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... رسیدن به این سطح از کمال مستلزم وجود  آموزش و پرورش راهنمای افراد برای درک هنر زندگی است؛"
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 مقدمه

گذار در کشور انگلستان به دنیا آمد. پدربزرگ وی بنیان کنتاز توابع شهرستان  گیترامسدر  7697فوریه  71آلفرد نورث وایتهد در 

شرایط تربیتی مناسب در خانه و مدرسه توانست  او با برخورداری از مدیر یک مدرسه خصوصی بود. و پدرش منآکادمی چت

 .های خود را رشد دهدشایستگی

 ی در همان کالج به تدریس هندسهالتحصیلو بعد از فارغ شد کمبریج در ترینیتی برای ادامه تحصیل وارد کالج 7661 سال در وایتهد

 در کالج استاد عنوانبه 7691 تا 7671 سال رسید. از درجه استادی به سالگی، پنجاه سن در 7677 سال در. پرداخت مکانیک و

 در 7691تا سال  و رفت آمریکا در سن بازنشستگی به 7691کرد. او در سال تدریس می کاربردی ریاضیات تکنولوژی و علوم سلطنتی

پرداز فلسفه عنوان نظریههای خود را درباره فلسفه تبیین کرد و بهایده او که بود دوره شغلی این شد. در فلسفه استاد دانشگاه هاروارد

ای از جمله: اکولوژی، آموزش و پرورش، فیزیک، بیولوژی، های گوناگون دانش رشتهای که در حوزه( شهرت یافت، نظریه9پویش) 9فرایند

 و منطق مذهب، فلسفه، به من سالگی بیست سن از" گوید:گونه سخن میو فلسفه کاربرد داشته است. وایتهد در این باره ایناقتصاد 

 از یکی 7611دسامبر  91 در عزیمت به ابدیت زمان تا او. "دهم نشان را خودم که داد من به را شانس این هاروارد. داشتم عالقه تاریخ

  .بود هاروارد تیداسا انجمن در ارشد اعضای

 های وایتهدسیر اندیشهمروری بر 

عنوان اصول  اهای خود را در کتاب سه جلدی ببر مطالعه ریاضیات، فیزیک و منطق متمرکز بود و او ایدهذهن وایتهد جوان ابتدا 

در ها ترین کارن یکی از برجستهعنوا( با همکاری دانشجوی سابقش برتراند راسل به نگارش در آورد. این کتاب به7671 -79) 1ریاضیات

 7671آن را در ردیف بیست و سوم از صد کتاب قرن بیستم قرار داد. او از اواخر دهه 9شناخته شد و کتابخانه مدرن 1زمینه منطق ریاضی

که فلسفه  1زیکمطالعات خود را از ریاضیات به سمت فلسفه علم و سپس متافیزیک متمرکز کرد. او نظام جامع متافی 7691و اوایل دهه 
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9. Process philosophy 
 شده است.ها به فلسفه پویش ترجمه. در برخی از نوشته9

1. Principia Mathematica 

1. Mathematical logic 
9. Modern library  
1. Comprehensive metaphysical system 

 50/45/4930تاریخ پذیرش و انتشار:  41/50/4930تاریخ دریافت: 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_(%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_(%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%DA%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%DA%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C_%DA%86%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
mailto:z_ababaf@yahoo.com
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شامل فرایندها است تا اشیاء مادی، فرایندهایی که  7کار معتقد بود که واقعیتغرب از آن غافل شده بود را بسط داد. وایتهد کهنه

یرد گشکل می 9کرد واقعیت توسط ذرات مادهای که ادعا میبنابراین، توانست نظریه شوند؛وسیله ارتباطشان با دیگر فرایندها تعریف میبه

شود. فلسفه فرایند ادعا عنوان متن بنیادین فلسفه فرایند قلمداد میبه 9های فلسفی وایتهد در زمینه واقعیت و فرایندرا رد کند. تالش

