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  نقد كتاب
  و جوامع ها آموزش و پرورش فرهنگ

  *عصاره عليرضا

  چكيده
اي عمــومي و  نظريــه جوامــع هــا و آمــوزش و پــرورش فرهنــگلوتــان كــوي در كتــاب 

» بيـان مسـئله  «كتاب در دو بخش اين ه كرده است. ئشمول از آموزش و پرورش ارا جهان
الگـويي   ئـة ارا«توضـيح) و   شامل سه فصل (نظريه و مفاهيم، كليت و پيچيدگي، و فهم و

هـا،   هـا و قـوم   فصل (مـردم، زبـان   هفتدر » شمول از آموزش و پرورش عمومي و جهان
هـاي   ساختار و جنبشو ها،  ها، نقش شخصيت محيط طبيعي، نظام توليدي، افكار و ارزش

 ،شناسـي تحليلـي   المللـي) اسـت. تحليـل كـوي از روش     سياسي و روابط بينــ  اجتماعي
البتـه گـاهي    ؛هاي كيفي هستند نه است كه همگي جزو روشو نظرورزا ،ويليأت، اي نظريه

هـا   از نمونـه  بسـياري و اآماري پژوهش  ةنيز از قياس و استقرا بهره گرفته است. در جامع
گـر گرفتـار    انـد. در مـواردي نيـز اسـتنباط و اسـتنتاج پـژوهش       شدن نيافته شانس انتخاب

تـوجهي بـه مفـاهيم     كـم اساسي در اين پـژوهش   ةمحدوديت تعريف مفهومي است. نكت
و ا. اسـت  دادن بـه تكثرگرايـي كيفـي)    مدرنيسم (اصالت هاي پست شناسي و پارادايم روش

دهـد كـه    شـمول و كلـي مـي    هاي جهان ارچوبهمدرنيسم اصالت را به چ خالف پستبر
ـ هـاي ارا  نمونـه  ،ديگـر  مربوط به پوزيتيويسم مدرنيسم است. ازسوي هـاي   شـده، روش  هئ

... بـر آمـوزش و پـرورش از نـوع سـنتي و       و ،و به مربيان و افـراد رويكردهاي ا ،موزشآ
  هاي جديد تاحدودي فاصله دارد. ها و انديشه است و با نظريهاثرگذار قديمي 
  .عمومي ةآموزش و پرورش، فرهنگ، جامعه، نظري :ها كليدواژه
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 مقدمه .1

آشناي فرانسـوي لوتـان كـوي     نام ةاثر نويسند جوامع و ها فرهنگ پرورش و آموزشكتاب 
آموزش و پـرورش تطبيقـي و آمـوزش و پـرورش و      ةپردازان حوز كه يكي از نظريه است

سوربن فرانسه است  ةآموخت دوزي سرخابي كه دانش محمد يمني راكتاب اين  .استتوسعه 
 واآثـار   ةو اكنون ترجم است مدت چندين سال كار كرده قبل با لوتان كوي به ةو در دو ده

  در ايران برعهده دارد به فارسي برگردانده است. را
) در واحد آموزش و تحقيق م 1987نهم قرن بيستم ( ةاين كتاب حاصل پژوهشي در ده

له و الگوي عمومي تحليـل پـژوهش   ئكه در آن طرح مس استعلوم تربيتي دانشگاه پاريس 
  .استعمومي آموزش و پرورش  ةيك نظري ئةده است و هدف آن اراشمطرح 

هـاي   داند كه از نظريه هايي مي لوتان كوي طرح اين اقدام پژوهشي را ناشي از نارضايتي
يك جنبه از واقعيات (بازتوليد، بدون توليد، وابستگي بـدون اسـتقالل) را كـه     فقطموجود 

و اعتقاد اكه  درحالي .)1389 (كوي دهد بازتاب مي استخاص  ةاغلب مربوط به يك جامع
تـاريخ   ،اول :دكـر عد اساسي توجه فرهنگي بايد به دو بــ  هاي تربيتي دارد در بررسي پديده

مقايسـه كـه جوامـع و منطـق      ،سازد و دوم شكار ميآمدت  كه تغييرات نامشهود را در كوتاه
هاي ظاهراً مشابه معناي متفاوتي در موارد گوناگون  زيرا پديده ؛دكن يها را متمايز م خاص آن

 .نداشـته باشـد   جا ممكن اسـت در جـايي ديگـر اعتبـار     در يك معتبر ةيابند و يك رابط مي
كردن يكـي   مقايسه) مانع فراموش بنابراين كوي اعتقاد دارد تركيب اين دو رويكرد (تاريخ و

توان عام را در خـاص   شود و بالعكس با روش مشترك مي عمومي يا خاص مي ةاز دو جنب
  ).همان( پيدا كرد

چهل  درهايي  موريتأتدريس طوالني و انجام م ةاين پژوهش را تجرب ةلوتان كوي انگيز
 ةالمللي كار و نيـز دانشـگاه سـازمان ملـل و برنامـ      كشور جهان و نيز مسئوليت در دفتر بين

هـاي   سازمان ملل براي توسعه و بنگاه همكاري فرهنگي و فني و پاسخ به دعوت دانشـگاه 
و استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه پاريس  ها مختلف جهان براي حضور در آن دانشگاه

 .(همان) وپرورش فرانسه دانسته است و وزارت آموزش
و مبناي طـرح وسـيعي    استكه حاصل كتاب حاضر ، 1او براساس الگوي تحليلي خود
ميالدي  2000 و اوايل سال 1990 ةكه در اواخر ده استدرمورد تئوري آموزش و پرورش 

 ،در پاريس منتشر شد هاآموزش و پرورش و تمدن عنوان باجلد  صفحه و در دو 1438در 
به  فقطنويسد كه  كند و مي ها و جوامع مختلف بررسي مي آموزش و پرورش را در فرهنگ
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جوي يافتن علـت آن  و بلكه در جست ،ها بسنده نخواهد كرد ها و تفاوت دادن شباهت نشان
  در روابط اجتماعي پنهان برخواهد آمد.

