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 Purpose: This study aims to analyze and compare the 

epistemological style of education from the perspective of Rumi and 

critical theorists and explain its educational implications in 

education. 

Materials and Methods: This study was a qualitative-documentary 

study. The research community consists of published sources in the 

field of education epistemology of Rumi and critics. The research 

sample continued until achieving data adequacy, the method of data 

analysis was descriptive-analytical, in this regard, the Krippendorf 

qualitative model has been followed. 

Findings: The results of the research indicate that in Rumi's 

education, self-purification takes precedence over acquiring 

knowledge. In this epistemological journey, sensory, intellectual, 

perceptual, and intuitive powers are used to bring the educator closer 

to absolute existence. In the epistemology of education, critics, 

unlike Rumi, who considers education as individual, seek 

epistemology in the social context. They see liberation from 

domination, critique of the status quo, and re-creation as 

epistemological discourses. 

Conclusion: In Rumi's educational thought, the originality of the 

soul, love for the essence of God and nearness to God prevails, while 

in the thought of critics, transformation, social change, 

communication action and reform of society prevail. 
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 تیو ترب میتعل یشناس سبک معرفت سهیو مقا لیتحل

 یانتقاد پردازان هیو نظر یاز نگاه مولو
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 .رانیا ،اراک،یآزاد اسالم
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 مسئول(. سندهی. )نورانیاراک، ا
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 ،یواحد اراک، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 رانیاراک، ا

 
 دهیچک

 یسبک معرفت شناس سهیو مقا لیپژوهش با هدف تحل نی: اهدف
 نییو تب یانتقاد پردازانهیموالنا و نظر دگاهیاز د تیو ترب میتعل

 .آموزش و پرورش انجام گرفته استآن در  یتیترب یهاداللت
انجام گرفته  یاسناد – یفیمطالعه به روش ک نیا و روش ها: مواد

 یشناسدر حوزه معرفت افتهیاست. جامعه پژوهش را منابع انتشار
ژوهش داده است. نمونه پ لیتشک انیموالنا و انتقادگرا تیو ترب میتعل

 لیو تحل هیتجز روش داشته، تداوم هاداده تیبه کفا یابیتا دست
 یفیرابطه از مدل ک نیبوده، در ا یلیتحل – یفیتوص هاداده
 .شده است یرویپ پندورفیکر

 یمولو تیو ترب میاز آن است که در تعل یحاک قیتحق جی: نتاها افتهی
از  یمعرفت ریس نیدارد. در ا تینفس بر کسب معرفت اولو بیتهذ
به  یتا مترب شودیم یبهره بردار یشهود ،یادراک ،یعقل ،یحس یقوا

 تیو ترب میتعل ی. در معرفت شناسابدیوجود مطلق تقرب 
 داند،یم یرا فرد تیو ترب میکه تعل یبرخالف مولو انیانتقادگرا

از  ییرها ها. آنکنندیجستجو م یرا در بستر اجتماع یمعرفت شناس
را به عنوان گفتمان معرفت ینیسلطه، انتقاد از وضع موجود و بازآفر

 .دانندیم یشناس
اصالت نفس، عشق به ذات  یمولو یتیترب شهی: در اندیریگ جهینت

 انیانتقادگرا شهیکه در اند یحاکم است، درحال یو قرب اله یربوب
و اصالح جامعه حاکم  یکنش ارتباط ،یتحول اجتماع ،یدگرساز

 .است
 
 پردازانهینظر ،یمولو ت،یو ترب میتعل ،یشناسمعرفت: هاواژه دیکل

 یانتقاد
 
 

 43/11/1211: افتیدر خیتار
 12/14/1211:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسن@yahoo.comfaghihialireza 

_________________________________ 
1 Horkhaimer 
2 Habermas 
3 Derrida 

 مقدمه
ی یابشناسی مفهومی فلسفی است که آدمی را در جهت دستمعرفت

شود. تفکر و عقالنیت، ادراک به اهداف و آمال خویش رهنمون می
مند است که انسان را گیری از روشی نظامو شناخت، مستلزم بهره

شناسی در در کسب دانش و شناخت حقیقت مدد رساند. معرفت
. مهم این است که در سطوح فردی، اجتماعی و هستی کاربرد دارد

به  نتجممند و این سیر معرفتی از روش و فنون بایسته و شفاف، نظام
شناسی از قوای برداری شود. حکما و علمای معرفتاهداف غایی بهره

 یابیحسی و عقلی، آفاقی و انفسی، فردی و اجتماعی در جهت دست
 (. البته ممکن است در1اند )به شناخت و حقیقت بهره گرفته

شناسی از مکتب یا ایدئولوژی خاصی پیروی شود که خود معرفت
کننده اهداف کسب معرفت خواهد بود. مولوی از متفکران ترسیم

اسی شناسالمی بوده است که با نگاه توحیدی سیر و سلوک معرفت
گری برای را ترسیم نموده است. او از هستی شناختی و حکایت

وح معرفت و مراتب و درجات یابی به ادله توجیه معرفت، سطدست
ب الرّجا که امکان تقرب به معرفتبرداری نموده تا آنمعرفت بهره

شناسی تعلیم و تربیت به (. او در معرفت2را ممکن داشته است )
یافته اهداف کالن، میانی و خرد را بیان نموده. اصول و ای نظمشیوه
(. 3شته است )بندی شده بیان داهای تربیتی را به صورت طبقهروش

