels
2. Concept Interpretation
3. Concept Development
4. Conceptual Structure Assessment

واکاوی مفهوم پایدیا و دستاورد های آن برای ...
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آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، مورد استنتاج قرار گرفت. 
در پایان این بخش باید یادآور شــد که جهانی شــدن و بالطبع آموزش و پرورش در 
این عصر و پایدیا هر یک دارای مبانی فلســفی خاص خود بوده و این مبانی می توانند از 
یکدیگر متمایز باشند. لکن تمایز مبانی این دو نمی تواند مانع از داد و ستد این دو جریان 
باشــد. اگر چه پایدیا برنامه ای متعلق به یونان باســتان است و جهانی شدن پدیده عصر 
حاضر به شــمار می آید اما با نگاه »پدیدارشناختی«1، پدیده های مربوط به دوران مختلف 
تاریخی می توانند دســتاورد های مهم و مثبتی برای عصر حاضر داشــته باشند. این نگاه 
ضمن در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل گیری پدیده های مختلف، آنان را 
از ورای حجاب زمان در نظر می گیرد و محصور در تاریخ نمی بیند. اصوالً گرفتارشدن در 
»تاریخ انگاری«2، باب هر گونه تطبیق را می بندد. زیرا بر این اعتقاد است که پدیده ها در 
شرایط خاص اجتماعی رخ داده و فقط در همان عصر با یکدیگر قابل مقایسه می باشند. 

)میرزامحمدی، 1393: 34(

3. ویژگی های پایدیا در فلسفه یونان
مفهوم پایدیا

»پایدیا«3 واژه ای یونانی است که از »paidos« یعنی تربیت کودک گرفته شده است. رومیان 
این اصطالح را به »humanitas« به معنای ادب و تعلیم و تربیت ترجمه کرده اند. می توان 
پایدیا را با مفاهیم »bildung« آلمانی، »growth« آمریکایی )دیویی4(، »xue« چینی )کی یر 
بای5، 2008( و ادب ایرانی مترادف دانست، از یک منظر، ابعاد پایدیا را می توان با توجه 
به بخش های وجودی انســان، به جسم6، ذهن7 و احساس تقسیم نمود. )دیمیترادیس8، 
2008: 60( به نظر می رســد، در این تقســیم بندی تالش شده تا دربرگیرندگی پایدیا به 

ابعاد بدنی،  شناختی و عاطفی نشان داده شود. تصویر زیر نمایانگر این موضوع است: 

1. Phenomenological
2. Historisism
3. Paideia
4. Dewey
5. kirby
6. Body
7. Mind
8. Dimitraidis
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از منظری دیگر، دانش1، خودآگاهی2 و فرهنگ زیبایی شناسی3 است. )دیمیترادیس، 
2008: 55( در این منظر، ابعاد  شناختی و عاطفی پایدیا مورد تأکید است. این تقسیم بندی 

را می توان با تصویر زیر نشان داد: 

به گفته »مناندر«4، پایدیا ثروتی است که هیچ کس نمی تواند از آدمی بگیرد. پایدیا بندری 
برای تمام انسانیت است. )یگر5، 1376: 545( پایدیا دربرگیرنده آرمان های فرهنگی یونان 
است که شخصیت انسان یونانی را شــکل می بخشد. )ضیمران، 1390: 20-19( پایدیای 
افالطونی )تربیت فلسفی(، تجربه فرد اسیر در غار است. تجربه ای درونی است که هویت و 
شخصیت آدمی را دگرگون می کند و از وی شخصیت تازه ای می سازد. )ضیمران، 1390: 206(

غایت جمهوری افالطون، تدوین پایدیا است. )ضیمران، 1390: 13( دولت و تربیت، 
هســته مرکزِی جمهورِی افالطون اســت. اگر تعجب کنیم که افالطون چرا در این اثر، 
این قدر از تربیت سخن می گوید؛ مانند این است که بگوییم چرا در کتاب مقدس این قدر 
از خدا صحبت می شود.تربیت برای افالطون، راه حل همه مسائل حل نشدنی است. قدرت 

تربیت برای او تمام نشدنی است. )ضیمران، 1390: 844-845(

1. Knowledge
2. Self-Awareness
3. Aesthetic
4. Menander
5. Jager 

جسم

ذهناحساس

پایدیا

دانش

فرهنگزیباییشناختیخودآگاهی

پایدیا
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پیشینه پایدیا

پیشــینه پایدیا به یونان باستان برمی گردد. سه رویکرد در پایدیای یونان وجود دارد که 
هر سه با حقیقت آدمی پیوند دارد: 

1. رویکرد مطلق باورانه: این رویکرد به متفکران قبل از ســقراط چون »پارمنیدس«1 و 
»هراکلیتوس«2 برمی گردد. طبق نظر آنان، حقایق مطلق و جاودانه ای وجود دارد که فقط 
از راه شــهود قابل فهم اســت و افراد کمی که حکیم بودند، می توانســتند آنها را بدانند. 
)ضیمران، 1390: 21( وجه مطلق گرایانه اندیشــه هراکلیتوس را می توان از تأکید او بر 
وحدت فهمید. به نظر وی، »لوگوس«3 بر ما آشــکار می کند که همه چیز واحد است. این 
گفته هراکلیتوس متضمن یگانگی و اتحاد همه موجودات در امر وجود اســت. او کثرت 
اضداد را به وحدت آنها تبدیل می کند. مطلق در اندیشه هراکلیتوس، مطلق وجود است. 
)ضیمران، 1390: 83( در اندیشــه پارمنیدس نیز همه چیز واحد است. به نظر او، هستی 

کامل، ثابت و پایان ناپذیر است. )ضیمران، 1390: 95-96(
2. رویکرد نسبی گرایانه: این رویکرد، به سوفیست ها به ویژه »پروتاگوراس«4 و »گرگیاس«5 
برمی گردد. پایدیا در این رویکرد، نسبی گرا، کاربردی و سودگرا است. )ضیمران، 1390: 22( 
در تفکر سوفیستی، آموزش و پرورش جنبه متافیزیک ندارد، به دور از جنبه های ارزشی 
است، به جای تأکید بر ارزش های پایدار، بر ارزش های نسبی و شخصی تأکید دارد و به طور 
کلی، فاقد ارزش های پایدار است. در آموزش و پرورش سوفیستی، عشق به دانش، حقیقت 
و فضیلت جایی ندارد. در عوض این رویکرد بر آموزش مهارت »ســخن وری«6 تأکید دارد. 
)مارکوپولوس7، 2008: 148-146( پایدیای سوفیستی، به تعلیم و تربیت عده خاصی از 
مردم توجه دارد. در این رویکرد، معلم سوفیست، به جای تأکید بر ارزش درونی دانش، به 
کسب دانش برای رسیدن به حداکثر خوشبختی مادی توجه دارد. )دورسی8، 2008: 72(

3. رویکرد ســقراطیـ  افالطونی: پایدیای سقراطـ  افالطون، تالش انسان برای رسیدن 
به حقیقت اســت. در این رویکرد، پایدیا در پرتو حکمت محقق می شود و راه رسیدن به 

