
 26-92، ص 1931بهمن ، 1، جلد  8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 
 

82
 

مدرنیسم و پست مدرنیسم با  دوره هایمطالعه 
تأکید بر دیدگاه های تربیتی




 
 طاهر امانی، سید علی موسوی ، جواد شیرکرمی 


 


دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی




 

 رد ،ه و اعمال خوداندیش با تواند می انسان بر خالف همه موجودات،:  چكيده
پیدایش موجب انسانی تفکرات  یهر زماندر . نماید تصرف و دخل هستی عالم

شده است که همه آنها بی شک نتیجه تالش بشر برای  ییایدئولوژیهاو  مکاتب
با وقوع هر تحولی، همه سازمان های است. بوده زیستن  راههای بهتر یافتن

جامعه و از جمله نظام آموزشی نیز در معرض تحول و دگرگونی قرار خواهند 
و تسهیل ابداعات و  همزمان با شتاب گیری رشد صنعت و اقتصادگرفت. 

 ات بسیار زیادی دررثیأتموجب مدرنیسم جریان شکل گیری اختراعات بشری، 
جهان گردید. سرعت یافتن  تربیتی درو  اجتماعی، های سیاسیتمام عرصه 

و  میالدی 07و تحوالت محیطی در دهه و ارتباطات بین المللی پیشرفت علوم 
منجر شد که به جهت  نوینیعصر گیری ، به شکل دهه های پس از آن

پست مدرنیسم یا فرانوین گرایی نامیده عصر  ،گسترش سریع علم و فناوری
ناکافی می  ،و مشکالترفع نواقص  برای ه های گذشته راار. پست مدرن شد

داند و تالش دارد تا شیوه های جدیدی برای حل مسائل و معضالت بیابد. 
، بدیهی است که عقاید بر خاسته از پست مدرنیسم موجب تمرکز زدایی

در محیط  خواهد شد.مشارکتی و  انعطاف و گسترش همکاری های غیر رسمی
وم ارزشهای و تدا نیروی انسانی در تربیتکنونی، نقش آموزش و پرورش متغیر 

  ر حائز اهمیت است.فرهنگی و اجتماعی بسیا
پست مدرنیسم، آموزش و پرورش. مدرنیسم، :ه های کليدیواژ

 
 

 مقدمه
و نهایتاً به انسان در یک پیوستار تاریخی از زندگی انفرادی به زندگی قومی و از زندگی کشاورزی به حیات مدرن صنعتی 

پیچیده کنونی که با عناوین عصر اتم، الکترونیک، انفجار اطالعات و عصر آدم های مصنوعی از آن یاد شده است، پا زندگی 
 (.1931نهاده است )حیدری تفرشی و همکاران، 

گره خورده  قرن هجدهمو با روشنگری  پانزدهمقرن اتفاقات برخی صاحب نظران با به زعم از تاریخ جهان که دوره ای 
جسته این  ویژگی های بر از شامل شده است وزمینه های گوناگون زندگی انسان ها  در بسیار زیادی را والتتح است،

 اجتماعی و سیاسی،استقرار دموکراسی و توسعه فعالیت های شهرنشینی،  افزایش روندعلوم جدید، توسعه  می توان هدور
 -های اخیر، جهان شاهد شکل گیری یک جریان فلسفیدر دهه  را نام برد. تدریجی نظام های سنتی افول و آموزشی

اجتماعی جدید بود. جریانی که به رغم گستردگی و پیچیدگی خاص خود، حوزه های مختلف زیبایی شناسی، هنر، ادبیات 
و  که از آن به پست مدرنیسم یاد می شود، در حقیقت انتقاد از مدرنیسم را به چالش فراخواند. این جریان و علوم اجتماعی

ال مطرح است که آیا پست مدرنیسم دورانی تازه از تاریخ حیات بشر ؤدر حال حاضر این س .بررسی بن بست های آن بود
ال با انواع پاسخ ؤزیرا برای این س ،ال قدری دشوار استؤپاسخ این س ین که همان استمرار مدرنیسم است.می باشد و یا ا

نامیده اند. از « عصر فرانوگرا»ی را به جهت گسترش سریع علم و فناوری عصر کنون (.1930)حسینی،  ها مواجه می شویم
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ویژگی های این دوران رشد و توسعه سریع فناوری و تغییر و تحوالت محیطی است. در چنین شرایطی جامعه و سازمان 
اینجا در  (.1933شده است )حیدری فرد،  یهای آن و از جمله نظام آموزشی و مدرسه نیز دست خوش تغییرات و تحوالت