در  له پرداختـه شـده اسـت و   ئكه در بخش اول به بيان مس استكتاب شامل دو بخش 
شده  معرفيجوامع  ها و پرورش فرهنگ بخش دوم يك الگوي عمومي تحليلي از آموزش و

  ه گرديده است.ئصفحه ارا 550كل كتاب در  واست 
اول  در سه فصل در سه فصل تدوين گرديده است. ،لهئيعني بيان مس ،بخش اول كتاب

 ةهنجاري و نظري ةنظري ةه شده است تعريف نظريه، مقايسئارا »نظريه و مفاهيم«عنوان  باكه 
مفـاهيم و   هـاي تطبيقـي و تـاريخي،    آورد روش ره ،عمـومي  ةنظريـ  و يئجز ةنظري واقعي،

است. در فصل دوم  آمدهمفاهيم  بودنپذير و تعميم ،بودن تاريخي جوامع، شايستگي مفاهيم،
 هـا،  تناقض أهاي آن و منش پرورش رسمي و تناقض آموزش و »ليت و پيچيدگيك«با عنوان 

بينـي، آمـوزش و پـرورش     عنـوان دو جهـان   يك زبان مذهبي و غيرمـذهبي و دو زبـان بـه   
 ي و محلـي، ئهاي جز موفقيت نيافته، اميدهاي تحقق غيررسمي و آموزش و پرورش رسمي،

فرهنگ عامه و  آموزش و پرورش رسمي،گرايي و واگرايي با  هم آموزش و پرورش ضمني،
لي ئبـه مسـا   »فهـم و توضـيح  «فصل سوم نيز با عنـوان   آمده است. فكري و فرهنگ روشن

  پردازد. و انواع توضيح مي ،ضوابط مفهوم توضيح، چون فهم، معنا و مشكالت فهم، هم
لگـوي عمـومي تحليـل را ترسـيم     يـك ا  اسـت فصل  هفتبخش دوم كتاب كه شامل 

ها، جمعيت ملت و آمـوزش   ها و قوم اول اين بخش درخصوص مردم و زبان د. فصلنك مي
روابط بين  تفكر، دانش و قدرت، زبان، و پرورش، آموزش و پرورش در جوامع چندقومي،

و آموزش و پرورش زيباشناسانه صحبت  ،خط زبان و تفكر، زبان گفتاري و زبان نوشتاري،
 ،به آثار محـيط بـر آمـوزش و پـرورش     »عيمحيط طبي«عنوان  باشده است و در فصل دوم 

ـ و  ،عنوان منابع تربيتي اختراع هنر و علم يادگيري محيط فيزيكي گياهان و حيوانات به ثير أت
ر محيط از تعادل اكوسيستم تا گسستگي پرداخته شده است. در فصـل  دآموزش و پرورش 

مفهوم نظام توليد، محتواي مفهوم،  و دربارة موردبحث قرار گرفته است »نظام توليدي«سوم 
ر آموزش و پرورش، آثار رشد اقتصادي فناوري دثير نظام توليد أتعيين ازطريق نظام توليد، ت

و وري،  ر نظام توليد، آموزش و پـرورش كـار و بهـره   دثير آموزش و پرورش أت و آموزش،
  است. شدهآموزش و پرورش و رشد اقتصادي بحث 

 هـا و توليـد مـادي،    ارزش پردازد و طي آن افكار، مي »ها ارزشافكار و «فصل چهارم به 
و  ،شـمول جوامـع   هاي اكثريت و اقليت، افكـار جهـان   ها، جريان خواني ها و ناهم خواني هم

  .گرفته استولوژي و علم موردبررسي قرار ئتصوير و ايد
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ان گـذاران اديـ   گيرد و طي آن بنيـان  ها موردبحث قرار مي در فصل پنجم نقش شخصيت
لـوتر،   ازجمله كنفوسيوس، (ص) و فيلسوفان حضرت محمد ازجمله بودا، حضرت عيسي،

 گـرا،  آمـوزش طبيعـت   طلبانـه،  هاي آموزشي ازجمله آمـوزش آزادي  ماركس و نيز روشو 
 نمود، آموزش سوسياليستي، آموزش ازطريـق هشيارسـازي،   ره آموزش در گروه، آموزش بي

پـردازان   گراهـا و نظريـه   هاي عمـل  مداران در دسته سياست ،نهايتدرگرا و  آموزش فناوري
  موردبررسي قرار گرفته است.

