
  
  
  
  
  
  
  

  ترين ركن قلمرو علوم تربيتي فرهنگ، بنيادي

  1بابك شمشيري
  

  چكيده 
تـرين     حاضر در صدد است رابطه علوم تربيتي و فرهنگ را بـه عنـوان بنيـادي                 مقاله

.  تبيين نمايـد  توان براي مطالعات مربوط به اين حوزه در نظر گرفت،           پيش فرضي كه مي   
: شـود   به منظور دستيابي به اين هدف، نوشتار حاضر با يك پرسـش اساسـي آغـاز مـي                 

سازد؛ چـرا   فرهنگ و علوم تربيتي را آشكار مي پرسشي كه پاسخگويي به آن، نوع رابطه
 عمل از توفيق چنداني برخوردار        نظر و چه در حيطه      علوم تربيتي در ايران چه در حوزه      

عبارت ديگر، در قلمرو علوم تربيتي هم در سطح نظريه پـردازي، توليـد     نبوده است؟ به    
هاي اين علوم     ها و يافته    قابل توجهي صورت نگرفته است و هم در سطح كاربرد، نظريه          

  .اند چندان منشأ اثر نبوده
بـراي  . انتقادي استفاده شده اسـت    _براي پاسخگويي به اين پرسش از روش تحليلي       

هاي بنيادي علوم نوين غربي از جمله علوم تربيتي، تجزيـه             مفروضهاين منظور، در ابتدا     
در مجموع با توجه به تحليلهاي به عمـل         . و تحليل شده و سپس نقد و بررسي شده اند         

  گيرد كه علوم تربيتي بيش از آن كه كشف قانونمنـديها و ارائـه        آمده، اين مقاله نتيجه مي    
ها و ديدگاههاي      نظريه  رهنگي و سپس ارائه    ف  اصولي قطعي و جهان شمول باشد، مطالعه      

كند كـه بايـد بـه          حاضر پيشنهاد مي    گيري، مقاله   مطابق با اين نتيجه   . متناسب با آن است   
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ها و الگوهاي غربي از منظـر روشـي نگريـست؛ بـه تعبيـر ديگـر، ايـن          ها، نظريه   ديدگاه
زش تبيينـي داشـته     ها بيش از آن كه براي متخصص و محقق ايراني ار            ديدگاهها و نظريه  

  .باشد، بايد روشهايي را براي مطالعه در اختيار او قرار دهد
  

  مقدمه 

داننـد كـه ايـن        تمام كساني كه به نوعي با علوم تربيتي سر و كار دارند به خوبي مي              
حوزه با دو قلمرو مرتبط به هم يعني نظر و عمل سروكار دارد؛ به تعبير ديگر، آنچـه در                   

  هـاي علمـي، در درجـه    افتد، به مانند ساير رشـته   تربيتي اتفاق مي   هاي علوم   قلمرو رشته 
ها، اقدام كردن به عمـل        پردازي و سپس با توجه به اين نظريه         اول عبارت است از نظريه    

هـاي واقعـي تربيتـي رخ     تربيتي يعني آنچه كه در رابطـه بـا تعلـيم و تربيـت در محـيط           
گيرد و يا     در كالس درس در پيش مي     دهد، است؛ براي مثال روش تدريسي كه معلم           مي

گيرد و بـسياري مثالهـاي مـشابه، همگـي             كتاب درسي صورت مي     تالشي كه براي تهيه   
  .باشند شود، مي  ميافتد و عمل تربيتي ناميده  عمل اتفاق مي هايي از آنچه در حوزه نمونه

نظـران     نظر با عمل و چگونگي اين ارتباط ميان صاحب           ارتباط حوزه   هر چند درباره  
رسـد كـه شـرايط        و متخصصان، بحثهاي فراواني وجود دارد، در مجمـوع بـه نظـر مـي              

بـدين  . مطلوب آن است كه عمل تربيتي برگرفته از يك نظريه و يا تلفيقي از آنها باشـد                
 خواهند بود كه به موازات يكديگر و در ارتباط با هم پيش              ترتيب نظر و عمل دو حوزه     

تواند به توفيق نـسبتاً قابـل          كه علوم تربيتي در جامعه مي      در اين صورت است   . روند  مي
  .قبولي دست يابد

 كوتاه، اين سؤال مطرح است كه وضعيت در ايران چگونـه             اكنون پس از اين مقدمه    
است؟ به ديگر سخن، آيا علوم تربيتي در ايران بـه موفقيـت قابـل قبـولي دسـت يافتـه                     

موثق به اين سؤال، مستلزم طراحي تحقيقاتي        پاسخي قابل اعتماد و       است؟ هر چند ارائه   
آيد كه علي رغم تالشهاي بسياري كه در طول           باشد، اجماالً به نظر مي      وسيع و عميق مي   
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اندركاران بخشهاي مختلف تعليم و تربيت انجـام داده و موفقيتهـاي              ساليان دراز، دست    
. قابل قبول بحـث كـرد     توان از موفقيتي      نسبي و جزئي نيز به دست آورده اند، هنوز نمي         

هاي علوم تربيتي و همچنين بخشهاي        تمامي كساني كه به صورتهاي مختلف با دانشكده       
مختلف نظام آموزش و پرورش سروكار دارند، كامالً موافقند كه تـا رسـيدن بـه چنـين                  

همچنان كه گفته شد، پاسخگويي به اين سؤال        . موفقيتي راه بسيار درازي در پيش است      
هايي وسيع و عميق است، اما اگر به پژوهشهايي متفرقه كه كم و بيش در               مستلزم پژوهش 

رابطه با اين سؤال هستند، رجوع شود، منفي بودن پاسخ اين پرسـش آشـكارتر خواهـد                 
، انجـام داده    1382 تربيـت معلـم در سـال          شد؛ براي مثال تحقيقي كه نگارنده در حوزه       

  يگر كه ابراهيمي و نگارنده دربـاره      و يا تحقيقي د   ) رجوع شود 1382به شمشيري، (است  
به ابراهيمي و شمـشيري،     (ميزان موفقيت و اثربخشي مشاورين دبيرستانهاي شهر تهران         

هاي ديگر كه چون در ارتباط مستقيم بـا           انجام دادند و بسياري نمونه    ) رجوع شود 1382
. كنـد  مي گردد، مطلب را روشن  باشند از ذكر آنها خودداري مي       موضوع مقاله حاضر نمي   

ريـزي درسـي بـا         انجمن برنامـه    ، همايش ساالنه  1383از سوي ديگر در اسفند ماه سال        
در طـول ايـن     . ريزي درسي در ايران تـشكيل شـد          برنامه  موضوع بررسي وضعيت رشته   

هايي كه ارائه شدند هر يك به نوعي به مشكالت اين رشته و               همايش تقريباً غالب مقاله   
 چكيـده مقـاالت همـايش        مجموعه(آن اشاره داشتند    هاي    كاميبه طور غير مستقيم به نا     

  ).1383انجمن، 
 نظر و چه در      آيد كه چرا علوم تربيتي در ايران چه در حوزه           حال اين سؤال پيش مي    

 عمل از توفيق چنداني برخوردار نبوده است؟ به عبارت ديگـر، در قلمـرو علـوم                  حيطه
بل توجهي صـورت نگرفتـه اسـت و هـم در            پردازي توليد قا    تربيتي هم در سطح نظريه    

اند،  هاي اين علوم چندان منشاء اثر نبوده ها، ديدگاهها و يافته سطح كاربرد و عمل، نظريه 
  چرا؟
  

  روش مطالعه

در .  گرفـت   توان از روشهاي پژوهشي ميداني بهره       براي پاسخگويي به اين سؤال مي     
دم موفقيـت علـوم تربيتـي در        نتيجه اين گونه روشها، برخي از متغيرهاي دخيـل در عـ           
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متغيرهاي سياسي مثـل نقـش مـسئولين حكومـت و دولـت،             . ايران، آشكار خواهند شد   
هايي بارز    متغيرهاي اقتصادي مثل بودجه و امكانات مالي و ساير متغيرهاي مشابه، نمونه           

 باشـند؛  بيني هم مـي  نتايجي كه اتفاقا قابل پيش. از نتايج اين گونه تحقيقات ميداني است   
هاي دقيق و عميـق را   يابي اما بايد دقت كرد كه اين روشها بنا بر ماهيتشان، توانايي ريشه    

بـه همـين دليـل بـراي        . كننـد   ندارند و تنها به متغيرهاي ظاهري و سـطحي بـسنده مـي            
پاسخگويي به اين سؤال بنيادي بايد از روشي بنيادي بهره گرفت؛ چرا كه ايـن پرسـش                 