عقاید پست مدرنیسم، به مطالعه و بحث در مورد دوره های تاریخی مدرنیسم و پس از توضیح مختصر تالش شده است تا 
 و دیدگاه های صاحبنظران در زمینه آموزش و پرورش پرداخته شود.  رویکردهای اساسیو 
 

 مدرنيسم 
معنوی  زمینه های مختلف مادی و در در تالش برای تحقق پیشرفت تمام طول تاریخ درانسان  ،موجودات خالف دیگر بر

 آورده به ارمغانانسانی  جوامع توسعه و پیشرفت برای جدیدی راایده های که  ه هاییاندیش لبریز است ازتاریخ . استبوده 
گ و تمدن اروپا رخ داد را مدرنیته گویند، که در فرهن مجموعه تحوالت قرن پانزدهم به بعد )از رنسانس به این سو(است. 

که می توان تحت عنوان یک رویکرد فلسفی به آن نگریست. گوهر مدرنیته گسست سنت ها و دگرگونی است. از 
تبدیل اقتصاد خانگی به اقتصاد کارخانه ای است )حیدری تفرشی و همکاران، مشخصات این دوره تولید ماشینی و 

آیند استانداردسازی و تالش برای تولید محصول با کیفیت تر و پر سودتر، از مشخصات دوره (. رقابت بازاری، فر1931
و  محوری -حقیقت، جهان شمولی ،سکوالریسم، عقل گراییمی توان به موارد  ویژگیهای مدرنیسماز مدرنیسم است. 

مشکالت زندگی اجتماعی و  حلید کل می باشد و به عنوان علمی تحوالت متأثر ازعقل  عقل گرایی: اشاره کرد. اومانیسم
 رنسانس از بعدکه  است دین از نیازی بی نوعی و دین از رویگردانی معنی به سکوالریسم: انسان محسوب می شود. فردی

 .دهند می دست از را خود اهمیت دینی نهادهای و اعمال ،سکوالریسمدر دیدگاه مطرح شد. 
 بر فرض با مدرنیته اندیشمندان. هست نیز محور حقیقت است، شمول جهان  محوری: مدرنیته از آن جهت که -حقیقت

 علمی و ی،نژاد قومی، هنجارهای و کنشها باورها، ارزشها، مجموعه که هستند باور این بر عام، انسانی ارزشهای وجود
 .(1931)زارع،  اروپاهمان  یعنیمتعلق به جامعه ای است که متفکرین به آن تعلق دارند،  فرهنگی درست،

 سلطه کلیسا و قرن چهاردهم میالدی به عنوان عصیان بر ضد رفتار و اومانیسم به نهضتی اطالق می شود که در :اومانیسم
 توانمندی و چیز است و همه مدار جوهره اندیشه اومانیسم این است که انسان، .فلسفه قرون وسطای اروپا شکل گرفت

هنر  طور که ادبیات و همان ،در نتیجه این تحول و نهضت .گیرد باید کانون همه توجهات قرار عظمت او و اقتدار کامیابی و
توسعه  طبیعت، اقتدار او بر هدف افزایش کامرانی بشر و با علوم تجربی نیز، می آید، تمجید انسان در خدمت ستایش و در
 .(1931، به نقل از زارع، واعظی) کند می بالندگی پیدا و

این دوران از هنگامی به وجود آمد که مقوله فرد با انسان خود را کشف کرد.  وع شد کهمدرنیسم( از زمانی شرنو گرایی )
هم زمان با این دوره، اروپای  (.1900مفهوم دوره بیداری افکار به عنوان برترین خصلت انسان مطرح شد )رحمان سرشت، 

و در نتیجه افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، تراکم جمعیت ، با نیاز به نیروی کار قرن نوزدهم در اوج صنعتی شدن
 در مناطق فقیرنشین، افزایش انحرافات اجتماعی، اعتیاد و خودکشی مواجه شد.

 
 مدرنيسم و آموزش و پرورش

م کم . قدرت کلیسا کرو به رو شدموزش و پرورش دوران روشنگری و مدرن در اروپا با اعتراض عالمانی چون مارتین لوتر آ
های نو راه را برای پیشرفت در علم هموار ی اندیشه. فرانسیس بیکن با ارائهگذاشت و قلمرو علم گسترش یافترو به ضعف 

 . می دانستای بت پرستی گونه را پایبند بودن به عقاید دیگران ویساخت. 
باید آنها معتقد بودند که است. از جسم و روح موجودی ترکیب یافته آدمی  اکثریت صاحبنظران دوره مدرنیسم،اعتقاد  به

