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 چکيده

هاي مطالعات تطبيقی در رشته فلسفه تعليم و تربيت به ویژه با معرفی ، شناسایی آسيبمقالههدف اصلی این  

 و باشد. براي دستيابی به این هدف، از روش پژوهش تحليلی )مفهومی، اسناديهایی در داخل كشور مینمونه

توان  در سه دسته شامل مطالعات را می هاي اینها حاكی از آن است كه آسيبتطبيقی( بهره گرفته شد. یافته

هاي معطوف به ماهيت تطبيق بندي كرد. آسيبهاي معطوف به ماهيت، پژوهشگر و زمينه تطبيق تقسيمآسيب

هاي هاي پژوهش تطبيقی، ناآشنایی با زبان، و ناآشنایی با  منابع، آسيبشامل ناآشنایی با رویكردها و روش

هاي معطوف به زمينه ورزي و آسيبسازي، تعصبزدگی، سادهمل شتابمعطوف به پژوهشگر تطبيقی شا

هایی كه ،  پرسشدر بخش پایانی .باشندتوجهی به فرهنگ میتوجهی به زمان و مكان، و بیتطبيق شامل بی

و پاسخ هر كدام  ها مطرح كند، در قالب بحث بيانممكن است پژوهشگر تطبيقی در مواجهه با این آسيب

 است. ارائه شده
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 مقدمه

باشد. هاي پژوهش در حوزه فلسفه تعليم و تربيت میپژوهش تطبيقی یكی از انواع رویكردها و روش

دانش و مطالعات موجود پيرامون  این نوع مطالعه در داخل و حتی خارج از كشور محدود است و در 

فلسفه »كه حوزه هاي روش پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت كمتر به آن پرداخته شده است. درحالیكتاب

هاي هاست كه به عنوان رشته دانشگاهی و زمينه مطالعاتی پذیرفته شد و مطالعات و پژوهشسال«  1تطبيقی

تعریف شده است  شناسی مشخصی براي این عرصهزیادي در این خصوص صورت گرفته و رویكرد و روش

هاي فلسفه گيرد. ازآنجاكه فلسفه تعليم و تربيت به عنوان یكی از شاخهو مورد استفاده پژوهشگران قرار می

شناسی فلسفه تطبيقی را براي مطالعات این رسد بتوان روشآید، به نظر می)فلسفه مضاف( به حساب می

، این رشته «فلسفه»در ادامه « تعليم و تربيت»شدن عبارت  حوزه نيز به كار برد. البته باید توجه داشت كه اضافه

كند و براین اساس، انجام مطالعات تطبيقی در هاي كاربردي حوزه فلسفه معرفی میرا به عنوان یكی از رشته

 كه است ايزمينه تربيت و تعليم باشد؛ زیراهاي نظري فلسفه متفاوت میرشته فلسفه تعليم و تربيت از شاخه

بنابراین الزم (. Bagheri, 2006) آیدمی حساب به مضاعف ارزشی دیگر عملبيانبه و شده عجين هازشار با

شناسی مطالعات تطبيقی در شناسی مستقلی براي آن تعریف شود. با وجود فقر نظري و نبود روشاست روش

توان گيرد كه مینجام میهاي كشور در این حوزه اهاي فراوانی در دانشگاهفلسفه تعليم و تربيت، پژوهش

رسد ریشه بسيار از  هایی از قبيل تطبيق، مطالعه تطبيقی و مقایسه به مشاهده كرد.به نظر میها را با پيشوندآن

دیگر، پژوهشگر تطبيقی یا احساس نيازي به بيانها در فقر نظري باشد. بهشناختی این پژوهشمشكالت روش

كند، یا اگر هم احساس نياز یك روش پژوهش در مطالعه خود نمی فهم ماهيت و روند تطبيق به عنوان

یابد. بنابراین،  به صورت قابل دسترسی براي مطالعه و فهم این روش نمی وع مشخص كند، منابمی

هاي هاي این مطالعات ممكن است دچار آسيب شود. آسيبناپذیري موضوع، محتوا، و به ویژه یافتهاجتناب

بندي و معرفی شناسایی، دستههاي مختلف قابلدر حوزه فلسفه تعليم و تربيت از جنبه یك مطالعه تطبيقی

نظري و تجربی مختلفی كه  در این عرصه به انجام  هايباشند. در این پژوهش، پس از مرور پژوهشمی

وهشی به اند و هر كدام به عنوان یك سؤال پژبندي شدههاي یاد شده در سه دسته تقسيمرسيده است، آسيب

( چه 2باشند؟ هایی متوجه ماهيت تطبيق در فلسفه تعليم و تربيت می( چه آسيب1اند: این شرح زیر بيان شده

هایی متوجه زمينه تطبيق ( چه آسيب3باشند؟ هایی متوجه پژوهشگر تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت میآسيب

 باشند؟در فلسفه تعليم و تربيت می

                                                 
1. Comparative Philosophy 
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 روش 

، اسنادي، و تطبيقی بهره گرفته شده است. هدف 1از روش پژوهش تحليل مفهومیدر این پژوهش 

یا تحليل فلسفی، فهم و بهبود بخشيدن به مجموعه مفاهيم یا ساختارهاي مفهومی است «تحليل مفهومی»روش 

كنيم ها را  اجرا می، مسائل را ساختاربندي و پژوهشكه بر حسب آن تجربه را تفسير، مقاصد را بيان

)43, P.1991Daniels ,&  Coombs(  و  3«پردازيمفهوم»،2«تفسير مفهوم»این روش، خود به سه صورت

یابی به تفسير عينی قابل گر، دستتفسير مفهوم، هدف پژوهش قابل اجراست. در 4«ارزیابی ساختار مفهوم»

باشد. در عادي میدفاع از یك اصطالح است كه مستلزم فهم معتبري از كاربرد یا معناي آن در زبان 

شوند، به ویژه در مواردي كه مفاهيم موجود داراي ابهام و نيازمند پردازي، مفاهيم نوین خلق میمفهوم

پردازي جدید باشند. در ارزیابی ساختار مفهوم، عالوه بر فهم، ساختار مفهومی زیرساز یك نظریه، مفهوم

