نظریه ،با شاخصهایي مانند ناباوری به عینیت ،عدماعتماد

وتعلیموتربیت 

پستمدرنیسم

Postmodernism and Education

به استداللهای جهان شمول فلسفي ،نفي روایتهای کالن،
حمایت از روایتهای بومي ،بازیهای زباني و نظامهای
تبارشناسانه شناخته ميشود .پستمدرنیسم جریان فرهنگي

مفهومشناسی 


فراگیری است که به بسیاری از اصول و فرضیّاتي که در

ارائه تعریفي جامع ،روشن ،یکدست و مورد اجماع از

طول چند دهه اخیر بر تفکّر و حیات اجتماعي جامعه غرب

پستمدرنیسم امری غیر ممکن است .پستمدرنیسم را نباید

حاکم بودند ،با دیدی شکاکانه نگاه ميکند .پستمدرنیسم را

به مثابه مکتبي فکری با دیدگاهي منسجم ،کامل و جامع

نميتوان فقط جنبشي سیاسي ،فلسفي یا زیبایي شناختي

درباره مسائل در نظر گرفت (دایرهالمعارف مطالعات برنامه

انگاشت (مارشال و پیترز .)199۴ ،۳بلکه بهتر است آن را

درسي :2010 ،ص .)666پستمدرنیسم پیچیدهتر از آن است

بهمثابه طرح عقالني پیچیدهای از تفکر و عمل قرن بیستم و

که به تعریفي معین تن در دهد .از سویي با مدرنیسم ضدیت

پس از آن در نظر گرفت .مشهورترین تعریف از پست

دارد اما نامش را از آن ميگیرد؛ از سویي با خردورزی و

مدرنیسم را «ژان فرانسوالیوتار» دارد :پستمدرنیسم نوعي

منطق مخالف است ،اما ميخواهد حرف و ادعای خود به

بياعتقادی و ناباوری به فراروایتها است .از این دیدگاه،

یاری منطق به کرسي بشناند .از نظر برخي از صاحبنظران

پستمدرنیسم جنبشي چندمنظوره است که نارضایتي خود

مانند اسلتری ( )2006تا حدودی درباره معنای

را از دانش و عقیدهای که خویش را جهاني ميانگارد ،اظهار

پستمدرنیسم ابهام وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است ،این

ميدارد (گود .)1996 ،در آغاز پستمدرنیسم جنبشي در

است که این اندیشه بیانگر نوعي احساس سردرگمي انسان

معماری بود که مدرنیسم را پس زد (مک لین و همکاران،

در عصر مدرنیسم است .از نظر التر ،)1991(1در دوره فرا

ترجمه نوری زاده .)1۳82 ،نیچه با نقشي حیاتي در در ظهور

نوگرایي(پست مدرنیسم) بر مشارکت ،گفتگو و ساختارهای

پستمدرنیسم اعتقاد دارد« :چیزی به نام عینیت وجود ندارد

متکثر قدرت تأکید دارد و بنابراین ساختارهای سلسله مراتبي

بهخصوص عینیت علمي ،آنچه هست ،تفاسیری است که از

و دوگانهنگری مورد توجه قرار نميگیرد .در این زمینه دو

دیدگاههای مختلف بیان شده است .هایدگر بسان نیچه ،بر

نظر کلي و اساسي وجود دارد ،دیدگاه نخست بر آن است

خردورزی حمله کرد ولذا از این دو بهعنوان نیاکان

که پستمدرنیسم نوعي بازنگری به مدرنیسم است .درواقع،

پستمدرن نام برده ميشود (فرمهیني فراهاني،1۳8۳،ص.)16

پستمدرنیسم بر فراز مدرنیسم جای دارد (باقری.)1۳۷۵ ،
از این دیدگاه ،پستمدرنیسم مرحلهای جدید نیست .برای

اقسامپستمدرن 

مثال «کرکا )199۷( »2بر آن است که پستمدرنیسم نتیجه

وقتي پستمدرنیسم تعریفي قطعي ندارد و تعبیری مشخص

واکنش ،انتقاد و پرسش از رویه مدرنیست است .در دیدگاه

نميپذیرد ،طبقهبندی انواع و شناختن گونههای آن هم نسبي

دوم ،پستمدرنیسم یک جنبش فکری معاصر است ،جدا از

و تقریبي است ، .با این حال تقسیمبندی آن به شکاک و

مدرنیته بر پایه این دیدگاه ،پستمدرنیسم یک مرحله

ایجابي(تصدیقي) بهدلیل طرح موضوعهای مختلف به نظر

تاریخي نوین است (کوهن .)1996 ،پستمدرنیسم بهعنوان

کامل تر و مناسب تر است (فرمهیني فراهاني،1۳8۳،ص.)29

1 - Lather
2 . Krka

3 . Marshall & Peters.
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پستمدرنیسم شکاک :ازمشخصه این نوع پستمدرنیسم

