
ضرورت تأسيس رشتة فلسفة آموزش بزرگ ساالن به عنوان حوزه اى 
ميان رشته اى در مقطع كارشناسى  ارشد در زيرمجموعة علوم تربيتى

احمد زندوانيان نايينى1
عضو هيئت علمى گروه علوم تربيتى و روان شناسى دانشگاه يزد.

چكيده
ــاالن به عنوان حوزه اى  ــفة آموزش بزرگ س ــتار معرفى حوزة معرفتى فلس هدف از اين نوش
ميان رشته اى است. درحال حاضر، گرايش هاى فلسفة تعليم و تربيت و آموزش بزرگ ساالن، در 

مقاطع تحصيالت تكميلى علوم تربيتى به عنوان دو گرايش مستقل مطالعه و تحقيق مى شوند.
اين نوشتار مى كوشد ضرورت ايجاد پلى با عنوان «فلسفة آموزش بزرگ ساالن بين فلسفة 
ــكار سازد. در اين مقاله، تاريخچة صد سالة  ــاالن» را آش تعليم و تربيت و آموزش بزرگ س
ــفى در حوزة آموزش بزرگ ساالن و تالش هاى افرادى مانند گرونت ويگ،  مطالعات فلس

بوبر و ليندمن بررسى شده است.
گرچه مباحث عمده در فلسفة آموزش بزرگ ساالن را مى توان به سه بخش تقسيم كرد، اما 

در اين مقاله، بيشتر به بخش اول اشاره شده است. اين سه بخش عبارتند از:
1. طبقه بندى هاى ارائه شده براى ديدگاه هاى فلسفى مطرح در آموزش بزرگ ساالن از قبيل 

طبقه بندى الياس و مريام، طبقه بندى هيمسترا؛
2. بررسى ريشه هاى فلسفى رويكردهاى سوادآموزى از قبيل سوادآموزى تابعى، سوادآموزى 

توده اى، سوادآموزى آگاهى بخش و سواد اطالعاتى؛
3. مطالعة آراى متفكران مهم در حوزة فلسفة آموزش بزرگ ساالن.

ــوادآموزى در ايران را بررسى كرده و كوشيده است كه نشان  در پايان، نگارنده هفت دهه س
دهد ريشة بسيارى از ناكامى هاى سوادآموزى در ايران، به سبب نداشتن پشتوانة فلسفى  نظرى 
است. لذا با تأسيس اين رشتة جديد، مى توان با بهره گيرى از منابع فلسفى و تربيتى، به فهم و 

حل (كاهش) مسائل و مشكالت آموزش بزرگ ساالن و سوادآموزى در ايران كمك كرد.
واژه هاي كليدي: آموزش بزرگ ساالن، فلسفة آموزش بزرگ ساالن، فلسفة تعليم و تربيت. 

1. azand2000@yahoo.com

فصلنامه مطالعات ميان رشته اى در علوم انساني، دوره دوم، شماره 1، زمستان 1388، ص ص 87-117



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره دوم
شماره 1
زمستان 1388

فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

88

1. از پداگوژى تا آندراگوژى
ــفه و مربيان تربيتى بوده،  ــته مد نظر فالس مفهومى كه از آموزش و پرورش طى دوران گذش
ــت. واژة پداگوژى از كلمات يونانى «Paid» به  آموزش و پرورش به معناى پداگوژى بوده اس
معنى كودك و «Agogus» به معنى رهبرى كردن مشتق شده است. بنابراين، «پداگوژى» به  معنى 
ــت در  ــت (Holmes et al, 2000). الگوى پداگوژى نخس «هنر و علم تدريس به كودكان» اس
ــپس در قرون وسطى، مدارس كليسايى در اروپا به كار گرفتند. در آن زمان،  ــتان و س يونان باس
ــان براى پسران جوان در مدارس تحت نظارت كليسا تدريس مى كردند. نظام آموزشى  كشيش
از كودكان انتظار داشت كه خادمانى مؤمن، مطيع و منقاد كليسا باشند. سنّت پداگوژى رايج در 
مدارس كليسا، در مدارس سكوالر اروپايى و امريكايى هم گسترش يافت. الگوى پداگوژى به 
معلم براى تصميم گيرى دربارة يادگيرى، مسئوليِت عمده اى مى دهد. در پداگوژى، هدف انتقال1 

محتواست، لذا به دغدغه هاى زير توجه مى شود:
• چه محتوايى ضرورت دارد كه ارائه گردد (تحت پوشش قرار گيرد)؟

• چطور مى توان محتوا را به صورت واحدها و پودمان هاى منظم سازمان داد؟

چطور مى توان محتوا را با رعايت ترتيب منطقى2•  آموزش داد؟
• چطور مى توان محتوا را به صورت مؤثرتر ارائه كرد؟ (رسانه) 

  •Florida Literacy and Reading Excellence,) چطور مى توان محتوا را ارزشيابى كرد
 .(2006

چون ساختارهاى اجتماعى نيز در دوران گذشته، چندان پيچيده و مدام در حال تغيير نبود، 
ــب آمادگى براى زندگى در  ــب مى كرد (كس ــم و تربيتى را كه فرد در دوران كودكى كس تعلي
بزرگ سالى)، تا پايان عمر براى او كافى بود، لذا ساختارهاى اجتماعى هم از مفهوم آموزش و 

پرورش به معناى پداگوژى حمايت مى نمود.
ــالم تا حدود   ــم و تربيت ايران، مكتب خانه ها طى قرون متمادى قبل از اس ــخ تعلي در تاري
ــال هاى 1320 ش، مسئوليت تربيت كودكان را با هدف باسواد كردن كودكان عهده دار بودند  س
ــتند و معتقد بودند كه  ــد كه متفكران تربيت را مختص دوران كودكى مى دانس و به نظر مى رس
ــالى براى تربيت دير است. قاعدتاً، كودكان 6 تا 10  ساله به مكتب وارد مى شدند و به  بزرگ س

