
 

 

گراييتجربه

Empiricism 

ارتبها  بیهرار دیدی هی بها     گرایی دیدگاهی است کهه   تجربه 

دهها   ی هی ا  ریی ر  منیله   گرایی به گرایی دارد. اثبات اثبات

رابطهه  کهه   دهد ، معتقدگرایها   اسهت ی اثبهات   شناسهی  معرفت

 یهها    )اشهرا، رییهدادها ،یدیهد     هیهتی  ها ج مرا میتقرمی 

در ری  یجهود دارد. ا ایه    جها   ادارک ی شناخت ما ا  دحو 

یهییر   ادیا ، ام ها   ذه  توصرف ددرا  خارج ا ای  دیدگا  

 است.  

بر ای  اصل  مبتنی ،بار  دادش درگرایی  تجربه بنراد  دیدگا 

تجربه یاقعی  ا  باید ،جها    درباردادش  فراگرر است که 

دیگر یایه ی  عبارت  . بهchamliss, 1999)استخراج شود. 

آیر  حیی است که با جمع دریافت دادش،  فراگرر  اساس

 ،در ادامه شود.ها ادجام میبند  مشاهد مند ی دستهدظام

ها  مرکب شودد، تا به اید مشاهدات ساد  باهم ترکرب می

مشاهد  است.  ،دظریه محصول در دهایت منجر شودد، ی

ست هایی ا ، معنا داد  به داد طرح دظریه هدف ا  دیگر برا  به

ادد. البته ال م به  آیر  شد  جمع ،مشاهد ا طریق که 

ددرت دادشمندا  ی  آیر  است که ای  ری ها به یاد

گرایی محض معرفی  یژیهشگرا  خود را معتقد به تجربه

توادد راهی  حیی دمی دریافتادد که  کنند. همگا  یییرفته می

 دسترابی به یاقعرت فراهم کند.غش برا   ی غل میتقرم ی بی

شناخت کیب  ،ایی دیبت به یدید  با مشاهد  ما که اددا  هر

 شود. می دریافتبا جییرات برشتر   یدید کنرم، آ   می

توا   دایییر است؛ اما می گر بود  ادارک امر  اجتناب گیینش

براساس هدفی که ا  مشاهد  کرد   ،به افراد آمو ش داد

حال،  ی اگوداگو  بنگردد. باداردد، به یدید  ا   یایا  

دادش یابیته به  فراگرر بر ای  بایردد که گرایا   تجربه

ست. آدها قبول دداردد که تنها با ها آیر  ی تحلرل داد  جمع

ای   آدها توا  به حقرقت دست یافت ی یرشنهاد دظر  می کار

ها مطرح شودد. در است که همه ادعاها  علمی برمبنا  داد 

مایی قائل ت 2یی تجرب1گرا هاینجا ال م است بر  دی یاژ  تجرب

کند که دادش  گرایی به ای  دگرش خاص اشار  می . تجربهشد

 ایی اما تجربی یاژ  ،ها باشد کامل براساس داد طور  بهباید 

آیر  ی  جمع ،یژیهش شامل معنا که است بدی  توصرفی

 ست. ها تحلرل داد 

دگرشهی  کهه  فلیفی است  ایی گرایی دظریهتجربهحال  درعر 

ثررات ی دیگر ته  ا  ای  دی قلمری بر  . هریكداردگی دری فرهن

ات همرشه میهتقرم ی یها بهه    ت ثررحال ای   مهمی داردد، باای 

گرایهی بها    تجربهه ارتبها    . چگهودگی دریتآسادی قابل فهم 

دظریه ی عمل تربرتی مثالی مناسب بهرا  ارتباطهات دقرهق ی    

ایف هها  فرهنگهی ی ی ه    یرچرد  مرا  ادتهیا  فلیهفی، الهیام   

 عملی تربرت است.

