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One of the philosophies of education has been developed in pragmatism. Peirce was 

the founder of the pragmatism. He did not directly address the philosophy of 

education; however, the theory of inquiry is one of the fundamental principles of his 

philosophy which discusses the cognition and fixation of belief based upon it.  

The  believes that cause human’s behaviors and actions. He argues four methods 

of the fixation of belief. In his view, three (out of the four) methods are not 

acceptable and only one method is appropriate for the fixation of belief. 

This paper aims to understand if there is a link between Peirce’s ideas and the 

theories of education? If yes, whether this link is consistent with what Peirce found? 

The aim of the theory of education is training people to fixate believes leading to 

right actions.  

The research method applied in this study is on one hand, a descriptive-analytical-

comparative, and on the other hand, a desk study. 

This paper compared Peirce’s methods with common theories of education and 

found that we can benefit from other theories, in addition to Peirce’s methods. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Education is one of the topics that has had a particular position in pragamtism philosophies from the very 

beginning. Peirce, the founder of this school of philosophy (pragmatism), has not directly addressed 

education. However, there are some ideas in his philosophies that have the potential to be applied in 

philosophy of education. This paper’s argument is focused on the requirements of Peirce’s theories in 

relation to the philosophy of education. This paper answers the following research question: is there a 

specific philosophical principle in the Peirce’s pragmatist philosophy to be applied in the arguments on 

education and is it possible to link Peirce’s ideas to theories of education? To answer this question, we use 

one of the Peirce’s main philosophical views, the ‘theory of inquiry’, as a basis and we find out the link 

between the requirements of his philosophical theories and the theory of education.  

Methodology 

The research method applied in this study is on one hand, a descriptive-analytical-comparative, 

and on the other hand, a desk study. Relevant literature related to the topic were searched through 

available academic sources (e.g., available internet databases in Persian language and available 

books and articles) and a descriptive-analytical-comparative analysis was applied.  

Discussion 

The ‘theory of inquiry’ argues Peirce’s ideas on belief and doubt. The significance of this theory is in 

explaining how human believs and convictions are formed – known as the fixation of the belief. The 

convictions upon which human’s actions and behaviours at individual and social levels occure. In order to 

observe right actions of people in the society, first, people should be educated on how to achieve the right 

belives. It is the educational institutions’ task in every society to offer the best and the most suitable method 

of the fixation of the belief so that it can get the best outcome of it. Peirce introduces four methods of the 

fixation of the belief, in general, and he consideres some of them justified, where as some of them are not. 

The Peirce’s four methods of the fixation of belief are comparable with common theories of education, 

including theory of dogmatism, theory of authoritarianism, theory of constructivism, and theory of 

experimental science education. This comparison shows that Peirce does not identify his first method (i.e., 

the tenacity method) suitable due to being dogmatic and biased. Therefore, this method is not considered as 

an effective method in education and consequently, it is rejected as an educational method. Peirce is not in 

favour of the second and the third methods (i.e., the authority method and a priori method, respectively) and 

he beieves that these two methods are not effective either. However, scrutinizing these two methods in 

education shows that each method has their own efficiency and especial position and they can be positively 

effective in education. Pierce positively considers the fourth method (the scientific method) and he identified 

only this method as a suitable method for the fixation of the beilief. Although this method is completely 

practical and can be applied in scientific science, it alone cannot meet all the needs of all apects of human 

life and Pierce does not pay enough attention to its shortcomings. Therefore, out of the four methods, the 
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first method is not suitable for education, and the other three methods, each, can contribute to the theories 

of education and complement each other.  

Conclusion  

The learners are not expected to recognize the use of each of these methods just when form the conviction 

(fixate the bilief). However, hopefully, teaching these methods to them enables them to use these methods 

well in different aspects of their life, even in their everyday life. Applying a combination of the three 

methods (i.e., the authority method, a priori method, and the scientific method) in education could be more 

satisfactory. While we agree with Pierce about confirming suitability of the scientific method, we believe 

that applying the authority method and a priori method would be also quite useful.  
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   ها: واژهکلید

روش پیرس،  های  پراگماتیسم، 

های تعلیم  گیری عقیده، نظریهشکل

 و تربیت، نظریة تحقیق. 

 

 

 

 

های تعلیم و تربیت در مکتب پراگماتیسفم رشفد درده اسفت. پیرس م سفت مکتب پراگماتیسفم اسفت. وی یکی از فلسففه
مبانی اصفلی فلسففة او نظریة تحقیق اسفت نحو صفری  و مسفتقیم به فلسففة تعلیم و تربیت ناردا ته اسفت، اما یکی از به

شفففود. عقایدی ده عامل ای اد اعما  و گیری عقیده براسفففاس آن بحی میده در آن از شفففتا ت و نگونگی شفففکل
پذیرش است و دتد. از نظر او سه روش غیرقابلگیری عقیده بحی میرفتارهای انسفانی هسفتتد. وی از نهار روش شفکل

 تا عقاید براساس آن شکل گیرد.تتها یک روش شایستگی دارد 
های تعلیم و تربیت ارتباط برقرار درد؟ اگر توان میان آرای پیرس و نظریهپرسفففی ایق مقاله ایق اسفففت ده آیا می

 آری، آیا نتی ه ایق تطبیق همان است ده پیرس به آن رسیده است؟
باشفتد ده آنان را به سفوی عمل صفحی  در تعلیم و تربیت درصفددند افراد را ووری آموزش دهتد ده دارای عقایدی 

های رایج در تعلیم و تربیت مطابقت داده و به ایق نتی ه های موردنظر پیرس را با نظریهسففود دهد. در ایق مقاله روش
 توان به وور مفید بهره برد. های دیگر هم میایم ده عالوه بر روش مورد تأیید پیرس، از نظریهرسیده

  ای است.سویی توصیفی ف تحلیلی ف تطبیقی و از سوی دیگر، دتابخانه له، ازروش تحقیق در ایق مقا
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   مقدمه
دوم مرتبة  فلسفة  نوعی  تربیت  و  تعلیم  را سا     1فلسفة  آن  بر ی سرآغاز  دیویی1935است ده  ان مق  فیلسوف    ،2فف سالی ده 

نارلز دتد.  دانتد. به ایق ترتیب، وابستگی ایق فلسفه با تفکر پراگماتیستی جایگاه  اصی پیدا میپراگماتیست، تأسیت شد فف می
تأثیر آرای او شکل گرفته است، هرنتد ده    و افکار ویلیام جیمز و جان دیویی تحت است پراگماتیسمساندرز پیرس م ست مکتب 

دتد تا تفسیر داملی از زندگی الشعاع قرار گیرد. پیرس در فلسفة  ود تالش میشهرت ایق دو فیلسوف باعی شد نام پیرس تحت
های ستت  انسان ارائه دتد و میان ذهق و وبیعت، عمل و معتی، شتا ت و ارزش و زبان رابطه برقرار دتد. او فلسفه  ویی را با

نو امریکا، نیازمتد    های اجتماعی زمان  ود پیوند زد تا پاسخگوی نیاز آن روز جامعة امریکا باشد. سا تق جامعةپیی از  ود و ویژگی
 . نهادهای عملی نون آموزش و پرورش گام به زمیتهبه سرعت  تعلیم و تربیت افراد جامعه بود. از ایق رو، پراگماتیسم

تریق مباحثی است ده از آغاز دوران فلسفه )زمان افالوون( مطرح شده و فالسفه یا صراحتاً  های تعلیم و تربیت از قدیمینظریه
وور صری  و گیرد ده به ای قرار میاند. پیرس در زمرة فالسفهصورت غیرصری  و غیرمستقیم به آن پردا تهوور مستقیم یا به و به

ها در اردا ته است، اما در فلسفة او آرایی وجود دارد ده ظرفیت و قابلیت آن را دارد ده به  وبی بتوان از آن مستقیم به ایق مسأله ن
تر استلزامات نظریات فلسفی پیرس در برداری درد. از ایق رو، آنچه در ایق مقاله بیان  واهد شد بییفلسفة تعلیم و تربیت بهره

 با فلسفه تعلیم و تربیت است.  نسبت
از هر فرصتی   هاروارد بود و  ات دانشگاه. پدرش پروفسور ریاضیاستممتاز تعلیم و تربیتی    شده یک محیطرس  ود تربیتپی

. او سعی داشت هتر توجه دامل به مطالب دشوار را در  درداستفاده می   و پرورش قوة تشخیص پسر  ود رشد عقالنی    ،برای تربیت
سالگی به  15های فلسفی و از سالگی به مطالعة دتاب 12سالگی به مطالعة شیمی، از  8ستیق دم به فرزند  ود بیاموزد. پیرس از 

