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مقدمه

، همواره از اركان اصـلي      »فلسفه«و  » دين« فكري كهن بشري يعني      يدر دو حوزه  » اخالق«

 نگاهي به هاي اخالقي است؛تورالعملاز تعاليم اديان آسماني شامل دسبخش مهمي. بوده است

هـاي واالي اخالقـي   دهد كه پيامبران همواره ارزش ميمتون به جا مانده از اديان مختلف، نشان       

ي فلسفه نيز دست كـم از   در حوزه.اندي آنها سخن گفتهرا ارج نهاده و به زباني آسماني درباره  

يلسوفان را به انحاء مختلـف بـه چـالش          ترين موضوعاتي كه ذهن ف    سقراط به بعد، يكي از مهم     

كـه در  توان مدعي شد هرچند مي.كشيده، اخالق و بحث در چند و چون فضايل اخالقي است       

ي يـ ي ملل و اقـوام بـه گونـه   اعصار قبل از عصر طاليي يونان باستان، حكما و متفكران در همه    

ـ ؛  )76ص،1387اكبري بيرق، (اند  اخالقي بوده يل  درگير مسا  ـ ه ب برخـي از  كـه حتـي   ي يـ هگون

 سال پيش از ميالد     1500هاي اخالقي موجود در متون ماهيتاً فلسفي را تا          محققين قدمت آموزه  

موسـي ي اخالقي مشابه با ده فرمـان      هاي چندگانه دانند و از وجود و رواج فرمان      مي) ع(مسيح

).1، ص1386فرهود، (دهند هاي كهن خبر ميدر ميان تمدن) ع(

گر، رشد اخالقي و پرورش افراد با فضيلت، همـواره از اهـداف اوليـه تعلـيم و     از سوي دي  

توان گفت كه اين هدف، حتي بر تربيت عقالني و يا سـاير انـواع تربيـت                 مي .تربيت بوده است  

هـاي  تربيتـي در تمـدن  هـاي  نگاهي به تاريخ انديـشه ). 65، ص 1385الياس،  (مقدم بوده است    

 آنـان بـه تربيـت اخالقـي         ي توجه دهندهن و چين و مصر و يونان نشان       باستاني نظير هند و ايرا    

صـص ،1، ج 1374ماير،  (باشد   مي ها و مباني فكري مختلف و گاه متفاوت       فرزندانشان با شيوه  

157-57.(

يل يكـي از مـسا  «البته اهميت مقوله تربيت اخالقي، فقط به دوران گذشته محدود نـشده و              

موحـد،  (ي تربيـت اخالقـي اسـت    اصر با آن رو به رو است، مسأله مهمي كه تعليم و تربيت مع     

اخيـر بـشر و تغييـر    هـاي   رسـد بـا پيـشرفت      مـي  به نظر ). 39، ص 1387باقري و سلحشوري،    

.انـد اخالقي نيـز اشـكال جديـدتري بـه خـود گرفتـه          يل  زندگي و روابط انساني، مسا    هاي  الگو

وزان، نافرماني و گستاخي نوجوانـان نـسبت   آماخالقي مربوط به رفتار دانش   يل  مشكالت و مسا  

غيراخالقـي تماشـاگران و     هـاي   رايج در زندگي زناشويي، رفتـار     هاي  يبه اولياي خود، بداخالق   

سياسـي  هـاي   قومي و نژادي، تروريسم، بداخالقي    هاي  ورزشكاران در اماكن ورزشي، خشونت    
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نـو  هـاي  نها، توسل به انديـشه همگي از معضالت جديدي هستند كه يافتن راه حل براي آ       ... و  

.كند ميدر قلمرو اخالق و انعكاس آنها در حوزه تربيت اخالقي را طلب

او بـه  هـاي   داشـته و ديـدگاه    نگاه انتقادي   نظران معاصر كه به مقوله اخالق       يكي از صاحب  

 از تازگي و كارايي خاصي برخوردار است، كـارل  هاي اخالقي جهان امروز،چالشسبب تحليل  

نظـران  پوپر به مانند اكثر صـاحب     . ، فيلسوف مشهور معاصر است    )1902-1994(1موند پوپر ري

-اخالقـي يل انساني، در مورد طيف وسيعي از مساهاي انديشه انتقادي، با تعهد نسبت به ارزش    

تـوان از موضـوعاتي ماننـد صـلح     براي نمونه مي  . راهكار كرده است  يه  اجتماعي اظهارنظر و ارا   

غيـر  هـاي   زه با فقر و انفجار جمعيت و نقش آن در اخالق جهاني، آمـوزش روش              جهاني، مبار 

ب،،1387پـوپر،   (بار تلويزيون بر كودكان نـام بـرد         بار و يا جلوگيري از تأثيرات زيان      خشونت

پوپر به رغم آنكـه معتقـد اسـت مـا بـه             ). 12، ص 1385و يارونگ و پراالنگ،     233-234ص

روش بالهـت   «ي  كنيم، اما به واسطه   ي به مراتب بهتري زندگي مي     نسبت گذشته، اكنون در دنيا    

ايم در معرض خطر واقع شده، پس وظيفه داريم     كه در تربيت كودكانمان در پيش گرفته      » آميزي

پـوپر، (ي دسـت يـابيم      يـ كه در اين خصوص با اقدامات قاطع به نظام تعليم و تربيت مسئوالنه            

). 79، ص 1376

هاي تأثيرگذار  توان انديشه  مي رسد از طريق بازخواني آثار مختلف پوپر،       مي بنابراين به نظر  

ي تربيـت   ي راهنمـاي عمـل، در زمينـه       اخالقي او را بازشناسي نمود و از آنها، به مثابـه نظريـه            

در رويكـرد اول   :تـوان متـصور شـد      مـي  بدين منظور دو رويكرد كلـي را      . اخالقي بهره گرفت  

ي تعليم و تربيت پرداخت كه پوپر مستقيماً دربارههايي ا و اظهار نظر   هتوان به بررسي ديدگاه   مي

كنـد كـه در ايـن       و به خصوص تربيت اخالقي اظهار كرده است؛ هر چند خود وي تصريح مي             

آيد كـه او معتقـد اسـت كـه      مياز سخنان پوپر چنين بر    . كندمورد با ميل و رغبت صحبت نمي      

پـوپر، (اخالقي او بايستي الگويي عملي براي شاگردان باشد       مربي نبايد موعظه كند، بلكه رفتار       

ي عقالنيـت  توان به معرفت شناسي پوپر به ويژه نظريه       اما در رويكرد دوم، مي    ). 44ص،1386

بويي كامالً اخالقي دارد، رجوع كرد و سپس راهكارهايي را براي تربيـت             وانتقادي او كه رنگ   

