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 چکیده

کارکردهاي پارادایم پست مدرنيسم در حوزه برنامه  درسهي د شناسایي اثرات و نقهدف اصلي این پژوهش، 
بههره  اسهتنتایي -تحليلهي به  ایهن ههدف از روش پهژوهش يابیدست. براي باشديم و قلمروهاي معرفتي آن

حهاکي از یریان فکري این هاي متفکران مدافع و منتقد دیدگاه ب  دست آمده از بررسي  يهاافت ی گرفت  شد.
آن است ک  هر چند پست مدرنيسم، روح یدیدي را در کالبد مطالعات برنامه  درسهي دميهده و اندیدهمندان 

از  -وم بازنگري در مباني و حتي عمل برنام  درسي و تویه  به  مسهامل ملفهوپ و پنههان آن این حوزه را ب  لز
هاي درسي، احترام سازي نقش معلم و شاگرد در تهي  برنام یمل  پرورش روحي  نقادي در فراگيران، بریست 

فهي و شهد در ن ، امهافراخوانهده اسهت -شدن ب  الگوهاي مکانيستيد ب  کثرت آرا و عوارض ناشي از محدو
     هاي نهادین  شهده فکهري و تهبش بهراي زدایهش و ساختارشهکني از آنهها من هر به  بسياري از اصوپ و ارزش

نظران ضروري است متفکران و صاحب، لذا .شودپوچي و هویت زدایي یوامع بدري مي سران امنظمي و بي

ق یا مخهال  در قبهاپ آن، ابتهدا ماهيهت و گيري موافمطالعات برنام  درسي در برخورد با این ینبش  و موضع
با آگاهي و بيندي کامل ب  ترویج یها نفهي تفکهرات ، بنيادهاي فکري و فلسفي حاکم بر آن را شناخت  و سپس

 مطرح شده اقدام نمایند. 
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 مقدمه

ساپ شئون مختل  زندگي بدر از یمل  نظام آموزش و پهرورش را  400ک  حدود  پارادایم مدرنيت 

قرار داده بود، طي دو س  ده  آخر قرن بيستم بسيار مورد انتقاد واقع شد و به  دنبهاپ آن ینهبش  ريتأثتحت 

(Ahanchian, 2003, p. 9) اشياديهبنهاي که  اندیده  «پست مهدرن»عنوان  یا در واقع پارادایم یدیدي با 

و رفتارههاي فهردي و یمعهي را تحهت  افکارمطرح شده بود، ب  سرعت رشد کرد و بسياري از  پيش از آن

باشد، باعه  بازاندیدهي هایي از دانش بدري ک  زیربناي آنها فلسفي ميقرار داد. این ینبش در حوزه ريتأث

ها ر عميقي در زندگي انسهانها شد و آثاشناختي آن حوزههاي حاکم و حتي روشنسبت ب  مفاهيم، اندید 

معتقد ب  وقوع تلييهر  نظرانصاحبب  نحوي ک  برخي  ،و حتي نحوه معماري و شهرسازي ب  یاي گذاشت

علمي و معرفتي مختل  به  ویهژه علهوم انسهاني و ایتمهاعي  يهاحوزهاز مدرن ب  پست مدرن در  1پارادایم

-Glanz & Behar،طهور نمونهه به  )ل هسههتند پههارادایم را بهراي شهرایت پسههت مهدرن قامه گهاهییابهوده و 

Horenestine, 2000, p. 7; Doll, 1993 in Slattery, 2007, p. 26; Slattery, 2007, p. 18; Liu & 

Liu, 1997, p.160) حوزه برنام  درسي ب  عنوان یکي از قلمروهاي معرفتي اصهلي متعاقباً . تعليم و تربيت و

. قهرار داردو مکاتهب فلسهفي  هاانییر ريتأثتحت  (Oser, Reichenbach & Walker, 1999, p. 221) آن

به  عنهوان یریهان  از این حيه  که اما  است، البت  این تأثيرپذیري در یوامع مختل  شدت و ضع  داشت 

، باید با حساسيت بيدتري مورد نقد و بررسي قهرار داشت فکري مهمي ک  در حوزه برنام  درسي طرفداراني 

هاي اساسي پست مدرنيسم تاکيد بر انتقاد و انتقادگري نسبت ب  ها و انگارهفرضویوه، پيشیکي از  .گيرد

 لذا خود نيز در کسوت ید یریان مصون از نقد نيست. .(Slattery, 2013, p. 17)هاست پدیده

اي بهراي نقادي ید موضوع ب  تبيين بيدتر، شناسایي ابعاد، زوایها و ویهوه ناشهناخت ، ای هاد زمينه 

ان امد. ب  عبارت هاي آن در صحن  عمل ميهاي مویود و کاربست آموزهدرکي فراتر از وضعيت و آموزه

هاي فکري همواره شاهد دو برخورد و موایه  هسهتيم: برخهوردي همهراه بها دیگر، در بروز و شيوع یریان

و منطقي دانست ک  از توان برخورد معقوالن  کننده. موضع صحيح را ميد پذیرش مدتاقان  و برخوردي طر

 In Expert Meeting about do’s and don’ts of) که  به  قهوپ افدهارچرا آید؛نقد آگاهان  و علمي برمي

critique, 2011)نقادي به    ،ابراهيمي دینانيب  اعتقاد دارد.  يمتوازن سازکارکرد  ،، نقد در عرص  زندگي

 بایهد برخورد کردیم، قبل از پذیرش یها رد آن، ابتهدااین معناست ک  هرگاه ما با مطلب یا موضوعي فکري 

یهد موضهوع به   همه  یانبه نقادي یعني بررسهي و سهن ش » ؛تمامي ابعاد و ویوه مربوط را بررسي کنيم

 به  طهور کامهل مهورد بررسهي قهرار گيهرد.هاي آن ها و بديخوبي و صورتي ک  تمام نکات مثبت و منفي

                                                 
1. Paradigm shift 
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 .«تهوان پهذیرفت یها رد کهردن سخن، فکر، اندید  و یا مطلب را ميتوان گفت ک  چ  ميزان از آمي ،سپس

((Ebrahimi Dinani, 2010 .  ،آنک  در زمره معارف بدري باشد، عبوه بر روشن  ب  ویژهنقد ید موضوع

هاي یدیدي از آن و باز نمودن راه تحوپ و پيدرفت قلمروهاي معرفتهي مربهوط، درم مها را از نمودن افق

پذیرش قلمرو مربوط  گيري در پذیرش، تعدیل یا عدمهاي آن بيدتر کرده و قدرت تصميمویوه و ویژگي

هاي نقهاد، ایهن فرصهت را بهراي اندیدهمندان و گيهري دیهدگاهدههد. شهکلافزایش ميرا هاي آن و آموزه

هاي کند ک  ضمن وقهوف به  آثهاري که  یریهان و ینهبش فکهري یدیهد بهر زمينه فرهيختگان فراهم مي

گذارد، نقاط قوت و ضع  آن را شناسایي و برخوردي آگاهان  بها اندید  و عمل بدر بر یاي مي احساس،

 .(Ahanchian, 2003, p. 10)آن کنند 

بر مطالعات و حوزه برنام  درسي ک  مبتني بر اصولي  رگذاريتأثیریاني پست مدرنيسم نيز در حکم 

-زدایي و عرض  تعریفهي یدیهد و چهالشر ساختا ، (Slattery, 2007, p. 294)پيچيدگي، آشوبناکي  مانند

هاي پژوهدي مهرتبت بها هاست، و در حالي ک  انتقادگري پست مدرنيسمي بسياري از زمين برانگيز از پدیده

                      برگرفتهههه  اسههههت ر آن، تمههههامي ویههههوه آمههههوزش و پههههرورش را د دنبههههاپیامعهههه  انسههههاني و بهههه  

(Ahanchian, 2003, p. 11) ، نيازمند نقادي دقيقي است. ب  عبارت دیگر، پست مدرنيسم فلسف  نقهاد  خود

انهدرکاران فهراهم نمهوده اسهت خوبي است و در حوزه مطالعات برنام  درسي نوعي فراشناخت براي دست

(Ghaderi, 2010, p. 66)به  ویهژهدر معرض نقد کهافي قهرار گيهرد باید شد، خود نيز چنانک  اشاره ،. لذا ، 

متعدد ناظر ب  رابط  آموزش و پرورش با آثار و پيامدهاي  يهامقال و  هاکتابچاپ و انتدار با ویود اینک  

ویهود داشهت  اسهت  ایهن بهارهر دزیهادي  يههاابهامها یها ها و ناآگاهيپست مدرنيسم، در کدور ما کاستي

(Ahanchian, 2003, p. 11) ررسي کنيم، همچنهان ایهن هاي اخير برا در ساپ موردنظرفهرست آثار  و اگر

و حوزه برنامه  درسهي  کليطور  هاي بومي در نقد پست مدرنيسم در تعليم و تربيت ب کمبود و فقر نگاشت 

 ب  طورخاص مدهود است.

هاي درسهي در شهرایت شود، بررسي و نقهد برنامه اي ک  در این مقال  دنباپ ميئل بر این اساس، مس

این حوزه و قلمروهاي معرفتي آن بها نگهاهي خهاص به  بحه  تهدوین ها و تحوالت پست مدرن و ویژگي

ههاي ویژگي نخسهتمنظور،  راي ایننظران مختل  است. بهاي صاحبب  دیدگاه اتکابا  1هاي درسيبرنام 

هاي درسهي مهورد مداقه  و اساسي پارادایم مدرن )در یایگاه پارادایمي مقدم( و آثار وضعي آن در برنامه 

هاي زیربنایي پسهت مدرنيسهم به  صهورت ها و مفروض تصویري از ماهيت، انگاره ،سپس .گيردبررسي مي

                                                 
1. Curriculum Development 
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به  نقهد  ،هاي موافق و منتقهدشود و بر اساس دیدگاهمي ارام عام و در حوزه برنام  درسي ب  صورت خاص 

بها  که  شهوديمآن و تحليل این موضوع پرداخت   يهاد یاندبرخاست  از  شرایت پست مدرن و برنام  درسي

توان مطرح کرد؟ پذیرش آن چ  نتای ي را ) مثبت یا منفي( را مي برنام  درسي چ  نوعاتکا ب  این پارادایم، 

هاي مثبت پست مدرنيسم، چ  طرح نویي را در برنام  درسي و قلمروهاي ؟ و با الهام از آموزهداردب  همراه 

این مسامل ب  صورت کامل در ایهن نوشهتار    یانب همتوان درانداخت. البت  شاید بررسي معرفتي مربوط مي

ميسر نگردد اما تبش بر آن است ک  تا حد ممکن و از دریچ  نقد بتوانيم ب  رهيافت یدیدي در این زمينه  

شود که  بها آگهاهي بيدهتري بها ایهن پهارادایم م هز شدن ب  سبح نقد مویب مي ب  طور قطعدست یابيم. 