في است به همين دليل، پاسـخگويي بـه آن نيازمنـد تحليلـي              اساساً از نوع سواالت فلس    
براي اين منظور بايد تحليل را از سر منشأ پيش فرضهاي علوم تربيتـي              . باشد  فلسفي مي 

در گام بعدي بـا رويكـردي    . آغاز كرد و سپس نتايج آن را در ايران بحث و بررسي كرد            
 نظـر و عمـل در         را در حيطـه    انتقادي مجدداً به سراغ پيش فرضها رفت و نارسايي آنها         

در نهايت به بررسي پيش فرضهاي نـويني كـه در حيطـه             . اي مثل ايران نشان داد      جامعه
  . ايران پرداخته شود با جامعهها  اند و همچنين چگونگي تطابق آن علوم مطرح شده

  
  خاستگاه پيش فرضهاي علوم تربيتي: مدرنيسم

شناسي و    اييم، متوجه خواهيم شد كه روان      علوم تربيتي رجوع نم     اگر به معنا و حيطه    
در واقـع   ) 1367شريعتمداري،  ( علوم تربيتي جديد هستند     جامعه شناسي از اركان عمده    

  شناسي بـه توسـعه   رسد كه نه تنها رشد و گسترش علم جامعه شناسي و روان  به نظر مي  
كـه تعلـيم و   انـد   اند، بلكه تا حدود زيادي موجب شـده      علوم تربيتي كمكي فراوان كرده    

 نـوين غربـي قـدم       1 علـوم   تربيت نيز از شكل نظري و فلسفي خارج شـده، بـه عرصـه             
  .بگذارد

هاي تربيتي به ديدگاهها و آثار پـستالوزي، كالپـارد و بـه ويـژه      اگر در تاريخ انديشه  

                                                 
1  .  Science 
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  شناسـي بـه حـوزه       هربارت، نظري بيفكنيم، متوجه تأثير فراوان و نفوذ عميق علـم روان           
هـاي    تمايل شـديد بـراي وارد كـردن يافتـه         ). 1376شاتو،  ( خواهيم شد    تعليم و تربيت  

اندركاران تعليم و     شناسي و جامعه شناسي نشأت گرفته از عالقه مندي وافر دست              روان
به تعبيـر ديگـر     . هاي تربيتي خويش بوده است      تربيت براي علمي كردن فعاليتها و نظريه      

، تحت تأثير علم    19جدهم و به ويژه در قرن       در آن زمان يعني از اواخر نيمه دوم قرن ه         
شناسـي راه خـود را از         گرايي شديد حاكم بر جامعه، ابتدا جامعه شناسي و سـپس روان           

فلسفه جدا نموده و خود را به عنوان علم مستقل همچون علوم طبيعي و تجربي معرفي                
  كه از گردونه سپس تعليم و تربيت نيز براي آن        ). 20-21: 1370شولتز و شولتز،    (كردند  

شناسي و به ويـژه روان شناسـي          عقب نماند، سعي كرد با توسل به جامعه       » علمي شدن «
هـا و دسـتاوردهاي مختلـف آن، علمـي            چه به لحاظ روش شناسي و چه به لحاظ يافته         

  .بودن خود را تضمين نمايد
 اين رويداد يعني علمي شدن تعليم و تربيت و در نتيجه ظهور علوم تربيتي همچـون              

وم نوين، تحت تاثير جريان مدرنيتـه و جنبـشهاي مربـوط بـه آن اتفـاق افتـاد؛                   ساير عل 
جنبشهايي مانند جنبش اصالح ديني و پروتستانيسم، رنسانس فلسفي متاثر از فرانـسيس             
بيكن و خصوصاً رنه دكارت، رنسانس علمي، انقالب صنعتي و باالخره ظهور ليبراليسم             

  . زمين سياست و اقتصاد مغرب در صحنه
شود، علوم نوين غربي، اعم از طبيعي و انساني در جريان رشد              چنان كه مالحظه مي   

بـه  .  حيات نهادند   و نمو مدرنيته و فضاي فكري حاكم بر آن يعني مدرنيسم پا به عرصه             
باشـند؛ از اينـرو    هاي بنيادين خود را وامدار مدرنيـسم مـي   همين خاطر، همگي مفروضه  
 حاكم بر علوم تربيتـي، لزومـاً بايـد بـه سـراغ مدرنيـسم و              براي شناخت پيش فرضهاي   

  .هاي حاكم بر آن رفت مفروضه
  

  هاي بنيادين مدرنيسم مفروضه
  اومانيسم يا انسان محوري . 1

هاي حاكميت سنت و حجيت آن به شدت متزلزل شـد             با آغاز عصر روشنگري، پايه    
ر بـراي شناسـايي حقيقـت و نيـز      معتب  انساني به عنوان تنها تجربه     و معيار عقل و تجربه    
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 تعيـين    هاي هـستي و اشـيا و بـه عـالوه تنهـا وسـيله                پديده) خوبي يا بدي  (ارزشمندي  
بـدين ترتيـب در     . سرنوشت و حاكميـت انـسان در جهـان هـستي، جـايگزين آن شـد               

در حقيقـت انـسان در مركـز     . كنـد   هاي مدرنيسم، انسان جايگاهي مهم پيـدا مـي          انديشه
هـا را تعيـين كـرده،         همانا اين انسان است كه صحت و سقم پديده        . دگير  هستي قرار مي  

زنـد    نمايد و سرنوشت خويش را به دسـت خـود رقـم مـي               خوبي و بدي را معرفي مي     
  ).18 :1378گنون، (

  
   تغيير موضوع و محور ديدگاههاي فلسفي-2

 فلـسفه نيـز ديگـر        متعاقب وقوع انقالب در جايگاه انسان در جهان هـستي، مـسأله           
شناخت حقيقت محض نيست، بلكه آن چيزي اسـت كـه عقـل انـساني آن را واقعيـت                   

به تعبير ديگر، واقعيت چيزي نيست جز همان كـه عقـل            ). 83: 1374احمدي،  (داند    مي
 حاكميـت و محوريـت       دوره. تواند آن را بشناسد؛ از اينرو با ظهور مدرنيـسم           انساني مي 

» معرفـت شناسـي   « خود را به موضـوعات       يابد و جاي    پايان مي » شناسي  هستي«مباحث  
  .باشد هاي فلسفي مي دهد؛ چرا كه ديگر انسان و خرد اوست كه محور انديشه مي

  
   عقالنيت يا خردباوري-3

مدرنيسم، توسل به اصول و معيارهاي مسلم، قطعي و    » عقالنيت«از جمله ويژگيهاي    
 و معيارهـا، نـشات      پذيرند؛ چرا كـه اينگونـه اصـول         كلي است كه هيچگونه خللي نمي     

اي انعكاس واقعيتهـاي جهـان        گرفته از وهميات و تخيالت انسانها نيستند، بلكه به گونه         
باشند؛ به تعبير ديگر اصول و معيارهاي حاكم بر عقالنيت انسان چيزي جز قانونهاي                مي

در واقع خرد مدرنيته، خردي است كه تنها به خـويش و اصـول              . حاكم بر جهان نيست   
ــ ــه شـ ــي  پذيرفتـ ــرار مـ ــار قـ ــالك و معيـ ــه دارد و آن را مـ ــود توجـ ــد ده خـ   .دهـ

  ).8: 1377محموديان،  (
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چنان كه روشن شد، با ظهور جنبشهاي مدرنيته و نيز حاكميـت ديـدگاهها و تفكـر                 
بــه همــين دليــل . مدرنيــستي، علــوم نــوين غربــي از جملــه علــوم تربيتــي، پديــد آمــد

ايـن  . اند  ن علوم نقش اول را داشته     هاي مدرنيسم در شكل گيري مباني نظري اي         مفروضه
انـد كـه      اي را بـراي علـوم تربيتـي بـه ارمغـان آورده              ها پيامدهاي نظري عمـده      مفروضه
  .ترين آنها به شرح زير است عمده
  
  اصالت روش علمي در تعليم و تربيت . 1

هاي فلـسفي مدرنيـسم       در دوران مدرنيته، مكتب پوزيتيويسم به عنوان يكي از جلوه         
 اول قرن بيستم، رشد و گسترش بـسيار زيـادي بـه              ظهور كرد و تا اواخر نيمه     در غرب   

، بر روش علمي يـا  »تحقيق پذيري«اين مكتب بنا بر اصل     . ويژه در محافل علمي داشت    
گرايانـه    ايـن ديـدگاه تجربـه     ). 52: 1376الكوسـت،   (كنـد   مـي  همان روش تجربي تأكيد   