مولوی اصالت انسان را روح و نفس انسان دانسته، تزکیه نفس را 
مقدم بر تعلیم او پنداشته است مربیان را به پاالیش نفس فرا خوانده 
است و آن را برای متربیان نیز تجویز نموده است. او معتقد است 
اگر ابعاد وجود انسان در اختیار عشق و عقل و دین قرار گیرد از 

(. 4آید )ها رهایی یافته به کمال شایسته خویش نایل میریکیتا
مولوی برای ترسیم اهداف غایی تعلیم و تربیت، نایل شدن به قرب 
الهی و حیات جاودانگی را نشانه گرفته، موت اختیاری را برای میالد 

کند که طی آن آدمی در هنگامه زندگی، از دوباره انسان تعریف می
ای مادی بمیرد و در عالم ملکوت زاده شود و هطبیعت و دلبستگی

در این طی طریق با هواهای نفسانی مبارزه نماید تا پس از پاالیش 
(. او در تعلیم و تربیت پرورش 5باطن به حقیقت مطلق تقرب یابد )

کند و ای تعریف میو هدایت عقل و اندیشه را یک هدف واسطه
داند. انسان میرسالت تعلیم و تربیت را حل مشکالت وجودی 

شناسی از تفکر اسالمی و نگاهی توحیدی بنابراین مولوی در معرفت
از  پردازان انتقادیگشاید. در مقابل نظریهشناسی را میپنجرة معرفت

نگاهی  5و فریره 4، فوکو3، دریدا2، هابرماس1قبیل هورکهایمر
ها کسب معرفت را در شرایط اند. آنشناسی داشتهدیگری به معرفت

اجتماعی برای بهبود وضع موجود، رهایی از سلطه و اصالحات 
ها را از طریق کنش ارتباطی، گیرند. تعامل انساناجتماعی به کار می

ها برای دهند. آنانتقادگرایی از متون و شرایط اجتماعی، شکل می
-کنش عقالنی انسان و توسعه نیروی تولید و کنترل بر طبیعت کنش

 (.6برند )اجتماعی را به کار میهای آگاهانه متقابل 
انتقادگرایان فرایند یادگیری و کسب معرفت را برای تکامل جامعه 

های تربیتی خود را و تعمیق اخالق گفتمانی تبیین نموده، داللت

4 Focault 
5 Freire 
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 422.... تیو ترب میتعل یسبک معرفت شناس سهیو مقا لیتحل        

 1411 مستانز، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های تربیتی را اند و آشکارا اهداف و اصول و روشترسیم نموده
، فکر انتقادیها تاند. در نظام تربیتی و معرفتی آنتصویر نموده

بازآفرینی خود، خالقیت، عقالنیت، گفتگو، خود ارزیابی، اعتماد 
شناسی ها اساساً معرفت(. آن7شود )متقابل تعریف و به کار گرفته می

را در بستر جامعة انسانی برای اجرای اصالحات اجتماعی و توسعة 
به را در آزادی اندیشه دهند و اصالت آنپایدار مورد توجه قرار می
دانند. بر همین اساس تعلیم و تربیت را در دور از هر گونه سلطه می

دهند. جهت رسیدن به چنین غایات تنظیم و مورد توجه قرار می
های آن تأکید دارند و آگاهی را ها به اخالق انسانی و ارزشآن

دانند. در تعلیمات خود این موارد را به آفرین میگری تحویلروشن
 (.8دهند )ش مینوجوانان آموز

 شناسی مولوی و انتقادگرایانهای معرفتبنابراین اگرچه بین اندیشه
نظر خورد ولی اختالفنظر به چشم میای از موارد اشتراکدر پاره

. در این پژوهش کیفی اسنادی دو سئوال استتر ها به مراتب بیشآن
 پردازان انتقادیشناسی مولوی و نظریهمطرح بوده است: معرفت

رسیم ها چگونه تشوند؟ غایات معرفتی و تربیتی آنچگونه تبیین می
 شده است؟

 شناسی تعلیم و تربیت موالنا و انتقادگرایانمعرفت

نی بر شناسی به علم مبتمتفکران تعلیم و تربیت در تبیین معرفت
شناختی و  حقیقت وجودی پرداخته، آن را از دو جنبة هستی

ها به تبیین ارایه ارکان تربیتی ند. آناگری علم بحث نمودهحکایت
یابی به معرفت را بر اساس اهداف غایی پرداخته، چگونگی دست

 شناسی به ایدئولوژی توحیدیاند. مولوی در تبیین معرفتبیان داشته
 پردازانتوجه داشته و سیری ربوبی را ارائه نموده است ولی نظریه

ائل اجتماعی و شرایط شناسی را در بستر مسانتقادی اغلب معرفت
را اصالحات اجتماعی و رهایی از وضع  جامعه بیان داشته، غایت آن

 اند. در ادامه به این دو نوع تفکر پرداخته شده است.موجود دانسته
 شناسی تعلیم و تربیت موالنامعرفت

شناسی معتقد بوده است: علم حقیقی از آن مولوی در تبیین معرفت
ت و معرفت به او، باالترین ارزشی به شمار خالق هستی است و شناخ

جا که رود. علم، دریایی است که حد و مرز ندارد. از آنمی
مجهوالت انسانی تمامی ندارد، هر چه به کسب معرفت بپردازد 

تواند مدعی بسنده بودن آن را داشته باشد. هر علمی که در نمی
ان مفید، ی انسیافتگی باشد براراستای هدف آفرینش، عبودیت و کمال