1. Transmission 
2. Logical Sequence 
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فراخور استعداد و توان مالى، چندسالى را در مكتب تحصيل مى كردند (شريعتى، 1356).
ــالة تربيتى جمهورى، ساكنان مدينة فاضله را در سه طبقة حاكمان حكيم،  افالطون در رس
ــر  ــداران جامعه، كه قش جنگاوران و عامة مردم قرار مى دهد. به جز براى حاكمان حكيم و پاس
ــت  ــكيل مى دهند و آموزش و پرورش طوالنى مدتى براى آن ها الزم اس اندكى از جامعه را تش
(نخبه پرورى در آموزش بزرگ ساالن)، افالطون براى طبقة كارگران و كشاورزان آموزش هاى 

غيررسمى دوران كودكى را كافى مى دانست (پاك سرشت، 1387). 
ارسطو مراحل تربيت را از تولد تا 21 سالگى مى داند و آن را به سه مرحلة از تولد تا 7  سالگى، 
از 7  سالگى تا 14  سالگى و از 14  سالگى تا 21  سالگى تقسيم مى كند. به نظر او تربيت (پداگوژى) 
در 21  سالگى به اوج مى رسد و فقط كسانى بايد به تحصيالت ادامه دهند كه از لحاظ استعداد 
عقلى ممتاز باشند (نخبه پرورى در آموزش بزرگ ساالن). جوانان مستعد در اين دوره مى توانند 

به تحصيل فلسفه و علوم تجربى بپردازند (كاردان، 1381).
ژان آموس كمنيوس چهار مرحله را براى تحصيل علم و آموزش و پرورش ارائه مى كند: 
ــالگى در مدرسة ابتدايى، از 12 تا  ــتان، از 6 تا 12  س ــالگى در خانواده و كودكس از تولد تا 6  س
ــالگى در آكادمى. به نظر كمنيوس با پايان اين  ــة التين و از 18 تا 25  س ــالگى در مدرس 18  س

آموزش ها، پژوهش آغاز مى شود (كاردان، 1381).
جان الك، فيلسوف قرن هفدهم، مى گفت كه ذهن انسان در زمان تولد مانند لوحى سفيد 
است. به نظر الك، معلمان مدارس معماران روان كودكان هستند. وظيفة اصلى آن ها تهيه و اجراى 
ــاگردان عادات مطلوب و شايسته ايجاد كند. دستگاه هاى آموزشى  ــت كه در ش برنامه هايى اس
ــراى تربيت نجيب زادگان1  ــند. او ب ــد متوجه پرورش نيروهاى ذهنى و تربيت حواس باش باي
ــنهاد مى كند و برنامة آموزشى  چهار هدف فضيلت، حكمت، تربيت خوب و تعليمات را پيش
موضوع محورى را پيشنهاد مى كند. اما الك براى طبقات پايين طرفدار طرحى است كه كودكان 
ــالگى در مدارس كار تربيت كند. به نظر  ــان جدا كند و آنان را از 3 تا 14 س فقير را از والدينش
ــت، زيرا كودكان باانضباط بار مى آيند و تبهكار  ــود اين طرح، در بهرة اقتصادى آن اس الك، س
نمى شوند. الك براى فرزندان طبقات پايين طرفدار تربيت علمى نيست و كارآموزى را توصيه 

مى كند (ماير، 1374).
در قرن هجدهم، روسو با نوشتن كتاب اميل، انقالبى كپرنيكى را در تعليم و تربيت رقم زد، 
1. Gentelmen 



فصلنامه علمى - پژوهشى

دوره دوم
شماره 1
زمستان 1388

فصلنامه علمى      تخصصى مطالعات ميان رشته اى
شماره اول    زمستان يكهزار و سيصدوهشتادونه

90

اما عمدة تالش او منجر شد اصالت دوران كودكى و لزوم پيروى تربيت از طبيعت انسانى به 
رسميت شناختنه شود. به طور خالصه، ديدگاه هاى روسو در تربيت عبارتند از:

1. برنامه يا محتواى تعليم و تربيت بايد برحسب نيازمندى هاى فراگيران، طرح ريزى شود؛
2. كودكان بايد در فعاليت هاى مدرسه مشاركت داده شوند و عاليق طبيعى، به ويژه حس 

ابتكار و كنجكاوى آنان به كار گرفته شود (حسينى، 1379).
به نظر كانت (1374)، تعليم و تربيت سه مرحله دارد:

ـ مرحلة اول: پرستارى، از لحظة تولد تا 2  سالگى.
ـ مرحلة دوم: تأديب، جنبة سلبى دارد و طبيعت حيوانى را به طبيعت انسانى تبديل مى كند. 

از شكل گيرى عادات غيرصحيح جلوگيرى  و عادات صحيح را در كودك ايجاد مى كند.
ــت و علوم و فنون به  ــى، جنبة مثبت آموزش و پرورش اس ــوم: مرحلة آموزش ـ مرحلة س
فراگير تعليم داده   مى شود. با اين همه، كانت در پاسخ به اين سؤال كه تعليم و تربيت تا كى بايد 
ادامه داشته باشد؟ معتقد است: «تا زمانى كه طبيعت خواسته است كه فرد شخصاً خود را اداره 
كند، تا زمانى كه غريزة جنسى اش رشد كند و بتواند پدر شود و الزم آيد فرزندانش را تربيت 
كند. دوره اى كه حدود 16 سالگى فرامى رسد. ازاين پس، مى توان هنوز فرهنگ (آموزش) را در 
ــت، ولى به تعليم و  ــتفاده قرار داد و نوعى تأديب پنهانى را معمول داش برخى معانى مورد اس

تربيت در معناى مصطلح آن ديگر نيازى نخواهد بود» (كانت، 1374).
ــال است بر روى نسل هايى كه هنوز براى  ــل هاى بزرگ س تربيت از نظر دوركيم، عمل نس
زندگانى اجتماعى پخته نشده اند و هدف اين است كه در كودك، شمارى از حاالت جسمانى 
و عقالنى و اخالقى را برانگيزد و پرورش دهد كه جامعة سياسى و نيز محيط ويژه اى اقتضاء 

