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 معرفی مختصر مشخصات کتابشناختی اثر

ه جبر، منطق، مبانی ریاضی، فلسفه علم، هایی را در زمیندان انگلیسی، کتاب( فیلسوف و ریاضی۱۴۹۱-۱۶۸۱) آلفرد نورث وایتهد

به رشته  ۱۴2۴است که در سال  2«اهداف تعلیم و تربیت»فیزیک، متافیزیک و آموزش نوشته است. از جمله آثار ماندگار وایتهد کتاب 

اف تربیت پرداخته های از مقاالت درباره موضوعات مختلف است و تنها یک از فصل کتاب به اهدتحریر در آمده است. این کتاب مجموع

آهنگ موزون تربیت، دعاوی موزون آزادی و انضباط، تربیت  ،مراحل تربیتاست. او در فصول بعدی کتاب به مباحث دیگری از قبیل 

ها، سازمان اندیشه، های و نسبت آن با علم و ادبیات، جایگاه آثار کالسیک در تربیت، برنامه درسی ریاضی، کارکرد دانشگاهحرف

 پردازد.و مکان، زمان و نسبیت می های علمیسی برخی از ایدهکالبدشنا

 مختصر عناوین فصول و محتوای آن توصیف

داند و معتقد گیرد. وایتهد فرهنگ را فعالیت تفکر و قوه درک احساسات انسانی میدر فصل نخست، اهداف تربیت مورد بحث قرار می

های برای درک عمیق فلسفه و باشد. دانش نقطه آغازی برای تفکر و فرهنگ زمین است که فرد تربیت یافته باید واجد فرهنگ و دانش

کند. منظور وایتهد از هنر زندگی، دستیابی اعتالی هنر خواهد بود. او تربیت را به منزله راهنمایی فرد برای درک هنر زندگی تلقی می

مفهوم کانونی وایتهد در تبیین  شود.ه در محیط واقعی زندگی خلق میایست کهای بالقوههای متنوع بیانگر توانمندیکامل به فعالیت

 دهد:است. او چنین هشدار می 3«های راکدایده»تربیت، 

هایی ایده -های ساکن آگاه باشیمقبل از همه چیز، برای آموزش فعالیت تفکر به کودک، باید از چیستی ایده»
)وایتهد، « شوندیا در ترکیب جدید قراربگیرند، وارد ذهن میکه بدون این که مورد استفاده، یا آزمون، و 

۱۴2۴.) 

ها از لحاظ تجربی یا آنهاست. منظور او از اثبات، بررس ارزش ایده ۹ها باید انجام شود اثباتبه زعم وایتهد، اولین کاری که در مورد ایده

 هاست.منطقی، و راستی آزمایی گزاره

ه، دارای هنر کاربرد دانش در زندگی است و قادر به درک و پذیرش زیبایی و خیر در جهان و باالخره از نظر وایتهد انسان تربیت یافت

 داشتن شعور و احساس انسانی است.

پردازد. استدالل وی این است که به مراحل تربیت یا مراحل رشد ذهنی می 5در فصل دوم وایتهد تحت عنوان آهنگ موزون تربیت

های مطالعه مختلف باید با مراحل رشد ذهنی متناسب باشد. توالی آسان به دشوار در موضوعات آموزشی یادگیری موضوعات و روش

(. به باور وی ۱۸سازد )ص ترین موضوعات را برای زندگی ضروری میمورد تردید وایتهد قرار دارد، زیرا گاهی طبیعت یادگیری سخت

را برای مراحل رشد و تربیت در نظر « ریتمیک»است. از این رو، او اصطالح  ای( همانند چرخه فصولهای )چرخهزندگی اساساً دور

برد. مرحله دوم دقت است؛ در این مرحله شود و از کشف لذت میگرفته است. در مرحله رمانتیک برای بار نخست با موضوعی آشنا می

 شود.شده است سنتز میان مرحله اول و دوم محسوب میپردازد. مرحله سوم که تعمیم نامیده آموز به تجزیه و تحلیل موضوع میدانش
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مورد بحث وایتهد این است که عمل  گیرد. در این فصل مسئلهمورد بحث قرار می« دعاوی موزون آزادی و انضباط»در فصل سوم     

 ۱ترین اهداف تربیت فکریز مهمها را به تحلیل برده و به انحطاط کشانده است. از نظر وایتهد دانش یکی اآلتربیت بسیاری از ایده

تواند خردمند باشد؛ ممکن نامیدند. از نظر وایتهد بدون دانش پایه، کسی نمیمی 2«خرد»است و مؤلفه دیگر، چیزی است که قدما 