 . (9) الهی و ارزشمند خواهد بود
تواند مسیر تکوینی در کسب معرفت داشته باشد که آدمی زمانی می

به درک حقیقی امور عالم و معقوالت گوناگون دین و تربیت نایل 
یابی به چنین هدفی الزم است در صفای باطن، شود. برای دست

د. در این طی طریق است تهذیب نفس، دوری از بداخالقی اهتمام نمای
-که انسان به کسب معرفت و عشق به ذات ربوبی آفرینش نایل می

گردد. همین معرفت حقیقی است که عشق اصیل را نسبت به خداوند 
ورزی را به . آدمی اگر روح تفکر و اندیشه(11) سازدافزون می

ها ها و مکانمنظور وصول به مراتب باالتر معرفت در تمام زمان
د. یاببخش دست میو جاری نماید به تعلیم و تربیت تعالی ساری

بنابراین تعلیم و تربیت محدود به بُعد رسمی آن نیست بلکه بر 

کشف و شهود حقیقی، مداوم و استوار است تا آنجا که عقالنیت و 
 . (11) عبودیت را در تمامی حاالت زندگی انسان سرایت دهد

یادگیری علم منطق و بکارگیری در نگاه مولوی معرفت فقط از راه 
آید؛ بلکه از طریق پرهیز از عوامل غیر معرفتی تعقل به دست نمی
توان در حفاظت از تعادل های اخالقی و تکبر میمانند گناه و رذیلت

یابی به معرفت حقیقی را روحی، تقویت آینگی دل، زمینة دست
نفس  فراهم آورد. هر چه انسان بر تعمیق صفای باطن و تهذیب

گیری از کلیدهای خزائن اسرار الهی مانند حواس، بکوشد، بهره
عقالنیت، تفکر، مراتب ادراک تسهیل یافته به ساحت ربوبی و 

 .(12) جویدمعرفت الرّب و اتصال به وجود مطلق تقرب می
ادن دموالنا با تأکید بر اختیار و انتخاب انسانی و نیز سست نشان 

-انسان مخاطب خویش آزادی عمل می های رایج اجتماعی، بهسنت

بخشد. عاملیتی که در آن فرد خویشتن را بر سرنوشت خویش مؤثر 
 ندکپندارد و به همین دلیل برای ساختن آن احساس مسئولیت میمی

(3). 
نتیجة تعلق عاملیت به آدمی، نگاهی خودکارآمد به تربیت است. در 

 یند تربیت خویشاین طی طریق آدمی باید به تنظیم و مدیریت فرا
 در دیدگاه همت گمارد و به خودسازی و بازآفرینی خویش نایل شود.

و « نوجوانی –کودکی »مولوی تعلیم و تربیت از دو سطح 
برخوردار است. اکثر فرازهای تربیتی او شامل « بزرگسالی»

و « سالک»که فراگیر را با واژه بزرگساالن است. خصوصاً این
را، مراد و مرشد، مدرسه را مکتب و  لم، مع«طریقت»تعلیمات را 

نامیده است. او در سلوک تربیتی خود « وصلت»تدریس و تحصیل را 
به کررات بر عاشقی تأکید داشته تا وصول به معرفت الرّب حاصل 
شود. بدیهی است که این طریق تربیتی خاصة اهل عشق و عرفان و 

 . (13) نیازمند مرحله باالی رشد فکری و عقلی است
می و برای تربیت رس ،البته مولوی به تربیت نابالغان هم توجه داشته

کارهایی داشته است که در ادامه الزامات آن در سطح خرد نگر، راه
ای ارائه گردیده است. به هر حال این نوشتار در قالب جدولی مقایسه

نگاه مولوی به تعلیم و تربیت، چند الیه است و به تطورات وجود 
شناسی، آرای تربیتی خود را بیان داشته واجه با معرفتآدمی در م

 .(1) است
شناسی مولوی این است که او کسب نکته قابل توجه در معرفت

کند که از طریق حیات معرفت را در متن زندگی انسان تعریف می
گیری از قوای حسی، عقلی شود. او بهرهدل و با تصفیه باطن حاصل می

ند و توقف در عرصة حواس و علوم داو شهودی را ضروری می
تابد و علم شهودی را بر سایر علوم ترجیح ظاهری و مادی را بر نمی

 .(12) شودالیقین رهنمون میدهد زیرا آدمی را برای وصول به علممی
شناسی مولوی در دو بخش این جهانی و آن ترتیب معرفت بدین

قالب موارد عقل جهانی قابل تقسیم است. مولوی مفهوم عقل را در 
کند؛ معتقد است عقل جزئی، عقل مجرد و عقل کامل تفکیک می

فهم و رسیدن جزئی، عقل معمول آدمی است که دائماً در جستجوی 
 عقلعقل کل است، عقل مجرد و فارغ از ماده ارتباط انسان را با به 

سازد. گذر از این نظام عقالنی کامل که خالق هستی است برقرار می
ت شناسی اسصال به عاقل کامل تعبیری از مولوی در معرفتبرای ات

ی اکه با گفتمان عقالنی بیان شده است. این گفتمان در نظام مدرسه
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گنجد و این دلیلی است بر که ویژه نوجوانان و جوانان است نمی
شناسی را در اوج ادراک و از نگاه فرا مادی و که مولوی معرفتاین

-توان گفت نگاه مولوی را نسبت به معرفتنگرد. مییا آسمانی می

ولفه مولوی در تبیین م شناسی با سایر متفکران متفاوت ساخته است.
 را ارائه داده است. (1)های تعلیم وتربیت فرازهایی به شرح جدول 

 
 های اصلی اندیشه تربیتی موالنامؤلفه. 1 جدول

 ها و کارکردهاویژگی هامؤلفه رده سنی

 نوجوانان

 و تربیت تعلیم
محور تعلیم و تربیت، تربیت عقالنی است. پرورش عقل جزئی یا معاش، پرورش عقل کلی یا معادل تربیت 

چنین شناخت نظام هستی )خدا، جهان و انسان( از ضروریات تعلیم و در سه سطح حسی، عقلی، شهودی، هم
 تربیت است.