 حاضر، عمدتاً رويكرد دوم در دسـتور كـار قـرار            يدر مقاله . اخالقي، استنباط و استخراج نمود    

1- Karl Raymond Popper
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. 1گرفته است

شناختي پوپرهاي معرفتديدگاه

كنـد و در گـام   سنتي شروع مـي پوپر مباحث معرفت شناسي خود را با نقد معرفت شناسي

، »كـنم من فكر مي«يا » دانممي«يا » شناسممن مي«اول بين شناختي كه در زبان متعارف از آن به      

 كـه شـناخت بـه معنـاي اول،     كنـد  مـي تأكيدشده و يل شود و شناخت علمي، تمايز قاتعبير مي 

پوپر شناخت يا دانش نوع اول را متعلق بـه     . معرفت شناسي را به جاهاي نامربوط كشانده است       

» 3جهـان «يعني جهان اذهان غيرعلمـي و در مقابـل، شـناخت علمـي را متعلـق بـه                   » 2جهان«

گانه پوپر، شايان ذكر است كهسههاي ندر توضيح جها). 121-122، ص 1374وپر، پ(داند مي

و » 2جهـان «، جهان رويدادهاي معمـول ذهنـي را   »1جهان«وي جهان مادي و عالم فيزيكي را  

"صـورت "جايگـاه   كـه   » 3جهـان «. نامـد مـي »3جهـان «دنياي مخلوقات برتر ذهن انـسان را        

، شـامل مـضامين بلنـد ادبـي،      )علـم تجربـي   (و قوانين علمـي     ها   عالوه بر نظريه   هاست،انديشه

هاي فلسفي از تاريخ و براهين انتقادي نيـز        هاي اخالقي، برداشت  اصيل هنري، آموزه  هاي  يتجل

دانـد، همچنـان كـه ميـز و          مي  را واقعي  3او ساكنان جهان  ). 46 ص ب،،1387پوپر،  (شودمي

تـوانيم آنچـه را     رسد كه مي   چنين به نظر مي    :كندح مي در اين راستا پوپر تصري    . صندلي واقعيند 

 راكه قادر است بر اشياء فيزيكي تأثير بگذارد و نيز با اشياء فيزيكي بتـوان بـر آن اثـر گذاشـت             

بـار  تأثيرات مصيبت«پوپر در انتقاد از فرويد و آنچه كه ). 225، ص 1369پوپر،  (بناميم  » واقعي«

هـا و روابـط و مناسـبات عـاطفي و اخالقـي             ود واقعي ارزش  خواند به وج  مي» زيگموند فرويد 

هـاي  واقعـي بـودن ارزش  «بنابراين پوپر بـر     ). 20-21، صص 1386پوپر،  (كند  انساني تأكيد مي  

تـرين سـاكنان   از سوي ديگر پوپر مهم. آنها تأكيد كرده است  » اثربخشي«در نتيجه بر    و» اخالقي

تواند اين باشد   معناي اين سخن مي   ). 120ص،1374ر،پوپ(داند   را براهين انتقادي مي    3جهان

شود، مييه  هاي اخالقي ارا  كه از اصول و آموزه    هايي  كه محصوالت معرفتي بشر از جمله تفسير      

 جايگاه ايـن محـصوالت      3جهان  . گيرند و در معرض ارزيابي و نقد علمي قرار مي         3در جهان   

شود، اما به ي از بايد و نبايدها، به وفور يافت مييهاي اخالقي به معناي مجموعه آموزهعموالً در فرهنگ ما، م-1

.شود، كمتر پرداخته شده استمطرح مي» فلسفه اخالق«هاي مرتبه دومي اخالق، يعني آنچه كه در قلمرو آموزه
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يت دسترسي اين محـصوالت بـراي نقـد شـدن و     فكري است و عيني بودن آن نيز به معني قابل        

پس نتيجه اينكه، از نظر پوپر، معرفت حقيقي آن اسـت           . ي افراد مختلف است   ارزيابي به وسيله  

كه صورت يا كليت آن، در معرض نقد قرار گيرد و تا حد ممكن بتواند از اين آزمـون سـربلند                     

.1بيرون آيد

ان سنتي بر ضرورت و بـاالتر از آن امكـان       اشكال اساسي ديگر پوپر به تأكيد معرفت شناس       

كه پوپر معتقـد اسـت كـه     در حالي.2گردددستيابي به معرفت قطعي، بديهي و خطا ناپذير برمي   

.است و نه معرفت به خودي خود» رشد معرفت«در حوزه معرفت شناسي آنچه اهميت دارد، 

كند كه بر اسـاس      مي اددر برابر رويكردهاي سنتي معرفت شناسي، پوپر رويكردي را پيشنه         

هـاي پيـشنهادي از     و فـرض  هـا   از حـدس  اي  آن، معرفت در هر زمان عبارت است از مجموعه        

هـاي طبيعـي و     اعم از واقعيـت   (هاي مختلف واقعيت    ناحيه فاعالن شناسايي براي توضيح جنبه     

دان بـراي  هاي اين فاعالن و نقـا   كه تاكنون در برابر بهترين تالش     ) هاي برساخته اجتماع  واقعيت

.اندهاي مختلف تجربه سربلند بيرون آمده     اند و از محك   رد و نقض و ابطال آنها، مقاومت كرده       

هايي كه با تأكيد    كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه پوپر بر خالف پوزيتيويست           ي  يالبته نكته 

اننـد؛ معتقـد   د مـي ، شناخت را محدود به شناخت علمي     »استقراء و تجربه عيني   «بيش از حد بر     

 و  "انتقـاد يـا ارزيـابي تجربـي       " است كه به دو صورت       "انتقاد پذيري "است كه معيار شناخت     

.3شود مي به كار گرفته"انتقاد يا ارزيابي عقالني، فلسفي، منطقي"

).270، ص1384پوپر، (كند پوپر نقادي را موتور رشد معرفت قلمداد مي-1

آنچه كه در . اما چنين چيزي وجود ندارد.  در زبان انگليسي و آلماني معرفت به معناي معرفت يقيني است-2

).95، ص1387پوپر، (ي است يبهترين حالت با آن مواجهيم معرفت گمانه

ر پي پوپر در نخستين آثار خود، بخصوص در اولين كتاب مهمش يعني منطق اكتشاف علمي، به اعتبار آن كه د-3

پذيري ابطال"ها بود، بر مالك ها و فرويديستها و نيز كساني امثال ماركسيستهاي پوزيتيويسترد ديدگاه

هايي مانند ماركسيسم و  به عنوان معياري براي تمييز علم از شبه علم تأكيد كرد تا شبه علم"تجربي