سياسي موردبررسي قرار گرفته است ــ  هاي اجتماعي در فصل ششم ساختارها و جنبش
كار و بازتوليد اجتماعي،  ةاجتماعي و آموزش و پرورش، مدرس ةخانواده و طبقبه و طي آن 

بخش، حكومت، روابط درون حكومت و  تثليث استعماري، بدعت در كليسا و مذهب آزادي
آمـوزش و  و المللي، تغييرات سياسي، تغييرات تربيتـي،   هاي بين آموزش و پرورش، تفاوت

  پرورش عليه قدرت پرداخته شده است.
و مواردي ازجمله  است مطرح شده »المللي روابط بين«عنوان  بافصل هفتم  ،و سرانجام

نظام يك  المللي، دو هاي بين هاي فرامليتي، سازمان ها و شركت افراد، حكومت آفرينان، نقش
هـاي   هـا، و آمـوزش و پـرورش دربرابـر چـالش      جهان، تربيت منابع انساني، استيال بر ذهن

  نظر قرار گرفته است. جهاني مورد بحث و تبادل
  

  نقد دروني .2
چهـل سـال    وي استاد ممتاز علوم تربيتي دانشگاه رنه دكارت (سوربن) بـا بـيش از  لوتان ك

با تالشي نوآورانه به نقـد   جوامع و ها فرهنگ پرورش و آموزشكتاب  تدريس و تحقيق در
پـردازد.   هاي آموزشـي مـي   سازوكارهاي نظام  گرا درخصوص درك تفكرات اروپانگر و قوم

عمومي آموزش و پرورش كه بتواند معاني  ةيك نظري ديدگاه اساسي مؤلف چنين است: آيا
اي در  هاي آن را در توليد و بازتوليد اجتماعي نشان دهد ممكن است؟ چنين نظريـه  و نقش

هــا،  تطبيقــي انــواع مختلــف تمــدنو هــر صــورت نيازمنــد بررســي تــاريخي، اجتمــاعي، 
بلكه  ،تنها جوامع نهو درك كليت و پيچيدگي  ،هاي عام و خاص دادن به جنبه نشان حساسيت

اي) و تضادهاي اجتماعي  اي و غيرمدرسه اشكال مختلف آن (مدرسه درآموزش و پرورش 
فرهنگـي از   اي و بـين  رشـته  و يك الگوي عمومي تحليل بـين ا ،هاست و به همين منظور آن

لـف كـه يكـي از    ؤده اسـت. م كـر ه ئثر در آن اراؤروابط بين آموزش و پرورش و عوامل م
دهد كه  آموزش و پرورش تطبيقي و آموزش و پرورش و توسعه است نشان ميدانشمندان 
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هاي بشري است. او ضمن تحليـل   ها و تمدن ها اساس پويايي و غناي فرهنگ تبادل فرهنگ
اولين ديـدار مـن از يـك سـرزمين      كه نويسد بين خط و آموزش و پرورش زيباشناختي مي

مندي بازارهاي تـونس و   هافتاد. من با عالق در تونس اتفاقميالدي  1964ة اسالمي در فوري
فـاس   مسجد بزرگ فيردان را مشاهده كردم. چند ماه بعد در مراكش هنگام ورود بـه شـهر  

آور بود. اصفهان در نظرم  برايم حيرت ميالدي 1968اصفهان در پاييز  زده شدم. شگفت واقعاً
: كننـد  ) بـه آن اطـالق مـي   م 1587- 1629( ها از زمان شاه عباس همان چيزي آمد كه ايراني

رنگ كه  اي هاي آبي و فيروزه قاپو نزديك گنبدها و مناره از باالي عالي« .اصفهان نصف جهان
هاي زاگـرس آن را احاطـه كـرده بودنـد. در      كوه اي را يافتم كه رشته خاص ايران است دره

و قبل از آن در  در مغرب اي كه قبالً اصفهان بود كه زيبايي خط عربي را درك نمودم زيبايي
جـا مثـل    انگيز بود. در ايـن  اين خط اعجاب ةغرناطه و قرطبه متوجه آن نشده بودم. مشاهد

چون قبل از هرچيز خط بـه بـازآفريني    ؛اي اختصاص ندارد چين و ژاپن لذت خط به دسته
  .)217: 1389كوي (» منتقل شده است اختصاص دارد قرآنكالم خداوند كه با 

بـا   ،وابـاور   زيـرا بـه   ،المللي است كوي درپي كمك به فهم بهتر بينتحقيق حاضر لوتان 
كند و فـرد از صـفت    هاي ديگر است كه شناخت فرهنگ خود عمق پيدا مي فرهنگ ةمطالع
يابد. زمـان تعمـيم دسـتاوردهاي پويـايي      شود آگاهي مي شمول فرض مي آن كه جهان ةويژ

اند به كـل جهـان سـپري شـده      اي داشته كننده گروهي كه در يك برهه از تاريخ نقش تعيين
سازي انواع زنـدگي   شكل يك و تقليدهاي مخرب از هر نوع ابتكارزا اجا ب است. امروزه همه
شـود. آمـوزش و    شـود مخالفـت مـي    ها مـي  ضد هويت و غناي فرهنگبرو تهديدهايي كه 

ريزي  پايهزيرا از عصر باستان بر اين هدف فلسفي  ،پرورش يك قلمرو مطالعاتي ممتاز است
چـه   آن خود در متن دنيا قرار گيـرد.  ةو آيند ،حال ،شده است كه انسان در ارتباط با گذشته

شـناختي،   هاي بـوم  جهاني كه در آن نظام ،هاي جهان است يابد آگاهي از پيچيدگي ظهور مي
آميزنـد. علمـي كـه از     ناپـذير درهـم مـي     صورت تفكيـك  و سياسي به ،اقتصادي، اجتماعي

