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  چکیده 
برنامـه  . شـود  نامیده می »برنامه درسی« کهفرعی وجود دارد  اي حوزهة تعلیم و تربیت، در داخل حوز

معرفـت  هـاي   حوزین مباحث نظري از اختالف برانگیزتر ۀمطالعاتی، در زمین ةعنوان یک حوز درسی به
و مصـدر ایــن اخــتالف نظــر بــین   یکـی از مبــاحثی کــه از دیربــاز منشــأ . شــود بشـري محســوب مــی 

. هاي هنجاري برنامه درسی است هاي برنامه درسی یا نظریه ن این رشته بوده، ایدئولوژيردازاپ نظریه
نگاهی گذرا . برنامه درسی است ۀموضوع ایدئولوژي برنامه درسی یکی از مباحث اساسی و پر مناقش

وضـوع  هاي گذشته حاکی از آن است که به ایـن م  ة برنامه درسی در دههبه منابع منتشر شده در حوز
اي در این زمینه به رشته تحریـر در آمـده    نحوي که آثار قابل مالحظه توجه بسیار جدي شده است؛ به

 4و میلـر  3انـد، آیزنـر   ن زمینه آثار معتبـري منتشـر نمـوده   نظران بنامی که در ای دو تن از صاحب. است
این زمینه، تنوع  میلر در هاي آیزنر و آن است تا ضمن بررسی عمیق اندیشهحاضر بر  ۀمقال. باشند می

براي نیـل  . اي منطقی به تصویر بکشد گونه هاي برنامه درسی و دالیل آن را به ها از ایدئولوژي برداشت
ا تـأملی دوبـاره در   و پس از آن، بـ  نظر شده هاي هر دو صاحب تدا مروري بر اندیشهبه این مقصود، اب
ۀ بــا مقایســ ،اج گردیــده و در نهایـت هــاي ایــن افـراد اســتنت  هـا، نکــات کلیــدي اندیشـه   ایـن ایــدئولوژي 

نتـایج ایـن مقایسـه و     ،طور کلـی  هب. گیري انجام شده است آیزنر و میلر، تحلیل و نتیجههاي  ایدئولوژي
نظر وجود  بینی این دو صاحب هاي اساسی و بنیادي در فلسفه و جهان دهد که تفاوت ی نشان میارزیاب
  .دارد
هـاي   هاي دینی و معنوي، نظریه برنامه درسی، پست مدرنیسم، آموزههاي  ایدئولوژي :هاي کلیدي واژه

  .توصیفی برنامه درسی، آیزنر، میلر
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  مقدمه
راي دو ویژگـی اساسـی اسـت؛    دا) 1981، 2بوشـامپ ( 1مطالعاتی ةیک حوزعنوان  به برنامه درسی ۀرشت

. گذرانـد  تکـوین خـود را مـی   ت و دوران رشـد و  مطالعات برنامه درسی نسبتاً جوان اس ةکه حوز نخست آن
چگونـه  «تحـت عنـوان    3گردد؛ زمانی که نخستین کتاب بابیت باز می 1918درسی عمدتاً به سال  تولد برنامه

 ةچه قبالً توجه بسیاري بـه محتـوا شـده بـود، لکـن حـوز      اگر. منتشر گردید »یک برنامه درسی طراحی کنیم
 4ریـزي درسـی   ون توجه قرار دادن فرایند برنامـه کانجدید برنامه درسی با مطرح کردن سؤاالت دیگر و در 

. شـود  تخصصـی یـاد مـی    حـوزة یـک  عنـوان   بهامروزه از برنامه درسی ). 1992، 5کالین(گسترش پیدا کرد 
برنامـه درسـی از    حـوزة آن است؛ به این معنـا کـه    6اي برنامه درسی، ماهیت میان رشته حوزةدومین ویژگی 

گیـرد   بهـره مـی  ... سـفه آمـوزش و پـرورش و    شناسی، فل شناسی، جامعه روانعلمی گوناگون نظیر هاي  حوز
نظـران و نویسـندگان    ها، بسـیاري از صـاحب   به دلیل همین ویژگی). 1993، 8؛ وایلز و باندي1976، 7زایس(

از جملـه،   .انـد  بـودن ماهیـت آن ابـراز نگرانـی کـرده     حوزه نسبت به روشن نبودن حدود و ثغـور و شـفاف ن  
درسـی از همگـونی تخصصـی،    برنامه  حوزةدارد که بسیاري از اساتید دانشگاهی  اظهار می) 1994( 9گودلد

. خورد، برخوردار نیستند ربیتی به چشم میشناسی ت هاي آموزشی از قبیل روان اي که در سایر گروه به اندازه
کافی ساختارمند نیسـت تـا بتـوان بـا اصـولی       ةبرنامه درسی در قالب علمی و عملی به انداز حوزةرو،  از این

ایـن ابهـام و عـدم شـفافیت، در بسـیاري از موضـوعات       ). 1982، 10ولَـنس (منسجم و منظم آن را تبیین کرد 
در . اسـت  11برنامـه درسـی   ۀاین موضوعات، بحـث نظریـ   ۀاز جمل. برنامه درسی ساري و جاري است حوزة

  ).1982، 12کلیبارد(هاي زیادي وجود دارد  رها و ابهامرنامه درسی اختالف نظب ۀرابطه با بحث نظری
اي  دسـته . ۀ برنامـه درسـی اسـت   یا نبود نظریـ ها  نظریهتکثر  ةها، بحث دربار یکی از این منازعات و ابهام

اي از  گـر طبقـه   اي کلی، اصول یا قواعدي که تبیـین ه اي منسجم از گزاره نظریه را مجموعهمعتقدند که اگر 

                                     
1. Curriculum as Field of Study  
2 . Beauchamp 
3 . Bobitt 
4 . Curriculum Development 
5 . Klein 
6 . Interdisciplinary 
7 . Zais 
8 . Wiles and Bondi 
9 . Goodlad 
10 . Vallance 
11 . Curriculum Theory 
12 . Kliebard 
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 ۀنظریعنوان  بهشوند، در نظر بگیریم، در این صورت چیزي  برنامه درسی شناخته میعنوان  هبهایی که  پدیده
زم وجـود  کـافی و ال  ةبه انـداز  برنامه درسی ۀنظریبه بیان دیگر، به استثناي چند مورد،  .برنامه درسی نداریم

بررسی اندیشـمندانه، تحلیـل،   نامیم، مطالعه و  ر بسیاري از چیزهایی که نظریه میت شاید اصطالح دقیق. ندارد
دانـش   ۀآنکه به ظهـور و بسـط دقیـق و موشـکافان     ۀ دقیق یا عناوین دیگر باشد؛ بیترکیب، تفسیرهاي پیشرفت

هاي بسـیار فراوانـی مطـرح     ۀ دیگر معتقدند که نظریهدست). 1982ولَنس، (جدید در برنامه درسی منجر شود 
، از دیدگاه این دسته. مل توجهی ندارندو کالسی نیستند و به عهاي عملی  ، لکن آنها بیانگر واقعیتاند هشد

ب از امید بستن بـیش  از این منظر است که شوا .)1992کالین، ( برنامه درسی یک قلمرو عملی استاساساً 
 نائل نشدنِ و علت اساسیِ) 1992، 1یر نقل از هامی به(کند  ي مختلف برنامه درسی انتقاد میها نظریهاز حد به 

وي معتقـد اسـت کـه    . دانـد  ۀ برنامـه درسـی مـی   زدگی رشـت  آموزشی به اهداف آموزشی را تئوريهاي  نظام
نظران برنامه درسی در مجادالت نظري و انتزاعـی باعـث سـلب هویـت از رشـته و در       مستغرق شدن صاحب