كفایت یك ساختار مفهومی براي استفاده در یك  الگو، برهان، یا یك برنامه پژوهشی مدنظر است، تعيين

  (.Coombs & Daniels, 1991, P.44آید )پژوهش تربيتی نيز جزء اهداف آن به حساب می

 موارد تربيت،  و تعليم فلسفه حوزه تطبيقی مطالعات در «هاآسيب»در این پژوهش، مفاهيم مرتبط با 

 بدین ترتيب. گيرندمی قرار مفهومی تحليل مورد آن ترعميق نامع نظر از و ترگسترده ابعاد و شرایط استفاده،

 شكل. شد عرضه تربيت و تعليم فلسفه در تطبيقی مطالعات در زاآسيب هايزمينه نوینی از  بنديصورت كه

هاي ها و پژوهشباشد. اسناد مورد استفاده شامل كتاب، مقالهدیگر تحليل در این پژوهش، تحليل اسناد می

 مقایسه تحليلی بنيادهاي ادعاها، يبراسرانجام،  باشند.با مطالعات تطبيقی حوزه فلسفه تعليم و تربيت میمرتبط 

تحليل » گيون، بخش اصلی تحليل تطبيقی، (. به باور ,2008Given) استفاده شد «5تحليل تطبيقی»از روش

ها، گزاره با دیگر مفاهيم و گزارهیك مفهوم یا یك  مانندها بخشی از داده»است كه در آن  «تطبيقی پيوسته

ها، ها آشكار شود. با جداسازي و مقایسه پيوسته مفاهيم و گزارههاي آنها و تفاوتشود تا شباهتمقایسه می

 «.ها  استدهنده روابط گوناگون ميان مفاهيم و گزارهشود كه نشانامكان گسترش الگوي مفهومی مهيا می

Coombs & Daniels,1991, P.100). فلسفه مختلف هايدیدگاه با مرتبط هايگزاره و مفاهيم، بنابراین 

 این از جدیدي مفهومی الگوهاي تا شدند بررسی هاآن ميان گرفتند و روابط قرار مقایسه مورد تربيت و تعليم

 .شود حاصل فرایند

 

                                                 
1. Conceptual Analysis 

2. Concept Development 
3. Concept Interpretation 

4. Conceptual Structure Assessment 

5. Comparative Analysis 
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 ها يافته

 فلسفه در تطبيق ماهيت معطوف به هاییآسيب چه كهمبنی بر اینپژوهش  اول در پاسخ به سؤال

هاي پژوهش تطبيقی، ناآشنایی با زبان و توان به ناآشنایی با رویكردها و روشمیباشند، می تربيت و تعليم

 باشد: ناآشنایی با منابع، اشاره نمود كه به شرح زیر می

بيقی یكی از لوازم اساسی انجام پژوهش تطتطبيقي:  پژوهش هايروش و رويکردها با ناآشنايي  .1

هاي پژوهش در این حوزه است. در فلسفه تعليم و تربيت، اشراف و تسلط پژوهشگر به رویكردها و  روش

هاي طوركلی پژوهشرویكردها در انجام مطالعه تطبيقی حكایت از فضاي فكري حاكم بر تطبيق دارند. به

و یا  1انگاريدو رویكرد تاریخ هاي اخير در دامن یكی ازتطبيقی در فلسفه و فلسفه تعليم و تربيت در دهه

طوركلی باید انجام شده است. در این پژوهش مجال معرفی این دو رویكرد وجود ندارد اما به 2پدیدارشناسی

ها را محبوس در هاي مورد مطالعه را دارد و آنگرایانه به پدیدهانگاري نگاه اثباتگفت كه رویكرد تاریخ

مطرح  3اورسل در دهه سوم قرن بيستم توسط پژوهشگر فرانسوي، ماسون داند. این رویكردزمان و مكان می

كه رویكرد پدیدارشناختی، اندیشه را و به تدریج به رویكرد غالب در مطالعات تطبيقی تبدیل شد. درحالی

 4نتوانند آثار خود را در آینده نشان دهند. كربهاي تاریخی میآن است كه پدیده فراتر از تاریخ دانسته و بر

 را خود پدیدارشناسانه خاص رویكرد اورسل، انگارانه تاریخ رویكرد نقد ضمن فرانسوي معروف پژوهشگر

(. براین اساس، الزم است پژوهشگر Khatami, 2017, PP.137,415برد ) كار به تطبيقی مطالعات در و مطرح

و موضع مناسبی در قبال هر یك تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت این رویكردها را مورد شناسایی قرار دهد 

تواند ها اختيار نماید؛ چراكه در صورت عدم شناخت مناسب فضاي فكري حاكم بر مطالعات تطبيقی میاز آن

ها نيز همين مسئله وجود دارد. براي انجام آسيب جدي به این نوع مطالعات وارد كند. در خصوص روش

 «بردي»هاي این حوزه را به خوبی شناخت. به قول ی روشتطبيق در مطالعات فلسفه تعليم و تربيت، بایست

باشد هاي پژوهش در این زمينه میاولين قدم در انجام یك كار تطبيقی در تعليم و تربيت، شناخت روش

(Bereday, 1966)هاي مختلفی وجود وپرورش تطبيقی، روش. براي تطبيق در تعليم و تربيت یا آموزش

ها در . بيشتر این روش(Aghazade, 2004)ها را بردي پيشنهاد داده است ین آنتردارند كه یكی از معروف

گرا شكل گرفتند و به شيوه تجربی انجام شدند. بنابراین براي رشته فلسفه تعليم و تربيت كه فضاي اثبات

تطبيقی  دیگر، ماهيت پژوهش و مطالعهعبارتهاي آن از نظر ماهيت كيفی هستند، مناسبت نيستند. بهپژوهش

                                                 
1. Historicism 
2. Phenomenological 

3. Masson-Oursel 

4. Corbin  



 1398 پایيز و زمستان، 2، شماره 9سال                                     دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعليم و تربيت، پژوهش   54

هایی استفاده نمود كه به همدلی در فلسفه تعليم و تربيت به شكلی است كه بایستی براي انجام آن از روش

 پدیدارشناختی رویكرد در تطبيق انجام همدلی، شرط با فرد یا موضوع مورد مطالعه منجر شود. 1وجودي

 هستی» در هایدگر كه است اساس این بر. شودمی پذیرامكان هااندیشه ميان مفاهمه كه است همدلی با. است
 دانندمی هرمنوتيك روش را آن «روش و حقيقت»در  گادامر و بودن هم با طریق را همدلی «زمان و

(Khatami, 2017, PP. 193-194).  