اشه ال خهود،    ایی فلیفی در تمام دظریه منیل  گرایی به تجربه

دهد. ای  تجربهه مبنهایی    ایلویت را به تجربه حیی ادیا  می

کهه   است. مفاهرمی  substantive) حقرقیبرا  تمام مفاهرم 

حتههی آ  دسههته بههر ادعهها  دادههش یجههود  اسههت.   مبتنههی

ها   مادی خاص خود را  که دیر  گرایی تجربهها   ا صورت

آیردهد ی بها    سا   دادش را فهراهم مهی   مند داردد، ام ا  قائد 

ها یا دمادها  مفههومی، مهدعی هیهتند کهه      کار  اید  دست

 شناسند  تجربرات بر مبتنیها یا دمادها، همرشه  اعتبار ای  اید 

(knower  است. 

همچهو    ،یجهود  یرشرنی ا  دادهش   ها  گرایی، سبك تجربه

دلرهل کهه ایه      ای  کند. به ت مل، یحی یا ایما  را رد می عقل،

گرردهد ی   دادیهد  مهی  را ، دقش اصلی فرایند شهناخت  ها سبك

جیهم ادیها  ی ددرها  مهاد       ا طریهق کهه  کنند  حتی رد می

ای  مفههوم  گرایی ، تجربهبرای  عالی شود. یررامو  آ  ایفا می

بها  )رقهی دادهش حق  تنها با شرایط دشهوار  که است را یییرفته

ها  دریدهی   د ا  ای بخش اصلی خود را  مفاهرم قائم به ذات

                                                 
1 empiricist 

2 empirical  
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تری  ش ل فلیفی  گرایی در دقرق تجربهگررد.  میی یا غریی  

 اخالقهی، اجتمهاعی ی سراسهی    هرچ م تبخود برا  ترییج 

کمتری  اعتراض )بهه منیله  تمهایی    بل ه  .طراحی دشد  است

دههد،   مهی « دادیهت  »برا  هر آدچه که معنی «  درست بود »

طراحهی شهد     تهری  احتمهال   داد  قابهل قبهول   دشا منظور  به

 است.

غربی برگرفته ا  افالطو ، یاقعرت ی یا آدچه  سنتی  در فلیف

یاقعرتهی تیررردایهییر    منیله   خوب ی  یباست بهه  که درست،

در معرض تیررهر قهرار    توا  آ  راتعریف شد  است که دمی

، جا  دیهبی ی عرنهی   د بهداد. براساس ای  مفهوم یاقعرت بای

، خهوب ی  ، آدچه کهه درسهت  دیگر برا  به مطلق یذهنی باشد.

ی  باشهد  به چری  خارج ا  خهود  مشری  تواددست دمی یبا

 دادیت  موضو .به  مشری  ییژ  به 

ا  آدچه که یاقعی  باشد  functional) کارکرد ، اگر دادش

ی ا  است، ی یاقعرت ده دیبی ی ده ذهنی باشد، یس هر دهوع 

 تهوهم باشهد.   دبایه  ادراک یا فهم که ریشهه در احتمهال دارد،  

که ادراک یا فههم مها در تجربهه حیهی بنها       ، هنگامیبنابرای 

در ههر دی صهورت مها     ؛شود تنها دی احتمال یجهود دارد  می

مهاد   به فضا ی  مها  ایه  جهها      عرنیبه صورت  یبرش کم

تیررهر   بهرا   که ماهرت آ  آمادگی ی قابلرت ،شویم متصل می

بههرا  خودمهها   1مدارادهههی یهها این ههه مهها جهههادی خود  دارد

 آ مو  عرنی گوده اجا   هرچبرا  اعتباریابی آ ، ایم که  ساخته

ما به منافع عملی علهم ی عقهل    ایل، مورددر  دهد. دمی به ما

دیم تنهها جنهو  یجهود     مهورد ی در شهویم  محدید می حیی

 یدهه دادشه   هها  هایه  گیینه  در هرچ کدام ا   ،ای بایجود دارد.

