
 

 

 پایدیا 

Paideia 

 

( که به ق م 347 - 428های افالطون ) گفته اساسبر

معني تغییرر   فلسفي بخشید، پایدیا به يعمق ،آموزش

است که او  الهي مسیر روح انسان به سمت منبع نور

نخستین پدران کلیساها  شناخت.  1خیر مثلآن را با 

از طریق پرییرش فلسرفه    را پایدیا همانند آگوستین،

نظریره آمروزش مسریمي معرفري      منزلۀبه افالطون 

هرای آموزشري در    زیادی بر نظریره  تأثیر که، کردند

 قرون وسطي، رنسانس و مدرن گیاشت.

غررار و  تمثیرل  اصرلي در  خصوصریا   مردخل ایرن  

 2جمهرروری هفررت ، در کتررا  را بعرردی آن مباحرر 

 کند. مي بررسي

 4یا قیراس  3اکنون، تمثیل غار )که ه  تمثیلانسان در 

 یزنداني زنده در غرار منزلۀ شود(، به  یده ميغار نام

هرا   زیرزمیني به تصویر کشیده شده است. این انسان

اند، بنابراین قادر بره   از کودکي به زنجیر کشیده شده

توانند چیز دیگرری را ببیننرد،    نمي و نیستندحرکت 

غار و آتشي که پشت سر آنهرا روشرن    ۀجز دیوار به

هرای متفراو     ایهکه سبب ایجاد سر  ،است و نور آن

 .شود مي روی دیوار

این زندانیان قادر به چرخیدن نیستند،  ،طور که همان
                                                 

1 Form of the Good 

2 Republic 

3 Allegory 

4 Parable 

هاسرت. ایرن    تنها واقعیت قابل درک برای آنها، سایه

، زماني قابل غلبه است که زندانیان نخستینوضعیت 

سمت نرور حرکرت کننرد.     و به بچرخند، وندآزاد ش

نیراز   حال، چنین روندی به خوگیری تردریجي  این با

سراطع  از آتش نور ناگهاني  ،صور  این غیر دارد، در

و بره   کنرد زنرداني را کرور   توانرد   کره مري   شرود  مي

ینرد  اتنهرا ازطریرق فر   برگردانرد.  نخسرتین وضعیت 

تواند  مي ،طوالني خوگیری و عاد  است که زنداني

غرار را تررک کنرد.     سرسس و  ببینرد آتش را  نخست

اینکرره  آیررد، برررای مرري کرره از غررار بیرررون  زمرراني

تر عراد  کنرد، بایرد از     هایش به نور درخشان چش 

جرای آن   و بره  کنرد کرردن بره خورشرید دوری     نگاه

کرردن بره    مانند نگراه  ؛هایي در این جهت بردارد گام

ینرد،  اها و انعکاس آنها در آ . در پایان این فر سایه

کره منبرع    نگراه کننرد   توانند به خورشید زندانیان مي

اگرر زنردانیان   و حرال   تنهایي نرور و زنردگي اسر   

بره  تواننرد   نمري  مجبور به بازگشت بره غرار شروند،   

رو در  ایرن  و از دهنرد هرا را تشرخی     سرایه  سرعت

شوند. افرادی که در غار  مي جا مورد تمسخر واقع آن

هستند، هرر صرعود بره بیررون از غرار را خطرنراک       

کسي که سعي در آزادی  هر و ممکن است دانند مي

ن ببرند. بنابراین، تمثیل غار با اشاره آنها دارد را از بی

 به اعردام معلر  افالطرون یعنري سرقرا ، بره پایران       

 رسد.  مي

بره تصرویر    توسر  که مفهروم پایردیا را    این تمثیل

 کشیده اسرت، چنردین وییگري جالرب توجره دارد      

خورشید یعني مثرال  از طریق ، هدف پایدیا، نخست
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ه تنهرا برترر از مشراهد    که نره  عرضه شده استخیر 

 ها ه  فراتر است. دنیاست بلکه از دیگر مثال

 ترأثیر تروانی    مري  در انتخا  مثال خیر افالطون، مرا 

کره دلبسرتگي و تمرایلي     تشخی  بدهی  سقرا  را

 بیشتر اخالقي داشت.