 ).1381محمدي، مهر(تماد به متخصصان آن شده است نتیجه سلب اع

از   امـروزه برخـی  . بلکـه امـروزه نیـز پابرجاسـت     رد،هـاي گذشـته نـدا    به دهـه  البته این منازعه اختصاص
سی یاد برنامه در ۀرنسانس در نظری از وقوع ،2پردازي در برنامه درسی ۀ نظریهزمین در یگرای مفهوم دیدگاه نو

موجبـات   ،درسـی و مبـانی نظـري آن     شکنی در فهم برنامـه  به سبب قالبکنند و معتقدند که این دیدگاه  می
اما درست یک سال بعد  ). 3،2003راگا و لیبویتش( برنامه درسی را فراهم ساخته است حوزةتکثر نظریه در 
به شدت از ادعاي راگا و همکـارش نسـبت بـه     )2004( 4، موریسون)مطالعات برنامه درسی( در همان مجله

کنـد و معتقـد بـه     ین حوزه انتقاد مینوع نظریه در انظریه برنامه درسی و غنا و ت حوزةحرکت رو به جلو در 
  .برنامه درسی است حوزةفقر نظریه در 

نظریـه، از  عنـوان   بـه ، شـناخت یـک ایـده    نظران صاحبیکی دیگر از منازعات و مناقشات موجود میان 
توانیم بـین دو نـوع نظریـه تمـایز      می ،از این منظر. جمله با توجه به معیار تبیینی یا تجویزي بودن نظریه است

  .6توصیفی برنامه درسی ۀنظریو  5برنامه درسی هنجاري ۀنظری :قائل شویم

                                     
1 . Hameyers 
2 . Curriculum  Theorizing 
3 . Wraga and Hlebowitsh 
4 . Morrison 
5 . Normative Curriculum Theory 
6 . Descriptive Curriculum Theory 
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هـدف آن فـراهم سـاختن    . هاسـت  اي از ارزش مستدل ساختن و توجیـه مجموعـه   در پیهنجاري  ۀنظری
برنامـه درسـی    ۀو نظریـ  عـام طـور   تعلیم و تربیت بـه   ۀدر نظری. هاي خاص است ارزشکننده براي  دالیل قانع

هنجـاري    تعلیم و تربیت به خودي خود یک اقـدام  کهچرا. هاي هنجاري محوري هستند ، ایدهخاصطور  به
توجیـه   در صـدد هنجـاري    ۀ، نظریـ برنامه درسیدر . ندهستبه دنبال تحقق اهدافی است که ارزشمند  و است

یـک نظریـه ادعـا     ،مثالعنوان  به. باشد ، میهستنداهداف آموزش مشخصی که به خودي خود ذاتاً ارزشمند 
نظیـر  نـوع رشـدي    هـر  ،منظـور از رشـد   .کنـد  رشد افـراد کمـک   فتکند که تعلیم و تربیت باید به پیشر می

چنـین  . یک قضـیه هنجـاري اسـت   خود  ،سازد تا تجربه کسب نمایند فراد را قادر میاهایی که  پرورش شیوه
اي مسنجم از دالیـل   ند که به دنبال ترسیم دنیایی با استفاده از مجموعههست 1اي هاي نظریه ، گزاره هایی گزاره

  . را توجیه نمایند ییو مفاهیم هستند تا ادعا
. مهـم و حیـاتی هسـتند   نیـز   درسـی  برنامـه  ي توصـیفی ها نظریهتولید  در امرهاي هنجاري  و انگاره ها ایده

در  کـه و آنچـه   بـوده  درسـی   یـا تصـورهایی از اثـرات تربیتـی، بـر آنچـه کـه مـرتبط بـا برنامـه           ها ایدهچنین 
هـایی، نـه    بدون وجـود چنـین ارزش  . گذارد د، تأثیر میمهم هستنریزي درسی  گیري مربوط به برنامه تصمیم

  . د داشتننخواه زیربناییتعلیم و تربیت و نه برنامه درسی 
چنـین   ،بنـابراین . نمایـد  سـت، توجیـه مـی   مناسـب ا را از آنچه که خـوب یـا    ها دیدگاه ما گونه نظریه نای
به دست آوردن دارد،  اي از تأمالت و افکار انسانی نسبت به آنچه که در زندگی خوب است و ارزشِ نظریه

فتـه  هـاي برنامـه درسـی نیـز گ     ، ایدئولوژيها نظریهبرنامه درسی به این دسته از  حوزةدر . گیرد سرچشمه می
  . شود می

باشـند؛   مـی » هـا  هسـت «بـه دنبـال بررسـی     هـاي توصـیفی   نظریه. هاي توصیفی هستند نظریه ،دوم ۀاما دست
در  .هسـتند  »بایـدها « ۀارائـ  کـه در پـیِ  ) برنامـه درسـی   هاي ایدئولوژي( هنجاري  يها نظریه درست برعکسِ

تمرکـز   ۀنقط افتد؟ نه اتفاق میچه چیزي و چگو ي توصیفی برنامه درسی دو سؤال مهم وجود دارد؛ها نظریه
 ، گـذاري  سیاسـت : برنامـه درسـی نظیـر    حـوزة ، بررسـی و تبیـین مسـائل خـاص     عمـدتاً ها  نظریهاین دسته از 

 .باشد می... و  ارزشیابی برنامه درسی، اجرا ،تدوین، طراحی

گـردد کـه پشـتیبان     ي کـالن تربیتـی یـا فلسـفی اطـالق مـی      ها نظریهبنابراین، ایدئولوژي برنامه درسی به 
شناسی و جامعه شناسی آموزش و  ي روانها نظریهحتی  ،در این میان. ي توصیفی برنامه درسی استها نظریه

هـایی نظیـر    نامـه درسـی در عـین ایـن کـه از رشـته      توصـیفی بر  ۀپرورش نیز چنین نقشی را دارنـد؛ امـا نظریـ   

                                     
1 . Theoretical Statements 
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امـه درسـی نیـز متمرکـز باشـد      عـات خـود برن  گیرد، باید بـر مطال  کمک می... شناسی، جامعه شناسی و  روان
  ). 1383کاچن،  مک(

ـ  موضوع ایدئولوژي برنامـه درسـی اسـت    حـوزة  ۀر مناقشـ هاي برنامه درسی یکی از مباحث اساسی و پ .
هاي گذشته حاکی از آن است که توجـه بسـیار    ي برنامه درسی در دههها ایدئولوژينظري  ۀمروري بر پیشین

جـا   در ایـن . هاي متعـددي در ایـن زمینـه ارائـه گردیـده اسـت       بندي آثار و طبقه موضوع شده وي به این جد
هـاي آنهـا خـودداري     پـردازیم و از شـرح و توصـیف ویژگـی     هاي موجود مـی  بندي منحصراً به معرفی طبقه

  .کنیم می
رانه و آو عی، فنگرایی اجتما گرایانه، بازسازي انسان ۀهاي برنامه درسی را به چهار دست مک نیل دیدگاه

اقتصـادي، ایـدئولوژي    –گلـن هـس از سـه ایـدئولوژي انسـان منطقـی      . نمایـد  موضوعات علمی تقسـیم مـی  
آن ) 2004(هربرت کلیبارد ). 1382سلسبیلی، (آورد  ولوژي خود متحقق صحبت به میان میاجتماعی و ایدئ
. نمایـد  رایان تقسیم مـی ماعی و رشدگگرایان اجتماعی، کارآمدي اجتۀ انضباط روانی، بهبودرا به چهار دست