مى كند كه فرد به نحو خاصى براى آن ها آماده مى شود (كاردان، 1381: 204).
ــتاينر حول محور آموزش و پرورش دوران  ــن اش ــه هاى تربيتى گئورگ كرش همچنين انديش
ــتاينر تربيت بايد حول رغبت ها و عاليق كودك و تحول  ــت. به نظر اش كودكى و نوجوانى اس
ــه هاى دكتر هوشيار، كه بسيار متأثر از كرشن اشتاينر است،  آن دور بزند. همچنين آرا و انديش
ــيار (1331 ) آموزش و پرورش كنش و واكنش  ــت. به نظر هوش به حوزة پداگوژى مربوط اس
ــاگرد است كه مسبوق به اصلى است، متوجه هدفى و مستلزم  ــيال معلم و ش ميان دو قطب س
طرح و نقشه اى است. دكتر هوشيار اصول تربيتى خود را از كرشن اشتاينر اقتباس و تغييراتى 
ــت. هوشيار سه مرحلة مهِم حيات  ــتنباط خود در آن ايجاد كرده اس ــاس مقتضيات و اس براس
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كششى (سايقى)، ارادة مسبوق به كشش و ارادة مسبوق به خرد را در حيات طفل از هم متمايز 
مى كند و براى هر مرحله، دو اصل تربيتى پيشنهاد مى كند و همچنين مى كوشد تناقضات تربيتى 

را حل كند.
ــريعتمدارى (1374 ) نيز در كتاب اصول تعليم و تربيت، اصول دكتر هوشيار را توضيح  ش
مى دهد و بعضى از تعاريف ارائه شده براى آموزش و پرورش را شرح مى دهد كه بيشتر مناسب 
پداگوژى است. لذا مى توان به اين نتيجه رسيد كه بيشتر ديدگاه هاى متفكران (به ويژه قدما) در 
ــتر متناسب دورة پداگوژى است. تا قبل از دكتر هوشيار، از شروع  مبحث تعليم و تربيت بيش
ــائل تربيتى تأليف  دورة قاجار تا پايان حكومت رضا پهلوى، ايرانيان چند كتاب در زمينة مس
ــته اند. ميرزامحمدخان  كرده بودند كه آن ها هم به بحث آموزش و پرورش كودكان توجه داش
  مفتاح  الملك، يكى از رجال عصر قاجار كتاب تعليم االطفال را مى نويسد كه حاوى چگونگى 
ــيه، كتابى براى تعليم در مدارس ابتدايى براى  ــت. آخوندزاده در روس تدريس به كودكان اس
ــين زاده (1291) كتاب معلم األطفال را در قفقاز چاپ مى كند.  ــد. احمد حس معلمان مى نويس
طالبوف تبريزى (1336) به تقليد از روسو و پس از آگاهى از نقش اميل در تحول انديشه هاى 
تربيتى، كتاب احمد يا سفينة طالبى را مى نويسد. كتاب هجده صحبت دارد و در هر صحبت، 
ــنا مى كند. مطالب كتاب  ــرفت هاى صنعتى جهان آش طالبوف فرزند خيالى اش احمد را با پيش
احمد نيز متناسب پداگوژى است. واضح است كه آراى تربيتى فوق، اغلب حوزة پداگوژى را 

پوشش مى دهد.
ــتانى در آلمان (1833)، در  ــاندر كاپ1، معلم دبيرس اصطالح آندراگوژى را اولين بار الكس
ــى افالطون2 مطرح گرديد. كاپ در آن كتاب به ضرورت  كتابى تحت عنوان  ايده هاى آموزش
ــه 1833 م برمى گردد،  ــد. گرچه تولد اصطالح آندراگوژى ب ــاره مى كن يادگيرى مادام العمر اش
ــتان برمى گردد. شواهد تاريخى نشان مى دهد كه  ــابقة آموزش بزرگ ساالن به دوران باس اما س
شاخه هايى از آموزش بزرگ ساالن در مصر، ايران، يونان، چين و هند باستان متداول بوده است. 

هدف پيامبران الهى، هدايت بزرگ ساالن به سوى نور و نجات آن ها از گمراهى بوده است.
ــگامان آموزش بزرگ ساالن به حساب آورد. سوفسطاييان  ــطاييان را از پيش مى توان سوفس
ــته از جوانان آتنى آموزش مى دادند كه در  ــى آزادانديش و دوره َگرد بودند كه به آن دس معلمان

1. Alexander Kapp 
2. Platons Erziehungslehre 
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سر، سوداى وكالت، سياستمدارى و مشاركت در حكومت دارى داشتند و در مقابل كار خود، 
ــار ويژه اى از  از آنان اُجرت مى گرفتند. بنابراين، مخاطبان اين معلمان نه تودة مردم، بلكه اقش
طبقات بزرگ ساالن آزاد جامعه بودند كه امكان و ميل شركت در ادارة جامعه را داشتند (صفايى 

مقدم، 1387).
در بين فيلسوفان، مى توان به تالش هاى سقراط براى نجات جوانان آتنى از آموزش سودجويانة 
سوفيست ها به عنوان نمونه اى ازآموزش بزرگ ساالن اشاره كرد. برخالف سوفيست ها، كه گاه 
ــيوه اى را برگزيد كه  ــتهزاى طرف هاى مقابل همراه مى كردند، سقراط ش ــگرى را با اس پرسش
براساس آن، افرادى كه با وى به بحث مى نشستند و با ادعاى دانايى با او مجادله مى كردند، خود 
به تدريج و در فرايند بحث، به اين نتيجه مى رسيدند كه «موضوع» آن گونه مشخص نيست كه 
تصور مى شد و الزم است كه دربارة آن بيشتر انديشيده شود. سقراط در مقام معلم، سؤال هايى 
ــيد تا شاگردان خود را برانگيزد كه دربارة مسائل هميشگى انسان ها دربارة  موشكافانه  مى پرس
زندگى، حقيقت و عدالت به تفحص بپردازند. سقراط و شاگردانش بر پاية روش گفت وشنود، 
مسائل بنيادى را تعريف مى كردند و ضمن نقادى آن  ها و ارائة تعاريف رساتر و جامع تر به آن ها 
پاسخ مى دادند (گوتك، 1380). كانت دركتاب تعليم و تربيت توصيه مى كند: «براى تربيت عقل 
ــتى سقراط كه خود را ماماى مستمعانش مى ناميد، در  ــقراط عمل كنيم. به راس بايد به روش س
گفت وشنودهايى كه از او در نوشته هاى افالطون به جا مانده و به ما رسيده است، از روشى كه 
به يارى آن مى توان حتى دربارة بزرگ ساالن مفاهيم را از عقِل خودِ فرد استنتاج كرد، نمونه هايى 