1. Parmenides
2.  Heraclitus
3. Logos
4.  Protagoras
5. Gorgias
6. Rhetoric
7. Markopoulos
8. Dorsey
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حکمت، دیالکتیک اســت. )ضیمران: 1390: 28( فرهنگ، تمدن، سنت، رسوم، ادبیات 
و به طور کلی تعلیم و تربیت، هر یک جنبه خاصی از پایدیای یونانی محســوب می شوند. 
اگر پایدیا را انتقال و حفظ و حراســت از ســنت و فرهنگ تعریف کنیم، تعلیم و تربیت 
افالطون با آن ناسازگار است زیرا روش دیالکتیک او پویا است. تعلیم و تربیت برای افالطون 
بنیادی تر از ســنت و ادب اســت چون این دو در پرتو آن مورد بررسی قرار می گیرد. در 
این معنا فلســفه و تعلیم و تربیت دو روی یک ســکه اند. )ضیمران، 1390: 113( پایدیا 
به عنوان هدف اصلی فلســفه افالطون، شامل تعلیم، تربیت، آموزش، ادب، فرهنگ جویی، 
خردپروری، سنجیدگی، دانش، فراست، خرد و... می باشد. )ضیمران، 1390: 118( محور 

پایدیای سقراط ـ افالطون، تربیت فیلسوف است.
ســه رویکرد مطرح شده درباره پایدیا، با حقیقت و نسبت آن با انسان مرتبط هستند. 
مناسبت استعالیی انسان با حقیقت، از لحاظ فهم پایدیا امری اساسی است. »هایدگر«1 با 
ایجاد ارتباط ماهوی میان »حقیقت«2 و پایدیا، مدعی اســت که این دو در اتحادی اصیل 
و اساســی، به هم مرتبط اند. وی برای تشــریح ارتباط میان حقیقت و تربیت، مثال غار 
افالطون را مطرح می کند. )قسامی و اصغری، 1394: 179( به نظر هایدگر، فقط در قلمرو 
حقیقت می توان به تحقق ماهیت تعلیم و تربیت دســت یافت. ماهیت تربیت مبتنی بر 
ماهیت حقیقت است. در کنه معنای حقیقت، مفهوم مشقت وجود دارد. حقیقت با زحمت 
و مشقت به دست می آید. )قسامی و اصغری، 1394: 180( این سه رویکرد از دیرباز تاریخ 

فلسفه غرب را جهت داده است.
هدف پایدیا

هدف پایدیا در یونان، پرورش شــخصیت های برجســته جامعه بود. هدف پایدیا در متن 
جامعه تحقق پذیر بود و هدف آموزش چیزی جز آموزش انگاره اجتماعی در گستره خرد 
نبود. زیبایی و شجاعت، دو محور مهم پایدیا به حساب می آمد و »فضیلت«3، پایگاه واالی 
رســیدن در پایدیا بود. )ضیمران، 1390: 18( هدف اساســی پایدیا، ساختن انسان هایی 
است که یونانیان آنها را واجد خصلت »زیبایی«، یا »نیکی«4 می دانستند. به عقیده افالطون، 
پایدیا به مردان اراده و غیرت عطا می کند و فرمان دادن و فرمان بری را به آنها می آموزد 
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تا بدین ســان الیق شهروندی گردند. بر این اساس به نظر می رسد که پایدیا بیش از آنکه 
ناظر بر تعلیمات ظاهری کودکان باشــد، ناظر به پایه گذاری بنیانی فرهنگی در آنهاست. 

)قسامی و اصغری، 1394: 190( 
»هایدگر« )1382، به نقل از قســامی و اصغری، 1394: 179( معتقد است: پایدیا در 
فلسفه افالطون یعنی چرخش کل وجود انسان، یعنی دور کردن انسان ها از قلمروی که 
آنان برای اولین بار در آن با اشــیاء مواجه می شــوند و انتقال دادن و آشنا کردن آنان با 
قلمرو دیگری که موجودات در آن نمایان می شوند. این انتقال فقط با این واقعیت ممکن 
می شــود که نه تنها نحوه ای که از طریق آن هر چیز نمایان شــده است، بلکه هر آنچه از 
ســابق بر انسان نمایان شده نیز تغییر می کند. در واقع نه تنها نحوه ناپوشیدگی هر چیز، 
بلکه هر آنچه در هر زمان مفروض بر انســان مکشــوف شده است، باید تغییر داده شود. 
پایدیا به معنای راهبری کل نوع بشــر و بازگشــت او به ذات خویشــتن است. پس پایدیا 
به معنای گذار از ناپایدیا به پایدیا است، همراه با حفظ ویژگی خاص خود. پایدیا همواره 

در نسبتی با ناپایدیا قرار دارد. 
تمثیل غار در دفتر هفتم جمهوری افالطون، مبانی و اصول پایدیای وی را به نمایش 
می گذارد. به نظر افالطون، این تمثیل نه تنها ماهیت پایدیا را ترسیم می کند بلکه چشمان 
مــا را به تغییری در ذات حقیقت می گشــاید. هنر آموزش و پــرورش از نظر وی، ایجاد 
دگرگونــی در اعماق وجود فرد اســت. دیالکتیک افالطــون، متضمن رهایی از قید عالم 
محسوسات و حرکت برای دیدن حقیقت می باشد. این حرکت تدریجی، فرد را از تاریکی 
به خورشــید می رساند و از عالم اوهام )دوکســا1( به حقیقت دانش )اپیستمه2( هدایت 
می نماید. چنانکه در مثال غار مشــاهده می شود، افالطون می خواهد نشان دهد که ذات 
پایدیا صرفاً شــامل ریختن دانش در روح فرد بدون آمادگی قبلی وی نیست، آنچنان که 
گویی روح، ظرفی اســت که به شــکل تهی و در حال انتظار نگه داشــته شده است. بلکه 
پایدیای راستین، روح ما را به تمامی درمی گیرد و آن را به طور تام و تمام تغییر می دهد. 

)مصلح و دهقانی، 1391: 170( 
تمثیل غار افالطون، دو تمثیل خورشــید و خــط را نیز به ذهن می آورد. افالطون با 
به کارگیری تمثیل خط کوشیده تا توانایی ما را در درک حقیقت و چارچوب مراتب خطی 

1. Doxa
2. Episteme
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خود نشان دهد او با ترسیم خطی، دنیای محسوسات را که شامل پندارها و عقاید است، 
از دنیای معقوالت که شــامل مفروضات، معرفت حقیقی و باالخره خیر مطلق است جدا 
می کند. به طور کلی تمثیل های ســه گانه غار، خورشید و خط )مراحل شناسایی(، حلقه 

وحدت یافته ای هستند که ماهیت پایدیای سقراط/ افالطون را نشان می دهند: 

اکثر افالطون شناسان، مثال غار او را محور برنامه تربیتی افالطون می دانند. )نقیب زاده، 
1391: 51 و گوتــک1، 1393: 28( به نظر آنان، اهداف نظام تربیتی افالطون ریشــه در 
این تمثیل دارد. بر این اســاس، در یک تقسیم بندی، اهداف پایدیای افالطون را می توان 
شــامل هدف جســمانی، هنری، اخالقی و عقالنی دانست. دو هدف اول مربوط به تربیت 
شاگرد در دوره کودکی و نوجوانی و دو هدف دوم )به ویژه هدف عقالنی( مربوط به تربیت 
دوره بزرگسالی است. )میرزامحمدی، 2008: 167( برای افالطون، باالترین مرتبه، »ایده 
نیک« اســت که وی آن را خدا می داند. )نقیب زاده، 1372: 27( همه ابعاد فلســفه وی، 
می خواهند به ایده نیک برســند. برترین مرحله تربیت نیز برای او نزدیک کردن فرد به 