شود درصدد گسترش فهم انسان از نظـم و پريشـاني حتميـت و اتفـاق      متولد ميپيچيدگي 
 ،منظـور  ساكنان آن داشته باشد. بـدين  ةتري براي زندگي هم زمين قابليت بيش ةاست تا كر

  ها كمك گرفته شود. فرهنگ يالزم است از تفكر تمام
را در نگـاه  جانبه پـژوهش خـويش    لوتان كوي با نظري جامع و همه كه رسد مي  نظر به

جهاني (افقي) سامان بخشيده است و در اين ميـان بـا رويكـرد     ةگستر تاريخي (عمودي) و
صـورت   اي و بـه  و بعضاً مصـاحبه  ،اي پژوهش كيفي كه معموالً به بررسي اسنادي، مشاهده

پـردازد   مـي ) 1388 از مهرمحمـدي  نقـل  به ،(شورت اي نظريه و ،نظرورزانه تحليلي، ويلي،أت
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هـاي   و اسـتنباط كـرده اسـت   تحليـل   هاي آموزش و پرورش را بررسـي و  يدهمسائل و پد
 ةو در نگـاه تـاريخي و گسـترد   ا ةجانبـ  همـه  ژرف و ةخويش را روايت نموده است. انديش

ها،  ها، فرهنگ زبان و دراجوي و و مناطق جغرافيايي مختلف و جست ،نژادها اديان، ها، تمدن
و قدرت و نيز روابط بين زبان و  ،زبان، تفكر، دانش ةها و بررسي او درزمين و قوميت ،ها قوم

خـط و آمـوزش و پـرورش    و  ،زبـان گفتـاري و زبـان نوشـتاري     ،تفكر، دانـش و قـدرت  
عنوان منابع تربيتي و اختراع هنر و علـم)   حيوانات به و زيباشناسانه و محيط طبيعي (گياهان

پرورش و آثار رشد اقتصادي برآمده از آموزش و پرورش جوامـع،  تا آثار و تأثير آموزش و 
و آموزش و پرورش كار و  ،فناوري و آموزش و تأثير آموزش و پرورش مؤثر بر نظام توليد

هـا و   خـواني  هـا و توليـد مـادي، هـم     هـا و نيـز ارزش   بين افكار و ارزش ةوري و رابط بهره
شمول و ارتباط جوامـع و تصـوير    افكار جهانهاي اكثريت و اقليت،  ها و جريان خواني ناهم

گذاران (آورندگان)  ها بر آموزش و پرورش ازجمله بنيان ايدئولوژي و علم بررسي شخصيت
لوتر،  اديان ازجمله حضرت عيسي، حضرت محمد (ص) و فيلسوفان ازجمله كنفوسيوس،

لـه آمـوزش   ازجم و هـا  مـوزش آتعريـف   تقسيم و تربيت و ماركس و نيز مربيان تعليم وو 
... آمـوزش ازطريـق هشيارسـازي،     و گرا، آمـوزش در گـروه،   طلبانه، آموزش طبيعت آزادي

مداران  ثير سياستأازجمله ت پرورش موزش وآ ثير روابط برأت ،چنين گرا، هم آموزش فناوري
ر دگرفتـه تـا تـأثير تعـاملي آمـوزش و پـرورش        پردازهـا  گراها و نظريـه  هاي عمل در دسته

اجتمـاعي، مدرسـه و    ةسياسي ازجمله خـانواده و طبقـ  ــ  هاي اجتماعي نبشساختارها و ج
تـا   ر ضمانت نظم اجتماعي گرفتـه دپرورش  موزش وآثير أاز ت ... و پيدايش طبقات جديد،

بخش در  تثليت استعماري و بدعت در حكمت و مذهب آزادي ردپرورش  موزش وآثير أت
ـ   از روابط حكومت و آموزش و پرورش  ؛حكومت ر دپـرورش   مـوزش و آ ثيرأگرفتـه تـا ت
ـ  تربيتـي،  تغييرات سياسي و بين المللي و هاي بين تفاوت ثير آمـوزش و پـرورش عليـه    أاز ت

چون  آفريناني هم ثير نقشأالملل و از ت قدرت گرفته تا تأثير آموزش و پرورش در روابط بين
از نقـش   ؛المللي  هاي بين سازمان ردثير أت هاي فرامليتي گرفته تا شركت و، ها افراد، حكومت

 غـرب)  داري يا بلوك شرق و سرمايه ليستي وسيا(سو پرورش بر دو نظام جهاني موزش وآ
از اسـتيال بـر    قطبي) و منابع انسـاني،  (نظام تك تربيتي در جهانــ  يك نظام علمي گرفته تا

خالصـه بـراي    و. .. و ي جهـاني،  ها ها گرفته تا نقش آموزش و پرورش دربرابر چالش ذهن
اي جـامع و جهـاني درخصـوص آمـوزش و پـرورش اغلـب        استنتاج و اسـتخراج نظريـه  

المللي مـرتبط موردواكـاوي دقيـق و جـامع قـرار       بين ملي و محلي و اي و هاي منطقه پديده
جـاي   گذاران ديني بـه  بنيان ةاگرچه در اين نگاه جامع گاهي اديان بزرگ و واژ است.  گرفته
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هي مورداستفاده قرار گرفته اسـت و اگرچـه در تحليـل لوتـان كـوي از      ال ةرسول و فرستاد
 امام محمد غزالي، فارابي، خلدون، پردازان اجتماعي مسلمان و ازجمله ابن ها و نظريه ديدگاه