متناسب با سن و نیازها مراحلی در نظر داشت و هر علم و هنری را با استعداد و ساخت ویژه ذهنی هر کودک هماهنگ 
و درجه بندی  همچنین آنها بر تجربه حسی. تأکید نمودند جسم و ذهن و عاطفه و بر رشد و پرورش همه جانبه نمود

 ا هر عصر و اجتماععلوم متناسب بلویت برای بقا و پیشرفت تمدن و اوو ر اساس اهمیت در زندگی بی انسان فعالیت ها
نماینده پیشاهنگ طبیعت گرایی در اواخر قرن  روسو از نظر آنها معلم باید با طبیعت هماهنگ باشد.بنابراین  .اصرار نمودند

هجدهم بوده است. به اعتقاد روسو آدمی از جسم و روح ترکیب شده است و آنچه او را از موجودات دیگر متمایز می سازد، 
همان روح اوست که منشأ الهی دارد. او می گوید انسان دارای عقل و وجدان است، که با عقل خود طبیعت و خدارا و 

یله وجدانش خیر و شر را می شناسد. همچنین وی وجدان را باالتر از عقل می داند، چراکه می گوید عقل می تواند بوس
، 1931انسان را فریب دهد. از نظر روسو ارزش ها ذاتی روح هستند و به گونه ای خودجوش شکوفا می شوند )کاردان، 

دخواهی و دیگر دوستی)نوع دوستی(. در تدوین مبنای معرفت (. روسو انسان را دارای دو انگیزه دانسته است؛ خو193ص
شناسی از دیدگاه روسو به طبیعت انسان توجه می شود تا روش های صحیح آموزش و پرورش کشف گردد. روسو، 

. کندداند. البته ناگفته نماند که استاد اصلی را طبیعت غیرفاسد معرفی میاستاد تربیت می 9طبیعت، آدمیان و اشیا را 
پردازد، تربیت منفی است. به نظر او الزم نیست ما از محاسن کار درست اخالقی ای که روسو به آن میترین مسئلهمهم
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سخن بگوییم، بلکه کافی است کار بد را به کودک نیاموزیم، زیرا فرد به صورت طبیعی کاری مثل دروغ گفتن را بلد 
 آموزد.ست که دروغ گفتن را به او مینیست، انسان به صورت طبیعی راستگوست و جامعه ا

( آزادی و 9( فساد جامعه 2( نیک و الهی بودن 1با مطالعه اندیشه های تربیتی روسو می توان سه اصل اساسی را نام برد؛ 
پیروی از قانون. روسو معتقد است چون طبیعت آفریده خداوند است، بنابراین نیک است. روسو معتقد است که اگر تعلیم و 

یت در محیطی فاسد و بدون توجه به قوانین طبیعی باشد، فرد را از تربیت صحیح دور نموده ایم، بنابراین فردی که باید ترب
برای زندگی در اجتماع آماده گردد، بایستی به دور از اجتماع فاسد باشد و زیر نظر مربی با رعایت قوانین رشد، تربیت شود 

 (. 1931)کریمیان و فضل الهی، 
پستالوتسی، کانون توجه خود را بر تجربه حسی متمرکز می کردند. این تجربه در حکم ابزاری برای تجزیه و تحلیل 

نامید. این اصطالح به معنی  1طبیعت به اجزاء متشکله آن به شمار می آمد. پستالوتسی کشف بزرگ خود را آنشاوونگ
س پستالوتسی مبتنی بر صورت، شماره و نام اشیاء بود. تشکیل مفاهیم روشن بر مبنای ادراک حسی است. شیوه تدری

پستالوتسی تعلیم و تربیت را  (.171ص 1933پستالوتسی بر تجارب ساده اولیه، بی میانجی و ملموس تأکید دارد )گوتک، 
بود  دارای رشدی طبیعی، فزاینده و هماهنگ می دانست که شامل همه استعدادها و توانایی های کودک می شد. او معتقد

که جسم و ذهن و عاطفه باید همه با هم رشد و پرورش یابند. به نظر پستالوتسی، تعلیم و تربیت باید بر اساس تجارب 
کودک صورت گیرد و در این بین خانه و مدرسه هر دو باید مشارکت داشته باشند. به عقیده او برای طبیعت و رشد باید 

ت و هر علم و هنری را باید با استعداد و ساخت ویژه ذهنی هر کودک متناسب با سن و نیازها مراحلی در نظر داش
 هماهنگ نمود. وی همچنین برای تعلیم و تربیت اصولی را به شرح زیر در نظر داشت:

 ( برنامه تربیتی بایستی با رشد جسمی و روانی کودک هماهنگ باشد.1
 ( باید کودک را دوست داشت و به شخصیت او احترام گذاشت.2
 باید آموزش و پرورش را بر اساس تجربه قرار داد.( 9
 ( باید آموزش و پرورش را بر اساس عمل و زندگی عملی بنا نهاد.4
 (.1931( برای آموزش بایستی در ابتدا از مسائل ساده به سمت مسائل پیچیده تر حرکت کرد )کاردان، 1

بدون نقشه به صورت منظم در آورد. وی بر پایه روان هربارت اولین کسی بود که تعلیم و تربیت را از امری اتفاقی و 
هربارت در محیطی توأم با نظم، تحقیق و پرورش حس  شناسی تداعی گرایانه، روشی برای آموزش مطرح ساخت.