به دست مى دهد» (كانت، 1374: 124).
ــم و تربيت خاصى را براى  ــاگردش افالطون در كتاب جمهورى تعلي ــقراط، ش پس از س
حاكمان حكيم پيشنهاد مى كند كه پس از طى دوره اى طوالنى، از آموزش فلسفه و ديالكتيك، 
به بينشى دربارة حقيقت نائل آمده اند. افالطون فقط براى طبقة جنگاوران و حاكمان، كه قشر 
ــكيل مى دهند، تربيت هنرى (آموزش موسيقى) و تربيت  اندكى از افراد مدينة فاضلة او را تش
بدنى (آموزش ژيمناستيك) را پيشنهاد مى كند كه تا حدود 20 سالگى ادامه مى يابد. البته، تربيت 
ــود. اما به نظر افالطون، تعليم و تربيت از طريق هنر و  هنرى زودتر از تربيت بدنى آغاز مى ش
ژيمناستيك تعليم و تربيت كاملى نيست، لذا دوره اى 15 ساله را فقط براى تربيت فيلسوف شاه 
ــنهاد مى كند كه خود به دو دورة 10 ساله و پنج ساله تقسيم مى شود. افالطون  (دورة عالى) پيش
10 سال اول تربيت حاكمان حكيم را (20 تا 30 سالگى) به آموزش رياضيات و علوم اختصاص 
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مى دهد و پنج  سال بعد را وقف مطالعة ديالكتيك مى كند، كه آخرين مرحلة آموزش و پرورش 
ــالة آموزش  ــت، 1387). با پايان آموزش نظرى، دورة 15س ــت (پاك سرش نظام دار از نظر اوس
عملى (از 35 تا 50 سالگى) شروع مى شود. در اين دوره، افراد در مشاغل مختلف به كار گرفته 
مى شوند. در 50 سالگى و پس از ارزيابى از ميزان رشد عقلى و معنوى آن ها، اين افراد در زمرة 
حاكمان حكيم قرار مى گيرند. پس، آرمان اصلى افالطون پرورش بزرگ ساالنى شايسته است 
كه با برخوردارى از عقل و خرد رشديافته و در كسوت مديران جامعه، به تأسيس و پاسدارى 

از مدينة فاضله قيام مى كنند (صفايى مقدم، 1387).
ــواليه ها) و تربيت روحانيان در قرون  ــواران (ش ــاهزادگان، شهس توجه جدى به تربيت ش
وسطاى غرب را مى توان از نمونه هاى آموزش بزرگ ساالن دانست. با اين همه، مى توان گفت 
كه آموزش بزرگ ساالن تا قبل از قرن نوزدهم به پرورش نخبگان (نخبه پرورى) محدود بوده 

است و فقط در چارچوب دانشگاه ها و مدارس عالى تبلور داشته است.
در ميان فالسفه و مربيان، بعضى به طور ويژه  اى به آموزش بزرگ ساالن توجه كرده اند. در امريكا، 
آموزش سازمان يافتة بزرگ ساالن از  سال هاى 1600 م آغاز شد. هاچينسون1 (1591-1643 ) در اين 
ــتون ارائه كرد. سازماندهى آموزش هاى او نسبتًا  ــى خود را در شهر بوس زمينه، برنامه هاى آموزش
ساده بود و آموزش ها با روش بحث گروهى ارائه مى شد. سپس كاتن ماتر (1663-1728) حوزة 
فعاليت هاى آموزشى خود را وسعت بخشيد و حدود 200  باشگاه محلى را تحت پوشش قرار داد. 
بنجامين فرانكلين (1706-1790) در كنار فعاليت هاى تحقيقاتى و سياسى، به آموزش بزرگ ساالن 
مى پرداخت. مهم ترين اقدامات او تأسيس باشگاه هاى بحث و گفت وگو و كتابخانه هاى مشترك 
بود. در قرن هجدهم، «مدارس يكشنبه»2 و «مدارس تابستانى»3 به همت جان وينسنت4 و لويز ميلر 

تأسيس شد (صباغيان، 1380).
ــيش و مربى بزرگ ساالن دانماركى، «دبيرستان هاى مردمى»6 را طراحى  گرونت ويگ5، كش
ــاورزان بود تا خود را با شرايط اجتماعى  ــيس كرد. هدف اين نوع مدارس كمك به كش و تأس
و شغلِى در حال تحول تطبيق دهند. گرونت ويگ در مرحلة اول، به اين نكته توجه نمود كه 

1. Hutchinson
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3. Chautauqua
4. John Hey Vincent
5. Gruntvig
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ــته باشد و براساس چيزى بيش از  ــاالن بايد دليلى براى موجوديت خود داش آموزش بزرگ س
تمايالت و شهوات آنى استوار باشد. وى عقيده داشت كه انسان از طريق يادگيرى، به مساعدت 
نياز دارد تا سه احتياج اساسى عشق به خداوند، عشق به انسان و عشق به زمين را دنبال نمايد 