شناسـي و نيـز تعلـيم و تربيـت،             روان پوزيتيويستي با سرعت به قلمرو جامعه شناسـي،       
شود كه آموزش و پرورش و پژوهشهاي   اي كه هدف، آن مي      كند به گونه    سرايت پيدا مي  

  .تربيتي براساس روشهاي علمي و تجربي شكل گيرند
  
  تعليم و تربيت سكوالر. 2

از جمله پيامدهاي ديدگاه اومانيستي و عقل باوري دوران مدرنيته، خارج شدن ديـن          
هاي ديني از قلمرو جمعي و محصور كردن آن در قلمرو فردي بوده اسـت؛ بـه                   ارهو گز 

هاي ديني هيچ نقشي در كشف حقيقـت و تبيـين             عبارت ديگر، از منظر مدرنيسم، گزاره     
هـاي آن     توانند به درك انسان از هستي و پديـده          هاي جهان هستي نداشته، لذا نمي       پديده

ها و به تعبيري حاكيمت وي بر جهان          سان بر پديده  كمك نمايند و در نتيجه در كنترل ان       
 مدرن دخالتي ندارد     باشند؛ بنابراين دين در تعيين سرنوشت جامعه        نيز كامالً بي تاثير مي    

  . فردي براي انسان دوران مدرن ايفا نمايد تواند نقشي عاطفي آن هم در حيطه و تنها مي
 هرگونه تعاليم ديني و مذهبي باشد       به همين سياق، تعليم و تربيت علمي بايد مبرا از         

جداسازي دين از عرصه تعلـيم و تربيـت، ريـشه در            ). 1379هرست، به نقل از باقري،      (
 مدرنيتـه مثـل هيـوم، اگوسـت كنـت و جـان               ها و ديدگاههاي انديـشمندان دوره       نظريه
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. ندهدف هيوم اين بود كه فلسفه و تربيت را از تاريكي و ابهام برها             . استوارت ميل دارد  
. او بر اين باور بود كه تربيت و فلسفه بايد از تمام اصول ماوراء الطبيعي رهايي پيدا كند                 

بـه  . از ديگر پيشروان جدايي تربيت ديني از تعليم و تربيت رسمي، اگوست كنت اسـت         
تواند تنهـا بـا تربيـت         نظر وي دوران مذهب سپري شده است و به همين خاطر بشر مي            

استوارت ميل نيز كه از بنتام و كنت بسيار تأثير پذيرفته بود، بـر              جان  . علمي زندگي كند  
  ).412-413: 1374ماير، (ورزيد  جدايي تربيت از دين تاكيد مي

  
   علوم تربيتي در حوزه1قطعي نگري، كشف قوانين و فراروايتهاي كالن. 3

ي هـا    تبيـين   از ديگر پيامدهاي آشكار مدرنيسم، گرايش علوم نوين غربـي بـه ارائـه             
به عالوه، ايـن علـوم درصـدد        . هاي جهان هستي بوده است      قطعي و يقيني درباره پديده    

برآمدند تا قوانين حاكم بر جهان را كشف نمايند؛ قوانيني ثابت، جهـان شـمول و طبعـاً                  
بدين معني كه اين    . يقيني كه خرد انساني، با توسل به روشهاي علمي كشف كرده است           

ارتباط با ذهن انساني موجود بوده و بنـابراين، كـار     ي و بي  قوانين همچون واقعيتهاي عين   
 اين نوع برداشت از علـم و   در نتيجه ). 59: 1376مولكي،  (باشد    ذهن تنها كشف آنها مي    

هـاي     فراروايتهـاي كـالن در حـوزه        توانايي آن، در اين دوره يعني مدرنيته، شاهد ارائـه         
  .مختلف علمي هستيم

 علوم طبيعي آغاز شد و       شد، چنين روندي ابتدا در عرصه     همچنان كه قبال نيز اشاره      
توان به تالشـهاي     علوم طبيعي، مي    در عرصه . سپس علوم انساني نيز از آن تاثير پذيرفت       

نيوتن، داروين و ديگراني اشاره كرد كه همگي به نوعي درصدد كشف قوانين حاكم بـر                
 روايتهاي كالن در خـصوص       رائهطبيعت بوده و در اين راه، با جرأت هر چه تمامتر به ا            

توان به رويكردهـا و       شناسي و علوم تربيتي نيز مي        روان  در حوزه . جهان هستي پرداختند  

                                                 
1  .  Meta-narrative 
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مكاتب گوناگوني اشاره كرد كه در اين دوران نضج گرفتند؛ براي مثال، كوشـش فرويـد              
 و   رشد شـناختي انـسان      در جهت تبيين ماهيت انسان، همچنين ديدگاههاي پياژه درباره        

الگوي حاكم بر آن و نيز تالشي كه نظريه پردازان گونـاگون در جهـت كـشف قـوانين                   
را انـد     بـه عمـل آورده    ) نظريه پردازاني همچون ثورندايك، اسكينر و بانـدورا       (يادگيري  

  .هاي حاكم بر آن تلقي كرد توان برآمده از جنبش فكري مدرنيسم و مفروضه مي
  
  علوم تربيتي ناوابسته به فرهنگ. 4

تعليم و تربيت نوين بر مبناي فرهنگ عقالني يعني فرهنگي كه حاصل خردورزي و              
اين فرهنـگ عقالنـي نيـز چيـزي نيـست جـز             . باشد، شكل گرفته است     محصول آن مي  

 رياضي و يا تحقيقـات تجربـي؛ در نتيجـه           _ها و برآيندهاي حاصل از تفكر منطقي        يافته
را ) فرهنگ عقالنـي  ( نوع ميراث فرهنگي     تعليم و تربيت تنها رسالت حفظ و انتقال اين        

داشته و در برابر ساير دستاوردهاي فرهنگي جوامع گونـاگون، سـكوت اختيـار نمـوده                
كامالً روشن است كـه ايـن فرهنـگ واحـد،           . كند  است و يا حتي آنها را طرد و نفي مي         

ني جهان شمول تلقي شود؛ چرا كه تنها مالك و معيار آن وابستگي به عقل و خرد انـسا                 
باشد؛ بـه همـين    است و در نتيجه از هرگونه ميراث فرهنگي جوامع گوناگون مستقل مي 

 مدرنيتـه مثـل اسپنـسر و هاكـسلي، تـا جـايي پـيش         خاطر، برخي از انديـشمندان دوره    
روند كه تنها علم و خرد را مالك فرهنگ دانسته و به تعبيري فرهنگ را از منظر علم                    مي

  ).169: 1375شفيلد، (نمايند  تعبير مي
  

  وضعيت علوم تربيتي در غرب

 علـوم    هاي مدرنيـسم و پيامـدهاي آنهـا بـراي حـوزه             اكنون پس از معرفي مفروضه    
تربيتي، جا دارد تا وضعيت اين علوم به لحاظ موفقيتها و دسـتاوردها بحـث و بررسـي                  

هـاي مدرنيـسم را پيـشگامان جنـبش           گرچه در طول چنـد دهـه اخيـر، مفروضـه          . شود
سم به باد انتقاد گرفته اند، بايد اذعان كرد كه علي رغـم انتقـادات مـذكور و                  مدرني  پست

هاي علوم نوين كه در جاي مناسب به پاره اي از آنها اشاره خواهـد شـد،                   برخي ناكامي 
باشـد،   اين علوم به طور عام و به ويژه علوم تربيتي كـه محـور بحـث ايـن نوشـتار مـي           
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بررسي .  بسيار چشمگير در دنياي غرب نايل شوند       توانستند به موفقيتها و دستاوردهايي    
تواند به روشن شـدن وجـوه تمـايز رونـد علـوم                خود مي   تحليلي داليل اين امر به نوبه     

تـرين داليـل ايـن        عمـده . تربيتي در مغرب زمين و كشورهايي مثل ايران، كمـك نمايـد           
  :موفقيت نسبتاً چشمگير در غرب به شرح زير است

هاي مختلف علمي مثل علوم تربيتـي         كه بالطبع بر حوزه   هاي مدرنيسم     مفروضه .1
نيز حاكميت دارند، ناشي از تحميل و جبر نبوده است، بلكه ماحصل تحـوالت درونـي                

 سير تحول    باشد؛ به تعبير ديگر، اين تحوالت وارداتي نبوده بلكه نتيجه           جوامع غربي مي  
هـاي     كـه در عرصـه     در واقع اين تحوالت و جنبـشهايي گونـاگون        . تاريخي غرب است  