) و ... فيلسوفاني 1391 از بهشتي نقل به ،(عثمان نجاتي و خواجه نصيرالدين طوسي ،سينا ابن
) و ... از 1388 (محسـني  چون كوروش كبير ن تأثيرگذاري همچون مالصدرا و از حاكما هم

چـون   گـذاري هـم   خواهان ارزش چون حافظ و سعدي و از آزادي شاعران و نثرپردازاني هم
چـون   گسـتري هـم   بزرگ عاشـورا و از حاكمـان عـدالت    ةخالق حماس بن علي (ع) حسين
را صداي  انديشمند مسيحي او (كه جرج جرداق متفكر و طالب امام اول شيعيان ابن ابي علي

چون اسالم (كه گوسـتالوبون فرانسـوي    سازي هم خواند) و از اديان تمدن عدالت انساني مي
خـوبي   به ميزان باالي تأثيرگذاري آن در جهان علم و دانش بـه  غرب تمدن تاريخكتاب  در

در  انـد و  بـوده  هـا مسـلمان   گذاران علوم كه اتفاقاً بسـياري از آن  ده است) و از پايهكراشاره 
تر ياد شده  كم اند گذار بوده پايه و ... ،شناسي، پزشكي چون شيمي، رياضي، جامعه علومي هم

چـون   هـايي هـم   از دانشگاه ها و چون نظاميه سراهايي هم ) و از دانش1367(مطهري  است
در  چـون پاسـارگاد   شاپور) و از آثار و ميراث فرهنگي مانـدگاري هـم   (گندي شاپور جندي

در هندوستان (كاخ معروف شاه شـجاع كـه    چون آگرا اي هم گانه از عجايب هفت راز وشي
همـين امـر    ده اسـت. شن بسياري موارد ديگر ياد و بانو ساخته است) براي همسرش جهان

كه شانس حضور مساوي  كند به را مطرح ميئآماري لوتان كوي اين شا ةنمون در جامعه و
 هـايي اعتبـار   گـرفتن چنـين نمونـه    ناديـده  شـايد  نيسـت. هاي متفاوت موجود  براي پديده

اش هـم از   نظريـه  ئـة و در اراا(چـون   بكشد  چالش (استنادي) كوي را به  ةپژوهش و نظري
و با جـامعيتي  ااز حق نبايد گذشت كه  ،هرحال ههم از قياس بهره گرفته است). ب استقرا و
دنيـاز بـراي اعتبـار الگـوي     هـاي مور  هـا و مؤلفـه   عموميـت پديـده   گيـري از  بهره نسبي و
  ده است.كراستفاده  نهادي خود پيش

ده است مسائل را در جامعيتي تاريخي (عمودي) و در افقي كرلوتان كوي سعي اگرچه 
 قـرار دهـد و   جـو و موردبررسـي و جسـت   ها و نژادهاي مختلف (افقي) گسترده از فرهنگ

اش  توصـيف و تفسـير نظريـه   تـر در   ها و نژادهاي كوچـك  اگرچه خواسته است تا فرهنگ
 غنايش در پژوهش بهره گرفته شـود،  هر فرهنگي به مقتضاي شرايط و مستحيل نشوند و از

گـاهي هـم بـه     مـاري و آهاي  به نمونه هاي او در تحقيق كه عمدتاً يتدمحدو ،هرحال هاما ب
توانـد تاحـدودي در    اش متكـي اسـت مـي    درك اروپـايي  فهـم و  هاي ناصـواب و  برداشت
ها را با نوعي چالش مواجه سازد. ازجملـه   نآاعتبار  ورد وآها اختالل وارد  گيري يافته نتيجه

  ند از:ا د عبارتكرتوان ذكر  مواردي كه مي
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 ؛هـا  هاي محقق ازجمله بررسـي شخصـيت   هاي آماري در بررسي استفاده از نمونه ةنحو
پـردازان، روابـط    مداران، نظريه اديان، فيلسوفان، مربيان، سياست گذاران (پيامبران)، بنيان ،مثالً

آفرينـاني   الملل و نقش حكومت و آموزش و پرورش، تأثير آموزش و پرورش در روابط بين
هـا و   خـواني  هـا و نـاهم   خواني ر همدپرورش  موزش وآنقش  ها، و حكومت چون افراد مه

دهـد كـه    مـي ... نشان  و ،ها ها، قوم و قوميت ها و فرهنگ هاي اكثريت و اقليت، زبان جريان
فقط  دكن وقتي از اديان ياد مي ،ده است. مثالًكرهايي غفلت  وردن نمونهآگر گاهي از  پژوهش

كند يـا از   چون يهود و زرتشت ياد نمي از اديان مهمي هم و برد از مسيحيت و اسالم نام مي
ز ده اسـت. يـا ا  شـ لعزم اسـت يـاد ن  اپيامبران الهي اولـو  ةپيامبري ابراهيم خليل كه سرسلسل

از  و مـاركس يـاد شـده اسـت و     ،چـون كنفوسـيوس، لـوتر    هايي هـم  فيلسوفان فقط نمونه
شـود. از   سينا و غزالي و مالصدرا ياد نمـي  چون كانت و دكارت و ابن فيلسوفان شهيري هم

بـه   اشاره گرديده اسـت و  فقط به پطركبير و امپراطوري ميجي و... ثيرگذارأمداران ت سياست
چون كوروش كبير (كـه تـأثير شـگرفش بـر تعلـيم و تربيـت        هم ي)مداران افرادي (سياست