 دهدمی نشان تربيت و تعليم فلسفه پژوهشی علمی هايمجله در تطبيقی پژوهش مقاالت بر مروري

 Kohi & Sufi,2019; Alamgarde)   نشده تطبيقی پژوهش روش به اياشاره اصالا  یا هاپژوهش این در كه

Khotbesara, ; Esmaeelzade , Abutorabi,Hoseinizadeh & Bakuee, 2019; Sharafi, 2019;  
Gholtash, 2012; گرفته قرار اشاره مورد تطبيقی روش عبارت یك درنهایت یا و واژه یك حد در فقط یا و 

 ,Hemmatifar & Javidi, 2017; Shooshtari, Safaeemoghadam  & Marashi, 2013; Sadr) است

هاي مطالعه تطبيقی در با توجه به مطالب باال، مشخص است كه عدم آشنایی با رویكردها و روش .(;2019

 تواند به عنوان یك آسيب جدي مطرح شودفلسفه تعليم و تربيت می

زبان نقش محوري در مطالعات تطبيقی فلسفه تعليم و تربيت دارد. این عامل، از زبان:  به ناآشنايي .2

تواند مورد توجه قرار گيرد: اول، زبان رسمی یك فرهنگ و كشور و دوم، زبان خاص فيلسوف دو نظر می

شور مورد تربيت بایستی به زبان رسمی ك پژوهشگر تطبيقی در فلسفه تعليم و تعليم و تربيت. در منظر اول،

هاي مطالعات تطبيقی تواند آسيبی به یافتهمطالعه تسلط داشته باشد. عدم تسلط و اشراف كامل به زبان، می

باشد، الزم وارد نماید. ازآنجاكه زبان در بستر فرهنگ شكل گرفته و بيان كننده خصوصيات آن فرهنگ می

ه آشنایی كامل داشته باشد. به طورنمونه، است پژوهشگر تطبيقی با زبان شكل گرفته در كشور مورد مطالع

 پيامدهاي و آگاهی مرگ زمينه در هایدگر مارتين آراي و اسالمی دیدگاه تطبيقی تحليل» در پژوهشی با عنوان

كه در آن به آثار ترجمه شده هایدگر به زبان فارسی  ( Salehi & Akbarzade, 2015« )زندگی سبك بر آن

ارجاع داده شده و به اصل آثار او به زبان آلمانی و یا حداقل به برخی از آثار هایدگر به زبان انگليسی مراجعه 

كه فهم اندیشه فيلسوفی مانند هایدگر كه فلسفه او به شدت با زبان عجين شده است بدون نشده است. درحالی

عميق انجام دهد  به زبان اصلی او كاري دشوار است. بنابراین پژوهشگر اگر بخواهد پژوهش اصيل و مراجعه

بایستی به هر دو زبان مورد اشاره تسلط داشته باشد. اگر این ویژگی حاصل نباشد، پژوهشگر به سراغ ترجمه 

كند. هاي دیگري را فراهم میآثار این اندیشمندان خواهد رفت كه این شكل از مراجعه، زمينه پيدایش آسيب

                                                 
1. Existential Empathy 
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نامد و معتقد است ترجمه به طور كامل و تعيين پذیر می« عدم تعيين ترجمه»ها را یكی از این آسيب  1كواین

 (. Bagheri, 2007, P.35امكان ندارد )

در منظر دوم یعنی زبان فيلسوف تعليم و تربيت، نيز پژوهشگر تطبيقی بایستی به زبان این رشته تسلط 

اي از دانش، زبان تخصصی خاص خود را دارد مل داشته باشد. عالوه بر زبان رسمی یك كشور، هر رشتهكا

ها و مفاهيمی است كه توسط اندیشمندان آن رشته و در طول زمان ایجاد و انباشته شده و به و داراي واژه

به « شهر»ن و فارابی هر دو واژه اند. به طورنمونه، در پژوهش مورداشاره، افالطوپيكره این دانش افزوده شده

 ,Platoرا به كار برده كه به فارسی جمهور )  2«پوليتيا»اند )افالطون معناي امروزي را مورد استفاده قرار داده

كه ترجمه شده، و فارابی كه مدینه  را به كار برده است ( ، درحالی (Plato, 1971( و جمهوري )1956

هاي بنيادي با هم دارند كه در اینجا ن با فارابی با وجود ظاهر مشابه، تفاوتهاي شهر موردنظر افالطوویژگی

ها وجود ندارد.  مثال دیگر واژه فلسفه تعليم و تربيت است كه در منـابع عـلمی ایـن مجال پرداختن به آن

اژه مادر و اي كه براي وگونه(. بهSmith, 2011رشته مورد تعریف و تفسيرهاي گوناگون قرار گرفته است )

اثري مستقل نوشته شده و تعابير مختلف در خصوص این اصطالح « 3تعليم و تربيت»اصلی این رشته یعنی 

ساز تواند زمينه(. ناآشنایی پژوهشگر تطبيقی با زبان فلسفه تعليم و تربيت می,1967Petersتبيين شده است )

ترجمه شده  «تعليم و تربيت»به   4«پایدیا»آسيب جدي در مطالعات این رشته باشد. به طورنمونه، واژه 

(Research Institute of Hawzh & University, 1995, P.171 كه  بسندگی الزم را براي این واژه ندارد )

(2016Mirzamohammadi,  و واژه ،)«ترجمه شده است « آموزش ليبرالی»به  5« وپرورش آزادآموزش

(220. P ,2015Halstead,  كه دقيق ).نيست 

 

انجام مطالعه تطبيقی مفيد و مؤثر در فلسفه تعليم و تربيت مستلزم شناخت، منابع:  به ناآشنايي. 3

دستيابی، مطالعه و فهم منابع مرتبط با موضوع مورد مطالعه است. در اینجا باید توجه داشت كه منابع را 