ایده نیک است. )نقیب زاده، 1391: 61(
محتوای پایدیا

یونانی ها پایدیا را شامل ورزش )ژیمناستیک(، دستور زبان، فن خطابه )ریطوریقا(، شعر، 
موسیقی، ریاضیات، جغرافیا، تاریخ طبیعی، هیئت و نجوم و علوم طبیعی، تاریخ اجتماعی، 

1. Gutek

تمثیل غار

پایدیای
سقراط/ افالطون

تمثیل 
تمثیل خطخورشید
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اخالق و فلسفه می دانستند. )ضیمران، 1390: 18( فلسفه، اوج محتوا در پایدیای سقراطـ  
افالطونی است. عالی ترین شناخت، شناخِت فلسفی است. این شناخت، در مرحله اپیستمه 
حاصل می شود. شناخت فلسفی، شناخت درباره هستی، معرفت و ارزش هاست. برای سقراط 
ـ افالطون، پایه عمل درســت، دانش به برترین ارزش هاســت. ماهیت فضیلت، فی نفسه 
دانش اســت. این دانش، پایه پایدیا اســت. فضیلت آموختنی است، پس با اخالق رابطه 
نزدیک پیدا می کند. دانش، »دانش نیک« و فضیلت، ایده است. )افالطون، منون1، 1349( 
پایه شــناخت فلسفی در پایدیای سقراطـ  افالطون، »تربیت موسیقیایی«2 است. این 
نوع از تربیت، به معنای تربیت روحی، در معنای عام است و محدود به تربیت هنری به ویژه 
موســیقی نمی باشــد. )یگر، 1376: 858-857( برای افالطون، هنر )شعر( باید با اخالق 
پیوند داشــته باشد. پیوندی که در کار شاعران یونان باستان، به ویژه هومر دیده نمی شد. 
این نوع شعر و موسیقی، در پایدیای افالطونی، نقش خیلی مهمی دارد. افالطون تربیت 
روحی )موسیقیایی( را مقدم بر تربیت بدنی می داند زیرا بدن توانا نمی تواند روح را نیک 
و توانا سازد، درحالی که روح نیک می تواند به کمال بدن کمک کند. )یگر، 1376: 882(

پس از ورزش و موسیقی، ریاضیات مطرح می شود. ریاضیات، سنگ بنای نظام تربیتی 
افالطون اســت. دانش ریاضیات می تواند روح را از محسوسات به دنیای اندیشه برگرداند. 
)اکسنبرگ رورتی3، 1998( با همه ارزشی که افالطون برای ریاضیات قائل است، اما این 
علم را مقدمه ای برای آموختن و فهم فلســفه به شمار می آورد. به نظر او، ریاضیات مبتنی 
بر مفروضات ثابت نشــده ای اســت که هنوز یک پله تا حقیقت اصلی )ایده( فاصله دارد. 
به عنوان مثال در این عبارت که 4=2+2، دانشمند ریاضیات، مفاهیم دو، به اضافه و چهار 
را مفروض می گیرد اما فیلســوف، از این فرضیه ها باالتر رفته و مفهوم حقیقی هر یک از 

آنها )مثاًل دو بودن( را جستجو می کند. 
روش پایدیا

بــرای افالطــون، نیل به پایدیا از طریق دیالوگ ممکن می شــود. دیالــوگ قالبی برای 
»دیالکتیک«4 )فلســفه( و دیالکتیــک، روح و جان آن می باشــد. دیالوگ حقیقت ذهن 
آدمی را نزد مخاطب آشــکار می گرداند. به طور کلی شــناخت در پرتو مناسبات دیالوگی 
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تحقق پذیر است. )ضیمران، 1390: 118( دیالکتیک مستلزم فهم ماهیت و وجود حقیقت 
چیزها، ایجاد پیوند میان دانش و خلق ایده جدید از مسائل کثیر است. )ضیمران، 1390: 
122( دیالکتیک افالطون به دو صورت صعودی )فراپویی( و نزولی )فروپویی( اســت. در 
شــکل صعودی آن، فرد از کثیر به واحد و در شــکل نزولی، از واحد به کثیر در حرکت 
است. نمونه جالبی از دیالکتیک صعودی افالطون در رساله مهمانی است که وی به شیوه 
ماهرانه ای از زیبایی های مادی )کثرت زیبایی ها(، به زیبایی معنوی و ایده زیبایی )زیبایی 
واحد( می رسد. )افالطون، مهمانی1، 1349( نمونه دیالکتیک نزولی را در رساله سوفیست 
افالطون می توان مشــاهده نمود. وی در این رســاله، برای اینکه »سوفیست« را )که یک 
مفهوم کلی مورد نظر او در این رساله است(، تعریف کند، ابتدا مفاهیم دیگری را که ذیل 
مفهوم سوفیست هســتند تعریف می کند. افالطون در اینجا به تعریف »فن ماهی گیری« 
پرداخته و در این خصوص مفاهیم »فن «، »ساختن« و »به دست آوردن« را تعریف می کند. 

)افالطون، سوفیست، 1350(
دیالکتیک افالطونی، بر پایه »مشارکت«2 و »مفارقت«3 می باشد: مشارکت )بهره مندی(، 
به منظور بیان مناسبت های میان ایده ها و محسوسات به کار می رود. افالطون این مفهوم را 
به بهترین وجه در رساله »فایدون«4 )1349( در سه مرحله کنکاش در حل مسائل در قلمرو 
علم، بررسی ذهن و حرکت به سوی لوگوس )تفکر( بیان می کند. مرحله اول بهره مندی، 
تقلید پدیده های محســوس از صورت های معقول است. مرحله دوم بهره مندی به معنای 
حضور صورت های معقول در پدیده ملموس است که این حضور به پدیده سامان می دهد. 
در مرحله سوم، چون خیر اعال سامان دهنده صور معقول و محسوسات است، بهره مندی 
وجهی علیت است، یعنی نظم و غایت را در پدیده های محسوس ایجاد می کند. مفارقت، 
شکاف میان گستره محسوس و حیطه معقول است. از دیدگاه افالطون، مفارقت برای فهم 
ما از امور ضروری است. در این فرایند، ما معرفت را از ویژگی تصادفی تجربه های مبهم و 
نامشخص متمایز می سازیم. وقتی می خواهیم میان دانایی حقیقی و گمان و توهم؛ تفاوت 

قائل شویم، به فرآیند تفریق دست می زنیم. )ضیمران، 1390: 204(
گفتگو های ســقراط ـ افالطون، به عنوان روش محوری پایدیا، دارای ویژگی های زیر 
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هســتند )ضیمران، 1390: 243-241(: الف. دارای غایت اخالقی هســتند. ب. اغلب به 
سرانجام مشخصی نمی رسند. چون فعالیت فلسفی سیر و سلوکی پایان ناپذیر در راه اندیشه 
اســت. ج. خود افالطون در این گفتگوها حضور ندارد چون می خواهد از گفتگوکنندگان 
فاصله بگیرد تا خود خواننده در مقام متفکر به قضاوت بپردازد. د. ویژگی نمایشی دارند. 

ه. با ایفاگران نقش ها، ارتباط تنگاتنگی دارند.