(غفارى، 1379).
در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، بايد به تأثير انديشه هاى دو مربى بزرگ مارتين بوبر1 و 
ادوارد ليندمن2 در آموزش بزرگ ساالن اشاره نمود. در ميان فالسفة اگزيستانسياليست، به كتاب 
من و تو3 اثر مارتين بوبر (1922) بسيار در فلسفة تعليم و تربيت و در فلسفة آموزش بزرگ ساالن 
استناد شده است. در اين كتاب (كه به نحوى نشانگر الهيات يهودى نيز هست)، بوبر دو نوع رابطه 
را از همديگر متمايز مى كند: رابطة من تويى و رابطة من اويى. من به عنوان وجودى مستقل، هرگز 
واقعيت نمى يابد. من هميشه يك جزيى است يا از خطابه هاى من تويى  يا از خطابه هاى من اويى . 
رابطة من تويى  رابطة فاعل با فاعل و رابطة ذى حق با ذى حق است. خطابه هاى من تويى  هميشه با 
كل وجود انسان به صدا مى آيد، اما خطابه هاى من اويى  هرگز با كل وجود انسان به صدا نمى آيد. 
رابطة من اويى  رابطة فاعل با مفعول و رابطة ذى حق با بى حق است. در جايى كه تو گفته مى شود، 
هيچ مفعولى وجود ندارد و انسانى كه مى گويد تو، نيت و نتيجة به خصوصى در نظر ندارد. هيچ 
نوع منظورى، نه از نوع خواسته ها و نه از نوع انتظارات، نمى تواند ميان من و تو واسطه شود. در 
رابطة من اويى ، او نقش پيله را براى من بازى مى كند و در رابطة من تويى ، تو نقش پروانه را براى 
من بازى مى كند. به نظر بوبر، خداى واقعى براى هر انسان خدايى است كه منحصراً در مقام تو 
قرار مى گيرد. عشق، سرچشمه هاى جاويدان هنر، شكوفايى انسان، خداشناسى و ايجاد جامعة 
واقعى فقط زمانى ميّسر مى گردد كه انسان ها بتوانند با هم رابطة متقابل من تويى  برقرار كنند. انسان 
ــود، رابطة من تويى  يعنى رفتار دوجانبه و متقابل. توى من در من  در رويا رويى با تو، من مى ش

عمل مى كند و همزمان من در توى من (بوبر، 1378).
ــش هايش را براى ايضاح معنى آموزش بزرگ ساالن  ادوارد ليندمن در اياالت متحده، كوش
ــك آموزش تجملى براى  ــاالن را نبايد ي ــت. به نظر ليندمن «آموزِش بزرگ س صرف كرده اس
ــت. همچنين نمى توان آن را موضوعى دانست كه فقط زمان  ــتثنايى دانس ــان اس معدودى انس
ــان را شامل مى شود، بلكه بايد آن را يك ضرورت هميشگى ملى  كوتاهى از اوايل جوانى انس
1. Martin Buber 
2. Eduard Lindeman 
3. I and Thou 
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ــان دانست و به همين دليل، امرى همگانى و مادام العمر  ــتنى از تمدن انس و يك بخش ناگسس
است» (جارويس، 1383).

درانتها، بايد به مالكوم نولز1 پدر آندراگوژى اشاره نمود. گرچه الكساندر كاپ (1833) اولين 
فردى است كه واژة آندراگوژى را به كار برد، اما مربى مشهور آلمانى، فريدريش هربارت اين 
اصطالح را نپذيرفت، درنتيجه حدود يك قرن از اين مفهوم استفاده  نشد. اصطالح آندراگوژى 
براى اولين بار توسط مارتا اندرسن2 و ادوارد ليندمن به مردم اياالت متحده معرفى شد، اما آن ها 

براى گسترش اين مفهوم تالش نكردند.
ــتفاده كرد. نولز گرچه اين واژه  ــوم نولز (1960) مجدداً از اصطالح آندراگوژى را اس مالك
ــة واژة  ــم گير دارد. واژة آندراگوژى از ريش ــهرت يافتن آن تأثيرى چش را ابداع نكرد، اما در ش
ــال و agugus به معنى «هدايت كردن» مشتق شده است. او  يونانى andr به معناى مرد بزرگ س
ــاندن  ــه با پداگوژى ارائه كرد و آن را «هنر و علم يارى رس تعريفش را از آندراگوژى در مقايس
به بزرگ ساالن در يادگيرى» تعريف كرد كه بر تفاوت هاى بين آموزش كودكان (پداگوژى) و 
بزرگ ساالن تأكيد مى كرد. به نظر نولز، هدف آموزش بزرگ ساالن بايد خودشكوفايى3 فراگيران 
ــد.  ــد. لذا در فرايند يادگيرى بايد كل وجود عاطفى، روانى و عقالنى فراگيران درگير باش باش
ــيس آموزش بزرگ ساالن به عنوان حوزه اى مستقل براى مطالعات دانشگاهى هدف مهمى  تأس
براى نولز و بسيارى از هم عصران وى بود. توسعة آندراگوژى محور اصلى تالش هاى گستردة 
ــاالن به عنوان زمينه اى تخصصى و دانشگاهى  ــيد تا به آموزش بزرگ س نولز بود. نولز مى كوش
رسميت بخشد. نولز (1980) ادعا كرد كه آندراگوژى «هنر و علم تدريس به بزرگ ساالن» در 

زمينة يادگيرى است و چهار فرض كليدى براى آن بيان كرد:
1. معلمان آندراگوژى مسئوليت دارند تا به فراگيران در سير طبيعى حركت از وابستگى به 

غير، به سمت خودگردانى كمك كنند؛
2. بزرگ ساالن تجربه هاى بسيارى دارند كه همين ويژگى مى تواند منبعى غنى براى يادگيرى 

باشد؛
3. بزرگ ساالن آمادة فراگيرى مطلبى هستند كه به آن ها در غلبه بر مسائل و وظايف زندگى 

واقعى كمك كند.
1. M. Knowles 
2. Martha Anderson 
3. Self - Actualization
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4. فراگيران بزرگ سال به آموزش و پرورش به عنوان وسيله اى براى رشد و توسعة صالحيت 
مى نگرند.