ناپذیر های جداییدیده شود که ما بخش 1ای از فرایندهای وابسته به هممثابه شبکهضرورت پیش رو آن است که جهان به"کند که می

 (.6: 9116مزل، ) "های ما بر جهان پیرامون ما اثرگذار استها و کنشم؛ بنابراین همه انتخابآن هستی

 های درسیبرنامه در متنایده تربیتی وایتهد 

عنوان یک ریاضیدان، فیلسوف و استاد خردمند های تربیتی خود را بهایده تربیتی وایتهد مبتنی بر ایده فلسفی او است. او تالش کرد ایده

ناپذیر ( به نگارش در آورد. از نگاه وایتهد فرایند تربیت بخش جدایی7696) طور اخص در کتاب اهداف آموزش و پرورشر آثار خود و بهد

آموزان هرکدام یک هستی منحصر به فرد دارند که موجودیتشان وابسته و در نظام هستی است. دانش مهاز شبکه فرایندهای وابسته به

شوند که شخصیت در حال هایی درک میمثابه هستآموزان بههای حاضر در نظام آموزش و پرورش است. دانشتپیوند با شبکه هس

 شدن دارند، شخصیتی که متأثر از رویدادهای تربیتی گذشته خود و آماده پذیرش تغییر و شدن به سمت آینده هستند. 

ش مذهبی برای او وظیفه و تکریم است. وظیفه در جامعه انسانی و . آموز"ماهیت آموزش باید مذهبی باشد"وایتهد تأکید دارد که 

اساس تکریم آن است که درک کنیم "ارتباطات جهانی و همچنین در مقدس دانستن جهان هستی نقش دارد. در ادامه اشاره دارد که 

های همین ایده زمینه گفتمان (.1: 7696)" کل هستی، گذشته و آینده، کل گستره زمانی را که ابدیت است در خود دارد "حال"که 

ها به نظریه برنامه درسی و تأمل یکی از آن گفتمان ؛(761: 7969اسالتری، ) مدرن فراهم نموده استارزشمندی برای برنامه درسی پست

کند. ویسی تعبیر میاز آن بر ظرفیت شخصی افراد درگیر در فرایند تربیت برای خود شرح حال ن 1دارد. پایناراشاره  “currere”بر واژه 

های درسی بنابراین، برنامه به این معنا آموزش مذهبی بر مبنای درک پدیدارشناختی و رشد عقالنیت به کمک فلسفه و حکمت است؛

را در خود  " گرایانه تعدیل شده مبتنی بر دینجامع، مشارکتی و عمل"باید در جهت تولید رفتارهای شایسته باشد که نوعی رویکرد 

دهند های کارگزار در نظام تربیت تشکیل میآموزان، معلمان، اولیاء و دیگر هست. محوریت آن را پویش ذاتی و خودجوش بین دانشدارد

  سازی دارد.که گرایش به عدم تمرکز و یکسان

آموزان ز بیرون. دانشزا است تا تحمیلی افرایند تربیت از نگاه وایتهد یک فرایند هدفمند است اما این هدفمندی یک خصیصه درون

آموزان نباشد. این گرایانه دانشکنند مهم آن است که نظام تربیت مانعی برای پویایی طبیعتهای خود را تولید میدر فرایند شدن هدف

ی انتخاب عنوان مبناهایش بهگذاری در نظام تربیت نیست بلکه مسئوالن نظام تربیت زندگی در تمامی جلوهامر به معنای غفلت از هدف

 هایشتنها موضوع تربیت خود زندگی در همه جلوه"گوید: چنین میهای برنامه درسی مدنظر قرار دهند. در این باره وایتهد اینهدف

عنوان هدف قراردادن آن مرحله از کمال تواند بهزندگی تنها می": سازددر بحث از هدف زندگی وایتهد کمال انسان را مطرح می ." است

هایی است که در دسترس قرار دارند. هدف، اما هدف همواره در فراسوی واقعیت ؛دهد، شناخته شودیط محیطی اجازه میکه شرا