هاي مربوط به علم و ه خود را از بحثهاي بعد، او توجاما در سال. فرويديسم را از قلمرو علم خارج كند

"نقدپذيري"پذيري تجربي، مالك جاي مالك ابطاله تر معرفت بسط داد و بهاي گستردهشبه علم به حوزه

هاي عقالني و هم در حوزه علم تجربي بكار مي پوپر عنوان كلي نقدپذيري را هم در حوزه. را مطرح كرد

گيرد چون ي تجربي، نيز به نحوي زير مجموعه نقدپذيري قرار ميپذيردر اين صورت، معيار ابطال. برد

هر حال در هر دو مورد، غرض اصلي ه ب. هاي تجربيپذيري تجربي نيز نوعي نقادي است اما با شيوهابطال

. برمال كردن خطا و جدا ساختن حقيقت از خطاست
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»كشف ماهيت حقيقت مطلق«تر از را مهم» مسير نيل به معرفت يقيني   «پوپر قرار گرفتن در     

 شويم به حقيقت مطلق     ئنسازد كه براي ما راهي وجود ندارد كه مطم        ميداند و خاطر نشان   مي

تنها روزنه اميد ما اين است كه همواره امكان تـصحيح و تكميـل معرفـت                . ايم يا نه  دست يافته 

او پي بـردن  . داندترين اساس نظريه شناخت خود ميپوپر اين امر را مهم. فعلي بشر وجود دارد 

كنـد تـا پـاورچين      داند كـه انـسان را يـاري مـي         سو مي كمهايي  نوسبه اشتباهات را همچون فا    

پـس پيـشرفت معرفتـي      . پاورچين از غار جهل به در آيد و به روشنايي معرفت نزديـك گـردد              

هـا و   به نظر پوپر آزمون و خطا نه تنها در ميان انسان          . هاي پيشين است  همانا تغيير شكل دانايي   

جودات زنده وجود دارد، با اين تفاوت كه خطـا يـا تـصحيح    ي مودانشمندان بلكه در ميان همه 

ي علم بـه معنـاي حـذف     به معناي نابودي آنهاست اما در حيطهحيات طبيعيي  خطا در عرصه  

). 67 صب،،1387پوپر، (هاي ضعيف استنظريه

يـه  و در پي آن، تالش براي حل آنهـا از طريـق ارا     يل  پوپر معتقد است كه علم با بروز مسا       

گويـد  او سپس پا را از اين نيز فراتر نهاده و مـي           . شودهاي شجاعانه و مبتكرانه شروع مي     يهنظر

جديـد  يل بدين معنا كه راه حل هر مسئله، موجب پيدايش مسا       . ي زندگي حل مسئله است    همه

ي جهـان بيـاموزيم، و هـر چـه ايـن            هر چه بيشتر در بـاره     . شود، كه آنها نيز بايد حل شوند      مي

در هر . شود ناداني ما بيشتر ميميزاندانيم يعني  تر باشد، شناخت ما از آنچه نمي       ژرف هاآموخته

حال كوشش براي آموختن ارزشمند است، حتي اگر اين كوشش تنها به اينجـا خـتم شـود كـه                    

. تواند مشكالت بسياري را از ميان برداردمندانه مياين ناداني دانش. دانيمچندان چيزي نمي

1نتقاديعقالنيت ا

برگرفتـه از   ي  يـ ، حاصل تأمالت چندين ساله فلسفي پوپر و ايـده         »عقالنيت انتقادي «نظريه  

معرفت شناسي اوست كه البته صاحبنظران ديگري نيز متأثر از او ايـن ايـده را بـسط و توسـعه                    

 برخي از كارشناسان، عقالنيـت انتقـادي يـا نقادانـه را     ).2، ص 2008آگاسي و جاروِي،    (دادند

شناسانه مهم و تأثيرگذاري نهاده شده كه به وسيله پوپر طـي            دانند كه بر نظريه معرفت    مي مي نا

).1386پايا، (هاي متمادي در قرن بيستم پرورانده شده است دهه

ي تفكـر   ، عقالنيـت انتقـادي را يـك شـيوه         »ي چـارچوب  اسطوره«ي كتاب   پوپر در مقدمه  

1- Critical Rationalism
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ه امـور مختلـف و آمـادگي بـراي گـوش سـپردن بـه                تعقـل دربـار   «داند كه ويژگي بارز آن      مي

»وجو براي يافتن اشـتباهات خـود، و درس آمـوختن از آنهاسـت             هاي نقادانه و جست   استدالل

گويد ايـن رويكـردي اسـت كـه نخـستين بـار در              پوپر مي ). 31ص، ترجمه پايا،  1384پوپر،  (

ح نمـوده اسـت و      مطـر » جامعـه بـاز و دشـمنان آن       «در فصل بيست و چهار كتـاب        1932سال

من ممكن است بر خطـا باشـم، و شـما بـر     :توان از عبارت ذيل دريافت   را مي مضمون كلي آن  

پوپر، (1تر شويم ، اما با بذل كوشش، ممكن است هر دوي ما به حقيقت نزديك            ] باشيد[صواب  

). 31، ص1384

مهـم از راه    يلداند كه از به توافق رسيدن مردم در مـسا         پوپر اين سخن را موضع كسي مي      

ها و منافعشان با شود و اميدوار است آنها حتي در آنجا كه خواست      استدالل عادالنه مايوس نمي   

هم در اصطكاك است، هنوز قادر بـه اسـتدالل منطقـي و فروتنانـه باشـند، تـا شـايد از طريـق              

ي دست يابند كه بـه دليـل منـصفانه بـودن، دسـت كـم بـراي بيـشترشان                    يحكميت به مصالحه  

). 1061، ص1369پوپر، (رفتني باشد پذي

ي شـيوه «ي تفكر، حتي يـك  از سوي ديگر، پوپر معتقد است كه اين الگو نه تنها يك شيوه     

هاي عملي زندگي همچون سياست، مديريت،   تعميم آن به حوزه    شايد   رواز اين . است2»زندگي

).11، ص1376پـوپر،   (اخالق و تربيت بتواند موجب از ميان رفتن بسياري از اختالفات شـود  

ي پوپر در حوزه اخالق اسـت كـه         گيري از ايده عقالنيت نقادانه     هدف اين نوشتار، تنها بهره     اما

. در راه نيل به اين منظور، بايد ابتدا نسبت اين ايده را با اخالق، بازشناسي نمود

نسبت عقالنيت انتقادي و اخالق

 اسـت كـه پـوپر عقالنيـت انتقـادي را در             ي ايـن بحـث آن     تـرين نكتـه   اولين و شايد مهم   