نولز در ادامه، دو فرض ديگر را اضافه كرد:
5. فراگيران بزرگ سال نياز دارند تا دليل يادگرفتن مطلبى را بدانند؛

 Clair,) ــاالن (مانند عزت نفس) درونى است 6. قوى ترين انگيزه هاى يادگيرى در بزرگ س
.(2002

براساس مفروضات فوق، تمام فعاليت هاى آموزشى، از طراحى برنامه تا روش هاى ارزشيابى، 
در آندراگوژى اجرا مى شود. يكى از مفاهيم كليدى در فعاليت هاى آموزشى، قراردادهاى يادگيرى 
است؛ فرايندى كه در آن مربى و فراگيران با هم، ياددهى/ يادگيرى را بررسى و نتايج يادگيرى را 
تعيين مى كنند. مفهوم همكارى بزرگ ساالن در طراحى فرايند آموزشى از ارزش هاى محورى 
ــاالن نياز دارند تا خودگردان باشند. الگوى پداگوژى  ــت. به نظر نولز، بزرگ س آندراگوژى اس
پاسخ گوى اين تغييرات رشدى نيست. بزرگ ساالن خودگردان، هدف گرا، عمل نگر، حل كنندة 

مسئله و بسيار باتجربه هستند. در آندراگوژى، مربى، تسهيل گر1 است.
ــخص كردن مرز پداگوژى، آندراگوژى و توسعة منابع انسانى2  نكتة ضرورى در اينجا، مش
(HRD) است، زيرا ادعا مى شود كه مرزبندى روشن و مشخصى بين آن ها نيست. به نظر نولز، 
رابطة پداگوژى و آندراگوژى به مثابة رابطة تز و آنتى تِز نيست. به نظر نولز (1980) «آندراگوژى 
ــال است كه در كنار الگوى  ــاده الگوى ديگرى از فرضيات دربارة فراگيران بزرگ س به بيان س
ــق را براى آزمايش و يافتن مناسب ترين الگو براى  پداگوژى به كار مى رود. اين دو الگو دو ش
ــر وضعيت خاص ارائه مى كند. به عالوه، اين الگو ها مفيدتر خواهند بود هنگامى كه به آن ها  ه
ــتار بنگريم كه  ــة جداگانه ننگريم، بلكه به آن ها به عنوان دو انتهاى يك پيوس ــوان دو طبق به عن
فرضياتى واقع بينانه دربارة فراگيران دارند و هريك از موقعيت هاى يادگيرى در بين دولبة اين 

.(Florida Literacy and Reading Excellence, 2006) «پيوستار قرار دارد
دربارة مرزبندى آندراگوژى و توسعة منابع انسانى نيز بعضى معتقدند كه مربيان بزرگ ساالن 
اغلب، زمينة اخالقى بااليى دارند و كارشان وقف رشد انسان هاست، درحالى كه هدف توسعة 
منابع انسانى، بيشتر به سمت رشد سود شركت هاست. البته، ارتباط آندراگوژى و توسعة منابع 
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انسانى در  سال هاى اخير نزديك تر شده است. مثًال «موسسة سواد بزرگ ساالن اياالت متحده» 
ــمتى حركت كرده است كه بودجه و منابع مالى را براى رشد و توسعة نيروى كار  اكنون به س
اختصاص مى دهد، به اين معنى كه تمام آموزش هايى كه به ارائة سواد مى پردازند، بايستى نتايج 

.(Clair, 2002) و پيامدهاى حرفه اى آن را نيز نشان دهند
ــنهاد واژگان جديد و  ــد بحث دربارة آندراگوژى و نولز را با موضوع پيش نگارنده مى كوش
ــين براى آندراگوژى (و گاهى به جاى آموزش و پرورش) توسط متفكران مختلف پايان  جانش

دهد.
خانم مورينگ (1989، به نقل از هلمز و همكاران، 2000) معتقد است كه واژة آندراگوژى 
 «Andr» از نظر واژه شناسى ايراد دارد و داراى بار جنسيتى است. به نظر او، آندراگوژى از كلمة
به معنى مرد بزرگ سال و نه به معنى بزرگ سال صرف نظر ازجنسيت (مرد يا زن) مشتق شده 
است. مورينگ واژة جديد «تلياگوژى»1 را پيشنهاد مى كند كه از كلمة يونانى Teleios به معنى 
ــت و هر دو جنس مذكر و مونث را دربرمى گيرد. نادسن2 (1980،  ــال مشتق شده اس بزرگ س
ــدى دوگانة پداگوژى و  ــكاران، 2000) براى پايان دادن به جدال طبقه بن ــل از هلمز و هم به نق
ــد «اوماناگوژى»3 را  ــدت در حيطة آموزش و پرورش، واژة جدي ــوژى و تأكيد بر وح آندراگ
به عنوان جايگزين دو واژة قبلى پيشنهاد مى كند زيرا به نظر او، اوماناگوژى تركيبى از پداگوژى 
ــه همان اندازه كه به تفاوت هاى موجود  ــت و برخالف دو اصطالح فعلى، ب و آندراگوژى اس
بين كودكان و بزرگ ساالن توجه دارد، به شباهت هاى موجود بين آن ها نيز در يادگيرى توجه 
دارد. همچنين هس و كنيان4 (2000) واژة جديد «هيوتاگوژى»5 را براى پاسخ گويى به نيازهاى 
فراگيران در قرن بيست ويكم پيشنهاد كرده اند؛ در دوره اى كه عصر انفجار دانش و آموزش از 
راه دور است. آن ها معتقدند كه آندراگوژى تحول عظيمى در تعليم و تربيت ايجاد كرد، اما حاال 
ــوى آندراگوژى است و بر مجموعة جديدى از فرضيات مبتنى است.  هيوتاگوژى گامى فراس
هيوتاگوژى به مطالعة يادگيرى خود تعيينى6 مى پردازد. در هيوتاگوژى اين خودِ فراگير است كه 
چيستى و چگونگى يادگيرى را كه تعيين مى كند تا همان طور اتفاق بيفتد. هس و كنيان معتقدند 
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ــت. مك فارلن و مك لود (2004) نيز به جاى  ــان گرايى اس كه هيوتاگوژى متأثر از نظرية انس
آندراگوژى واژة «تلئوگوژى»1 را پيشنهاد مى كنند و همانند مورينگ واژة آندراگوژى را داراى 
بار جنسيتى مى دانند. آن ها معتقدند واژة يونانى Telos به معنى «پايان»2 است و واژة تلئوگوژى 
ــد آن چيزى را واقعاً بيان كند كه مربيان فعال در عرصة آموزش و يادگيرى مادام العمر  مى توان
(LLL) انجام مى دهند، زيرا از واژة تلئوگوژى معناى «رشد مادام العمر به سمت رسش كامل» 
فهميده مى شود. به بيان ديگر، ازآنجاكه هدف آموزش بزرگ ساالن خود شكوفايى فراگيران در 
ــت، واژة تلئوگوژى بهتر مى تواند حق مطلب را ادا كند، درضمن سوگيرى  ــان اس پهنة حياتش

جنسيتى نسبت به مردان هم ندارد كه زنان را مستثنا كند.