رایانه گ از شش رویکرد برنامه درسی رفتاري، مدیریتی، سیستمی، علمی، انسان) 2004( 1اُرنشتاین و هانکینز
گرایـی،   را به شـش دسـته بنیـادگرایی، تعقـل     ها ایدئولوژياین ) 1983( 2اُنیل. برد و بازسازان مفهومی نام می

) 1996( 3رتویلیام شـوب . نماید گرایی تقسیم می و هرج و مرج رهایی بخشیخواهی،  گرایی، آزادي محافظه
گرایـان عقالنـی، رفتارگرایـان اجتمـاعی،      ۀ سـنت هاي برنامه درسی بـه چهـار دسـت    آنها را تحت عنوان سنت

  .کند گرایی انتقادي تقسیم می گرایی و بازسازي تجربه
آیزنر در . باشند می و آیزنر ، میلراند هدیگري که در این زمینه آثاري منتشر نمود نظران صاحبدو تن از 

ي هـا  ایـدئولوژي  دربـارة طور مبسوط به بحـث   به 4»تصورات تربیتی«فصل سوم از اثر ارزشمند خود با عنوان 
هـاي   گیري جهت: هاي تعلیم و تربیت طیف«میلر نیز در کتاب خود تحت عنوان . برنامه درسی پرداخته است

هنجـاري   يهـا  نظریـه طور که مالحظه گردید،  همان. این بحث پرداخته استطور مفصل به  به »برنامه درسی
هـا و اخیـراً    هـا، رویکردهـا، پـارادایم    هـا، ایـدئولوژي   هـا، سـنت   با عناوین مختلفی نظیر دیدگاهبرنامه درسی 
؛ ولـی بـه جهـت کثـرت     انـد  همطـرح شـد  ) 2000، 6بولتین، بـراومن و همکـاران  ( 5هاي برنامه درسی فرهنگ
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کـارگیري فـراوان آن توسـط متخصصـین      هو ب برنامه درسیاز اصطالح ایدئولوژي در متون مختلف  استفاده
  .استفاده خواهد شد برنامه درسی برنامه درسی، از این پس در سرتاسر متن از اصطالح ایدئولوژي

ـ           ۀلئمس هـاي مختلـف از    بنـدي  ۀ طبقـه اساسـی ایـن نوشـتار جلـب توجـه بـه ضـرورت بررسـی علـت ارائ
ها و پیامدهاي آن بـراي ایـدئولوژي برنامـه     رسی و شناخت و بررسی گذراي داللتي برنامه دها ایدئولوژي

  .درسی نظام آموزشی ایران است
توانـد   ۀ نظـرات ایـن دو مـی   بنام ایدئولوژي برنامـه درسـی هسـتند و مقایسـ     نظران صاحبآیزنر و میلر از 

چنـین مقایسـه و   . هاي آنان را آشکار سازد تشابهها و  تدست دهد و تفاو هدیدگاهی روشنگرانه از موضوع ب
توانـد نکـات کلیـدي     رسـد مـی   نظر می هتطابقی جهت رسیدن به پردازشی نو از نظرات آنان مناسب بوده و ب

هـاي   آن است تا ضمن بررسی عمیق اندیشهحاضر بر  ۀمقال. هاي بعدي و مرتبط را فراهم سازد براي پژوهش
ي هـا  نظریـه (ي برنامـه درسـی   هـا  ایـدئولوژي هـا از   ۀ آنهـا، تنـوع برداشـت   زمینه و مقایسآیزنر و میلر در این 

یـن مقصـود، ابتـدا مـروري بـر      بـراي نیـل بـه ا   . گونه اي منطقی به تصویر بکشـد  را به) هنجاري برنامه درسی
آیزنـر، بـه   ي میلـر و  هـا  ایـدئولوژي با تأملی دوباره در  ،پس از آن. نظر شده است هاي این دو صاحب اندیشه

، در هـا  ایـدئولوژي  ۀبـا مقایسـ   ،در بخـش دوم . شـود  هاي این افراد پرداخته مـی  تنتاج نکات کلیدي اندیشهاس
  .شود گیري انجام می نهایت، تحلیل و نتیجه

  
  هاي میلر آشنایی با اندیشه

رتالطم و متعـارض غـرب، اندیشـه    ی است که در دنیاي چالش برانگیـ نظران صاحبمیلر از جمله  اي  ز، پـ
میلـر دگراندیشـی   . سـازد  برنامـه درسـی مطـرح مـی     حـوزة در  طور خاص، همتفاوت را در تعلیم و تربیت و ب

گرایی بازمانده است؛ ولی ظهور ۀ تجددبرنامه درسی دنیاي معاصر است که ظاهراً، از قافل حوزةنوظهور در 
تفکـر تجـددگرایی در دنیـاي    اندیشمندانی همچون میلر در دنیاي غرب، برعکس نمایـانگر عقـب مانـدگی    

اي ظریف اسـت کـه    أسفانه این نکتهمت. نماید ۀ اول، این نکته امري متناقض جلوه میجدید است که در وهل
  . در تار و پود جامعه و تفکرات غرب ریشه دوانیده است

، )سـویه و ماشـینی   رغم پیشـرفت یـک   معنوي در غرب علی ۀفقر تفکر و اندیش(ها  یشهاند  هگون طرح این
 گنـون . هاسـت  رنه گنون یکـی از آن  مثالً. آن هم از سوي اندیشمندان غرب، در دنیاي معاصر تازگی ندارد

خواند و از آن انتقـاد   ۀ زرق و برقش دوران تاریکی و ظلمت میدنیاي متمدن و تجددگراي  غرب را با  هم
مطالعات برنامه درسی معاصر  زةحواي از سوي میلر در  اما مطرح ساختن چنین ایده). 1382گنون، (کند  می

  .روشنگري خاصی دارد که در ادامه به طرح آن خواهیم پرداخت ،در غرب
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این مطلب را . ي برنامه درسی استها ایدئولوژيمیلر،  ۀمورد عالقه و مطالع هاي ه حوزتردید یکی از  بی
 1»هاي برنامه درسی و عمـل انداز چشم« هاي وي یکی از کتاب. توان دریافت هاي وي می با نگاهی به نوشته

ین انداز کلی برنامه درسی بـا   سه چشم ،در این کتاب. تحریر درآمده است ۀبه رشت 2است که با همکاري وِ
کـاربرد هـر یـک از آنهـا در تـدوین،       دربارةمعرفی و 5 و تحولی 4، داد و ستدي یا تبادلی3هاي انتقالی عنوان

  .اجرا و ارزشیابی برنامه درسی بحث شده است
است » هاي برنامه درسی گیري جهت: هاي تعلیم و تربیت طیف« ،هاي ارزشمند میلر یکی دیگر از کتاب

رویکرد وي با استفاده از . شود مطرح می» طیف تعلیم و تربیت« ،هفت ایدئولوژي یا به تعبیر وي ،که در آن
گیـري برنامـه    جهـت . پـردازد  در برنامـه درسـی مـی    هـا  ایدئولوژيهاي این  گیري استنتاجی، به استنتاج جهت

تدریس و یادگیري است که هم شامل ابعاد نظـري و هـم ابعـاد عملـی      دربارةدرسی بیانگر موقعیت اساسی 
یادگیرنـده، فراینـد یـادگیري،    هـاي تربیتـی، نگـرش نسـبت بـه       آرمـان : از این ابعـاد عبارتنـد از   برخی. است