رالدين يخواجه نص تربيت است) و ها و حقوق بشر از موارد ماندگار تاريخ در تعليم و انسان
به  پردازان عمدتاً ياد نگرديده است. از نظريه و... (در دوران معاصر ايران) اميركبير طوسي و
بـه مكتـب سوسياليسـم     كه ايشان متعلق اينه ب باتوجه ت.چون مائو اشاره شده اس افرادي هم

آليسـم،   يسـم، رئاليسـم، ايـده   تچـون پراگما  ها هـم  اين بود تا از ساير مكتب تر است مناسب
گرديـد ازجملـه ديـوئي و راجـرز كـه       پردازاني ذكر مي و اسالم هم نظريه ،مساگزيستانسيالي

ده اسـت.  كـر پـرداز معرفـي    نظريـه  عنـوان مربيـان   ها را بـه  كتاب آن 381 ةمؤلف در صفح
بندي  شناسد و با تقسيم آموزش معاصر مي ةدرخصوص مربيان روسو و ماركس را سرچشم

گـرا (ماريـا    )، آمـوزش طبيعـت  م 1859طلبانه (تولسـتوي   ها به آموزش آزادي موزشآانواع 
) كه هر دو پزشـك بودنـد و   م 1932 - 1871) و اديد دكرولي (م 1925 - 1870مونتسوري 

ــتالوژي   آ ــروه (پس ــوزش در گ ــوئي (م 1827 - 1746م ــوزش م 1952 - 1859) و دي ) آم
) آموزش ازطريق هشيارسـازي  م 1939 - 1888نمود، آموزش سوسياليستي ماكارنگو ( ره بي

كه روسو  كند. اين گرا (اسكينر) را ذكر مي و آموزش فناوري ،)م 1997 - 1921(پائولو فريره 
ن در آمجـال   كسان ديگر جاي بحث دارد (و ند ياموزش معاصر هستآ ةماركس سرچشم و

شناسد الزم  موزش معاصر ميآ ةسرچشم و أمنش كه كوي اين دو را اما اين ،اين مقال نيست)
الزم در ايـن خصـوص بـه مخاطـب      ةه كند كـه اشـار  ئرا ارا مستندات خود است داليل و

كنـد   بـدان اشـاره مـي   موزشي كه لوتان كـوي  آبندي  اين طبقه ،ديگر ازسوي نگرديده است.
ن بـا  آولـي وجـوه تمـايز     ،ن موضـوعي دارد ااگرچه وجه تشابهاتي بـا نظريـات متخصصـ   
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بندي گوياي مستندات  وانگهي استدالل براي اين طبقه استتر  هاي متعارف بيش بندي تقسيم
بسياري از مربيان جهان معاصر ازجمله ژان پياژه، بنيامين  ،چنين هم .يستتاريخي نــ  علمي

گذاران مكتـب   و كافكا (كه خود جزو بنيان، كهلر وم، جروم برونر، ويگوتسكي، ورتهايمر،بل
 از كـديور  نقـل  بـه ، بيلـر  .اسـت  گرايي مشهور كل و اين مكتب به گشتالت و ندشناختي بود

سـازي پـاولف مبتكـر مكتـب      زمـايش شـرطي  آبـر   واتسن امريكايي كه مبتني نيز و )1389
 در جهـان معاصـر مـديون و    ميالدي قرن بيستم كه دوران پوزيتيويسم در استرفتارگرايي 

هـاي   مـوزش روش آموزشـي در جهـان ازجملـه    آهاي  بسياري از روش و استن آمرهون 
مـوزش بـه كمـك    آموزش به كمك مغز يا آنيز  خالق ادوارد دوبونو وتورنس وگيلفرت و

  نگرفته است. رايانه موردتوجه قرار
بلكـه در   ،ده اسـت كـر اش غفلـت   نظريه ةها براي ارائ از بعضي نمونهتنها  لوتان كوي نه
 ،ازجمله براي پيامبران ؛است شدهخطاهايي فاحش مرتكب هاي خود گاه  استنتاج و استنباط

گذاران استفاده  بنيان ةفرستادگان (الهي) از واژ ةجاي استفاده از واژ به ،حتي پيامبران اولوالعزم
گـذاري   بنيـان  تـر  بلكـه بـيش   سـت، رنده و رسول يا فرسـتاده ني وآده است كه مفهوم آن كر

  سازد. ها را ازسوي پيامبران به ذهن متبادر مي انديشه و ها ارزش
  

  نقد بيروني .3
مدرنيسم و تكثرگرايي مطابقت  پست يتنها با آرا هاي تعليم و تربيت نه و در نظريهاهاي  مثال

بلكـه از   ،جويد پردازان سود نمي ها و نظريه شخصيتها در استفاده از مربيان و  ندارد و از آن
هـاي   ازجملـه اسـتفاده از شـاخص    ن وآتربيتي مربوط به  يمدرنيسم و آرا ةهاي دور نظريه
توجه به آثـار تربيتـي آن)   (واست سم حاكم كه نگاه مسلط دوران مدرنسيم يي و پوزتيوكم 

  گيرد. تر بهره مي نيز كم
ها  سم تكثرگرايي و نگرش نسبي به انديشهيمدرن بيت پستتعليم و تر ترين دستاورد مهم
اش نگـاهي تـاريخي (و    بـراي جامعيـت نظريـه   سـو،   ازيـك هاست كه لوتان كوي  و نظريه