کرد .لیوتار نظریه پرداز سیاسي ،فرهنگي وفلسفي فرانسه را

بدبیني و منفينگری برپایه این استدالل است که عصر پست

«پدر پست مدرنیسم» و کتاب «وضعیت پست مدرن» او را

مدرن ،عصر چندپارگي ،خرد شدگي ،بي قراری ،بيمفهومي،

«انجیل» یا «مانیفست پست مدرن »۷نامیدهاند (فاني.)1۳8۳،

وحتي غیبت پارامترهای اخالقي ،هرج و مرج و آشفتگي

شهرت او بیشتر به خاطر جستار در زمینه موقعیت پست

اجتماعي است .این نوع از پستمدرنیسم از فلسفههای

مدرن است .او پستمدرنیسم را لحظه ناباوری به

حاکم بر قاره اروپا بهویژه از فلسفه «هایدگر »1و «نیچه،»2

روایتهای کالن مدرنیته مانند دیالکتیک روح ،آزادی

الهام گرفته و از مرگ موضوع ،مرگ مؤلف و عدم امکان

کارگران ،جمعآوری ثروت و جامعه بيطرف ميداند.

حقیقت سخن ميگوید .از پست مدرنهای نزدیک به

(آهنچیان،1۳82،ص .)۵۳میشل فوکو با دیدی متأثر از

پستمدرنیسم شکاک ميتوان به «دریدا» «،بودیار»« ،شالي»،

پساساختارگرایان پژوهشهای تجربي خود را در زمینه

«ادل مان»« ،اسمیت»« ،توراین»« ،واتیمو»« ،مگیل»« ،دالمیر» و

جنون ،مجازات و جنسیت ،با تکیه بر اسناد و مدارک

«کاری یل» اشاره کرد (فرمهیني فراهاني،1۳8۳ ،ص.)69

بایگاني شده فراهم آورد و دریافت که تاریخ تمدن غرب سه

پستمدرنیسم ایجابی :پستمدرنیسمهای ایجابي بازنمود

شیوه متفاوت و جداگانهی اندیشیدن را تجربه کرده است.
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مدرن را انکار ميکنند؛ اما به امکان معرفتشناسانه بازنمود

فوکو این دورانها را «اپیستمه » مينامد« :اپیستمه عبارت

باور دارند .آنان درباره توقف بازنمایي تأکیدی ندارند و برای

است از مجموعه روابطي که در یک عصر خاص

مثال بعضي از آنها تشکیل بازنمایي از سیاست ،استقرا،

وحدتبخش کنشهای گفتماني است .این کردارها

«مکاشفه« ، »۳الهام »۴و «سمبولیسم »۵را در بازنمایي مدرن

و

پدیدآورنده

نظامهای

معرفتي

است»(ضیمران

الزم ميدانند .پستمدرنیستهای ایجابي ،ضد نخبهگرایي

دژگاهي،1۳8۵،ص .)21ریچارد رورتي 9که خود را فیلسوف

هستند ،به این معنا که موافق با قضاوت شخص متخصص

تعلیم وتربیت اما نه به شکل سنتي آن ميداند ،ایدههای

در هنر ،موسیقي یا ادبیات نیستند و به انتخاب آزاد ،تعامل و

اجتماعي ویژهای دارد که از پیروی او از لیبرال دموکراسي

آزادی رأی تأکید ميورزند (فرمهیني فراهاني،1۳8۳ ،

سرچشمه ميگیرد و به خود نام «پستمدرنیست بورژوا

ص.)۷0

لیبرال» داده است (کهون ،ترجمه رشیدیان 1۳82،وآهنچیان،
10

 )1۳82ژان بودریار نظریه «وانمودگي » او که تعبیر

پستمدرن 

صاحبنظران


«رونوشت بدون اصل »11برای آن ،دقیقتر به نظر ميرسد؛

از صاحبنظران پست مدرن ميتوان به لیوتار ،فوکو، 6

انقالبي در فلسفه زبان و نظریههای اجتماعي برانگیخته که
دنیای مجازات اینترنت و کنش نوشتاری مبتني به ساحت

رورتي ،بودریار ،دریدا ،ایهاب حسن ،دلوز وگاتاری اشاره

وب ،مثال روشن آن است .به قول خود بودریار«وانموده،

1 . Heidegger.
2 . Nietzsche.
3 . Apocalypse.
4 . inspiration.

