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 1فريدون شريفیان

هااي متتلاب باه کاورر ياا      در اين مقاله از منظر چکیده:

پرداخته شده اسات  پا     برنامه درسيخاستگاه اصطالح 

گراياي کاه باا تلقاي     مقدمه، از نگااه نهتات نومفهاوم   از 

گراياناه افارادي مانناد بابيات و تاايلر تفااو، دارد،       سنت

ماهيت، مباني و مراحل کورر شارح داده شاده اسات  در    

هااي  گرايانه، طاي ساال  کنار دو برداشت سنتي و نومفهوم

باه ررصاه مباحاو کاورر      نظرانصاحباخير دو گروه از 

هساتند کاه باه     ينظرانا صااحب گروه، اند  يک وارد شده

تعلق دارند  گروه دوم، شاامل افارادي    برنامه درسيرشته 

 هااي نيساتند اماا دتلات    برنامه درسياست که متتصص 

کاوياده   برناماه درساي  ديدگاه آنان توسط افراد متعلق باه  

شااده اساات  مشااارکت هاار دو گااروه بااه مطاارح شاادن  

رر منجار  هاا و کاربردهااي جدياد در زميناه کاو     برداشت

کاه   ها يا در مسيري قرار گرفتهگرديده است  اين برداشت

گرايانه پاينار و گرامت است يا با تلقي ادامه تلقي نومفهوم

آنان تفاو، دارد  نوئل گاف، ژيل دلوز، جيسان والاين و   

اي هستند که فتاها ياا  برجسته نظرانصاحبجو کينچلو 

 اند هاي جديدي را در ررصه کورر آفريدهبرداشت
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Abstract: In this paper, currere (origin of 

the term curriculum) has been explored 

from different perspectives. After the 

introduction, nature, foundations and 

stages of currere from perspective of 

reconceptualism movement are described. 

Reconceptualism movement is different 

from traditionalist authors’ viewpoints, 

such as Bobbitt and Tyler. In recent years, 

in addition to the reconceptualist and 

traditional views, two groups of experts 

have entered into discussion of currere. 

One group are experts who belong to the 

field of curriculum. The second group 

include those who are not curriculum 

specialists but implications of their views 

by people belonging to the curriculum is 

explored. Participation of both groups led 

to the introduction of new interpretations 

and applications of currere. These 

perceptions are located in the path that is 

continuation of reconceptualist view of 

Pinar and Grumet or are different from 

their perceptions. Gough, Deleuze, Wallin 

and Kincheloe are outstanding experts 

who created new spaces or conceptions in 

currere. 

Kew words: Currere, Reconceptualism, 

Postmodernist currere, Reactive currere, 

Active currere, Currere based teaching. 
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 مقدمه

 نظرانصاحبهاي ها و انديشهبا ديدگاه 3گراييهاي اخير، رويارويي نهتت نومفهومطي دهه 

شده است   برنامه درسيهاي متفاو، يا تغيير برداشت در برخي مفاهيم گرا بارو تلقيسنت

فسير دو گروه است  ت« 1کورر»يعني اصطالح « برنامه درسي»يکي از اين مفاهيم، ريشه واژه 

گرايان از کورر متفاو، است و بتشي از آثار موجود در راستاي شرح گرايان و نومفهومسنت

هاي جديدي درباره کورر پديد هاي اخير، فتاهاي فکري و برداشتهاست  طي سالاين تفاو،

يان هاي مآمده که در آثار فارسي ظهور پيدا نکرده است  اگر در جنبه نتست که تعيين تفاو،

مانند  نظرانيصاحبگرايانه کورر و تشريح مباني و مراحل آن است نام تلقي سنتي و نومفهوم

هاي فکري جديدتر درباره کورر است شود، در جنبه ديگر که برداشتديده مي 0و گرامت 3پاينار

هاي اصلي هستند  در نوشتار در زمره شتصيت 8و کينچلو 7والين ،5، دلوز6افرادي چون گاف

مطرح گرديده است  برخي افراد متعلق به  متأخرهاي هر دو گروه متقدم و ضر، انديشهحا

اند با حفظ و ادامه تلقي پاينار و بعتي هاي جديدي را در بحو کورر گشودهگروهي که ررصه

 اند ، به مباحو مطرح درباره کورر غنا بتشيدهمتفاو، هايديدگاهبا ارائه 

 روش بررسی مفهوم کورر

گويي به چند پرسش اساسي نگاشته شده است  مقاله با هدف تحليل مفهوم کورر و پاسخ اين 

گرايانه کورر چيست و چه تفاوتي بين ( مفهوم سنتي و نومفهوم3اند از: ها ربار،اين پرسش

هايي هاي اخير، چه برداشت( در سال3( مباني و مراحل کورر کدام است؟ 1ها وجود دارد؟ آن

گويي گرايانه چگونه است؟ براي پاسخها با تلقي نومفهومرر مطرح شده و نسبت آندر زمينه کو

ها ضمن مراجعه به آثار متتلب، بر معيار استفاده از منابع معتبر و اصيل و بيان طيب به اين سوال