نتیق او  درد. همدانت و حفظ دردن آن همت گماشت و حتی دالیل نقضی در مقابل آن اقامه می  نقد عقل محضمطالعة دقیق  
سود ت ربی  سوی علوم  او را بهپیرس،  ت ربی  درد. عالیق  میای در مورد متطق صوری مطالعه  های پیشرفتهرسالهدر ستیق دم  

 و روشی را در فلسفه برگزید ده آن هم ت ربه مآبانه و پراگماتیستی بود.   داد
پرسی ما در ایق مقاله ایق است ده آیا در فلسفة پیرس ده در آن مباحی صریحی در مورد تعلیم و تربیت بیان نشده است 

ة تعلیم و تربیت در مکتب پراگماتیسم رشد درده و قوت گرفته باشد؟ آیا او مبتای فلسفی  توان مباحثی یافت ده براساس آن فلسفمی
 های تعلیم و تربیت مرتبط سا ت؟  توان ایق مبتا و آرای او را به نظریه  اصی در ایق مورد ارائه درده است؟ نگونه می

پیرس، یعتی نظریة تحقیق، به فلسفة تعلیم و تربیت    های اصلی فلسفیبه ایق متظور، در نظر داریم تا برمبتای یکی از دیدگاه
او دست یابیم. از ایق رو، ابتدا، مبتای فلسفة پراگماتیستی او، یعتی فرآیتد تحقیق توضی  داده  واهد شد. در ادامه به آرای وی در 

ی و تثبیت عقیده از نظر  گیرهای شکلشود، نظر  واهیم افکتد و سات روش مورد عقیده و شک ده ذیل نظریة تحقیق مطرح می
ها مطابق بیان پیرس ارائه دتد. ابتدا هریک از ایق روش وی را مطرح  واهیم درد. پیرس نهار روش برای تثبیت عقیده معرفی می

ة  های تعلیم و تربیت  واهیم پردا ت. در پایان نیز بررسی  واهیم درد ده آیا بتابر گفتها با نظریه  واهد شد و سات به تطبیق آن 
توانتد نقی  اصی در تعلیم و به نوبه  ود می  های دیگر همدتد یا روش پیرس، تتها یک روش برای سا تق عقیده دفایت می

 تربیت ایفا دتتد و مکمل هم باشتد. 

 پیشینة پژوهش
نامه و رساله قابل ذدری ده  در  صوص فلسفة تعلیم و تربیت پراگماتیستی پیرس تادتون در ادبیات فلسفی ما، مقاله، دتاب، پایان 

های تعلیم  شود.  صوصاً ده در ایق مقاله آرای پیرس با نظریه به وور  اص، به ایق جتبه از فکر پیرس توجه درده باشد، یافت نمی
یرس و از تفکرات پ  غازی نو برای پردا تق به ایق جتبة  اصتواند آو تربیت نیز مطابقت داده شده است. از ایق رو، ایق مقاله می 

 پراگماتیسم او باشد. 
 

 
. second order philosophy1 

2. JDA 
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 روش پژوهش
ای پردا ته شده است و از سوی دیگر، پژوهشی مقاله پیی رو، از سویی، پژوهشی بتیادیق است ده در آن به موضوعات اندیشه 

دیدگاه  ها در دو  توان در تعلیم و تربیت استفاده درد. در ایق مقاله از روش توصیفی )توصیف نظریه داربردی است ده از آن می 
ها(  و انس ام و دارایی آن  گریها( و تحلیلی ) تحلیل قدرت تبییقای )بیان تشابهات و ا تالفات آنمطروحه(، تطبیقی و مقایسه 

)به    دست او ادبیات فلسفی  در آن از    و  صورت گرفتهای  روش دتابخانهگردآوری مطالب از وریق  نتیق  همبهره برده شده است.  
 استفاده شده است. ،مرتبط با ایق موضوع، ویژه از آثار پیرس(

 مبنای فلسفی پیرس . 1
پردازیم تا ابتدا مبتای فلسفی وی را روشق سازیم و سات بتایی را ده بر آن مبتا  در ایق قسمت از مقاله به بحی فلسفی پیرس می

 و تربیت تطبیق  واهیم داد.در فلسفة تعلیم بَق های مطااستوار سا ته است، ذدر  واهیم درد و آن را با نظریه 

 تحقیق  نظریة .1-1

دتد، آن را یکی از مبانی فلسفه  ود قرار  پیرس ملقب به پدر نظریة تحقیق است. او اولیق دسی است ده ایق نظریه را مطرح می
وی مشغولی  د شود.  پیرس مطرح میمتطق انتقادی  بخی  در  دتد. ایق نظریه  دهد و از وریق آن پراگماتیسم  ود را بیان میمی
دلیة   ،متظور پیرس از تحقیقم.   ویی را تحکیم دتی  عمل و رفتارو    ، اعتقاداست ده نگونه بتیادهای شتا ت  نظریه آن   ایق در  

نظر  ویی را روشق    واهد اعتقادات موردهای ما برای آگاهی یافتق از جهان و دسب شتا ت از آن است. او از ما میدوشی
بدیق ترتیب، وی میان شتا ت و پرورش عقاید و     ویی استفاده دتیم.  های شتا ت و اعما ها به عتوان شالودهسا ته و از آن

با تعلیم   جامعهیک    ةشالودتوان از آرای او در تعلیم و تربیت بهره جست.  دتد و از همیق جاست ده میعمل پیوند مستقیم برقرار می 
هدف تعلیم و تربیت، پرورش ه هدایت درد. توان جامعه را به سمت و سوی دلخوامی  از وریق آن و گیردو تربیت درست شکل می

افراد برای داشتق عقاید صحی  و اَعما  درست است تا جامعه را به سمت اهدافی ده تعلیم و تربیت نشانه گرفته شده است، سود 
دتد  قاد« وراحی میدتد. او ایق نظریه را بر اساس »اعتهای تعلیم و تربیت ارتباط پیدا میدهد. بدیق ترتیب، نظریة تحقیق با نظریه
 پردازد. و در دتار آن به بحی »شک« نیز می

دتتد  شود و حتی توصیه میتحقیق با ورح س ا  شروع می  دتتدگوید بعضی تصور میپیرس در مورد شروع فرایتد تحقیق می
ود، اما پیرس بر ایق باور است دتتد دار تحقیق با شک آغاز شد، یا بر ی مانتد ددارت توصیه میمطالعات  ود را با س ا  شروع دتی 

از آن  اومیتانی اولیه داریم. اما ت ربه ما را    آن  نسبت به  ده  عقیده حالت وبیعی ماستشود، زیرا  آغاز می  ده فرایتد تحقیق با عقیده
، به ووری ده ایق شک باید تا زمان تثبیت عقیدة جدیدی ده نتی ة مطلوب برآورده سازد، یمدتشک می  آنو به    دردهناامید  عقیده  

 (. 77ف 78: 1366ادامه یابد )اسکفلر، 
ایتکه تثبیت عقیده تتها هدف تحقیق است « و »»تتها هدف تحقیق استقرار عقیده است  گوید:میتحقیق  دربارة  از ایق رو، وی  

بسیار مهمی است« به آن مردد و مشکوک می.  ( 99:  1877  ، )پیرس   گزارة  نیست و گهگاه نسبت  ثابت  امری  نیز  شویم، عقیده 
شود. مق »تحریک شک باعی تالشی برای رسیدن به حالت عقیده می شود:ایت است ده نقی شک در نظریة تحقیق آغاز می

واسطة . تحقیق دوششی برای غلبه بر شک و دستیابی به عقیده است و تتها محرک بی(100:  همان)  نامم«ایق تالش را تحقیق می
 پذیرد. شود و با توقف آن تالش پایان یافته، تحقیق صورت میآن نیز شک است. با ای اد شک تالش آغاز می

»تولید اعتقاد تتها داردرد  .  (120:  همان)  داند ده »تتها انگیزه، ایده و داردردش ای اد عقیده است«پیرس فکر را نظامی می
تر است، اگرنه فکر  تر و فکر بیی ای برای عمل است ده پردا تق به آن مستلزم شک بیی عقیده قاعده.  (118:  همان)  فکر است«

 . (121: همان) هرنتد ده فکر اصالتاً حردت باشد  واند،عقیده را فکر در حا  استراحت توان میذاتاً یک عمل است با وجود ایق 

 شک و عقیده  .1-2

 واهیم س الی را بارسیم« حالت ذهتی دسی را داریم ده  : »وقتی میبدیق صورت استتعریف ابتدایی شک و اعتقاد در نظر پیرس  
 حالت ذهتی دسی را داریم ده به اعتقاد رسیده است.  ( 98: همان)  دتیم«شک دارد و »وقتی حکمی صادر می
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. بیق عقیده را »گرایی یا حالتی از آمادگی گرفته استشکل    1نظریة شک و عقیده پیرس تحت تأثیر نظریات الکساندر بیق
رحالی ده شک در داند. د( می77: 1366)اسکفلر،  بخی و  رستد از ذهق«برای عمل در هتگام لزوم« یا »نام حالتی آرام، رضایت

پیرس از ایق نظر بیق به عتوان    تریق درماندگی انسان است«.تر موارد حالت ناراحتی و بر ی اوقات حالت سختنظر او »در بیی 
ها ذاتاً معتقدند و شک نه به وور اعتقاد داشت: »انسان  ، بر الف ددارت،بیقدتد.  شتاسانه برای نظر ود استفاده میمبتایی روان
حالت ذاتی    اعتقاد را  وی(. بدیق ترتیب  78:  همانگردد« )سازد، ای اد میکه به وسیلة حوادثی ده عقاید ما را گیسخته میتصتعی بل

انگیزة گریز از شک و  بتابرایق،    داند.دهد و شک را حالتی ثانوی میو عقیده را پایگاه اصلی تفکر قرار می   تددو وبیعی قلمداد می
 دستیابی به عقیده در ذات انسان وجود دارد.