7 . The Postmodern Manifesto.
8 . Episteme.
9 . Rourty.

5 . Symbolism.
6 . Foucault.

10 . simulation.
11 . No original copies.
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حقیقت» دارد (فرمهیني فراهاني « )1۳8۳،ژاک دریدا»1

پراکنده نامتعادل ترمودینامیکي که حیاتش توسط زمین و نور

فیلسوف جزایری االصل فرانسوی ،پیشتاز تئوری «ساختار

خورشید ادامه ميیابد .در فلسفه فرایند ،انسان فرایندی در

شکني»2است«.ایهاب حسن»۳از مهمترین منتقداني است که

حال شدن در دنیا به شمار ميرود .طرفداران فلسفه فرایند،

ظهور پستمدرنیسم را در ادبیات اعالم و در ارتقاء و رشد

معتقدند با این رویکرد ،مطالعات فرهنگي ،توسعه فرهنگي و

آن تالش کرد و به طور کلي ،پستمدرنیسم مورد نظر او

ارتباط فرهنگي هم معنا ميیابد در این حالت فرهنگ یک

فرایندی منفي نیست ،بلکه جریاني مثبت ،لطیف و

منطقه را ميتوان جزئي از فرایند خودآفریني مردم دانست که

شوخطبعانه است .به عقیده او پستمدرنیسم تالش مداوم

در آن مردم ميکوشند وضع خود را ،هم در تئوری و هم در

برای نوشتن امر نانوشتني است (فاني.)1۳8۳،

عمل نسبت به طبیعت ،به یکدیگر  ،به جامعه و به بیگانگان
مشخص کنند .طرفداران این رویکرد معتقدند که در علم،

پستمدرن 

مبانیفلسفی

بهویژه در فیزیک سه شاخه وجود دارد که هر کدام با فلسفه

پستمدرنیسمها منکر مباني فلسفي هستند .بنابراین،

فرایند تطابق دارد :نظریه خاص و عام نسبیت ،نظریه

بکارگیری این مفهوم برای بیان اندیشههای آنان تا حدی

کوانتوم ،نظریه ترمودینامیک که ارتباط میان علم ،جهان
بيجان را برقرار کرده
جاندار و علم ،جهان 

مسامحهآمیز است و نباید آن را به معنای رایج در دوران
مدرنیسم در نظر گرفت .برای نمونه ضدیت با فراروایتها

هستیشناسیپستمدرن 


توسط بسیاری از پستمدرنیستها ،به معني رد هر نظریه

دریدا ميگوید که متافیزیک غرب همواره کوشیده است تا

متافیزیکي یا معرفتشناختي است .در واقع تصور ميشود
که

پستمدرنیسم

پایان

را

اعالم

ومعرفتشناسي

متافیزیک،
کرده

بنای فلسفي خود را بر پایه و شالوده خاص استوار کند .از

هستيشناسي

است

است.

دوره افالطون به بعد لوگوس بهمثابه شالودهای استوار ،اساس

(فرمهیني

بحثهای فلسفي بوده است .لوگوس از دیرباز به معناهای

فراهاني .)1۳82،فلسفه پستمدرن با توجه به وجوه

گوناگون چون عقل ،اندیشه ،کالم ،گفتار ،پژوهش ،دقت و

پساساختگرایانه خود متضمن نفي هر گونه معنای ثابت و

معاني عقلي به کار رفته است .بههمین دلیل دریدا متافیزیک

نفي هر گونه تناظر و همسویي یا تطابق و همساني میان

غرب را لوگوسانتریسم یا عقل و کالممحوری نام داده است.

«زبان» و «جهان» است؛ بر اساس دیدگاه پستمدرن ،جهان

در فلسفه غرب حقیقت ،معرفت ،ارزش و زیبایي در پیوندی

فرایند خالق شدن و بسیار پیچیده است و ما بخشي از آن به

گسست ناپذیری با لوگوس قرار دارد .دریدا متافیزیک غرب

شمار ميرویم .این پرداخت از جهان ملهم از فلسفه فرایند یا

را بر پایه همین بنیاد مينگرد که در آن طیف دو قطبي؛

حداقل مطابق با این فلسفه است .از نظر فلسفه فرایند،

حضور و غیاب ،جسم و روح ،شکل و محتوا و نظایر آن

بشریت یک فرایند در حال ظهور یا ترکیبي از فرایندهای

همواره مطرح بوده و قطب نخست به قطب دوم اولویت

طبیعت ،جزئي از محیط زیست و ترکیبي از ساختارهای

داده شده است .یکي از راههایي که دریدا برای گریز از
حیطه متافیزیکي پیش مينهد ،واژگون ساختن اولویتهای

1 . Jacques Derrida.
2 .Decanstraction Theory.
3 . Ayhab H.

