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نظريه برنامه درسي وجودی ،نظريهای است درباره چگونگي فراهم ساختن تجربههای هستي آسا در مدرسه و كالس درس .برای
بحث درباره اين نظريه ابتدا به خود فلسفه وجودی و سپس به نظريه برنامه درسي ميپردازيم .بخش پاياني مقاله به ارزيابي
مختصری از اين نظريه اختصاص دارد.
ريشههاي تاريخی و نمايندگان فلسفه وجودي
ازلحاظ تاريخي فلسفه وجودی آمیزهای است از دو سنت فلسفي ،تجربهگرايي متافیزيكي كه بر عنصر واقع بودگي 3و افكندگي
انسان در جهان پای ميفشارد و اضطراب ديني .ريشههای اين دو سنت را ميتوان تا قرون باستان و سدههای اولیه مسیحي
دنبال نمود ( وال .) 7-10 :1969،4بااينحال در سدههای نوزدهم و بیستم تأثیر متفكراني چون نیچه ،كييركهگور و هوسرل در
پیدايش فلسفه وجودی عمیق و ماندگار است .كييركور ،5هايدگر ،6ياسپرس ،7مارسل 8و سارتر 9از نمايندگان اين فلسفهاند.
موضوع فلسفه وجودی ،انسان و يا به تعبیر هايدگر ( دازاين ) است .دازاين 10آن باشندهای است كه وجود دارد يعني او بیرون
ميايستد؛ او در جهان و با ديگران است( هايدگر،1386 ،ترجمه جمادی ) .دازاين تاريخمند ،11آزاد و مسئول انتخابهای خويش
است .پیامد اين وضعیت احساس دلهره است ( كاپلستون،1389 ،12ترجمه حلبي337 :؛ كلینبرگر،1384 ،13ترجمه ابوتراب و
عطاردی .)73 :فیلسوفان وجودی در كنار تأكید بر فرديت (كييركهگور ،1388 ،ترجمه منجم؛ پاپكین و استرول1377،ترجمه
مجتبوی؛ ربكا ) 411 :2007 ،14بر پیوند انسان با اجتماع نیز اصرار ميورزند .هايدگر بودن با ديگران را بخشي از

ساختار دازاين15

دازاين 15معرفي ميكند ( هايدگر ،1386 ،ترجمه جمادی )307 :و ياسپرس نیز "خود بودن" را مستلزم ارتباط با غیر خود
ميداند ( ياسپرس1970 ،1963 ،16؛ وال و ورنو ،1387 ،17ترجمه مهدوی .) 173 :به نظر هايدگر اگزيستانس به معنای از خود
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برون ايستادن 1و يا از خود بدر شدن ، 2همانا در -جهان -بودن دازاين است ( .هايدگر،1386 ،ترجمه جمادی .) 170 :ياسپرس،
كييركهگور و مارسل نیز ( كین ،1375 ،3ترجمه ملكیان )دامنه اين ارتباط را وسیعتر دانستهاند .ياسپرس از ارتباط انسان با
فرارونده 4سخن گفته است و آن دو از ارتباط باخدا.
نظريه برنامه درسی

وجودي5

فلسفه وجودی حاوی داللتهای مهمي برای طرح يك نظريه برنامه درسي است ( مك كواری ،1377،ترجمه حنايي كاشاني:
 .) 264اين داللتها را ميتوان بر اساس مؤلفههايي كه به نظر میلر اجزای يك نظريه برنامه درسي را تشكیل ميدهند موردبحث
قرارداد.
.1هدفهای برنامه درسي  :هدفهای برنامه درسي را ميتوان از انسانشناسي فلسفه وجودی استنتاج كرد .با توجه به تأكیدی
كه در اين نگرش بر سه مؤلفه آگاهي ،آزادی و ارتباط ميشود ،شايد بتوان از سه هدف برنامه درسي وجودی به شرح زير سخن
گفت:
الف .آگاهي بهعنوان فرديت :در فلسفه وجودی انسان بهعنوان آگاهي وجود دارد (ياسپرس ،1969 ،ج .)49 :1او در آگاهي خويش
خود را بهمثابه يك فرد ادراك ميكند .اين آگاهي سرآغاز فاصلهگذاری انسان از ديگر موجودات و حتي همنوعان است .به نظر
كييرگهگور آگاهي انسان به خود بهعنوان يك فرد ،در تجربه او از متناهي و نامتناهي رخ مينمايد .برای هايدگر و سارتر
خودآگاهي در افكندگي در جهان يا واقع بودگي آشكار ميشود  .در انديشه ياسپرس اوج اين آگاهي در ساحت هستي ممكن( 6
ياسپرس ،1970 ،ج )2پديدار ميگردد .در اين ساحت است كه انسان به خود بهعنوان باشندهای آزاد و درراه ،تاريخي و نیازمند
ارتباطي عمیق با خود ،با ديگران و با فراروندِ آگاه ميشود.
از منظر فلسفه وجودی آگاهي به خود بر بنیاد آگاهي به جهان ،استوار است .هايدگر در اثر تأثیرگذار خود بانام "هستي و