میلر هفت ایدئولوژي  ).1983میلر،(فرایندآموزش، محیط یادگیري، نقش معلم و نگرش نسبت به ارزشیابی 
  : سازد که عبارتند از را مطرح  می

  دیسیپلینی/موضوعی -2        رفتاري -1
  رشدگرا -4        اجتماعی -3
  گرایانه انسان -6      فرایند شناختی -5
  فرديماوراي  -7

در  هـا را نخسـت، آن : عمل آورده است هدو اقدام ب ،بندي ۀ جمعو ارائ ها ایدئولوژيمیلر در مقام تحصیل 
گیـري و   تصـمیم / گرایی، فرادیدگاه پـژوهش  فرادیدگاه سنت: کند بندي می قالب سه فرادیدگاه کلی تقسیم

ي انتقــال فرهنگــی، هــا وژيایــدئولاي از  گرایــی، آمیــزه فرادیــدگاه ســنت. ه دگرگــونی و تحــولفرادیــدگا
ي فراینـد  هـا  ایدئولوژيگیري  تصمیم/ فرادیدگاه پژوهش. دار استموضوعی و آموزش و پرورش قابلیت م

از ترکیـب   ،کنـد و در نهایـت   دیسیپلینی را بـا هـم ترکیـب مـی    / ا شناختی، شهروندي دمکراتیک و رشدگر
  .شود رادیدگاه دگرگونی و تحول حاصل میف گرایی و ماوراي فردي، ي تغییر اجتماعی، انسانها ایدئولوژي
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ست و از حاصل آنها یـک طیـف   ها ایدئولوژيکانونی توجه به  ۀبندي میلر، نقط ۀ کلی تقسیمدومین دست
ماننـد  (ابعاد بیرونی  ها بههایی قرار دارند که توجه آن در یک سر طیف، ایدئولوژي. شود دار حاصل می معنی

ماننـد افکـار ،   (معطوف است و در انتهاي دیگر طیف، تأکید بیشـتري بـر ابعـاد درونـی     ) آموزان رفتار دانش
که کانون توجه خود را تعامل  اند ههایی قرار گرفت ۀ طیف نیز ایدئولوژيدر میان. است) ها احساسات و انگاره

 :اند همیان ابعاد درونی و بیرونی قرار داد

  ابعاد بیرونی                                                                                               ابعاد درونی                     
  رفتاري         دیسیپلینی /گرایانه       شناختی       رشدگرا       اجتماعی       موضوعی انسان      ماوراي فردي

  

  :ذیل را استخراج و سازماندهی نمود ةتوان مطالب عمد لر میة میي مطرح شدها ایدئولوژيبا تأملی در 
رار نظر قـ هـا را مـد  زعـم خـود، همـۀ آن    ي مختلف تالش نموده است که بهها ایدئولوژيمیلر در طرح  ●
رافـت وي در طـرح و   حتـی دقـت و ظ  . وي متعدد و متکثر است ةي مطرح شدها ایدئولوژي ،رو از این. دهد

مثـال، وي در  عنوان  به. هاي فرعی در یک ایدئولوژي خاص قابل تحسین و ارزشمند است استخراج دیدگاه
تغییـر اجتمـاعی را   ایدئولوژي اجتماعی، سه دیدگاه فرعی شامل انتقال فرهنگـی، شـهروندي دمکراتیـک و    

عی، تر بازسـازي اجتمـا   ی تغییر اجتماعی، سه دیدگاه فرعیکه باز در دیدگاه فرع جالب آن. سازد مطرح می
این نکته مبین تیزبینی، دقت و گسـتردگی  . کند و عمل اجتماعی نیومن را مطرح می آموزش سواد اجتماعی

  .دیگر وجود ندارد نظران صاحبي ها بندي طبقهمیلر است؛ امري که در بسیاري از  ۀاندیش
توصیفی برنامه درسی نیستند؛ بلکه همچنان که خود میلر نیـز   ۀمیلر، نظری ةي مطرح شدها ایدئولوژي ●

  ). 1983میلر، (یا طیف تربیتی هستند  ها ایدئولوژيبه آن اشاره دارد؛ 
 ، بـا اتخـاذ رویکـرد   هـا  ایـدئولوژي با عنایت به مطالب فوق، میلر تالش نموده است تا با توجه به ایـن   ●

از ایـن رو، وي پـس از معرفـی هـر     . ي کنـد گیـر  هاي برنامه درسی جهـت  استنتاجی نسبت به عناصر و مؤلفه
هاي تربیتی، نقش یادگیرنده، فرآیند یـادگیري، فراینـد آمـوزش، محـیط      ایدئولوژي نسبت به استنتاج آرمان

  .ریزان درسی روشنگر باشد امهتواند براي برن امر میاین . یادگیري، نقش معلم و ارزشیابی اقدام نموده است
دیگر آن است که اگر نگاه و مروري دوباره بـر هفـت ایـدئولوژي مطـرح شـده میلـر بیفکنـیم،         ۀنکت ●
دیگـر   ةي مطـرح شـد  هـا  ایـدئولوژي دیسـیپلینی از قسـم   / که ایدئولوژي دوم یعنی موضـوعی  شود میمعلوم 

دیسیپلینی  بـا کمـی تسـاهل    / د، اما موضوعیتر، شش ایدئولوژي دیگر تربیتی هستن نیست؛ به عبارت روشن
ایـن  . کند دیسیپلینی مصداق بیشتري پیدا می له در مورد دیدگاهحتی این مسئ. ۀ برنامه درسی داردکامالً صبغ

پردازان دیسیپلینی یعنی فینیکس، جوزف شواب و برونر کامالً قابـل تصـدیق و تأییـد     نکته با عنایت به نظریه
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آینـد؛ امـا ایـن مطلـب در مـورد سـایر        شـمار مـی   ه جزء پیشگامان برنامـه درسـی بـه   شدسه متفکر یاد . است
نـاجور و متمـایزي در    ۀدیسیپلینی وصل/ کوتاه سخن آنکه، موضوعی. ي ششگانه صادق نیستها ایدئولوژي

دیسیپلینی، ایدئولوژي تربیتی نیست، / است؛ ولی موضوعی –که تربیتی هستند  –ي دیگر ها ایدئولوژيمیان 
رو، از نـوع   برنامه درسی تمرکـز دارد و از ایـن   حوزة ی است که بر سایر ابعادهای نظریهرا که بیشتر ناظر بر چ

  .آید شمار نمی ي تربیتی برنامه درسی بهها ایدئولوژي
وژي ایدئولعنوان  بهمیلر با صراحت ماوراي فردي را . پنجم مربوط به ایدئولوژي خود میلر است نکتۀ ●

ابعاد (هر چه از یک سر طیف  ها ایدئولوژياز این رو، میلر در معرفی . کند انتخاب و معرفی میمقبول خود 
 پـردازد و قصـد دارد بـه نقطـۀ     ، بیشتر به بحث میشود میتر  نزدیک) ابعاد درونی(به دیگر سر طیف ) بیرونی

وي نیز نشانگر همین نکتـه   هاي ها و نوشته هدیدگا. اي مطرح نماید برسد و ایدئولوژي و اندیشۀ تازه جدیدي
هاي درسی به معنـوي کـردن آمـوزش و پـرورش      ر تالش نموده، تا از طریق برنامهاز همین رو، میل. باشد می

  ).1380،میلر(آورد  به میان می 1بپردازد و صحبت از برنامه درسی معنوي
هاي روحانی، معنوي و دینی در دنیاي غرب و موضوعیت دادن  و در نهایت، حرکت به سوي اندیشه ●