 (.1: 7696)" استدستیابی به نوعی از کماالت 

زان در آموگری دانشهای بالفعل است نقش فعال و انتخاببا توجه به اینکه اساس فلسفه فرایند بر پویایی و استمرار حرکت هست

توانند این نقش را ایفا نمایند که برخوردار آموزان میگیرند. زمانی دانشامور مدرسه مدنظر قرار می ها درهای درسی و مشارکت آنبرنامه

                                                 
7. Reality  
9. Bits of matter  
9. Process 
1. Interrelated 

1. Pinar 
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آموزان زنده دانش"شده باشند. وایتهد در مقدمه کتاب اهداف آموزش و پرورش بر این تأکید دارد که زیستی و تربیتاز فرهنگ هم

شان است. همچنین معلمان باید زیست ها به سمت رشد خود وجودیند و هدف آموزش و پرورش برانگیختن و راهنمایی کردن آنهست

. او در ادامه منظور خود را از " است 7های راکدزنده توأم با افکار زنده داشته باشند کل کتاب اعتراضی علیه دانش مرده یعنی ایده

اند بدون آنکه کاربرد یا درستی طور منفعالنه دریافت کردهآموزان بههایی که ذهن دانشایده"دهد: ضیح میگونه تواین های راکدایده

... هدف تربیت کسب " بسازند 9های قبلی خود ارتباط داده و ترکیب جدیدیها را با یادگیریها را مورد بررسی قرار داده باشند یا آنآن

از نگاه . های اطالعات هیچ نسبتی با آن ندارندپارهو تکه داردانسانی  حسدریافت زیباشناختی و ، 9ورزیکه در خود اندیشه است فرهنگ

 :7696) " ای دانش فهمیده شده و فرهنگ را در خود درونی کرده استهای سنجیدهیافته، فردی است که تحت راهنماییاو فرد تربیت

7.)  

 خودفردیت هر پدیده در خالقیتی نهفته است که "ه درسی است و از نگاه وایتهد های برنامای دیگر در باب هدفخالقیت مقوله

در متن برنامه درسی است. محتوا بخشی از آن متن  تحقق اهداف مستلزم طرح تدابیری (.97 :7691)" داردآن پدیده را در پی  آفرینی

است و بقای  1های دانشیخردورزی کسب سطحی از بنیان است و در این زمینه وایتهد بر کسب دانش تأکید دارد. از نگاه او الزمه

انسجام درون و بین محتوایی فهم دانش را  خوبی فهمیده شده باشد.خردورزی در گرو استمرار کسب دانش است البته دانشی که به

محتوای برنامه درسی موافق  انبوهی از انواع موضوعات در های گسسته از هم وکند. او با محتوای برنامه درسی شامل دانشتسهیل می

خصوص برای جای آن بر انتخاب موضوعات محدود و مهم بهشود؛ بههای گسسته از هم میموجب دریافت منفعالنه ایده نیست زیرا

تدریس  1طور کاملکنید بهموضوعات متعدد را تدریس نکنید، موضوعی که تدریس می"آموزان دوره ابتدایی تأکید دارد. دانش

: 7696)" شودهای گسسته از هم میهای کوچکی از دانش وسیع درباره یک موضوع موجب دریافت منفعالنه ایدهتدریس بخش...کنید

نظر با برد و همرا بکار می 9کند و اصطالح تکه تکه کردن طبیعت(. همچنین او برنامه درسی مبتنی بر موضوعات جدا از هم را نقد می7

 (.77: 9111ریفرت، ) دیویی است

آموزان پس واقعیت دانش راه دارد. اصل حرکت جزبهدر همه چیزها  داند و معتقد است نو شدنمیحرکت  را وایتهد متن واقعیت 

تواند جدا از یابد. بر این اساس، محتوای یادگیری نمیای است که تحت ارشادگری نظام تربیت تحقق میماحصل تکاپوهای خود انگیخته

به معنای را تربیت های یادگیری است. برای این منظور، وایتهد ماحصل فعالیت باشد و به عبارتی محتوای یادگیریهای یادگیری فعالیت