 ایدمولوژیکي موای  شویم.

 

 برنامه درسی در شرایط مدرن و پست مدرن

تها  شهوديمتبش نگاهي تفصيلي ب  برنام  درسي در دو بستر مدرن و پست مدرن در این بخش، با 

 حاصل شود.از ابعاد آن   يدرم روشن
 

 برنامه درسی در شرایط مدرن

يد یها سهنتي اگر سير تحوپ و تطور اندید  بدري را بررسي کنيم، ب  اذعان متفکهران، دوره کبسه

بهریم. ها قبل در بسياري از یوامع سپري شده است و دیر زماني اسهت که  در دوره مهدرن به  سهر ميمدت

شود، یریهاني و ت ددخواهي نيز شناخت  مي يفکرروشندوره روشنگري،  مانند یيهاعبارتمدرنيت  ک  با 

انهت در تبيهين مبهاني فکهري آن هگل، بيکن، دکهارت و ک ماننداست ک  در غرب بروز کرده و فيلسوفاني 

 ویوه اصلي  1هارگریوز اند. شاید بتوان انقبب صنعتي را مظهر مدرنيت  معرفي کرد.نقش اساسي ایفا نموده

مدرنيسم را استانداردسازي، تمرکزگرایي، ساختارهاي سنتي قدرت و کنترپ یامع ، توليد انبهوه و مصهرف 

                                  ویهههوه در حهههاپ افهههوپ و یههها تلييهههر شهههکل هسهههتنددانهههد و ادعههها دارد کههه  ایهههن افسارگسهههيخت  مي

(Marsh, 2009, pp. 281- 286) .دانهد مدرنيسم را دوره زماني پس از روشنگري تا قرن بيستم مي ،اسلتري

سازي و فنهاوري اسهت. به  عهبوه، مدرنيسهم ینبدهي فرهنگهي در عرصه  هنهر اسهت که  ک  عصر صنعتي

هاست ک  علمهي و منطقهي و در پهي را تدویق کرده و سبکي از اندیديدن درباره یهان و مافيخودآگاهي 

 . (Slattery, 2013, p. 303) افزایش رشد و پيدرفت بدر است

، پيدرفت 2مفهوم سوبژهپيدایش معرفتي،  -س  عنصر مهم و اساسي مدرنيسم را از بعد فلسفيباقري 

                                                 
1 . Hargreaves 
2. subject 
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ناخت آنهاسهت. دو ها و توانایي شاظر ب  استقبپ فکري انسان از پدیدهداند. مفهوم اوپ نمي گرایيو کليت

براي تسخير و در اختيار گهرفتن  [گرا و آزمایديپژوهش اثبات]هاي منطقي و علمي ویژگي تاکيد بر روش

متهأثر  - (Marsh, 2009, p. 272) کنهدبيان مي هارگریوز ک  -هاطبيعت و نگاهي سيستمي داشتن ب  پدیده

ها، استدالپ قياسهي در پهژوهش و توان نگاهي سيستمي ب  تمامي پدیدهین عنصر است و پيامد آن را مياز ا

دهنده، یادگيرنده و برنامه  درسهي د فرض یدایي بين سوبژه و ابژه و پژوهدگر و پژوهيده و انفکام بين یا

پ )زیسهتن در حهاپ( و تویه  به  زمهان حها . مفهوم دوم، گذر از گذشت ،(Bagheri, 1996, p. 64) دانست

مند و کاربردهاي منطقهي و آینده است ک  ب  زعم هارگریوز، من ر ب  پيدرفت ایتماعي از طریق رشد نظام

فهرا شهود و سهومين مفههوم حهاکي از اهميهت هاي اقتصادي و ایتماعي بر توليد سهرمای  ميتمرکز سازمان

روایت یا نهادي کبن است ک  مبناي  «علم» نگري نسبت ب  پدیدهاست ک  در نتي   آن،و کليت هاتیروا

ارچوب ههگيهرد. ههر آنچه  در چهاي ایتماعي قرار ميگيري درباره سایر نهادها و پدیدهقضاوت و تصميم

 پذیر بوده و قابليت تعميم دارد.گيرد، اثباتعلمي قرار مي

سهي آن نهوعي منطهق هاي درتوان دریافت ک  نظام آموزشهي و برنامه ها ميبا توی  ب  این ویژگي

تلقي از آموزش و پرورش مدرن به  منزله  یهد ک  کند بيان ميشاستد کند. گرا را دنباپ ميعلمي اثبات

، تقسهيم کهار، هاههدفو راهبردهاي نيل ب   هاهدفآن، مساملي مانند تعيين  يهااستلزاماي و نظام کارخان 

هاي دقيق دروندادها و برونهدادها را در پهي دارد. گيرينظم و انضباط، استانداردسازي، توليد انبوه و اندازه

ایهن  .تحصيل نقدي اساسي در ارتقاي زندگي شهروندي توده مردم و نيز در فراینهد توسهع  اقتصهادي دارد

تهوان از آن به  که  مي 1ههاي کهبنها متأثر از مفاهيم اوپ و دوم ذکر شهده در بهاال هسهتند. روایتویژگي

رشد علمي، سياسي، اقتصادي و اخبقي ارزشمند بوده و بر تمدن عقبیي و  مانندرد، کتعبير نهادهاي کبن 

ها ب  شدت ب  دنباپ برنام  درسي مقاوم در مقابهل مربهي هسهتند و به  شود. دولتپيدرفت عقبني تاکيد مي

ي برنامه  درسه» 2رسد کامپيوتر ب  صورت خاصي این خواست را در ارتبهاط بها آنچه  که  گودسهننظر مي

آن نيهز  يهاموضهوعبوده و  هاهدفسازد. این برنام  درسي مبتني بر کند، محقق ميتعبير مي «3ت ویز شده

                   دههههدشهههکلي منطقهههي دارنهههد کههه  آموزشهههگر در قالهههب یهههدوپ زمهههاني مدخصهههي آن را انتقهههاپ مي

(Schostak, 1991). 

  4زعهم مهد دونالهد کردي فني و علمي و ب  هاي درسي، اتخاذ رویپارادایم مدرن در تدوین برنام 

                                                 
1. metanarrative (or grand narrative) 

2. Goodson  
3. curriculum as prescription 

4 . McDonald 
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هاي از پهيش تعيهين ها، همواره در پي تحقق ههدفطلبد ک  با نگاهي سيستمي ب  پدیدهعقبنيت فني را مي

معتقد است ک  برنام  درسي مهدرن  1اورندتاین -بهار. (p.Ornstein & Hunkins, 2009 , 212) شده است

شود. پایدارگرایان و بنيادگرایهان در یرگه  و معاصران مي 2رایانگخود شامل دو یرگ  اصلي، یعني سنت

                                        گرایههههان در یرگهههه  معاصههههران قههههرار دارنههههدسههههنت گرایههههان و پيدههههرفت گرایههههان و بازسههههازي

(Glanz & Behar-Horenestine, 2000, p. 8) رنيته ، پردازان برنام  درسي در سنت مدترین نظری معروف

توان بندي ميباشند. در ید یمعفرانکلين بابيت، رال  تایلر، هيلدا تابا، چارترز، تنر و تنر مي مانندافرادي 

 دارايگيرنهد، آموزشي قرار مي مؤسساتهاي درسي ک  در این شرایت توليد و در دستور کار گفت برنام 

 :باشنديم هاي زیرویژگي

بهوم ههاي فهردي و هاي درسهي کمتهر به  تفاوتدر تهيه  برنامه  :گانها از یادگيرنهداستقبپ برنام  (1

سههازي ایدههان، مدههاب  مههدپ فراگيههران تویهه  شههده اسههت و معمههوالً یکنههواختي و یکسههان يشههناخت

 شود.اي آموزش و پرورش دنباپ ميکارخان 

 ههاي درسهي نظهام آموزشهي و به  عبهارت، طراحي و تدوین برنام هاهدفتمرکزگرایي در تعيين  (2

دیگر، برنام  درسي مقاوم در مقابل آموزشگر. ایهن دو مهورد، از پيامهدهاي تفکهر اسهتقبپ سهوبژه 

 است.

خطي بودن و تبعيت از الگوهاي مکانيسهتي یها به  تعبيهر اورندهتاین و ههانکينز و نيهز مهد دونالهد،  (3

رنامه  ها. مدههورترین الگهوي تهدوین بعقبني و منطقي در طراحي و تدوین برنامه  -الگوهاي فني

 گيرد.درسي، یعني الگوي تایلر در این دست  قرار مي

هههاي اسههتاندارد شههده و تاکيههد بههر ارزشههيابي برنامهه  درسههي و یههادگيري فراگيههران بهها آزمون (4

 .يهاي کمّابزارها/تحليل

ها )فراینهد پهژوهش ي در بررسهي کهارایي و اثربخدهي برنامه گرا و کمّههاي اثباتاستفاده از روش (5

   درسي(.درباره برنام

               تفکههرهاي درسههي و اهميههت دادن بهه  نتي هه  تهها فرآینههد. غلبهه  فرهنههد سههودانگاري در برنامهه  (6

 . ابدیيمت لي ها آن بح  شد، در این ویژگي بارهدر پيش از اینک   یيگرا درفتيپ

                 هههاي کههبن ماننههد علههم )بهه  عنههوان معيههار قضههاوت( وروایت یهها هههاتیفههرا روابهه   ارج گذاشههتن (7

 ها در برنام  درسي.گرایي در تفسير پدیدهکليت

                                                 
1. Behar-Horenestine 
2. traditionalists 
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هایي بهوده و بها دسهتاوردهاي متعهدد و مههم، دچهار محهدودیت ویهود باهاي درسي مدرن، برنام 

آموزان با تبهار ایتمهاعي هاي برابر آموزشي براي تمامي دانشفرصت نيتأمعدم  .اندشدهانتقادهایي موای  

از اقدامات سياسهي  يبرنام  درس يریرپذيتأث ،غالب ایتماع يهاطبق هاي ها و ارزشنشترویج دا ،مختل 

گرایهي فزاینهده در فهن  در پهي آنپيروي بيش از حد از منطق تهایلري و  ،ریزان و م ریانو اقتصادي برنام 

ل بهودن به  ، قامههاي استاندارد و تاکيد بر برونهدادهاي ملمهوس نظهام آموزشهياستفاده از آزمون ،آموزش

سهرکوب  ،هاي کميآموزان و تاکيد بر نتایج پژوهشبيني بين عملکرد معلم و رفتار دانشقابل پيش ارتباط