 مربی –معلم 
انایی متربی، آموزش علم چندگانه، ارزیابی متربیان، آموزش برقرار ارتباط با متربی، توجه به وسع و تو

 آموزان، هدایت متربی به سوی کسب تقابل عینی و ذهنی.اخالق به دانش

 مدرسه
آموزش علم و دانش توأم با اخالق فضیلت، آموزش علوم متعارف شرعی، توجه به علوم تقلیدی، کشفی و 

آموزان مواجهه عقل مادی، توجه به ترتیب روان دانش با واسطه، عدم توقف مدرسه در معرفت حسی و
 عاطفی و ترغیب و تشویق فراگیران.

کالس و 
 تدریس

ری گگیری از پرسشهای چندگانه شناخت، بهرهگیری از روشدادن روان در برابر تربیت جسم، بهرهاولویت
 فعال، استفاده از روش تحقیقی.

 آموزدانش
داری، اعتماد به مربی، احترام به شناسی، خویشتنپذیری، خویشتنوزان، مسئولیتآمخودارزیابی مداوم دانش

مربی، اندیشیدن و تفکر، کسب معرفت، پیروی از معیارهای اخالقی اهتمام در تزکیه نفس و پاالیش خویش 
 ها.از ناپاکی

 بزرگساالن

 طریقت
 یه بر کسب معرفت و علم. بازیابیسیر و سلوک تهذیب نفس تا رسیدن به وجود ربوبی، تقدم دادن تزک

 دالن.نشینی با صاحبحیات دل، تصفیه باطن، هم

شدن، طی کردن منازل روحانی، تجربة حسن سلوک با رشد جهت کشف و شهود، تسلیم عاقل کامل مراد و مرشد
 الیقین.یابی به علممشاهدات قلبی، دست

 واسطه پس از کسب علوم با واسطه.به علوم بی تقدم تحول باطن بر تغییر ظاهر، توجه مکتب عرفانی
 یابی به عقل مجرد.توجه بله علم اهل تن، توجه به علم لدنی، دست

رشد و تکوین و 
 وصلت

کسب معرفت ظاهر و باطن، تکمیل نفس، شناخت حقیقت ربویی، اتصال به حقیقت مطلق، تالش در جهت 
 گذر از تاریکی و وصال به تجلیات عرفانی.قرار دادن ابعاد وجودی در ورای عشق و عقل برای 

 سالک
ابی به یاستمرار در کشف و شهود، پیمودن طریق عشق الهی، ارتباطی با عقل کامل، مدد از اشراق قلبی، دست

 صفای باطن، منور ساختن حواس به نور غیب و معارف غیبی.

 معرفت شناسی تعلیم و تربیت نظریه پردازان انتقادی
شناسی را در بستر شرایط اجتماعی و تاریخی انتقادگرایان معرفت

اند زمانی که به ها معتقد بودهاند. آنانسان مورد توجه قرار داده
ه یابی بکلیت اجتماعی و تضادهای طبقاتی پرداخته نشود دست

معرفت تکامل نخواهد یافت. انسان در گام نخست الزم است از 
ی یابد و سپس به معرفت اجتماعی خویش هویت انسان ابزاری رهای

ها بر وجود آگاهی دست یابد. کشف معرفت درباره امور و پدیده
باوری را شود. در این شناخت است که ذهنوحدت یافته ممکن می

 .(14) گرداندشناسی نزدیک میبه حقیقت
فاعل شناسایی جوهر وجود انسان است. آدمی برای کسب معرفت 

نوعان، جامعه و طبیعت است. انسان ی رابطه با همناگزیر به برقرار
موجودی اجتماعی است و برای بهبود روابط اجتماعی خود ناگزیر 

. بر همین اساس گفتگو نقشی (15) به کنش ارتباطی با دیگران است
شناسی به دو بعد خرد ابزاری و بنیادی دارد. هابرماس در معرفت

ی، اجتماعی و انسانی توجه دارد گرایی تأکید دارد. او به علم طبیعفن

ابد یو معتقد است علوم طبیعی که به وسیله انسان ابزاری توسعه می
. بنابراین رهایی از (16) شودموجب تأمین مزیت صاحبان قدرت می

این سلطه مقدمه توسعه واقعی در علوم طبیعی است. خرد جمعی 
 ردازد. درشود که انسان آزادانه به کسب معرفت بپزمانی حاصل می

ای که رابطه میان ایدئولوژی و قدرت نابرابر وجود دارد، جامعه
های . هابرماس شیوه(8) همواره مسائل انتقادی جریان خواهد داشت

بینی و کنترل، درک و تفسیر، و رهایی و پیش»فهم را بر سه محور 
چنین تعامل میان انسان، جامعه و استوار ساخته است. هم« آزادی