میان تقابلهای دوتایي است .پست مدرن قصد فروپاشي،
اضمحالل و ساختشکني ثنویت متافیزیکي غرب را دارد و
3
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بیان ميدارد نیاز به یک متافیزیک است که به مادی و معنوی

طبیعت مي گوید :اینک دیگر دوران معرفتشناسي به سر

وحدت بخشد.مواردی را که در حیطههای جدا و با نام

آمده است و معرفتشناسي مرده است .روش تحلیلي و

دیني و غیردیني ،مادی و غیرمادی مطرح است ،را در کنار

فلسفه تحلیلي اسطوره و افسانهای بیش نیست و مهمتر اینکه

هم قرار دهد .وسیعترین اصطالحي که پستمدرنیستها در

فلسفه و علم صرفاً اشکالي از ادبیات هستند (رورتي.)19۷9،

این زمینه بهکار ميگیرند ،متافیزیک کلگرایانه است
(کیوایني .) 1981،اگرچه پستمدرنیستها معتقدند ما به

ارزششناسیپستمدرنیسم 


پایان متافیزیک نزدیک ميشویم ،اما نوشتههایشان پر از

پستمدرنیستها موافقند که تمام ارزشها ،پرسشهای

مفروضات عمومي درباره فرهنگ ،ماهیت انساني و

هنجاری ،احساسات و عواطف محصول انسان روشنفکر

ارزشهاست (بک.)1999،

است .جهتگیری ارزشي پستمدرن به گونهای است که
بسیار کم سرمشق یا الگو تعیین ميکند .درواقع متناسب با