فظ خرد باقی خواهد ماند. خرد، سازوکاری است که در آن دانش حاست کسی بتواند به آسانی دانش را تحصیل کند، ولی همچنان بی

در  آزادیشود شود. تسلط بر دانش و تحصیل خرد بیانگر آن است که آزادی قابل حصول است. تنها راهی که به خرد منتهی میمی

(. با این حال، از ۹۱ -2۴در فراگیری حقایق منظم امکان پذیر است )همان:  نظمپیشگاه دانش است، اما تحصیل دانش تنها از طریق 

ها پر شود، بلکه های نیست که با ایدهن مرز روشنی را بین آزادی و انضباط آشکار ساخت. ذهن جعبتواطریق تحیل منطقی نمی

انضباط باید مسئله داوطلبانه برای انتخاب آزاد باشد. انضباط و آزادی رقیب هم نیستند و برای رشد شخصیت در زندگی کودک باید 

 باهم سازوار شوند.

شود. از نظر وایتهد تناقض میان تعلیم و تربیت آزاد و بت آن با تعلیم و تربیت آزاد بررسی میدر فصل چهارم آموزش فنی و نس    

-آمیز است، زیرا تربیت همواره هم دارای جنبه تکنیکی و هم جنبه فکری است. در واقع، تربیت باید برای دانشآموزش فنی مغالطه

و برخی کارها را به خوبی انجام دهند. با این حال، وایتهد معتقد است آموزان فرصتی فراهم سازد تا برخی چیزها را خوب بدانند 

گردد. در ارتباط میان آموزش فنی و ادبیات نیز پذیرد و بعد از آن دوره آموزش فنی آغاز میسالگی پایان می ۱3آموزش ابتدایی در 

اهمیت بیشتری هستند. همچنین، آثار ادبی را باید جدا دارد که در آموزش فنی دو مؤلفه فکری تاریخ و جغرافی حائز وایتهد اذعان می

از مطالعات گرامری مورد توجه قرار داد. زیرا رسالت ادبیات و البته هنر آن است که دنیای تخیلی حیات ما را بیان کرده وتوسعه دهد. 

 ببرند. آموزان از ادبیات و هنر لذتبنابراین، در خالل برنامه آموزش فنی باید تالش کرد تا دانش

دهد. وایتهد مطالعه آثار کالسیک را به منزله یک مسئله ضروری فصل پنجم جایگاه آثار کالسیک در تربیت را مورد بحث قرار می    

های منطق، فلسفه، تاریخ، و درک زیبایی شناختی کند، زیرا از طریق مطالعه آثار کالسیک و یادگیری زبانها، ذهن در حیطهمعرفی می

توان در کنار سایر موضوعات درسی برای آثار سازی خصیصه فکری تعلیم و تربیت مییابد. به باور وی برای غنیی پرورش میآثار ادب

توان با تحلیل جمالت انگلیسی آشنا آغاز نمود و سپس به آموزش زبان خارجه کالسیک نیز سهمی قائل شد. آموزش زبان را می

بان التین بهترین محرک برای توسعه ذهن است. همچنین، وایتهد آموزش فلسفه را در بین دو . از نظر وایتهد آشنایی با زپرداخت

 بخشد.دهد، زیرا هوش طبیعی فلسفی هر دو را غنا میبرنامه آموزش زبان التین و تاریخ قرار می

ت، ریاضیات مشتمل بر روابط اعداد، های تربیفصل ششم به برنامه درسی ریاضیات اختصاص دارد. وایتهد معتقد است از لحاظ هدف    

-ها، و روابط مکان است و بین آنها نیز پیوستگی وجود دارد. در تربیت، ریاضیات از جنبه خاص به جنبه عام حرکت میروابط کمیت

آموزش ریاضیات،  ها را آموخت. از نظر وایتهد هدف ازهای ساده کاربرد این ایدهکند، بنابراین باید به کودکان از طریق انجام مثال

چنین  اند.ها و مکان است که دارای اهمیت اساسیهای ریاضی نیست، بلکه بازشناسی روابط بین اعداد، کمیتانباشت بی هدف نظریه

-های ریاضی برای بیان ریاضی دقیق قوانین مکانیکی حائز اهمیت اساسیهای فلسفی قرار گیرد. ایدهآموزشی باید بنیاد تمامی اندیشه