ههاي اي یامع  مانند اقليتو حاشي  تر يضعهاي حذف صداي گروه ،آموزنيازها، هویت و انسانيت دانش

فرهنگي و زمين  و بافت را مورد نظر  تویهي ب  ضرورت محلي بودن دانش )بوم گرایي( ک  تنوعبي ،قومي

 . (Glanz & Behar-Horenestine, 2000,  pp. 6-14)کند دهد، این پارادایم را محدودنگر ميقرار مي

 يهادگاهیهد روبه  نهابودي هاي متفکران و عقيهده برخهي بهر شهروع رونهدتليير دیدگاه با ویود 

و ظهور یریان پست مدرنيسم، تفکر  (Sloan, 1993; Marsh, 2009, p. 280)آن  همراهمدرنيت  و نهادهاي 

، برنام  درسي یوامع مختل  غلب  داشت  و طرفهداران دنباپ آنهاي تعليم و تربيت و ب  مدرنيت  هنوز بر نظام

 بررسهياي براي بح  و ظرفيت گسترده هنوزهاي فراوان، پردازينظری   با ویودب  نحوي ک   .زیادي دارد

 دارد.ویود تعليم و تربيت شده در  ای اد ج  در آثار و نتای

 برنامه درسی در شرایط پست مدرن

رفاه اقتصادي، پيدرفت علمي و نظم ظاهري ک  مدرنيسم براي بدهر به  ارملهان آورده بهود،  ب  رغم

مانند ماشيني شهدن زنهدگي و تسهلت سهاختارهاي قهدرت و در  -گرفتار شدن بدر در مدکبت پيامدي آن

ههاي مویب بازاندیدي و دگراندیدهي متفکهران در حوزه -اده آزاد آدمي و فطرت طبيعي اونتي   سلب ار

یدید از قرن بيستم ميبدي شد ک  این بازاندیدي با عنوان  يهاد یاندفرهنگي، سياسي و ایتماعي و رواج 

 شمرد:رتوان ب  شرح زیر بمعرفتي این  ینبش را مي -شود. مباني فلسفيشناخت  مي« پست مدرنيسم»
 

، نفي انسان در نقهش مرکهز و دیگر ب  عبارت (Bagheri, 1996, p. 68)نفي محوریت فاعل شناسا  (1

ها را رد شهده یها پدیهدهمحور شناخت. این ویژگي، یدا فرض نمودن شناسنده )انسهان( از شهناخت 

 ي آنها و غفلت از درم کليت ویهودکند. یدایي این دو، مستلزم خرد و ت زی  کردن پدیدهمي

الزم اسهت ههر پدیهده به  صهورت مهوقعيتي ، کنهديمهنيز تصریح  1ک  اتکينسون گون هماناست. 

کنهد خهرد کهردن امهور به  ایهزا را نفهي مي ،لهذا .منحصر ب  فرد، اما در تماميت خود بررسي شود

                                                 
1. Etkinson  
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(Marsh, 2009, p. 274). 

ریهت دارد، نه  عقهل در شهود محوزبان و بافتي ک  در آن سخن یهاري مي ؛یایگزیني زبان با عقل (2

-Beyramipour, Bakhtiar Nasr Abadi & Hashemi, 2010, pp. 36)نقهش ابهزار فاعهل شناسها 

38; Bagheri, 1996, p. 68) وابست  ب  ارتباط درم شده بين  هاکلم هاي ما از معناي نوع برداشت

 ست. ا ها و بافت گفتگوواژه

پسهت مدرنيسهم ایهن  ب  زعم اتکينسون،. (Bagheri, 1996, p. 72)نگري نفي کليت گرایي و کلي (3

             پههذیردنمي امههوري ثابههت یهها قطعههي تصههور نمههود،تههوان ميههها، دانههش یهها روش را کهه  واقعيت

(Marsh, 2009, p. 274)   در ههر شهکل آن، بها شهد و تردیهد برخهورد  ههاتیفهرا رواو نسبت ب

 کند.مي

هاي انساني. این و تاکيد بر کثرت و تنوع در پدیده (Bagheri, 1996, p. 73)اهميت عنصر غيریت  (4

 شود.امر باع  گره خوردن آن با تنوع فرهنگي مي

شناختي پسهت مدرنيسهم و طهرح نگهاهي یدیهد به  شناختي و روشفلسفي، معرفت يهايدیبازاند

ات برنامه  هاي مختل  فکري و معرفتي بدر و از آن یمله  مطالعهها مویب آن شد ک  حوزهماهيت پدیده

هاي یدیهد و بنيهادي در ایهن هاي مدرنيسم، اندیده درسي، متحوپ شده و متفکران با شد نسبت ب  آموزه

مطالعهات  که  در خصهوص برنامه  درسهي پسهت مهدرن اندیدهمندانيتهرین باب عرض  نماینهد. از معروف

اشاره سلتري، پيتر تابمن و چریهولمز ویليام پاینار، ویليام داپ، پاترید ا ب توان مي ،انددادهاي ان ام گسترده

       عنهوان نيهروي سهوم  هسهتند که  بهاوابسهت  یریهان فکهري در برنامه  درسهي یهد به   بيدتر. این افراد کرد

(69, p. Giroux, 2010)  شناخت  شده است و ب  دنباپ نوسازي مفههومي حهوزه برنامه  « 1نومفهوم گرایي»یا

ونالد، دواین هيوبنر، ماکسين گریني، ویليام پاینار و مایکل اپل نقش . افرادي مانند یيمز مد داستدرسي 

       ها ایفا و بستر یدیدي براي نظری  و عمل برنام  درسهي فهراهم نمودنهد. مهمي در نوسازي مفهومي موضوع

 و ناعادالنه  اسهت، ازقواعد ایتماعي کنوني ک  از منظرشان مخرب  کديدنگرایان براي ب  چالش نومفهوم

 .(Fathi Vajargah, 2007, p. 268)کنند مدرن استفاده ميمتعدد و گفتمان پست يهاگون ها و نظری 

عملياتي  -معرفتي و  فني -فلسفي بعدتوان از دو هاي اساسي برنام  درسي پست مدرن را ميویژگي

پذیرفت   ريتأثن پارادایم هاي عام ایاز بنيادهاي فلسفي و کبن و با توی  ب  ویژگينخست  بعد. بررسي کرد 

اصهطبح  درمعطوف ب  مباح  فني با تاکيد بر تهدوین برنامه  درسهي یها  بيدتردر این مقال  دوم  بعد .است

محوریهت فاعهل  همان طور ک معرفتي، پست مدرنيسم  -ر بعد مباني فلسفيد .باشديم «ریزي درسيبرنام »

                                                 
1. reconceptualism 



 13  ...  نقدبوت در مدرنپست يبرنام  درس                                                                  1394 بهار و تابستان، 1، شماره 5ساپ 

بهدیل در کهبس درس رد وان داناي مطلق و راهنمهاي بهيکند، محوریت معلم را نيز ب  عنشناسا را نفي مي

زمينه  و »کننهد و از ایهن راه ها را کده  ميپدیهدهدیگر یکآموز با معلم و دانشک  کند و معتقد است مي

 بهر 3داپ .افتداتفاق مي  2ملأشوند و یادگيري و فهميدن از طریق گفتگو و تدچار دگرگوني مي «1خودشان

بودن و غيرخطهي بهودن برنامه  درسهي پسهت مهدرن که  از طریهق کهنش و واکهنش  هر دو ماهيت سازنده

هاي یکهدیگر و کند. عبوه بر آن، مدارکت معلمان در اندیده یابد، تاکيد ميظهور مي مدارکت کنندگان

اي هاي درسهي پرداخته  و در چرخه ي ک  خبقان  ب  تفسيرهاي یمعي برنامه یاي از تفسيرگراای اد یامع 

          و بها رعایهت احتهرام به  عقایهد و آراي یکهدیگر، تفسهيرهاي صهریح، منصهفان ، روشهنگران  و يکيتهرمنو

. به  زعهم اسهلتري ، برنامه  درسهي در دوره (Hok-Chun, 2002, p. 64) زدا بدهند، ضروري استر ساختا

که  به  عهدالت، شهود تر ميشناختي و یست و براي فهمهي عميهقپست مدرن تبدیل ب  نوعي چالش زیبایي

. برنام  درسي باید فضهایي شوديم شناختي و محو مرزهاي بين مرکز و پيرامون من رانصاف و پایداري بوم

آموزان به  متهون و تفاسهير دسترسهي داشهت  باشهند. مربيهان و متربيهان بها ای اد کند ک  در آن تمامي دانش

یایگزیني  هشوند و بدین ترتيب، ایدر ميبررسي متون درسي درگي يکيهرمنوتدیگر در فرایند و چرخ  یک

هاي درسهي و ، بر خبف پارادایم مدرن ک  از برنامه نيهمچنیابد. زبان با عقل در پست مدرنيسم تحقق مي

هاي علمي انتظار دارد مفاهيم و دانش یاري را ب  شکلي یامع و فراگيهر توضهيح و تبيهين نمایهد، دیسيپلين

زدایهي هاي علمهي، تقهدسروایتهي برنامه  درسهي را نفهي و از دیسهيپلينا پست مدرنيسم موضع کبن و فهر

روایهت ا بسياري از متفکران پست مدرن برنام  درسهي، انتقهاد خهود از فهر ک  معتقد است  اسلتري کند.مي

هاي فراگير براي سازماندهي دانش در اشکالي از حقهایقي متعهالي و بودن را با شد فزاینده نسبت ب  تبش

 .(Slattery, 2013, p. 303) دارندظهار ميیگان  ا

ب  عنصر غيریت، متفکران، برنام  درسي پسهت مهدرن را  يبخد تياهماز بعد تکثرگرایي و ایده  

معتقهد اسهت در یامعه  کثهرت  4کریتندن. داننديمها فرهند عاملي براي توی  ب  تماميت ایتماع و خرده

آموزان نسبت به  اصهوپ و مبهاني ویوه است: تکوین فهم دانشگرا، برنام  درسي مدرس  در برگيرنده این 

هاي آموزان با ویژگيآشناسازي دانش،گرایي وابست  ب  آنهاستهایي ک  کثرتاخبقي ایتماع و نيز ارزش

ههاي خوانهدن، نوشهتن و فهراهم کهردن فرصهت کسهب مهارت ،هاي سياسي و اقتصادي یامعه اصلي نظام

آموز ب  سطح درم و فهم انتقهادي از رساندن دانش ،المللي(مدترم )بين صحبت کردن ب  زبان عمومي و

                                                 
1. the land and themselves 
2. dialogue and reflection 
3. Doll 
4. Crittenden   
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المللي )مدترم( در دو سطح فرهنهد عامه  و هاي متمایز فرهند مدترم ب  کمد زبان بينویوه و الی 

هاي استدالپ خردورزان  اندازي فراگير درباره خردورزي و مهارتو توسع  دیدگاه و چدم ،فرهند علمي

. بر این اساس، آموزش پا را فراتهر از عرضه  صهرف ((Crittenden, 2011, p. 108 ) انگيزبح در مباح  

ههاي هدهيار و ناهدهيار شهده گذاشهت  و به  کنشبندي و محتواي تعيينمدخص در قالب زمان يهاموضوع

 ,Sonia Nieto et al., 2011)شهود آموز و ایتماع، در نقش عوامل فرهنگي فعاپ معطوف مهيمعلم، دانش

p. 54). 