 ی ده توادایی به دست آیرد  آ  را داریم.  داریمیاقعی 

 3، هیهتی محهور  2جا  دادهش محهور    غربی به سنتیفلیفه 

                                                 
1 solipsistic 

2 knowledge-centered 

3 being-centered 

شههرایط دادههش، درا منههد  :ره کهههدلرههل ایهه  فرضهه بهههاسههت، 

هایی  دظریهبه  ،ای  فلیفه .یایدار ی ثابت است 4شناسی هیتی

ایجهاد   بهرا   یی مراحله  چهه چریهها   ،این هبر یردا د مبنی می

کههه بههه بشههر ام هها  یجههود دارد، معرفتههی شناسههی  معرفههت

را  6«راسهتر   »دادهش  یها   5یاقعرهت ا   سهطوحی دسترسی به 

ی عهدم   7یاقعرهت  تیررردایهییر    توجهه بهه اصهل   با دهد. می

 ایهی  دظریهدر دهایت ، 8دسترسی تجربه به ای  دو  ا  یاقعرت

 دادهش  هایش، معتبر ا  دادش باید بدی  توجه به دیگر ییژگی

 باشد. 9یرشرنی

تعریهف   غهرب  فلیهفی ات ادبر آثارمجموعه  درطورکه  هما 

کهه بها    دارد 10گفتارههایی  فلیهفه غهرب  همرشهه   ،است شد 

دیدگا  کالسرك سها گار ی هماهنهن دبهود  اسهت همچهو       

 ،ی 406-495)12 ،سهههههههوفوکل401-457)11توسهههههههردید

، تها یایها  قهری  یسهطی     ای یجود . بها 399-470)13سقرا 

تی ا  مفهاهرم فلیهفی هیه   ها  موثق ی رسهمی   اددیشه راعتبا

، دداشهت  چشمگرر محور تیررر  دادشمفاهرم سمت  محور به

 به یجود آمد.یبرش  ر  ای  تیررر کمگریشن عصردر اما 

بهاالتری    منیل  به برش ا  تجربه، ا  عقل 14رده دکارتگرچه 

 دو فلیفه یدر منیل  بها  ای اما  کند میدرجه شناخت یشتربادی 

فرلیهوف بیرگهی اسهت کهه      دخیهتر   یهرا ای   شهود.  می دیا

                                                 
4 ontology 

5genuine 

6 real 

7 truth 

8 reality 

9 priori 

10 voices 

11 Thucydides 

12 Sophocles 

13 Socrates 

14 Rene Descartes 
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ایلویت ی برتر   ،دفیه فی شناسی را بر مطالعه یجود معرفت

حرکههت  ، )دومرنالریههتی 1ادهههگرای دههامایهه  دگههرش  بخشههرد.

دیبت به  ،که به عقل دظر  ؛ییا  دیدگا  ارسطوبنرادینی بود 

گرچههه . بخشههرد مههی  یاالتههرقضههایت عملههی جایگههاهی  

درک افتهد، قابهل    اتفاق مهی گاهاده آدر  ددگی  یی کهها  یدید

 سهادگی  ی بهه  چنهر   شود ای  قضایت عملی را دمی اما ،است

  تشخرص داد.

را بههه  جدیهد   قههدرتدکهارت   ایه  محههدیدیت،  یجههود بها 

گرههر   تصههمرم محههوررا در  2فههرددهههد ی  مههی شناسههند 

هها  ای داخواسهته    اید  حال ای  بادهد.  شناساده قرار می هیتی

فلیهفه   سهنن بنها    منیل  بهگرایی  تجربه گرر  ش لمنجر به 

بههه  دکههارت ا سههو آگههاهی فههرد   کههه  مههادی غههرب شههد.