2. از فلسفة تعليم و تربيت تا فلسفة آموزش بزرگ ساالن
ــت كه دانش ها از مادر خود، يعنى فلسفه، زاده شدند، ولى به تدريج رشد يافتند و  ــهور اس مش
ــتقل شدند. براى مثال، اوگوست كنت3 پس از مطالعات بسيار به اين نتيجه رسيد كه براى  مس
مطالعة مسائل اجتماعى به علمى مستقل از فلسفه احتياج است كه امور اجتماعى را با استفاده 
از شيوه هاى تحقيق در علوم طبيعى بررسى كند. كنت جامعه شناسى را علم مستقلى اعالم كرد 
و آن را در طبقه بندى علوم جاى داد (وثوقى و نيك خلق، 1375) همچنين هنگامى كه ويلهلم 
ــگاه روان شناسى را در دانشگاه اليپزيك تأسيس كرد،  ــال 1879 نخستين آزمايش وونت4 در س

روان شناسى از فلسفه جدا شد و به صورت علمى مستقل درآمد (پارسا، 1375).
گرچه به رغم پيشرفت روزافزون، علوم خود را نيازمند بازگشت به سوى فلسفه مى دانند، اما 
دربارة تربيت، گذشته از آنكه به سليقة خود، آن را علم، هنر، فن يا حتى صنعت بدانيم، حالتى 
ــته در پيوندى مستقيم با فلسفه باقى مانده  ــتثنايى وجود دارد و آن اينكه تربيت پيوس تقريباً اس
است و اين وضع همچنان ادامه دارد (نلر، 1377). اين پيوند آن قدر محكم و نزديك است كه 
ديويى (1339) از فلسفه به عنوان زمينه يا نظرية عمومى آموزش و پرورش ياد مى كند. به نظر 
ــفه و آموزش و پرورش به يكديگر وابسته هستند. فلسفه برنامة تحول اجتماعى  ديويى، فلس
است و اين هم بديهى است كه تحول اجتماعى فقط با وساطت تعليم و تربيت تحقق مى يابد. 
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ــگاهى  ــت و تعليم و تربيت آزمايش ــفه زمينه يا نظرية عمومى آموزش و پرورش اس پس فلس
است كه آراى فلسفى را مورد تجربه و سنجش قرار مى دهد. فلسفه، بُعد نظرى و تربيت، بُعد 
عملى است. به فلسفه به منزلة تئورى يا اساس نظرى و به تعليم و تربيت به عنوان عمل توجه 

مى شود.
براى دانش فلسفه، تعريف هاى گوناگونى ارائه شده است كه اغلب بر نقش فلسفه به عنوان 
ارائه دهندة تصوير كلى از هستى، معرفت و ارزش تأكيد مى شود. به نظر نلر (1377)، فلسفة نظرى 
ــى در جهت يافتن پيوستگى در تمام قلمرو انديشه و تجربه است. آموزش و پرورش  كوشش
نيز فراهم آوردن زمينه ها و عوامل مناسب و مساعد براى به فعليت رساندن و شكوفا كردن همة 
استعدادهاى بالقوة انسان و حركت تكاملى او به سوى هدف مطلوب به وسيلة برنامة سنجيده 
و حساب شده است. همان طوركه گذشت، تربيت پيوندش با فلسفه قطع نشده است و همواره 
ــائل اصلى خود (هدف تربيت، ماهيت جهان، معرفت، حقيقت، ارزش و...) محتاج  دربارة مس
ــفة اختصاصى تربيت يا به بيان  ــت، به طورى كه اين نزديكى باعث تولد فلس ــفه بوده اس فلس
صحيح تر، فلسفة تعليم و تربيت شده است. بنابراين، همة دست اندركاران تربيتى (برنامه ريزان، 
مجريان، مديران و معلمان) بايستى با مباحث فلسفة تربيت آشنا گردند. به نظر فرانكنا (1971) 
ــارة فرايند آموزش  ــت كه درب ــفة آموزش و پرورش فعاليتى نظرى اس و كارن (1998) «فلس
ــتاورد هاى آن بحث مى كند. عالوه بر  ــا، روش ها، نتايج و دس ــرورش، هدف ها و غايت ه و پ
ــائل عام گوناگونى  ــرورش دربارة نظريه ها و ايدئولوژى ها و نيز مس ــفة آموزش و پ اين، فلس
ــته، ولى بر فرايند تربيت تأثير مى گذارند، به كاوش مى پردازد»  ــتگاه هاى مختلفى داش كه خاس
(پاك سرشت، 1380). فلسفة آموزش و پرورش يكى از رشته هاى مستقل معرفت است كه از 

ماهيت، مبانى، مفروضات و اهداف آموزش و پرورش و طرق تحقق اهداف بحث مى كند.
با اين همه، آموزش و پرورش در جهان كنونى، پيچيده تر از آن است كه فقط بر مبناى آراى 
مربيان گذشته يا استلزامات تربيتى مكاتب فلسفى  بتوان آن را تبيين كرد. لذا گرچه آگاهى از 
نظريات و استلزامات تربيتى مكاتب فلسفى براى معلمان و مربيان تربيتى الزم است، ولى كافى 

نيست.
از سوى ديگر، عمدة منابع موجود فلسفى و تربيتى در ايران، به فلسفة پداگوژى (آموزش 
مدرسه اى) توجه داشته اند و كمتر به فلسفة آموزش بزرگ ساالن پرداخته اند. اولين نكته اى كه 
ــت در ذهن هر خواننده اى دربارة فلسفة آموزش بزرگ ساالن سؤال ايجاد كند، اين  طبيعى اس
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است كه آيا مباحث فلسفة تعليم و تربيت كودكان و فلسفة آموزش بزرگ ساالن تفاوت ماهوى 
دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مباحث پنج گانة مذكور در فلسفة تعليم و تربيت، يعنى غايت شناسى، 
ــى و انسان شناسى براى تعليم و تربيت كودكان و  ــى، معرفت شناسى، ارزش شناس هستى شناس