جانبه (فراافقي) به جوامـع و   نگرشي همه ،ديگر و ازسوي داردهاي تربيتي  عمودي) به پديده
گرايـي   ا دليلـي بـر درسـتي و واقـع    ر آن ها و نژادها و فرهنگ و ... انداخته اسـت و  قوميت
هاي تربيتـي   اي پديده عمودي و افقي يا مقايسه ةاستفاد ،اش دانسته است و درحقيقت نظريه
يافتن الگوي عمومي خود دانسته است و حتي پا را از آن نيز فراتر گذاشته است و  ةرا نشان

جوي و بلكه در جست ،ها بسنده نخواهد كرد ها و تفاوت دادن شباهت به نشان فقطگويد  مي
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كوي توجه ندارد كـه كـار    اًظاهر يافتن علت آن در روابط اجتماعي پنهان نيز برخواهد آمد.
شناسي خـود   زيرا جرج بردي روش ،هاي تطبيقي است وهشژايشان همان كار معمول در پ

 هـا و  تعيين تفـاوت  و ،جواري هم تفسير، در مطالعات تطبيقي بر چهار شاخص توصيف،را 
ها فرض  بنابراين در مطالعات تطبيقي ازطريق يافتن تفاوت ).1379قازاده آ(داند  ا ميه تشابه
اش  يند. لوتان كوي نظريهآ شمار مي موفق موردمقايسه به داليل توفيق در كشور ها نآشود  مي
يـك جنبـه از واقعيـات     فقـط كـه  دانـد   مـي هاي موجـود   هايي از نظريه معلول نارضايتي را

حاضـر   ةو وابستگي بدون استقالل) را كه اغلب مربوط به يك جامع ،، بدون توليد(بازتوليد
عد اساسي تـاريخ (كـه   فرهنگي دو بــ  هاي تربيتي دهد و در بررسي پديده ، بازتاب مياست

سازد) و مقايسه كـه جوامـع و منطـق خـاص      مدت آشكار مي تغييرات نامشهود را در كوتاه
هاي ظـاهراً مشـابه معـاني متفـاوتي در مـوارد گونـاگون        ا پديدهد (زيركن ها را متمايز مي آن
رضايت براي متقاضـيان   قابل الگويي جامع و خود ةگفت هكه ب ،اش عمومي ة ابند) در نظريي مي

ها گرفتـه تـا    از شخصيت اش را موارد مهمي از اطالعات مورداستفادهو  ،ده استكرتدوين 
تربيتي از قلم انداخته است و به موارد مهمي از تاريخ تعليم و تربيت چه در  يها و آرا نظريه

مي و چـه درخصـوص نظريـات تحـوالت تربيتـي      سـ مدرني رويكرد پست گذشته و چه در
 چون فضـاپيماي اسـپونتيك،   حوادثي هم در قرن بيستم و ويژه در زمان معاصر و ه(ب معاصر

در پيشرفت تحصيلي  تحصيلي تيمز وپرلز گزارش پيشرفت و ،1981گزارش ملتي در خطر 
 علـت، ده اسـت و بـه همـين    كرموزش خواندن) توجه الزم را نآ رياضي و علوم تجربي و

گيـري از فراينـد    بـر بهـره   لوتـان كـوي مبتنـي    ةهـاي دانـش و اطالعـات نظريـ     زيرساخت
بهـره اسـت. اطالعـات     ضـروري بـي   شناسي علمـي از بسـياري از اطالعـات الزم و    روش
عمـومي   ةبـراي ايـن نظريـ   نيـز  و از اطالعـات تـاريخي   اسـت  ستفاده عمدتاً قديمي موردا
نظرورزانـه قـرار گرفتـه اسـت      ةچه هم مـالك اسـتفاد   است و آن نشدهگيري منظومي  بهره

ها و جوامع)  اين نظريه (آموزش و پرورش فرهنگ ةارائدر  علت،و به همين  نداردجامعيت 
از فراگيـري نسـبتاً جـامعي    ايـن نظريـه   و اسـت   شـده اگرچه زحمات فراواني را متحمـل  

و از ا ةگفتـ  كه به را تواند رضايت كامل آناني ها نمي ر نظريهگيدچون  اما هم است،برخوردار 
اي جامع  دنبال نظريه اند و به تنگ آمده هاي موجود آموزش و پرورش به گري نظريه جانبه يك

عمـومي و   ةاعتقادي به يافتن يـك نظريـ  حتي لوتان كوي هم  فراهم آورد. ندسونگر و همه
منـد اسـت    اي ارزش هرچند معتقد است تالش براي يافتن چنين نظريـه ، شمول ندارد جهان
شمولي وجود دارد كه پـژوهش   قوانين جهان آيا. «كه به نتيجه برسد يا خير نظر از اين صرف
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باره  اين كه در ارزد يا نميآما ا ن اطالعي ندارم،آمن از  بيابد؟ را ها تطبيقي بتواند آنــ  تاريخي
فرهنگـي تـابع    هاي بين روايي مقايسه كه نتيجه چه خواهد بود؟ نظر از اين صرف تالش شود

كـه پـژوهش    ديگـر ايـن   ةنكت ).52: 1389(كوي  »شرايط مفهومي خصوصاً شرايطي است،
ـ   در شرايطي كه تئـوري پسـت   بر دانش روز نيست. كوي مبتني شـدت از نفـي    همدرنيسـم ب