شتاسانة  ود را ده در نهارنوب تکامل قرار ورد ده عقاید جهانآپیرس با استفاده از نظریات بیق، ایق امکان را به دست می
وور ده قوانیق وبیعت عادات وبیعت هستتد، قوانیق ذهتی نیز عادات ذهتی هستتد. به رفتارهای ذهتی گسترش دهد. همان  شتدا

عادات جدید با اتکا   ذهق،دو عالم عیق و  در  پیرس  از نظر  اند. بدیق ترتیب  عاداتی ده از وریق سازگاری عقاید با محیط حاصل شده
ای اتفاد افتاد ده عادت قبلی نتواند پاسخگوی آن باشد، شک ظاهر شده و با و هرگاه واقعه  گیردبر »انتخاب وبیعی« شکل می

هدف   سازد.ای برای عمل است ده ما را در دستیابی به اهدافمان توانا میرود. اعتقاد بعدی قاعدهای اد اعتقاد بعدی شک از بیق می
  (.79: همانر دراز مدت دوام دارد )ای ده دتحقیق دستیابی به یک عقیده پایدار است، عقیده

 های هر یک ذدر  واهد شد: تر با نظر پیرس در مورد شک و عقیده ویژگی برای آشتایی بیی
دتیم  ود را از آن رهایی بخشیده و به حالت عقیده برسیم، درحالی شک حالتی از ناراحتی و نارضایتی است ده تالش می.  1

جایگزیق دتیم و باالتر از دیگر    ةعقید واهیم آن را از دست بدهیم یا آن را با  است ده نمی  بخیده عقیده حالتی آرام و رضایت
  (.99: 1877 ،)پیرس  بلکه صرفاً به اعتقاد به آنچه در واقع به آن معتقدیم سخت پایبتد هستیم ، ایق ما نه تتها به اعتقاد

گریزان نیستیم، برعکت بر ی اوقات درپی به دست  شک  ما همیشه از  اگرنه ایق یک قانون دلی است، اما به نظر پیرس،  
 ود را از قبل گرسته نگه دارد تا وقت غذا  وردن اشتهای   نظیر دسی است دهآوردن آنیم. اشتیاد انسان برای رسیدن به شک  

آید همیق حا  را دارد، یعتی  برای رسیدن به لذت تحقیق در جست وی شک برمیمحققی ده  .دافی برای غذا  وردن داشته باشد 
می  به شک  را  عقیده ود  از  تا  می اندازد  برایی حاصل  بییای ده  ببرد. شکشود لذت  به  تری  برای دستیابی  دانشمتدان  های 

مثالً اگر دسی معتقد باشد شی ماه    .نیستهمیشه حالت  وشایتد  هم  عقیده  نتیق،  همشود.  ادتشافات علمی از ایق نوع قلمداد می
پیرس ایق تعارض را به ایق صورت میرد و بعد نسبت به آن شک دتد، نه آن اعتقاد  وشایتد است و نه آن شک نا وشایتد.  دیگر می
شک نیز    ؛باشدتواند نا وشایتد  محتوایی می  تدهد  وشایتد است، اما از جهعقیده به جهت آرامشی ده به ذهق میکتد ده  رفع می

  تواند  وشایتد باشد.اما به جهت محتوایی می ،ذاتاً حالتی نا وشایتد است
دهد... های ما را رهبری درده و افعا  ما را شکل می. »اعتقادات ما  واستهوجود داردمیان شک و عقیده »تفاوت عملی«  .    2

 (. 99-98: همان )]درحالی ده[ شک هرگز نتیق اثری ندارد« 

»احساس عقیده دم و بیی نشانی مطمئق از استقرار عادتی در سرشت ما دارد ده  شود:  . عقیده باعی ای اد عادت در ما می3
عادتی را در سرشت   ،وور  الصهبه »عقیده، قانون عمل یا  یا    (99:  همان)دتد و شک هرگز نتیق اثری ندارد«  اعما  ما را تعییق می 

  شود و نه باعی ای اد عادتی.در مقابل، شک نه موجب عملی می (.121: 1878 همو،) «سازدما برقرار می 
باور ندارد ده   او با رنگ و بویی ده سقراط میان  شودهر اعتقادی باعی ای اد عمل و عادت در سرشت ما میالبته پیرس   .

اعتقاد را  فضیلت و معرفت برقرار درده بود و بر ایق باور بود ده هردت معرفت دارد، فضیلت دارد و علم و عمل همراه یکدیگرند،  
عتقاد  »اشود و یک قو  صرفاً لفظی و ظاهری است و نمیعمل و عادت مت ر  به ده 2»اعتقاد حسی« دتد: تقسیم میبه دو دسته 

 ماند. ان امد و قولی است ده قائل آن بدان پایبتد میو عادت می عملبه  ده 3فعا « 

 
1.  1903) -Alexander Bain (1818  :شتاسی به نامنوشت و نخستیق نشریة روانشتاسی دتاب  نخستیق دسی ده در انگلستان در مورد روان Mind    را در سا

 بتیان گذارد.  1876
2. sensational belief 
3. active belief 
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زنده، واقعی و از روی دلیل محصل  . شک اصیل ده پیرس به آن توجه دارد شکی قوی است ده در حدّ »تحریک« است.  4
.  و بدون نتیق متشأیی هر شکی جعلی و تصتعی است(  207ب:  1905  همو،)   »شک اصیل همیشه یک متشأ  ارجی دارد«  :است

 شک نیست.  شک یا اصیل و مدلّل است و یا اصالًگوید: وی در مخالفت با ددارت ده به شک روشی معتقد بود، می
باعی تغییر   دهشک ددارتی    نه مانتد  جدیدی ای اد دتد،  عقاید قبل را متتفی سازد و عقاید شک هتگامی اصیل است ده بتواند   
شک ددارتی  از نظر او  .  ها باور داشت )نفت،  دا و جهان( معتقد گشتة او نشد و ددارت م دداً به آنچه قبل از شک، بدان عقید

 . (40: 1864 همو،« )» ودفریبی محض است و شک واقعی نیست
از: تردید و دودلی ده ضعیف5 انواع دیگر شک، عبارت است  از  .  نوع شک است و  نداشتق قدرت یا  ود اوالعات  دمبتریق 
نقی ایق نوع شک،  تواند نتایج مثبت فراوانی به دنبا  داشته باشد.  تخیلی است ده می  شود. نوع دیگر، شکناشی میگیری  تصمیم

»تردید  واه برای سرگرمی .  تأمالت تخیلی دانشمتدان است از مثبتی در ای اد تحقیق علمی دارد، زیرا بسیاری از ادتشافات علمی
دتد«. درجات تحریک ذهق »ممکق است جزئی،  محض باشد یا برای هدفی بزرگ نقی مهمی در ای اد تحقیق علمی ایفا می

   .باشد (119:  1877 همو،)شدید، آرام یا ناآرام« 
دی شک را به  ود القا درد: »برای یک فرد محا  است در  توان به وور تعمشک، عملی غیرارادی است. بتابرایق نمی.    6

 ودش شک اصیل را به وسیله عمل ارادی ای اد دتد... و محا  است ده حیرت اصیل را به وسیلة عمل ساده ارادی به  ود تلقیق  
   (.207ب: 1905 همو،) نماید«
رای دستیابی به اهداف معیق، اعما   اصی . اشخاص بدارد»انتظار و هدف«    دتدای عمل میده مطابق عقیده   شخصی.    7