همچنین  (.1 و 1 :7696)وایتهد،  داندمی هایشخود زندگی در همه جلوه را تنها موضوع تربیت وبه کار بستن دانش ]در زندگی[  هنر"

 . (9 :7696و معتقد است که زمان حال تنها چیزی است که وجود دارد )دارد  او به زمان حال در تربیت تأکید

پذیر های موجود در محتوا امکانآموزان است تا تعامل با ایدههای دانشهای یادگیری توجه به توانمندیاساس سازماندهی فعالیت

بر طبیعتشان دشوار است و نباید انسجام و جامعیت  های دانش موضوعی بناشود اما باید پذیرفت که آموزش و یادگیری برخی گزاره

 (.7: 7696)وایتهد،  های راکد خواهد بودساز ایدهو زمینه دانش موضوعی قربانی ساده کردن آن شود زیرا این عمل دانش را ناقص

حل را در کاربست یک فرایند اهیادگیرنده در تعارض است. وایتهد ر 1های راکد مضمونی است که با طبیعت ذهن پویا و رشد یابندهایده

                                                 
7. Inert idea  

9. fresh combination 
9. activity of thought 
1. Knowledge basis  
1. Thoroughly 

9. Bifurcation of nature  
1. Self-development  
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که  فرایندیاست.  9، دقت و تعمیمشوقصورت تکرار مداوم سه مرحله فرایند تربیت به"داند. می 7ای تحت عنوان فرایند تربیتسه مرحله

 (. 76 :7696) " نداردهمواره در تحول است و انتهایی 

های های دورهشوند که بنیاندرهم تنیده رشد ذهنی محسوب میو  اساسی واحدهای 9ای یادگیریهر مرحله از فرایندهای دوره

تواند ای است که کودک میرا به همراه دارد مرحله 1دهند. مرحله شوق که رویداد رشدی احساسیتر رشد ذهنی را شکل میبزرگ

های خود از به افکار و برداشت ها را درک کند. در این مرحله کودک به کمک زبان گفتاریهای اطراف خود و ارتباط بین آنپدیده

شود. کاربرد زبان کننده دارد و کودک آماده ورود به مرحله دقت میها نقش تقویتبا آن دهد و برقراری ارتباط عاطفیها نظم میپدیده

 سازد.های جدید زمینه ورود به مرحله تعمیم را مهیا میدر موقعیت

در این مرحله تأکید بر یک ارتباط های ناشناخته است. اخته به سمت کشف ارتباطانگیز حرکت از حقایق ناشنشوق نتیجه هیجان

کودک با کلیت یک موقعیت رو به (. 99: 7691) کندشورانگیز و عاشقانه با سوژه است که زمینه کشف و تفکرات کنجکاوانه را فراهم می

دهد که منجر به پدیدآیی یک می 1جربه کند و به او یک ایده عامکشفی که شادی آن را باید تشود. رو و شوق برای کشف در او ایجاد می

گیرد. صرفاً یک تحلیل منطقی نیست هرچند آن را هم در بر می "فهم"شود. از نگاه وایتهد نسبت به رویدادهای زندگی خود می 9فهم

 (. 9-7: 7696) فهم مورد تأکید او فهم نسبت به رویدادهای حال است به معنای همه آنچه وجود دارد

شود و به تحلیل های عام بر ساختار زبانی و ساختار علمی دانش متمرکز میآموز به کمک فهم برخاسته از ایدهدر مرحله دقت دانش

آیند. تحقق این مرحله مستلزم های کشف شده هستند به دست میهای حقایق جدید که ایدهپردازد. از دل تحلیل، ذره ذرهحقایق می

 آموز همراه با ارشادگری خردمندانه معلم است. آماده شکوفایی دانش حضور ذهنیت

(. تعمیم 99: 7691وایتهد، ) دهدکند و کاربردهایش را مورد مطالعه قرار میهای عام شروع میآموز از ایدهدر مرحله تعمیم دانش