پستمدرن 

معرفتشناسی


تنوع و تکثر گروهها ،ارزشهای خاص بيشماری ميتوانند

مباني معرفتشناسي پست مدرن بر این اصل استوار است

ظاهر شوند و بر مبنای خواست افراد و گروهها نظم یابند یا

که نتایج و دستاوردهای استنباطي ما به زمان و مکان خاصي

در هم ریزند ،حفظ شوند و یا تغییر کنند .یکي از تفاوتهای

وابسته است و تعمیمپذیر نیست .درواقع ضدیت با فراروایت

جهتگیری ارزشي مدرن با پستمدرن در این است که

ها توسط بسیاری از پست مدرنیستها ،به معني رد هر گونه

نظامهای ارزشي مدرن ،اغلب انحصاری است و از

نظریه معرفتشناختي است .معرفتشناسي پست مدرنیسم،

اعضایشان ميخواهند که از همه ارزشهای آنها دنبالهروی

هدف خود را در خارج از جهان جست و جو نميکند و

کنند .در حالي که هواداران جهتگیری ارزشي پستمدرن،

بیشتر متوجه زمان حال است تا آینده و گذشته .از نظر

ميتوانند ارزشهایشان را در مجموعهای کموبیش بيپایان از

پستمدرنیسمها برای شناخت واقعي خود ،نخست باید

جابهجایي و تغییراحتمالي ترکیب کنند .رابرت ناش

زمینههای زندگي خود را درک کرد و فرد فقط در همان

فضیلتها و ارزشهای مورد حمایت مدرنیسم را

بستر مکاني و لحظه تاریخي که زندگي ميکند قابل شناسایي

خودانضباطي ،تعهد اخالقي ،تحمل و بردباری ،سخاوت

است (ویلسون .)199۷،پستمدرنیستها ،باور مدرنیستها

،بخشندگي و انصاف ميداند که هر یک از آنها برای ارتباط

به عقل انساني برای رسیدن به حقیقت را قابل دفاع و

با دیگران الزم است .او فضیلتهای پستمدرن را،

پذیرفتني نميدانند .بهزعم پستمدرنیستها عقل قادر به

حساسیت نسبت به واقعیتها قیاسناپذیری،تعینناپذیری،

ارائه یک الگوی جهاني واحد و معتبر نیست ،بلکه فقط

غیربنیادگرایي،و آگاهي هرمنوتیکي ميداند (ناش.)199۷،

ميتواند الگوهای محلي و خاص را ارائه دهد (هرست و

ارزشهایي که پستمدرنیسم بهویژه در تعلیموتربیت روی آن

وایت .)199۷ ،درمجموع ميتوان گفت در پستمدرنیسم

تأکید دارد شامل خالقیت ،تحمل عقاید دیگران و آزادی،

معیار مشخص و معیني برای مشخص کردن معرفت ارائه

اهمیت احساسات و هیجانات ،صداقت و درستکاری،

نشده است .در فلسفه پستمدرن به هر گونه روش شناخت

اهمیت و ارزش عواطف و هیجانها ،اهمیت شهود ،کوشش

پوزیتیویستي (اثباتگرایانه) یا روششناسي علمي برگرفته از

برای حمایت از گوناگوني و تفاوت است .مک کارتي بیان

پوزیتیویسم انتقاد ميشود « .رورتي درکتاب فلسفه و آیینه

ميدارد که ارزش پست مدرنیسم ،بیش از هر چیزی متوجه
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مشروعیتي است که به ذهنیتهای حاشیهای ميدهد و آن را

دربردارنده خشونت ،قفلوبندهای اداری و سازماني ،رکود

به میان ميکشد (مک کارتي .)199۷،بیشتر پستمدرنیستها

برنامههای درسي ،ارزشیابي نامطلوب ،تضاد سیاسي ،بحران

نميتوانند بر اصول اخالق ثابتي بهعنوان عمل اجتماعي

اقتصادی ،پیدایش انحطاط ،خستگي احساسي و عاطفي،

تأکید کنند ،آنها معموالً از قضاوتهای اخالقي اجتناب

غیراخالقي شدن آموزش و کارکنان و ناامیدی هستند .از نظر

ميکنند .آنها بیان ميدارند کهارزشها دروني یا ذاتي نیستند،

پستمدرنیستها،

مدرن

بلکه بهوسیله انتخاب گفتگو و مذاکره و تصرف تعیین

برتعلیموتربیت سبب افزایش احساس ناامیدی و ناتواني شده

ميشوند(مک الین .) 1996،در رابطه با اخالق باید به این

است .چرا که در تربیت از نوع مدرنیسم ،تربیت عاطفي و

نکته اشاره کرد که از دیدگاه پستمدرنیسم اخالق امری

احساسي نادیده گرفته ميشود و بر نوعي تربیت متکي بر

محلي و خاص است .یعني هیچ هنجار اخالقي جهانشمول

«عقالنیت تکنیکي »2تأکید ميشود (اسلیتری ،199۵ ،ص

وجود ندارد و ارزشها را باید در درون گفتمان پیدا کرد.

.)28۵-86

نگاه پستمدرن به اخالق نگاهي دروني است .انسان نجیب

از نظر ژیرو ( )1992پتانسیل رهایيبخشي ۳یکي از زمینه-

و شایسته به تبع شرایط و اوضاع و احوال تاریخي معنا دارد

های تربیت پستمدرني است که ميتوان از آن برای رفع

و امری نسبي است .حقایق و ارزشها را باید در درون

بحرانهای تربیت مدرنیسم استفاده کرد .از نظر وی و افرادی

گفتمان پیدا کرد .از دیدگاه پستمدرنیسم اخالق امری

مانند مک الرن ،۴تربیت سیاسي ۵یکي از جنبههای مهم

محلي و خاص است .در مجموع ميتوان گفت مباني ،اصول

تربیت و تربیت فرانوگرایانه است .آرون ویتس و ژیرو
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و روشهای اخالقي ثابت و یکسان از نظر پستمدرنیستها