ــه   ــه و مختاران   مختلــف در مغــرب زمــين پــيش آمــد، زمينــه را بــراي پــذيرش آگاهان
  .فرضهاي مدرنيسم آماده كرد پيش
هاي علمي گوناگون محدود نـشد،        هاي مدرنيسم تنها به حوزه      پذيرش مفروضه  .2

و بلكه ساير اركان و نهادهاي جوامع غربي مثل اقتصاد، تجارت، خانواده، دين، سياست              
 ابعاد جوامـع غربـي زيـر چتـر پـارادايمي        در حقيقت، همه  . حكومت را نيز در برگرفت    

مشترك و كالن تحت عنوان مدرنيسم گرد آمدند؛ پارادايمي كه نه تنها همگـي را جمـع                 
كرد، بلكه جهت واحدي به آنها بخشيد و همچنين نوعي هارموني و سـازگاري را بـين                 

 دين و   رابطه رض بنيادين سكوالريزم نه تنها در عرصهآنها ايجاد كرد؛ براي مثال، پيش ف  
 . سياست، اقتصاد و ساير ابعاد اجتماعي نيز قابل مشاهده است تربيت بلكه در حوزه

 رنسانس بـه بعـد       جنبشها و تحوالتي كه در سير تاريخي غرب به ويژه از دوره            .3
انـد؛ بـه      احدي ساخته  و  به وجود آمدند، همگي با هم در ارتباط بوده و به نوعي منظومه            

انـد، بـه طـوري كـه          هاي يك زنجير به هم گره خورده        زبان ديگر، همگي به مانند حلقه     
حادث شدن يك رويداد، ريشه در تحولي قبلي دارد و يا حداقل، تحوالت قبلي، شرايط               

شـود كـه نتـوان        اين ويژگي باعث مـي    . سازند  مي را براي پيش آمدن آن رويداد، مساعد      
 مدرنيته را به صورت جداگانه و مستقل از يكديگر تجزيـه و              حوالت دوره رويدادها و ت  
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براي نشان دادن اين گونه روابط علمي و يـا دسـت            . تحليل كرده و از آنها نتيجه گرفت      
هاي تحليلي ماكس وبر،      توان به بررسي    كم كمك كننده به رخداد تحوالت گوناگون، مي       
وي در يكـي از     . رن بيـستم اشـاره كـرد      جامعه شناس آلماني قـرن نـوزدهم و اوايـل قـ           

بـه تبيـين    » داري  اخـالق پروتـستان و روح سـرمايه       «مشهورترين آثار خود تحت عنوان      
او .  مدرنيتـه پرداختـه اسـت    مناسبات ميان حيات ديني و اجتماعي و اقتـصادي در دوره   

 _گيرد كه ميان باورهاي ديني و اخالقي پروتـستاني و رشـد حيـات اقتـصادي           نتيجه مي 
 ).رجوع شود1371به وبر، (عقالني بورژوايي، قرابت سببي وجود دارد 

هاي علم نوين غربي، فرهنگ ناوابسته بـوده و تنهـا             علي رغم اين ادعا كه يافته      .4
است و به همين خاطر جهان شـمول تلقـي          ) فرهنگ عقالني (متكي به عقالنيت صرف     

رآمده از فرهنگ غربي هستند     يابيم كه در اصل اين علوم ب        شود، با دقت و تأمل درمي       مي
هاي متعلق بـه آنهـا بـا تـاثير از سـير تـاريخ فرهنـگ غـرب،                     چرا كه ديدگاهها و نظريه    

تحوالت و رويدادهاي مربوط به آن سرزمين و به طور كل وضعيت و شرايط بومي آنجا 
از .  حيات گذاشته، به رشد خود ادامه دادند يا به تعبير دقيقتر، فرهنگ غربي، پا به عرصه     

 تحقيقاتي است كه درون همين جوامـع و بـالطبع            هاي اين علوم نتيجه     سوي ديگر، يافته  
توان نتيجـه گرفـت كـه در ايـن            اند؛ بنابراين مي    در همان بستر فرهنگ غربي انجام شده      

هاي پژوهشي آنها در غالب موارد با ويژگيهاي فرهنگي غـرب سـنخيت               ها و يافته    نظريه
شود اين فرهنگ چيزي نيست جز        ي از فرهنگ عقالني بحث مي     تام دارد؛ از اين رو وقت     

 .همان فرهنگ غربي كه ريشه در تاريخ تحوالت همان جا دارد

اي است كه از چشم صاحب نظران منتقد مدرنيسم در غرب نيـز پوشـيده                 اين نتيجه 
اي تحليلـي بـه       طي مقالـه  ) 176-178: 1996 (2 و جونز  1براي مثال، كولبي  . نمانده است 

گويند كـه     آنان مي . اند   اروپا محوري اشاره نموده     اي از ويژگيهاي مدرنيسم در زمينه       پاره
از نظر فرهنگي، دانش مدرنيستي دانشي است كه حاصل كـار انـسان غربـي اروپـايي و                  
سفيدپوست است و دانش و فرهنگ ديگران از نظر مدرنيستها عوامانه و خرافـي تلقـي                 

افزايند مدرنيستها بدين وسيله دستاوردها و         در ادامه مي   آنان. شود  شده، به كنار نهاده مي    

                                                 
1  .  Coulby 
2  .  Jones 
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دانشهاي علمي و فرهنگـي و دانـشگاهي تعـدادي معـدود از كـشورها را بـه رسـميت                    
شناسند و دستاوردهاي علمي و فرهنگي ديگـر مردمـان را ناديـده انگاشـته، تحقيـر                   مي
  .كنند مي

شهاي مربوط بـه علـوم      با توجه به توضيحات فوق، علل موفقيت نسبتاً چشمگير تال         
از آنجـا كـه زادگـاه ايـن     . شـود   نظر و عمل در مغرب زمين، روشن مي     تربيتي در حيطه  

علوم، دنياي غرب بوده است و بالطبع به دليل هماهنگي و انطباقش بـا بـستر و شـرايط                   
   محيطي آن خطه، ضمن رشد و بالندگي نسبتاً بااليي كه داشته است، در حيطه             _فرهنگي
درت بسيار زيادي در توليد تبيينهاي متناسب با همان فرهنگ غربي، برخـوردار             نظر از ق  

  .اند گرديد؛ چرا كه اين گونه تبيينها برآمده از همان بستر فرهنگ غربي بوده
  

  وضعيت علوم تربيتي در ايران
رسـد كـه      مـي  پس از تشريح وضعيت نسبي علوم تربيتـي در غـرب، نوبـت بـه آن               

بـه همـين منظـور، ايـران بـه          . ع ديگر بررسي و تحليل شود     وضعيت اين علوم در جوام    
  .شود  مياي از كشورهاي غير اروپايي انتخاب شده و بحث عنوان نمونه

 گـسترش     بيستم ميالدي در نتيجـه      در اواخر قرن نوزده و به خصوص از اوايل سده         
ت مغرب  روابط ايران با جوامع غربي و همچنين شيفتگي ايرانيان در برابر رشد و پيشرف             

هاي گوناگون، تمايلي فراوان براي وارد كردن علم و فنĤّوري غربـي بـه                زمين در عرصه  
 اين تمايل، تالشهاي فراوان نيـز از دلـسوزان و روشـنفكران              در نتيجه . ايران پديدار شد  
  تاسـيس دارالفنـون در دوره     . مندي از علوم نـوين غربـي انجـام دادنـد            ايراني براي بهره  
 هجري شمسي يعني در عـصر       1313ين تاسيس دانشگاه تهران در سال       قاجاريه و همچن  

بدين ترتيب علوم نوين غربـي بـا پـيش    . هاي بارز اين تالشها است    پهلوي اول از نمونه   
الملـل    تجـارت بـين   فرضهاي مدرنيستي خود، همچون كاالهايي صـادراتي وارد عرصـه      

و بـه آنهـا وارد شـدند؛ امـا          شده، مرزهاي ديگر كشورها از جمله ايـران را درنورديـده            
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همچنان كه در ابتداي اين نوشتار گفته شد، اين علوم نوين غربي به ويژه علـوم تربيتـي                  
 عمل    نظريه پردازي و چه در حيطه       كه محور اصلي بحث اين مقاله است، چه در عرصه         

تـرين داليـل ايـن عـدم          برخي از مهمترين و زيربنـايي     . توفيقي چشمگير بدست نياورد   
  : توان چنين برشمرد يت را ميموفق
همان طور كه ديديم پيدايش و رشد و گسترش علوم نوين در غرب، همگـام بـا                 . 1