4. چالش های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن
»جهانی شدن« پدیده ای است که در دهه های آخر قرن بیستم و به عنوان یکی از جلوه های 
دوره مدرن به ظهور رســید. برخی میان جهانی شدن و جهانی سازی تفاوت قائل شده اند. 
منظور از جهانی شدن، وضعی است که کم و بیش به طور طبیعی، در نتیجه تحوالت جهانی 
پیش می آید. از این منظر، جهانی شــدن به منزله »فرایند«1 است. در مقابل، جهانی سازی 
تالشی غالباً عمدی است که طی آن می کوشند نظامی ایدئولوژیک یا اجتماعیـ  اقتصادی 
را با پدیده های طبیعی جهانی شــدن پیوند بزنند و از این طریق آنها را جهانی کنند. از 
این منظر، جهانی شــدن به منزله »طرح«2 است. برخی اندیشمندان با نگاه به جهانی شدن 
به عنوان یک طرح، آن را بخشــی از طرح مدرنیته در نظر می گیرند. از جمله می توان به 
»هابرماس«3 اشاره کرد. وی جهانی شدن را بخشی از طرح ناتمام مدرنیته می داند که هنوز 

در حال تحقق می باشد. )باقری، 1388: 431-433(
در تحقیق حاضر جهانی شدن، محدود به مفهوم فرایندی آن نیست، بلکه شکل ترکیبی 

آن با هر دو بعد فرایند و طرح مورد نظر است.
جهانی شدن در سطح نظام های آموزشی تأثیرات خود را به صورت های گوناگون نشان 
داده اســت. ازجمله این تأثیرات، می توان به ســه حوزه مهم اشاره کرد که عبارت اند از: 
اقتصاد آموزش، فّناوری و فرهنگ. از منظر اقتصاد آموزش، شــاخص هایی مانند تغییرات 
بازار کار، خصوصی ســازی آمــوزش و ارزیابی های بین المللی، از منظر فّناوری اســتفاده 
گسترده از فّناوری های نوین در نظام های آموزشی و از منظر فرهنگ تحوالت در معنا و 

ارزش دانش و آگاهی قابل ذکر می باشند. )کارنوی، 1384: 11(
با توجه به مراتب فوق، جهانی شدن می تواند برای نظام های آموزش و پرورش، فرصت ها 
1. Process
2. Project
3. Habermas
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و چالش های معرفت شناختی را به همراه آورد. بیان فرصت ها به زمان دیگری موکول و در 
این بخش به بیان چالش ها پرداخته می شود: 

در بیان چالش معرفت شناختی جهانی شدن، دیدگاه »لیوتار«1 درخصوص دانش مورد 
بررســی قرار می گیرد. لیوتار در کتاب مشــهور خویش »وضعیت پست مدرن: گزارشی 
درباره دانش«2 معتقد اســت: »دانش در شرایط کنونی دچار تغییر اساسی شده است که 
ایــن تغییر، با تحوالت فّناوری نوین ارتباط نزدیک دارد. بر این اســاس، دانش در دامن 
اطالعات کّمی شده قابل بررسی می باشد. به نظر او، معادله »دانش مساوی با اطالعات است«، 
که محصول انقالب اطالعات اســت، نتایج خطرناکی به بار آورده و به بحران مشــروعیت 
دانش منجر شده است. هنگامی که اطالعات کمی، به منزله قالب انحصاری دانش در نظر 
گرفته شــود، نتیجه این خواهد شــد که دانش نسبت به داننده، در هر نقطه ای از فرایند 

دانش نیز که قرار گرفته باشد، کاماًل تجسم بیرونی پیدا می کند«. )لیوتار، 1380: 63(
با توجه به این مراتب، از نظر لیوتار، دانش ارزش ذاتی خود را از دست می دهد و به 
اطالعات تبدیل می شود و دیگر نمی تواند در جان داننده آن نفوذ کرده و تحول ایجاد نماید، 
وی در این مورد می گوید: »دانش در شکل کاالیی اطالعاتی که جزء الینفک قدرت تولیدی 
محسوب می شود، شرط اساسی در عرصه رقابت جهانی بر سر قدرت است و خواهد بود«. 
)لیوتار، 1380: 64( به نظر لیوتار، این مفهوم از دانش، معضلی درباره مشــروعیت دانش 
ایجاد می کند. این معضل شامل دو بعد است: یکی اینکه دانش بیرونی شده با داننده آن 

بیگانه است و دیگر اینکه این دانش، ابزار دست قدرت می شود. 
برخی معتقدند که آموزش و پرورش معاصر، غیرمتافیزیکی3 اســت. بر این اســاس، 
ویژگی غیر »وجودگرایی«4 این نوع از آموزش و پرورش، آن را به ســوی غیر ارزشی بودن 
ســوق داده اســت. در آموزش و پرورش معاصر به جای برقراری ارتباط میان دانش، خیر 
و فضیلت، بر »حرفه آموزی«5 تأکید می شــود. آموزش حرفه ای، تخصصی، عملی و فردگرا 
اساس فلسفه تربیتی معاصر است. با این ویژگی ها، آموزش و پرورش معاصر، نوعی آموزش 

و پرورش سوفیستی است. )مارکوپولوس، 2008: 149( 

1. Lyotard
2. The Postmodern Condition: a Report on Knowledge
3.  Non-Metaphysical
4.  Non-Ontological
5.  Training
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»فردگرایــی«1 حاکم بــر آموزش و پرورش سوفیســتی که متأثــر از جمله معروف 
پروتاگوراس است که می گفت: »انسان معیار همه چیز است«، در آموزش و پرورش معاصر 
نیز دیده می شــود. بر این اســاس، حقوق انسانی که در این نوع آموزش و پرورش مطرح 
می شــود، برای اســتمرار زندگی اجتماعی ضروری اند، ولی وجه ارزشی ندارند. ایده هایی 
مانند »برابری«2 و »همبســتگی«3 نیز که متأثر از حقوق انسانی هستند، بر اساس قرارداد 

اجتماع شکل گرفته اند.
در آموزش و پرورش معاصر، دانش و علم، »فارغ از ارزش«4 است و این وجه اثبات گرایانه 
این نظام تربیتی است. این ویژگی را نیز می توان متأثر از اندیشه سوفیستی در آموزش و 
پرورش دانســت. برای سوفیست ها دانش به مثابه کاالیی به حساب می آمد و ارزش آن، به 
میزان پولی است که شاگرد در مقابل آن پرداخت می کند. آموزش و پرورش سوفیستی، 
نوعی آموزش حرفه ای می باشــد. در آموزش و پرورش حرفه ای تأکید بر کســب حرفه و 
تخصص برای سودآوری است و این نوع آموزش و پرورش، در مقابل آموزش و پرورش آزاد5 
قرار می گیرد که تأکید آن بر کسب دانش برای رسیدن به حقیقت است. )میرزامحمدی 
و دیگــران، 1391، مقدمــه: ب( آموزش و پرورش معاصر نیز بــا تأکید بر حرفه گرایی و 
تخصص مداری و در حاشیه قرار دادن ارزش های ذاتی دانش، تقلیدی از آموزش و پرورش 
سوفیستی است. در آموزش و پرورش معاصر، دانشمندان به صورت تخصصی در شاخه ای 
از دانش به تحقیق می پردازند، بدون آنکه به ارتباط دانش خود با سایر شاخه های دانش 
و تأثیر یافته های علمی شــان بر زندگی بشر فکر کنند. آموزش و پرورش معاصر، متأثر از 
تربیت سوفیستی، شاگرد را محور و میراث فرهنگی را در حاشیه قرار داده است. در این 
نظام آموزشــی، توسعه مهارت های فکری، جدای از میراث بشری دیده می شود. آموزش 