( )1991تعلیموتربیت مطلوب از دیدگاه فرانوگرایي را

بيمعنا است .در تربیت اخالقي پستمدرن ،تربیت مبتنيبر

تربیتي ميدانند که در آن صدای فرهنگهای دیگر نیز شنیده

شیوه دموکراتیک و غیراقتدارگرا تجویز ميشود (فرمهیني

ميشود .از نظر آنان اگر فرهنگ مسلط در متون درسي

فراهاني ،1۳8۳،ص.)6۷

آهستهتر سخن بگوید ،صدای پای خردهفرهنگها در آن

تعلیموتربیت 

پستمدرنیسمو

شنیده خواهد شد .از نکات مورد توجه پستمدرنیسم در

ازآنجا که پستمدرنیسم بهمعنای تبیین بحرانهای عصر

عرصه تعلیموتربیت ارج نهادن آنها به اقلیتهای قومي،

مدرنیسم است ،در تربیت نیز بهمعنای بررسي بحرانهای

نژادی و جنسیتي و همچنین حمایت از تربیت

تعلیموتربیت و برنامه درسي در عصر مدرن است .متفکران

چندفرهنگگرا است (نجاریان و همکاران.)1۳81 ،

پستمدرن بر این باورند که تعلیموتربیت مدرنیسم

پستمدرنیسم با پذیرش برابری همه فرهنگها درصدد

بحرانزده است و باید از تعلیموتربیت و عناصر آن ،تعریف

است به تکثر فرهنگي از طریق تعلیموتربیت دامن بزند .در

جدیدی ارائه کرد .یکي از انتقادهای رویکرد پستمدرنیسم

تعلیموتربیت پست مدرن امکان طرح و اجرای یک برنامه

نسبت به تعلیموتربیت معاصر است (پیترز .)19۷۵ ،1از نظر

فراگیر و نظامیافته برای رشد و تربیت از دیدگاه مربیان این

اسلتری ( ،)199۵نظامهای آموزشي عصر نوگرایي و مدرن

تأثیرات

فناورانه

جامعه

2 - Technical Rationality
3 - Emancipatory Potential
4 - Mclaren
5 - Political pedayogy
6 - Aronwitz & Giroux

1 - Peters
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رویکرد وجود ندارد ،رورتي معتقد است که تعلیموتربیت

ارج نهادن به «تفاوتها ،»2برقراری عدالت و بیان تفاوتها،

باید در جهت خود-آفرینندگي گام بردارد و به دانشآموزان

تربیت دموکراتیک ،پرورش قوه انتقاد« ،شهود »۳و «تخیل»،

اجازه داده شود تا توانایي خود را به بهترین نحو نشان دهند

توجه به مسائل محیطي و مشکالت ناگوار ناشي از مدرنیته،

نظر

ارج نهادن به فرهنگهای متکثر ،توجه به معنای واقعي

پستمدرنیسمها باید به دانشآموزان فرصت الزم را بدهد

آزادی فرد و برخورداری دانشآموز از منابع متنوع دانش

تا ظرفیت انتقادی خود را گسترش دهند .این نوع

ازجمله داللتهای تربیتي پستمدرن به ویژه در دیدگاه

(فرمهیني

فراهاني.)1۳82،

تعلیموتربیت

از

(فاني.)1۳8۳،

تعلیموتربیت به جای تربیت شهروندان صرفاً خوب به

«لیوتار» است

تربیت شهروندان انتقادی همت گمارد .شهرونداني که قادر

پستمدرن

برنامهدرسی

به درک تناقضات ،نابرابریهای اجتماعي و سلطه باشند .در

پستمدرنیستها با اجرای برنامههای درسي تجویزی ،از

دیدگاه پستمدرن به دانش عملي بها داده ميشود و

پیش

نیستند.

دانشآموزان باید برای کاربستن یاد بگیرند.

پستمدرنیسم برداشتهای جدیدی را وارد تحلیل برنامه

تعیینشده

و

قابلاندازهگیری

موافق

درسي کرد که پیچدگيها ،تناقضها ،تضادها و شبکههای

تعلیموتربیتپستمدرن 

اهداف

غیرقابل پیشبیني از روابط را پذیرا باشد (دایرهالمعارف

گرچه متفکران پستمدرنیسم و نظریهپردازان برنامه درسي

برنامه درسي :2010 ،ص  .)688تالش برای شناخت برنامه

که طرفدار آنان هستند ،بهطور مستقیم به این موضوع

درسي بهعنوان موضوعي فرانوگرایانه را دال )1989( ۴آغاز

نپرداختهاند و یا این که درنهایت به یک جنبه با هدف خاص

کرد .وی مدلي با عنوان «برنامه درسي تحولي »۵مطرح کرد

تأکید کردهاند ،لیکن ميتوان از مجموع سخنان آنان اهداف

که درواقع نوعي خروج از تفکر مبتنيبر عقالنیت فنگرا

زیر را برای تعلیموتربیت پست مدرن استخراج کرد

است که در آن بر مفهوم «بينظمي »6تأکید ميشود .از نظر

(فرمهیني فراهاني،1۳8۳،ص.)1۳۳

اسلتری ( )199۵برنامه درسي پستمدرن بر مباحثي که

 -تربیت شهروندان انتقادی1؛

سبب افزایش آگاهيهای فرهنگي ،تاریخي ،سیاسي،

 -فراهمآوردن شرایطي برای برقراری دموکراسي رادیکال؛

بومشناختي ،۷الهیات ،8زیبا شناسي 9ميشود ،تأکید دارد .در

 -تأکید و توجه بر گفتمان سازندهي دانش؛

مدل برنامه درسي پستمدرني با اهمیت به رویکرد

 -بررسي تفاوت و نظامهای تفاوت بهمنزله هدفي تربیتي؛

کلگرایانه و مسائل بومشناختي ،مرزهای صوری و ساختگي

 -تأکید بر دانش عملي؛

بین کالس درس و محیط جامعه برداشته ميشود ،بنابراین

 -توجه به فرهنگ عمومي و مطالعات فرهنگي؛

در تربیت فرانوگرایانه بر نوعي «تربیت تحولي »10تأکید

 خود-آفرینندگي؛«اشر و ادواردز» معتقدند که هیچ گفتمان تربیتي یکهای

2 . Difference.
3 . Intuition.
4 - William, E. Doll,Jr
5 - Transformative Curriculum
6 - Chaos
7 - Ecological
8 - Theology
9 - Aesthetics
10 - Transformative pedagogy