كه موضوع مورد مطالعه، تطبيق توان به دست اول و دست دوم یا اصلی و فرعی تقسيم نمود. هنگامیمی

اندیشه دو فيلسوف )تعليم و تربيت( باشد، منابع دست اول )اصلی( را همان آثار و آراء دو فيلسوف مورد 

اند. پژوهشگر ها نوشته شدهدهد و منابع دست دوم )فرعی(، آثاري است كه درباره آنتطبيق تشكيل می

                                                 
1. Quine 

2. Politia 
3 .Education 

4. Paideia 

5. Liberal Education 
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آثاري كه بيشترین ارتباط مستقيم كم از تطبيقی باید همه آثار و آراء دو طرف تطبيق را شناسایی كرده و دست

اي كه یك جنبه از مقایسه معطوف به به موضوع مورد مطالعه را  دارند استفاده كند. به طورنمونه، در مطالعه

 & Alamgarde khotbesara, Gabariهربارت بوده است، هيچ اثري از او را مورد استفاده قرار ندادند )

Mohammadyari, 2017   فقط دو اثر هایدگر را مورد استفاده قرار دادند  پژوهش دیگري (. همچنين در

(Salehi & Akbarzade, 2015 كه به نظر می ) هایدگر رسد براي فهم اندیشه یك فيلسوف به ویژه نقد دیدگاه

ه كافی نباشد. لذا چنانچه پژوهشگر مطالعات تطبيقی آثار اصلی را مورد شناسایی و مطالعه قرار ندهد و صرفاا ب

هاي پژوهش او از اصالت و كيفيت الزم برخوردار آثار و آراء دیگران در خصوص موضوع بسنده نماید، یافته

رود. البته این موضوع به تربيت به شمار می این خود یك آسيب در مطالعات تطبيقی در فلسفه تعليم و نبوده و

مطالعاتی كه به نقد اندیشه یك فيلسوف  معناي آن نيست كه پژوهشگر آثار دست دوم )منابع فرعی( به ویژه

تربيتی پرداخته باشند، را در مطالعه تطبيقی از نظر دور بدارد. به طورنمونه، پژوهشگري كه تعليم و تربيت در 

تواند آثار پژوهشگر برجسته یونانی شناس آلمانی یعنی ورنر یگر، به ویژه كند نمیاندیشه افالطون را مطالعه می

  . (Jager,1997)را از نظر دور بدارد و آن را نخواند«  پایدیا»كتاب سه جلدي 

 

 فلسفه در تطبيقی پژوهشگر متوجه هاییآسيب چه كهپژوهش مبنی بر این دوم در پاسخ به سؤال

كه به شرح زیر  اشاره نمودورزي سازي، تعصبزدگی، سادهشتابتوان به باشند، میمی تربيت و تعليم

  :باشندمی

انجام هرگونه پژوهش مستلزم صبر، حوصله و حركت تدریجی است. این : زدگي پژوهشگرشتاب .1

سو موضوع مورد هاي تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت اهميت بيشتري دارد؛ زیرا از یكویژگی براي پژوهش

اي توصيف شود كه نيازمند صرف وقت و داشتن صبر و دقت بيشتري برمطالعه دو طرف مقایسه را شامل می

و فهم طرفين مقایسه است، و از سوي دیگر موضوع مورد مطالعه فلسفی است و ماهيت مطالعات فلسفی 

زدگی پژوهشگر باشد. با توجه به مطالب باال، شتاببر میاي است كه دستيابی به نتایج آن زمانگونهبه

شناسی م است عالوه بر آموزش روشهاي این دست از مطالعات را دچار آشفتگی نماید. الزتواند یافتهمی

ها در افراد هاي الزم براي پرهيز از آنپژوهش تطبيقی، این موارد را نيز به پژوهشگران گوشزد نمود و توانایی

تفكر مادي و الحادي هایدگردر تقابل با دیدگاه » ایجاد شود. به طور نمونه، در پژوهشی چنين آمده است:

گيري زدگی در نتيجهتوان حاصل شتاب(. این عبارت را میSalehi & Akbarzade, 2015« )اسالمی است.

هایدگر به خوبی مورد فهم قرار گيرد و با عجله در خصوص آن قضاوت پژوهشگران دانست؛ زیرا اگر فلسفه
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نشود، خواهيم دید كه فلسفه او مادي نيست. همچنين طبق كدام شواهد معلوم شده است كه این فلسفه 

 ر مقابل دیدگاه اسالمی است.الحادي و د

تواند به عنوان هاي علمی میسادگی خصوصيتی است كه در انجام مطالعات و پژوهشسازي: ساده. 2

سازي آسيب است كه ماهيت مطالعه ساده نباشد و پژوهشگر وجه مثبت تلقی شود. اما آنجایی سادگی و ساده

لعه تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت در موضوع، فرایند و سازي كند. مطابه دالیلی بخواهد آن فرایند را ساده

گيري ساده نبوده بلكه پيچيده است. پيچيدگی مطالعات تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت یكی از نقاط نتيجه

قوت این روش است. پيچيدگی در این روش به معناي دشواري نيست، بلكه به معناي چندالیگی این پژوهش 

نگري، ساده گرایی و عينيت صرف، حذر كرده بيقی با فرض پيچيده بودن آن از سطحیاست. پژوهشگر تط

دهد. ساده كردن پژوهش تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت و وجوه گوناگون موضوع را مورد بررسی قرار می

ان به طورنمونه، در پژوهشی با عنو .(Mirzamohammadi,2014, PP.63-66) شودبه كاهش گرایی منجر می

را كه متعلق به فيلسوفان تعليم و تربيت مكتب لندن یعنی  1«انسان فرهيخته»عبارت « انسان فرهيخته سينوي»

اند سينا نسبت دادهشكل گرفته، به ابن 3«ليبراليسم آموزشی»باشد و در دامن فلسفه می 2پيترز و هرست

(Sohbatloo, Ahanchian, Shabani Varaki & Sadeghzade Ghamsari, et al 2019) رسد كه به نظر می

ها و عبارات اصلی یك فلسفه را به فلسفه دیگري الصاق توان واژهسازي باشد. به سادگی نمیاین كار ساده