ههاي کلي، برنام  درسي پسهت مهدرن بهر مبهاحثي تاکيهد دارد که  مویهب افهزایش آگاهيطورب  

هها( شهناختي و الهيهاتي )در معنهاي خهاص پسهت مدرنيسهتشناختي، زیبایيفرهنگي، تاریخي، سياسي، بوم

کي است و در صهدد شود. ب  عبارت دیگر، این نوع برنام  درسي ب  بافت و شرایت کلي حيات آدمي متمي

. متفکهران پسهت (Farmahini Farahani, 2004, p.137) قهرار دههد «شهدن»است فرد را در مسير و فرایند 

ک  برنام  درسي باید از حالت انحصاري و متمرکهز خهارج شهود تها بتهوان صهداهاي د انمدرن بر این عقيده

 شود.عنوان غيریت مطرح مي باک  فراموش شده را هم شنيد و این همان مفهومي است  بيدترمختل  و 

             اصهطبح بهاعمليهاتي بها تاکيهد ویهژه بهر تهيه  و تهدوین برنامه  درسهي و  -بعد فنيدر این مطالع ، 

دهد ک  بر خبف پارادایم مدرن که  . بررسي متون ندان ميمورد توی  قرار گرفت  استریزي درسي برنام 

 ,Glanz & Behar-Horenestine, 2000)فني  -با منطق عقبني ارچوب آن وهنظران بسياري در چصاحب

p. 6) ریزي درسي نموده و برخي از آنهها، ماننهد الگهوي تهایلر، به  صهورت الگوهاي برنام   اقدام ب  عرض

هاي مدخص و بهارز در ایهن وسيعي ب  کارگرفت  شده است، پارادایم پست مدرن کمتر داراي الگو و نمون 

غهایي  يهاههدفد. همه  شهوها خبصه  مهيها یا توصهي اي از ویژگيتر ب  دادن م موع زمين  است و بيد

که  تربيهت خهود ههدف ياز ب  شناخت  شدن هم نهدارد؛ چراآموزش و پرورش شناخت  شده نيست و گاهي ن

              ، لههذا .(Fardanesh, 2006, p. 17) .«وار از آن تبعيههت کنههيمتههوانيم بنههدهامهها نمي ،هههدف داریههم» -اسههت

                   ریهزي شهود، ینبه  تحهولي و تکهاملي دارد. مخاطبهان دربرنام  درسي بيش از آن ک  ب  صورت دقيق طرح

برنام  درسي با انسهان سهر وکهار »ریزي و تدوین آنچ  ک  آموزش داده خواهد شد، مدارکت دارند: برنام 

. به  زعهم (Ornstein  & Hunkins, 2009, p. 220) .«چ  در سطح یاددهي و چ  در سطح یهادگيري، دارد

غيرفنهي  -، اگر بپذیریم ک  طرفداران پارادایم پست مدرن، رویکردي غيرعلمياورندتاین و هانکينز این دو

هاي آنهان مبتنهي بهر تاکيهد بهر امهور ذهنهي، شخصهي، فرضنمایند، پيشریزي درسي اتخاذ ميرا در برنام 

مداهده، مرکز  د و ستدي است. بازده توليد یا همان یادگيري و تليير رفتار قابلشناختي، شهودي و دازیبایي

محهور به  یهاددهي و یهادگيري مبهادرت آموز از طریق رویکردهاي فعاليتبلک  معلم و دانش ،توی  نيست
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ههاي پسهت منهدي تهدوین برنامه  درسهي بها آموزهین اساس، شهاید سهازوار کهردن ایهده نظاماد. برنورزمي

 رنيسم ب  سادگي مقدور نباشد.مد

پست مدرن، پنج اصهل را به  عنهوان راهنمهاي تهدوین  يبرنام  درسیکي از مدافعان اصلي  اسلتري،

 يهات ربه ، ساخت معني توست فرد، رویکرد فرایندي مبتني بهر اونظر  ازکند. هاي درسي معرفي ميبرنام 

آموز، بازسازي معاني از طریق مداوم معلم و دانش هست  مرکزي فرایند یادگيري ب  مثاب  ديهرمنوتفردي، 

در نقهش مسهير و ظرفيتهي بهراي شهناخت خهود و بازسهازي  يبرنامه  درسهو اسهتفاده از  يکيهرمنوت کد 

                                                          هسهههههههتند يدرسههههههه يهابرنامههههههه نگهههههههاري، اصهههههههوپ تهههههههدوین مفههههههههومي خودزیسهههههههت

Slabbert & Hattingh, 2006, p. 713)). در بررسي موضوع تليير برنام  درسي در نگاه پست  مد دونالد

 کند: گون  توصي  ميمدرن، آن را این

 در حاپ حرکت ب  طرف سيستمي باز همراه با یریاني ثابت و تعامبتي پيچيده؛ (1

تبههدیل بهه  آمههوزان گههرا بههراي یههادگيري کهه  در آن دانههشهههاي تعههاملي و کههلارچوبهنيازمنههد چ (2

 کنندگان آن؛شوند تا مصرفتوليدکنندگان دانش مي

 .(Macdonald, 2003) تحوپ یابنده بودن از حي  تليير تا افزایدي بودن (3

، نيهاز به  بازاندیدهي هات رب اي از م موع   هاي درسي مدارس ب  مثاببرنام  ک  معتقد است مارش

هاي اببغ شهده سرفصل، لذا .  تفسير م دد نياز داردک  ب  زعم دیدگاه پست مدرن، هر چيزي بدارند؛ چرا

فلسهف ،  .(Marsh, 2009, p. 279) توان منفعبن  مورد استفاده قرار دادو اسناد سازماني برنام  درسي را نمي

هاي سياسي و ادبيات، همگي منابعي بسيار غني بهراي هاي ایتماعي، مطالعات ینسيتي، نظری الهيات، نظری 

هایي آموزنده را بهراي یامعه  یههاني دهند و روشنگريهاي درسي پست مدرن پيدنهاد مينام تفکر در بر

کننهد ها از آن برنام  درسي پدتيباني مي. پست مدرنيست(Marsh, 2009, p. 284)کنند فرانوگرا فراهم مي

 ,Glanz & Behar-Horenestine)بخهش از فلسهف  مسهلت غهرب، آزاد کننهده و نوظههور باشهد ک  رهایي

2000, p. 7).  از این رو، ایدان بهيش از آنکه  الگهو، دسهتورالعمل یها راهنمهاي مدخصهي را بهراي تهدوین

 چ  اینک  .هایي براي آن هستندهاي برنام  درسي و توصي هاي درسي عرض  کنند، در پي بيان ویژگيبرنام 

، (چهان -ههام خال  بوده و به  زعهمالگو و دستور کار از پيش تعيين شده م هر گون  این نگرش بااساساً 

-Hok)، عمل ب  اقتضاء شرایت را مورد تاکيد قرار مهي دههد با نظری  آشوب و نظری  پيچيدگيآن  نزدیکي

Chun, 2002, p. 59). هاي درسي در شرایت پسهت مهدرن ام ب  عنوان نمون  و مصداقي از نحوه تدوین برن

وان یکهي از معهدود الگوههاي عمهومي عرضه  شهده از برنامه  را ب  عن الگوي مورد نظر ویليام داپ توانيم
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و برخي دیگر نيز الگوهایي متناسهب  1البت  وین اشتاین و فانتي ني اد.ددرسي پست مدرن مورد بررسي قرار 

 اما الگوي داپ شناخت  شده تر است. ، (Maleki, 2003, p. 108) انددادهبا این تفکر ارام  

پردازان پست مدرن است ک  ب  صورت یدي و با ادبيات برنام  ن نظری تریمدهورویليام داپ، از  

تاکيهد  اوهاي درسي مبتني بر این پارادایم اقهدام نمهوده اسهت. درسي، ب  پيدنهاد طرحي براي تدوین برنام 

با  2سازگار هاي آموزش و پرورش پست مدرن، تدوین برنام  درسي است ک  همکند ک  یکي از چالشمي

به  نحهوي  .اي ک  تندي اساسي بين عدم تعادپ و تعهادپ داردباشد؛ برنام  3پایدار احي بوده و هم اصوپ طر

، برنامه  (1993)داپ  .(Hok-Chun, 2002, p. 59) ظههور یابهد و تلييرپهذیر عادلي یدید، یهامعتک  از آن 

تلييرههاي بزرگهي را کند ک  پست مدرنيسهم، درسي پست مدرن مورد نظر خود را با این اندید  معرفي مي

گذارند. چون بسياري هاي علمي پدید آورده و این تلييرها، تأثيري شگرف بر برنام  درسي ميدر دیسيپلين

آمهوزان شهکل یریاني و تبقي خواهند داشت ک  روابت نوین بين معلمان و دانشها تا آن ا هماز دیسيپلين

. اوج ایهن نظهم و رابطه  نيهز در (Pinar et al., 2011, p. 367) گرفت  و من ر ب  نظهم نهوین آموزشهي شهود

الگهوي برنامه  درسهي »او  .(Fathi Vajargah, 2007, p. 268) یابهدمي ت لياز برنام  درسي  «مفهومي نو»

شهود. نظهم گهرا دیهده ميرا مطرح نمود ک  در آن نوعي خروج از تفکر مبتني بر عقبنيت فن «آفرینتحوپ

ناپهذیر بهوده و ههدف از تعامهل بهين معلهم و بينهيو، بسيار پيچيده، تکثرگرا و پيشیدید متناسب با این الگ

ههاي سهنتي ارزشهيابي   و بازتاب دوسوی  مسامل مرتبت و مورد عبق  است. روشکدآموز در آن، دانش

به  برنامه  درسهي در مقهام مسهير تلييهر  و با نگاهي یدید ب  گفتگو و کيفيت پژوهش تلييهر خواههد یافهت

. در واقهع، (Farmahini farahani, 2004, p. 141)شهود اي از تفکر شخصي نگریسهت  ميي یا مرحل شخص