هها    دگهرش  ،شهد دیهبت داد     در ارتبا  بها فهرد  )موقعرت

ایه    ا توادند    شددد که میئمطم یتقریبطور بهگرایی  تجربه

بر ایه  بهایر    دکارت با یرری  ا  ارسطو. کنندیرری   دگرش

که ادیها      چری  شناخت فرد ی ) فرد  دیدگا ا  که  بود

برشهتر   بل ه سا د، عقل دریت، میمتمایی جادورا  را ا  سایر 

   است.ا  تجربه برگرفته مداراده ی ذهنی  ها  قوم کرفرت

کهه بهدی  شهك    )،  1711-1776) کهه دیویهد هرهوم    هنگامی

 گرایهی  ربهه تج فلیهفی   ةتری  ی مشههورتری  چههر   سرسخت

 ربه احیاسهات اسهت،      بهرد  که عقلخاطر دشا  کرد  است 

ی کههرد بهر  دهدگی مها اشهار       تاعهاد ت ثررقهدرت تجربهه ی   

 د کهر معرهار  بهرا  مشهخص     منیله   بهه شر را احیاسات ب

 . قرار دادیرد  تمورد  تجربی یاقعرت

را  را بهرا    ،گرایهی دکهارتی   عقهل طور عمد  یها سههو     به

د. همچنهر   کهر دیویهد هرهوم همهوار     گرایادی همچو  تجربه

گرایی کالسرك به کهار گرفتهه    تجربه آثاربرا   مبنایی منیل  به

                                                 
1 nominalistic 

 

2 individual 

مهردم   همچهو   غربهی  دهوی  مفاهرم   هکه با توسع آثار  ،شد

. ایههه  دی م تهههب اسهههتدر ارتبههها   متهههدایل سهههاالر 

 با تمرکی بر  گرایی هرومی گرایی دکارتی ی تجربه عقل)ف ر 

 ،دقطه شری  برا  اقدام فلیهفی منیل   فرد  به  شناسند ری  

دربهار  اددیشهه   کهه  تصویر معادی با ی دیگر ترکرب شددد تا 

 آدها تیررر دهند. ا  رادی ال را به گوده ادد مشخص شد غربی 

  هرابطه  گودهه ی هر  یهر یها گیاشهتند   ی تیلط سنت را  اقتدار

بهه   توادیهت  که دمهی را رد کرددد سلیله مراتبی ی اجتماعی 

در طهول تهاری    کهاهش یابهد.    ی توافقی دایطلباده  قرارداد

ا  ایه   هه  دوشهته افهراد   گوده تعجبی دریهت کهه    جا  هرچ

ها   که ار ش کرددد سادیور می صورت متنایب بهرا  م اتب

با  ادامهه   ای  ریددکرددد،  گرایاده را حمایت می جمعی ی کل

 .شدتبدیل عمرق  به دیدگاهی با شكتا  یافت

یهها یههییرش آد کههه شههول مطههرح اایهه  سهه  مم هه  اسههت

ی اسهت کهه در   علهت تیررراته   غهرب  گرایی در فلیفه تجربه

 فرهنهن اسهت    آ  اتیا اثهر ی ست ارخ داد   فرهنن غربی

  ثرر ته گرایهی   دریت که تجربه تردید  فارغ ا  ای  یرسش،

داشهته  تربرهت  شهرو    ی 3تف ر دربار  آمو شبر دحو   عمرق

ایهد  ی موضوعی کهه ب بیته به هدف  دوی . آغا  تربرت است

ی آثهار دوییهندگا     گر ریشن عصرتوا  ا   ایجاد شود را می

 ،یوهها   1712-1778) 4ژاک ریسو طلبادی مادند ژا  ی اصالح

 ی 1776-1841)6 ، یوها  هربرت1746-1827) 5   ییتالو

یهها ا  آغهها  قههر  دادیههت   1782-1852) 7فردریههك فریبههل

ندادی   همچهو   ) اددیشهم  یی آثهار متف راده  مهرالد   بریتم 

                                                 
3 conducted 

4 Jean Jacques Rousseau 

5 Johann Pestalozzi 

6 Johann Herbart 

7 Friedrich Froebel 
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 2یجهها  دیههوی ییههژ   ی بههه1856-1939) 1فرییههد  یگمودههد

در ایه  بهایر   هها،   دقطه مشترک ای  اددیشهه  . 1952-1859)

ی ماد   برا   دد  مادد  در جها  یر مخاطر  که دهفته است

توجه بهه درا هها  عملهی ی منهافع شخصهی اهمرهت       ، امری 

طهور   بهه  .برشتر  ا  حفظ فرهنن یاال ی حقهایق ابهد  دارد  

گرایهی اسهت کهه منجهر بهه افهول        دقرق ای  دگهرش تجربهه  

د. دیگهر  شهو  گرایی ریشنف ر  )ا جملهه دکهارتی  مهی    عقل

یهییربود    سهت کهه بهرا  ام ها     مهدعی ا  ای  اددیشه این ه،

هها ی مفهاهرم کلهی داشهته      باید ایل ایهد   شناسافاعل ، تجربه

 یگرایی معتقد است که ای  مباحث در هر شه ل  تجربه باشد.