كند كه اين نوع نگاه به عقالنيـت،  داند و تأكيد مي   ي ديدگاه اخالقي خود مي    ي بن مايه  بردارنده

او ايمان دارد كه اگر اين رويكـرد،        . رساند مي گرايانه از عقالنيت را به حداقل     امكان تفسير جزم  

1-"nearer to the truth I may be wrong and you may be right, and by an effort, we 

may get"ممكن است من اشتباه كنم و حق بـا  «: گونه استفوالدوند از اين عبارت اين... اي عزت ترجمه

).1061، ص1380پوپر، (تر شويم شما باشد، ولي اگر كوشش كنيم، امكان دارد به حقيقت نزديك

2- way of life
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تـوان بـه صـلح،     مـي هـاي مختلـف قـرار گيـرد      در دستور كار همه افراد به ويژه علماي حـوزه         

، ص 1384پـوپر،   (گيري از اشتباهات خـود اميـدوار بـود          انسانيت، تواضع و تالش براي درس     

32.(

جـوي حقيقـت از طريـق اسـتدالل متقابـل و            وجـست «شـود، پـوپر      مي چنانچه مالحظه 

عي همبـستگي انـساني    داند كه منجر به نو     مي را فرايندي » همكاري بر مبناي تعامالت اجتماعي    

داده است؛ چون معتقد اسـت عقـلِ آدمـي          » وحدت عقالني بشر  «گردد كه پوپر به آن عنوان       مي

سان او با در نظر گرفتن عامـل        بدين).1062 ص ب،،1380پوپر،  (ي وحدت بشر است   شالوده

» نيتعقالنيت دروغين يا شبه عقال    «و  » عقالنيت راستين «، دو مسلك    »اخالق در عقالنيت  «مهم  

از نظر او، مسلك اول، همان رويكرد سقراط اسـت يعنـي آگـاهي    . دهد ميرا در مقابل هم قرار   

كننـد   ميدانند چقدر خطاشخص به حدود توان خويش و فروتني فكري و عقلي كساني كه مي            

همـان، ص  (انـد   و واقفند كه حتي براي همين قدر دانستن هم تا چه پايـه بـه ديگـران وابـسته                  

كسي كـه بـه ايـن موضـع عقالنـي پايبنـد       : افزايد ميدر توصيف اين مسلك عقالنياو  ). 1065

اين واقعيت از اهميتـي     . كندگيرد، نه شخصي را كه استدالل مي      است، استدالل را به حساب مي     

انجامد كه بايد هر كه را با او به تعاطي معاني و تبـادل   ميدار برخوردار است و به اين نظر     دامنه

). 1062همان، ص(دازيم، بالقوه منبع داليل و منشاء اطالعات عقاليي بدانيم پرافكار مي

گرايـي قـرار دارد كـه    از عقـل ي يـ پوپر بر اين باور است كـه در مقابـل ايـن ايـده، نـسخه               

ي اسـت كـه     يـ پوپر سرمنشاء اين نظر را كه عقل قـوه        .  و هگل هستند   1سردمداران آن، افالطون  

دهند، به افالطون نسبت    را پرورش مي  مندند و به درجات مختلف آن     افراد به تفاوت از آن بهره     

ها و عدم ارج گذاري به عقايد ديگران را از نتايج اين            داوريها، پيش طلبياو مرجعيت . مي دهد 

شود، عقلـي  به نظر پوپر، در جهاني كه در پرتو چنين عقالنيتي ساخته مي    . داندنوع عقالنيت مي  

ترين و كند او را يكي از بزرگر است كه به رغم همه انتقادهايي كه پوپر از افالطون مي الزم به ذك-١

اند، اما علم اخالق افالطون را وحشتناك توصيف داند كه تاكنون وجود داشتهانديشمندترين فيلسوفاني مي

تقادهاي خود را بر ان» جامعه باز و دشمنان آن«نين در ديباچه كتاب چپوپر هم). 48، 1386پوپر، (كند مي

مردان بزرگ «داند و معتقد است كه عليه كساني مانند افالطون، هگل و ماركس به انگيزه تحقير ايشان نمي

پس بايد كه عادت به دم فروبستن و سر فروآوردن در برابر آنها را از » شوندميخطاهاي بزرگ مرتكب

).11، ص1380پوپر، (خويشتن دور كنيم 
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كند و زمام   ريزي مي داند، براي پرورش شعور مردم برنامه     ل ديگران مي  كه خويش را برتر از عق     

پوپر مسلك عقالنـي دروغـين يـا شـبه عقالنـي      ). 1064 ص ب،،1380(آنها را در دست دارد     

اعتقاد گردن فرازانه و گستاخانه به استعدادهاي عقلي خويش و ادعاي تشرف بـه              «افالطوني را   

منحـصر بـه خـدايان و       كنـد كـه افالطـون آن را       عرفي مي م» اسرار و معرفت قطعي و مرجعيت     

).1065همان، ص(داند ميهاشمار از انسانمعدودي انگشت

گرچه پوپر عقالنيت مبتني بر تعـامالت اجتمـاعي را سـودمند و موجـد وحـدت عقالنـي                   

داند، اما ميان تحليل خود و تحليل هگل كه عقل را محصولي اجتماعي و بخـشي از              مي بشريت

پوپر در مورد عقل و جامعـه از ديـدگاه هگـل   . شودمييل  داند، تمايز قا  س يا روح جامعه مي    نف

هگل بر آن است كه آدميان پيش از پيدايش جامعه و قانون، نه آزادند و نـه از حقـي           : نويسدمي

سان جامعه و بخش برتر آن يعني دولت، واقعيتي است مـستقل از افـراد و                بدين... برخوردارند

كنـد كـه از نگـاه هگـل،         پوپر تـصريح مـي    ). 104ص  ،1384زاده،به نقل از نقيب   (از آنها   برتر  

جامعه همه چيز است و فرد هيچ، و هر ارزشي كه فرد داراسـت از جمـع كـه ناقـل آن اسـت،                       

من اگر بگويم مـا  : شوداما در نگاه پوپر وجود جمع، اصل مسلم شمرده نمي  . گيردسرچشمه مي 

 مديونيم، مقصودم همواره اين است كه عقلمان را به بعضي اشخاص معـين  عقلمان را به جامعه  

وقتـي  .  و به مراوده فكري و عقلي با ايشان مديونم         – ولو عده زيادي افراد ناشناس     –و مشخص 

ي مناسبات  ي بر پايه  يگويم، منظورم نظريه  سخن مي ) يا روش علمي  (ي اجتماعيِ عقل    از نظريه 