 دهد. دهتد و هیچ دت بدون انتظار موردنظر  ویی عملی ان ام نمیان ام می
»تحریک شک را علت تالشی  و    (121:  1878  همو،)  نشاند«»عقیده تحریک شک را فرو میدارد:  . پیرس، از سویی، اظهار می8

شک  ارج شدن از حالت وبیعی و وارد شدن به حالتی غیروبیعی است،    داند.می(  99:  1877همو،  )  برای رسیدن به حالت اعتقاد«
ای ده ما را از حالت تحریک و ایق حالت فقط با به دست آوردن عقیده   دبتابرایق باید برای رهایی از ایق حالت غیروبیعی تالش در

: »هتگامی ده عقیده با امر ع یبی نویسدمی  سوی دیگر،  دتد. وی ازمی، فرودی  گردانددتد و به حا  وبیعی بازمیعصبی  ارج می
وجود »شک اغلب و احتمااًل همیشه از تع ب به  :داردیا اظهار می(  189الف:  1905  همو،)«  گرددمواجه شود انحاللی آغاز می 

  .(57و  53: 5ج ، 1931 ، )هارتشورن آورد«وجود میو تع ب محیط جدیدی را به آید، تع بی ده از اعتقاد قبلی به وجود آمدهمی
دهد ده شخص نرا ده شخص متع ب همان فرآیتدی را ادامه میدتد، ، نظر او  او را متتفی نمیبه میان آوردن پدیده تع ب

بسیاری از اعتقادات موجبات  بعضی از اعتقادات با تع ب همراه نیست، اما  پذیرد.  داد و باز هم تحقیق صورت میان ام می  اکّش
اش  گلولة قالب ماهیگیری  باشدو معتقد  داشته باشد  شخصی قصد ماهیگیری  برای مثا  اگر  آورد.  تی را فراهم میتع ب و شگف
فرآیتد تحقیق در  در ایق زمان،  .آیدوجود مید و شک در او به دترود تع ب مین فرو  ، اما اگر برود فرو آب   درتوقع دارد  ،سربی است
دتد و پذیرد. اعتقاد جدید تع ب را زایل می نوبی بوده تحقیق پایان میمثالً  قاد ده گلوله  شود و سران ام با ایق اعتاو شروع می

نون    ،گوی انتظار ما باشدفرو رود. مهم ایق است ده عقیدة جدیدی شک را از بیق برده و پاسخ  برود قالب در آدیگر انتظار نمی
 . دتدشخص بعد از اعتقاد جدید توقع و انتظار جدیدی پیدا می

  ، )پیرس   »عقیده نیزی است ده ما از آن آگاه هستیم«گوید:  . پیرس در مورد آگاهانه یا ناآگاهانه بودن عقیده هم ابتدا می9
»ناآگاهانه  بر  و شهود. اما سات نگریدرون ، نهاز آگاهی فقط اوالع داشتق و شتا تق عقیده  ویی است اومتظور (. 121: 1878

عقیده   می دتد:  تأدید میبودن«  پیدا  ادامه  مدتی  ذاتاً  ده  است  فکر  عادت  است«»اعتقاد  ناآگاهانه  )حداقل(  اغلب  و    همو، )  دتد 
رسد پیرس در ایق مورد  . ظاهراً به نظر می(58: 1962 ،)ونربرگ »نیازی نیست اعتقاد آگاهانه باشد«نویسد: یا می (189الف: 1905

 داده است.تغییر عقیده 
ای واحد، عمل واحد ان ام دهتد.  وور نیست ده دو نفر با داشتق عقیدهمسألة دیگر تبییق »انواع متفاوت رفتار« است. ایق. 10 

شود. مثالً دو نفر ها و انتظارات متفاوت آنها باعی به وجود آمدن اعما  متفاوتی مینتیق  واستهزیرا ارتباط عقاید متفاوت افراد هم
دتد ده آن را به  دانتد. فرد او  تالش میموش را سم می  مرگهاست،  ی از نوع بشر متتفر است و دیگری عاشق انسانده یک

  دتد.دتد همه را از  طر ایق ماده مطلع دیگران بخوراند، در حالی ده فرد دوم سعی می
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ست و  اگیرد و عقایدی ده  ارج از دتتر   کل میاند: عقایدی ده تحت دتتر  است و با اراده و ا تیار ما شعقاید دو دسته.  11 
شک  ده  تی است  اهای انسان عاقل ایق است ده دارای عادبه نظر پیرس از جمله ویژگی  .هاستمطابق آنرفتارهای غریزی ما  

انسان در سه زمان گذشته، حا  و آیتده اعمالی (.  189الف:  1905  ،)پیرس ای بر رفتار آیتدة  ویی دتتر  اعما  دتد«  ندارد تا اندازه
 . زمان حا  از دتتر   ارج است، اما رفتار آیتده رفتاری تحت دتتر  است ودهد. رفتار گذشته ان ام می

وبق ایق بیان صواب و  طا، حسق و قب  و مدح و ذم جایی معتا دارد ده قادر باشیم رفتار  ود را تحت دتتر  درآوریم، در  
   .معتا  واهد بود و تحسیق و سرزنشی وجود نخواهد داشتهایی بیه دتترلی بر اعما   ویی نداریم نتیق ارزش مواقعی د

های شتا ت ما را تشکیل گیری آن ندارد. ایق عقاید پایه واست و ارادة ما نقشی در شکل  است وغیرقابل دتتر   عقیده غریزی  
به زندگی دارد« از جمله عقاید  مفرط   ةعالقظم در عالم وجود دارد« و »انسان  عقایدی نون » دا وجود دارد«، »نوعی ن  .دهتدمی

ایق عقاید  توان به  گوید از لحاظ روانی نمیمی   داند ومیغیرقابل تردید  اوست. او عقاید غریزی را  طاناپذیر و  غریزی مورد نظر  
یم و درجة باالیی از  طا و احتما  دارند: »غریزه  آورشک درد، بر الف عقایدی ده از وریق استدال  عملی و عقلی به دست می

نتیق، . هم(208:  همان) شود«تر اوقات، تقریباً نیمی از اوقات مرتکب  طا میدتد، در حالی ده عقل اگر نه بیی به ندرت  طا می
 اص انسان   ةغریز  نظر پیرس،. از  داندمی  (176:  2ج ،  1931  ،)هارتشورن  پیرس عقل را »بیی از هزار بار  طاپذیرتر از غریزه«

یافتق آن و سا تق تصورات دلی می به باشدجست وی حقیقت،  از ت سم بخشیدن  انسان نه نیزی است غیر  . »نقی  اص 
در عقاید غریزی  (.  371:  1908  ،)پیرس   های هتری، امور سودمتد و باالتر از همه در شتا ت نظری«تصورات دلی در آفریتی

غرایزی   .2  دتتد.های فیزیکی آشتا میغرایزی ده با نیازهای غذایی ارتباط دارند و ما را با پدیده  .1  اند:دسته انسان دو  زندگی روزمرة  
 دتتد. های روانی آشتا میده با نیازهای جتسی سرودار دارند و ما را با پدیده 

 برداری از آن در تعلیم و تربیتو بهره  عقیده گیریشکلهای روش . 2
دارد، از نهار روشی ده اعتقادات ما را  عقیده« پت از ایتکه آرای  ود را در مورد شک و عقیده بیان می مقالة »تثبیت  پیرس در  

ها ما را بدانشود پیرس  آورد. از نظر او ایق نهار روش هرددام محاسق و معایبی دارند ده موجب میسازند، سخق به میان می می
شود ده شکی آن ها وقتی نسبت به عقایدشان سست میها پرهیز دهد. اعتقاد معتقدان هر یک از ایق روش ترغیب دتد و یا از آن

شود ده اعتقاد راسخ دیگری پیدا دتد. حا ، اعتقاد را تضعیف دتد. آنگاه فرد برای دسب اعتقاد جدید به روشی دیگر متوسل می
ها عقیده  ود را بیتد ده بتواند مطابق آنهایی در مقابل  ود میبه عقاید  ود دنار تردید شود، نه راه یا راهوقتی فردی نسبت  

  پردازیم.ها میده در ادامه به آن دتدپیشتهاد می  هاییروش  در ایت اپیرس تغییر دهد؟ 
م و تربیت یعتی معلم و متعلم دارآمد و مفید باشد.  گیرد ده برای دو ردق اصلی تعلیدر تعلیم و تربیت روشی مورد توجه قرار می

 های تعلیم و تربیت متتاسب است. یک از نظریههای مورد نظر پیرس نیست و با ددامباید دید هریک از روش 