بزرگ ساالن متفاوت خواهد بود؟
در پاسخ، بايد گفت كه از نظر موضوعات فوق، تفاوتى بين اين دو نيست. مثًال صرفِ  نظر 
ــفة ايدئاليسم، واقعيت، عقالنى است، معرفت اصيل از راه  از پداگوژى يا آندراگوژى، در فلس

عقل  دست يافتنى است و ارزش ها مطلق هستند.
ــفة آموزش بزرگ ساالن چيست؟ منظور اين است كه پذيرش يگانگى  پس منظور از فلس
ــفيدن در حوزة  و وحدت در حيطة دانش تعليم و تربيت، هيچ منافاتى با تأمل منطقى و فلس
آموزش و پرورش بزرگ ساالن ندارد. در اين باره، تحليل و مقايسة كاركردهاى ديدن و نگاه كردن 
ــت. درحالى كه ما دنياى اطراف خود را مى بينيم، بر قسمت خاصى از آن  ــان راهگشاس در انس
ــويم، درحالى كه كليت  ــى زيبا مواجه ش تمركز و آن را خوب نگاه مى كنيم. اگر ما با يك نقاش
ــتر تمركز و تفكر مى كنيم. به همين نحو،  ــمت هاى خاصى از آن بيش آن را مى بينيم، بر روى قس
درحالى كه در حوزة فلسفة تعليم و تربيت، به تأمل و تحقيق فلسفى پرداخته مى شود، اما مسئلة 

اصلى، فلسفيدن به طور خاص در حوزة آموزش بزرگ ساالن است.
ــاالن به تأسيس انجمن امريكايى براى  ــفى مرتبط با آموزش بزرگ س تاريِخ مطالعات فلس
آموزش بزرگ ساالن (1926) برمى گردد. دو كتاب محورى در آغاز اين مسير عبارت  بودند از: 
ــاالن اثر ليندمن (1926) و معنى آموزش ليبرال1 اثر اورت دين مارتين2  معنى آموزش بزرگ س
ــرفت گرا و كارهاى مارتين  (1926). بعدها كارهاى ليندمن پايه اى براى آموزش وپرورش پيش

پايه اى براى آموزش و پرورش ليبرال شد.
ــال بعد، اليمن  برايسون3 (1936) نخستين كتاب درسى را با نام آموزش بزرگ ساالن  ده س
نوشت و پنج  كاركرد جبرانى، اشتغالى، ارتباطى، ليبرال و سياسى را براى آموزش بزرگ ساالن 

بيان كرد (دى و آمستوتز، 2003).
ــفه هاى متفاوت موجود در آموزش بزرگ ساالن پرداخت، اما  پال  برج  ون4 (1967) به فلس
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به طور خاص آن ها را شناسايى نكرد. به نظر او، اين ادعاى بزرگى است اگر بپنداريم كه اساس 
فلسفى آموزش بزرگ ساالن آن قدر جامع است كه بتوان آن را تنها فلسفة آموزش بزرگ ساالن 
ــف و عرضة فرصت پيشرفت براى بزرگ سال  ــمار آورد. هدف آموزش بزرگ ساالن كش به ش
به عنوان فرد در حال بلوغ و كمك به او در يادگيرى نحوة مشاركت در روند تمدن است (برج 

ون، 1359).
ــفى و نظرى مهم در آموزش بزرگ ساالن، نظرية ابعاد سه گانة  ــتگاه هاى فلس ازجمله خاس
ذهنيت فلسفى فيليپ اسميت است. اسميت (در دهة 60 ميالدى) سه بُعد مرتبط با هم جامعيت، 
تعمق و قابليت انعطاف را براى ذهنيت فلسفى تعيين مى كند و براى هر بُعد نيز چهار شاخص 

ذكر مى كند (اسميت، 1374؛ شريعتمدارى، 1374).
ــخصى در آموزش بزرگ ساالن، رويكرد ايضاح  ــفة ش از رويكردهاى ديگر در تدوين فلس
ــايمون2 آن را رواج دادند. طرفداران اين  ــت كه در دهة 1960، راتس، هارمين و س ارزش ها1 اس
رويكرد معتقدند كه فرايند روشن سازى ارزش ها، به ويژه ارزش هايى كه با فعاليت ها ارتباط دارند، 

سردرگمى را كاهش مى دهد و به رفتارها و تصميم هاى منسجم ترى مى انجامد (زين، 1990).
در سال 1973، جرالد آپز3 (از پيشگامان ايجاد فلسفة كارى در آموزش بزرگ ساالن4) خطوط 
راهنماى كلى و روشنى را ارائه كرد تا آموزش ياران با استفاده از آن ها، فلسفة كارى خود را در 
ــاالن ايجاد كنند. آپز به آموزشياران و مربيان پيشنهاد كرد كه باورهايشان را در  آموزش بزرگ س
ــايى و فرمول بندى كنند: باورها دربارة فراگير، هدف كلى آموزش بزرگ ساالن،  پنج طبقه شناس
ــياران بزرگ ساالن (وايت و  ــى، فرايند يادگيرى و باورها دربارة نقش آموزش محتوا يا مواد درس

براكت، 1987).
ــه با نظريه پردازان فوق، گروهى از نظريه پردازان به طبقه بندى فلسفه هاى مطرح  در مقايس
ــاخت ابزار براى سنجش  ــاس طبقه بندى ها، به س ــاالن پرداخته اند و براس در آموزش بزرگ س

ديدگاه هاى فلسفى و تربيتى اقدام نموده اند، كه در ادامه به آن ها اشاره مى شود.
الياس و مريام (1980) در كتاب مبانى فلسفى آموزش بزرگ ساالن5 شش ديدگاهِ فلسفى تربيتى 
ــايى كرده اند كه هنوز هم اين طبقه بندى مقبول است:  ــاالن را شناس مطرح در آموزش بزرگ س
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