داند. انتقادگرایان برای کسب معرفت مهم و سازنده می طبیعت را
توان میان مفاهیم عینی و ذهنی رابطه معتقدند: در آزاد اندیشی می

های خود پاسخ داد. برقرار کرد و آن را ادراک نمود، و به نیازمندی
-یابی به تحول تکوینی خود ناگزیر است از ابزاریانسان برای دست

. (7) نگری آزاد بپردازدهایی یابد و به جهانماندن رشدن و ابزاری
فرایند شناخت از طریق الگوهای کالمی، ارتباط ذهنی و روابط 

شناسی در این دیدگاه به یابد. بنابراین معرفتشده سازمان میتفاهم
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 422.... تیو ترب میتعل یسبک معرفت شناس سهیو مقا لیتحل        

 1411 مستانز، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 شدن نشانة بیداری معنای توسعة آگاهی و معرفت انتقادی است، آگاه
یرد گانتقادی فرایندی صورت میشعور انتقادی است. توسعة آگاهی 

که با حرکت فراگیران از یک حالت خام به آگاهی سطحی و سپس 
شناسی هابرماس سه دسته یابد. در معرفتآگاهی انتقادی تحول می

 .(6) بخش معرفی شده استعالئق فنی، عملی یا ارتباطی و رهایی
قد معتگرا داشته ای سازندهشناسی اندیشههورکهایمر در معرفت -

گرایی بوده از انسانیت، عقالنیت و بود انسان مدرنیته مقهور مادی
. بنابراین الزم است به (17) الزامات آن غفلت نموده است

خودآگاهی، آزاداندیشی، دگراندیشی، استدالل و گفتمان بپردازد. او 
بر خرد جمعی تأکید دارد و در تعلیم و تربیت پرداختن به تحوالت 

داند. او پیروی از های اجتماعی را ضروری میرتاجتماعی و مها
ند کتفکر انتقادی را برای رهایی از سلطه قدرت حاکم توصیه می

پذیری، کند و به مسئولیتزیرا جوانان را از حقوق خود آگاه می
سازد. تا رفتار اخالقی و مدنی و یافتن خود در نظام هستی نایل می

در نیاید امکان بهبود و اصالح و های اجتماعی به فهم زمانی واقعیت
رسیدن به وضع مطلوب ممکن نخواهد شد. هورکهایمر معتقد است 

 کندء شدگی به هویت خردمندانه بدل میعقالنیت انسان را از شی
(18). 

فوکو نیز از روحی اجتماعی برخوردار بوده، روندهای محیطی  -
را و اجتماعی را برای شناخت و کسب معرفت توصیه نموده آن 

گوید کشف داند. او میای برای کسب شعور و کنش میزمینه
ا شود که در آن بین معنگفتمانی ممکن می حقیقت از طریق نظم فرا

 .(14) شودو گفتمان و قدرت ارتباطی متقابل حاکم می

دریدا از دیگر انتقادگرایان است که در خردورزی پرورش  -
مارد. او نیز رهایی از شآموزان مهم میروحیه انتقادی را در دانش

جا که داند تا آنسلطه را در زمره اهداف تعلیم و تربیت می
سازد. از نظر او کسب فرهنگ، هنر، علم و اخالق را متحول می

 . (8) گرددمعرفت بر وجود شعور و آگاهی وحدت یافته ممکن می

شناسی خود را بر فریره از جمله کسانی است که مبانی معرفت -
تی استوار نموده. انسان را موجودی تاریخی، مرتبط با شناخانسان

داند هر چند ممکن است جهان، دارای عقالنیت، فاعل و کارساز می
گروهی کارپذیر یا منفعل باشند. او معتقد است: انسان اهل تفکر و 

تواند بر جامعه و محیط پیرامون تأثیر بگذارد. وضع عمل، می
فردی و اجتماعی خود تصمیم موجود را نقد کند و برای زندگی 

بگیرد و حتی از سلطة حاکم بر جامعه رهایی یابد. بر همین اساس 
یدگی دداند بلکه برای رهایی از ستمتعلیم و تربیت را امری خنثی نمی

. از نظر فریره هدف اصلی تعلیم و (19) داندو بازیابی انسانیت می
پس از آن  آموزان است ولیتربیت پرورش آگاهی انتقادی دانش

ها، وقایع و مفاهیم است ادراک روابط علت و معلولی بین پدیده
فراگیر باید ضمن شناخت ارزش واالی انسان نسبت به محیط 

کننده، منتقد و سازنده باشد تا آن جا که دربارة پیرامون فعال، سؤال
های کسب شده اگر مسائل اجتماعی اظهارنظر داشته باشد. آموخته

وز آمرد پیدا نکند مؤثر و سازنده نخواهد بود. دانشدر زندگی کارب
مخزن دانش نیست بلکه عامل تأثیر و بکار گیرندة دانش است. 