 روش جزمی و ناکارآمدی آن در تعلیم و تربیت  .2-1

های  ود فرد و با مالک  . ایق روش شخصی و فردی استاست  1جزمی دگماتیستی یا  دهد روش  اولیق روشی ده پیرس توضی  می
شک    ها بتشیتد. از آن ا دهبر آنده سایة شک  شود، تا اجازه ندهد  استفاده می  عقاید شخصی  دید بر أبرای ت  و از آن  سازگار است

:  1877  ،)پیرس   محفوظ بماند تا پایان بدون تردید  اعتقاد    دهدرخ میهر اتفاقی ده  داری درد تا  پت باید    ،حالت نارضایتی است
  ها را نخورد. د و فریب آن از آنها اجتتاب دتبرای ایق دار بهتر است ده فرد  ود را در معرض عقاید دیگر قرار ندهد،  .  (102-104

اش پر از د ده اگر قرار باشد به هر یک از اعتقادات  ود شک دتد و بعد عقاید  ود را تغییر دهد زندگیدتگمان میفرد متعصب  
دتد اعتقادات  ود را حفظ دتد و با آرامی و رضایت به زندگی مطمئق  ود ادامه  شود. پت تالش میآشفتگی و هرج و مرج می 

رساند و آن را  ورزد و از هر آنچه به آن آسیب می دتد و بر آن اصرار میمی  دهد. از ایق رو، عقیدة  ویی را دائماً به  ود یادآوری
اعتقاد فرد جزمی ساده و مستقیم، محکم و پایدار است و هیچ تزلزلی در  (.  101:  همان )  گردانددتد، روی برمیتحقیر و نکوهی می

رود و حتی به  با آن پیی می کی به نفت و مصمم  متو او ثابت قدم و    آن راه ندارد و گاه تا پایان عمر همراه فرد جزمی است
حتی فالسفه  دتد. از نظر پیرس،  نتیق، او اعتقاد  ود را مصرانه به دیگران نیز پیشتهاد میشود. همهای بزرگ هم نائل میموفقیت

 .در امان نیستتد اعتقاداتینتیق داشتق و دانشمتدان هم از 
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عقل را  اهمیت ندارد، زیرا او    برای شخص جزمی واند ولی اگر بخواند هم  پیرس ایق روش را از روی ادب، غیرمعقو  نمی
بگذار هرنه   ،ندارد یدار اصالً گوید با نتیق افرادی میایق روش را نادارآمد دانسته و  ،در نهایت ،پیرس .نددافریبتده و ضعیف می

 گذارد.  بدیق ترتیب، او یکسره ایق روش را دتار می (.103- 102: همان)  واهتد بکتتدمی
بودن عمالً   به دلیل شخصی  آید ده در  شود. شک در عقاید جزمی وقتی پیی میجامعه حفظ  د هم در  تواننمیایق روش 

 واند و فرد  ها فرامی شود و جامعه، فرد را به سوی آنتر مطرح میتعامالت اجتماعی عقایدی با سودمتدی مساوی یا حتی بیی
  شود از عقاید  ود نشم باوشد.جزمی نانار می

اگر در تعلیم و تربیت قرار باشد از نتیق روشی استفاده شود، معلم با شخصیت جزمی  ود و ایتکه فقط سختان اوست ده صحت  
روش درتعلیم و تربیت امروزی دارآیی  و اعتبار دارد، از متعلمیق توقع دارد ده فقط به تقلید دودورانه از او تبعیت و پیروی دتتد. ایق  

های تعلیم و تربیت نیز شأنی برد. در نتی ه در نظریه ندارد، نون استقال  شخصیت متعلم و ابتکار و  القیت او را دامالً از بیق می
 گیرند.برای آن در نظر نمی

 جو و مطابقت با آن اقتدارگرایی در تعلیم و تربیت روش سلطه. 2-2

جامعه  از سوی نهادهای قوی و قدرتمتد  است ده روشی جمعی است و    1جو روش سلطهپردازد،  دومیق روشی ده پیرس به آن می
جایی    دتد:جو را ایتگونه معرفی می. پیرس روش سلطهدتتد  ها تبعیتعقاید آن از    انتظار دارنداز مردم    شود. نهادهایی ده ارائه می

را    یهایآید و هدفی ایق است ده آموزهجو حادم است. نهادی به وجود میروش سلطه  ،ارادة فرد عمل دتدده ارادة دولت به جای  
. نتیق دولتی آنقدر قدرت دارد ده در مقابل مخالفان  بیاموزدرا تکرار دتد و به جوانان    هاآنو دائماً    قرار دهدمردم    دیدگاندر مقابل  

دتد »مردم را جاهل نگه دارد« تا مبادا عاقالنه بر الف  ایت دتد. ایق دولت سعی میایستادگی درده و از آنچه وضع درده، حم
هایی را ده ممکق است باعی تغییر درک افراد شود حذف دتد همه علتنتیق، سعی میها و اهداف دولت فکر دتتد. همآموزش 

ت داشته باشتد. افرادی ده عقیدة حادم را رد  دهد ده از داشتق عقاید شخصی و غیرمعمو  وحشنماید، مردم را ووری پرورش می
 . ددهمورد تفتیی عقاید قرار میها را  آن  و  هددتتد تهمت زبه آنان ده عقاید  ود را ابراز می  .دتددتتد ترسانده به سکوت وادار می

نتواند موافقت جامعه را جلب  اگر از ایق وریقدهد، حتی میتحت تتبیهات شدید قرار  ودار تشخیص داده گتاه نیز آنان را  سران ام 
قدرتی ده در پی به    .ها وسایل بسیار م ثری برای استقرار عقیده در یک دشور هستتداندازد. همة ایق دتد قتل عام عمومی راه می 

  هیچ انسانی استقال  فکری نداشته  همه مطابق آن رفتار دتتد و دتد دهاست فهرستی از عقاید تهیه می  یدست آوردن نتیق روش
ها تأثیر باشد. مردم باید تمام آن عقاید را باذیرند و نتان به آن ایمان داشته باشتد ده اگر با عقاید دیگر آشتا شدند هیچ ددام بر آن

 (.  103:  1877، د )پیرس توتالیتر زمان  ودش را معرفی دت هاینگذارد. پیرس با ایق توصیف در نظر دارد دولت

بر جامعه حادم   اصی    ةوبق. او معتقد است هرجا  بوده استابزار اصلی برای حفظ جامعه داتولیکی  ایق روش،  از نظر پیرس  
می  آن ا دیده  در  ایق روش  پای  ردّ  میباشد  استفاده  ایق روش  از  افراد همواره  نیستتد  شود. ستمکارتریق  افراد حاضر  ایق  دتتد. 

مسئو  یک جامعه ده ممکق است از متافع شخصی  ویی نشم باوشد، حاضر  »مقام    .پوشی دتتدای از متافع جامعه نشملحظه
ها تبدیل  تریق قدرترحمرا به بی انیق حادم بر جامعه، آننپوشی دتد«. دلسوزی ایق افراد نسبت به قوانیست از متافع جامعه نشم

ها تریق تمدنتر است، زیرا عظیمجو نسبتاً بیی در قیاس با روش جزمی موفقیت روش سلطه  وی اعتقاد دارد. (104:  همان )  دتدمی
 وجود آورده است. را در تاریخ بشر به 

فقدان استدال  فردی، وجود رعب، وحشت و   اما به دلیل ، شودمی  اتحاد و یکاارنگی دل جامعه و تودة مردم موجب ایق روش 
»اگر ما به دقت مسأله را از نزدیک بررسی دتیم   :دتدبه تدریج تغییر می  اند تداوم پیدا دتد وتو نمیفقدان امتیت روحی و جانی  

اما ایق تغییرات نتان آهسته است ده در وی زندگی   ،ماندها برای همیشه یکسان باقی نمییک از عقاید آنشویم ده هیچمتوجه می 
 (. 104: همان) یک نفر غیرقابل درک است«

شوند در جوامع متوجه   و  با جوامع دیگر ارتباط پیدا دتتدآن افراد آید ده عقاید در ایق جوامع وقتی پیی می  شک نسبت به ایق
فهمتد اگر آنان در جامعة یا موقعیت دیگری قرار داشتتد  دتتد. افراد ایق جامعه میمردم با عقایدی دامالً متفاوت زندگی می  ،دیگر
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ای ده توسط تمایل فکری  ودشان یا  و ایق شک بر هر عقیده   اندازدمی  به تردیدها آنان را  داشتتد. ایق آگاهیمی عقاید دیگری  
 .  (105: همان ) تأثیر  واهد گذاشت ،اند، به وجود آمده استدسانی ده عقاید عمومی را بتیان گذاشته