 زیباشناسی تربیت یافت که این امر موجب تبحر او در زبان و ریاضیات و موسیقی شد. 
 یم نمود:عقاید هربارت را می توان بر سه بخش تقس

اول( بخشی که جنبه منطقی دارد و با بررسی ابزارها و معیارهای تفکر فلسفی او مرتبط است. دوم( بخشی که درصدد 
است تا به تبیین عمدتاً تاریخی مسائل روان شناسی، تعلیم و تربیت، متافیزیک و اخالق بپردازد. سوم( بخشی که با نظام 

 (.197ص 1937، یابی فلسفی جامع سروکار دارد )اولیچ
هربارت نظریه قوای مجزای ذهنی را رد کرد و رابطه خالقی بین روانشناسی و سایر علوم همچون ریاضیات، فیزیولوژی و 
پزشکی برقرار نمود. او معتقد بود که تشکیل شخصیت یا منش، هدف نهایی تعلیم و تربیت است و همه فعالیتهای تربیتی 

زیست شناس  2اسپنسر در زمینه تعلیم و تربیت تحت تأثیر نظریه چارلز داروین دف.وسایلی هستند برای نیل به این ه
معروف انگلیسی بود. اسپنسر باور داشت که رشد و تکامل انسان از یک رشته مراحل تحولی ویژه می گذرد که این مراحل 

سازگار کردن » بیت عبارت است از از فعالیت های ساده به پیچیده و تخصصی منتهی می شوند. از نظر اسپنسر تعلیم و تر
وی تعلیم و تربیت را برای سازگار کردن انسان با محیط پیرامون خود، مورد توجه قرار می دهد. او « انسان با محیط خود 

معتقد بود که تعلیم و تربیت باید بر اساس علوم طبیعی و اجتماعی پی ریزی شود تا بتواند برای انسان عصر جدید مفید 
 (.  213ص 1932ژوهشگاه حوزه و دانشگاه، باشد )پ

 به سیاست، حوزه درهنری، آموزشی و تکنولوژیکی اشاره کرد.  -ابعاد سیاسی، فرهنگینتایج مدرنیسم می توان به  از
پیدایش  آن استوار هستند؛ دولت بر حکومت و و هنجاری که سیاست، ارزشی های نظام در تغییر شامل آن اعم معنای

 اجتماعی های تضاد دموکراسی، پیدایش ،جمهوری های نظام برآمدنو  سیاسی جدید، فروپاشی رژیم های کهننظام های 
 در تحول فرهنگی، های نظام در تحول و تغییر، فرهنگی حوزه در. شدند مشاهده دنیا کنار گوشه در انقالبی های جنبشو 

رهنگ ف حوزه در تحول. بود ها نگرش همین محصول زیادی حدود تا که فمینیسم پیدایش زنان، مسائل به نگرش الگوهای
 در تحول، بهداشت مسئله به نگرش نحوه در تحول (،تئاترو  سینما نقاشی، معماری،ها،  نمایشی )نظیر مجسمه تجسمی و

اطالعات انفجار  عصرها و  ایدئولوژی هنجارها و، ارزشهاعرصه  تحول در ،ربیتت و تعلیم و پرورش و آموزش های حوزه
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گسترش بی  ،اطالعات سریع انتقال اثر در مکانی و زمانی های فاصله رفتن میان از و جهانی ماهواره ای؛ پیدایش دهکده
 .(170ص 1903، )نوذری ندزندگی انسانها اثر گذاشت گستره رویه شهر نشینی، بر

 و تحقق رساندن استعدادهای ذاتی افرادپی به ظهور  در ،قوای عقالنی انسانها کید برأت با ،یسمپرورش مدرن آموزش و
انقالب همزمان با جدهم یعنی در قرن هنوجوانی  توجه به شناخت عالم کودکی ونهضت  .استفرایند رشد همه جانبه 

و در نهایت توجه بیش یسم اگزیستانیسال و تحلیلیهای  فلسفه ظهور به تحقق یافت. این تغییراتسیاسی اروپا  اجتماعی و
   امور اجتماعی منجر شد.از پیش به 