سينا رسد؛ زیرا مشخص نيست انسان مطلوب ابنسازي شده به نظر میكرد. انسان فرهيخته سينوي عبارتی ساده

 شد.همان فرد فرهيخته پيترز و هرست با

هاي مطالعه تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت است كه به دو شكل یكی از آسيبورزي:  تعصب .3

«  4پرستی افراطیميهن»، و شكل جمعی آن در «شخصيت محوري»فردي و جمعی است. شكل فردي آن در 

قدري مورد شود. شخصيت محوري به آن معناست كه پژوهشگر تطبيقی، فرد مورد مطالعه را به گر میجلوه

ستایش قرار دهد كه به تقدیس او منجر شود. البته اندیشمندان بزرگ تربيتی را باید مورد ستایش قرار داد، 

ها مقدس شود؛ زیرا در حكم ميراندن و موميایی كردن اي باشد كه اندیشه آنگونهلكن این ستایش نباید به

باشد. واالیش  یعنی فراتر رفتن از افقی كه این  آن اندیشه است. در كنار ستایش باید واالیش وجود داشته

(. شخصيت محوري در مسير علم و دانش بدین معناست Bagheri, 2020 اند )اندیشمندان براي ما فراهم كرده

دیگر نظر یك اندیشمند به عنوان فصل الخطاب عبارتكه انسانی به عنوان محور تفكر و اندیشه لحاظ شود. به

                                                 
1. Educated Man 
2. Peters & Hirst 

3. Liberal Education 
4. Chauvinism 
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(. شخصيت محوري Sadeghi, 2018, P.75) مينه حرف كامل و نهایی را زده، تلقی شودو نظري كه در آن ز

ها براي جوانان و نيز هاي مثبت شخصيت محوري، الگو قرار گرفتن شخصيتوجوه مثبتی نيز دارد. از جنبه

ه آن ها فرهنگ خود را بازیابی و نسبت بهاي آینده است. همچنين جامعه با محور قرار دادن شخصيتنسل

تواند آسيبی براي مطالعه تطبيقی در فلسفه تعليم و كه شخصيت محوري میكند. درحالیاحساس تعلق می

تربيت باشد؛ آن جاكه شخصيت مورد مطالعه، مطلق نگریسته شود و انسانی كامل به حساب آید. به طورنمونه، 

«   افالطون فلسفه است و فلسفه افالطون»شاعر آمریكایی در خصوص افالطون گفته است  1امرسون

(Naghibzadeh, 1992, P.143)  یا ابن رشد نسبت به ارسطو چنين دیدگاه اي دارد و او را انسانی كامل

كند داند. شخصيت محوري امكان نقد و ارزیابی اندیشه شخصيت مورد مطالعه را از پژوهشگر سلب میمی

اش را با شخصيت دیگر )هر چقدر هم بزرگ باشد( مقایسه كند، و هرگاه پژوهشگر شخصيت موردعالقه

دهد تا شخصيتی مناسب با او بسازد. به طورنمونه، برخی فرد دوم را مناسب با شخصيت اول كاهش می

او با فلسفه افالطون و ارسطو،  در هنگام مقایسه 2مانند  والتزر كنندپژوهشگران كه در اندیشه فارابی مطالعه می

 Nazerzadeآورند)فلسفه فارابی را تقليدي از فلسفه یونان، و خالی از نوآوري به حساب می

Kermani,1997, P.27.) 

پرستی افراطی است. البته عالقه به ميهن خصوصيت بسياري شكل جمعی تعصب ورزي، ميهن

اي مختلف تعليم و تربيت در سراسر جهان، پرورش ههاي نظاماي است و همواره یكی از هدفپسندیده

دوستی در مطالعات تطبيقی فلسفه تعليم دوستی و شكل دادن هویت ملی است. لكن زمانی وطنحس وطن

دوستی افراطی بدین معناست كه شود كه حالت افراطی به خود بگيرد. ميهنو تربيت به آسيب تبدیل می

جهان و مهد تمدن بداند و كشورهاي دیگر را در مقایسه با آن، پژوهشگر تطبيقی، كشور خود را مركز 

اند. براین نام داده  3«اروپا محوري»كوچك بشمارد. اوج این حالت، در دوران مدرن شكل گرفته كه به آن  

اساس، گروهی از اندیشمندان غربی، غرب و به طور خاص اروپا را مهد تمدن دانسته و شرق را كوچك و 

ها مورد انتقاد قرار گرفته ند. البته این نگاه از سوي اندیشمندان شرقی و حتی برخی از غربیاحقير شمرده

ها، از اروپا محوري غرب انتقاد كرده و معتقد است كه غربی  4در كتاب اورینتاليسم سعيد است. به طورنمونه،

ر انتقاد به اروپا محوري . همچنين كربن  د (Said,1978)كندشرق را مناسب حال خود ساخته و تفسير می

هاي ما )غربيان( مایه تأسف است كه فلسفه ایرانی ـ اسالمی، تا به حال از صحنه تاریخ فلسفه»نویسد: چنين می
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 (.Corbin, 2012, P. 38« )مایه و مثله شده است.غایب مانده و در اثر غيبت، شناخت ما از انسان، بی

هاي فلسفه شكل اروپا محوري ظهور یافته است، در كتاب پرستی افراطی كه بههایی از ميهننمونه

با همه ارجی كه براي اهميت »كند كه شود. به طورنمونه، یگر به صراحت بيان میتعليم و تربيت دیده می

توانيم عنوان هنري و دینی و سياسی اقوام دوره باستان قائليم، تاریخ یعنی آن چيزي كه ما در حقيقت می

. گوتك كه یكی از (Jager,1997, P.19)« شود.هيم، نخستين بار با یونانيان آغاز میفرهنگ به آن بد

هاي فلسفی تعليم و تربيت به رشته تحریر درآورده و ترجمه آن هاي مهم را در زمينه مكاتب و نظریهكتاب

ر گرفته هاي كشور ما نيز قراهاي تحصيالت تكميلی این رشته در دانشگاهمرجع درسی دانشجویان دوره

هاي مختلف فلسفه تعليم و تربيت قدیم و جدید را به تفصيل معرفی كرده است اما به است، مكاتب و نظریه