جویی، زندگی خودآموزی، خودارزیابی، انتقادگری، مشارکت
شهروندی از جمله کارکردهای مورد انتظار فریره در فلسفة تعلیم و 

 .(19) تربیت است

ند اشناسی اختالف نظر داشتهتبیین معرفتانتقادگرایان اگرچه در 
اند عقالنیت و نظر داشته معتقد بودهولی در مواردی اشتراک

خردورزی در علوم طبیعی، علوم انسانی خصوصاً علوم اجتماعی توأم 
شناسی را به فهم و ادراک تواند معرفتبا انتقاد از وضع موجود می

گون و متحول سازد. و آزادی نزدیک ساخته حیات اجتماعی را دگر
بخش و تواند آزادیای در پرتو چنین رویکردی مینظام مدرسه

 آفرین باشد.تحول
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 های اصلی تعلیم و تربیت از دیدگاه انتقادگرایانمؤلفه. 2جدول 
 ها و کارکردهاویژگی های تعلیم و تربیتمؤلفه

 تعلیم و تربیت
های سیاسی، پرهیز از محوری، انتقادی و مقاومتی، مولد سوژهبخشی، پرورش رفتار آزادمنشانه، استقالل رهایی

شناسی تربیتی و اجتماعی، تمرکز بر شرایط تعلیم و تربیت، آشکارسازی متون اهداف تجویزی، تأکید بر روان
 دیدگی.رفت از ستم)مکتوبات، نهادها، ساختارها( مبارزه برای برون

 معلم

بخشی، تخصص و آگاهی معلم، سازی رهاییآموز، آگاهتدالل در دانشگر خلق دانش، کمک به تمرین استسهیل
 گر خلق دانش، دارنده نقش آشکار و نهانآفرین، تسهیلگری تحولروشن

فکری، آموزش طرح آموزان، ایفای نقش روشنهای اجتماعی دانشتأکید بر قرائت دوگانه متون، توجه به مهارت
 آموزان.مسئله به دانش

 مدرسه
دموکراتیک، عاری از خشونت، اعتماد متقابل، فضای بسط کنش ارتباطی، مکان پرورش شهروندان انتقادی،  فضای

شمولی، مدرسه فضای تمرین های فردی، نظام اخالقی محلی است نه جهانمدرسه فضای گفتمان، توجه به تفاوت
 گرایی.اخالق انسانی، مدرسه فضای قانون

 کالس و تدریس

آموز ا، دانشههای تدریس، توجه بر فرا روایتموقعیتی برای گفتگو، متعامل، توجه به انواع روشفضای استداللی، 
محوری، زیر سؤال بردن اداره مدرسه و اخالق تجویزی آن، اولویت در هنر و ادبیات، پرهیز از دو قطبی کردن 

، رمزگشایی در متون درسی و واقعیات پذیری مطالب درسیزدایی از برنامه درسی، عدم تأکید بر تعمیممتون، ابهام
 زندگی.

 آموزدانش

کنشگر ارتباطی، کنشگر مختار و عامل، احیاگر زیست جهان، عامل کنش گفتاری، افزایش ظرفیت خود 
آموز و معلم و نه عمودی، کالم محوری، انتقادگری، پرهیز از اطاعات از قدرت حاکم، تداوم ارتباط افقی دانش

آموزان، تمرین فعالیت های اجتماعی، خودارزیابی دانشاری، آوا محوری، تمرین مهارتخود محوری، قوم مد
 گروهی و ارزیابی از آن.

-های معلم، مدرسه و دانشدر مجموع انتقادگرایان در تعریف نقش

آموز و در ترسیم از تعلیم و تربیت و روند اجرایی آن از اشتراک 
های اند. مؤلفهار بودهای به شرح جدول مذکور برخوردچندگانه

ها در تعلیم و تربیت دیدگاه دهد که آنبندی شده نشان میطبقه
-جامعه شناختی داشته و به ایجاد تحول و تغییر وضع موجود می

اند. این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه مولوی در تعلیم و اندیشیده
تربیت از وجوه تمایز و اشتراک برخوردار است. در ادامه این 
نوشتار جدولی طرح شده است که در آن به مقایسه این دو دیدگاه 

 پرداخته شده است.
 غایت تربیت در تعلیم و تربیت مولوی و انتقاد گرایان

وی شناسی مولمعرفت غایت تربیتیدر این بخش تالش شده است تا 
گاه فلسفه تعلیم و تربیت از ن .در مقایسه با انتقادگرایان تحلیل شود

از نظر او علم حقیقی شناخت  .اسالمی بوده است-مولوی توحیدی
نظام معرفتی و تربیتی مولوی بر اساس عبودیت و . خالق هستی است

لوی تعلیم و تربیت مو .باشدمی یافتگی به سوی حقیقت مطلقکمال
مرار شود و با استعانت از عقل جزئی استاز ادراک حسی آغاز می

آنگاه اتصال به معرفت ربوبی  ،یابد تا به عقل مجرد بیانجامدمی
این سیر معرفتی از طریق تربیت قوای ظاهری و باطنی . شودممکن می

آموزش اخالق  .گیردشامل پرورش جسم و پاالیش باطن صورت می
 نطیب نفس و صفای باهذت .توحیدی دارد سیرینیز از نظر مولوی 

 . (9) مادی است شناخت علوم برمقدم 
در  بخشی از آن .تعلیم و تربیت از نگاه مولوی مراتبی چندگانه دارد

پذیرد ولی بخش دیگر رده نوجوانی و در آموزش رسمی صورت می
ادل تع ،بزرگسالی با استعانت از کشف و شهود و عشق الهی برآن 

ود شاخالقی طی می هایرذیلتروحی و صفای باطن و البته پرهیز از 
از نظر مولوی اصالت انسان به  یابند.به وجود مطلق هستی تقرب تا 

نفس  تهذیبیافتگی آدمی از طریق بنابراین کمال. نفسانیت اوست
 ،پاالیش باطن اهتمام داشته باشد برهرچه انسان  .شودممکن می