 کنند.آموزان از قوانین طبیعت کمک میاند و به درک دانش

ها به منزله ویژگی مشخص زندگی اجتماعی گیرد. به باور وایتهد، توسعه دانشگاهدر فصل هفتم کارکرد دانشگاه مورد بحث قرار می    

ی دانشگاه را خلق توأم فرصت آموزش و عصر حاضر، حیات اجتماعی جوامع مدرن امروزی را تحت تأثیر قرار داده است. او دلیل وجود

داند. از نظر وایتهد کارکرد اجتماعی دانشگاه حفظ ارتباط میان دانش و میل به زندگی از طریق اتحاد میان نسل جوان با پژوهش می

کند. تصادی آماده میفکر، آنها را برای ورود به زندگی اقنسل گذشته در تلقی تخیلی از یادگیری است. دانشگاه با تربیت افراد روشن

وران برانگیختن جامعه به سوی خرد و بنابراین، کارکرد مناسب دانشگاه تحصیل تفکری دانش است و کارکرد پژوهشگران و دانش

 زیبایی زندگی است.

یافته است.  در فصل هشتم وایتهد به بحث سازمان اندیشه پرداخته است. او معتقد است اکنون عصر علم، به عصر سازمان، توسعه     

از نظر وایتهد اندیشه سازمان یافته، مبنای عمل سازمان یافته است و سازمان عبارت است از سازگاری عناصر متفاوت، به طوری که 

کند، اما آن را تنها بینی آن را نشان دهد. وایتهد علم را به منزله سازمان اندیشه معرفی میروابط متقابلشان بتواند کیفیت قابل پیش

                                                 
1. Intellectual Education 

2. Wisdom 
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کوشیم. از نظر وایتهد علم دارای دو کند که رای تحقق آن میداند، بلکه آن نوع روشن خاصی از سازمان تلقی میزمان اندیشه نمیسا

منبع اساسی است: منبع عملی و منبع نظری. منبع عملی ناظر به اعمال جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده است؛ اما منبع نظری 

ز نظر وایتهد علم ریشه در حس مشترک دارد و باید دوباره به آن بازگردد. با این حال، نه حس مشترک و به دنبال تحقق فهم است. ا

توانند بدون مالحظات معطوف به تجربه به وظیفه سازمان اندیشه خود بپردازند. همچنین، وی در تقدم و تأخر نه علم هیچکدام نمی

 کند.مشاهده و منطق نیز تردید می

پردازد. او معتقد است که ویژگی علوم فیزیکی آن است که داوری ارزشی های علمی میفصل نهم به تشریح برخی از ایده وایتهد در    

های ارزشی، بخشی از انگیزه تولید علم به گیرد، در حالی که این نوع قضاوتشناختی و اخالقی را نادیده میهای زیباییمانند داوری

های را برای علم در داند. او هدف دوگانبزرگ علم را به این جهت بنا کرده است که آن را ارزشمند می بشر ساختمان رود.شمار می

( تبیین مفاهیم معرفت عامه درباره طبیعت. این تبیین بر حفظ مفاهیم در یک 2( تولید نظریه موافق با تجربه؛ و )۱گیرد: )نظر می

 نظریه علمی منسجم مشتمل است.

باره وجود دارد: یکی مدعی ه موضوع، مکان، زمان و نسبیت اختصاص پیدا کرده است. دو نظریه فلسفی رقیب در اینفصل دهم ب     

است که مکان و زمان، شرایطی برای تجربه محسوس هستند و بدون این شرایط تجربه محسوس وجود نخواهد داشت. بنابراین، مکان 

نظریه دوم آن است که مفاهیم زمان و مکان، همانند نیروی جاذبه، حاصل استقراء ما از و زمان در تجربه ما مفروض هستند. اما ادعای 

تجربه هستند. وایتهد معتقد است که زمان و مکان دربردارنده روابط بین اشیائی هستند که به داوری ما نسبت به برون بودگی از 

سازد. وقعیت در زمان، داوری درباره برون بودگی را ضروری میخودمان وابسته است. منظور وایتهد این است که موقعیت در مکان و م

دهند. در های دقیق ناظر به جهان فیزیکی، ادراکات محسوس ما را تشکیل میبدین ترتیب، وایتهد بر این نکته تأکید دارد که تنها داده

-اقع سازگار کنیم، جهان را با ادراکاتمان سازگار میحالی که ما با این مسئله مواجه هستیم که به جای آن که ادراکاتمان را با جهان و

 کنیم )همان(.