  
 پست مدرنيسم 

از حدود نیمه قرن بیستم، جنبشی فرهنگی که ریشه عمیقی در تاریخ هنری و نظریه هنر شناختی دارد، تا شاید راهی 
. در واقع پست مدرن به دنبال راه حل های جدید و به روز برای رفع ، مطرح شدبرای حل معضالت و کاستی ها بیابد

یش بینی می شود که سازمان ها در آینده، غیرمتمرکزتر، منعطف تر، مشارکتی تر، خوداتکاتر و با معضالت، نواقص است. پ
پست مدرنیسم یکی از بزرگ ترین  (.1931تناقضات و ابهام های بیشتری مواجه خواهند بود )حیدری تفرشی و همکاران، 

 .بسیار مطرح است علمی و غیر علمیاعم از رسمی، غیررسمی، محافل همه در  است که امروزههای بحث برانگیز مسأله
امروزه شاهد شکل گیری انجمن های غیر رسمی فراوانی در سطوح محلی، کشوری و بین المللی هستیم که افراد دارای 

زیست محیطی، سیاسی، مشکالت یا دغدغه های مشترک را با هدف کسب راه حل های مطلوب برای مواجه با مسائل 
 به هم پیوند داده است.شی و بحران های بین المللی آموز

(. تفکر پست 1334توان فقط جنبشی سیاسی، فلسفی یا زیبایی شناختی انگاشت )مارشال و پیترز، پست مدرنیسم را نمی
چگونگی درنیسم به شرح پست م .ای یافته استالعاده رشد و گسترش فوقو اخیراً  های بسیار کاربرد داردمدرن در حوزه

پردازد که همراه با سالهای پایانی جنگ جهانی دوم می ازاقتصادی،  -های اجتماعیجدید فرهنگ و سازمان ظهور اشکال
 .ها بوده استهای مختلف، ارتباطات و انقالب در فرهنگرشد صنایع، ظهور فرهنگ

تالش برای ، در عنوان پروژه یا رسالتای پروژه یا رسالت دانست. پست مدرنیته به توان گونهپست مدرنیسم را می
 به بخشیدن تحقق هدفبا  جمعی و فردی خرد تحسین روشنگری، عصر گرایی جهان یا گرایی کلیت بازاندیشی درباره

قد از نقدهای مهم بر پست مدرنیسم یکی این است که، در ن (.1903ری، نوذ) است گرا کثرتو  کلی غیر تاریخ، در عقل
مدرن مانند فدریک جیمسون گرا است. برای نمونه، برخی از نویسندگان پستجهان شمول )فراروایتها( خودشمالی جهان

، تاکنون بر همچنین (.1900اندیشند )پارسا، شیوه گسترش منطق فرهنگی پست مدرن در مقیاس جهانی می به ترسیم
های مثبت و در این میان رویه ؛شده است مدرنیسم تأکیدکم ژرفایی و سطحی بودن پست ،جوهره بی نظمی، آشفتگی

 (.1903سازنده، خالق و ابتکاری آن مانند گوناگونی و تکثرگرایی نادیده گرفته شده است )نوذری، 
میشل فوکو و ژاک دریدا از بزرگ ترین فیلسوفانی هستند که نام آنها با پسامدرن عجین شده است. دریدا با زیر سؤال 

ال مفاهیمی پویا، جدید و خالق است. مفاهیمی که می تواند با عملیاتی کردن اندیشه های به دنببردن مفاهیم تجدد 
ز مسائل تعلیم و تربیت را حل کند. فوکو یک جامعه شناس فلسفی، فراگیرانی خالق و نوآور تربیت نماید و بسیاری ا

ت گرایی و نیز از نیچه تأثیر پذیرفته فرانسوی بود که از عقاید ماکس وبر، ایده های مارکسیستی، روش هرمنوتیک، ساخ
است. آثار بر جای مانده از فوکو به عنوان یک اندیشمند، یک تاریخدان و یک فعال سیاسی را بزرگ ترین واقعه قرن در 

با دیدگاه های هابرماس و فوکو در جامعه  1337پسامدرن در دهه (. 1930حوزه اندیشه معرفی کرده اند )ربانی و بدری، 
 ز و با نظریات لیوتار تکمیل شد.اآغشناسی 

لیوتار معتقد بود که پسامدرن عصر افول تعاریف منطقی است و این به طور حتم از پیشرفت علوم حاصل شده است. لیوتار 
 کار خود را با ترسیم بن بست های مدرنیته آغاز کرد و کار را به جایی رساند که حتی از علم پست مدرن نیز سخن به