وجود ندارد (اشرو ادواردز199۴،؛ بهنقل از آهنچیان ،ص)۵۷

1 . education of critical citizens.
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ميشود به گونهای که آموزش و تربیت ،نوعي همراهي معلم

ارتقای سطح بر اساس اندازهگیری کمّي چون سال تحصیلي

و دانش آموزان در یک سفر اکتشافي است (اسلیتری،199۵ ،

و پایه درسي نادیده گرفته ميشود .جریان یادگیری تا

ص  .)222-2۴کین چلو 1و استاین برگ )199۳( 2مدلي از

رسیدن دانشآموز به جایي که صالحیتي را در خود احساس

برنامه درسي فرانوگرایانه را با عنوان مدل مبتنيبر «تفکر

کند ،ادامه خواهد داشت .اما استفاده از نتایج خودارزیابي و

مابعد رسمي »۳مطرح ميکنند .استانلي )1992( ۴معتقد است

مشورت با هر یک از اعضای نظام آموزشي مورد توجه

که در برنامههای درسي جدید مبتنيبر رویکرد فرانوگرایي

مربیان پستمدرن است (فرمهیني فراهاني،ص .)162نقش

باید جهتگیریهایي درخصوص مبارزه با اشکال معیني از

ارزشیابي کمک به فرد است تا وضع خود را با مالکهای

سلطه در قالب جنسیتگرایي ،نژادگرایي ،رویکرد

قراردادی شخصي مقایسه کند و بکوشد تا ضعفهای خود

تکصدایي ،ظلم ،فشارهای سیاسي و سانسور مورد توجه

را ترمیم و اصالح کند .مشورت با دیگران برای کمک به

قرار گیرد.

هرچه درست ودقیقتر کردن تصویر خود نیز توصیه ميشود
(آهنچیان ،1۳82،ص.)121

محتوایدرسیپستمدرن 

برنامه درسي پستمدرن بر مباحثي تأکید دارد که سبب

كتابشناسی

افزایش آگاهي فرهنگي ،تاریخي ،سیاسي ،بوم شناختي،

آهنچیان ،محمدرضا (.)1۳81مناسبات انساني در سازمانهای آموزشي از

زیبایيشناختي و الهیات ميشود .محتوای برنامه درسي باید

دیدگاه مربیان مدرن و پست مدرن ،رساله دکترا ،دانشگاهخوارزمي
تهران(تربیت معلم) ،تهران.

به گونهای باشد که افراد را در زمینه «شدن» قرار دهد .برنامه

فاني ،حجتاهلل( .)1۳8۳داللتهای تربیتي دیدگاه پستمدرنیستي لیوتار

درسي پستمدرن بر ابعاد هنری ،ناعقالني ،شهودی و

و نقد آن ،رساله دکتری فلسفه تعلیموتربیت ،دانشگاه تربیت مدرس،

نمایشي فرد در فرایند یادگیری تأکید دارد(فرمهیني1۳8۳،

تهران.

،ص .)226یکي از تعابیر مربوط به پستمدرن در زمینه

فرمهیني

فراهاني،

محسن(.)1۳82

بررسي

دیدگاههای

تربیتي

پستمدرنیسم ،مجله دانشور ،سال دهم ،ویژهنامه علومتربیتي شماره

محتوا ،اصطالح تعبیر جعبه یادگیری است که بهعنوان

 ،1صص68-۵1

مصرفکننده آموزههای پست مدرن ،هنگامي که ذهن خود

فرمهیني فراهاني ،محسن(.)1۳8۳پستمدرنیسم و تعلیموتربیت ،تهران:

را وارد این جعبه ميکني ،بسته به آنچه ميخواهي یا آنچه

انتشاراتآییژ.

ميپسندی ،همان چیزی را بیرون ميآوری که پیش از ورود

فرمهیني فراهاني ،محسن( .)1۳89پستمدرنیسم و تعلیموتربیت ،تهران:

به جعبه در نظر داشتهای ،نه آنچه را که هست

انتشارات آییژ.