بهار  سهنگر     منیله   بهه  تعصبی برش دریت ی صرفطور  به

تف هر  برشهتر بهه   . برا  کیی کهه  است 3عمل یاقعیبردیش 

دظر برسهد.   چنر  بار  مم   است کوچك به مشیول است،

بهها   طهور تقریبهی    به، عاملاما برا  فرد  با ساختار ف ر  

  رسد. دظر می به گیافهمرشه  آ 

لحها  تهاریخی ی    بهه  دهوی   تربرهت سی ا  ای  دگهرش،   با ت

قدرت  برا  س والریی  کرد که هایی  ا  تالش یایدئولوژی 

، یشهتربادی ی  4ها  معمهار  فرهنهن   دظریه ساخت اعتبار  بیی 

آمرهی   ها تا حدید  یهاد  موفقرهت   که ای  تالش حمایت کرد

یهك   منیله   به اجتماعیی   فرد بهیییتی اگرچه برا . بوددد

 ی ی یا  تنرد  درهم ی  دو  دگرشی یرامدها  ا ، عواقبکل

 با اطمرنها  خهاطر   5دوی  ، مربرا ساالر  مردمدر ریح  است.

 ا  تمرکی دایهی  ،قهدرت  شد  برنی کرددد که س والریی  یرش

ها  سراسهی ی   قدرتده تنها  را در یی خواهد داشت. قدرت

ادهد کهه ایه      یضهوح دشها  داد    هها  ادحصهار  بهه    شرکت

                                                 
1 Sigmund Freud 

2 John Dewey 

3 actual practice 

4 architectonic 

5 modern educators 

کهه قهدرت    بل هه حتهی هنگهامی    استبرنی محقق دشد   یرش

 .دریتدترجه همرشه سودمند  ،شود می غررمتمرکی

 یکنههد  مههیتههرییج  دههوی کههه تربرههت  را ا  آ اد  ا  گودههه

بخشهد   مهی مشهریعرت  به آ  ا  فلیفی  گرایی به گوده تجربه

بهرا  توجرهه       ای  است کهآی  .دارد )ابهام تاریك ا  دقطه

توا  بهه راحتهی آ  را    می ا  قدرت رحماده استفاد  بی لم یا 

 ،دهوی  تربرت   در دقطه مقابل) ی خراب کرد. ، عوامادهمبتیل

که بهتهری  محافظهت    کند میبرا   در مخالفت با ای  استدالل

ا  آدجهایی   . امااستآمو ش برشتر   عرض  دربرابر ای  تهدید،

آ اد  را ترییج  هما  دو  ا د، وش میآمو ش توصره که ای  

بنابرای  ایه  اسهتدالل تها     ،استسا   مش ل دهد که اغلب می

 .دیر باطل است گرفتاری یا  یار دایر حدید  

 سنج با ی دیگر بیرار  ا  دا را  د تهصورت مم   است،  رای د

 دوی که یعد  ی دستایردها  یاقعی آمو ش  داشته باشندتوافق 

 تر ا  منافع ماد  آ ، . مهماست آ  بیرار برشتر ا  خطرات

ی یییرش  7خود احترام به ،6دفس القی شامل اعتماد بهخفضایال

ایجاد  دیگرا برا  م مل  یدرماد بهتری  حالت که در است 8خود

 . کافی باشد گرایی برا  تجربه د ته همر گفت  شاید  .کند می
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6 self-reliance 

7 self-respect 

8 self-acceptance 
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