).1063، ص1369پوپر، (ي مبتني بر اصالت جمع يبين اشخاص است، نه نظريه

كند، نقش عنصر اخالق در عقالنيـت را روشـن          مي آنچه پوپر در مورد انواع عقالنيت بيان      

پوپر حتي از تواضع و عزم اخالقي برخي از دانـشمندان كـه در عرصـه علـوم تجربـي                    . كندمي

بود كه به دفعات وي را در ديـدن و          اين تواضع عظيم كپلر     : كند مي فعاليت داشتند، به نيكي ياد    

پس تواضع، چه در معنـي كلـي آن   ).2، ص1387پوپر، (درس گرفتن از اشتباهاتش ياري كرد  

. باشدهاي اصلي ديدگاه اخالقي پوپر ميو چه در معناي خاص آن يعني تواضع علمي، از مؤلفه          

انـد و مـراوده فكـري بـا     اينكه آدمي خويشتن را در عقل و در معرفت علمي برتر از ديگران ند            

ديگران را فرايندي اساسي در پااليش و بهبود عقالنيت و دانـايي خـود بدانـد، اصـلي اخالقـي          

توان انـسان مطلـوب     ي كه مي  يتواند مبناي الگوي روابط انساني قرار گيرد؛ به گونه         مي است كه 

 همچـون سـقراط     خردمنـد از نگـاه او شخـصي       . ناميد» گراي نقاد متواضع  عقل«در نظر پوپر را     
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هاي ها و ماركسيست  هاي خود آگاه است نه افرادي چون ماركسيست       است يعني كسي به ناداني    

او معتقد اسـت هـيچ چيـز        . دانند و اصالً فروتني روشنفكرانه ندارند     پندارند بسيار مي  نو كه مي  

1محـضر كانـت  انـد، در  به مكتب سقراط نرفته   . تر از فروتني روشنفكرانه نيست    براي آنها بيگانه  

).67، صالف، 1380پوپر، (اند هم نه، بلكه در مكتب هگل درس خوانده

پوپر» عقالنيت انتقادي«اصول و رويكردهاي تربيت اخالقي برگرفته از ايده 

توان اصول كلي زير را استنتاج نمود؛ اصولي كه هـر يـك       از ايده عقالنيت انتقادي پوپر مي     

بخش براي معلماني باشد كـه عقالنيـت انتقـادي را بـاور كـرده و                توانند رهنموني اثر   مي از آنها 

.هاي منتج از آن را به مثابه رويكردهاي تربيت اخالقي به كار گيرندبرآنند آموزه

ها در دانش و ارزشاصل برابري انسان-1

ها و نگاه ابزاري برخـي از افـراد بـر ديگـران،            پوپر نيز همچون كانت از تبعيض بين انسان       

من باكانت اتفاق نظر دارم و معتقدم كه هر نوع اخـالق بايـد بـر ايـن اصـل                     «:جويداري مي بيز

او ). 447، ص1380پـوپر، (استوار باشد كه هيچ كس خود را ارزشمندتر از هيچ كس نـشمارد       

ها در آن مـشتركند و بـه واسـطه همـين        كه همه انسان  ي  يضمن تأكيد بر عقالنيت به عنوان قوه      

كند و آن اينكه يكـي ديگـر از وجـوه مـشترك       مي  برابرند؛ به نكته ديگري اشاره     اشتراك، با هم  

به جاست از يـاد نبـريم        «:ها تقريباً در ميزان ناداني با هم يكسانند       ها اين است كه همه آن     انسان

كنـد، امـا همـه در نـاداني         هاي كوچكي داريم كه ما را قدري از هـم متمـايز مـي             كه اگر دانايي  

هـا  جا كه نسبت دانايي انـسان     بنابراين از آن  ). 83صالف،،  1387پوپر،   (»د برابريم پايان خو بي

نسبت به ناداني آنها بسيار ناچيز است، پس روا نيست كه به سبب اين دانـايي نـاچيز، گروهـي                    

است كه بايد بـه عنـوان يـك پيـام اخالقـي      ي  ياين نكته . نسبت به گروه ديگر فخرفروشي كنند     

.ژه تربيت اخالقي مورد توجه قرار گيردو تربيت و به ويمهم، در تعليم 

پوپر . اند دو فيلسوف مورد عالقه پوپر هستند كه آراء و افكار او را تحت تأثير خود قرار داده سقراط و كانت-1

و كانت را آخرين ) 260، ترجمه خواجيان، ص1387پوپر، (رساله دفاعيه سقراط را زيباترين اثر فلسفي 

كه نظريه شناخت از و معتقد است ) 341، ترجمه پايا، ص1384پوپر، (داند فيلسوف بزرگ عصر روشنگري مي

). 22، ص1386پوپر، (داند او ميياو خود را از پيروان كانت و ادامه دهنده. كانت آغاز گرديده است
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، بـه ايـن دليـل كـه         شان فارغ از جايگاه علمي يا اجتماعي      -ها را از سوي ديگر، پوپر انسان    

، ترجمـه   1386يرمـر،   شـي (» شـمارد  مـي  منشاء نقد و نظر هـستند، ارزشـمند و اخالقـاً برابـر            «

كنـد كـه بـراي تحقـق واقعـي عقالنيـت        ه جلب مي  ها را به اين نكت    وي توجه انسان  ). فوالدوند

پوشي از هر گونه احساس اوليه مبتنـي        يعني با چشم  » عادالنه«ها، بايد   انتقادي، تعامل بين انسان   

گيـرد   مياين نوع تعامل در مقابل تعامل يك سويه قرار. بر برتري فكري و عقلي صورت پذيرد     

داند و احتماالً براي ديـدگاه خـود و         تر مي كه از همان اول يك طرف حتي اندكي خود را محق          

.استيل حتي شخص خويش ارزشي باالتر قا

برابري موضع فكري بين معلم و شاگردان: رويكرد تدريس

 قابـل برداشـت   آمـوزش بـراي  » ها در دانش و ارزشبرابري انسان«اولين پيامي كه از اصل    

جايگـاه  «گرچه معلم از حيث . است» برابري موضع فكري بين معلم و شاگردان«است، رويكرد   

 در هنگام طرح مباحث مختلـف، از موضـع اقتـدار و             آموز است، اما نبايد   باالتر از دانش  » علمي

داند وارد شده و هـدايت جريـان بحـث را در اختيـار     مياشراف يعني از موضع كسي كه بيشتر  

توانند به راحتي از موضـع فكـري خـويش دفـاع           آموزان نمي در چنين حالتي دانش   . گيردبخود  

.هاي خود نيستند  ها، احساس، انتقاد و آرمان    داراي فرصت برابر در بيان انديشه     كنند چون عمالً    