که دانش به فرا روایت هایی متکی است  ابراز نمود وی، قرار می دهدانتقاد را مورد  امروزی میان آورد. لیوتار وضعیت دانش
از نظر لیوتار، . تزلزل ها استبه رسیدن دانش نیستند. هدف علم و دانش جست وجو برای وفاق نیست، بلکه برای  که

، بر دیگری برتری ندارند یکدر عرض هم قرار دارند و هیچ زبان فلسفه،  مانند زبان علم، زبان دین،زبانهای مختلف 
 .کنندبرای دیگری تعیین تکلیف نمی توانند  یکهیچ بنابراین 

 
 پست مدرنيسم و آموزش و پرورش

گراید. آموزگار و شاگرد عرضه کننده و مصرف کننده مدرن، یادگیری به تولید دانش فروختنی میدر تعلیم و تربیت پست
ای ذاتاً دیگر دانش مقولهاکنون شود. گردند و دانش با نگرش به موقعیت تعریف شده آموزنده آموخته میکاالی دانش می

 (.1334شال و پیترز، دانش، هدف نیست )مارخود مطلوب نیست؛ یعنی 
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مدرنیسم در تعلیم و تربیت، پدیداری تعلیم و تربیت انتقادی است که ریشه در مکتب فرانکفورت از پیامدهای جریان پست
اند: مارکس، هورک هایر، تئودر آدونور، هربرت )نظریه انتقادی( آلمان دارد. نمایندگان برجسته این مکتب این چند تن

نظیر هایی پدیدهاجتماعی،  و برابری تفکر انتقادیقرار تو اسایجاد همزمان با  (.1900ماس )بهشتی، مارکوزه و یورگن هایر
 . فر می کاهندگرایی جنسیت و نژادگرایی

این عقیده اند که مدارس باید خود را برای شنیدن صدای دیگران آماده کنند. اینک مربیان، تدوین  پست مدرنیست ها بر
و نویسندگان کتاب های درسی نه تنها باید صدای دیگران را بشنوند، بلکه باید گوش فرا دادن را  کنندگان برنامه درسی

طرفداران پست مدرنیسم می گویند فناوری اطالعات نه تنها با استفاده از رایانه ها، مودم ها و روش های تله . آغاز کنند
آورده اند. ما باید  موزش و پرورش را نیز تحت سلطه خود درنوردیده است، بلکه ابزارهای اطالعاتی، آ مرزها را در ،فاکس

در . معلوم کنیم تا چه حد فناوری جدید آزادی بخش است و تا چه حد در خدمت منافع تجارت مبتنی بر بهره کشی است
که پست  هنر و زیبایی شناسی تحت نام تخصص راه خود را از علم، اخالقیات و قانون جدا کرده است. در حالی ،مدرنیسم

 (.1930)حسینی،  مدرنیسم طرفدار الحاق مجدد این حوزه ها به یکدیگر است
 مدرن نیز بهدر تعلیم و تربیت پست به شمار می رود، مدرنیسمهای بنیادین پستاز مفروضه، که به دیگراننسبت  نگرش

تعلیم و که معتقد است . ژیروید استمورد تأکتکثرگرایی فرهنگی فردی و تفاوتهای شکل یک اصل کاربرد دارد. بنابراین 
آید تا شهروندان دارای اختالفات تربیت منتقد از ترکیب بعدهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پدید می

 (. 1330)یوزر، برایانت و جانسون،  اجتماعی را به یکدیگر بپیوندد و سیاسی، فرهنگی
در تعلیم و  ،اجتماعی خود گسترده و در قسمت هایی مبهم می باشد -فلسفیپست مدرنیسم به همان میزان که در نگاه 

توجه به آن چه از دیدگاه متفکران این جریان فکری به دست می آید،  تربیت نیز دیدگاه منسجمی ندارد، البته می توان با
پست مدرنیسم در عرصه  یکی از نکات مورد توجه خطوط کلی تعلیم و تربیت را از دیدگاه پست مدرنیسم ترسیم کرد.