شود و با خود پردازد. این عمل بارها تکرار میها میدهای ها و باز طراحییک بازشناسی است که به بازاندیشی شرایط، درک دوباره نظریه

سوی سوی پیچیدگی، غنا بخشی و حرکت بهدنیایی جدید به همراه دارد دنیایی که پایانی ندارد. این نگاه فلسفه آموزش و پرورش را به

 دارد بینیپیشهور و تا حدی غیرقابلکند. این بیان حاکی از آن است که یادگیری طبیعت نوظها هدایت مینوآوری و نوسازی ارزش

صورت ادواری و مستمر ادامه این مراحل بهداند. (. وایتهد این مرحله را ثمره تربیت سنجیده و یک موفقیت می11: 9171ماتیسون، )

وان یک ارگانیسم در حال عنهای ذهنی بههایی درباره قابلیتفرضداند که مبتنی بر پیشاو انجام این مراحل را یک ضرورت می یابند.می

در برنامه درسی مورد تأمل  1عنوان منبع الهام بخش برای عمل ارشادگریتواند به(. اصول فرایند تربیت می76-76: 7696) رشد است

 قرار گیرند.

یادگیری حضور آموزان متناسب با سه مرحله فرایند تربیت بر دو اصل اساسی انضباط و آزادی استوار است که باید در زندگی دانش

کارگیری داند اما کسب دانش مستلزم بهآموزان را آزاد بودن در مقابل دانش میداشته باشند. وایتهد الزمه خردمند تربیت کردن دانش

آموز فرصت دیدن برای دیدن و عمل کردن برای عمل کردن داشته باشد. اگر انضباط است. در مرحله شوق تأکید بر آزادی است تا دانش

آموز در بهترین حالت به دانش راکد که برایش الهام شود و دانشباط در این مرحله اعمال شود ذهن در حال رشد با وقفه رو به رو میانض

آموز متمرکز بر دقت دانش (. در مرحله99: 7696) رسدهای بدون دانش میبخش نیست و در بدترین حالت به سطح ناچیزی از ایده

کند اما نظم نباید به مانعی برای حق انتخاب در شود و نظم حاکم بر رفتار آزادی مرحله شوق را دنبال میمییادگیری موضوعات درسی 

                                                 
7. The rhythm of education 
9. Infancy, Precision & Generation  
9. Cyclic learning processes  

1. Romantic 

1. General ideas 
9. Understanding  
1. Mentoring  
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(. روح شوق داللت بر عنصر آزادی و استمرار آن در مرحله دقت تأکید بر 91: 9171ماتیسون، ) فرایند یاددهی یادگیری تبدیل شود

شود. به عبارتی، رشد مستلزم حضور متناوب آزادی و نظم مجدداً به آزادی ختم می که در مرحله تعمیم های منظم کاری داردروش

ها هم به لحاظ تغییر ریتمیک و هم به لحاظ حرکت در حال است. آزادی مرحله شوق به مانند آزادی مرحله تعمیم نیست؛ تفاوت آن

 (.7691:97) گیری و تولید خود است و پایانی نداردحال شکلکنند. این فرایند مدام در را ایجاد می 7رشد است و یک فرایند مارپیچی

 دستاوردها

ای است که به لحاظ فهم و پیشینه علمی مانند وایتهد کار آسانی نیست و نیازمند نگارندهبحث در باب دستاوردهای اندیشمند بزرگی به

تاورد آن است که دانشگاه کمبریج و هاروارد فرهنگ ترین دسبرجسته های او را داشته باشد.توان درک و به نگارش درآوردن ایده

مانند وایتهد هستند. او بیش از شصت سال به مطالعه، پژوهش، دانشگاهی، اعتبار علمی و تاریخشان را مدیون اندیشمندان بزرگی به

و  ، طبیعت زندگییاتاخالقفرهنگ و تمدن، زیبایی و هنر، های ریاضیات، فیزیک، فلسفه، تربیت، مذهب، تدریس و تألیف در زمینه