هاست. او با آنکه برای ایق روش نتایج تر متفی عقاید جمعی در حدّ حکومتتر مثبت و بیی آنچه پیرس بیان داشت تأثیر دم 
 گذرد. میدرداند و از آن گیرد ولی سران ام آن را راه حل نهایی نمیمثبتی هم در نظر می
نظریه در سطوح  رد و دالن جامعه از قدیم االیام جایگاه است. ایق    1های تعلیم و تربیت، نظریة اقتدارگرایییکی از نظریه 

ها )اعم از مربیان، معلمان تریق روش در تعلیم و تربیت بوده است. در نهادهای اجتماعی دوران گذشته، معلمای داشته و گسترده ویژه
اند. آنان همواره درده میق  ود استفاده میهای مختلف و ...( دامالً از روش اقتدارگرا نسبت به متعلمدارس، اساتید، استادان حرفه

دردند تا آن ا  ها رفتار میگرفتتد و تحت نظارت آنبایست از آنان سرمشق و الگو می در جایگاه برتری قرار داشتتد و متعلمیق می
 افتاد.ده استقال  فردی متعلمیق به  طر می

 5، همیتگت  4،پیت  3،شور  2، ربیت قرار گرفت و افرادی همچون بیز روش اقتدارگرا در قرن بیستم مورد توجه محققان تعلیم و ت 
نتیق انواع  های مختلف در ایق زمیته پژوهی درده و ابعاد مطلوب و نامطلوب اقتدار معلم و هم از جتبه   ،8دایریادوو  ،7لیوتار  ،6لوگو

آورد: اقتدار تخصص، مرجع، قانونی، تشویقی و اند. برای مثا ، اسوگ از پتج نوع اقتدار معلم سخق به میان میسا ته  آن را روشق
دتد. دایریادوو نیز از نهار  ( اشاره می154:  1380اقتدار ا القی و علمی معلم )لیوتار،    (. لیوتار نیز به 668:  1393تتبیهی )اسکتدری،  

دتتده در دالس های آموزشی معلم، دتتر آورد: اقتدار ناشی از موقعیت معلم، ناشی از شایستگینوع اقتدار صحبت به میان می 
های اجتماعی هتوز ایق روش جایگاه  ود را دارد، گرنه ایق روش بدیق ترتیب در نهاد  (.2009  ،)دایریادوو  نظم  ةدرس، و ای اددتتد

 قدرت گذشته  ود را از دست داده است، ولی بدون اقتدار عمالً جریان تعلیم و تربیت متتفی  واهد شد. 
دهای  پذیرد. در تعلیم و تربیت رسمی عقایدی را ده نهاتعلیم و تربیت افراد جامعه به صورت رسمی یا غیر رسمی صورت می

ای ها عمل دتتد. نظام تعلیم و تربیت هر جامعهدهتد تا براساس آناجتماعی مدّ نظر دارند مطابق ضوابطی به متعلمان آموزش می
گیری از دتد ده ملکه ذهتی متعلمان شود. به ایق ترتیب افراد جامعه با بهره ها را تکرار میبر ان ام ایق امور نظارت دارد و آنقدر آن

 شوند.  ارگرا تربیت میروش اقتد
راهتمایی و رانتدگی، دستورات    های پلیت و نیروهای انتظامی ده م ری قوانیق عمومی اجتماع هستتد )قوانیتی همچونآموزش 

  ای دارند نیز از ایق ستخ است.و بر روی افراد جامعه سلطة قابل مالحظه ی متداو  در یک جامعه(هاا القی یا قانون
و والدیق با استفاده از اقتداری ده نسبت به   ها هم نفوذ داردمثل  انواده   ،های آموزشی غیررسمیدر م موعه  اقتدارگراروش  

تر بود، ولی در دوران اقتدار والدیق نسبت به فرزندان در گذشته افزون.  گمارندفرزندان  ود دارند به تعلیم و تربیت آنها همت می
،  صوصاً در جوامع  هتوز آموزش و سبک زندگیئل همچون ازدواج و فرزندآوری دمرنگ شده است،  حاضر هم، گرنه در بعضی مسا

  دارد.ها در تربیت نسل سهم به سزایی شرقی، 
، تلویزیون، سیتما، انواع تبلیغات، ایتترنت، فضای م ازی  ، روزنامهتوان از دتابهای غیررسمی در یک جامعه میاز دیگر آموزش 

دتتد. دتتد عقاید مورد نظر  ود را به ذهق افراد جامعه القا میده هر یک از ایتها هم با استفاده از اقتداری ده ای اد می  و ... نام برد
برای اوالع یافتق در هر موردی از    افراد زیادیامروزه فضای م ازی و ایتترنت بسیار در آموزش افراد جامعه تاثیرگذار هستتد و  

ممکق است ایق  البته   ... . داال یا  دیفیت، هاها و راه درمان آن بیماریبرای آشتایی با بازار  رید، عالئم  مثالً  .گیرنددمک می هاآن
تری باشد های ارسالی به جامعه از متبع رسمی، اما باز اثرگذاری  ود را دارد. در مقابل، هرنه پیاماوالعات  یلی قابل اعتماد نباشتد

  ی اوالعات معتبرترو مشاوران و...( دارای  معلمان  دتد، زیرا متابع رسمی )همچون  تری پیدا میو تربیت معتای بییشیوة تعلیم  ایق  
  هستتد.
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دارد. نتانکه دیدیم ای اد شود و ایق عقاید آنان را به عمل وامیها در جامعه باعی ای اد عقیده در افراد میتمامی ایق آموزش 
نون و نرا و تدارگرا تتها به همان صورتی ده پیرس به تصویر دشید، نیست. پیرس تتها به اواعت بیعقیده با استفاده از روش اق

جویان اشاره درد. اما ورد دیگری نیز برای ای اد عقیده از وریق ایق روش وجود دارد ده با آنکه روش اقتدارگرا وار از سلطهبرده 
ماند.  شود و استقال  شخصیت افراد محفوظ مینسانی افراد نیز زیر پا گذاشته نمیدهد، اما شأن ا ود ادامه میهمچتان به اثرگذاری  

تواند از وریق اموری مانتد بحی و گفتگو و دیالوگ، مذادره، تقویت قوه درک و تمیز، آموزش  ای اد عقیده در روش اقتدارگرا می
سازس و مصالحه، پیروی نکردن دوردورانه و... نیز باشد. داشتق در مقابل عقاید دیگر، همکاری و همیاری،  سعة صدر  تفکر و تعقل،  

را در افراد تقویت درد ده عقاید شخصی و اجتماعی  ود را در معرض شک قرار  دهتدة شکادیت  های پرورش توان مهارتحتی می
سب با زندگی  ود برگزیتتد.  و بررسی دتتد تا بتوانتد بهتریق عقیده را متتا  مالحظه  را عقاید دیگران    ،برای برورف دردن شکدهتد و  

ای  روش تعلیمی و تربیتی اقتدارگرایانه  جامعه نیاز داردآنچه  ایق روش نیست.  اقتدارگرایان الزمة برقراری  تتها تقلید صرف از سختان  
 ای است ده پیرس از آن غفلت درده است.است شأن انسانی افراد و استقال  شخصیت آنان را زیرپا نگذارد. ایق جتبه

 گرایی در تعلیم و تربیت روش پیشینی و مطابقت با آن ساختار  .2-3

ایق روش  صوصیات دو روش قبل مبتی بر »پافشاری است.    1دتد روش پیشیتی یا ماتقدم سومیق روشی ده پیرس معرفی می
بلکه »افراد    ،ظر نیستدتد. در ایق روش برتری گروه  اصی در نمصرانه بر یک عقیده و تحمیل دلخواهی آن بر دیگران« را رد می

دهتد و به تدریج عقاید در هماهتگی با علل توسعه  های گوناگون مورد بررسی قرار میدتتد و مسائل را از جتبهبا یکدیگر بحی می
 در آن علت پذیرش عقاید  ده    است  متافیزیکیفلسفة    از نظر پیرس،  ایق روش   نمونةتریق  دامل (.  105:  1877  ،)پیرس   یابد«می

شتا ت نهارنوب  با  متطق و  با  دهد فیلسوف آن را  ی، وقتی شکی رخ میدر روش پیشیت(.  107-105:  همان)  موافقت با عقل است
 مورد تردیدبرورف دردن شک به دنبا  انس ام مفهومی بیق اوالعات    ها برایمتافیزیسیق.  دتدده پذیرفته است، رفع میپیشیتی  

بیتی و اهی یا از روی  وش  ود واز روی بدبیتی و    ذاتاً  هاانسان   تداگر معتقد باش  برای مثا ،.  تد ود هست  متعارفجدید و فهم  
   دتتد.هرگاه تردیدی در مورد انسان برای آنان پیی بیاید وبق ایق دیدگاه، شک  ود را رفع می دتتدعمل می دوستیانسان