خالف سقرا ، جستجو بررای   حال، افالطون بر این با

 کند.  مي ، مرتب 1ی مُثُل خیر را با این نظریه

تمرایز هانرا     اهمیت این تفکرر،  ممکن است در فه

بین ابدیت و جاودانگي در حالت انساني، بره   آرنت

 ما کمک کند.

 يمفهروم  و مثال خیر از زمان و مکران فراترر اسرت   

تفاو   ، اما ابدیت با جاودانگيداردابدی و جاودانه 

 .که متشکل از بقا و ماندگاری در زمران اسرت   دارد

 دسرت  دند با بره کوشی مي ها پیش از افالطون، یوناني

هرا   آوردن شهر ، و برای همیشه در دنیرای انسران  

 برررخالف ایررن امررر، برراقي بماننررد.جاودانرره شررده 

 ، برررای افالطررون ترررین دسررتاورد انسرران   بررزر 

تشرکیل  توانست از اتماد با اصل الهري و نهرایي    مي

 . استباشد که فراتر از زمان و مکان شده 

یمیت عظیمري روی مسر   ترأثیر این ایرده افالطرون،   

 داشت.

، ذا  انسان وابستگي عمیقي با اصل الهي اینکه دوم

ی هرا  دارد. افالطون این امر را با تصویرش از چشر  

گرفرت. تنهرا    مري  کره از نرور بهرره   نشان داد انسان 

                                                 
1 theory of Forms 

توانند نور خورشید  مي این امر است که آنها سبب به

را ببینند. وابستگي عمیق برا اصرل الهري بره انسران      

دهد. افالطرون   مي ان موجودا حالت خاصي در می

تفکر را به طرور   (، این243E-257B) 2در فایدروس

 کند   مي چشمگیرتری بیان

مجاز به ساکن شدن در بردن انسران     یيها فق  روح

انرد،   که قبل از تولد، خدایان را مشاهده کردههستند 

این همان مفهوم اصیل کرامت انسان در سنت غربي 

 دارد. ای طوالني است که تاریخچه

تغییرر از   ينوع منزلۀ ، افالطون پایدیا را بهاینکه سوم

جنجال مصالح دنیوی بره اصرل الهري تصرور کررد.      

علت اینکه روح با اصل الهي شریک اسرت، ایرن    به

ترر   تواند به فرایند بازگشت بره خرودو واقعري    امر مي

 ،تبدیل شود. در این رابطره، پایردیا برا امرور عرادی     

ی هرا  ارد، که برطبق گفتهسفسطه و آموزش تفاو  د

کره  منمصرر شرده اسرت     ها افالطون، به جهان سایه

 نامعلوم و مشرو  به مصالح انساني است.

، علوم ریاضي و منطق نقش قراطعي در  اینکه چهارم

 گوناگونپایدیا دارند )یعني تغییری که شامل مراحل 

است که خوگرفتن تدریجي روح به اصل نهرایي را  

راحل شرامل علروم ریاضري    سازد(. این م مي ممکن

عل  حسا ، هندسه مسطح، هندسه فضرایي،    )مثل

است. علروم   دیالکتیکستاره شناسي و همسازها( و 

ریاضي تنها برای فوایدشان انتخا  نشده اند، بلکره  

                                                 
2 phaedrus 
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شناسي است کره اهمیرت    در درجه اول برای هستي

منجر به حرکت ذهن از جهان  ،دارند. علوم ذکرشده

در نهایت شوند.  افالطوني ميحوزه  ویس حواس به

حال، آنچه که به تشخی  اصرل نهرایي، مثرال     بااین

 است.  1شود، دیالکتیک مي خیر، منجر

علت ذا  انتقادی خود، از علوم دیگرر   دیالکتیک به

کره دیگرر علروم روی فرضریا       برتر است  زمراني 

شوند، دیالکتیک هرگز از آزمون فرضیا   مي ساخته

کره بره اصرل نهرایي      زمراني خود دست برنداشته تا 

روش سقراطي  ونظریه افالطون دیالکتیک از برسد. 