موضوعات و مسائل روزمره، جای دانش های پایه و بنیادین را گرفته است.
آموزش و پرورش سوفیســتی بر اســاس رقابت برای غلبه بر طرف مقابل و بر روی 
موضوعاِت فارغ از حقیقت شکل می گیرد. در این صحنه رقابت، ارزش های انسانی پایدار 
جایگاهی ندارند و شــخص می تواند با هر وســیله ای به هدف خود برسد. به نظر می رسد، 
آموزش و پرورش معاصر نیز صحنه را برای این چنین رقابت بی پایانی میان دانش آموزان 
1. Individualism
2. Equality
3. Solidarity
4. Value-Free
5. Liberal Education
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بر ســر حفظ و تکرار محتوای درســی برای ورود به دانشگاه )به ویژه در کشور خودمان( 
آماده کرده است. )زیباکالم، 1379: 176( 

در آموزش و پرورش معاصر، در برنامه تربیت مدیران آموزشی نیز کمتر به آموزه های 
پایدیا توجه می شــود. در این برنامه ها، ساختار های رســمی و فن ساالری جای پایدیا را 
گرفته اســت. اســتفاده از آمار، رایانه، شــبکه، مقیاس های تولید، فعالیت های بازاریابی، 
»مــکان مجازی«1 و »زمان مجازی«2، جایگاه پایدیا را در تربیت رهبران آموزشــی گرفته 

است. )آنتون3، 2008: 25(

5. بازگشــت به پایدیا، چه دستاوردهایی برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن 
دارد؟

همان گونه که در پاسخ سؤال دوم تحقیق گفته شد، یکی از ویژگی های آموزش و پرورش 
در عصر جهانی شــدن، غیرمتافیزیکی بودن آن است. بازگشت به پایدیا، می تواند راه حل 
مناســب و مفیدی برای حل این چالش باشد. پایدیا، متافیزیک به ویژه موضوع ارزش ها، 
را محور قرار داده اســت. در نزد سقراط و افالطون، از یک سو، پایه »فضیلت کسب دانش 
می باشد«4 و از ســوی دیگر، »کسب دانش خود یک فضیلت می باشد«. )افالطون، منون، 
1349( این یکی از ویژگی های ممتاز پایدیای سقراطی/ افالطونی است که آن را از آموزش 
و پرورش سوفیستی ممتاز می کند. سقراط بر حقایق کلی تأکید دارد که مبتنی بر مفهوم 
متافیزیک از ماهیت است. زمینه پایدیای سقراطی، آموزش و پرورش صحیح ارزش های 
نظری و تمرین فضایل عملی اســت. در پایدیای ســقراطی/ افالطونی، علم فارغ از ارزش 
نبوده بلکه »بارور از ارزش«5 است. علم از اخالق جدا نیست بلکه این دو با یکدیگر ارتباط 
تنگاتنگی دارند. به نظر می رســد بازگشت به این بُعد از پایدیا در آموزش و پرورش عصر 
جهانی، می تواند علم و اخالق را یک بار دیگر به هم نزدیک کند و این زمینه حل بسیاری 

از مشکالت این نظام آموزشی باشد. 
یکی دیگر از ویژگی های آموزش و پرورش در عصر جهانی شــدن، ابزاری شدن دانش 
می باشد. بازگشت به پایدیا می تواند راه حل مناسب و مفیدی برای حل این چالش باشد. در 
1.  Virtual Space
2.  Virtual Time
3. Anton
4. Knowledge Is Virtue
5. Value Laden
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پایدیای سقراطی/ افالطونی، دانش مرتبه برتر معرفت آدمی است و به هیچ روی در حد و 
اندازه اطالعات ظاهر نمی شود. افالطون در رساله »تئتتوس«1 )1350(، مراتب معرفت آدمی 
را شــامل دو بخش کلی »دوکسا« و »اپیستمه« دانسته و آن را به چهار مرحله گمان، باور، 
علم و فلسفه )دیالکتیک( تقسیم می نماید. از نظر وی، باالترین مرتبه معرفت انسان، همان 
فلسفه یا دیالکتیک است که در این مرتبه، آدمی به دانش اصل ها یا ایده دانش می رسد. 
این مرتبه از معرفت در جان انسان نفوذ کرده و تحول آفرینی می کند. در حقیقت، انسانی 
که به این مرتبه از معرفت رسیده است، دانش خود را پایه عمل اخالقی قرار می دهد و کار 
غیراخالقی انجام نمی دهد. در این مرحله از پایدیای افالطونی، معرفت و ارزش به یکدیگر 
پیوند می خورند. اگر بخواهیم به زبان افالطون صحبت کنیم، باید بگوییم که در آموزش و 
پرورش امروزی، دانش در سطح دوکسا مورد توجه قرار گرفته و به سطح اپیستمه )به ویژه 
اصل دانش(، کم توجهی شده است. به نظر می رسد بازگشت به دانش حقیقی در آموزش و 

پرورش عصر جهانی شدن، می تواند گره گشای بسیاری از مشکالت آن باشد. 
یکی دیگــر از ویژگی های آموزش و پرورش در عصر جهانی شــدن، تأکید افراطی بر 
آموزش حرفه ای و کم توجهی به آموزش آزاد می باشد. این ویژگی، آموزش و پرورش امروزی 
را به ســمت »سودگرایی«2 کشــانده و هدف نهایی آموزش و پرورش، کسب حداکثر سود 
اقتصادی است. بر این اساس، شاخص های اقتصادی مانند خصوصی سازی، رقابت، کارآیی 
و دانش محوری، معیار آموزش و پرورش خوب به حساب می آیند. )کارنوی، 1384( این در 
حالی است که هدف نهایی آموزش و پرورش آزاد، جستجوی حقیقت است. در این مسیر، 
کسب دانش فی نفســه ارزشمند بوده و هدف بیرونی ندارد. دانش برای تنویر ذهن است. 
)میرزا محمدی و دیگران، 1391، مقدمه: ب( پایدیا، اساس خود را بر این چنین دانشی قرار 
داده است. آموزش و پرورش آزاد، برای سقراط، ابزار مناسبی بود تا وی در مقابل آموزش 
و پرورش حرفه ای سوفیســت ها ایستادگی کند و پیروز شود. به نظر می رسد، بازگشت به 
آموزش آزاد می تواند به حل مشــکالت حرفه گرایی افراطی در آموزش و پرورش در عصر 
جهانی شدن کمک کند و این نوع آموزش را در کنار آموزش آزاد، به طور هماهنگ قرار دهد. 
یکی دیگر از ویژگی های آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، تخصص گرایی افراطی 
و کم توجهی به آموزش و پرورش عمومی است. در قرن بیستم، برای رهایی از این چالش، 

1. Theaetetus
2. Uutilitarianism
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تالش های مهمی توســط برخی مربیان مانند »هاچینز«1، »ماریتین«2 و به خصوص »ادلر«3 
صورت گرفت.