به عالوه پيش فرضهاي حـاكم بـر        . تغيير و تحوالت در ابعاد گوناگون جوامع غربي بود        
هاي حاكم بر ساير اركان جامعه قرار نداشـت، بلكـه كـل               آن، در تعارض با پيش فرض     

ايـن در   . رفـت   تحوالت جامعه، تحت لواي پيش فرضهاي واحـد پـيش مـي           تغييرات و   
هاي علوم انساني از جمله علوم تربيتي         حالي است كه علوم گوناگون به خصوص رشته       

فرضهاي كامالً مدرنيستي غربي خود در تقابـل و حتـي تعـارض بـا سـاير ابعـاد                با پيش 
هاي سكوالريستي غـرب      فروضهتعارض م . گيرند   ايران قرار گرفته و مي      فرهنگي جامعه 

هـاي بـارز ايـن      هاي ديني در ايران از نمونه       مدرن با رويكردهاي متمايل به دين و آموزه       
ــت  ــات اس ــه تعارض ــنش از    . گون ــوع واك ــوالً دو ن ــاتي معم ــين تعارض ــر چن در براب

اندركاران بدو توجـه      اندركاران تعليم و تربيت سر زده است؛ در حالت اول، دست            دست
هـاي   ها و يافتـه     زم نسبت به اين نوع تعارضات سعي در به كارگيري نظريه          و هشياري ال  

شـد، و يـا وضـعيت را بـدتر            علمي غرب داشتند كه در عمل يا با شكست مواجـه مـي            
كرد؛ بدين معني كه اين نوع تعارضات بنيـادين بـه نوبـه خـود مـشكالت و مـسائل                      مي

حالت را بـا مثـالي آشـكار سـازيم،          اگر بخواهيم اين    . آوردند  تري را به وجود مي      بغرنج
مناسبت نخواهد بود كه به مشكل بحران هويتي در ايران به ويژه نـسل جـوان اشـاره                    بي

ممكن است اين سؤال پيش آيد كه بحران هويتي انسان جوان چه ارتباطي با علوم               . كنيم
يابيم كه در پـيش آمـدن و رشـد ايـن بحـران، علـوم                  غربي دارد؟ با نگاهي عميق درمي     

توان   اند؛ براي مثال مي     تاثير نبوده   شناسي و علوم تربيتي هم بي       انساني غربي به ويژه روان    
همـان طـور كـه      . به دانش مشاوره و نقش آن در آموزش و پرورش ايـران اشـاره كـرد               

هاي حاكم بر اين علم از قبيل نگاه سكوالريستي           ترين مفروضه   دانيم بعضي از اساسي     مي
 به تضعيف برخي ارزشها و هنجارهاي اخالقي و مذهبي كه افراد            و نيز ليبراليستي منجر   

جامعه به طور سنتي پايبند آنها هستند، شده است؛ در نتيجـه بـراي آنهـا بـه خـصوص                    
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جوانان حالت تعارض پيش آمده، متعاقب آن هويت دينـي كـه اتفاقـاً بخـش مهمـي از                   
نهـد و بـدين ترتيـب         مـي  دهد رو به تزلـزل      هويت فردي و اجتماعي آنها را تشكيل مي       

توان در مـسائل      ي بارز اين تعارض هويتي را مي        نمونه. آيد  نوعي بحران هويتي پيش مي    
مربوط به ارتباط با جنس مخالف در سنين نوجواني و جواني پـيش از ازدواج مـشاهده                 

يعني ارتباطي كه به طور سنتي از نظر هنجارهاي ديني و اجتماعي ناروا تلقي شده،               . كرد
  .اي غربي امري عادي و طبيعي است  نظر رويكردهاي مشاورهاما از

هاي علمي غربي     ها و يافته    اندركاران تعارض و تقابل بين نظريه       در حالت دوم، دست   
كننـد كـه در ايـن         مي با ارزشها، هنجارها و به طور كلي سنت جامعه را به روشني درك            

هـاي    هـا و يافتـه      ارگيري نظريه آنها در برابر به ك      صورت هم، مقاومت و مخالفت آگاهانه     
دهد كه اين امر به نوبه خود باعث ناكامي و شكـست ديـدگاهها و    علمي غربي روي مي   

  .گردد هاي علمي غربي مي نظريه
هاي مربوط به تربيت جنـسي اشـاره كـرد كـه              ها و يافته    توان به نظريه    براي مثال مي  

برابر آن، كامالً مسكوت مانده تاكنون در آموزش و پرورش به دليل مقاومتهاي شديد در         
  .باشد است؛ چرا كه با باورهاي سنتي جامعه در تضاد مي

به طور كلي در غرب مدرن، تالش محققين، انديشمندان و دانشمندان به ويژه در              . 2
بيني و در نتيجه      حوزه علوم انساني از جمله علوم تربيتي در جهت توصيف، تبيين، پيش           

هر چند غالب اين انديـشمندان      .  به مدرنيته بوده است    حل مشكالت و معضالت مربوط    
اند كه در راستاي كشف قوانين و واقعيتهاي جهان شمول كـه              و محققين بدين باور بوده    

ها و الگوهـاي   دارند، تعمق در نظريه     و مكان است، گام برمي    ) تاريخ(بسي فراتر از زمان     
توان بـه     نمايد؛ براي مثال مي     اييد مي گيري فوق، يعني وابستگي به مدرنيته را ت         آنها نتيجه 

 اوديپ و نقش و اهميت آن در شكل   جنسي و به ويژه عقده  فرويد در باب غريزه  نظريه
دهي شخصيت انسان اشاره كرد كه به زعم خود او توصيف ماهيـت انـساني اسـت؛ در                  
حالي كه پژوهشهاي بعدي در جوامع ديگر خصوصاً جوامع ابتـدايي و يـا غيـر غربـي،                  
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هـاي فرويـد بيـشتر        در واقع به زعم نگارنده، تبيـين      . نقصان اين تبيين را آشكار ساختند     
مربوط است به شرايطي كه اروپاي آن روزگار به لحاظ صـنعتي، اقتـصادي و اجتمـاعي            

 تـاريخي   _ سـير جبـري     همان طور كه تحليلهاي مـاركس نيـز دربـاره         . ودبا آن درگير ب   
جوامع و شرح ويژگيهاي آنها در هر مرحله، چيزي نبود جز توصيف وضعيت اروپا كـه                
ماركس با علمي خواندن اين تحليل، سعي در تعميم آن به تمامي دنيا داشت و بـه تبـع                   

هاي مختلفي مواجه شدند كه اوج آنهـا         عمل نيز دنيا با بحران      اين گونه تحليلها در عرصه    
  .توان مشاهده كرد  جنگ سرد مي را در دو قطبي شدن جهان و دوره

هاي علمـي غربـي غالبـاً در     ها و يافته شود، نظريه  بنابراين همان گونه كه مالحظه مي     
در اصـل ايـن     .  غرب اسـت    پاسخ به شرايط و وضعيت و معضالت خاص همان منطقه         

از ايـن رو بـين      . اسـت   ا برآمده از مشكالت و مسائل خودشان بوده         ه  ديدگاهها و نظريه  
توان   اين نوع سنخيت و مطابقت را مي      . شود  مسأله و راه حل نوعي سنخيت مشاهده مي       

دانـيم    همان طور كه مي   . در سير تحولي دانش راهنمايي و مشاوره در غرب بررسي كرد          
؛ چـرا كـه در شـرايط اقتـصادي و            شغلي آغـاز شـد      راهنمايي و مشاوره ابتدا از مشاوره     

چنـين ضـرورتي درك     ) اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم      (اجتماعي آن روز غرب     
كـرد و     مي زيرا غرب به شدت مسير صنعتي شدن را طي        ) 10-11: 1383قاضي،(شد    مي

  .زد  ميداري نيز به اين روند دامن نظام سرمايه
امعي همچون ايران وارد شدند در حـالي        اي علوم انساني غربي به جو       با چنين پيشينه  

كه اساس مسائل و نيازمنديهاي اين جوامع از نوع و جنسي ديگـر بـود؛ در نتيجـه ايـن                    
بيني و حـل مـشكالت و         علوم نتوانستند آنچنان كه بايد و شايد به توصيف، تبيين، پيش          

مدي، عينك مسائل بومي بپردازند؛ چرا كه انديشمندان و محققين بومي ناآگاهانه و غيرع        
غربيها را به چشم زده و زير چتر همان پارادايم حاكم غربـي يعنـي مدرنيـسم، حركـت                   