بی به دستیا .شوددستیابی به مراتب تعالی یافته معرفت ممکن می
 ،عقلی ،گیری از قوای حسیمستلزم بهره طنحیات دل یا تزکیه با
بنابراین تعلیم و تربیت مولوی بر کسب . (1) شهودی و غیبی است

آن  و یتکامل این جهان تامعرفت علوم ظاهری و باطنی استوار است 
به همین دلیل است که اعتقاد دارد  .پذیر سازدآدمی را امکان یجهان

سب معرفت تواند پاسخگوی کتعلیم و تربیت رسمی نمی
  .باشد ییافتگی آدمکمال

این چنین است که بزرگساالن را برای سیر و سلوک معنوی دعوت 
 شناسی را درمعرفت در مقابل انتقادگرایان به لحاظ نظری. کندمی

ها نآ .کنندجستجو میبستر شرایط اجتماعی و تبیین وضع موجود 
 دگراندیشیخودآگاهی و  ،معتقدند خصلت انسانی قابلیت خالقیت

افزایی به تغییر وضع موجود برای هم ،دارد تا از طریق عقالنیت
ها بر اندیشه معرفتی آن .یابی به توسعه واقعی اقدام نمایددست

به همین دلیل ساز و کارهای تربیتی  .شناختی استوار استجامعه
ظیم گفتگوی انتقادی تن ،کنش ارتباطی ،بر عقالنیت ارتباطی هاآن
ها آموزش و پرورش از نظر آن .به تحول اجتماعی بیانجامد شود تامی

رهنمون  افتهیتواند دانش آموزان را برای زندگی توسعهموجود نمی
 ی قدرت حاکم استزیرا این آموزش و پرورش استمرار سلطه .شود

ی فرهنگ ستمدیدگی و آموزش در این شرایط تنها به اشاعه .(16)
دانشی که از این طریق به دانش آموزان  .انجامدفرهنگ سکوت می
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چنین  .کندبرداری هدایت میها را به سوی فرمانآن شودمنتقل می
به  .بازتولید قدرت و تکرار تاریخ ندارد ،معرفتی حاصلی جز ایستایی

انتقادگری را ابزاری  ،همین دلیل است که در تعلیم و تربیت خود
را برای برون رفت از  بخشبازشناسی حقیقت و تفکر رهایی برای

  .(19) دانندستمدیدگی جایز می
 ،کنشگری فعال ،در آموزش و پرورش انتقادگرایان آزادی اندیشه

 ،در طراحی نقش معلم ،رمزگشایی از متون در نظر گرفته شده
مدیریت کالس و ایفای نقش دانش آموز از چنین  ،کارکرد مدرسه

تفاوت اصلی دیدگاه  .(14) برداری شده استرویکردهایی بهره
 ها جامعه انگاریتربیتی انتقادگرایان با مولوی در این است که آن

ها معتقدند رسالت آن. اندرا به جای خود انگاری مولوی قرار داده
 ،انسان در جهان مادی اثرگذاری است و تا زمانی که به تغییر سازنده

 ال اثر وشناسی او بمعرفت ،توسعه واقعی و تحول مثبت نیانجامد
شناسی ربوبی را به در مقابل مولوی معرفت .نتیجه خواهد بودبی

را  عبودیت و بندگی ،عنوان یک تکلیف برای انسان در نظر گرفته
را برای طی کردن چنین مسیر معرفتی  و متربیانمربیان  ،جایز شمرده

قابل ذکر است در  .مبتنی بر خودسازی فردی دعوت نموده است
تربیت  یاز فلسفهکه و تربیت جمهوری اسالمی ایران ی تعلیم فلسفه

 .دیابهای تربیتی مولوی اولویت میکند اندیشهاسالمی پیروی می
های عملی تعلیم و تربیت او های معرفتی و داللتبنابراین اندیشه

از آنجا که در نظام های آموزشی چشم انداز تعلیم و  .یابدقرابت می
ایدئولوژی، ش و پرورش، ارزش ها، تربیت بر اساس فلسفه آموز

 برداری نیازمندی های جامعه و اسناد باالدستی ترسیم می شود. بهره
از اندیشه های متفکران تعلیم و تربیت نیز در همین چارچوب 

توانند  میصورت می گیرد. بنابراین دست اندرکاران تعلیم و تربیت 
های متفکران در ایفای نقش خود به نحو مقتضی از آراء و اندیشه 

 تعلیم و تربیت بهره برداری نمایند.
 

 گیرینتیجه
ه به ای است کشناسی تعلیم و تربیت جریانی فکری، اندیشهمعرفت

ای که جویندگان پردازد. به گونهعلم، باور، شناخت و شرایط آن می
شناسی مولوی شود. در معرفتمعرفت را به الزامات آن رهنمون می

شود حسی و عقلی برای ادراک و شناخت آغاز میگیری از قوای بهره
و از طریق کشف و شهود و تهذیب نفس به تداوم کسب معرفت 

الیقین و حقیقت مطلق یابی به تقرب الهی و علمپرداخته تا دست
پردازان انتقادی کسب معرفت را در خودشناسی، میسر گردد. نظریه

جاد تغییر و دیگرشناسی، نقد وضوع موجود، رهایی از سلطه، ای
ها در تعلیم و تربیت توانایی کنند. آناصالح در جامعه ترسیم می

های اجتماعی، آشکارسازی متون و استقالل انتقاد، توانایی مهارت
دهند. برای معلم و مدرسه و کالس محوری را مورد توجه قرار می