و نظری   7، تکامل هدفمند6شناختي، توازن بوم5، ساختارهاي پراکنده4با استفاده از مفاهيم خودسازماندهي او

نتقاپ یادگيري ]از طریق دارد ک  نقط  قوت اصلي پست مدرنيسم، خلق دانش یدید و اپيچيدگي اظهار مي

برنام  درسي فرایندي اسهت که  در آن، انتقهاپ  داپاز نظر  .(Stuever, 2009, p. 87)تعامل بين افراد[ است 

شهود. مفهاهيم و افتد، بلکه ، کده  آنچه  ناشهناخت  اسهت دنبهاپ ميآنچ  ک  شناخت  شده است اتفاق نمي

هههاي داپ یایگههاه مهمههي دارنههد. همچنين،آموزهي، پيههاژه و برونههر در سههاخت نظریهه  مهاي دیههودیههدگاه

                                                 
1. Weinstin & Fantini   
2. accommodate 
3. stretches 
4. self-organization 
5. dissipative structures 
6. ecological balance 
7. punctuated evolution  
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 (p.Stuever, 2009 , 87)شناختي و سهاختارهاي پراکنهده در خصوص خودسازماندهي زیست 1پریگویين

اند. داپ با نظر دیومي موافهق اسهت بوده رگذاريتأث اونيز در تبيين مفاهيم و الگوي برنام  درسي پست مدرن 

ههاي فعاليت به  مثابه افراد را در شکل دادن، طراحهي، ایهرا و ارزشهيابي ک  ید برنام  درسي باید توانایي 

شناسي چنين برنام  درسي باید مبتني بر آموزش و معرفت» -ریزي درسي در نظر بگيردواقعي و اصلي برنام 

 .(Hok-Chun, 2002, p. 64) .«تعاملي و ن  تماشاکنندگي صرف باشد

کنهد که  پيدنهاد و بيهان مي 4Rاصطبحي تحت عنوان  هاي برنام  درسي خود،براي مبمداپ  

 باشد: 5و دقيق 4اي، رابط 3، بازگدتي2این نوع برنام  باید پرمعنا )غني(

کند. الزم  این امر چندگان  را ممکن مي سيرهايپرمعنا بودن براي برنام  درسي، ژرفا را فراهم و تف (1

در برنامه   اي راکندگي و قامل شدن به  چندالیهاطميناني، ناهمساني، آشفتگي، پا ویود ميزاني از ن

است. پرمعناسازي و غناي برنام  همچنين از طریق گفتگو، تفسير، ساخت و اثبهات فرضهي  و بهازي 

 شود؛نقش محقق مي

ها و توانایي پژوهيدن، سازمان دادن، ترکيب کهردن، بحه  بازگدتي بودن بر رشد و توسع  قابليت (2

 ؛داللت داردي و اکتدافي امور کردن و ب  کار بردن ابتکار

اي بودن برنام  در دو ینب  مت لي است ک  یکي ارتباطهات سهاختاري درون برنامه  درسهي و رابط  (3

 هاست؛دیگري، روابت فرهنگي زیربناي دیدگاه

حهد و حصهر و انبهوه شهده و اینک  دقت مویب پرهيز از گرفتار شدن در دام ارتباطات بي سران ام (4

 Pinar et al.,  2011, p. 138; Farmahini) کنهدمهداري عهاطفي مصهون مهيبرنامه  را از خود

Farahani, 2004, p. 141). 

ههایي را که  اي از ویژگي، داپ نيز در الگوي خود در واقع م موع شودگون  ک  مبحظ  ميهمان

ند و مسيري گام کند و ن  فرایمطرح مي ،تواند در تدوین ید برنام  درسي مطلوب مورد نظر قرار گيردمي

 آنچنان ک  چدمداشت ما از الگوست. -ب  گام از این امر 

 

 نقد برنامه درسی پست مدرن

هاي نو، پس از مطهرح شهدن، طرفهداران زیهادي پيهدا اي از اندید م موع   پست مدرنيسم ب  مثاب

                                                 
1. Prigogine 
2. rich 

3. recursive 
4. relational 

5. rigorous 
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ددي را بهر یهاي هاي متعدد شده است. این پارادایم آثار فرهنگي و ایتمهاعي متعهکرده و منداء نظرورزي

ههایي، چه  از بيهرون و چه  از درون پهارادایم گذاشت  و در مقابل، به  همهان نسهبت بها انتقهادات و مخالفت

)طرفداران و مخالفان( موای  بوده است. در زمين  برنام  درسي نيهز انتقهادات وارد به  برنامه  درسهي پسهت 

د شهوپارادایم دانست. در این قسمت، کوشش ميتوان انعکاسي از نقدهاي وارد ب  این مدرن را در واقع مي

ک  ب  قوپ ابراهيمي دیناني، بررسي یامعي از این موضوع به  عمهل آمهده و در حهد امکهان، نکهات عمهده 

ههاي مثبت، منفي، قوت و ضع  آن بيان گردد تا موضعي آگاهان  در پذیرش یا رد تمام تا بخدي از آموزه

 . (Ebrahimi Dinani, 2010) این پارادایم اتخاذ شود

هاي مویود در تعری ، توصي  و نقد تفکهرات پهارادایم پسهت مهدرن و با عنایت ب  تعدد دیدگاه

هاي مطالعاتي متأثر از آن و ب  منظور ارام  نقدي نسبتاً یامع از برنام  درسي پست مدرن ک  من هر به  حوزه

نظر قرار گرفت؛ بدین ترتيهب که  ابتهدا  استنتایي مورد -اي تحليلينگارش این مقال  گردید، طرح مطالع 

نظران در موضوع توصي  یا نقد پست مدرنيسم بها تاکيهد بهر هاي صاحبمنابع مکتوب دربردارنده دیدگاه

هاي تعليم و تربيت و برنام  درسي شناسایي و احصا شد. در این روند، ضمن تویه  به  نقهاط قهوت و مقول 

یم، انتقهادات و نقهاط ضهع  بيهان شهده مخالفهان نيهز بررسهي، مزایاي مطرح شده از سهوي حاميهان پهارادا

هاي نقد مورد بندي شده و بر اساس آراي شارحان آن ب  مثاب  گزارهاستخراج، دست  بندي، تلخيص و یمع

نظر قرار گرفت. سپس با توی  ب  ماهيت هر گزاره، در یکي از دو دست  بنيهادي و غيربنيهادي قهرار گرفهت. 

معرفتي داشت  و با عناصهر بنيهادین پهارادایم پسهت  -است ک  صبل  فلسفي ياگزارهنيادي، منظور از گزاره ب

هاي فنهي، روشهي و عمليهاتي در اي است ک  بر ینبه مدرن، پيوندي مستقيم دارد. گزاره غيربنيادي، گزاره

مهتن یها پيهام  حوزه معرفتي مورد نظر، یعني با تاکيد عمده بر تدوین برنام  درسي متمرکز است. پهس از آن

اي بودن )نيازمند ب  توضيح و تفسهير( تحليهل شهد و در گزاره از باب اقناعي بودن )قابل پذیرش( یا مذاکره

مرحل  آخر، اثر وضعي ک  گزاره استخراج شده در برنامه  درسهي دارد، تعيهين گردیهد. پهس از پایهان ایهن 

معرفتهي  -هاي نهایي در دو گستره فلسفيهایي ک  فحوا و پيام مدابهي داشتند، ادغام و گزارههبخش، گزار

عمليهاتي،  -ههاي فنهيبندي و اثر آنها بر حوزه برنام  درسي تبيين شد. منظور از گزارهعملياتي دست -و فني

بهر حهوزه مهورد مطالعه ،  معرفتي بوده و در عمهل -هاي فلسفيهایي هستند ک  ندات گرفت  از گزارهگزاره

شوند. بنابراین، نقد برنام  درسي پسهت مهدرن از دو گذارند یا در آن مت لي ميمي ريتأثیعني برنام  درسي 

هاي متفکهران مهدافع و منتقهد پهارادایم و دیدگاه ءعملياتي با اتکا ب  آرا -معرفتي و فني -ینب  کلي فلسفي

 پست مدرن ان ام شده است.
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ههاي عمهده برنامه  عنایهت به  م موعه  ویژگيا وت و مثبت پارادایم پست مدرن، باز ینب  نقاط ق

رسد این دیدگاه، حهداقل ها ک  پيش از این بيان شد، ب  نظر ميدرسي و تدریس مورد نظر پست مدرنيست

تویهي را براي نظام آموزشي داشهت  اسهت. سازي و اشاع  فرهند خود، دستاوردهاي قابلدر سطح مفهوم

ترین مزایاي آن براي پژوهدگران، فراهم آمدن م اپ  طرح نگاهي انتقادي ب  پيامدهایي اسهت از مهمیکي 

تر در تلييراتي است که  تعلهيم و ک  آموزش و پرورش تقریباً براي سراسر دنيا ای اد نموده و تفکري عميق

-هاي درسهي بهينبر برنامه . تاکيد (Ahanchian, 2003, p. 155)تربيت و مدارس امروزي ب  آن نيازمندند 

اي، با توی  ب  سرعت رشد اطبعات؛ توی  ب  محيت زیست و لزوم پاسداشت آن؛ تاکيد بر استفاده از رشت 

هاي انسهاني هاي نوین در گسترش یوامع و ب  خصهوص تحقهق عهدالت آموزشهي؛ تویه  به  ینبه فناوري

ها؛ توی  کي در تحليل رفتار و تدوین برنام گيري نسبت ب  الگوهاي مکانيکي و تکنيآموزان و موضعدانش

شناختي برنام  درسي و یهادگيري و هاي زیبایيهاي قومي؛ توی  ب  ینب ها و اقدار مختل  و اقليتب  گروه

هاي درسي از طریق ثبت وقایع آموزان در تهي  برنام تدویق ب  پرورش تفکر انتقادي؛ مدارکت دادن دانش

( و غفلت زدایي از ویوه پنهان و ملفوپ برنام  درسي که  آثهار خاصهي را در زندگي )خود زیست نگاري

گيري محيت ایتماعي آنان دارد، از نقهاط قهوت برنامه  درسهي پسهت مهدرن آموزان و شکلزندگي دانش

یهادگيري شهده  -باشد ک  مویب ورود ادبيات و نگاهي یدید ب  برنامه  درسهي و فراینهدهاي یهاددهيمي

 است.