جرروی و الهررام گرفترره بررود کرره شررامل جسررت     

ناپییر برای حقیقت برا اسرتفاده از بررسري     خستگي

انتقادی بود. تفاو  اساسي بین سرقرا  و افالطرون   

ای است کره در   این است که صمبت سقرا  مکالمه

امرا دیالکتیرک    ،یابرد  مري  )سرگشتگي( پایان 2آپوریا

افالطوني بخشي از برنامه آموزشي با کارکرد خاصي 

 از رسیدن به اصل نهایي است.

ای  ، اگرچه در تمثیرل غرار بره آن اشراره    اینکه پنج 

کننرده در   نشده اسرت، امرا افالطرون نقشري تعیرین     

یدن( و وزش شعر )در ایرن مرورد، همیشره سررا     آم

ن مشخ  کرده به کودکا (ژیمناستیکتربیت بدني )

است. افالطون این عمل را از سنت یوناني بره ار   

حال تفراو  معنراداری وجرود دارد.     برده بود. بااین

                                                 
1 dialectic 

2 aporia 

ی اخالقي دقیق و ها افالطون شعر را مطیع ضرور 

شد  از موارد سرنتي مثرل    و به کند ميگیرانه  سخت

 کند. مي حماسه هومری و تراژدی یوناني انتقاد

طروالني را وادار بره    يسرنت  بنابراین، کرار افالطرون  

کند  آموزش در فنون مي تأثیرآموزش اخالقي تمت 

دیگر، فنون به بخش مقدماتي آن تبردیل   عبار  یا به

ن در قررن  نروی فلسفه  رشدشوند. باوجوداین، با  مي

جروی خرود بررای    و همراه با جست هفده  میالدی

اطمینان معرفتي، پایدیا نفروذ کر  خرود را در میران     

بررای مثرال، افکررار    ؛مروزش حفرک کررد   متفکرران آ 

( م 1670 – 1592) 3آموزشرري یوهرران کومنیرروس  

بره دسرت   از تمثیرل غرار    ،تمت نفوذ متافیزیک نور

(، 1778 - 1712)  4ژاک روسررو . ژاناسررتآمررده 

عنوان بهترین رساله در آمروزش  منزلۀ  را به جمهوری

عمومي درنظر گرفت. ارتبا  عاطفي انسان برا منبرع   

 5نیروی ممرکه کار یوهران پسرتالوزی  ۀ منزل الهي، به

 - 1782) 6( و فردریرررک فروبرررل 1827 - 1746 )

حال، انتقادهایي از پایدیا نیز  این( باقي ماند. با1778

برای مثال، در استدالل فردریش نیچه  ؛وجود داشت

فلسرفه  ) 8( و ریچارد رورتيم 1872 7)زایش تراژدی

                                                 
3 Johann Comenius 

4 Jean-Jacques Rousseau 

5 Johann Pestalozzi 

6 Friedrich Froebel 

7 The Birth of Tragedy 

8 Richard Rorty 
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یزیکي (، پایره و اسراس متراف   م 1981 1و آیینه طبیعرت 

پایدیا، اعتبار خود را از دسرت داده اسرت. منتقردان    

در  3باز و دشمنان آن ۀ)جامع 2دیگر مانند کارل پوپر

 (، دریافتنرد کره پایردیا عنصرری حیراتي     1945ال س

ممکن حال، گرچه  آموزش دیکتاتوری است. باایندر

پییر باشرد، امرا    نسبت توجیه بهچنین انتقاداتي است 

اند ما را در آمروزش در زمینره   تو پایدیا هنوز ه  مي

 از طریرق تر به چالش بکشد کره هنروز هر      گسترده

 نیستند. ی معاصر آموزش تمت پوششها نظریه

 
See also Augustine; Bildung; Dialogue; Nietzsche, 

Friedrich; Plato; Spectator Theory of Knowledge 

Phillips,D.C. (Ed) (2014)."Paideia", kato, morimichi. 

Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. 

London: SAGE publications, inc. 

 

 نوشتپي
 است و «یادگیری»یا  «آموزش و پرورش» معني به یونانيدر زبان یدیا، اپ

هلنیستي  -یوناني آموزش و پرورش صور   در فرهنگ های لغت به

، تربیت بدنيموضوعا   که شامل است معني شده رومي( -یوناني) 

دستور زبان، سخنوری، موسیقي، ریاضیا ، جغرافیا، تاریخ طبیعي و 

  .بوده است فلسفه

  دیاياصول فلسفه پ -

تعلی  و تربیت اصول  منزلۀ ، این حقایق را بهPaideia طرفداران مکتب  

 :کنند ميذکریدیا اپ

یکسان بودن نها شایستگي آهمه  و توانند یاد بگیرند مي کودکانهمه  ●

 را دارند.تمصیل و کمیت کیفیت 

والدین شایسته برای  ی آن چیزی است کهمعنا کیفیت تمصیال  به ●

                                                 
1 Philosophy and the Mirror of Nature 

2 Karl Popper 

3 The Open Society and Its Enemies 

 و بهترین آموزش برای بهترین بودن»فرزندان خود آرزو دارند؛ 

 ؛« بهترین آموزش برای همه

طورکلي آمادگي برای  آموزش و پرورش در بهترین حالت، به ●

تمصیلي است، و اینکه مدارس باید در  رهدر طول یک دو فرهیختگي

 هایي مورد ارزیابي قرار گیرند؛ چنین آمادگي عرضهمورد چگونگي 

 .1باید آموزش ببینند  هدف سه برای رسیدن به این ها  آمریکایي ۀهم ●

ي و جهاني شهروند مل. 2 ؛مناسب و معقول ي امرار معاشیکسب توانا

  زندگي خو  برای خود؛ ساختن. 3 ؛بودن

یادگیرنده است، معل  به  خوداصلي یادگیری واقعي، فعالیت  املع ●

کننده در فرایند یادگیری مشارکت  کمکعنوان یک عامل ثانوی و 

 ؛دارد

 ۀرهنمودگرانآموزش   افتد سه نوع تدریس که در مدارس اتفاق مي ●

طرح های یادگیری و  مهار ي برای ایجاد راهنمای، درسي موضوع

 رسمینا وبم  به صور   يطاقرهای س پرسش

 . 2 ؛کسب دانش سازمان یافته. 1 نتایج این سه نوع آموزش عبارتند از ●

رشد درک  .3و  ؛گیری مهار  در استفاده از زبان و ریاضیا  شکل

 اساسي ها و مسا ل ذهني از ایده

باتوجه باال  نۀسه گانتایج از آموز  ی هر دانشآوردها دست ها و آموخته ●

و نه  ؛شود ارزیابي مي آموزان دانش از استعدادهای هریک و به توانایي

 .آموزان دیگر دستاوردهای دانش ابدر ارتبا   طور صرف به

باید باشد، بلکه همیشه  یا مدیر مدرسه هرگز نباید سرپرستعل  م ●

مدرسه در  های دیگر و معل یک معل  برجسته با کارکنان  منزلۀ به

عنوان یک جامعه  ي مجدد مدرسه بهریزی، اصالح و سازمانده برنامه

 آموزشي مشارکت داشته باشد؛

 .کنند مشارکتمدرسه خود فعاالنه در کارهای باید  معلمان ●
 قابل دسترسي در 

https://www.britannica.com/topic/paideia 

 

4نویسنده  موریچي کاتو  

سمیرا حیدری  ۀترجم  

 

                                                 
4Morimichi Kato 
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