شده است  در همين راستا  ديتأکاند برجسته درباره کورر بيان کرده نظرانصاحبکه  هاييديدگاه

                                                 
1. Reconceptualism 

2. Currere 

3. Pinar 

4. Grumet 

5. Gough 

6. Deleuze 

7. Wallin 
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گرايانه و روش تحليل مفهوم، معناي کورر در سه سطح شامل تلقي سنتي، نومفهوم با

ها در بتش هاي رملي، تحليل گرديده و حاصل اين تحليلهاي جديدتر و دتلتبرداشت

 بندي ارائه شده است جمع

 گرايانهگیري تلقی نومفهوممعناي سنتی کورر و روند شکل

هاي انديشه تأثيرکه  برنامه درسيهاي مانند بسياري از جنبه( 17، ص 3331) 3زرم گراهام به 

خورد  به ارتقاد چشم مياو به  هايديدگاهها محسوس است، در مفهوم کورر نيز در آن 1ديويي

رنوان تجربه، بسياري از اهداف تربيتي  به برنامه درسياين نويسنده، ايده جان ديويي درباره 

هايي باشد که از فعاليت نبايد متشکل برنامه درسيديدگاه ديويي که   اين رديگيبرمکورر را در 

رنوان فرايند به  برنامه درسيشوند، راه درک شده را بارو مياهداف يا نتايج از پيش تعيين

گرايانه گشايد  در برداشت سنتفعال بر تجربه شتصي را مي تأملمداوم ساخت، بازسازي و نيز 

اي در نظر اند، ميدان مسابقهآن را نمايندگي کرده 0و تايلر 3مانند بابيت کورر )اسمي( که افرادي

است که داراي آغاز و انجام مشتص است و فراگيران بايد براي کسب موفقيت آن را طي کرده 

برنامه شده برآيند  در اين برداشت، رسالت متتصصان بينيو از رهده تکاليب يادگيري پيش

سازي اين گيري نهتت نومفهومريزي درسي است  با شکليا برنامه طراحي مسير مسابقه درسي

ايده مطرح گرديد که کيفيت پيمودن مسير توسط فراگيران و تجربه آنان از اين پيمودن اهميت 

ريزي درسي، فهم تجارب فراگيران از برنامه يجابه برنامه درسيمتتصصان  دارد و وظيفه

 ( 0، ص 3387دي، پيمايند )مهرمحممسيري است که مي

اند معناي فعلي اشاره کرده به تغيير کانون توجه از برداشت اسمي به نظرانصاحببرخي      

، ص 1555، 7يراسلتاز  به نقل(  شوبر، )055، ص 1558، 5؛ شوبر،65، ص 1535، 6)هوگو

کل بر ش ديتأکرا  برنامه درسيدر فتاي  افتهيظهور هاي گيري( يکي از جديدترين موضع53

به اين موضوع را به ديدگاه پاينار و مراحل کورر از نظر او  مندانرالقهفعلي کورر دانسته و 

                                                 
1. Graham 

2. Dewey 

3. Bobbitt 

4. Tyler 

5. Hugo 

6. Schubert 

7. Slattery 
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گرايانه آن را حاصل معناي نومفهومگيري ايده کورر به ، شکلنظرانصاحبارجاع داده است  

، 6337(  با وجود اين، گرامت )113، ص 1553، 3اند )چيمبرزهاي پاينار و گرامت دانستهتالش

کننده اين مطرح رنوانبه، پاينار را «1مباني وجودگرايانه و پديدارشناختي کورر»( در مقاله 6ص 

 ايده معرفي کرد 

مفصل مراحل چهارگانه  صور،به« 3روش کورر»اي با نام ، در مقاله3376پاينار در سال     

فصل « 0برنامه درسيي پردازنظريه»الب(  همچنين، در کتاب  3376کورر را شرح داد )پاينار، 

(  او 055ب، ص 3376منتشر ساخت )پاينار، « 6سازيسوي نومفهومکورر: به»ديگري را با رنوان 

خود را از کورر  موردنظراشاره و سپ  مفهوم  برنامه درسيهاي متفاو، از در اين فصل به تلقي

دهم؛ معنايي که در ه ميارائ برنامه درسيمن معناي ديگري از  گويدارائه کرده است  پاينار مي

است که کاربردهاي کنوني اين واژه بر جنبه قابل  نظر او تفاو، در اينواژه کورر ريشه دارد  به 

که بررسي و مطالعه کورر مستلزم کند وکاو در چيستي دارد در حالي تأکيدمشاهده و بيروني 

 هايسفرمسيرها و و ( ، مصنورا،متتلب هاي رمومي )افراد، اقداما،تجربه فردي از ررصه

 تربيتي است 

ميدان مسابقه و آمادگي دونده توصيب  برحسبکورر مورد نظر پاينار، پيمودن را تنها      

کند بلکه درصدد فهم تجربه دويدن يک دونده خاص در يک مسير مشتص، در يک روز نمي

نقل از )به(  به باور پاينار 38-33، صص 1535، 5خاص و در يک نوبت معين است )چنسلر

را  7( کورر در موقعيت ريشه دارد  در اينجا کورر، تفکر پائولو فرير33، ص 3376گرامت، 

ها انباشته از اي از تعامل فرد با فرهنگ، زبان و ديگر انسانکند که هر جنبهمعرفي مي

، قصد دارد «8جستجوي يک روشدر »هاي سياسي است  ويليام پاينار در فصلي با نام واقعيت

که کورر، محيط اجتماري را بر اين ذهنيت مورد بررسي قرار دهد  درحالي تأثيرهنيت فرد و ذ