باقری ،خسرو( .)1۳۷۵تعلیموتربیت در منظر پستمدرنیسم .مجله

(آهنچیان،1۳8۳،ص.)۵2

روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران ،سال دوم ،شماره .1-۴
مکاللین ،تیم؛ کریستوفر کیپ؛ رابین پارمار .)1۳82(،تعریف پست

پستمدرن

ارزشیابی

مدرنیسم .ترجمه یوسف نوریزاده .نشریه فرهنگ و هنر  ،ادبیات

مفهوم امتحان و نمره در پست مدرن جایي ندارد ،حتي

داستاني  ،شهریور  ، 1۳82شماره ( ، ۷2صص .)۵۷ - ۵۷
نجاریان ،پروانه ،پاکسرشت ،محمدجعفر ،صفایي مقدم ،مسعود (.)1۳81

1 - Joe, L. Kincheloe
2 - Shirley, R. Steinbery
3 - Post -formal thinking
4 - Stanley

مضامین پستمدرنیسم و داللتهای تربیتي آن .مجله علوم تربیتي و
روانشناسي دانشگاه شهید چمران اهواز ،سال،1۳81دوره سوم ،سال
نهم ،شماره1و(2صص.)106-89
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 بررسي اهداف آموزشي از.)1۳8۵( صغری،محمد؛ دژگاهي،ضیمران

Peters, R. (1975). Education and the educated man. In R.
Dearden, P. Hirst & R. Peters (Eds.), A Critique of Current
educational aims (1-15). Routledge & kengan paul,
London.
Good, R (1996). Perspectives of posmodernism and science
education. Anaheim, U.S.A, Louisiana
Aronwitz, S.& Gioux, H. (1991). Postmodern education
politics, culture, and social criticism. University of
Minnesota press.

۵.6  شماره، فصلنامه اندیشه نوین تربیتي.دیدگاه میشل فوکو
 ترجمه عبدالکریم. از مدرنیسم تا پستمدرنیسم.)1۳82(  الرنس،کهون
. انتشارات ني،رشیدیان
Slattery, p. (2006). Curriculum development in the postmodern
ear. Garland pub. INC. Newyork and London.
Stanley, w.(1992), Curriculum for utopia: Social
reconstructionism and critical pedagogy in the postmodern
era. Albany, Ny: state University of Newyork Press.
Quinney, R. (1981). The Search For A Postmodern
Metaphysics, Boston College. Journal Thinking Fringe All
Elsa Review, November
Rorty, R.(1979)." Philosophy and Mirror of Nature. Princeton.
Pup
Wilson, B. (1997). The Postmodern Paradigm. Engleword
Cliff.

)محسن فرمهینی فراهانی(دانشیار دانشگاه شاهد

Nash R.(1997). “Answering the virtue crates, A moral
conversation on character education”. New York. Teachers
college press
Kincheloe, J. & Steinberg, S. (1993), A tentative description of
postformal thinking. Harvard Educational Review, 63(3),
296-320.
Lather, p. (1991). Deconstructing/ deconstructive inquiry: the
politics of knowing and being known. Educational Theory,
41(2), 153-173.
Usher, R, Brayan, I and Johnston, R (199۷). Adult Education
and The Postmodernism challenge. London, Routledge.
Cahoone, L.(1996). “From Modernism to postmodernism” .
Massachusetts, cambridge.
Marshall; Peters, M .(199۴). Postmodenism and Education. In
The Inten- ational Encyclopedia of Education
Beck , C. (1999). Postmodernism, pedagogy and philosophy of
education Ontario institute for studies in education
Kerka, S .(199۷). “Postmodenism and Adult Education”. Http:
Ilorders .Comlmembers/sp.
Lehrer, J. (2009). How We Decide. Boston: Houghton Mifflin
Harcourt.
Giroux. (1991)." Toward a postmodern pedagogy”. Section of
the Introduction To Postmodernism, Feminism. and
Cultural Politics. Albany: State University of New York
press
MacLean’S.(1996)." Continuing education and the postmodern
arts of Power" . Canadian journal of university continuing
education. 22. No. 2. Fall 1996
McCarty L. (1997)." Experience and the postmodern shift
education theory, vole 74. No .3.
Doll, Jr. W. (1989). Foundation of a postmodern curriculum.
Journal of Curriculum Studies, 21,243-253.
Encylopedia of Curriculum Studies (2010). Craig Kridel<
Editor. SAGE, LosAngeles, London.
Giroux, H. A (1992). The emancipation of teaching. Richard,
John, m (ed). Innovation in education: Reforms and critics:

8