 ,Gutek)كند طور كامل بر غرب متمركز است و هيچ صحبتی از شرق عالم و به خصوص ایران و اسالم نمی

مبانی فلسفی تعليم و »ی ندارد!.  در كتاب . شاید براي او این بخش از دنيا وجود ندارد و یا اصالا تمدن(2001
هاي تحصيالت تكميلی رشته فلسفه تعليم كه این كتاب نيز جزء منابع اصلی دروس دانشجویان دوره« تربيت

تربيت، فصلی را به فلسفه شرق  و تربيت در كشور است، در كنار معرفی مكاتب مختلف فلسفی در تعليم و

پردازد، نخست، فقط در حد دو صفحه به آن موضوع فلسفه اسالمی می اختصاص داده است اما آن جاكه به

باشد(، دوم، به زعم مترجمان كتاب، به دليل عدم احاطه صفحه می 600پردازند )ترجمه كتاب حدود می

مؤلفان به علوم اسالمی، آنچه در این خصوص اشاره شده است، لزوماا با فلسفه اسالمی منطبق نيست و در 

كه در همين فصل هيچ نامی از ایران و تمدن و فرهنگ تر اینحتی مخدوش است. نكته جالب برخی موارد

  1«تعصب فلسفی»داري از فرهنگ غرب گونه جانب. این),2000Craver, &  Ozmon( آن به ميان نيامده است

 . (Nussbaum, 1997)شده است خوانده

شود. ه شكل متفاوت از موارد باال دیده میهاي تطبيقی داخل كشور نيز تعصب بدر برخی از پژوهش

 او هايتوانایی به فرزند تربيت در غربی پردازاننظریه» كه شده است بيان پژوهشی چنين در به طورنمونه،

 این كه نيست مشخص «دارد. وجود تناقض تربيت و تعليم به راجع غربی هاينظریه در» یا و «ندارند. توجه

 هاداوري گونهاین كه است این است مشخص آنچه البته. است شده حاصل شواهد كدام به استناد با هایافته

 Kohi & Sufi, 2019).   باشدمی تعصب حاصل

 و تعليم فلسفه در تطبيق زمينه متوجه هاییآسيب كه چهدر پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبنی بر این

كه به شرح زیر  اشاره نمودتوجهی به فرهنگ، توجهی به زمان و مكان، و بیبیتوان به باشند، میمی تربيت

                                                 
1. Philosophical Chauvinism 
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 باشد:می

این موضوع یك حقيقت انكارناپذیر است كه اندیشه فيلسوفان تعليم مکان:  و زمان به توجهي. بي1

  كند. براین اساس، در هنگام تطبيقگيرد و توسعه پيدا میو تربيت در ظرف زمانی و مكانی شكل می

ها بایستی توسط پژوهشگر به دقت و با حساسيت گيري آنهاي تاریخی و جغرافيایی شكلها، زمينهاندیشه

مورد بررسی و ارزیابی قرار گيرد، بنابراین پژوهشگر تطبيقی باید داراي دانش تاریخی و جغرافيایی خوبی 

هاي تعليم و تربيت از دیدگاه فدر خصوص موضوع مورد مطالعه باشد. به طورنمونه، در مطالعه تطبيقی هد

افالطون و فارابی، باید توجه كرد كه افالطون  فيلسوف اهل آتن قرن پنجم قبل از ميالد و فارابی فيلسوف 

اي است كه ایرانی قرن نهم ميالدي هستند. فضاي سياسی آتن قرن پنجم قبل از ميالد، فضاي بسيار ویژه

كند. فضاي سياسی دنياي اسالم در هدایت می« قوانين»و « وريجمه»افالطون را به نوشتن آثاري همچون 

آراء اهل مدینه »قرن نهم ميالدي )قرن چهارم هجري( نيز فضاي بسيار حساسی است كه فارابی را به نوشتن 
دهد. پژوهشگر تطبيقی باید  نخست هر یك از این دو فضاي فكري را به سوق می«  سياست مدنيه»و « فاضله

ها را مورد فهم قرار دهد تا بتواند به درستی مطالعه تطبيقی هاي اساسی آند و سپس تفاوتخوبی درک كن

هاي تطبيقی وارد سازد. تواند آسيب مهلكی به یافتهتوجهی به این فضا میرا به سرانجام برساند. هرگونه بی

در عالم اسالم مطالعه كند،  را بعد از فارابی« االجتماععلم» در ادامه همين روند، اگر پژوهشگري بخواهد 

یابد. دیگر، پرداختن به این حوزه پس از فارابی در عالم اسالم پایان میبيانشود. بهمتوجه  فقدان نظري می

هاي او اگر پژوهشگر در این مرحله، دالیل تاریخی و جغرافيایی این پدیده را مورد غفلت قرار دهد، یافته

« اميل»ژگی زمانی و مكانی در خصوص آثار بزرگ تربيتی نيز صادق است. فاقد اعتبار خواهند بود. این وی

، مانند آن، در پاسخ به نيازهاي اجتماعی زمان و «دیویی»اثر « تربيت و تعليم و دموكراسی»،  «روسو»اثر  

كاري بگوید مگر روسو و دیویی چه نظریه مهمی اند. ممكن است امروز دانشجوي تازهمكان خود نوشته شده

به كودک »شود. به طورنمونه، این عبارت كه قدر به آنان بها داده میاند كه ایناي گفتهدارند و چه حرف تازه

ها باید فرد را به مطالعه زمان و مكانی گونه پرسشچه نظریه نوینی است؟ در پاسخ به این« باید توجه كرد

ها از روي غفلت نسبت به گونه پرسشطع، اینطورقاند. بهها در آن شكل گرفتههدایت كرد كه این نظریه

توجهی به زمان و گونه كه بیشود. البته باید مراقب بود همانها مطرح میگيري اندیشهزمان و مكان شكل

آید، گيري اندیشه به عنوان یك آسيب در مطالعات تطبيقی فلسفه تعليم و تربيت به حساب میمكان شكل

تواند شكل دیگري از آسيب باشد. ها در قالب زمان و مكان نيز میاندیشه محبوس كردن و به حصار كشيدن