زمان"7

به شرح مبسوط اين آگاهي پرداخته است .او در تحلیل آگاهي از جهان ،آن را مجموعهای از اشیاء كه رویهم جهان خوانده
شوند ،معرفي نميكند ،بلكه جهان پديداری است كه تنها برای دازاين آشكار ميشود .جهانیت جهان در نحوه ظهور باشندگاني
است كه دازاين با آنها سروكار دارد ( هايدگر ،1386 ،ترجمه جمادی .) 195 :آگاهي دازاين از جهان ،چیزها و اشیا را بهصورت
باشندگان تو دستي 8و پیشدستي 9آشكار ميسازد .بنیاد آگاهي تو دستي ما از جهان بر عمل و بكار گرفتن اشیاء يا اهتمام
عملي استوار است .اين آگاهي رویهمرفته جهان ابزاری ما را ميسازند ( همان .) 203-204 :آگاهي پیش دستانه دازاين از
جهان ،آنگاه است كه وقفهای در آگاهي تو دستي از جهان پديد آيد .به نظر هايدگر كاربرد ناپذيری اشیای نودستي به آگاهي
پیشدستي منجر ميشود ( همان .) 214 :دازاين با آگاهي به جهان ،به خود نیز آگاه ميشود .به سخن ديگر آگاهي به جهان،
نحوهای از ظهور آگاهي به خود است.
پیامدهای تربیتي اين نگرش چیست؟ در فهم متعارف ،جهان مجموعهای مستقل از واقعیتهاست كه ميتوان بيطرفانه آن را
شناخت و سپس آن را از طريق محتوای درسي به فراگیران منتقل ساخت.درحاليكه در رويكرد وجودی آگاهي عملي به عالم
بر آگاهي نظری مقدم است و اين آگاهي نیز بهنوبه خود بر عدم تقابل و جدايي ذهن  -عین تكیه دارد .در نظر فیلسوفان وجودی
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غلبه تفكر تكنیكي و كمي بر روشهای پژوهش علوم – و نیز علوم انساني – و همچنین بر فرايند تعلیم و تربیت ،بهگونهای كه
دروس نظری بر دروس عملي ترجیح داده ميشوند؛ و نیز برتری روش تجربي بهعنوان روش علمي ،حاصل همین تلقي متعارف
از جهان و آگاهي به آن است.
ب .آزادی و مسئولیت :از منظر فلسفه وجودی ،آزادی و مسئولیت با آگاهي به فرديت شخص پیوند ناگسستنيای دارد .انسان
آزاد است بيآنكه بداند چرا .آزادی در انتخابهای او آشكار ميشود .او مسئول انتخابهای خود ،خواه برای خود و يا ديگران،
است( سارتر ،1376 ،1ترجمه رحیمي .) 30 -29 :او نميتواند و نبايد به هر انتخابي دست زند .اگرچه چیزهای بسیاری را ميتوان
انتخاب كرد اما آزادی خود انتخاب شدني نیست ( ياسپرس ،1970 ،ج . ) 160 :2آزادی او ،او را از ديگر جانوران ممتاز ميكند.
آزادی در او يك امكان است (همان .) 158 ،سارتر (  ) 1996و برديايف ريشههای آزادی را نیستي ميدانند كه امكان است و نه
هستي كه فعلیت و ضرورت دارد ( .به نقل از مك كواری ،1383 ،ترجمه حنايي كاشاني" .) 180:نیستاني بودن" ( meontic
) (همان ) 181 :آزادی به اين خاطر است كه برای انسان يك امكان است و نه واقعیت دادهشده .آدمي ميتواند با سپردن
سرنوشت خويش به همگنان ،و يا تن دادن بهضرورت های طبیعي زندگي ،آزادی خود را فرونهد .از منظر تربیتي ايجاد زمینههای
الزم برای رشد و شكوفايي آزادی شاگردان موضوع اهتمام برنامه درسي وجودی است.
ج .ارتباط  :نميتوان به انسان انديشید مگر آنكه او را در شبكهای از ارتباط با ديگران تصور نمود .در درون مدرسه اين ارتباط
بهصورت رابطه میان شاگردان با آموزگاران و ديگر شاگردان آشكار ميشود .اين ارتباط درصورتيكه اصیل بوده و بر پايه آزادی
شاگردان و اقتدار معنوی آموزگاران و بر زمینه عشق و محبت بنا شود ،بهروشني انديشه ،به شكوفايي تواناييها ،و ايجاد محیطي
امن برای تجربههای هستي آسا ميانجامد .ازاينرو ،در مدرسهای كه تهديد ،اجبار ،ترس و تحمیل وجود دارد نميتوان به
شكلگیری ارتباطي سازنده امیدوار بود .به نظر ياسپرس ارتباط میان آموزگار و شاگردان زمینه اعتماد به خود و به يكديگر است
( ياسپرس ،1375 ،ترجمه لطفي.) 37 :
 .2محتوای برنامه درسي و يادگیری :تحقق اهداف برنامه درسي نیازمند تدارك محتوای برنامه درسي و يا تجربههای مفید