چنـین نگـرش   . تعلیم و تربیت، خصوصاً برنامه درسـی بـا نگرشـی نـو از سـوي میلـر اسـت        حوزةبه آنها در 
نظـر مـی آیـد، امـا بـه واقـع        هـا معمـولی و سـاده بـه     م اینکه در ظاهر همچون دیگر نگرشرغ نوخاسته، علی

هایی از تحـول بنیـان برانـداز و نوسـاز اسـت؛       است که نشانگر پیدایش رگهننده اي ژرف و متحول ک اندیشه
 .آید حساب می وي در دنیاي مادي غرب بههاي معن ة ارزشنگرشی که نوید بخش احیاي دوبار

 
  ي آیزنرها اندیشهآشنایی با 

اندیش و گرد برنامه درسی است؛ اما حوزةآیزنر نیز یکی دیگر از دگر اندیشان و نو اندیشان مطرح در 
دیگـر   هاي حوزهاي رایج در  و اندیشی نظیر آیزنر از وراي حرفدگر اندیش و ن. نو اندیشی متفاوت با میلر

 حـوزة اي در  حرف تازه... یفی در سایر علوم و هاي ک ظیر پست مدرنیسم در فلسفه و تکثرگرایی، پژوهشن
هـا و   مثـال، وي بـه شـدت از انجـام پـژوهش     عنـوان   بـه . ل تحسـین اسـت  آورد که قاب میان می برنامه درسی به

  ).2001آیزنر، (سازد  رش جدیدي را در این حوزه مطرح میکند و نگ هاي کیفی دفاع می ارزشیابی
مدرنیسـم   مثل تکثرگرایی و پست(هاي جدید و رایج  نو اندیشی مثل میلر، در میان حرفدگر اندیش و 

سازد که دیدگاه ماوراي فـردي   ل، مستحکم و منطقی مطرح میصورت مدل یج را بهحرفی نو و غیر را...) و 
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متفکـري بـزرگ اسـت کـه آثـار و      آیزنـر   ،هـر حـال    بـه . آیند از این نوع به شمار می و برنامه درسی معنوي
  .برنامه درسی تقدیم کرده است حوزةعلمی در  ویژه به جامعۀ هاي ارزشمند و متعددي را به نوشته

امـه درسـی اسـت کـه در ایـن      ي برنهـا  ایدئولوژيآیزنر، مانند میلر، بحث  مورد عالقۀ هاي حوز یکی از
  :توان از دو اثر وي نام برد زمینه می

 »پنج برداشت متضاد از برنامـه درسـی  « نس در کتاب خود،لَآیزنر و همکارش، الیزابت و: اثر اول آیزنر
کادمیـک، ، برنامـه   گرایـی آ  عقـل عنوان  بهآوري، برنامه درسی  فنعنوان  بهبرنامه درسی : سازند را مطرح می

فرایندهاي شـناختی و خودشـکوفایی    توسعۀعنوان  بهبازسازي مجدد اجتماعی، برنامه درسی عنوان  بهدرسی 
  ).1974آیزنر و ولنس، ( 1کمال و تعالی تجربۀعنوان  بهیا برنامه درسی 

هــا و  مطــرح بعضــاً تــزاحمي هــا ایــدئولوژيکــه بــین آن نخســت: البتــه بــر ایــن اثــر دو انتقــاد وارد اســت
ي موجـود  هـا  ایـدئولوژي بنـدي، برداشـت جـامعی از     دارد و از سویی دیگر، چنین طبقـه  هایی وجود تداخل

ي دیگـر و  هـا  ایـدئولوژي هاي بعدي خود، بر غفلـت از   از این رو، ولنس در بررسی. باشد برنامه درسی نمی
صـورت سـاده و    هکه آیزنر و شاگردش، بآندوم ). 27: 1986، ولنس( است ه گذاردهعدم توجه به آنها صح

؛ بـدین معنـا کـه صـرفاً بـا کنـار گذاشـتن        انـد  هي برنامه درسی را تشریح نمودها ایدئولوژيبدون تبیین پویا، 
تـا آن   انـد  ههسـتند، تـالش کـرد    هـا  ایـدئولوژي حداکثر سه مقالـه کـه از نگـاه آیزنـر و ولَـنس تریبـون ایـن        

درسـی، نـوعی    ي برنامهها ایدئولوژيعبارت دیگر، این نوع نگاه به معرفی  را معرفی نمایند؛ به ها ئولوژياید
  .است؛ ضعفی که بعدها در اثر دیگر آیزنر برطرف گردید یکتلفیق ساده و مکانی
برنامـه  ي ها ایدئولوژيخود فصل دیگري را بر معرفی  »تصورات تربیتی«آیزنر در کتاب : اثر دوم آیزنر

آیزنر در این کتاب اختصاصاً ). 1994آیزنر، (کند  هاي هنجاري معرفی می ها را نظریهگشاید و آن درسی می
  : کند که عبارتند از ل تشریح میطور مفص درسی را معرفی کرده و آنها را بهشش ایدئولوژي برنامه 

  خردگرا ۀگرایان ایدئولوژي انسان -2    ایدئولوژي جزمیت مذهبی -1
  ایدئولوژي انتقادي -4    گرایی ولوژي پیشرفتایدئ -3
  گرایی شناختی ایدئولوژي کثرت -6    گرایی ایدئولوژي نومفهوم -5

  : گردد ة آیزنر نکات زیر آشکار میي معرفی شدها ایدئولوژيبا تأملی در 
درسی ي تربیتی برنامه ها ایدئولوژياینها  دارد، همۀ نخست، همچنان که خود آیزنر صراحتاً اعالم می ●

  ).35: 1994 ،آیزنر( توصیفی برنامه درسی نیستند ۀآیند و هیچکدام از آنها نظری حساب می به
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، آیزنـر را  رو از ایـن . اسـت  هـاي جدیـد آن، نظیـر پسـت مدرنیسـم      ، توجه آیزنر به دنیا و آمـوزه دوم ●
بـر   پست مدرنیسم اصطالحی است کـه  . شمار آورد متفکران پست مدرن برنامه درسی به توان در جرگۀ می

و از رشـد و گسـترش    )1994، 1زمارشـال و پیتـر  (، اجتماعی و فکري معینی داللت دارد گرایشات فرهنگی
امـه درسـی برخـوردار شـده اسـت      جمله تعلـیم و تربیـت و برن  از مختلف علمی  هاي ه حوزاي در  فوق العاده

دارد کـه هـیچ    گرایـی انتقـاد کـرده و اظهـار مـی      ۀ کلیتمدرنیسم از اندیشپست . )228: 1383خندقی،  امین(
ن دیگـر را  ناهـا یـا سـخ    تکلیـف روایـت   ،سخن برتري وجود ندارد تا بخواهیم بـا توسـل بـه آن سـخن برتـر     

توان تمـام   می) نظر و نه در عمل و واقعیتدر مقام  اًظاهر(در پست مدرنیسم  ،عبارت دیگر به. مشخص کنیم
کوتـاه   .)1375بـاقري،  ( توان بـر دیگـري ارجـح دانسـت     کدام را نمی ولی هیچ، ا و نظرات را شنیده دگاهدی

فـراهم  توجه به دیگران امکان گرایی از بین برود تا  گرایی و کلیت آنکه در پست مدرنیسم باید شمول سخن
  .ي نگریستبه نظرات وزاویه  ارزیابی کرد و از ایناي  جبههتوان در چنین  هاي آیزنر را می اندیشه .شود

ایدئولوژي مطلوب عنوان  بهگرایی شناختی را  فوق است که آیزنر ایدئولوژي کثرت عنایت به نکتۀ با ●
  .کند به تشریح و تبیین آن بپردازد و تالش می نمودهخود انتخاب 