دیگر، پژوهشگر تطبيقی ممكن است به صورت افراطی، اندیشه را در تاریخ محصور كند و به جاي عبارتبه
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« ريتاریخ انگا»گيري اصالت دهد. این آسيب  با نام توجه به آثار اندیشه، به تاریخ و البته جغرافياي شكل

معروف شده و همواره مطالعات تطبيقی را در فلسفه تعليم و تربيت مورد تهدید قرار داده است. پژوهشگر 

داند و معتقد است در خارج از تاریخ انگار، رویدادهاي تربيتی را به طور كامل وابسته به زمان و مكان می

ویدادهاي دیگر تطبيق كرد؛ به طورنمونه، انجام ها را با رتوان آناند، نمیاي كه آن رویدادها پدید آمدهدوره

پژوهشی تطبيقی بين آثار افالطون و فارابی ممكن نيست؛ زیرا بين این دو فيلسوف، گسست تاریخی وجود 

ها را تجربی و گرایانه است كه حقيقت این پدیدههاي تربيتی، نگاهی اثبات گونه نگاه به پدیدهدارد. این

ها هایی از این آسيب در مطالعات تطبيقی فلسفه تعليم و تربيت، باید به خود پدیدهداند. براي رتعيّنی می

هاي تاریخی خود را در آینده نشان خواهند داد. با توسل به رویكرد نزدیك شد. با این نگاه، تاریخ و پدیده

معتقد  1ید. ایزوتسوآها فراهم میپدیدارشناسانه در مطالعات تطبيقی، امكان مفاهمه و نزدیكی ميان اندیشه

 فلسفه روي آورد،     فرا است این مفاهمه از طریق تطبيق ممكن است. به زعم او براي این مفاهمه باید به  فرا

ها در آن مشترک و برپایه فلسفه براي او به معناي یافتن زمينه مشترک و اساس واحدي است كه همه فلسفه

 (.Khatami, 2017, P. 445آن استوارند )

هاي تربيتی كه تطبيق اندیشه فيلسوف تعليم و تربيت یا پدیدار شدن موضوعفرهنگ:  به توجهيبي. 2

گيرد. شاید به نظر برسد كه این فضا، همان زمان ها موردنظر است، در فضاهاي فرهنگی متفاوتی شكل میآن

دهنده و یا شكل و مكان باشد كه در بخش قبل مطرح شد. اما فرهنگ اعم از تاریخ و جغرافيا و حتی

ورسوم، ساختارهاي تواند باشد. فرهنگ حاكم بر یك جامعه شامل اعتقادات، آدابتغييردهنده آن نيز می

هاي تربيتی تأثيرات بسيار ها بر اندیشه فيلسوف تعليم و تربيت یا ایجاد نظریهباشد. این شاخصقدرت می

هاي آموزشی مغرب زمين به ویژه در سطح در نظام هاي اخير كهزیادي دارند. به طورنمونه، یكی از جریان

هایی مانند هاست كه از طریق پروژهآموزش عالی پدیده آمده است، حاكميت اقتصاد براین نظام

دنبال « گوییپاسخ»، «سازيخصوصی»، «كارآفرینی»، «استانداردسازي آموزش»، «سازي دانشتجاري»

كه به آنان وارد شده(، دستاوردهاي مثبتی براي نظام تربيتی غرب ها ) فارغ از نقدهایی شود. این جریانمی

هاي آموزشی مشرق زمين را جلب كرده است. داشته است. این دستاوردها نظر برخی از سياست گذران نظام

هاي انجام شده نشان هاي تربيتی خود وارد كنند. پژوهشها را در بدنه نظاماند این جریانآنان تالش كرده

 ,Bagheri« )منطق بازار»ها متأثر شده و نمودهایی از د كه آموزش عالی در كشور ما نيز از آن جریاندهمی

توان در فضاي تربيتی كشور ( را می ,2017Mirzamohammadi & Mohammadi) 2«نئوليبراليسم»( و 2013

                                                 
1. Izutsu.T 

2. Neo-Liberalism 
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ليبراليستی در غرب مشاهده كرد. موضوع قابل تأمل این است كه این نمودها كه از فلسفه و فرهنگ نئو

هاي فلسفه تواند در فلسفه و فرهنگ كشور ما كه باید متناسب با آموزهسرچشمه گرفته است چگونه می

ها توانند در برخی زمينهتربيتی اسالم باشد، رسوخ كند. فلسفه تربيتی غرب و فلسفه تربيتی اسالم اگرچه می

اساس بنيادهاي اعتقادي كه هر دو فلسفه را به طور  بر وگو بپردازند امابا یكدیگر مفاهمه كنند و به گفت

توجهی پژوهشگر اند. بیها متفاوت از یكدیگر بودهعميق تحت تأثير خود قرار داده است، در برخی زمينه

تواند به عنوان هاي فيلسوفان تربيتی كشوري دیگر میتطبيقی به فرهنگ دو جامعه و اقتباس ناشيانه اندیشه

وپرورش در ایران در مطالعات تطبيقی به حساب آید. این آسيب، با مدرن شدن آموزشیك آسيب جدي 

هاي مطالعات تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت به طور دهد. آسيبشروع و تا به امروز نيز خود را نشان می

 ( نشان داده شده است.1خالصه در جدول )

 
 و تربيت هاي مطالعات تطبيقي در فلسفه تعليم: آسيب1جدول 

 

 نتيجه

هاي تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت معرفی شدند. پژوهشگر این هاي پژوهشدر این نوشتار، آسيب

ها به شرح زیر برخی از این چالش هایی مواجه شود.ها ممكن است با چالشاین آسيب عرصه با مطالعه

 عبارتند از: 

ها به صورت در كنفرانس هاتجربه زیسته نگارنده، روایت از این موضوع دارد كه وقتی این آسيب (1

شوند، احساسی از هاي درس براي دانشجویان تحصيالت تكميلی بيان میسخنرانی و یا در كالس

كند كه انجام پژوهش تطبيقی صحيح و اصيل نگرانی و تردید و حتی ترس در ميان آنان ایجاد می

پذیر نيست و تقریباا امكان ها،در فلسفه تعليم و تربيت با توجه به قرار داشتن در معرض این آسيب

در مواجهه با این احساس، باید گفت كه البته آگاهی و «. باید از خير انجام آن گذشت»دیگر بيانبه