 

 

 شرح و بسط مقصود و مضمون اثر

ترین مسئله فلسفه اختصاص داده است، شاید به این دلیل که بنیادی« اهداف تربیت»وایتهد عنوان فصل نخست کتاب خود را به 

سازد که یک نظام آموزشی به دنبال چیست و با آشکار روشن می اف تربیت(، زیرا اهد21۱۹تعلیم و تربیت تعیین اهداف است )سیگل، 

و سنجش را نیز مشخص  ۱های دیگر نظام تربیتی، مانند نهادها، برنامه درسی، دانش عملی تربیتساختن مقاصد بنیادین تربیت، مؤلفه

 (.۱۴۴۴سازد )وینچ و جینگل، می

احل تربیت، تحت تأثیر نظریه تز، آنتی تز و سنتز هگل قرار گرفته است. به طوری که برای از لحاظ فلسفی دیدگاه وایتهد درباره مر     

سالگی را  ۱۶تا  ۱۹سالگی را مرحله رمانتیک، از سن  ۱۹تا  ۱3گیرد. او تا سن فرایند رشد، تربیت و تدریس سه مرحله را در نظر می

 (.211۸یس، نامد )السالگی را مرحله تعمیم می 22تا  ۱۶دقت، و از سن 

کرد. آنچه وایتهد وایتهد نیز همانند دیویی و راسل به دنبال مفهومی از تربیت بود که بر اندیشه، پژوهش و آزادی فکر تأکید می    

های ساکن نشوند. بنابراین، تفکر انتقادی به منزله های درخشان، دچار سرنوشت ایدهدهد این است که مراقب باشیم ایدههشدار می

گری و به کارگیری دانش در مورد بهترین اصول، قواعد و ترجیحاتمان است. با این حال، استدالل وایتهد مبنی بر نایی خوداصالحتوا

مختلف باشند، زیرا این کار نیازمند مهارت های دار کار نقادی در رشتهتوانند طالیهمتضمن آن نیست که همه می هنر کاربست دانش،

آموزان از پذیرش باورهایی که توان در نظر گرفت: سطح نخست بازداری دانشترتیب، تفکر انتقادی را در سطوح متفاوتی میاست. بدین

 (.۱۴۴۴کنند و سطح دوم، ترغیب آنها به ارزیابی اعتبار باورها از منظر متخصصان است )هیر، دیگران مطرح می

(. برنامه درسی ۱۴2۴هایش است )وایتهد، در تمامی جلوه زندگیاز نظر وایتهد، تعلیم و تربیت صرفاً یک موضوع درسی دارد و آن      

گردد. از دیدگاه وایتهد با ارائه یک برنامه درسی مناسب در نهاد تربیت، مراحل رشد وایتهد در قالب ریتم یا مراحل رشد ترسیم می

تواند روح دوره عشق را در مرحله دقت زنده پذیری با هم همپوشانی خواهند داشت... یک معلم با تجربه و دانا میانعطاف ذهنی به طور

                                                 
1. Pedagogy 
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کند که موضوعات درسی همچون ریاضی، تاریخ، ادبیات، و غیره که نگه دارد. وایتهد درباره محتوای برنامه درسی چنین استدالل می

با تمام « زندگی»کنند و در نهایت به نقطه عطفی به نام را دربردارند و با هم ارتباط پیدا می« پویاهای مفاهیم و ایده»هر کدام 

(. اما از آنجا که وایتهد یک معلم ۱۴۴۴وجوهش برسند. در واقع، شاگردان به نگرش کلی نسبت به زندگی دست پیدا کنند )گیلوری، 

آموزان بود. وی معتقد بود نبال معنادار، جالب، و چالشی ساختن ریاضی برای دانشهای تربیتی نیز داشت. او به دریاضی بود، دغدغه

آموز در فرایند تعاملی، دانش را به کار گرفته یا مورد ارزیابی قرار دهد. یادگیری هنگامی که افتد که دانشکه یادگیری زمانی اتفاق می

(. از نظر وایتهد 211۸افتد )الیس، دهد، اتفاق نمیآموز تحویل میشمعلم یک قطعه اطالعاتی را )به صورت یک ایده ساکن( به دان

کشد. در واقع، آموز باید بیاموزد، در ذهن خود به تصویر میآموز خود و آنچه را آن دانشمعلم موفق کسی است که به وضوح دانش

(. بنابراین، بر اساس دیدگاه وایتهد برای ۱3۶۶اکالم، آموز و محتوای برنامه درسی تأکید دارد )زیبوایتهد بر آگاهی معلم نسبت به دانش