درسـی  برنامـه  گرایی شناختی خود بر توجه به اشکال مختلف بازنمایی دانـش در   آیزنر در نظریۀ کثرت
مـدارس بایـد   ، استعدادهاي کودکان متفـاوت اسـت   از آنجایی که که معتقد استو ورزد  مدارس تأکید می

 هوشـی اسـت،   هـاي  قابلیـت  ل مختلـف اشکاهاي درسی که مستلزم استفاده از  با ایجاد دامنۀ وسیعی از برنامه
  .نمایند طراحیافراد  هایی متناسب با استعدادهاي گوناگون برنامه
 
  آیزنر ومیلر  هاي برنامه درسی ایدئولوژي ۀمقایس

در این قسمت ابتدا مالحظات روش شناختی ایـن مطالعـه مطـرح    هاي آیزنر و میلر،  پس از طرح اندیشه
  .شده استمقایسه هاي میلر و آیزنر  ایدئولوژيپس سو  گردیده

  
  شناختی مالحظات روش

ن سـاخت روشـن  تبیـین و   دنبـال فهـم،   هایـن روش بـ  . اسـتنتاجی اسـت   –روش انجام ایـن مطالعـه تحلیلـی   
بـه بیـان   . باشـد  هـاي برنامـه درسـی مـی     ختارهاي مفهـومی در بحـث ایـدئولوژي   اي از مفاهیم و سـا  مجموعه

هاي میلر و آیزنر، تالش شده است تا از طریق  روش پس از طرح و تشریح ایدئولوژيتر، در این  اختصاصی
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هـاي ایـن دو    ه فهـم و اسـتنباط روشـنی از اندیشـه    لل آن، بها و تشابهات و بررسی ع تحلیل و بررسی تفاوت
  .نظر نائل آییم صاحب

 این مقایسه در دو ،است آیزنر با میلر برنامه درسیي ها ایدئولوژي هدف مقالۀ حاضر مقایسۀاز آنجا که 
ي هـا  ایـدئولوژي سطح اول تـالش شـده اسـت تـا میـزان همپوشـانی        در مقایسۀ. سطح صورت پذیرفته است

هـاي   اسـتخراج تفـاوت   در پـی سـطح دوم،   اما در مقایسـۀ  ؛دو متفکر مشخص شود این شده از سويمطرح 
  .ایم ي آیزنر با میلر بودهها ایدئولوژيمحتوایی میان 

از ایـن سـه   . هاي محتـوایی اسـت   جامعیت، میزان همپوشانی و تفاوت شامل متغیرها و ابعاد مورد مقایسه
متغیر یا بۀبه مقایسعد نخست ناظر عد، دو ب شـایان   .سـطح دوم اسـت   ۀعد سوم نـاظر بـر مقایسـ   سطح اول، و ب

هـاي ایـن    ها و تفاوت بررسی شباهت با ها ایدئولوژي ۀتا به مقایسدر این مقاله تالش شده ذکر است، اگرچه 
نیـز   نظـران  صاحبها ناظر به نقاط قوت و ضعف هر یک از این  ها و تفاوت اما این شباهت، دو پرداخته شود

ها به تناسب محل بحث اشاره  یشهدبه نقد هر یک از اندر کنار مقایسه، الجرم ممکن است  ،رو از این. ستا
  .شود
    
  میزان همپوشانی جامعیت و  : سطح اول ۀمقایس

و  ها تفاوت شناسایی ،ي آیزنر با میلر، یا به عبارت دیگرها ایدئولوژيمیزان همپوشانی میان  در ارتباط با
بـراي آنکـه سـخن بـه درازا نکشـد، از بحـث        ؛نمود ۀ اساسی اشارهتوان به چند نکت دو میبین این  ايه هتشاب

جمـاالً بـه   ا و کنیم آنها اشاره کرده است، خودداري مییی که آیزنر در اثر اول خود به ها ایدئولوژي دربارة
گرا و رشـد (ه غیر از دو مـورد  ي مطرح شده در اثر اول آیزنر بها ایدئولوژيکنیم که  ذکر این نکته اکتفا می

و تمـام دارد؛ لکـن از    بندي مطرح شده توسـط میلـر همخـوانی و همپوشـانی تـام      با طبقه) ماوراي فردي میلر
امـا بـا    .هاي فرعی ذیل یک دیـدگاه برخـوردار نیسـت    بندي دقت میلر، نظیر انجام دادن تقسیمبندي و  تقسیم

هـا و آثـار    رغـم تأکیـداتش در مقالـه    ژي رفتـاري را بـه  ر ایدئولوتوان گفت که آیزن نظر به اثر دوم آیزنر می
، )فصـل اول : 1994یزنر، به آ. نک(آمریکا  ۀیک ایدئولوژي غالب، علی الخصوص در جامععنوان  بهخود، 

  .بندي خود مطرح نکرده است و از این منظر، نگاه میلر نگاه درستی بوده است جزء تقسیم
/ گرایی و موضـوعی  اي از انسان در اثر دوم، آمیزهکادمیک آیزنر آگرایی  ایدئولوژي انساندر واقع،  ●

گرایـی   میلر است؛ اما همچنان که پیشتر نیز اشاره شد، میلر توجه قابل تحسینی به ایدئولوژي انسان دیسیپلینی
سی هاي متفاوت برنامه در است؛ امري که موجب بازنمایی طرح شناختی و اجتماعی نموده در دو تیپ روان
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وزن با  گرایی آیزنر هم ایدئولوژي پیشرفت. نشان داده استو میلر به خوبی آن را  شود میدر آن ایدئولوژي 
وقتی . گرا داردبندي میلر نیست، بلکه ریشه در دیدگاه اجتماعی، شناختی و رشد ایدئولوژیی خاصی از طبقه

ان دیویی نظري بیفکنیم، این نکته بیشتر و این ایدئولوژي یعنی ج نظران صاحبهاي یکی از  به آثار و اندیشه
  .شود میبیشتر آشکار 

یابیم که این ایـدئولوژي   میت مذهبی آیزنر تأمل کنیم، درمیاگر بخواهیم در ایدئولوژي محدود جز ●
محتواست؛ از این جهت که اساساً،  دین و امور مـذهبی از   وژي دست و پا بسته، کم ارزش و بییک ایدئول

تباه وي بــراي اندیشــمندان و لکــن اشـ . ورزي اســت دور از تعقــل و اندیشـه  امــور تلقینـی و بــه منظـر آیزنــر،  
کنند که خطاي آیزنر ناشی از بدفهمی  براي توجیه این خطا عنوان میبرخی . پردازان دینی مسلم است نظریه

سـت،  اگونـه   یـن ت دیگر، چون در جامعـه آمریکـا ا  عبار به. ۀ آمریکا بوده استو اشتباهات متداول در جامع
  .پندارد طور می آیزنر هم این

 ۀاما زمانی که با دقت به قضیه نگریسته شود ایـن نکتـ  . نظر برسد این توجیه در نگاه اول؛ مناسب بهشاید 
طـور کلـی اندیشـمندان غـرب در      مر ناشی از فقـر آگـاهی آیزنـر و بـه    که علت این ا شود میبنیادي آشکار 
در مـورد همـۀ   (نحوي آشکار و گسترده  زمانی که  آیزنر این امر را به. دین و معنویت است ۀخصوص مقول

بیشـتر نمـود پیـدا     دیـن  ۀغربـی در مقولـ   نظـران  صـاحب شدت فقر فکري و فرهنگی سازد،  مطرح می) ادیان
  .کند می