آزاد،بنابراين براي آنكه همـه افـراد حاضـر در كـالس درس بتواننـد در يـك محـيط ايمـن و                        

الزامـي اسـت   برابـري موضـع فكـري بـين معلـم و شـاگردان              هاي خود را ابراز نمايند،      انديشه

.)171ص ،1388نيستاني، (

 اصل تواضع علمي-2

اصول اخالقي پوپر آن است كه شخص همواره بايد به جهل خود و نامتناهي             يكي ديگر از    

د كه معرفت فعلي او، در      بودن معرفت توجه داشته باشد و دچار غرور نشود و به ياد داشته باش             

انـد امـا   ها نيست كه هنوز ابطال نـشده ها و گماني از حدسيبهترين حالت چيزي جز مجموعه 

واقعيتـي كـه   (ي از واقعيـت  يـ هـاي تـازه  ممكن است دير يا زود و در پي آشكار شدن ظرفيـت     

آدميان بايـد   .  شوند ابطال) شودي از آن بر ما آشكار مي      يهاي تازه نامتناهي است و نو به نو جنبه      

اگـر فـرد بـه ايـن حقيقـت          . دانيم ما اين است كه نمي     ترينِ دانستني بدانند كه نخستين و قطعي    
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.شودايمان داشته باشد، اولين و حداقلِ پيامد آن اين است كه دچار غرور نمي

تواضع علمي معلم و شاگرد در فرايند تدريس:رويكرد تدريس

اضع علمي براي تعليم و تربيت آن است كه ديگر نه معلم خـود              پيامد مهم اخالقي اصل تو    

دهد و نه  ميهاي متربي نشانگويي به تمامي پرسش   را به مثابه منبعِ دانش و مرجعي براي پاسخ        

 متعلم از همان دوران كودكي بايد بداند، كه نه تنها او            .1آموزان از او چنين توقعي را دارند      دانش

داننـد و ايـن     ها را نمي   پاسخ بسياري از پرسش    -م از والدين و مربيان     اع –كه بزرگساالن هم  بل

جاست كـه رابطـه معلـم و شـاگرد از           اين. شودمحسوب نمي ندانستن عيبي براي او و مربيانش       

شود كـه در آن   ميمتعادل تبديلي ييك رابطه غيراخالقي مبتني بر اقتدار و تسلط معلم به رابطه  

گيرند تا به هدف مشترك      مي نه ادعا و غرور علمي در كنار هم قرار        معلم و شاگرد بدون هر گو     

انـد كـه    آنها به اين بـاور رسـيده      . تر معارف است، دست يابند    خود كه همانا درك بهتر و عميق      

چـون و چـرا،   هاي قطع به يقين باشند چون پاسـخ قطعـي و بـي   توانند و نبايد در پيِ پاسخ    نمي

.مساوي با مرگ معرفت است

گو و بحث نقادانهواصل گفت-3

 صـرفاً حـاوي   ي ديدگاه اخالقي پوپر،كه گفته شد، عقالنيت انتقادي به عنوان بن مايه     چنان

دهد هاي معرفتي نيست بلكه بخش مهمي از آن را مالحظات اخالقي و ارزشي تشكيل مي              جنبه

بـه  ). 20، ص 1384پـوپر،   (دهد مي كه غفلت از آن جامعه را به نوعي عقالنيت مكانيكي سوق          

دهـد نـه تنهـا از آنچـه بـه صـورت       گو و بحث نقادانه به ما امكان مـي   ونظر پوپر روش گفت   

). 130، صهمان(ايم، كه حتي از امور وراثتي نيز فراتر رويم فرهنگي كسب كرده

گويد، طرفين بـه دنبـال منكـوب كـردن هـم يـا              گويي كه پوپر از آن سخن مي      وگفتدر  

 آنچـه را در يـك بحـث      ؛)132، ص 1384پـوپر،   (نيـستند   »  يا تثبيت يك نظريه    موجه ساختن «

و نقادانه بايد به فراموشي سپرد، پيروزي در آن است؛ كافي است احساس كنيم در پرتـو گفـت           

پـوپر،  ( تحصيل كردن و آموزش ديدن به اين معناست كه اندكي به بزرگي دايره جهل خـود وقـوف پيـدا كنـيم      -1

).269، ص1384
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همـان،  (ايـم تر شده دهد، اندكي به حقيقت نزديك    كنيم كه نشان مي   ي مشاهده مي  يگو، نور تازه  

هـاي اخالقـي   ي در ديدگاه پوپر عقالنيتـي محـض و خـالي از ارزش           عقالنيت انتقاد ) 101ص  

وگـو در  ي بحث و گفتنيست بلكه رويكردي به زندگي است كه در آن يك شخص بايد آماده      

به اين ترتيب،   . مورد باورهاي خود با ديگران بوده و گوشي شنوا براي شنيدن انتقاد داشته باشد             

.مطرح شودي پوپر راهبردي مهم در انديشهتواند به عنوانگوي نقادانه ميگفت و

تدريس مبتني بر ديالوگ: رويكرد تدريس

براي تبيين بهتر رويكرد مبتني بر ديالوگ، بايد آنرا با تدريس مبتني بـر مونولـوگ مقايـسه                  

آموز نادان، ناآگاه و تهي     برد كه دانش  معلم گمان مي  ،   مونولوگ بردر محيط آموزشي مبتني     . كرد

معلمـان در  . اوست به مندرج در كتب، انتقال اطالعات   اوترين رسالت   فت است و بزرگ   از معر 

هـاي پـرورش تفكـر   انـد تـا شـيوه   تر نگران نحوه انتقـال اطالعـات      چنين محيط آموزشي، بيش   

آموزش مبتني بر مونولوگ به     . آموزانله و گسترش روابط انساني در بين دانش       أمسانتقادي، حل 

انتقادي و رابطه   جاي تكيه بر تفكر   لو فرير است كه در آن به      وداري پائ لگوي بانك انوعي همان   

سان يك مخزن در نظر     آموز به آموز و معلم، ذهن دانش    مبتني بر عشق، اميد و اعتماد بين دانش       

.)177، ص 1388نيستاني، (را با معرفت خويش پر كندشود كه بايد معلم آنگرفته مي

نقش مربي، تأكيد بر آموزش رويكرد نقادانه و اسـتقبال از            مبتني بر ديالوگ،     اما در رويكرد  

 تدريس در حقيقت، توسعه فهمي متقابل است كـه          .گو و پرهيز از جزميت است     ونقد و گفت  

 انـساني متخـصص     گيرد، نه انتقال حقايق از    جوي مشترك صورت مي   وطريق فرايند جست  از