پرداخت. او به معنای واقعی سواد دانشگاهی داشت و با گذشت بیش از هفت دهه از آثارش هنوز در دنیای امروز مسائل اجتماعی 

 وضوح مشاهده کرد.های بعد از خودش بهتوان در نظریهها را میبخش است و رد پای آنهایش الهامایده

گونه که هست بسط داد و به همین آموزان هماناتر از دیوارهای خانه و مدرسه به زندگی واقعی دانشوایتهد حقیقت تربیت را فر

 :پنج فضیلتحضور تمدن یک جامعه را مستلزم منظور در آثار خود به طرح مباحث فرهنگ، مذهب، اخالقیات و تمدن پرداخت. او 

های اخیر به همین دلیل در سالدانست ها میضرورت آنر مردم نسبت بهو باو صلح و آرامش و هنر ،تکاپو و نوجویی ،زیبایی ،حقیقت

کتاب سرگذشت مباحث (. 9119رز، ) محیطی بوده استمحیطی و اخالق زیستپرکاربردترین ایده در حوزه مطالعات تمدن زیست

 .رسندمیت متمدن به منصه ظهور مفهوم تمدن و کوششی برای فهم این نکته است که چگونه موجودا مطالعهها متمرکز بر اندیشه

توان همه مسائل نمی ، خطر بزرگ، در ساده نمودن بیش از حد امور است.هااندیشهدر تاریخ "همچنین بر این نکته تأکید داشت که 

وان در حدی تنزل تهای برین را نمیتر، دریافتها را بفهمند. به عبارت روشنعالی فلسفی و علمی را بیش از حد ساده نمود تا همگان آن

 "باشدمینیست، بلکه مضر هم  پذیرامکانداد که همه افراد آن را درک کنند و اساساً تالش در جهت ساده کردن حقایق عالی، نه تنها 

و (. ا7699وایتهد، ) طور مفصل هم به لحاظ نظری و هم در تجربه تربیت به آن پرداختدین مفهومی است که وایتهد به .(7699)وایتهد: 

 (. 9 :7966)زیباکالم،  شددیدگاهی نوین در باب شناخت و تربیت مطرح کرد که منشأ تحوالتی در تعلیم و تربیت 

 منابع

مدرن. ترجمه صمد ایزدی، مصطفی قادری و فاطمه حسینی. انتشارات آوای ریزی درسی در عصر پست(. برنامه7969) اسالتری، پاتریک

 نور. تهران.

 .تهران. انتشارات حفیظ. وایتهد و تعلیم و تربیت .(7966) فاطمه، زیباکالم
Mathisen. Arve (2015). Rhythms in Education and the Art of Life. Research on Steiner Education, 6 (2), 36-

51.  

 Mesle, C. Robert (2009). Process-Relational Philosophy: An Introduction to Alfred North Whitehead. West 

Conshohocken: Templeton Foundation Press.   
Riffert, Franz G. (2005). Alfred North Whitehead on Learning and Education: Theory and Application. 

Cambridge Scholars Press. 

Rose, Philip (2002). preface On Whitehead. Belmont: Wadsworth. 

Whitehead, Alfred North (1929). The Aims of Education and Other Essays. New York: Macmillan Company. 

Whitehead A. N. (1978). Process and Reality. New York, NY: The Free Press. 

 

Further Reading  

 Whitehead, Alfred North (1926). Religion in the Making. New York: Macmillan Company.  

                                                 
7. Spiral  

https://en.wikipedia.org/wiki/C._Robert_Mesle


 تهدیآلفرد نورث وا برنامه درسی /  مشاهیر 91محور 

 6 

 Whitehead, Alfred North (1933). Adventures of Ideas. New York: Macmillan Company. 

 Whitehead, Alfred North (1938). Modes of Thought. Free Press. 

 Whitehead, Alfred North (1947). The Wit and Wisdom of Whitehead. Beacon Press. 