تربیتي است .اما كدام محتوای درسي تحقق اين اهداف را میسر ميسازد؟ به نظر موريس )102 :1961( 2درسهای هنری چون
موسیقي ،نقاشي ،شعر و نگارش خالق به دلیل فراهم آوردن امكان رشد و شكوفايي آگاهي به وضعیت نهايي شاگردان مفیدند.
او همچنین درسهايي چون علوم اجتماعي را در فهم مناسبات میان آدمیان و حل كشاكشهای اجتماعي مناسب ميداند .به
فهرست اين درسها ميتوان تاريخ و ادبیات را نیز اضافه كرد .بهويژه " فايده تاريخ عبارت از روشنگری درباره گذشته و ارائه
فرضیات متفاوتي به مردم اين روزگار برای زندگي در عصر حاضر است ( ".گوتك،1386،3ترجمه پاكسرشت .) 179 :اهمیت
ديگر مطالعه تاريخ آگاهي به سنت فرهنگي است.
.3فرايند تدريس و يادگیری :از منظر فلسفه وجودی تحلیل فرايندهای تدريس و يادگیری بر تحلیل هستي شناختي فهم استوار
است .برای آگاهي از اين فرايندها بايد از چگونگي فهم پرسش به میان آورد .به نظر هايدگر و سارتر فهم با عمل فرا افكندن
ارتباط تنگاتنگي دارد .هايدگر معتقد است كه فهم و يا آگاهي خود وجهي از اگزيستانس دازاين است كه بنیاد آن را بايد در –
جهان – بودن او جستجو كرد ( همان .) 190 -191 :او خود را همچون امكان فرا ميافكند و از اين طريق نسبت خود را با
چیزها درمييابد .فهم در نگاه او درواقع گشودگي دازاين برای هستي است .فهم خود هستي دازاين است .يعني چنین نیست كه
دازاين هست و سپس چیزی را مي فهمد ،هستي داشتن دازاين يعني گشوده بودن به جهان و پديدار شدن جهان در دازاين است.
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( جمادی .) 463 :1385 ،تا آنجا كه مسئله به فرايند ياددهي – يادگیری مربوط است ،اين تلقي حاوی دو داللت بااهمیت است:
نخست تقدم فهم عملي بر نظری كه سبب ميشود تا يادگیری را بر اساس عاليق يادگیرنده تفسیر نمايیم ،و دوم ،يادگیری
بهعنوان فرافكني يادگیرنده .اين برافكندن بهعنوان مقولهای وجود شناختي جهان را در هر گام به صورتي آشكار ميشود كه
پیشبیني پذير نیست .به سخن ديگر ،فهم انكشاف جهان است .واگشايي جهان بهمثابه فهم زمینه واگشايي هستي خود فراگیر
نیز هست .اين فرايند كه به نظر هايدگر بر نوعي پیش داشت ،پیشديد و پیش دريافت استوار است مانع از دريافت و آگاهي به
جهان و خود به صورتي ثابت و معین ميشود .فهم را ميتوان جرياني سیال و ناتمام يافت ،يعني جرياني كه تدريس را از صورت
انتقال صرف اطالعات و مهارتها خارج و به زمینهای برای تجربه و آزمون درستي و يا نادرستي فهم فراگیران ازآنچه در كالسهای
درس تجربه ميكنند تبديل ميسازد .متناسب با اين رويكرد به يادگیری ميتوان روشهای تدريس غیرمستقیمي چون داستان،
شعر ،طنز و استفاده از زبان كنايه ( مستعان ) 67 :1386 ،روش گفتوگو بكار گرفت .اين روش نهتنها موردتوجه كييركهگور،
بلكه بوبر( 1كافمن ، 1386 ،2ترجمه سهرابي و عطاردی) و ياسپرس ( افالطون  ) 1357نیز بوده است .هايدگر از سكوت بهعنوان
شكل ديگری از گفتوگوی اصیل نامبرده است " .سكوت اصیل تنها در گفتار اصیل و خالص ممكن ميگردد .دازاين برای آنكه
بتواند سكوت كند بايد چیزی برای گفتن داشته باشد؛ و اين يعني او بايد گشودگي اصیل و سرشاری كه از آن خود اوست در
اختیار داشته باشد ( .هايدگر .) 400-401 :1386،بر بنیاد انديشه هايدگر فرايند تدريس را به صورتي ديگر نیز ميتوان توصیف
كرد .در اين زمینه بیان "مككواری "3بهخوبي گوياست:
تدريس حالتي از هستي-با-هم /با -هم-بودن است ،حالت مثبتي از بیمناكي كه در آن آدمي پیشاپیش ديگری ميجهد ،تا امكانهای او را
برای خود او آشكار كند ،اما هرگز بهجای ديگری نميجهد ،زيرا اين درواقع به معنای محروم كردن او از امكانهايش خواهد بود .اين هستي-
با-هم/-با-هم-بودن نیز بهنوبهی خود مستلزم استفادهی اصیل از زبان است.)245 :1377 ( .