يابنـد تـا از      مـي   ديـالوگ همـه افـراد فرصـت        بـر  در آموزش مبتنـي    .ي منفعل يكنندهبه دريافت 

هاي فكري يكديگر آگاهي يابند و ايـن مـستلزم آن اسـت كـه               ها و پايه  ها، عقايد، فرضيه  ارزش

). 186 ص،1388،نيـستاني (هاي به ظاهر مسلم خود را كنار بگذارند       ها و ايده  فرض پيش موقتاً

هدف ديالوگ، الزاماً رسيدن به توافق نيست، بلكه غـرض رسـيدن        كه  بايستي توجه داشت    البته  

هـاي بيـشتر    و كـشف ظرفيـت    ) يا همان نزديكي بيشتر بـه حقيقـت       (به ترازهاي باالتر معرفتي   

بحـث  گوي نقادانه ممكن اسـت در پايـان       وشركت كنندگان در گفت   . معنايي و مفهومي است   

يابند كه ايـن   مي متقابل، به اين نتيجه دست    همچنان مخالف هم باشند، اما ضمن رعايت احترام       

بدين معنـا كـه هـر دو طـرف بحـث، در      . مخالفت با مخالفت اوليه تفاوت كيفي و ماهوي دارد  
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ي خويش از آگـاهي بيـشتري برخـوردار شـده و دسـت كـم از مواضـع                 قياس با موقعيت اوليه   

. اندمخاطب خود شناخت بهتري كسب كرده

قي  اصل خود مختاري اخال-4

تأكيد فراوان پوپر بر عقالنيت انتقادي كه همانا بر اصولي چون تواضع، مـشاركت فكـري،                

تكيه دارد، ممكن است اين موضوع را به ذهن متبادر سـازد كـه در               ... برابري دانش و ارزش و      

گيري ها با بهره  در اين راستا بايد گفت گرچه انسان      . شود مي كمرنگ» استقالل انسان «اين ميان،   

توانند در بسياري از قوانين بـشري از جملـه قـوانين اخالقـي بـه                مي ز روش عقالنيت انتقادي   ا

...توافق برسند، اما پوپر تأكيد دارد كه در نهايت مسئول اختيـار كـردن يـا رد قـوانين اخالقـي                    

ها به سبب برخورداري از همان برابري دانش و  انسان). 114 ص   ب،،1380پوپر،  (مائيم و بس  

گيـري  هاي قبلي به آن اشاره شد، آزادند كه در طول زندگي خويش تصميم             كه در بخش   ارزش

ايـن اصـل يكـي از       . اخالقي كنند بدون اينكه تحت تأثير اجبار و فشارهاي بيروني قرار گيرنـد            

تـوان آنـرا    مـي  اصول مهم اخالقي مـورد نظـر پـوپر اسـت كـه مطـابق آن چـه خـود او گفتـه                      

). 115 ص ب،،1380پوپر، (د  نامي» اخالقي1خودگرداني«

هاي اخالقي با ماست اما اين بـه معنـي          كند كه گرچه اخذ تصميم     مي نشانالبته پوپر خاطر  

. هاي نقادانـه بـدانيم    گو و بحث  وآن نيست كه خودسرانه عمل كنيم و خود را بي نياز از گفت            

ستورهاي اخالقي اديان   هاي اخالقي را منافي با د     گيريپوپر همچنين مرجعيت انسان در تصميم     

گيريم نبايد مستلزم اين تلقي  مي گيريم و بار مسئوليت را به دوش      اينكه ما تصميم مي   «: داندنمي

هـاي بـزرگ    و نمونـه  هـا   توانيم يا نبايد از ايمان ياري بگيريم و نسبت به سنت          گردد كه ما نمي   

.)114-113 صص ب،،1380پوپر، (» تفاوت باشيمبي] اخالقي اديان[

معلم در موضوعات اخالقي» 2طرفيبي«حفظ : رويكرد تدريس

طرفي معلـم در  نكته مهم ديگري كه در فرايند تدريس بايد مورد توجه قرار گيرد، حفظ بي      

تواند از همان ابتـدا راه       مي جانبداري معلم از برخي مواضع اخالقي،     .  اخالقي است  هايموضوع

1- Autonomy
2- neutrality
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ن نكته مورد تأكيد برخي از صـاحبنظران تربيتـي از جملـه          اي. آموز ببندد تفكر و نقد را بر دانش     

 ماننـد تـاريخ، اخـالق، علـوم         هـايي او معتقد است در موضـوع     .  نيز قرار گرفته است    1هر. ام.آر

اجتماعي و به طور كلي علوم انساني، اين احتمال وجود دارد كـه جانبـداري معلـم از ايـده يـا                     

). 13ص،1975هر،(را تضعيف نمايدخاص، خودگرداني عقالني شاگردان ي ينظريه

ي اين نتيجـه بـراي      تأكيد پوپر بر آزادي آدميان در گزينش و انتخاب اخالقي، در بر دارنده            

هـاي پذيرفتـه شـده اخالقـي، نبايـد مـتعلم را بـه               تربيت اخالقي است كه حتي در مورد آموزه       

دارد، شايد به اين دليـل كـه         مي اجبار و الزام، شأن فعل اخالقي را از ميان بر         . پذيرش ملزم كرد  

ترين دست كم به عنوان يكي از مهم      (فعل اخالقي به اعتبار همين انتخاب و گزينش آزادانه فرد           

است كه از   هايي   مربي بايد بداند كه بهترين افعال اخالقي آن        .شود مي اخالقي محسوب ) معيارها

جانبـداري متعـصبانه،    بـر تلقـين،     هاي مبتني   روي انتخابي آزادانه صورت گرفته باشند؛ آموزش      

.  مسلماً ارزش اخالقي نخواهد داشت...تكرار و 

هـايش را بـر دوش   آدمي بايد بياموزد كه خود تصميم بگيرد و خود بار مـسئوليت تـصميم            

هاي اخالقي، به معنـاي     ي افعال و تصميم   كه اين گزينشِ آزادانه   شود   مي بكشد اما مجدداً تأكيد   

پيرو ايده عقالنيت انتقادي، آدمي بايد همواره پذيراي انتقاد باشد چـرا            . يستنقد ناپذيري آنها ن   

پنهان كردن حقيقت و ناديده انگاشتن واقعيت يـا واژگونـه جلـوه دادن شـرايط و اوضـاع و           كه  

هاي غيراخالقي ها از ابطال و نقد، رويهي تفسيرهاي كاذب براي مصون نگاه داشتن ديدگاه       هيارا

.بار خواهند بوده براي فرد و جامعه زيانشوند كمحسوب مي

گيرينتيجهبحث و 

هاي اصلي جامعه بـشري، همـواره مـورد توجـه متفكـران و      اخالق به مثابه يكي از دغدغه    