خالف دوران مدرن که تالش می کرد فرهنگ واحدی را نهادینه کند  توجه به خرده فرهنگ هاست. بر ،تعلیم و تربیت
 دامن زند به تکثر فرهنگیتا از طریق تعلیم و تربیت پست مدرنیسم با پذیرش برابری همه فرهنگ ها در صدد است 

صداهای دیگر هم شنیده می  تعلیم و تربیتی است که در آن پست مدرنیسم، بتعلیم و تربیت مطلو(. 1930)حسینی، 
که دانش آموز را نسبت به نظام فرهنگی آشنا می کند و درصدد می داند پست مدرنیسم، معلم را روشنگری  .شود

 ساختارزدایی از آن است.
نظام تعلیم و تربیتی برخاسته از پست مدرنیسم را می توان در کلیات، اهداف و اصول، محتوای و روشهای تعلیم و تربیت 
خالصه نمود. از میان کلیات می توان به آزادی فکر و اندیشه، پویایی برنامه ها، ساختارشکنی نوشته های درسی، تأکید بر 

و مطلقی وجود ندارد. در پست مدرنیسم دست یافتنی نیستند و هیچ هدف ایده آل انتقادی بودن، اشاره کرد. اهداف نهایی 
اهداف همچنین به صورت مرحله ای و سلسله مراتبی هستند. اصول فراتر از شیوه و افراد فراتر از اصول هستند و به 

جدید مورد تشویق قرار می  استعداد و توانمندی های افراد توجه می شود. روش ها وابسته به موقعیت بوده و شیوه های
)ربانی  کرددر محتوا باید نیازها و عالیق ذی ربطان و ذی نفعان را ملحوظ نمود و باید مهارت حل مسأله را تقویت گیرند. 

 (. 1930و بدری، 
از رویکردهای جدیدی که اخیراً )طی دهه های اخیر( در حوزه تعلیم و تربیت مطرح شده است، می توان به نظریه 

مباحث بازتولید، ایدئولوژی و برنامه های در نهایت پست مدرن اشاره نمود.  قادی، هویت بین المللی، پدیدارشناسی وانت
پنهان از مهمترین عناصر بنیادی در نظریه انتقادی محسوب می شوند. نظریه پردازان انتقادی ریشه همه مشکالت درسی 

نند. آنها عموماً معتقدند که در آموزشگاه ها باید شیوه های آموزش، آموزش و پرورش را ناشی از تضادهای طبقاتی می دا
 ارزشها و برابری مورد توجه قرار گیرد. 

در چند دهه اخیر مبحث جدیدی به نام پدیدارشناسی وارد حوزه آموزش و پرورش و پژوهش های تربیتی شده است. 
انسانی افراد مختلف را به طور مجزا بررسی می کند و نتایج پژوهش پدیدارشناسی مبتنی بر زیبایی شناسی، برداشت های 

و توصیف های حاصل از این برداشت ها را به شکلی که در برداشت های سایر افراد ظاهر می شود، بررسی می کند 
نامه حوزه پدیدارشناسی تعلیم و تربیت و بر از طرفی پژوهشگران (.1331؛ به نقل از پاینار و همکاران، 1331)ویلیس، 

تدریس را به عنوان  1درسی نیز، هر یک رویه و موضوعات متفاوتی را دنبال کرده اند. پدیدارشناسان و از جمله تدآئوکی
نوعی جهت گیری نسبت به زندگی در نظر می گیرند. از دیدگاه تدآئوکی، پدیدارشناسی تالش دارد تا علوم اجتماعی به 

یدارشناختی، پژوهشگر برنامه درسی افراد را در زمان حاضر مورد مطالعه و مبانی زیست شده اش رجوع کند. با نگاه پد
بررسی قرار می دهد. در این مسیر کانون اصلی درک این امر است که افراد در موقعیتی که قرار دارند، چه معانی و 

ر رشناسان و آموزش و پرورش دبرداشت هایی را درک و تجربه کرده اند. از دیدگاه تدآئوکی، برنامه درسی ناشی از اراده کا
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ون منن نیز بر شیوه ارائه و لحن آموزش و تدریس تأکید نموده است. وی همچنین سطح منطقه ای و یا استانی است. 
 معتقد بود که در پژوهش تربیتی باید دانش آموز را مورد توجه قرار داد. 

اهی فرهنگی، تاریخی، سیاسی، بوم شناختی، زیبایی وجب افزایش آگد که ممدرن بر مباحثی تأکید دار برنامه درسی پست
به بافت و شرایط کلی حیات انسان متکی است. در  ،شناختی و الهیاتی می شود؛ بدین معنی که این نوع برنامه درسی

ال نوعی قرار دهد. برنامه درسی باید به دنب« شدن»واقع، محتوای برنامه درسی باید به گونه ای باشد که افراد را در فرآیند 
بررسی مسائل  و به کشف زان در یک سفر اکتشافی و امیدوارانه،تربیت تحولی باشد که باعث شود معلمان و دانش آمو

 (. 1933بپردازند )بیرمی پور و همکاران، 
 پست مدرنیست ها با ساختار شکنی تالش دارند تا ناعدالتی و سلطه گری را کنار زده و زمینه مشارکت همگانی ذی نفعان

و ذی ربطان را مهیا سازند. در برنامه های آموزشی پست مدرنیسم، هرگز هیچ صاحب حقیقی وجود ندارد و نیازها و 
دی همه افراد باید درک شود. بنابراین برنامه ها باید غنی و شامل فرضیه سازی، آزمون سازی و تفسیر، تشویق نتوانم

د. بنابراین شیوه نو پرورشی نیز باش یراف از رسالت های آموزشاندیشه های جدید و از طرفی شامل نظارت بر عدم انح
 های آموزشی عموماً دانش آموز محور بوده و معلم باید به عنوان راهنما و کمک کننده به چگونگی یادگیری باشد.