نتيجه آن شد كه متخصصان بومي بـيش از آن كـه بتواننـد مـسائل و مـشكالت                   . كردند  
شـايد بـه همـين دليـل        . هاي مسائل غربي تبديل شدند      داخلي را حل كنند به حل كننده      

قات تربيتي انجام شده در ايران و شـرايط واقعـي جامعـه،             باشد كه بين بسياري از تحقي     
اي كه باعث شده نتايج اين گونه پژوهشها نه در      فاصله.  اي بسيار زياد وجود دارد      فاصله
  . عمل از كارآمدي و ثمربخشي الزم برخوردار باشند  نظر و نه در حيطه عرصه
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 موجـب گـشته كـه        خـود   به عالوه جامعه را از پشت عينك غربي ديـدن، بـه نوبـه             
متخصصان ايراني ناآهاگانه دست به ابداع مسأله و نيـاز سـازي زده، متعاقـب آن نتيجـه               
گيريها و تفسيرهايي را كه بعضا هيچگونه تطابقي با شرايط واقعي جامعـه نـدارد، ارائـه                 

روند كه سعي در تحميل ايـن گونـه           نمايند و بدتر آن كه برخي نيز تا به حدي پيش مي           
آيد اين امر، در ايجاد فاصله بين اهل نظر و            به نظر مي  .  تفسيرهاي خود دارند   برداشتها و 

تـر،    بـه عبـارت روشـن     .  تعليم و تربيت نقشي برجسته داشته باشـد         اهل عمل در عرصه   
هاي عملـي آمـوزش و پـرورش اشـتغال            غالب مجريان و كساني كه به نوعي در صحنه        

ن ندارنـد و غالبـاً بـر ايـن باورنـد كـه              دارند، نگرشي چندان مثبت نسبت به دانـشگاهيا       
 آموزش و پرورش ايران     اند شناختي عميق و صحيح درباره       دانشگاهيان در عمل نتوانسته   

هـا و     اينگونـه بـدبيني   . آيد  به دست آورند، در نتيجه هيچ كمكي هم از دست آنها برنمي           
ارس و  هاي علـوم تربيتـي بـا مـد           دانشكده  نگرشهاي منفي موجب شده است كه فاصله      

  .روز بيشتر شود ساير بخشهاي آموزش و پرورش روزبه
انـد، بـه كـارگيري        همان طور كه بسياري از متفكران ايراني به خوبي درك كـرده           . 3
و يـا بـه   » بـومي كـردن  «هاي غربي در شرايط فرهنگي و اجتماعي ايران، مـستلزم         نظريه

اهيم منـدرج در    هـا اسـت؛ بـدين معنـي كـه مفـ             آن نظريـه  » خودي كردن «عبارت ديگر   
هاي علمي مهمان، طي فرايند خودي شدن دستخوش نوعي تغيير و تحول شود و                نظريه

بـه  . يابـد   هاي فرهنگي قلمرو ميزبان تعبير شده، معناي خاص خود را ب            براساس تجربه 
ذكـاوتي قراگوزلـو،    (شـود     هاي ميزبـان بازآفريـده        عبارت ديگر مفاهيم در قلمرو تجربه     

 طي ساليان گذشته نـه تنهـا تـالش چنـداني در جهـت بـازآفريني و                  ؛ اما در  )47: 1378
هاي علوم تربيتي غربي صورت نگرفت، بلكه نظريه پردازي مـستقل             خودي كردن نظريه  

اي ايـن امـر را بايـد در محـصور و محـدود       يكي از علتهاي ريشه . نيز به وقوع نپيوست   
ا كـه چنـين شـرايط و        هاي حاكم غربي، جستجو كـرد؛ چـر         بودن در چارچوب پارادايم   

هـاي جديـد سـلب        فضايي فرصت هرگونه اقدامي را در جهـت خلـق و ابـداع نظريـه              
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 خروج از پارادايم را بـه خـود نـداده،     در اين وضعيت، متخصص ايراني اجازه     . نمايد  مي
داند، كامالً طبيعي خواهد بود كه بـه فراينـد خـودي              چون خود را مقيد به پارادايمها مي      

يابـد؛ از آن رو كـه    وقعي ننهد؛ زيرا نياز و ضرورتي در ايـن كـار نمـي    كردن هم چندان    
هـاي فرهنگـي و بـاور بـه تـاثير آنهـا               بومي كردن به دليل اعتبار قائل شدن براي مؤلفـه         

هـاي    هـا و يافتـه      اين در حالي اسـت كـه از منظـر مدرنيـستي، نظريـه             . گيرد  صورت مي 
 واقعيتهـاي    مستقل بوده و نشان دهنـده     هاي آن كامالً      تحقيقات علمي از فرهنگ و مولفه     

  .عيني هستند
  

  داليل موفقيت علوم تربيتي در غرب و عدم توفيق آن در ايران
همان طور كه مالحظه شد، تمـامي مطالـب و توضـيحات فـوق، حكايـت از عـدم                   

تأمل و دقت در داليل بحث شده، توجيه اين . موفقيت نسبي علوم تربيتي در ايران دارند 
 آن بحـث شـد،       عنصري كه بسيار درباره   . سازد  دم آن در ايران را آشكار مي      موفقيت و ع  
هرگاه صحبت از تاريخ، شـرايط تـاريخي، اجتمـاعي، اقتـصادي، ارزشـها،              . فرهنگ بود 

كنـد؛ يعنـي عـاملي كـه          شود، مفهوم فرهنگ به ذهن خطور مي        آداب، رسوم و سنتها مي    
  در واقع رابطـه . باشد  از يكديگر ميهاي تاريخي جوامع  باعث تمايز جوامع و حتي دوره     

بين علم و پژوهش علمي با فرهنگ، موضوعي است كه در دوران مدرنيته مغفول مانـده       
هاي مدرنيسم نه تنهـا اثـري از آن نيـست، بلكـه هرگونـه                 و به همين خاطر در مفروضه     

مدرن  ستتنها در دورهي اخير است كه اين انديشمندان پ . شود  مي ارتباط ميان آنها انكار   
يكـي از   » فرهنـگ وابـستگي علـم     «به حـدي كـه      . از اين مؤلفه حمايت جدي كرده اند      

مدرنيسم تلقي شده، هر يك از نامـداران ايـن رويكـرد بـه                هاي زيربنايي پست      مفروضه
 علـوم انـساني      البته تاكيد بر فرهنگ وابستگي علم در حوزه       . اند  نوعي آن را مطرح كرده    

 امروزه در بحثهاي معرفت شناسي و روش شناسي مربوط به           به همين دليل  . بيشتر است 
 علم، تمائل به تمايز قايل شدن بين علوم تجربي و انساني، بيش از پيش مـشاهده                  فلسفه

نكته ايـن اسـت كـه       «: گويد   چنين مي  1در همين راستا، كالينز   ). 1378چالمرز،  (شود    مي
د، فرهنـگ او و مهـارت و        دانـشمن . تـوان از حامـل آن جـدا كـرد           واحد معرفت را نمي   

                                                 
1  .  Collins 
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  ).138: 1974كالينز، (» اش جزء جدايي ناپذير موضوع شناسايي است توانايي
بنابراين در تعليم و تربيت پست مدرنيستي برخالف مدرنيـسم كـه مـروج فرهنـگ                
غربي به عنوان يگانه فرهنگ عقالني و منطقي است، كثرت گرايي فرهنگي كه متـضمن               

مدرنيـسم بـر ايـن        در واقع پست  . زشي است، حاكميت دارد   برابري فرهنگها به لحاظ ار    
اگر انـسان را    . كند   فرهنگي خويش معنا پيدا مي     _باور است كه انسان در بستر اجتماعي      

. شـويم  از بستر خود جدا سازيم، در آن صورت اسير قطبهاي متضاد، جهاني و فردي مي   
 فرهنگـي آنهـا اسـت       _راه خروج از اين بن بست، مطالعه و بررسي در بستر اجتمـاعي            

به همين دليل است كه در چند دهه اخيـر، شـاهد رشـد روزافـزون            ). 64: 1380كوال،  (
 ايـن    دامنـه ). 231-237: 1378،  جانـسون (ايـم     مطالعات فرهنگي و بين فرهنگـي بـوده       

اي   گرايش در علوم تربيتي به حدي بوده است كه امروزه شاهد رشد و شكوفايي رشـته               
در ايـن   ). 2004 و بـنكس،     2بنكس( هستيم   1» تربيت چند فرهنگي   تعليم و «تحت عنوان   

 تفاوتهاي فرهنگي بين ملتها و قوميتهاي گوناگون نژادي، دينـي و حتـي               رشته به مطالعه  
  .شود جنسيتي پرداخته مي