از دیدگاه هاچینز، آموزش و پرورش باید به طور شایسته در خدمت پرورش خرد انسان 
باشد. آموزش و پرورش آرمانی آن نظامی نیست که در راستای نیاز های فوری جهت گیری 
شــده باشــد و معطوف به تخصص، حرفه و سود باشــد، بلکه باید در جهت توسعه ذهن 
حرکــت کند. )گوتک، 1393: 412-411( البته هاچینز مخالف تعلیم و تربیت حرفه ای 
نیســت بلکه معتقد اســت که این گونه آموزش نباید محور باشد. به نظر او تخصص گرایی 

حرفه ای اندیشمندان را از یکدیگر دور کرده است. 
از دیدگاه ماریتین، آموزش و پرورش باید به پرورش انسانیت و آشنا کردن شاگردان 
بــا میراث فرهنگی همت گمارد. به نظر او، آموزش حرفه ای در مقامی پایین تر از پرورش 
عقالنی است. وی نیز مانند هاچینز، معتقد است که آموزش و پرورش حرفه ای باید وجود 
داشته باشد، اما نباید به اولویت اول نظام آموزشی تبدیل شود. ماریتین می گوید آموزش 
و پرورش جدید، هدف و وســیله را با هم خلط کرده اســت. از نظر او، جامعه جدید که 
براســاس تخصص بنا شــده، حس یکپارچگی را که به زندگی نظم و هدف می بخشد، از 

بین برده است. )گوتک، 1393: 417-420(
ادلــر )بــا همکاری هاچینز( در ســال 1938 طرح »کتب بــزرگ«4 را در واکنش به 
پیشرفت گرایی به اجرا درآوردند. بر اساس این طرح، محتوای برنامه های درسی باید شامل 
آثار معتبری باشد که بیانگر دستاورد های بشری در عرصه خردورزی است. ادلر در سال 
1982 »طرح پایدیا«5 را مطرح کرد. از نظر او، انسان یک واحد جسمی و روحی است که 
دارای ویژگی شــناخت اســت. این شناخت از حواس شروع شده و به ادراک عقلی منجر 
می شــود. به نظر ادلر )1986(، صور شناخت انســان شامل موارد زیر است: الف. دانستن 
چیستی6: در این مرحله، اطالعات کسب و دریافت می شود. ب. دانستن چگونگی7: در این 
مرحله، اطالعات دریافت شــده از مرحله قبل، با ادراک و فهم کامل می شوند. ج. دانستن 

1. Hutchins
2. Maritain
3. Adler
4. Great Books
5. Paideia Proposal
6. Knowing That
7. Knowing How
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چرایی1: در این مرحله، فرد به مرحله عقالنیت می رسد.
طرح پایدیای ادلر، »آموزش و پرورش عمومی«2 را در مقابل »تخصص گرایی«3 مطرح 
نمود. آموزش و پرورش عمومی، زمینه یادگیری مادام العمر را برای فراگیران در همه ابعاد 
علمی، هنری و حرفه ای ایجاد می کند. در طرح پایدیای آدلر، محتوای یادگیری در قالب 
یک برنامه درسی مشترک در سه سطح، دانش سازماندهی شده، آموزش مهارت ها و منابع 
غیردرســی به شاگردان ارائه می شود. آدلر عالوه بر دانش های مبنایی، کار های دستی را 
نیز در آموزش و پرورش عمومی توصیه می کند. )حیدری و دیگران، 1392: 102-103( 
طرح پایدیای ادلر در سال های اخیر مورد بازنگری و بازسازی قرار گرفته است. به عنوان 
مثــال، »وینچ«4 )2013، به نقل از حیدری، 1392( درصدد برآمده تا با وســعت دادن به 
مهارت ها، »دانستن چگونگی« ادلر را وسعت بخشد. وی این قسمت را به سه بخش مهارت 
)تشخیص مفاهیم، ارتباط آنها و استدالل ورزی(، توانایی های هم راستا )برنامه ریزی، ارزیابی، 
برقراری ارتباط( و مدیریت پروژه )توالی مهارت ها و توانایی ها( تقسیم کرده و ضمن توجه 
به مهارت های فراشناختی، دو قسمت آخر را به دانستن چگونگی ادلر اضافه کرده است. 
»پیلگرن«5 )1393( در تحقیقات خود براساس برنامه »فلسفه برای کودکان«6 و پایدیا، 
با استفاده از دوازده سمینار با موضوعات کتب بزرگ، سمینار پایدیا، سمینار سقراطی و... 
درصدد برآمده تا رویکرد های مختلف اجرای دیالوگ فکورانه را در کالس درس خصوصاً 
در زمینــه مباحث دینی و اخالقی در دانش آموزان و گروه K-12 مورد آزمون قرار دهد. 
ســئوال اصلی تحقیق وی این بوده است که: چه گفتمان هایی را در موضوعات روشمند 
بــرای دیالوگ فکورانه به منظور جهت دهی تربیت دینی می توان یافت؟ یافته های تحقیق 
پیلگرن نشــان می دهد که مشارکت کنندگان فعال در سمینارها تعامالت شان را به سوی 
یک دیالوگ پژوهنده انتقال می دهند و به ســوی تعامالت مشارکتی تمایل پیدا می کنند. 

مشارکت کنندگان، مهارت های تفکرشان را در طول زمان رشد می دهند. 
نمونه ای از برنامه درســی مبتنی بر پایدیا در حوزه مدنی در مدارس ابتدایی توســط 

1. Knowing Why
2.  General Education
3. Professionalism
4. Winch
5. Pilgren
6. Philosophy for Children (P4C)
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»هانا«1 و همکارانش در دانشگاه استانفورد طراحی شده است. تأکیدات این برنامه بر مطالعه 
عناصــر فرهنگی، زندگی اجتماعی و آموزش مهارت های تفکر منطقی اســت. این مدل، 
برنامه درســی را به صورت افقی2 و با عرصه اجتماعی بسیارگسترده در نظر می گیرد. این 
عرصه از خانواده آغاز و در محله، شهر و جامعه ادامه می یابد. )دینسون3، 2008: 62-63(

لیوتار نیز کوشــیده اســت در برابر تخصص گرایی افراطی در آموزش و پرورش عصر 
جهانی، تصور گسترده تری از دانش ایجاد کند. از نظر وی »دانش استعداد یا توانشی است 
که از صرف تعیین و اعمال معیار حقیقت فراتر رفته و به تعیین و اعمال معیارهایی نظیر 
کارآیی )کیفیت فنی(، عدالت و یا سعادت )حکمت و فرزانگی اخالقی(، زیبایی یک صوت 
یا رنگ )حساســیت سمعی و بصری( و امثالهم می رسد«. )لیوتار، 1380: 90( جستجوی 
ارتباطات ممکن میان رشته های متفاوت دانشگاهی یا دروس گوناگون مدرسه ای، افق های 
نوینی را برای اندیشــیدن در عرصه دانش فراهم می آورد. لیوتار در این زمینه می گوید: 
»انتقال دانش را نباید به انتقال اطالعات محدود ساخت، بلکه باید شامل تعلیم و تربیت 
در تمامی فرایند ها و رویه هایی گردد که می توانند موجب افزایش توانایی فرد در مرتبط 
ساختن حوزه ها و رشته هایی گردند که توسط سازمان سنتی دانش، هوشیارانه از یکدیگر 