ا هکنند. معرفت از آنهایی در همین راستا ترسیم میو تدریس نقش
م با شرایط اجتماعی است و بر خالف مولوی که تربیت را مالز

دانند. ها تربیت را دگرسازی اجتماعی میداند آنخودسازی فردی می
های تربیتی مولوی و انتقادگرایان برخی اگر چه بین اندیشه

 خورد. تر به چشم میها بیشاشتراکات وجود دارد ولی تمایزات آن

تربیت مبتنی بر مکتب اسالم پیروی از شناسی مولوی در معرفت -
داند. او آغاز نمود، شناخت خالق هستی را باالترین ارزش معرفتی می

کسب معرفت را قوای حسی، تداوم آن را قوای عقلی، تکامل آن را 
یابی به عقل کلی و شناخت حقیقت و تقرب به عاقل کامل دست

را الزمة داند. سیر معرفتی مولوی توحیدی است و تهذیب نفس می
ورزی، شناخت پندارد. او برای متربیان اندیشهاین سیر و سلوک می

کند و پرهیز از عوامل غیر حقایق و کشف و شهود را توصیف می
-داند. از این رو میهای اخالقی را ضروری میمعرفتی مانند رذیلت

شناسی در دو بعد مادی و توان گفت دیدگاه مولوی در باب معرفت
جهانی و آن جهانی متعالی شده و تکوینی است. به طوری معنوی، این 

اند. دکه عزیمت به کمال انسانی را توأم با بندگی حق تعالی ممکن می
پروراند تا آدمی را به سوی های ظاهری و باطنی را میاو خصلت

 حقیقت مطلق رهنمون شود.

-شناسی را در بستر شرایط جامعهپردازان انتقادی معرفتنظریه -

-ها به شناخت هویت انسان اولویت میکنند. آنتی تحلیل میشناخ

ا هدهند. آندهند و انسان عقالنی را نسبت به انسان ابزاری ترجیح می
معتقدند کشف معرفت از طریق بازشناسی امور اجتماعی، نقد 

ها ها، طرح مسئله و پاسخ به آنوضعیت موجود، درک روابط پدیده
شناسی را در بهبود و اصالح عرفتشود. زیرا رسالت مممکن می

شناسی واقعی از طریق ها معرفتدانند. در تفکر آناجتماعی می
تعامل، گفتگو، کنش ارتباطی، عقالنیت و خودآگاهی و بازآفرینی 

گیرد و تعلیم و تربیت رسالتی در آزاد اندیشی و خویش شکل می
و  ا دگراندیشهپاسخ به عالیق ذاتی، فنی، ارتباطی و ادراکی دارد. آن

ء شدگی یا انسان ابزاری رفت از شیفهم اجتماعی را، تنها راه برون
شمارند. از نظر انتقادگرایان کسب هویت خردمندانه معادل می

ری گیافتگی به کنششناسی است زیرا انسان را از انفعالمعرفت
های اجتماعی بدل گیر و کارآمدی در عرصهکارساز، فعال، تصمیم

 کند.می

غایت معرفت و تربیت از نگاه مولوی نزدیکی به ساحت ربوبی و 
یابی عاملیتی مستمر و معنوی را اتصال به وجود مطلق است. این راه

داری، پیروی از اخالق فضیلت از کند. خودسازی، خویشتنطلب می
شناسی او به رود. معرفتشناسی مولوی به شمار میالزامات معرفت

یرا شود زود بلکه علوم باطنی را نیز شامل میشعلوم ظاهری ختم نمی
یابی به سیر و سلوک شهودی نیازمند طی کردن طریقت ادراکی راه
سازد. او عرفانی است که اتصال به معرفت ربوبی را ممکن می –

علم با واقع را تطبیق داده ضمن این که اصالت آدمی را در نفس او 
داند. بنابراین توحیدی میداند. کمال انسانی را در کسب معرفت می

شناسی او متعالی شده، تقرب به عاقل کامل و حقیقت غایت معرفت
 مطلق خواهد بود.

غایت معرفت از نگاه انتقادگرایان متفاوت از نگاه مولوی بوده است. 
دانند که از طریق رابطه ها فاعل شناسایی را جوهر وجود آدمی میآن

توانست به خرد عقالنی جمعی با همنوعان، طبیعت، جامعه خواهد 
دست یابد. برای اصالح جامعه بشری و توسعة واقعی و پایدار اقدام 

بینی و پیش»های فهم در سه محور ها و شیوهنماید. سیر معرفتی آن
ترسیم شده است. « رهایی و آزادی»و « درک و تفسیر»و « کنترل

و توسعه ها در تعلیم و تربیت به رابطه مفاهیم عینی و ذهنی آن
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آگاهی تأکید دارند و تفکر انتقادی را موجب بیداری شعور انتقادی 
 شمارند. می

عدالتی در ایجاد تغییر رفت از بیها برونسرانجام معرفت از نظر آن
و تحول اجتماعی تفسیر شده است. تعلیم و تربیت عالوه بر آموزش 

 ردی وگیریهای فعلوم و فنون، جوانان را برای مشارکت و تصمیم
توان گفت نگاه مولوی به سازد. بنابراین میاجتماعی مهیا می

شناسی تعلیم و تربیت خودسازی فردی و عبادی بوده ولی معرفت
شناسی تعلیم و تربیت پردازان انتقادی به معرفتنگاه نظریه

 دگراندیشی و سازندگی اجتماعی بوده است.
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