اكنون اگر علوم انساني از جمله علوم تربيتـي را فرهنـگ وابـسته دانـسته، آن را بـه                    
هاي زيربنايي اين علوم تلقـي نمـاييم،    كي از مهمترين مفروضهعنوان مهمترين يا الاقل ي 

 خـود مـا را بـه سـوي           اين امر نيز به نوبه    . الجرم بايد كثرت فرهنگي را نيز پذيرا باشيم       
 اعم از فرهنگي و حتي معرفت شناسي و بدنبال آن كثرت روش شناسي              _3گرايي  كثرت
مني داللت بر نسبيت دارد و      به عالوه كثرت گرايي به صورت ض      . دهد   سوق مي  _علمي

. هـاي كـالن و جهـان شـمول اسـت            نسبيت هم حاكي از عدم قطعيت و نيز نفي تعميم         
. باشـد   مدرنيسم مـي  هاي بنيادي پست پذيرش اين موارد در اصل پذيرش ديگر مفروضه    

                                                 
1  .  Multicultural education 
2  .  Banks 
3   .  Pluralism 
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. باشند  هايي كه به اعتباري همچون يك منظومه در ارتباط مستقيم با يكديگر مي              مفروضه
اسالمي _ها در چارچوب فرهنگ ايراني       پذيرش اين مفروضه     است در نتيجه   حال ممكن 

هـاي دينـي، قطعـي، يقينـي،          آيـد آمـوزه     تناقضي اساسي پيش بيايد؛ چرا كه به نظر مـي         
در ايـن صـورت، كثـرت گرايـي و بـاور بـه         . پذير و باالخره جهان شمول باشـند        تعميم

  رهنگ ديني جمع خواهد شد؟نسبيت چگونه با مطلق نگري و اصول مسلم و قطعي ف
هر چند رفع شبهات مربوط به اين تناقض، نياز به مجال بيشتر و در نتيجه نوشتاري                

باشد؛ نخست آن كـه خـود فـرض اوليـه يعنـي          اي نكات مفيد مي     مستقل دارد، ذكر پاره   
اگر به تاريخ . هاي ديني، جاي شك و ترديد دارد      ها و آموزه    ثبات و قطعيت تمامي گزاره    

بريم؛ يعني هـر يـك از         ن الهي رجوع كنيم به خوبي به تفاوتهاي صوري آنها پي مي           اديا
ايـن در حـالي اسـت كـه     . باشند آنها داراي احكام، دستورات و شرعيت خاص خود مي     

همگي الهي بوده و از جانب خدا نازل شده و تنها يك هدف و غايـت واحـد و نهـايي                     
ه در صورت قطعـي و مطلـق فـرض كـردن     گردد ك اكنون اين سؤال مطرح مي  . اند  داشته
تـوان اسـتنباط كـرد كـه          اند؟ آيا نمي    هاي ديني، چرا اديان با يكديگر تفاوت داشته         آموزه

 وضـعيت    تفاوت اديان در تفاوتهاي فرهنگي، شرايط و بستر اجتمـاعي و نيـز مالحظـه              
 پويـا   هاي تاريخي و به طور كلي كثرت فرهنگي ريشه دارد؟ دوم آن كه مفهوم فقه                دوره

اگـر  . در فرهنگ شيعه، خود داللت بر نسبيت و در نتيجـه نـوعي پـذيرش كثـرت دارد                 
هاي اسالمي از ثبات و قطعيت برخوردار بودند ديگر بـه فقـه پويـا نيـازي                   تمامي آموزه 

خود اين مفهوم داللت بر اين دارد كه در شرايط فرهنگـي متفـاوت كـه ناشـي از                   . نبود
نگي هر دوره زماني است، نيـاز بـه اسـتفتائات جديـد             ضرورتهاي اجتماعي و بستر فره    

 موكد شده كه فرد از فقيهي تقليد نمايد كـه            دانيم كه توصيه    باشد؛ به همين خاطر مي      مي
  .حتي االمكان در قيد حيات بوده و به شرايط زماني و مكاني كامالً اشراف داشته باشد

ـ             سوم آن كه مي    ي متفـاوتي بـه نگـارش       دانيم در طـول تـاريخ اسـالم، تفاسـير قرآن
بـسياري از ايـن تفاوتهـا نيـز ناشـي از       . اند كه هر كدام با ديگري تفاوتهايي دارد         درآمده
اين روند يعنـي نگـارش تفـسير    .  زماني و تاريخي است كه تفسير به آن تعلق دارد    دوره

  مختلف نه تنها منفور و مذموم تلقي نشده است، بلكه به تعابير مختلـف تأكيـد                 در ازمنه 
آيد هر چه تفسير بايد بتواند با شرايط زمـاني و اجتمـاعي               چرا كه به نظر مي    . شده است 
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اين گوناگوني تفاسـير و صـحه گذاشـتن بـر آن،            .  مورد نظر هماهنگي داشته باشد      دوره
  .باشد خود به نوعي پذيرش نسبيت و كثرت مي

م تربيتـي    باالخره، چهارم آن كه اصوالً هـدف اصـلي علـوم انـساني از جملـه علـو                 
شناخت، توصيف، تبيين و باالخره كنترل واقعيتهاي مرتبط با بستر اجتماعي، فرهنگي و             

 است؛ به همـين علـت راه علـوم انـساني تـا حـدي زيـاد از ديـن و                       تاريخي هر جامعه  
هـاي دينـي بـيش از آن كـه معطـوف بـه                در واقع گـزاره   . گردد  هاي ديني جدا مي     آموزه

 باشند، قصد تبيين و توصيف عالم روحاني و معنويت را           شناختهاي فرهنگي و اجتماعي   
 معرفت شناسي متفـاوت      دارند؛ به همين خاطر به باور نگارنده، علم و دين به دو حوزه            

هاي ديني نيـز      هاي معرفتي مانع از آن نيست كه در آموزه          البته جدايي حوزه  . تعلق دارند 
هـا نيـز تـا حـدودي          ن گونه آمـوزه   به شناختهاي اجتماعي و تاريخي اشاره نشود؛ اما اي        

 حجـرات، اشـاره      ، سـوره  13  توان به آيه    داللت بر نسبيت و كثرت دارند؛ براي مثال مي        
بنابراين بـه   . نمايد  كرد كه هدف از خلقت اقوام گوناگون را شناخت يكديگر معرفي مي           

 آيد برحسب گوناگوني اقوام و شـرايط فرهنگـي آنهـا شـناختهاي متفـاوتي نيـز                  نظر مي 
حاصل خواهد شد كه اين تفاوت در شناخت، خود دال بـر پـذيرش نـسبيت و كثـرت                   

البته بايد خاطر نشان كرد كه اصل و فطرت معنوي انسان، واحد و ثابت بـوده،                . باشد  مي
لذا ثبات و قطعيت بر آن حكم فرماست؛ اما اين اصل تعلق به عالم معنـوي و روحـاني                   

پس دو نوع معرفـت را بايـد از هـم تفكيـك             . ردداشته و به فرهنگ و اجتماع ربطي ندا       
كرد؛ نخست معرفتي كه موضوع آن عالم معنا يا به تعبير عارفان، عالم ملكوت و الهوت     
است و دوم معرفتي كه موضـوع آن، تعلـق بـه عـالم ناسـوت يـا عـالم محـسوسات و                       

از جملـه  از اين نظر همچنان كه قبال نيز اشاره شد، موضوع علوم انساني          . جسماني دارد 
علوم تربيتي تا حد زيادي اموري اسـت كـه متعلـق بـه عـالم محـسوسات و جـسماني                     

  .باشد مي
بدين ترتيب و با جمع بندي داليل فوق، نگارنده براي خروجي مطمئن از بن بـست            



         ترين ركن قلمرو علوم تربيتي فرهنگ، بنيادي          

 

245

هاي رويكـرد عرفـان اسـالمي يعنـي وحـدت در              تناقض نسبيت و قطعيت، به مفروضه     
ورد؛ بدين معني كه بنا بر ديدگاههاي عرفاني،        آ  كثرت و كثرت در عين وحدت روي مي       

ي مختلف را بايد از هم تشخيص دهيم؛ نخست سپهر وحدت است كه بـر آن                  دو حوزه 
 هستي محض است، در حالي  مطلق بودن، قطعيت و ثبات حكم فرماست؛ چرا كه حوزه     

 نـسبيت و عـدم قطعيـت اسـت؛ زيـرا محـدوده               كه ديگري يعني سپهر كثـرت، حـوزه       
ت و عالم مادي بوده، به همين دليل فقر وجودي از ويژگيهاي بـارز آن اسـت،                 محسوسا