.4رابطه میان آموزگاران و شاگردان :فیلسوفان وجودی به مسئله ارتباط توجه ويژهای كردهاند .به نظر ياسپرس ارتباط میان
آموزگار و شاگردان شرط الزم شكفتن هستي آنان است .آموزگار حقیقي امكان چنین ارتباطي را فراهم ميسازند .البته اين در
صورتي است كه او خود باشد و خود بماند( هورن ،1382 ،4ترجمه نقیبزاده .) 875 :ياسپرس حفظ استقالل شاگردان ،بهره
بردن از اقتدار معنوی و صداقت را از شرطهای اين ارتباط ميداند ( ياسپرس،1970 ،ج .) 60 :2اقتدار موردنظر او را نبايد با
سلطهگری ،يعني فرمان راندن و اطاعت خواستن كه بنیادشان قدرت است ،يكسان دانست ( .ياسپرس .) 39 :1961 ،به نظر او
آزادی شاگردان و اقتدار آموزگار به يكديگر تعلق دارند .زيرا آزادی بدون اقتدار به خودسری تبديل ميشود و اقتدار بدون آزادی
به خشونت .انسان بهراستي آزاد به اقتدار حرمت مينهد ،و كسي كه به اقتدار حقیقي ارج نهد ،واقعاً آزاد است .آزادی محتوای
خود را از اقتدار ميگیرد ( .همان.) 38 ،
 .5ارزشیابي از يادگیری  :درصورتيكه منظور ما از ارزشیابي ،محاسبه كمي و رفتاری آموختههای فراگیران پس از مطالعه متني
و آموختن مهارتي باشد ،احتماالً برنامه درسي وجودی دراينباره سخن چنداني برای گفتن ندارد .زيرا در نظريه برنامه درسي
وجودی ،هدف واقعي آموزشوپرورش نه آموختن چگونگي انجام كاری است و به خاطر سپردن و باز پس دادن آموختهای ،بلكه
خود شدن آنان است .شخصي و انفسي بودن تجربه يادگیری و وابستگي آن به افق نگاه فراگیران مانع از آزمودن آنهاست .اين
فرايند هیچگاه كامل نیست و همواره تداوم دارد .ارزشیابي از يادگیری كه اكنون رايج است بر دوگانگي ذهن و عین بناشده است
كه از سوی فیلسوفان وجودی پذيرفته نیست.
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ارزشيابی از نظريه برنامه درسی وجودي
نظريه برنامه درسي وجودی را چگونه ميتوان در معرض داوری قرارداد؟ بدون شك اين نظريه برای آناني طرفدار يك نظام
آموزشي فني و دقیقاندكه آموزشوپرورش را فرايندی محدود و معین ميدانند ،فاقد هرگونه جذابیت و فايده عملي است .در
نقطه مقابل ،در نظريه برنامه درسي وجودی بيآنكه كاربردهای عملي ناديده گرفته شود ،با گسترش افق نگاه به انسان ،تالش
ميشود تا سطح تربیت را فراتر برده و جنبههای شخصي و دروني شاگردان را شامل گردد .دغدغه اساسي مربیان وجودی نه
آموختن دانشهای معین است و نه بكار بردن مهارتهای آموختهشده ،بلكه فراهم كردن زمینههای رشد و شكوفايي امكانهای
بيمانند در آنان است.
منابع و مأخذ
پاپكین ،ريچارد و استروول ،آوروم (  ،) 1377كليات فلسفه ،ترجمه جالالدين مجتبوی ،چاپ جهاردهم ،تهران :انشارات حكمت.