د است نقط  قوت اصلي پست مدرنيسم در برنام  درسي، ای اد دانش یدید و دگرگوني داپ  معتق

اي داشتن ب  برنام  درسي و تبش در تبيهين پدیهده . نگاهي پدیده(Stuever, 2009, p. 87) یادگيري است

 زيرانگبتأملارزشمند و  (Walker, 2010, p. 79)تر از آن برنام  درسي با هدف ب  دست دادن درکي عميق

پردازان پست مهدرن برنامه  درسهي، در پهي درگيهر معتقد است نظری  (Piirto, 1999, p. 347)است. پيرتو 

دهنهد و اینکه  نمودن مربيان در فهميدن این هستند ک  در حاپ ان ام چ  چيزي هستند، چرا آن را ان ام مي

ها ب  حوزه مطالعهات برنامه  مدرنيستپستآیا باید ان ام آن را ادام  دهند یا خير؟ در واقع، ورود تفکرات 

شوند، حرکت یدیدي را در این حهوزه ای هاد کهرده و گرایي شناخت  ميدرسي،ک  عمدتاً با نماد نومفهوم

را از دو  نقهدهاایهن  تهوانيمما از یهت دیگر، ا پردازي برنام  درسي دميده است.اي را در مفهومروح تازه

داد. ياتي و آثار وضعي ک  در حوزه برنام  درسي دارد مهورد بررسهي قهرار عمل -معرفتي و فني -بعد فلسفي

این دو بعد ارتباط نزدیکي با یکدیگر داشت  و گاهي قابل تفکيد و تمایز دقيهق نيسهتند؛ امها به  ههر حهاپ، 

 عملياتي است.-معرفتي بيان شده زیربناي بعد فني-مباني فلسفي
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            ابتهدا ایهن نکته  مطهرح اسهت که ، کنهديمهواني بيهان همان چنانکه  اعه، معرفتي -فلسفياز بعد  

شهناختي شهناختي یها معرفهتکند اما بنا و نظام هستيمدرنيسم سایر نظریات را صرفاً نقد و گاه نفي ميپست

. نتي ه  ایهن طهرز تفکهر در (Mohammadi & Abdolkarimi, 2005, p. 59) کنهدیدیدي را پيدنهاد نمي

شناختي سهازمان شناختي و هستيبنيادهاي معرفت عرض  نددنشدن مباني نظري آن و  برنام  درسي، سست

            انکهار کهرده انه یگراپوچیافت  و مستحکم است. از طرف دیگر، چنين طرز تفکهري حقيقهت را به  نحهوي 

(Marsh, 2009, p. 280; Mehrmohammadi, 2012, p. 30) لهم، و بسهياري از نهادههاي فکهري، ماننهد ع

مدرنيسهم به  رسد اعتقاد طرفداران پستداند. ب  نظر ميروایت( ميا هایي کبن )فردین و اخبق را روایت

           گرایانه  از آنهها، چنهين تفکهري را از اسهاس دچهار خدشه هاي نسهبيو دادن تبيين هاتیفرا رواایده زواپ 

                         دهههدروایههت قههرار ميا ر زمههره فههرکنههد؛ چههرا کهه  گفتگههو از ایههن موضههع، خههود پههارادایم را دمههي

(Farmahini Farahani, 2004, p. 228) هاي درسي کند. با این طرز تلقي، برنام و طبعاً خود را نيز نفي مي

 شوند.شوند ک  در بدو امر نفي و انکار ميتلقي مي یيهاتیفرا روانيز 

تفاوتي نسبت ب  وضعيت یامع ، دین و اخبق، مویب بيگرایان  از پذیرش شکاکيت و تبيين نسبي

ههرج و مهرج تصهادفي و یهد ایتمهاعي، وانههادن انسهان در -طرفي نسبت ب  مسامل سياسيگرایي، بيپوچ

 ;Cahoone, 2003, p. 536)شهود شناسهان  مهيهاي اخبقهي و زیبهایيگهذاريغيهرممکن سهاختن ارزش

Mohammadi & Abdolkarimi, 2005, p. 147; Farmahini Farahani, 2004, pp. 228-246; Marsh, 

2009, p. 280; Wilber,  2012, p. 30; Ward, , 2005, p. 238)   لهذا، حضهور یهدي و اثرگهذار .

رند یا حتهي روایت تلقي نمودن آنها نيز کما هاي درسي ک  صبل  دیني و اخبقي دارند ب  اتکاي فربرنام 

ها، کارکرد دین در نقهش نههاد است ک  براي بسياري از یوامع و فرهند حذف خواهد شد. این در حالي

هاي زندگي و تربيتي است. اگر این برنام  از زنهدگي اساسي و مهم، ندان دادن راه و روش زیستن و برنام 

               روایتههي ا برخواهههد داشههت؟ نگههرش فههرر گرایههي داي یههز پههوچي و پههوچد، آیهها نتي هه شههوانسههان حههذف 

                                              هاي دینهههيمدرنيسهههم بههه  دیهههن و در نتي ههه ، ناسهههازگاري ایهههن طهههرز تلقهههي بههها دیهههن و اندیدههه پسهههت

(Mohammadi & Abdolkarimi, 2005) هاي مهورد انتظهار یامعه  از نظهام شود ک  آرمانمویب آن مي

 تعليم و تربيت محقق ندود.

مدرنيسم، هرگون  وحدت و کليهت را نفهي و گرایي پستو کثرت ينگر يیزممعتقد است   باقري

ها کند؛ ب  این معنا ک  قامل بودن ب  ایده تکثر اندیده ها را سلب ميامکان گفتگوي ميان افراد و نقادي نظام

ي ساالري است ب  همان نسبت احتماپ پيدایش تفاهم بين نحل  هاي فکراي از مردمو صداها، هر چند ندان 

ها و هاي درسي نيز با تکثهر نظریه . بر این اساس، در برنام (Bagheri, 1996, p. 81) کندمختل  را کم مي



 21  ...  نقدبوت در مدرنپست يبرنام  درس                                                                  1394 بهار و تابستان، 1، شماره 5ساپ 

ها از متفکهران هاي ناسازگار موای  خواهيم بود ک  در نتي   آن، امکان نقادي صحيح نظریه پيدایش نظری 

معتقدنهد  (chian, 2003, 9. 64Ahan) 1ههاگر و پيتهر( و 2003کاهوني )شود. در همين خصوص، سلب مي

هاي ایتماعي، مویهب سهلب امکهان تویيه  گرایان  پست مدرنيسم از هم  مناسبات و نظری ک  نقد تماميت

رسهد آن باع  دگراندیدي است ن  بازاندیدي. به  نظهر مي اثراتشود و فلسفي تلييرات مثبت ایتماعي مي

در نتي ه ، سهلب امکهان اسهتفاده از نقهاط قهوت  نتي   قهري چنين طهرز تفکهري، حهذف یها نفهي نظریه  و

        نکت  مهم دیگر، کلي، مبهم و گيج کننهده بهودن تفکهرات پسهت مدرنيسهم اسهت هاي مختل  است.نظری 

(Marsh, 2009, p. 280.) هاي آن فاقد هویت قطعي و دقيق، آنطور ک  ذههن مها در مدرنيته  شهکل آموزه

. لذا تویي  آن براي عموم افراد و حتي در م امع علمهي بسهيار (Ahanchian, 2003, p. 105)گرفت ، است 

 هاي مرتبت با آن است.هاي درسي و نظری دشوار بوده و اثر وضعي آن نوعي آشوبناکي در برنام 

هاي اصلي متفکران تعليم و تربيهت و نکت  آخر در این بعد آن است ک  بدون شد، یکي از آرمان

 ,Farmahini Farahani)آپ اسهت. فرمهينهي فراههاني بهراي تربيهت انسهاني ایهدهحتي انتظار یامع ، تبش 

2004, p. 228) آپ  معتقد است ک  پست مدرنيسم در عين انتقاد از وضعيت مویود، الگویي از انسهان ایهده

دهد. در این صورت، تعليم و تربيت براي یامع  انساني و بدري ک  تدن  شهکوفایي و رسهيدن ب  دست نمي

کماپ مطلوب است و همواره چدمداشت عرضه  الگهو و ندهان دادن راه دارد، چه  دسهتاوردي خواههد  ب 

هاي درسهي و تهدریس آن در مهدارس اگهر داشت؟ ب  این ترتيب، هر گون  تبش معلمان براي تهي  برنامه 

  خصوص بها هاي درسي، بانداز و هدفي نباشد، ب  کاري پوچ و مهمل بدپ شده و برنام برخوردار از چدم

زدایانه  شوند. تفکهر دیهنموضوعات ایتماعي، تمدن و شهروندي، عاري از محتوایي مناسب و کارآمد مي

 کند.تر از آن سخن گفتيم، این معضل را تددید ميمدرنيسم نيز ک  پيشپست

  درسهي گفت ، انتقاداتي بر برناممعرفتي پيش -هاي فلسفيعملياتي نيز، متأثر از اندید  -در بعد فني

پست مدرن وارد شده است. یکي از انتقادات مهم وارد ب  پست مدرنيسم این است ک  پارادایم مهذکور در 

مبههاني فکههري خههود بههر خههبف مدرنيسههم، موافههق بهها ساختارشههکني اسههت و از ایههن رو، از دادن الگههو و 

ههاي ر اسهتفاده از آموزهورزد. همين اممداري و تعين داشت  باشد، ایتناب ميدستورالعملي ک  ینب  ساخت

(؛ 2009(؛ مهارش )2004فرمهينهي فراههاني ) سازد.هاي عملي زندگي با دشواري موای  ميآن را در عرص 

مدرنيسم هدف و مقصد مدخصي نداشهت  و آن را نيز معتقدند پست( 2003( و سلسبيلي )2002هام چان )

اي بيني پيامدهاي هر برنام سترسي و پيشدهي براي عمل است، دکند و چون بدون توصي  یا یهتنفي مي

                                                 
1. Hger & Peter 
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هاي آن نيز مورد تردید اسهت. دسهتاورد آنهها بهراي نظهام آموزشهي و بسيار مدکل و امکان ایراي خواست 

هاي ارزشي و گفتماني انتزاعهي و انتقهادي بهاقي مانهده اسهت که  هاي درسي، عمدتاً در سطح توصي برنام 

 ;Farmahini Farahani, 2004, pp.250-260)  وزشهي نهداردنتي ه  مدهخص یها ملموسهي بهراي نظهام آم

Marsh, 2009, p. 280; Salsabili, 2003, p. 8; Hok-Chun, 2002, p. 66)   حتي ایهن طهرز تفکهر بهراي

             کههوپ، هيههل و ریکوفسههکي نظرانههي همچههونب برانگيههز بههوده و بهه  قههوپ صههاح ههها نيههز چههالشحکومت

(Cole, Hill & Rikowski, 1997, p. 187)  و فرمهيني فراههاني(Farmahini Farahani, 2004, p. 250) ،