تر و قابل  ایق روش را از نظر عقلی، معقو   بیق نیست، اماگرنه نسبت به روش پیشیتی و نهارنوب فکری آن  وش   پیرس 
  (. 106:  همان)  دیگری نباشد، باید از ایق روش استفاده درد  نویسد: مادامی ده روش بهتر می  و  داندتر از دو روش دیگر میاحترام

پذیرند و در  مختلف را می  ةمردم یک جامعه عقاید فالسفتریق توسعه را در جامعه دارد، نون  ها دمنسبت به سایر روش   ایق روش 
بر سایر نظریات غلبه پیدا دتد و آنها   دتد ده بتواندآید و نه یک نظریه آنقدر قدرت پیدا مینتی ه نه توافق در اجتماع به وجود می

 را در سایة گسترش  ود از رونق بیتدازند.  
ایق  اما ایتطور نشد و  ،  شدوارد نمیجو  د ده عقاید بوالهوسانة روش سلطهشایق روش ووری عمل می  به نظر پیرس بهتر بود در

هرنه را  دتد  تصور می  از آن روست ده  برای متافیزیسیق آن    ینتایج تسلی بخشزیرا    ،ندارد  نتدانی  جو تفاوتروش با روش سلطه
جتبة    شود روش پیشیتی همانتد دو روش قبل. ایق باعی می معقو  بداند و به آن تمایل داشته باشد همه وبعاً  واهتد پذیرفتاو  

جزمی در معقو    هم تمایالت شخصی و جمعی حادم بود. تفاوت روش پیشیتی با روش   قبلنون در دو روش  دتد،  پیدا  ذوقی  
عدم توافق بیق  بدیق ترتیب روش پیشیتی نیز به دلیل ذوقی بودن و  جو در شخصی بودن آن است.  و با روش سلطه  ، بودن آن

   (.108- 107: همان)  دنار ضعف است هامتافیزیسیق 
آن را به دار گرفت؟ در    توانگوید فقط در متافیزیک داربرد دارد یا در موارد دیگر هم میآیا ایق روش آنطور ده پیرس می

، اگر معتای روش پیشیتی را ایق هم بدانیم ده هردت برای بامعتا دردن زندگی  ود از نهارنوب و سا تاری از قبل  توسعة بحی
پذیرد. دسی ده با سا تار  های ما براساس ایق روش صورت میدتد، بسیاری از شتا تمیتعییق شده در زندگی روزمره استفاده  

دهد.  ان ام می   سا تارآن  مبتتی بر     ود را هم   ا، اعمده قبالً برای  ود تدارک دیده زندگی  ود را در جهان معتادار دتد   اصی
شک  ود را مطابق سا تار انتخابی  ود رفع دتد. ایق است ده  اقدام اواولیق  شود، مواجه نیز مورد مشکودی هرگاه با   نتیق فردی

 .دسا تار را تغییر دهآن   دهد، امکان دارد اگر نتوانست ایق دار را ان ام
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یادگیری و شتا ت است ده روشی   1گراییدر مباحی تعلیم و تربیت آنچه با روح روش پیشیتی پیرس تشابه دارد نظریة سا تار
دانسته نشده  شود تا به وسیله آن امور ناشتا ته و آموزش محور است. در ایق نظریه بر نهارنوب شتا ت و مفاهیم قبلی تأدید می

تواند امری ناشتا ته را جدا از دانی پیشیق  ود بشتاسد. بتابرایق برای شتا ت جدید فرد باید دشف شود، وگرنه هیچ دت نمی
 داند به دست آورد. داند آنچه را نمیهای قبلی  ود را به دار گیرد تا با استفاده از آنچه می دانسته 

اش به درده فرد را با استفاده از دانی پیشیق گراست، نون او تالش میش سا تارمشهور است ده روش دیالکتیکی سقراط رو
ژان    4ویگوتسکی، لو    3ایمانوئل دانت،   2توان از ژان ژاک روسو، جدید رهتمون شود. از دیگر متفکران قائل به ایق روش می  دانی
نام برد. در ایق روش ده تحولی بزرگ در تعلیم و تربیت ای اد درد تعلیم، به معتای واقعی دلمه، ازوریق    6و جان دیویی  5پیاژه 

 گر دارد. افتد و معلم تتها نقی تسهیل درگیر شدن متعلم اتفاد می

ادار به آنچه از  معتادار دالمی را وضع درده، معتقد است یادگیری معتنظریة یادگیری  شتاس امریکایی، ده  آزوبل، روانید  ودی
شتاسی تعلیم و تربیت را فقط به یک   واستم تمام روانگوید: اگر مق می قبل آمو ته شده مرتبط است. او در اهمیت ایق مطلب می 

داند. ایق را معلوم گذارد نیزی است ده متعلم از قبل میای ده بر تعلیم اثر میتریق عامل یگانه گفتم: مهماصل داهی دهم، می
آزوبل بر ایق عقیده است ده سا تار شتا تی انسان یک سا تار دل   مقدمه(.  4:  1968  ،)آزوبل  مطابق آن به او تعلیم دهید   دتید و

می  متعلم  معتادار  یادگیری  در  است.  موقعیتبه جزء  در  آمو ته  آنچه  از  نظریة سا تارتواند  او  استفاده دتد.  را هایی جدید  گرایی 
قاعدة هرم تر به  تر شوند بیییرد ده مسائل دلی در رأس آن قرار گرفته و مطالب هرقدر جزئیگهمچون هرمی فرضی در نظر می

تر آمو ته شوند. معتا در نظر او از جایگاه مهمی بر وردار است. وقتی  شود مطالب معتادار آسان شوند. ایق هرم باعی میمتمایل می 
د است در ارتباط باشد، معتادار است. یعتی آن مفهوم به مفاهیم یادگرفته  شتا تی فرد موجومفهومی با مفاهیمی ده از قبل در سا ت

  ها شده قبلی مرتبط است. اما مطالبی ده به صورت پرادتده و بدون ارتباط با یکدیگر در ذهق آمو ته شوند، معتادار نیستتد. معلم
جایی ده معرفت مستقیم  جدید را با قدیم مرتبط دتتد.وضوح مواد همتعلمیق را تشخیص دهتد و سات ب معرفت قبلی باید به دقت

بخواهد مسیحیت را    مسلمانی  موزآوقتی دانی  ،. مثالًاستفاده درد  ی غیرمستقیممعرفتتوان از  می  ،قبلی مرتبطی وجود نداشته باشد
 دتد.  درک مفاهیمی ده در دیق اسالم برای او آشتاترند، استفاده دتد تا مسیحیت را بهتراز مطالعه دتد 

به عتوان یک سا تار یادگیری برای    sq3rتوان رد پای ایق روش را دید. مثالً اگر روش  های یادگیری هم میدر استراتژی
.  2. پیی مطالعه،  1مرحلة آن، یعتی »  5آموزد ده نگونه با توجه به  آموز آمو ته شود، او بر اساس آن می قرائت متون به دانی 

سات  دتد،  دارگیری مرحله او ، متق را تتد وانی می. مرور« مطلبی را بیاموزد. او با به5. یادآوری  4،  . مطالعه دقیق 3س ا  دردن،  
ها با عتوان  ن آبه ایق ترتیب  را اجرا دتد.  مرحلة سوم  ها پاسخ دهد قبل از ایتکه  رود ده بتواند به آن دتد و امید می میس االتی ورح  

ها متعلمیق معلمنتیق اغلب  تر رفع دتتد. همسانآ  هاآن توانتد شک  ود را درباره  شوند و میشتا میآ  درسی  و متطق عمومی مواد 
ثبت دتتد تا اوالعات مهم را توانتد بهتر می ایق صورتنون در تا قبل از درس پیی مطالعه داشته باشتد،  د دتتتشویق می ود را 

 در مطالعات بعدی استفاده نمایتد.