حفظ و حراست شده اند«. )لیوتار، 1380: 151-152( 
یکی دیگر از ویژگی های آموزش و پرورش در عصر جهانی شــدن، تالش برای ایجاد 
یکنواختی، یکدســتی و اســتاندارد های همگون در سطح زندگی انسان، به ویژه در حوزه 
فرهنگ و ارزش ها است، در این شرایط، انسان به مثابه یک موجود سازمانی قلمداد شده 
و رقابت بی پایان بر ســر منافع اقتصادی و مــادی، جای همکاری در ارزش های پایدار و 
انســانی را گرفته اســت. آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، نیاز به فهم دو جانبه و 
بازشناسی تفاوت های فردی و فرهنگی دارد. فرهنگ ها با یکدیگر تفاوت دارند. سعه صدر 
در مواجهه با این تفاوت ها، یکی از شــاخص های انتقادگری فردی4، تفکر خودمختار5 و 
1. Hanna
2. برنامه درســی افقی یا عرضی در کنار برنامه درســی عمودی یا طولی مطرح می شود. در این نوع 
برنامه درسی، دروس مختلف با هدف عمق بخشیدن به فهم شاگرد، در عرض هم و به صورت افقی 
قرار می گیرند )به عنوان مثال: دروس مطالعات اجتماعی در کنار درس مطالعات دینی و...(، در حالی 
که در برنامه درسی عمودی، دروس به صورت پلکانی و در طول هم قرار می گیرند. )به عنوان مثال: 

دروس زبان انگلیسی1، زبان انگلیسی2 و...( 
3. Dynneson
4. Individual Critical
5. Autonomous Thinking
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بلوغ1 و قوت درونی یک جامعه اســت. در عصر جهانی شدن آموزش و پرورش، افراد باید 
یاد بگیرند که ارزش ها و اهداف خود را با یکدیگر تقســیم کنند. در این عرصه، از طریق 
آموزش فضائلی مانند ســعه صدر2، فهم دوجانبــه3، عالقه به اعتدال میان فرهنگ بومی 
و جهانی ایجاد شــود. )کاراواکو4، 2008: 153-152( در شــرایط جهانی شدن آموزش و 
پرورش، فهم خود )فرد( و جهان باید به طور هماهنگ باشــد. بر این اســاس، شاگرد باید 
بتواند به ارزیابی خود در اجتماع محلی و جهانی اقدام کند. آموزش و پرورش باید به تنوع 
نوع انســان و بودن یگانگی او، به طور هماهنگ بپردازد. برای رســیدن به این هدف، الزم 
اســت ضمن توجه به مدرن شدن، آگاهی سازی نیز از برنامه های اصلی آموزش و پرورش 
در عصر جهانی باشــد. )ســاها5، 2008: 206-204( تأکید پایدیا بر توجه به فرهنگ و 
میراث بشــری و ویژگی های درونی شاگردان می تواند راه حل مناسب و مفیدی برای حل 

مشکالت آموزش و پرورش در عصر جهانی، در این خصوص باشد. 

6. نتیجه گیری و بحث
در تحقیق حاضر، مفهوم پایدیا به عنوان یک برنامه »تربیت«6، نه فقط »آموزش مدرسه ای«7 
مورد واکاوی قرار گرفته و دستاورد های آن برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن 
استنتاج و معرفی شده است. بر این اساس، پایدیا به مثابه جریانی است که از آغاز فلسفه 
شــروع شده، در دوران مختلف تاریخی جریان داشته و در حال حاضر نیز ادامه دارد. در 
تحقیق حاضر، پایدیای افالطونی به عنوان محور و اســاس برنامه پایدیا مورد بررسی قرار 
گرفته و انعکاس آن در برخی از جریانات تربیتی قرن بیستم و زمان حاضر نیز به صورت 

گذرا مرور شده است. 
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که پایدیای قرن بیستم )که در بخش های قبلی 
در کار برخی از صاحب نظران مختصراً معرفی شد(، اگر چه قاعدتاً به اقتضائات این دوره 
نزدیک تر اســت، لکن در حقیقت، ادامه پایدیای افالطونی اســت. پایدیا جریانی واحد و 

1. Maturity
2. Toleration
3. Reciprocal Understanding
4. Karavakou
5. Saha
6. Education
7. Schooling
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پیوســته است و تقســیم آن به دوره های مختلف تاریخی، عمدتاً به فراخور شرایط انجام 
گرفته اســت. شــرایط اجتماعی و اقتصادی قرن بیستم و سال های اخیر، موجب شده تا 
تعلیم و تربیت به طور عمده به شــکل رســمی دنبال شــود و حتی تربیت غیررسمی نیز 
به دنبال کسب شــاخص های تربیت رسمی باشد. این در حالی است که جوالنگاه پایدیا، 
کل اجتماع اســت و صرفاً در فضای مدرسه و دانشــگاه محدود نمی شود. بر این اساس، 
بازگشت به پایدیا می تواند ضمن حفظ شرایط اجتماعی عصر حاضر، دستاورد های مناسبی 

برای تعلیم و تربیت داشته باشد. 
یکی از ویژگی های مثبت که جهانی شدن و پایدیا مشترکاً بر آن تأکید می کنند آن است 
که تعلیم و تربیت اساس پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی است. در عصر جهانی شدن، 
منابع انسانی مهم ترین عامل تولید ثروت در جامعه به حساب می آیند و توانمندسازی آنها 
از طریق تعلیم و تربیت ممکن است. در برنامه پایدیا نیز انسان و تربیت او مهم ترین دغدغه 
اجتماعی است. البته فرد تربیت یافته هر یک از این دو برنامه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند 

که پرداختن به آن، مجال دیگری را می طلبد. 
جهانی شدن، چالش های گوناگون برای آموزش و پرورش به همراه داشته است. از جمله 
این چالش ها می توان به ابزاری و غیرارزشی کردن دانش، فرد گرایی و حرفه گرایی افراطی 
آموزش و پرورش، به حاشــیه راندن میراث و تمدن بشری و زمینه سازی برای گسترش 
رقابت اشاره کرد. بازگشت به پایدیا می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با این چالش ها 
باشــد. در این مورد، تأکید بر ارزش مدار بودن دانش، پیوند میان معرفت و ارزش، ســوق 
دادن شــاگردان به دانش واقعی، تأکید بر آموزش و پرورش آزاد و توجه به فرهنگ های 
مختلف به عنوان ویژگی های اصلی پایدیای سقراطی/ افالطونی مورد توجه قرار گرفته است. 
موضوع قابل بحث این است که تا چه اندازه پایدیا می تواند چالش های آموزش و پرورش 
در عصر جهانی شدن را برطرف کند و آیا بازگشت به پایدیا، آموزش و پرورش عصر جدید 
را با مشکالت جدیدی روبرو نخواهد کرد؟ برای پاسخ به این موضوع الزم است به واکاوی 
مفهوم پایدیا و به روز کردن آن پرداخت. برای این کار از یک سو، دستاورد های جهانی شدن 
برای آموزش و پرورش امروز به صورت مختصر مرور شود و از سوی دیگر مشکالت احتمالی 
کاربست پایدیا در آموزش و پرورش امروز بیان گردد و باالخره گزینه انتخابی معرفی شود.

جهانی شــدن، نظام آموزش و پرورش را دچار تحوالت اساســی کرده است. از جمله 
دستاورد های این پدیده برای آموزش و پرورش می توان به موارد زیر اشاره کرد: آسان سازی 

واکاوی مفهوم پایدیا و دستاورد های آن برای ...