ها، معقول و ضروري است؛ اما این نگرانی نباید ما را از ها و نگرانیهوشياري در خصوص آسيب

ها تالش كنيم تا در پژوهش خود از این آسيبتوانيم با آگاهی ورود به این عرصه نااميد كند. ما می

هاي متوجه به آسيب هاي متوجه به ماهيت تطبيقآسيب

 پژوهشگر

هاي متوجه به زمينه آسيب

 تطبيق

 هاي پژوهش تطبيقیناآشنایی با رویكردها و روش

 ناآشنایی به زبان

 ناآشنایی به منابع

 زدگیشتاب

 سازيساده

 تعصب ورزي

 توجهی به زمان و مكانبی

 توجهی به فرهنگبی
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 ها دچار نشویم؛به آن

ممكن است براي پژوهشگر تطبيقی این سؤال  طرح شود كه از كجا بدانيم در انجام پژوهش دچار  (2

ایم؟ انگار شدهایم، یا سادهایم، عجله كردهایم؟ به طورنمونه، چه وقت تعصب ورزیدهآسيب شده

انگاري چه مرز دقيقی وجود ی با تعصب، سرعت با عجله، و سادگی با سادهدوستاصوالا ميان ميهن

هاي فلسفی دارد كه ما آن را معيار قرار دهيم؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: البته در پژوهش

توان از مرز و معيار دقيق و عينی سخن به ميان آورد، اما این خصيصه به معناي آن نيست كه نمی

ها وجود یی هم براي قضاوت در خصوص اعتبار موضوع مورد مطالعه در این پژوهشگونه مبناهيچ

ها درباره دادن آن هاي اندیشمندان و كنار هم قرارندارد. به طورنمونه، مطالعه و تأمل در نظریه

موضوعی كه قرار است در آن تطبيق صورت گيرد، یكی از معيارهاي مهم براي اجتناب از این 

 رسان ما باشد.تواند در این خصوص یاريمی« رأي عقال»دیگر، مراجعه به عبارتبه باشد.آسيب می

ممكن است براي پژوهشگر تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت این سؤال مطرح شود كه كدام دسته از  (3

ها هوشياري بيشتري داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت ترند و باید نسبت به آنها مهمآسيب

ها ها اشاره شد داراي اهميت هستند و باید براي اجتناب از آنهایی كه به آنانواع آسيبتمام 

هایی كه به خود رسد نقش پژوهشگر تطبيقی و آسيبهاي الزم حاصل شود. لكن به نظر میآمادگی

تنها اي كه اگر آمادگی الزم و كافی را به دست آورد نه گونهشود بسيار اساسی باشد بهاو مربوط می

تواند ها عبور كند، بلكه حتی میهاي متوجه به خود ایستادگی و از آنتواند در مقابل آسيبمی

هاي متوجه به ماهيت و زمينه تطبيق را هم كم اثر نماید. بنابراین در حقيقت، عنصر كليدي آسيب

 باشد. یك مطالعه تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت، پژوهشگر می

وهشگر تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت این سؤال مطرح شود كه آیا پژوهش ممكن است براي پژ (4

اي دارد؟ شاید تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت روش به خصوص و مراحل مشخص و تعریف شده

هاي روش پژوهش در علوم تربيتی به طور عام، و فلسفه وجود همين مسئله موجب شده تا در كتاب

ص، به این روش پرداخته نشده باشد. در پاسخ به این سؤال باید گفت كه تعليم و تربيت به طور خا

اي گونهالبته طبيعت مطالعات تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت )مانند هر نوع مطالعه فلسفی دیگر( به

اي سخن ها از روش و به خصوص مراحل مشخص و عينيت یافتهتوان درباره انجام آناست كه نمی

ي كه این مراحل، در فرایند این مطالعات و به تدریج براي پژوهشگر روشن شده و اگونهگفت به

شود كه در مطالعات پذیر دارد. لكن وجود این خصيصه موجب نمیحالت اكتشافی و بازگشت
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تطبيقی در رشته فلسفه تعليم و تربيت پرواي روش نزد پژوهشگر وجود نداشته باشد و كار بدون 

گونه مطالعات به ترین آسيب براي اینيرد كه اگر این اتفاق بيفتد، جديروش و اسلوب انجام گ

هاي روش است اما گرفتار در محدودیتآید. تطبيق فلسفی در تعليم و تربيت روشمند حساب می

 نيست. 

هاي مختلفی كه مطالعه تطبيقی را در رشته با توجه به مطالب باال، در این نوشتار تالش شد تا آسيب

دهند، معرفی شود. البته در اینجا باید به سه نكته اشاره كرد: نخست، تعليم و تربيت تحت تأثير قرار میفلسفه 

هاي ها كامل نباشند، یعنی بتوان از منظرهاي دیگري نيز به موضوع نگریست و آسيبممكن است این آسيب

یكی  به دسته دیگر  اشته باشند وپوشانی دها با یكدیگر همدیگري طرح كرد.  دوم شاید برخی از این آسيب

گانه مربوط شود. سوم، هاي سهكه یك آسيب  ممكن است  به بيش از یكی از زمينههم تعلق گيرد و یا این

سازي، تعصب ورزي، زدگی، سادههاي ذكر شده در این پژوهش )ازجمله شتاباگرچه برخی از آسيب

ها هاي تطبيقی كه همواره در آنبه دليل ماهيت ویژه پژوهش توجهی به زمان و مكان(ناآشنایی به منابع، و بی

دهد بيشتر در این سو سوق میبيش از یك موضع مطرح بوده و احتماالا پژوهشگر را خواه و ناخواه به یك

هاي علوم انسانی هاي دیگر حوزهگير پژوهشها دامنها مصداق دارند، اما ممكن است این آسيبپژوهش

ها تصاص به پژوهش تطبيقی در فلسفه تعليم و تربيت نداشته باشند. بنابراین معرفی این آسيبنيز باشند و اخ

 ها بهره برد و یا برعكس، آسيبهاي دیگر نتوان از آندر پژوهش حاضر دليل بر این نيست كه در پژوهش

 هاي تطبيقی نباشد.هاي غيرتطبيقی قابل بررسی در پژوهشپژوهش
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