ۀ ایـدئولوژي مـذهبی اغمـاض کنـیم،     رو، اگر از دید محدود و نادرست آیزنر نسـبت بـه مقولـ    از این ●
میلر در اثر بعدي خـود تـالش نمـوده     .را در ردیف ایدئولوژي ماوراي فردي میلر ارزیابی نمود توان آن می

هـاي مختلـف، یـک برنامـه      معنـوي از مـذاهب، ادیـان و دیـدگاه     تصویري از روح و مفاهیم ۀاست تا با ارائ
توجـه کـرد   ن نکتـه  به ایـ هاي میلر باید  لبته در خصوص اندیشها ).1380میلر، (درسی معنوي را ترسیم نماید 

هـاي معنـوي و    عطـف توجـه وي بـه جنبـه     هاي میلر یکی نیسـت و غالبـاً   ه اساساً دین و معنویت در اندیشهک
  .روحانی انسان است

هـاي فلسـفی    یی را مطرح کـرده اسـت کـه متـأثر از ظهـور اندیشـه      ها ایدئولوژيآیزنر  سرانجام اینکه ●
گرایی شناختی که  گرایی و کثرت یی نظیر انتقادي، نومفهومها ایدئولوژي. اند همدرنیسم بود جدید نظیر پست

  .اند هگون میلر از آن غفلت شده است، از ایني معرفی شده توسط ها ایدئولوژيدر 
ي آیزنر بـا میلـر را بـه    ها ایدئولوژياگر بخواهیم در یک تصویر کلی، تفاوت و تشابه میان  ،طور کلی به

  .کرداستفاده  1توان از نمودار  نی بین این دو نشان دهیم، میقصد تعیین میزان همپوشا
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  هاي برنامه درسی آیزنر با میلر میزان  همپوشانی ایدئولوژي: 1نمودار
 شارحان میلر آیزنر

 اثر اول اثر دوم
برنامه درسی  -

 آوري عنوان فن به
   رفتاري

  
  
  
  
  
  
  
  
هاي  ایدئولوژي

 برنامه درسی

  
  

 آکادمیکگرایی  انسان
 

گرایی  عقل
  آکادمیک

 دیسیپلینی/ موضوعی

خودشکوفایی یا 
برنامه درسی 

عنوان تجربه  به
  کمال و تعالی

  
  گرایی انسان

انتقال  - -
  فرهنگی

دیدگاه 
  اجتماعی

  
  
  
 گرایی پیشرفت

شهروندي  -
  دمکراتیک

بازسازي مجدد 
  اجتماعی

 

تغییر 
  اجتماعی

توسعه فرایندهاي 
  ذهنی

 شناختی 

 رشدگرا  -
  جزمیت مذهبی

با اغماض از نگاه محدود آیزنر به (
 )ایدئولوژي مذهبی 

-  
  

  ماوراي فردي

   ایدئولوژي انتقادي
  

اندیشه هاي 
 مدرن پست

-  - 

ایدئولوژي 
 گرایی نومفهوم

-  - 
-  - 

  ایدئولوژي
 گرایی شناختی کثرت

  
  هاي میلر با آیزنر هاي محتوایی اندیشه تفاوت: سطح دوم مقایسۀ

ولـی در ایـن   . هاي آیزنر بـا میلـر اسـت    قبلی بیشتر ناظر به میزان همپوشانی ایدئولوژي ةانجام شد ۀمقایس
  .هاي محتوایی بین این دو را آشکار سازیم برخی تفاوتقسمت تالش خواهیم کرد تا 
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ــدئولوژي      ● ــه ای ــتري ب ــه بیش ــر توج ــه آیزن ــت ک ــاوت آن اس ــین تف ــت و     اول ــته اس ــد داش ــاي جدی ه
هـاي پسـت مدرنیسـم از     گرایـی شـناختی ملهـم از آمـوزه     گرایی و کثـرت  ي انتقادي، نو مفهومها ایدئولوژي

اي جدیـد و  هـ  البته اساساً وقتی صحبت از ایـدئولوژي . اند؛ ولی میلر توجهی به این امر نداشته است گونه این
حات شـود، تـأثیر و پیـام روانـی ایـن اصـطال       گرایی می حاتی نظیر پست مدرنیسم و نومفهوممعاصر و اصطال

هـاي   با چسباندن عنوان سنتی بـه دیـدگاه  گاه ها بهترند و آن کند که گویی این ناخودآگاه به مخاطب القاء می
أثرات بـر حـذر   به شدت از این تـأثیر و تـ   سازد که باید را در یک تردید روانی گرفتار می فرد مخالف، وي

تواننـد   نـی و مـذهبی نیـز وجـود دارنـد کـه مـی       هـاي دی  هاي دیگري نظیر ایدئولوژي که ایدئولوژيبود؛ چرا
و » پسـت « هـاي معاصـرِ   اي از اندیشه مه درسی داشته باشند، هرچند بهرههاي برنا قدرت راهبري قوي در نظام

  .اند نبرده» متا«
ۀ دینـی را تحقیـر   هاي داراي صبغ اندیشه  هخاص ،هاي گذشته صورت ضمنی اندیشه زنر بهرو، آی از این ●

پـردازد و   ه تجلیل از سنت و افکار گذشته میشود، ولی میلر ب میها موضوعیت قایل نکند و حتی براي آن می
انـدك مطـرح   اي مستدل در حوزة برنامه درسی معاصر، بسیار  ن شیوهاندازد؛ طرحی که به چنی طرحی نو می

  . شده است
دیگـر،   هـاي   هي جدید مرسـوم در حـوز  ها اندیشهتفاوت دیگر آن است که آیزنر با تأسی به افکار و  ●

عبـارت دیگـر آیزنـر، از حرکـات و      بـه . سـازد  مطالعات برنامـه درسـی مطـرح مـی     افکار جدیدي در حوزة
همسو بـا آن جریانـات فکـري دارد؛ ولـی     پذیر است و حرکتی له و دیگر تأثیر هاي  هي جدید حوزها اندیشه

کند و از این رو، بـه نظـر    هاي جدید مطرح می اندیشهخاص و غیرمرسومی را در میان  ۀمیلر برعکس، اندیش
گـذارتر در برنامـه درسـی اسـت و حرکتـی علیـه و       تـر و شـاید بتـوان گفـت، تأثیر     رسد وي فردي خالق می

  .ناهمخوان با جریانات فکري مرسوم دارد
ــ ● ــر هــر دو در انتخــاب و توصــیف ایــدئولوژي  تف ــر و میل ــارم آن اســت کــه آیزن ــا کــامالً  اوت چه ه
کند؛ بدین معنا  ر از منطق روشن و محکمی پیروي میگري میل اما عمل گزینش. کنند ه عمل میگران گزینش

ر در یـک سـی  هـا از ابعـاد بیرونـی بـه درونـی، ایـدئولوژي را انتخـاب و         که میلر با توجه به کانون ایدئولوژي
رسـد و ایـن    نظـر مـی   گري آیزنر متزلزل و مبهم به کند؛ ولی منطق گزینش مشخص و تقریباً دقیق جایابی می
لوژي چهـارم، بیشـتر   سـوي طـرح ایـدئو    ولوژي اول تا سوم، و سپس حرکت بـه نکته در ارتباط با شروع ایدئ

  .جایابی کرد) پست مدرن(بهه توان در یک ج ي دیگر را میها که ایدئولوژيکند، چرا مصداق پیدا می
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  و نتیجه گیري بحث
توان در پرتو فلسفه و جهان بینـی آیزنـر و میلـر     ي یاد شده در سرتاسر مقاله را میها ، تفاوتطور کلی به