 
 جمع بندی

رشد رقابت های مطرح شد. نیاز به نیروی کار و  صنعتی شدنبا دوره توجه انسان به خود و استعدادهایش، نو گرایی 
، از نظارت و کنترل بر تولید و کسب سوداستانداردسازی و تالش برای های صتعتی و اقتصادی و به تبع آن ظهور پدیده 

در . اشاره کرد جهان شمولیو  سکوالریسم، عقل گراییمی توان به این دوره ویژگیهای مشخصات دوره مدرنیسم است. از 
 .است بوده نیوتنی استناد به قواعد استداللبر بیشتر و پایه الگوهای علوم طبیعی ر آل بهعصر مدرنیسم، فلسفه اید

پسامدرن از آنجا که دیدگاهی منتقدانه در برابر معضالت و بن بست های مدرنیته دارد و معتقد است که مدرنیته قادر به 
به ویژه از دیدگاه تربیتی ایده های جدیدی را پاسخگویی به بسیاری از نیازهای بشری نبوده، حرکتی مطلوب می باشد. 

 (.1930مطرح می نماید که باعث تشخیص ضعف ها و بحران های نظام آموزشی مدرنیسم می شود )ربانی و بدری، 
و بنابراین آن را چیز جدیدی نمی دانند. اما دسته ای  که پست مدرنیسم نوعی بازنگری به مدرنیسم استگروهی معتقدند 

 به زمان بستر در بشریجامعه  و معتقدند که مگونی می دانندناهو  دوران پیچیدگی، تناقض، تنوعرا  معاصر دوراندیگر 
 .اندیشدمی دیگران با همزیستی برای جدید امکانات و خود درباره تفکر جدید هایشیوه

در عصر پسامدرن، شاهد شکل گیری رویکردهای باال به پایین، پایین به باال و رویکرد مشارکتی در برنامه درسی هستیم. 
و به حداقل رساندن تأثیر او، ایجاد ارتباط بین هدف، محتوا و  برنامه ریزی باال به پایین شامل مقاومت در مقابل معلم

در برنامه ریزی پایین به باال، متخصصان امر تعلیم و تربیت بر نقش و ابتکار  .است استفاده از نظر متخصصانارزشیابی و 
 فعالیت های عملی و مشارکتی گردید.عمل معلم و مربی تأکید دارند. انتقادات به رویکرد معلم محوری موجب تمایل به 

حائز است. به تعبیری نظام  در محیط متغیر عصر حاضر، نقش آموزش و پرورش در زندگی فردی و اجتماعی افراد بسیار
آموزش و پرورش الگویی برای سایر سازمان ها و مؤسسات بوده و وظایف خطیری نظیر آموزش و پرورش نیروی انسانی، 

 آگاهی بخشی نسبت به تغییر و تحوالت جدید و اشاعه و ارتقای فرهنگی را بر عهده دارد. 
 
 

 منابع
 ( پست مدرن و اصالحات برنامه درسی، 1933بیرمی پور، علی؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ هاشمی، سیدحسن .)

 .91-44مجله رویکردهای نوین آموزشی، سال پنجم، شماره اول، ص 
 ( 1900رحمان سرشت، حسین،)انتشارات (. تئوری های سازمان و مدیریت )از نوین گرایی تا پسانوین گرایی 

  نگی فن و هنر.مؤسسه فره
 ( سیمای مدرسه در عصر فرانوگرا، 1933حیدری فرد، رضا .) 12-11. ص 4مجله چشم انداز، دوره نهم، شماره. 
 نقش جهانانتشارات  مدرنیته و پست مدرنیسم، تهران،تپس (.1903) علینوذری، حسین. 
 ( تحلیلی بر دیدگاه های تربیتی 1930ربانی، رسول؛ بدری، احسان .) پسامدرن، پژوهشنامه انقالب اسالمی، سال

 .91-14هفتم، شماره پانزدهم، ص 
 ( تعلیم و تربیت از مدرنیسم تا پست مدرنیسم، بر گرفته از 1931زارع، محمد .)
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