 روش علمی و مطابقت با آن آموزش علوم تجربی   .2-4

های قبل فاقد روش   ده  دتد معرفی میهایی  با ویژگی را    7یعتی روش علمی    ود نظر    سه روش مذدور، روش موردبا ورد  پیرس  
 ها بودند:آن

در روش علمی  عقاید ما   گویدو می  ن اعتراض داردآده پیرس به   استسوبژدتیویسم    بر اساس جو و پیشیتی  دو روش سلطه.  1
 .  شته باشدن اثری نداآاو به دنبا  روشی است ده تفکر ما بر  نیست.معلو  هیچ علت انسانی 

 (.  107: 1877 ،)پیرس  تواند تحریک شک را فرونشاند. ب2
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 باشد.  سانهمه یکآن برای نتایج باشد، به ووری ده  ثبات و پایداری  ارجی. دارای 3

 آن را تصحی  نماید.تا ،  طا را پذیرفته و تالش دتد رخ دادو اگر  طایی در آن  باشددتتده تصحی  ود  .4

مطابق قوانیق   ی دهواقعیات  ست.ها دامالً مستقل از عقاید ماده  صوصیات آن  باور داشته باشد ارجی  و واقعیات  امور  . به  5
ها وبق قوانیق ثابت زیرا آن   ،ها را با استفاده از استدال  معلوم دتیملت آنتوانیم  صاما ما می ند،  گذارمتظم بر حواس ما تأثیر می 
ها باشتد، همگی به یک گذارند و افرادی ده دارای ت ربه و صالحیت دافی برای استدال  در مورد آنادرادی بر حواس ما تأثیر می

 ،آنشتاسانه جدّی  مشکل شتا ت  تریق ضعف روش پیشیتی رابزرگپیرس  (.  108-107:  همان)  نتی ة حقیقی دست  واهتد یافت
 ترتیب اعتقاد به واقعیت فرض اساسی روش علمی است. بدیقداند. میت ربه  وعدم رجوع به عالم  ارج یعتی 

 هیچ تردیدی ندارد. او معتقد است هردت تحت تأثیر  آننسبت به  دهد  نشان    تا  دتدپیرس از فرض اساسی  ود حمایت می
ولبد: »اگر  با وعته به مبارزه می  او مخالفان  ود راگونه مسائل تردیدی به  ود راه دهد.  افکار او قرار گرفته نیز نباید در مورد ایق 

به نظر پیرس انسان تمایل دارد (.  108:  همان )   دسی هست ده در مورد ایق موضوع شک زنده دارد، بگذارید آن را اثبات دتد«
گردد. بر ی معتقدند، سه روش او  صرفاً نمیای مت ر  عقایدش با واقعیت مطابقت داشته باشد و سه روش او  به نتیق نتی ه

 ها برتری روش علمی به اثبات برسد. شود تا در مقابل آن هایی است ده مطرح میمترسک
های آزمایشگاهی به دست  به وسیلة روش شود حقیقی است و حقیقت  ود را یا  می  هایی ده از وریق ایق روش حاصل. گزاره6

دتد. »به و توافق محققان دارای صالحیت. به ایق ترتیب پیرس بر مورد توافق قرار گرفتق حقیقت تأدید می  آورده یا از راه اجماع
وافق قرار گیرد و نیزی ده توسط ایق عقیده ارائه نظر ما حقیقت عقیدة مقدری است ده باید نهایتاً توسط همة محققان مورد ت

 (.  133: همان است. ایق تبییق مق از واقعیت است ) گردد واقعیتمی

عقاید  دتیم آیا واقعاً روش علمی ما را در علم به پیی از آنکه به نقی ایق روش در تعلیم و تربیت باردازیم از پیرس س ا  می
ساارد. متغیرتریق عقاید، عقاید علمی است ده با شتاب روزافزون جای  ود را به عقاید دیگر می دهدرحالی رساند؟ میو پایدار   ثابت

پرسی دیگر ایق است  .شود تا عقاید جدیدتری ارائه دتتدهاست و تمام تالش دانشمتدان صرف میعلم همیشه در جست وی تازه
و توافق جامعه محققان    ده پیرس  ود مالک حقیقت را اجماعده آیا در ایق روش، اثرگذاری تفکر انسانی متتفی است؟ درحالی

، شودبا احساس، ادراک و عقل تصدیق می  روش علمیوقتی  دتد.  داند. ایق مالک  ود به نحوی د الت تفکر انسانی را م از میمی
محققان    ةجامع  هایشتاسیروش و    ها از ابزاردر آن    است و روش مشاهده و ت ربه    یاگر روش علم   نگونه انسانی نخواهد بود!

 . ثیر انسانی آزاد نیستأرسیم ده از تمیبه روشی ما شود، پت استفاده می
به روش  ایق  می از  استفاده  ت ربی،  علوم  در  آموزشی،  صوصاً  مرادز  در  تربیت  و  تعلیم  در  به  وبی  روش  ایق  گرنه  شود. 

رگونه دار آزمایشگاهی و تحقیقاتی نه توسط متعلمیق و نه توسط  های علمی بسیار متفاوت هم تسری یافته است. ان ام هرشته
اتفاد می ایق روش  از  استفاده  با  پروژهدانشمتدان  میافتد.  تحقیقاتی  برود. تشکیل های  پیی  گروهی  یا  فردی  به صورت  تواند 

نگونگی حفظ آب یا  اک یا  همچون یمعیت در مورد موضوعاتتا ) دتتدفعالیت مییک پروژه در  گروهی ده  های تحقیقاتیحلقه
ها یک هسته مردزی دارد  ایق پروژه   هایی از آن است.و ...( نمونه   های بزرگاتوبان ها یا  آسمانخراش ها،  پل  سا ت  محیط زیست،

تحقیق ة موضوع اوالعات و شواهد را دربار یابتد وتوسعه  تحقیقات در راستای آن دهد تاده امور تحقیقاتی مشاهداتی را ان ام می
ها شده وظایف های پروژه هم بتابر تعریفی ده از آن سایر بخیدر ا تیار دیگران قرار دهتد.    وآوری دتتد  جمع  آنهای  و یافته

شک پیی آید،   متعلمان های مختلف به پایان رسد. در ایق روش اگر برایدهتد تا دار در سایة همکاری قسمتمحوله را ان ام می
 های دیگران. گفتهبر اساس  نهدتتد، می ود را بر اساس شواهد رفع   شک

 گیری  نتیجه
جا بخشی از فلسفة پیرس را توضی  دادیم ده یکی از مبانی فلسفی تفکر وی بود تا براساس آن جایگاه شک  در ایق مقاله، تا بدیق 

پذیرد مطابق با عقاید آنان  رفتارهای افراد انسانی ده در سط  شخصی و اجتماعی صورت میو عقیده را روشق سازیم، زیرا اعما  و  
پذیرد. اگر قرار است شاهد رفتارهای صحی  افراد جامعه باشیم ابتدا باید نگونگی دستیابی به عقاید درست را در آنان  صورت می

تریق روش تثبیت عقیده را در جامعه رواج  ده بهتریق و متاسب ای ایق استو تربیت در هر جامعه. وظیفة نهاد تعلیم  پرورش دهیم
دهد تا بتواند بهتریق نتایج را از آن بگیرد. پیرس نهار روش معرفی درد. روش او  را به دلیل جزمی و شخصی بودن روش متاسبی  

های آموزشی به ایق سبب از روش   توان جایگاه دارآمدی برای آن در نظر گرفت، وندانست و ازایق رو در تعلیم و تربیت هم نمی
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دارآمدی  پستدد و معتقد است ایق دو روش همجو و پیشیتی را نیز نمیسلطهدوم و سوم، یعتی گردد. پیرس روش ورد و  ارج می
هر یک    ،تر در تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار دهیمای دقیقنتدانی ندارند. بتابر آنچه ذدر گردید وقتی ایق دو روش را با مالحظه

 توانتد اثربخشی مثبت داشته باشتد. دارآمدی و جایگاه  اص  ود را دارند و بتابر ایق در تعلیم و تربیت می
گزیتد. دتد و فقط ایق روش را برای تثبیت عقیده برمیپیرس با دیدگاهی دامالً مثبت به روش نهارم یعتی روش علمی توجه می

پیشبرد  درحالی برای  ایق روش  دارد و م ثر استده گرنه  تتهایی نمی  ؛علوم فیزیکی دامالً داربرد  تواند پاسخگوی همه اما به 
 . دتدهای آن توجه دافی نمیباشد و پیرس به ضعفدلیة ابعاد نیازهای زندگی در 

در نظریات توانتد  یک می آید و سه روش باقی مانده هربتابرایق از میان ایق نهار روش، روش او  به دار تعلیم و تربیت نمی
 تعلیم و تربیتی سهمی را به  ود ا تصاص دهتد و مکمل یکدیگر باشتد. 

اما با    ،گیری عقیده تشخیص دهتدها را در لحظه شکلرود ده استفاده از هر یک از ایق روش هرنتد از متعلمیق انتظار نمی
ها به  وبی استفاده نمایتد.  ن مختلف زندگی، حتی زندگی روزمره از آن ئورود ده بتوانتد در شها بدانان امید میآموزش ایق روش 
در مورد  توانیم با پیرس  ده میدرحالیبخی باشد.  تواند در تعلیم و تربیت رضایتجو، پیشیتی و علمی میهای سلطهتردیبی از روش 

 مفید  واهد بود.  هم دامالً سا تارگراو  اقتدارگراهای دارگیری روش به  اما ،موافق باشیمتأیید روش علمی 
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