هاي عمومي  نظريه و )1388 رينآ (پورشافعي و گويد سخن مي گرايي نسبيت و گرايي كليت
لـزوم   و )1984 (ليوتـار شناسـد   معنـا مـي   بي عدم مشروعيت دانشعلت  هشمول را  جهان و

 اتفاقـاً  و دهـد  كيد قرار ميأويژه در علوم انساني را موردت هپردازي عمومي ب اجتناب از نظريه
كـه شـعار جهـاني     وضعيتيدر  و دهد اي مي منطقه محلي و ةنظري انش ومشروعيت را به د

تـرين   مـدرن  ده اسـت و شـ تبـديل  ناپذير دن به يك حقيقت انكاركر عمل بومي انديشيدن و
معيارهـاي   منطبـق بـا   اي نيابـد و  نظريات علمي مادام كـه روايـي بـومي و محلـي ومنطقـه     

 ئـة شد، لوتـان كـوي بـا ارا    تضمين نخواهد ها نآمشروعيت  شناختي نگردند مقبوليت و بوم
سـدلر   مدرنيسـم برخاسـته اسـت.    هاي پست وريئشمول خويش به چالش با ت جهان ةنظري

تر از  اما مهم ،تربيتي مهم است ياه پرورش تطبيقي معتقد است توفيق متخصص آموزش و
بـه   و )1379 (آقازاده ده استكر پذير امكان ن موفقيت راآن زمينه و بستري است كه انجام آ

بنـابراين   هاي بومي است. ارزش شنايي با زمينه وآتضمين هر موفقيتي در گرو  علت،همين 
انجام مطالعـات تطبيقـي (كـه پـژوهش      در مدرنيسم و در پست شود كه مالحظه مي چنان هم

محلـي از اصـالت الزم    ي وئهاي جز بر مطالعات تطبيقي انجام شده است) نظريه كوي مبتني
كـه   مگـر ايـن   باشـند  را داشته توانند اصالت الزم شمول نمي هاي جهان نظريه و برخوردارند

مغـاير بـا    ايـن امـر عمـدتاً    و محلي باشند اي و منطقه ي وئهاي جز (منبطق) ارزشبر  مبتني
  است.لوتان كوي در اين پژوهش  ةنظري انديشه و

  
  گيري نتيجه .4

 (تـاريخي)  رزي لوتان كوي از جامعيت عموديپژوهش و نظرو ،كه مالحظه گرديد همچنان
هـاي خـوبي در    از نمونـه  و اسـت خوبي برخوردار  اًتنسب (تطبيقي) از گستردگي فرهنگي و

مـواردي   نكردن به لحاظ (باتوجه ها هم در جامعيت نمونه اما؛ آماري بهره گرفته است ةجامع
چـون موضـوع    (هـم  مفـاهيم  اسـتنتاج از  هم در استنباط و و ترديد وجود دارد ها) از نمونه

ها محـرز   صحت قرينه هاي تربيتي) يابي پديده علت ذكر ها و موزشآبندي  تقسيم پيامبران و
مدرنيسـم   پسـت  ةكه در گسـتر  لوتان كوي از دانش روز نكردن استفاده، ديگر ازسوي .يستن
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ـ جز مدرنيسـتي و  را برخالف دانش (توجه) تكثرگرايي پسـت  تبيين است او قابل  نگـري  يئ
ـ  علـت، بـه همـين    ده است وكرگرايي علمي  شناختي متوجه اثبات بوم جـاي اصـالت بـه     هب

قـرار   گرايي) (اثبات شمولي عمومي وجهان ةكيد را بر نظريأت (تكثرگرايي) يئهاي جز نظريه
تربيـت   مربـوط بـه تعلـيم و    عمدتاً و ددارن يمدي مطلوبآكار دهد كه البته دانش روز و مي

  هاي پسامدرنيستي. قديمي است تا شيوه
 ةها جامعيت جامعـ  نمونه ها و مثال، دشكه در نقد دروني ذكر  چنان كه هم سخن اين كوتاه

را  منـد كـوي   هاي مهم شانس حضـور در الگـوي نظـام    و بسياري از نمونه ندداررا نماري آ
ـ  چون تحقيق در نگاه كوي عمـدتاً  و داشتندن گونـه نگـرش    ايـن  ،اسـتنباطي اسـت   ي وكم

در نقد  ،چنين هم سازد. جامعيت نظريه با مشكل مواجه مي را در اوگيري  سي نتيجهشنا روش
گرايـي   اقبـال نظريـه را بـا خطـر اثبـات      ي كـوي بخـت و  تپوزيتويسـ  بيروني نگاه جزمي و
برد  جا پيش مي گرايي را تا بدان جانبه كوي يك ةداران نگاه جانب سازد و مدرنيستي مواجه مي

 بلكه وجوه پنهان نظريه هم تعيـين و  ،نظريه به بيان كوي معلوم استشكار آتنها وجه  كه نه
 ... تـونس و  ده است كه اين وجه پنهان ارتباط كوي بين مناطق جغرافيايي اصفهان وشه ئارا

مدرنيسـتي ايـن    البته در نگاه پسـت  واست هنر فارسي  در نگاه زيباشناسانه به خط عربي و
برهان پذيرش و رضـايت مخاطـب در يـك     جامعيت و اما ،احترام است استدالل كوي قابل

با فراواني باال ي ونگاه كم را نداردي) (خاص تحقيقات كم.  
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