بوبر ،مارتین(  ،) 1386من و تو  ،ترجمه انگلیسي از والتر كافمن ،ترجمه ابوتراب سهراب و الهام عطاردی ،چاپ دوم ،تهران:
فرزان.
جمادی ،سیاوش (  ،) 1385زمينه و زمانه پديدارشناسی ،تهران :انشارات ققنوس.
سارتر ،ژان پل (  ،) 1376اگزيستانسياليسم و اصالت بشر ،ترجمه مصطفي رحیمي ،چاپ نهم ،تهران :نشر نیلوفر
كاپلتسون ،فردريك (  ،) 1389فلسفه معاصر ،ترجمه علي اصغر حلبي ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات زوار
كلنبرگر ،جي (  ،) 1388كیيركهگور و نيچه ،ترجمه صالح نجفي ،چاپ اول ،تهران :انتشارات رخ داد نو.
كین ،سم (  ،) 1375گابريل مارسل ،ترجمه مصطفي ملكیان ،تهران :انتشارات گروس.
كي ير كه گور ،سورن (  ،) 1388بيماري به سوي مرگ ،ترجمه رويا منجم ،چاپ دوم ،اصفهان :انتشارات پرسش.
گوتگ ،جرالد (  ،) 1386مكاتب فلسفی و آراء تربيتی ،ترجمه محمد جعفر پاك سرشت ،تهران :انتشارات سمت.
مستعان ،مهتاب (  ،) 1386كیيركهگور متفكر عارف پيشه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات روايت.
مككواری ،جان (  ،) 1377فلسفه ي وجودي ،ترجمه محمد سعید حنايي كاشاني ،تهران :انتشارات هرمس.
ورنو ،روژه و وال ،ژان (  ،) 1387نگاهی به پديدارشناسی و فلسفههاي هست بودن ،ترجمه يحیي مهدوی ،چاپ دوم،
تهران :انتشارات خوارزمي.
هايدگر ،مارتین (  ،) 1386هستی و زمان ،ترجمه سیاوش جمادی ،تهران :انتشارات ققنوس.
هورن ،هرمان (  ،) 1382كارل ياسپرس ،ترجمه میرعبدالحسین نقیب زاده ،در نماي تربيت ( انديشمندان تعلیم و تربیت ج 2
) ،ج ،5شماره  2و .3
ياسپرس ،كارل(  ،) 1357افالطون ،ترجمه محمد حسن لطفي ،تهران :انتشارات خوارزمي.
بوخنسكي ،ا.م (  ) 1383فلسفه معاصر اروپايی ،ترجمه شرف الدين خراساني ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
Elleray, Rebecca (2007), Kierkegaard, Socrates an d Existential Indivituality. Richmond
Journal of Philosophy, Vol,16.
Jaspers, Karl (1969), Philosophy, Vol, 1, trans. E.A.Ashton, the University of Chicogo.
Jaspers, Karl (1970), Philosophy, Vol, 2, trans. E.A.Ashton, The University of Chicogo.
Jaspers, Karl (1963), Philosophy and World, trans. E.A.Ashton, Henry Regnery, Chicogo.
5

Moriss, Von cleve (1961), Philosophy and The American School, Houghton Mifflin
company, Boston.
Sartre, Jean-paul ( 1966 ), Being and Nothingness, an essay on phenomenological ontology,
trans. Hazel E. Barress, Washington Square Press, New York.
Wahl, Jean (1959), Philosophy of Existence, trans. F.M. Lory, Rutledge& kegan Paul,
London.

6