حتـي در ادوار  –ييصاحبنظران تربيتي بوده و آن گونه كه تجربه نشان داده، انسان در هيچ دوره 

نيـاز از تربيـت اخالقـي نبـوده اسـت       بـي  -اصـل شـده   هاي فراوانـي ح   اخير كه ظاهراً پيشرفت   

در اين راستا، بررسي ديدگاه هر متفكري كه به موضوع اخالق بها            ). 154ص،1385داوودي،(

يكـي از ايـن     . داده و آن را انديشمندانه مورد مداقه قرار داده باشد، خالي از فايده نخواهد بـود               

1- R.M. Hare
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عد اخالقي را موجودي نـاقص       انسان بدون ب   متفكران، كارل پوپر فيلسوف معاصر است كه اوالً       

هـاي برتـر آدمـي و مقـوالت      انديـشه  ي اخالقي را در زمـره     هايهداند و ثانياً اخالق و تجرب     مي

هاي پوپر در عرصـه علـم       شايد يكي از بارزترين ويژگي    . 1 قلمداد كرده است   3مربوط به جهان    

قالنيت، نگاهي متعادل، انساني و اخالقي      شناسي و ع  اخالق، اين باشد كه او به معرفت، معرفت       

 معاصـر از    يدارد و معتقد است بـا اتخـاذ ايـن رويكـرد نـسبت بـه معرفـت شناسـي، جامعـه                     

شايد به همين دليل باشد كه پوپر    . خواهد يافت هايي  ر» گريزياخالق«و  » گرايي علمي جزميت«

 كـه گذشـتگان تـا بـه حـال           ي معرفتي او كامالً انقالبي است و هر چيزي را         مدعي است نظريه  

). 92صب، ،1387پوپر، (سازد اند واژگون ميگفته

توانـد از حيـث فـردي و اجتمـاعي          ترويج ايده عقالنيـت انتقـادي مـي       چنان كه گفته شد،     

تربيت با رويكرد اخالقـي بايـد   . كارگشا بوده و نوعي ارزش اخالقي را نيز به دنبال داشته باشد          

هـاي خـود از     بيني، ديدگاه  كه بدور از هر گونه غرور و خود بزرگ          فردي باشد  بارآوردندر پي   

 از يكـسو از     ،كند تا از اين رهگـذر      مي اش را به حيطه عمومي عرضه     هاي اخالقي جمله ديدگاه 

خطاهاي احتمالي خويش مطلع شود و از سوي ديگر حيطه عمومي را در خصوص اشـتباهات                

اين حس احترام به حقيقت و تسليم در برابر آن،    .  دهد احتمالي كه بايد از آنها پرهيز كرد، ياري       

شود فرد از دغل و دروغ و تقلب پرهيز كند و در بحث نقادانه اگر مخاطب را بر حـق  باعث مي 

.2 خود دست برداردايده متزلزليافت از اصرار بر 

آميـز خوانـدن روش تربيتـي رايـج در جامعـه معاصـر،               آخر اينكه پوپر با بالهت     يو نكته 

گرچـه  . انتقادات جدي خويش را متوجه رويكرد غيراخالقي تعليم و تربيت فعلي نموده اسـت             

آميز بودن روش تربيتي عصر حاضر اشاره نكرده است، ولـي  بالهتيل خود پوپر مستقيماً به دال   

هـا تـأثير   توانند بـر رفتـار انـسان   ، اموري واقعي و اثربخش هستند كه مي3 از نظر پوپر مقوالت مربوط به جهان      -1

.عيني داشته باشند

رسد، بسياري از مشكالت اخالقي جامعه بشري، ريشه در  اين مطلب به ويژه از آن رو مهم است كه به نظر مي-2

انگارند و در درستي آنها ترديد نياز از چون و چرا ميافراد، باورهاي خود را بياين واقعيت تلخ دارد كه اكثر 

شود كه افراد در برخورد با منجر به اين مي) و يا به عبارت بهتر، چنين ذهنيتي(چنين موضعي. كنندنمي

.  ايشان باشند را محكوم دانسته و در بهترين حالت اميدوار غلبه بر آنها و يا هدايتديگران از پيش آنان

. شودنتيجه آن است كه تحمل آراء مخالف براي ما دشوار مي
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هاي اخالقي مورد توجه او در مباحث مختلف به ويژه ايده عقالنيت انتقـادي، حـداقل                از آموزه 

:توان پي برد ميل اصليبه دو دلي

با كودكـان برخـورد    ي  ياوالً در بسياري از موارد ديده شده است كه اولياء و مربيان به گونه             

ايـن  . هستند و معرفت آنها از هر گونه خطا و نقص به دور اسـت             » عقل كل «كنند كه گويي    مي

در . كنـد  مـي نيت يادهمان عقالنيتي است كه پوپر از آن به عنوان عقالنيت دروغين يا شبه عقال        

. گيـرد  مـي به خود» تلقين«چنين وضعيتي، تربيت از مسير حقيقي خويش منحرف شده و شكل        

اين رويه، از اين لحاظ غيراخالقي است كه راه هرگونه ترديـد منطقـي و تفكـر انتقـادي را بـر                   

.آورد ميبندد و به تدريج او را موجودي مطيع و منفعل بار ميكودك

گو و بحث نقادانـه، فراينـد يـك طرفـه انتقـال             وهاي ما به جاي گفت    ر كالس ثانياً در اكث  

شـود   مـي  آموز ساري و جاري است و متأسفانه معرفت به شكلي عرضه          دانش از معلم به دانش    

يـل  وقتي بسياري از معلمان بنا بـه دال       . ماند مي كه باب هرگونه نقد به منظور رشد معرفت بسته        

هـاي گروهـي نداشـته و از    آموزان در بحـث   سازي براي شركت دانش    رغبتي به زمينه   1گوناگون

توان ادعا كرد كه تعلـيم     مي انعطاف الزم براي پذيرش نظرات و انتقادات آنها برخوردار نيستند،         

هـاي اخالقـي باشـد، در بـسياري از مـوارد، بـه شـكل        و تربيت بـه جـاي آنكـه مـروج ارزش         

.سازد ميآميزي كرامت انساني را مخدوشبالهت

هاي  برخي از اين دالئل عبارتند از اشراف نداشتن معلم به موضوع، عدم توانايي او در هدايت و كنترل بحث-1

 وقت و آموزان، كمبودانگيزه بودن دانشهاي گروهي، بي مثبت بحثهايگروهي، عدم اعتقاد معلم به  اثر

.عدم انعطاف برنامه درسي
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