کننده و براي دولت و گرایان  فلجل خواه و عمها و اقدامات ترقيتفکر پست مدرنيسم براي اندید ، سياست

يم و یمل  در نظهام تعله هاي مختل ، ازپارگي سياستد هاي اداري، القا کننده تهدید بوده و باع  چننظام

 شود.تربيت مي

در حوزه مطالعات برنام  درسي در مقابل انتقاداتي که  طرفهداران دیهدگاه پسهت مهدرن به  برنامه  

اگهر بتهوان نهام آن را -کنند، منتقدان آنان معتقدند الگوي پست مدرني برنام  درسهيدرسي مدرن وارد مي

و نامدهخص اسهت که  چه  کسهي برنامه   و ادعایي است کاربرد رقابليغگرا، غيرواقعي، آرمان -الگو نهاد

کنهد؛ دهنهده کهبس درس را تهيه  ميدرسي، محتواي مواد آموزشي، فرایند ارزشيابي و سایر عناصر شکل

اي و بسهيار حرفه  )نيروهایي( شود، مستلزم کادرياي ک  پيدنهاد ميآميز برنام ضمن اینک  ایراي موفقيت

هاسهت که  دسهت یهافتن به  چنهين کر و آماده مقابله  بها چالشآشنا با مضامين پست مدرنيسم، مطمئن، مبت

اي تعری  ندده و نانوشت  دارد کادري، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار است؛ چرا ک  این دیدگاه، برنام 

 ,Hok-Chun, 2002)دهد و طرحي براي کار، تدریس یا فعاليت مدرس  بر اساس ایدمولوژي خود ارام  نمي

p. 66; Ahanchian, 2003, p. 105; Tatusko, 2005, p. 116; Glanz & Behar-Horenestine, 2000, 

p. 19; Eisner,  2010, p. 138) ب  عبارت دیگر، اگر انتقادات مطرح شده ب  مدرنيسم را بپهذیریم، انتظهار .

  ضمن رفع را پيدنهاد و در صحن  عمل مت لي نماید ک يبرنام  درسمدرن بتواند این است ک  دیدگاه پست

گرایي دسهتاورد یدیهدي به  ارملهان گفت ، در هر دو عرص  نظرورزي و عملهاي پيشمدکبت و کاستي

هاي مطرح شده در مرحله  بياورد. اما شواهد و قرامن حاکي از توفيق کم آن و باقي ماندن بسياري از آرمان

کنهد، در تمهام سهطوح طهرح ميشعار است. همچنين، مفاهيم و انتظاراتي ک  برنامه  درسهي پسهت مهدرن م

هاي برنام  درسهي دوره آموزشي نظام تعليم و تربيت ایرایي نيست. ب  عنوان مثاپ، آنچ  اسلتري از ویژگي

شهناختي و یسهت ویي بهراي فهمهي این ک  برنام  درسي تبدیل ب  درگيري زیبایي –پست مدرن قامل است

 - ((Slattery, 2013, p. 288 خواهد شدشناختي من ر شود ک  ب  عدالت، انصاف و پایداري بوممير تعميق

هاي آخهر دوره اگر قابليت طرح در نظام آموزشي را پيهدا کنهد، تنهها بهراي مقهاطع آمهوزش عهالي و سهاپ
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-تر )با توی  ب  مراحل رشد شناختي و روانهي دانهشمتوسط  مصداق دارد و در نتي  ، تکلي  سطوح پایين

 ماند.آموزان( نامدخص مي

 (Marsh, 2009, p. 280; Sokal & Bricmont, 2005, pp. 30-35ماننهد ) نظرانصهاحب  رخيب 

معتقدند ادبيات و واژگان مورد استفاده این پارادایم نيز صحيح نيست و کاربرد واژگان علمي/شهب  علمهي، 

کنهد. در ایهن بدون توی  ب  معني واقعي کلمات و زمين  و بافت مربوط، نوعي بازي بها کلمهات را القها مهي

اسهتعاره، نهاظر به  مفههومي   اي مستقل و خواه ب  مثاب، خواه در حکم واژه«برنام  درسي»خصوص، عبارت 

مداري، نظم، اصوپ و قواعد اسهت که  بخهش مهمهي از امهور نظهام آموزشهي و است ک  مبين نوعي هدف

ایهن عبهارت دارنهد و نهوعي  هها ازیابد ک  با تعبيري ک  پسهت مدرنيسهتها حوپ آن سازمان ميآموزشگاه

 کنند، سازگاري ندارد.هاي علمي را دنباپ ميشکني و نفي دیسيپلينساخت

نظران، موضههع پسههت مدرنيسههم در رد انتخههاب دانههش ارزشههمند در تهيهه  از نظههر برخههي صههاحب 

؛ چهرا که  (Ghaderi, 2010, p. 61)هاي درسي مدارس، با غایت تعلهيم و تربيهت در تعهارض اسهت برنام 

اي را ک  قابليت کاربست در عمهل برنامه  درسهي و نيهز کنندهها دانش اختصاصي و م ابپست مدرنيست

شهود، شهباهت زیهادي بها رهنمودههاي سهایر دهنهد و آنچه  مطهرح ميتدریس داشهت  باشهد به  دسهت نمي

 (Glanz & Behar-Horeneshtine, 2000, pp. 25-19; Eisner  2011, p.  130) هاي تربيتي دارد دیدگاه

هاست و هاي پست مدرنيستآموزان، از آرماناز طرف دیگر، پرورش روحي  نقادي و انتقادگري در دانش

امها  ،(Giroux, Penna & Painar, 2010, p. 70بهراي نمونه ، )کننهد آن را از تکهالي  مدرسه  تلقهي مي

ن آن از وظای  و کارکردهاي منتقدان معتقدند درگير نمودن مدرس  ب  بح  و انتقادگري، مویب بازداشت

کدهد. اعتماد را ب  چالش ميشود؛ ضمن اینک  شرایت و فرهند معلمان در نقش خبرگان قابلاش مياصلي

انتقادگري مستلزم پذیرش و پایبندي ب  اصولي در خصوص پدیده مورد نقهد اسهت که  ایهن ایهده بها روح 

ارد و لذا چارچوب انتقادگري مورد نظر آن در ند يخوانهمگرا، شکام و تقيدگریز پست مدرنيسم نسبيت

ماند. همچنين، یایگاه معلم و مدرس  در نظام تعليم و تربيهت و نقهش آن در انتقهاپ اي از ابهام باقي ميهال 

اي عملياتي از آمهوزش و اي یکپارچ  از برنام  درسي و نمون ميراث فرهنگي یامع  مدخص نيست و نظری 

 ,Farmahini Farahani, 2004, pp. 250-260; Hok-Chun) شهودر ارامه  نميپهرورش انتقهادي مهورد نظه

2002, p.66; Glanz & Behar-Horeneshtine, 2000, pp. 19-25). هها و سهازي آموزهبه  عهبوه، پيهاده

هاي درسهي و تهدریس، در تمهامي موضهوعات ها در خصوص نحوه تهي  برنام هاي پست مدرنيستتوصي 

که   يکيهرمنهوتهاي باشد. ب  عنوان مثهاپ، تاکيهد بهر سهاخت معهاني از طریهق چرخه نميدرسي قابل ایرا 
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درسي ک  ینب  عملي و عيني دارند، مانند تربيت بهدني، چگونه  هاي اسلتري بر آن تاکيد دارد، در موضوع

ایهن ب   ب  طور ضمنينيز در مقال  خود   ( (DouneMacdonald, 2003ایرا خواهد شد؟ )دوان مد دونالد

 هاههدفهها و انتظهار یامعه  از نظهام آمهوزش و پهرورش، برخهورداري آن از آرمان کنهد(.نکت  اشهاره مي

 يخهوانهممدخص و برنام  درسي منطبق با آنهاست؛ اما تلقي پست مدرنيسم از برنام  درسي، با این موضع 

وردار نبودن بازنگران مفههومي از برخ (Salsabili, 2003, p. 8 2003: 8)ندارد. ب  زعم ارندتاین و هانکينز 

نمایهد و ریزي درسي، قرار دادن این دیدگاه در زمره رویکردهاي اساسي را مخهدوش ميمدلي براي برنام 

  باید آن را بيدتر در بافت فلسفي یا سياسي مورد بح  قرار داد.

پسهت  نقهدهاياي از هاي درسهي، بخهش عمهدهنکت  آخهر و مههم اینکه  در بحه  تهدوین برنامه 

درسهي اسهت.  يهابرنامه ها معطوف و متمرکز بر الگوي تایلر و حاکميت منطهق آن در طراحهي مدرنيست

با بيان ایهن مطلهب و بها اتکها به  نظهرات  (Glanz & Behar-Horeneshtin, 2000, p. 19)اورندتاین  -بهار

کوتاه یهات مختل  دچار  دارد ک  تفسيرهاي پست مدرن از دیدگاه مدرن، ازاظهار مي 1لنلبویيش و لينک

رفتاري را ب  طور خاصي ارتقا داده است، عمدي نبوده اسهت. در  هاهدفاست. نخست، این ک  تایلر  ينيب

پذیر است. تایلر دو وظيف  خطير را وسيع قوام یافت  و تعميمب  طور  هاهدفحقيقت، وي معتقد ب  استفاده از 

آموزان محروم الزم است برنام  درسي مدارس نسبت ب  دانشبراي مدارس شناسایي کرده است: اوپ اینک  

شهان باعه  کاسهتي عملکهرد آنهان در دیده پاسهخگو بهوده و به  همه  کودکهاني که  زمينه  قبلهيو آسيب

ها و اطمينهان یهافتن از هاي مدرس  شده اسهت، کمهد کنهد. دوم، ضهرورت فهراهم کهردن فرصهتفعاليت

هاي مختلفهي از نظهر آمهوزش، ت ربه  و نگهرش ک  داراي پيدهين یادگيري اثربخش براي نویواناني است 

دهد که  از منظهر وي، هستند. این اظهارات، شناخت و فهم تایلر از اهميت تدوین برنام  درسي را ندان مي

ها، الگوي تایلر حاپ اگر ب  زعم پست مدرنيست آموزان و یامع  پاسخگو باشد.باید ب  نيازهاي فردي دانش

بهراي نظهام آموزشهي،  یهایگزیني مداب  طراحي شده و مورد اسهتفاده را به  کنهاري نههيم، چه  یا الگوهاي

 ها و اولياي مدرس  خواهيم داشت؟آموزشگاه

نفي قطعيت و تکثرگرایي، طرفداران دیدگاه پست مدرن به  صهورت  مانندهاي بنياني ایده با ویود

ار ندارند و ميهزان پایبنهدي آنهان به  تفکهرات عام و در برنام  درسي ب  صورت خاص، در یبه  واحدي قر