با پذيرش اين پيش فـرض، جمـع   . گردد اي كه موجب نسبيت و كثرت مي   همان ويژگي 
در ايـن   ). 275: 1383شمـشيري،   (باشـد     مدرنيسم امكان پذير مـي      بين مدرنيسم و پست   

توان آن را     ثرت، متعلق است و مي     ك  صورت، فرهنگ و تكثر فرهنگي نيز به همين حوزه        
  .بنيادي براي علوم تربيتي تلقي كرد

  
  گيري جمع بندي و نتيجه

توان به اين نتيجه دست يافت كـه علـوم            در مجموع، با توجه به تحليلهاي فوق، مي       
 اصـولي قطعـي و جهـان شـمول باشـد،          تربيتي بيش از آن كه كشف قانونمنديها و ارائه        

ايـن  . هـا و ديـدگاههاي متناسـب بـا آن اسـت              نظريـه   ارائـه  فرهنگـي و سـپس        مطالعه
غربي بـراي جـوامعي همچـون       هاي    ارزشي ديدگاهها و پژوهشي     گيري، دال بر بي     نتيجه

تـوان    هـا از دو منظـر مـي         ها و يافته    ايران نيست، بلكه بدين معني است كه به اين نظريه         
ا و الگوها بيش از آن كـه        ه  نگريست؛ نخست، از باب روشي، يعني اين ديدگاهها، نظريه        

براي متخصص و محقق ايراني ارزش تبييني داشته باشند، بايد روشهايي براي مطالعه در    
بـه عبـارت    . باشـد   اختيار ايشان قرار دهد و البته اين به معناي محدوديت در روش نمي            

 پـردازان و     شناسي تنها محدود و منحصر به روشهايي كه نظريـه           تر، مبحث روش    روشن
باشد، بلكه بنا به همان نسبيت و عدم قطعيت حـاكم   اند، نمي قين غربي به كار گرفته    محق

بر علوم تربيتي، امكان خلق، ابداع و يا حداقل، انتخاب و چگونگي به كارگيري روشـها                
اي است كه فايرابندـ فيلسوف علم معاصرـ         اين نكته . در فرهنگهاي گوناگون وجود دارد    

  )128: 1375فايرابند(رده است نيز آن را بحث و بررسي ك
ها و الگوهاي غربي زماني از ارزش توصيفي و تبييني برخوردار خواهنـد           دوم، نظريه 
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شد كه با توجه به شناخت عميق فرهنگ خودي يا به تعبيري فرهنگ ميزبـان، عمليـات                 
در اين صورت، امكـان جـذب       .  آنها انجام شود    سازي درباره   خودي شدن يا همان بومي    

 ميزبـان    اجتماعي جامعـه  _هاي مهمان و وارداتي در بستر فرهنگي        ين گونه نظريه  مثبت ا 
سـازي، محـصولي كـه بـه           فرايند بومي   البته كامالً روشن است كه در نتيجه      . وجود دارد 
 اصلي يا همـان جـنس وارداتـي اول خواهـد             آيد، تفاوتهاي آشكاري با نسخه      دست مي 

 مثبـت و     لقي نمي شود، بلكه بـر عكـس، جنبـه         داشت؛ اما اين تفاوتها، نقص و كمبود ت       
  .قوت آنها به حساب خواهد آمد

  
  پيشنهادهاي كاربردي

پيش از آن كه نكته يا نكاتي به عنوان پيشنهاد عملي، مطرح گردد، بايد متـذكر شـد                  
 نخست، منوط و مـشروط بـه تغييـر           كه تحقق هر نوع پيشنهادي در اين زمينه در درجه         

تا زمـاني   .  علمي تعليم و تربيت ايران است       و در مجموع جامعه   نگرش اساتيد، محققين    
ها و ديدگاهها و حتـي روشـهاي پژوهـشي             علمي تعليم و تربيت ايران، نظريه       كه جامعه 

غربي و مالك و معيارهاي آنان را همچون حقايقي مسلم و خدشه ناپذير تلقي كرده، در           
شگاههاي تعليم و تربيـت و بـه تبـع          هاي علوم تربيتي و نيز پژوه       نتيجه رسالت دانشگاه  

 اول حفظ و حراست از آنها و سپس تقليد           آنها كل نظام تعليم و تربيت كشور، در درجه        
چون و چراي آنهـا بـه دانـشجويان اسـت، اميـد بـه هـر         صرف و به دنبال آن، انتقال بي   

توان   تغييري به نوميدي بدل خواهد شد؛ اما اگر چنين تغيير نگرشي رخ دهد، آن گاه مي               
مقاله حاضر با . پيشنهادهايي را براي بهبود وضعيت علوم تربيتي در ايران، مطرح ساخت        

نمايد؛ نخست، تاكيـد      گيري به دست آمده، دو پيشنهاد عمده را مطرح مي           توجه به نتيجه  
هاي درسي علـوم تربيتـي،      هاي درسي رشته    بر پرورش تفكر تحليلي و انتقادي در برنامه       

هاي تعليم وتربيت كشور      ها كه در واقع سرمايه      نش آموختگان اين رشته   اي كه دا    به گونه 
آيند، تنها مقلد صرف نبوده بلكه با اتكا به توانمنـديهاي خـود بتواننـد بـه               به حساب مي  
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فرهنگـي خـودي    _تجزيه و تحليل و سپس نقد علم غربي و همچنين شرايط اجتمـاعي            
روشـن اسـت كـه اگـر چنـين      . ي باشندساز بپردازند و در نتيجه قادر به گزينش و بومي        

هـا، ديـدگاهها و       پرورش يافتگاني به اين مرحله برسند، قادر به خلق و آفـرينش نظريـه             
  .الگوهاي خودي هم خواهند شد؛ به تعبير ديگر تفكر خالق آنها شكوفا خواهد شد

دوم، به دنبال پيشنهاد اول، گنجاندن دروسي مرتبط با شناخت عميق فرهنگ و بستر              
هاي علوم تربيتـي،      يخي و اجتماعي بومي در تمامي مقاطع تحصيلي دانشگاهي رشته         تار

در واقع دانش آموختگان تعليم و تربيت در مقاطع مختلف تنها بـا             . يابد  ضرورت تام مي  
هاي علوم نوين غربي و البته غالبـاً تنهـا            ها، ديدگاها، روشها و يافته      اي از نظريه    مجموعه

به صورت تخصصي و بدون در نظر گرفتن درهم تنيـدگي  (بيتي  علوم تر در همان حوزه  
، آشنا شده و به همين خاطر به تـدريج بـا فرهنـگ خـودي و واقعيتهـاي                   )علوم انساني 

اين وضعيت درباره تمامي    . شوند  اجتماعي و تاريخي مربوط به جامعه خويش بيگانه مي        
 مثـال مـوردي خـوب بـه         هاي علوم تربيتي مصداق دارد كه در اينجا به عنوان يك            رشته
 مشاوره و راهنمـايي در مقـاطع كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري اشـاره                    رشته
شود؛ با وجود ارتباط بسيار زياد و تنگاتنگ بين كـار مـشاوره و وضـعيت فرهنگـي                    مي

 عمـل و كـاربرد       جامعه كه در عمل به ميزان موفقيت يا عدم موفقيت مشاور در عرصـه             
 درسي ايـن رشـته در تمـامي مقـاطع، كمتـرين رد پـايي از                  برنامهمنجر خواهد شد، در     

در ايـن ميـان     . شود  موضوعات مرتبط با شناختهاي فرهنگي و اجتماعي خودي ديده مي         
مثل تـاريخ اسـالم،     (در دوره كارشناسي تنها چند درس كلي مربوط به آشنايي با اسالم             

شناسـي از ديـدگاه       روانو همچنـين دو درس تحـت عنـوان          ) متون اسالمي و نظاير آن    
دانشمندان اسالمي به ارزش دو واحد و نيز نهاد خانواده در اسالم و ايران به ارزش سـه       
واحد وجود دارد كه اوالً اين دروس در كنار واحدهاي متنـوع برآمـده از علـوم تربيتـي        

و لذا هم از نظر اساتيد و هـم از نظـر دانـشجويان، ارزش و اهميـت                  اند    غربي درحاشيه 
 هـدف   در ثاني، محتواي اين دروس نيز چنگي به دل نزده و تامين كننده. داني ندارند چن

بدين ترتيب لزوم بازنگري جدي در دروس علوم تربيتـي          . باشد  مورد نظر اين مقاله نمي    
  .شود هاي گوناگون احساس مي و محتواي آنها در رشته
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