هـا و   مـام انتخـاب  نظـران برنامـه درسـی بـوده و ت     صـاحب  ۀحیـاتی اندیشـ   ۀفلسـفه جنبـ  . جستجو و تبیین کرد
ر(ابعـاد مختلـف برنامـه درسـی متـأثر از آن اسـت       هـاي آنـان در مـورد     تصمیم ). 2004نشـتاین و هـانکینز،   اُ

گیـري در برنامــه درسـی اســت و    ۀ شـروع و بنیـاد تصــمیم  فلسـفه نقطــ  ،دارد کـه گودلــد اظهـار مــی   همچنـان 
اُرنشـتاین، بِهـار و   (آفرینی فلسفه در تمامی مراحل، عناصر و ابعاد برنامه درسی سـاري و جـاري اسـت     نقش

  ). 2003، 1انهمکار
ـ   گـزینش  ،از این رو، با عنایت به فلسفه پست مدرن هـاي   ت آیزنـر معطـوف بـه ایـدئولوژي    گـري و هم

هـاي   شناسـی و اندیشـه   ایـی شـناختی و توجـه میلـر بـه معرفـت      گر گرایی و خصوصاً کثرت انتقادي، نومفهوم
است که میلر ایـدئولوژي مـاوراي   شناسی  گونه فلسفه و معرفت روحانی و دینی است و دقیقاً با عنایت به این

  .  نماید یدئولوژي مطلوب و مناسب معرفی میعنوان ا فردي را به
هاي برنامه درسی میلر، هر چه که بـه آخـر طیـف مـورد نظـر وي       طرفی دیگر، با توجه به ایدئولوژياز 
هاي  ، اندیشهطور کلی هب. گیرند روحانی و دینی به خود می ۀها بیشتر جنب شویم، این ایدئولوژي تر می نزدیک

خوانی اند؛ اما میلر با بازخوانی و فرا اهمیت بوده اي یا بی ۀ علم و دانش بازیگر حاشیهدینی و معنوي در عرص
گـذاري کـرده اسـت و ایـن     هـاي برنامـه درسـی بنیاد    ۀ ایدئولوژيرا در عرص آنها طرحی جدید و نامتعارف
آید و در عنوان  دست می ههاي میلر با آیزنر ب یشهاند ۀ مقایسطور ضمنی از دل  ههمان نگاهی دیگر است که ب

تـوان    ته، مهجـور و مغفـول مانـده اسـت و م    مقاله نیز به آن اشاره شده است؛ نگاهی که تا بـه امـروز ناشـناخ   
تعلـیم و تربیـت    ۀدینی و وحیانی در عرص ۀبیت این مقاله را توجه و مشروعیت بخشی به معرفت و اندیش شاه

هاي درسـی مناسـب، بـا     د راهنما و راهگشاي تدوین برنامهتوان چنین نگاهی می. درسی قلمداد نموده و برنام
  .  در نظر داشتن ملزومات فرهنگی، دینی و اجتماعی کشورمان باشد

 ۀدر زمینـ . امري قطعی و غیرقابل انکـار اسـت   ما برنامه درسی در کشور ۀفقر منابع علمی در زمینامروزه 
طـه و  فاحشی میان آمـار و ارقـام جهـانی مربو    ۀبرنامه درسی فاصل ۀحوزة نظری ویژه در بهدرسی قلمرو برنامه 

 بوده و فقر اساسی این رشته در کشور رمقی  ف کم تحرکی، بیاین اختالف فاحش، معرّ .وجود داردایران 
توانـد   مـی ن اسـتمرار وضـعیت کنـونی، یقینـاً    ). 8-9 :1383محمـدي،  مهر(شود  و یک زنگ خطر قلمداد می

                                     
1 . Ornstein, Behar & et al. 
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 ایـدئولوژي  ۀاین وضعیت اسـفبار در زمینـ  . کشور باشد قلمرو علمی دراي روشن براي این  بخش آیندهنوید
  .بسیار کم و نادر استهاي موجود در این زمینه  آثار و نوشته زیرا ؛برنامه درسی چندین برابر بیشتر است

ـ        فـوق و همچنـین   ۀبا عنایت بـه نکتـ   ،رو از این نهضـت   ۀبـا توجـه بـه فضـاي موجـود کشـورمان در زمین
پردازي و تولید علم در قلمرو مطالعـات   ، تالش در جهت نظریه)پردازي و تولید علم یعنی نظریه( افزاري   نرم

  .برخوردار استمضاعف  نیز از ضرورتی برنامه درسی

برنامـه درسـی   ایـدئولوژي  به یک برنامه درسی و دستیابی  ۀامروزه در کشور ما تالش براي تبیین نظری  
 تاریخی براي آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران و دینی، فرهنگی -هاي فلسفی از آموزه لهممبومی 

دار  لفان و معلمان کشور یک ضـرورت بنیـادین، حیـاتی و  معنـی    ؤریزان، م راهنماي عمل برنامه و در حکم
ها و عدم تعادل  ها، ناهماهنگی نابسامانی صورت، در عمل چه در غیر این ؛)1383پور،  محسن(شود  تلقی می

  .بروز خواهد کردهاي درسی گوناگون  میان برنامه
 ۀبـه تـدوین نظریـ    …و  تـاریخی ، توجه به شرایط فرهنگـی، اقلیمـی   ید باهر کشوري باروشن است که 

هـاي رقیـب    هاي جدید و قابل رقابت با نظریه طرح نظریه در صدد و بپردازد خود ۀبرنامه درسی خاص جامع
اند تا با ترسـیم   ه نظران حوزة برنامه درسی کانادا تالش نمود که جمعی از صاحب همین منظر استاز . برآید

 ۀبرنامه درسی متناسـب بـا جامعـ    ایدئولوژيتدوین  هشرایط اقلیمی، بوم شناختی، فرهنگی و تاریخی خود، ب
  ).2001، 1سامارا، دیویس و همکاران(نند دست بزخودشان 

اساسـی کـار از محـیط فرهنگـی، فکـري،       ۀپردازي در برنامـه درسـی ایـران بایـد مایـ      مسلماً براي نظریه
نیازهاي اساسی این کار آشنایی با تحوالت برنامـه   البته یکی از پیش. ناسب اخذ گردداجتماعی و تاریخی م

نظیـر  (هـاي معاصـر    پرداز با ایدئولوژي هرچه نظریه. استکند،  می عاصر نظیر آنچه که آیزنر مطرحدرسی م
فهـم و دقـت وي در تبیـین     ۀبیشـتر آشـنا باشـد، سـرمای    ) گرایـی  گرایـی شـناختی و نومفهـوم    انتقادي، کثرت

اید در دام و حصـار ایـن   شود؛ البته نب ها بیشتر می و قابل رقابت با سایر ایدئولوژي ایدئولوژي جدید، متناسب
  .ها گرفتار آید لوژيایدئو

بـاب کـارایی آنهـا در    ویـژه در   هاي آیزنر و میلر، بـه  هاي بیشتري در باب ایدئولوژي رو، پژوهش از این
یات اندیشمندان صاحب نـام  تلفیقی از نظر. شود ی مناسب براي کشورمان پیشنهاد میهاي درس تدوین برنامه

شـاي چنــین تحقیقـاتی باشــد و   توانـد راهگ  مــیهـاي فرهنگــی کشـورمان    هـاي دینــی و باورداشـت   و آمـوزه 
  .هاي درسی مناسبی از دل این تحقیقات بنیادي برآید برنامه

                                     
1 . Sumara, Davis & et al. 
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