اند. در ميان بنيادي آن داراي شدت و ضع  بوده و گاهي حتي طرفدارانش هم آن را مورد انتقاد قرار داده

اي را اتخاذ کرده و ادبياتي یا مفهاهيم یدیهد را در پردازان پست مدرن، کساني هستند ک  موضع ميان نظری 

                                                 
1.  Hlebowtsh & Lincoln 
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گرایان  و دموکراتيد هاي پيدرفتکوشيده است با پذیرش ینب  1عنوان مثاپ، کينچلو اند. ب آن وارد نموده

یدیهدي از  مدرنيزم، رویکردي ميان  را خلق نموده و سپس ب  طرف تفکر مابعدصهوري، به  عنهوان قلمهرو

 . (Marsh, 2009) شناخت، حرکت کند

 

 نتیجه

نظام تعليم و تربيت و برنام  درسي با  اناندرکارنظران و دست موایه  و برخورد متفکران و صاحب

و مدهتاقان  اسهت و یها  زدهشهتاب: یها سهطحي، ابهدیيمنحل  هاي یدید فکري معموالً در دو شکل تظهاهر 

گرایان . برخورد شتابزده معمهوالً برخهوردي سهطحي و بهدون تویه  به  مبهاني انتقادي )طرد کننده( و تامل

نسهبت به  آن نهو و  نظرانصهاحبها دليل تمایل، گرایش یا  حمایت بنيادین دیدگاه یدید بوده و گاهي تن

یدید در نزد افکار عمومي و یامع  داندگاهي  يهاآموزهیدید بودن مباح  مطرح شده است و استناد ب  

از ب  روز بودن و اطبع از مباح  یاري در محافهل علمهي اسهت نه  درکهي عميهق فکورانه . امها،  ياندان 

کند، روش خردمندان آن است ک  ابتدا تمامي اقواپ و سخنان را نيز توصي  مي  2آن کریمگون  ک  قرهمان

 .(Quran) رندیپذيمتر است، و سپس از بين آنها، آنچ  را ک  نيکوتر و صحيح شنونديمب  دقت 

در باب پست مدرنيسم هم از این قاعده مستثني نيست. پست مدرنيسم  یریان فکهري  تأملتفکر و 

قهرار دادن شهئون مختله   ريتهأثیدیدي است ک  همچون مدرنيسم در غرب مطهرح و ضهمن تحهت  نسبتاً

اي را در محافهل زندگي و نهادهاي ایتماعي بدر، از یمل  تعليم و تربيت، مباحثهات و م هادالت گسهترده

خهود  منتقدان را ب  -مخالفان و مرویان -هاي مختلفي از موافقانفکري و علمي مویب شده و توی  طي 

یلب نموده است. اما با توی  ب  پيامدهایي ک  این پارادایم بریاي گذاشت ، الزم است ابتدا ب  دقت ماهيهت 

و مباني فکري آن درم و تفهيم و سپس پذیرفت  یا نفهي گهردد. در ایهن مقاله ، همنهوا بها موایهه  از نهوع  

ک  بر شئون و نهادهاي مختل  ایتماعي  يترايتأثهاي فکري پارادایم مذکور، گرایان ،آموزهانتقادي و تامل

هاي ب  صورت عام و در تعليم و تربيت و برنام  درسي ب  صورت خاص بر یهاي گذاشهت  اسهت و دیهدگاه

موافقان و مخالفان آن، مورد بررسي و نقد قرار گرفت  است. اکنون باید در اشهارات ایهن مکتهب به  برنامه  

ي چون فرهند ایران اسبمي بازاندیدي کرد؛ چرا ک  ن  تنها ایهن مدارهاي دیندرسي، ب  ویژه در فرهند

از بسياري یهات  شیها ينظرورزپارادایم محصوپ چنين فرهنگي و حتي فرهنگي مدرق زمين نيست بلک  

 ها و اصوپ این فرهند است.در تضاد با آموزه

                                                 
1. KinCheloe  
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بر بنيادهاي فلسهفي،  ءهاي معرفتي است ک  ب  علت ابتناروشن است ک  تعليم تربيت از یمل  حوزه

مدرنيسم راهکارهاي عملي چنداني براي تفکرات پست مدرنيسم واقع شده است؛ اما چون پست ريتأثتحت 

حتهي در  –دهد، دسهتاوردهاي آناین نظام ارام  و حتي تصویري از انسان ایده آپ و مطلوب  ب  دست نمي

و  ههاريتأثشناسهي ایهن سنخ، وده است. لذاکمتر واید پيامدهاي مثبت و مطلوب ب -زادگاهش، ملرب زمين

موایه  معقوالن  با آن، ب  ویژه در بستر فرهنگي غيرغربي، نياز ب  بررسهي مکهرر و فراگيهر دارد. در حهوزه 

برنام  درسي، این پارادایم ضمن ب  چالش کداندن الگوي تایلري، ب  عنوان الگویي عام در تهيه  و تهدوین 

هاي اي در کالبهد برنامه آموزشي، با ارام  مفهاهيم و تعهاریفي یدیهد، روح تهازههاي هاي درسي نظامبرنام 

بدپ نموده اسهت. ههر  تأملاي مبزم با فهم و اي عملي و مکانيکي، ب  پدیدهدرسي دمانده و آن را از حوزه

ر خور توی  ها، از یمل  پدیده برنام  درسي دارد، ارزشمند و دچند نگاه یدیدي ک  این پارادایم ب  پدیده

زدایي، شکاکيت و مخرب آن نباید غافل بود. ب  اعتقاد منتقدان، هن ارشکني، ساخت يهاريتأثاست، اما از 

هاي اصيل و واقعي، سوق دادن یامع  ب  هرج و مرج، گرایش دادن انسان ب  پوچي گرایي، نفي تقدسنسبي

ایرا، از یمل  نقاط ضع  و معضبت پيامدي لو ب  نداشتن برنام  و الگویي عملي و قاب يگانگياز خود بو 

 پست مدرنيسم است. 

ههاي فرهنگهي و ایتمهاعي ها و مباني فکري ایهن پهارادایم بها ارزشب  هر حاپ، ميزان تطبيق انگاره

یامع  و برخوردي آگاهان  یهت ایتنهاب از تبعهات سهوء آن بسهيار مههم اسهت؛ به  خصهوص آن که  در 

باشد، حرکت و الخطاب ميیعت اسبم در بسياري از شئون تعيين کننده و فصلاي مانند ایران ک  شریامع 

مثبهت و منفهي  يههاريتأثیابد. ب  همين سياق، آنچ  ک  از تأثيرگذاري این پارادایم سمت و سویي دیگر مي

و هاي متفکران بيان شده، عمدتاً در غرب مصداق دارد؛ خاص  آن ک  ب  دليل ضع  باورهها آن در دیدگاه

گيرند. اما ب  هر هاي فکري ب  سرعت فراگير و مورد توی  قرار ميچنين نحل اعتقادات دیني و مذهبي، این

حاپ، تبادالت و تعامبت فکري یامع  علمي مویب آن شده اسهت که  رشهحات پيهدا و پنههاني از آن در 

خهواهيم ایهن پهارادایم و یامع  مها و نهادههاي آن، از یمله  تعلهيم و تربيهت رسهوو و ظههور نمایهد. اگهر ب

هاي آن را در یامع  ایران مورد استفاده و استناد قرار دهيم، با توی  ب  این ک  نهاد دین، رکن اصهلي آموزه

هاي درسهي دینهي از دهد، نه  تنهها در برنامه تمامي مواضع فکري و عملي ما را در تمامي شئون تدکيل مي

هاي فکري حضوري موثر دارد، اتخاذ آن به  صهورت عرص یایگاه مهمي برخوردار است، بلک  در تمامي 

تري نيهاز دارد. اساسهاً نقهد ایهن تام و بنيادي امکان پذیر و معقوپ نيست و ب  بررسهي و تتبهع بيدهتر و عميهق

توانهد موضهوع بررسهي هاي تعليم و تربيهت اسهبمي، خهود ميپارادایم از دیدگاه و برمبناي اصوپ و آموزه
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  باشد. روح مکاتب دیني تربيت انسان کاملي اسهت که  در همه  یههات رشهد کهرده یدید و شایست  توی

 يهاههدفههاي آموزشهي دنياسهت که  قهامبن به  آپ تمام نظهامباشد. چنين انسان کاملي حد کماپ و ایده

               گذارنهد.و الهي تعليم و تربيت، چ  آشکارا و چ  نهان، ب  این امر واقفنهد و بهر آن صهح  مهي  مدارانانسان

آشيل   زندگي مهمترین ضع  و البت  پاشن  بدیل نهاد دین در عرصتویهي تفکر پست مدرن ب  نقش بيبي

 آن است و با روح مکاتب الهي، خاص  اسبم سياسي کامبً در تعارض است.

بيهات رسد هنوز درم و شناخت کامل و یامعي از این پارادایم و مفهاهيم و ادب  عبوه، ب  نظر مي

هاي پيدا هاي ژرف و نقد یامع آن، تمامي الی یاري در آن حاصل ندده و ضروري است ابتدا با نظرورزي

و پنهان پست مدرنيسم را شناخت و سپس دستاوردهاي مثبت و مفيد آن را اتخاذ کرد و آثار و تبعات سوء 

هاي آنهان مطهرح شهد، اله  دیهدگاهاش را ب  حداقل رساند. هر چند ب  زعم متفکراني ک  در این مقاحتمالي

اي مدخص هاي درسي چندان نبوده و اصوالً از عرض  الگو و نمون دستاورد عملي پست مدرنيسم در برنام 

دههد، بهابي تهازه را بهراي پردازي یدیدي ک  از این حوزه به  دسهت ميکند، مفهومو عملياتي ایتناب مي

 گداید.هاي درسي ميام  درسي و تدوین برنام بازاندیدي در نظام تعليم و تربيت، حوزه برن

-مدرنيسهم و روي خهوش ندهان دادن به  پسهتخبص  این ک  آغوش گدودن مدهتاقان  به  پسهت

ورزانه  قيد شرط این مهمان و هوادارانش را از منظر فرهنگي اندید آن ک  تبعات ورود بيها، بيمدرنيست

ت فداکردن باورها و هویتمهان اسهت. از سهوي دیگهر، رد و واکاوي کنيم، راهي خردمندان  نيست و ب  قيم

عمليهاتي کهاري خطاسهت. بایهد سهخنان -مدرن به  ویهژه در بعهد فنهينفي تمام و کماپ دستاوردهاي پست

 ب  کار برد. يبرنام  درسمدرنيسم را شنيد، در آنها تأمل کرد و بهترین آنها را برگزید و در معتقدان ب  پست
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