آموز، آگاهی نسبت به توان چهار معیار زیر را در نظر گرفت: نیت و قصد معلم از یاد دادن، شناخت کافی نسبت به دانشتدریس می

 آموز دارد.محتوای درس، و ارائه درس متناسب با شناختی که از دانش

 سایر آثار نویسندهمعرفی جایگاه اثر در میان 

های های فلسفی و تربیتی وی به زبانهای مختلف قرار گرفته است. کتابوران حوزهآثار وایتهد مورد ستایش بسیاری از اندیشه

هرچند (. 21۱3با اشتیاق فراوانی مورد مطالعه قرار گرفته است )الو،  -عمدتاً در امریکا -متعددی ترجمه شده و نظریه متافیزیک وی

های وایتهد درباره تربیت برای بسیاری از مربیان ناشناخته است، اما به طور نامتعارفی به روز است. او در دوره زندگی خود در دگاهدی

های یا دانشور یک سیستم آموزشی نبود؛ و هیچگاه در های تربیتی بسیاری خدمت کرد، اما هرگز مدیر حرفهیأتها، شوراها و کمیته

های هستند که به انتشار یک فلسفه های تربیتی وی مقاالت پراکندعلیم و تربیت ایفای نقش نکرد. در واقع، نوشتهمقام یک فیلسوف ت

تربیتی خاص و آموزش آن به معلمان منجر نگردید. با وجود این، آثار تربیتی وایتهد در سطح گسترده خوانده شد. حتی اندیشمندان 

های جدید را تحسین بت به آثار وایتهد واکنش نشان دادند و ترغیب او به تغییر تفکر و ایدهبرجسته معاصر وی مانند دیویی نیز نس

 (.211۸کردند )الیس، 

 شرح دالیل ماندگاری اثر

-(. اما باید اذعان داشت که نظریه211۸مند ساختن کاربست فلسفه در تربیت تالش اندکی داشته است )الیس، اگرچه وایتهد در نظام

انیک مبتنی بر فرایند وایتهد، بسیاری از اندیشمندان را تحت تأثیر قرار داده است. نگاه به واقعیت براساس تعامالت در پردازی ارگ

های شخصیش برای درک زمان، تالش بلندپروازانه برای یافتن نظم کیهانی در طبیعتی که قابل شناخت است، فروتنی نسبت به ادعا

 ستی مسلم وی از جمله ویژگیهایی است که تأثیرات آنها غیرقابل انکار است.ناتمام، و جدیت اخالقی و گشاده د

 گیریبحث و نتیجه

ارائه کرده است، کمک اندکی به درک چگونگی « اهداف تربیت»بدیهی است که رویکرد کلی به مسائل تربیتی، همانند آنچه وایتهد در 

یلسوفان تحلیلی مانند هاردی، پیترز و دیگران مورد تردید قرار گرفته به طوری که این رویکرد توسط ف -کنددستیابی به اهداف می

« مقصدتان چیست؟»توان مورد توجه قرار داد: (. پیترز معتقد است که در بررسی اهداف تربیت دو پرسش را می۱۴۴۴است )گیلوری، 

دهد و برای درک ماهیت کانون توجه خود قرار می (؛ اما او سئوال اول را در۱۴۱3)پیترز، « چگونه به آن آگاهی پیدا خواهید کرد؟»و 

کند که تربیت یک مفهوم هنجارین است که از طریق تعیین گیری میاهداف تربیت به تحلیل مفهوم تربیت پرداخته و چنین نتیجه

های فعالیتیستگی هایی که به شافعالیت -کندها هم جهت، تعیین ارزش ذاتی آن را مشخص میهای فعالیتمعیارهایی برای مجموع
 شوند.قلمداد می تربیتی

هنگامی که انسان  توان گفت که از دیدگاه وایتهد تعلیم و تربیت کسب هنر کاربرد دانش در زندگی است،به طور خالصه می      

زمان با  -یت مکانهای گوناگون در مورد دانش خود به قضاوت و تفکر بپردازد و ارتباط یک رخداد را در یک موقعبتواند در موقعیت

توان گفت که هنر کاربرد دانش را داراست. از نظر وایتهد واقعیت در زمان حال قرار زمان دیگری دریابد، می -رخداد دیگر در مکان

 گوید: تنها کاربرد دانش مربوط به گذشته این است که ما را به زمان( در ارتباط با دانش تاریخ می211۸دارد، همان گونه که الیس )

 زند.اهمیت شمردن زمان حال به ذهن کودکان آسیب نمیحال سازمند سازد. هیچ چیز به اندازه بی
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