196

راهبرد فرهنگ/ شماره سی و پنجم/ پاییز 1395

تبادل اطالعات با اســتفاده از فّناوری های نوین آموزشی، کمک به پاسخگویی بهتر نظام 
آمــوزش و پرورش به نیاز هــای اجتماعی، منطبق کردن آمــوزش و پرورش با تغییرات 
اجتماعی، کمک به نظام آموزشی در جهت ایجاد جامعه دانش محور، تجاری سازی دانش 
و کمک به تولید ثروت. )کارنوی، 1384( دستاورد های پایدیا برای آموزش و پرورش در 
عصر جهانی شدن، در بخش یافته های تحقیق حاضر معرفی شدند. اما بازگشت به پایدیا 
در آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، احتماالً مشکالتی نیز خواهد داشت.  از جمله 
نقد هایی که در این زمینه می توان به پایدیا وارد دانســت، آن اســت که تأکید ِصرف بر 
آموزش عمومی نمی تواند آموزش و پرورش عصر جهانی را در برابر مشــکالت اجتماعی 
و اقتصادی امروز کمک کند. به عالوه، توجه افراطی به ســنت و میراث بشری در آموزش 
و پــرورش، می تواند دســت اندرکاران این نظام را از توجه بــه تحوالت نوین غافل نماید. 
همچنین پایدیای سقراطی/ افالطونی را به واقع می توان یک نظام تربیتی نخبه گرا دانست 
و این در حالی اســت که تأکید آموزش و پرورش در عصر جهانی شــدن، »آموزش برای 

همه«1 )یونسکو2، 2013( می باشد.
با توجه به مراتب فوق، می توان نتیجه گرفت که جهانی شدن برای آموزش و پرورش 
دستاورد های زیادی داشته اما در عین حال، چالش هایی نیز برای آن به وجود آورده است، 
نمی توان دستاورد های یادشده را رها نمود، بلکه باید با کمک گرفتن از پایدیا، به ترمیم 
مشکالت آموزش و پرورش اقدام نمود. بر این اساس، می توان از »پایدیای جهانی«3 بحث 
به میان آورد. در پایدیای جهانی، دســتاورد های جهانی شــدن و پایدیا در عرصه آموزش 
و پــرورش مورد اســتفاده قرار می گیرند. برخی، برای این منظــور، از »آموزش جهانی«4 
بحث به میان آورده اند. به نظر آنان، این نوع از آموزش، تالشــی جهت توســعه بردباری، 
صلح، دوســتی و عدالت محسوب می شود. )االدین5، 1989، به نقل از علم الهدی، 1385: 
26( برخی از ارکان آموزش جهانی را می توان جهان واحد، ارتباط، سیســتم، عدم تعین، 
تغییر، آینده، فعالیت، مشارکت و چشم انداز دانست. )علم الهدی، 1385: 51-36( البته در 
پایدیای جهانی، مؤلفه های درونی یک فرهنگ، با مؤلفه های جهانی و بین المللی همخوانی 

و تناسب الزم را پیدا می کنند. 
1. Education for All
2. Unesco
3. Global Paideia
4. Global Education
5. Alladin
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جهانی شدن به عنوان یک ارزش در آموزش و پرورش مطرح شده، زیرا همانند پایدیا 
بر بهترشدن انسان، از طریق یادگیری تأکید دارد. در این نگاه، ما نیاز به ورود به »تجارب 
تفســیری دیگران«1 داریم. پایدیا می تواند فهم ما را از جهان از طریق نزدیک شــدن به 
دیگران و درک سنت های آنان بهتر کند، لکن باید سنت های خود را به جلو حرکت دهیم 
و به سوی جهانی اندیشیدن برویم. ما به تفسیر های جدید از دیگران و جهان نیاز داریم. 
پایدیا به جای اینکه در مقابل اخالق نسبی گرا و فردگرا بایستد، بایستی ما را قادر به فهم 

آنها، به عنوان گزینه های موجود نماید. )دورسی، 2008: 73-74(
در نظام آموزشــی کشور ما، جهانی شــدن نفوذ کرده و ویژگی های خود را به روشنی 
نشان داده است. با مطالعه اسناد آموزش و پرورش می توان این ویژگی ها را مشاهده نمود. 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )1390( به عنوان مهم ترین سند مکتوب در راهبری 
برنامه های وزارت آموزش و پرورش، به حساب می آید. همان گونه که در مقدمه این سند 
آمده اســت، »این سند به عنوان نقشه راهی برای نشان دادن حرکت فعالیت ها می باشد«. 
مرور بخش های مختلف این سند، نشانگر حضور مؤلفه های عصر جهانی شدن در آموزش 
و پرورش ما می باشــد. به عنوان مثال، راهکار شماره 5/6 این گونه است: »تنظیم و اجرای 
برنامه جامع کارآفرینی و مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی به ویژه دانش آموزان 
دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در برنامه درسی و آموزشی«. یا راهکار شماره 
19/2 این گونه است: »طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استاندارد های 
ملی برای گذر از دوره های تحصیلی و رویکرد ارزشــیابی فرایندمحور در ارتقای پایه های 
تحصیلــی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرایندمحور و نتیجه محور( در ســایر پایه های 
تحصیلی«. یا راهکار شماره 17/2 این گونه است: »تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی 
متناسب با نیاز دانش آموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و الکترونیکی 
کردن محتوای کتاب های درســی )با تأکید بر استفاده از ظرفیت چندرسانه ای( تا پایان 

برنامه پنجم توسعه کشور«. 
تحلیل و بررسی راهکار های سه گانه فوق )به عنوان نمونه( نشان می دهد که در راهکار 
اول مهارت گرایی، در راهکار دوم )بخش اول آن( اثبات گرایی و در راهکار ســوم گرایش 
به فّناوری مورد تأکید اســت. مهارت گرایی، اثبات گرایی و فّناوری محوری از مظاهر مهم 
عصر جهانی شــدن در آموزش و پرورش هســتند. در اینجا مسئله این نیست که چرا در 

1. Others Interpretative Experience
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محتوای ســند این مظاهر مورد توجه قــرار گرفته اند )حتی توجه به آنها الزم و ضروری 
اســت(، بلکه چالش بر ســر این موضوع است که تأکید افراطی به این مظاهر در اعمال و 
اقدامات آموزش و پرورش، که در فصل چهارم ســند به روشــنی به آنها اشاره شده است، 
نظام تربیتی کشور را از رسیدن به هدف های کالن خود باز می دارد. مطالعات و تحقیقات 
انجام شده، قبل از نهایی شدن و استقرار سند نیز در راستای مدعای فوق است. به عنوان 
مثال باقری )1389: فصل یازدهم: 325-305 ( در تحقیقی به تحلیل انتقادی آموزش و 
پرورش کشــور براساس مؤلفه هایی مانند اثبات گرایی در روش، مهارت گرایی، گرایش به 
فّناوری، گرایش به مهندسی در اصالحات و... پرداخته است. زیباکالم مفرد )1379: 155( 
در بررســی مبانی فلسفی آموزش و پرورش در ایران، وجود مظاهر نامناسب و نامتجانس 
با فلســفه آموزش و پرورش اســالمی در کشور را ناشی از اقتباس نادرست این مظاهر از 
فلسفه هایی مانند پراگماتیسم و لیبرالیسم و اجرایی کردن آن در آموزش و پرورش کشور 

ایران می داند. 
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