کند حال بر انتتاب کنوني را توجيه ميشرح تأثيرکه اهميت قائل شدن براي « 3من»استمرار 

                                                 
1. Chambers 

2. Existential and phenomenological foundations of currere 

3. The method of currere 

4. Curriculum theorizing 

5. Currer: toward reconceptualization 

6. Chancellor 

7. Friere 

8. Search for a method 

9. Ego 
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کند تا به حال مي محيط پيراموني آگاه است و تالش تأثيرداند، همچنين نسبت به مسلم مي

 زمان بپردازد طور همگذشته ذهني به  سياسي و

پاينار بر محيط پيراموني و ابعاد سياسي، يکي از نقدهاي اساسي نسبت به  تأکيدبا وجود      

بر فرد است  پاينار به نقد  تأکيد خاطرهاي سياسي به توجهي يا ناديده گرفتن جنبهديدگاه او کم

که به شود بلکه فرد تا زمانيناديده گرفته نميدهد که جنبه سياسي شده اينگونه پاسخ ميمطرح

 اين آگاهي نرسد که در حال حاضر کجا و در چه وضعيتي قرار دارد و قصد رزيمت به چه نقطه

و  3تواند در سطح سياسي اقدام کند  اين پاسخ پاينار با ديدگاه گاليززيا وضعيتي دارد نمي

توانمند  فرد از طريق اند کهاظهار کرده 3سمهموست که در مقات، خود درباره کوبي 1متزينگر

تواند دست به غنا بتشيدن بزند  در واقع، اين فرايند غنابتشي يا تکامل خويش ساختن خود مي

طور مداوم در فرايند  که هنرمند بهدر کانون تجربه هنرمندانه زيباشناختي قرار دارد  تا زماني

هاي متتلب درگير نشود هرگز و روش غنابتشي تجارب بصري خويش از طريق ابزارها

شنود خود و ديگران در و  نتواهد توانست به بينش ديگران غنا و تکامل ببتشد  بنابراين، گفت

(  اظهار نظر کينچلو 370، ص 3388، 0معاصر قرار دارد )پيگهام برنامه درسيکانون هنر و نظريه 

نار بر اهميت فرد و تجربه فردي با پاي تأکيد( نيز مويد همين نکته است که 335، ص 3338)

هاي اجتماري و سياسي منافاتي ندارد  به باور او، پاينار دو دهه به درستي اصرار اهميت ررصه

هاي ناظر به جمع هاي ردالت اجتماري و ردالت فردي، همچنين دغدغهگفتمان ورزيده است که

پديدآيي  هايي مالزم و مرتبط است ها تالشهايي متعارض باشد بلکه همه آنو فرد نبايد گزينه

هايي نيز در راستاي به کورر، محدود به بيان چيستي آن نيست بلکه تالشگرايانه نگاه نومفهوم

 تبيين مباني و مراحل کورر صور، گرفته است  در ادامه به اين دو موضوع پرداخته شده است 

 

 

                                                 
1. Gleizes 

2. Metzinger 

3. Cubism 

4. Padgham 
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 گرايانهمبانی و مراحل کورر از منظر نومفهوم

 کاوانه، پديدارشناسانه و وجودگرايانه کورروانمبانی ر

کاوانه، کورر داراي مباني متتلفي است  گرامت مباني کورر را تحت رنوان سه مبناي روان

کاوانه، کورر مستلزم لحاظ روانپديدارشناسانه و وجودگرايانه مطرح و بررسي کرده است  به 

تواي آگاهانه و ناآگاهانه زبان و نيز توجه به بر مح تأملبررسي و تفسير معاني آشکار و پنهان، 

برنامه (  درک 613، ص 1550و تفسيري است )پاينار و همکاران،  تأملهاي سياسي چنين دتلت

کاوي است  اين نظريه يک الگوي تبديل کورر نيازمند مطالعه دقيق نظريه روان منزلهبه درسي

هد و در نتيجه تجسم مجدد معناي خصوصي دزبان خصوصي به زبان همگاني و آشکار ارائه مي

پردازي روانکاوانه در هايي براي نظريهگرا، تالشسازد  طي دوره پيشرفتو رمومي را ميسر مي

کار و راليق و ها از بين رفت چراکه تفکر کسبتعليم و تربيت وجود داشت اما اين تالش

 ( 67-68 ، صص1550مدارس مسلط شد )پاينار،  برنامه درسيسياسي بر 

درباره مبناي پديدارشناسي کورر بايد گفت، کورر نوري پژوهش پديدارشناسي است که بر      

کارگيري هنگام به کند  شود تمرکز مياي که توسط او گزارش ميگونهتجربه تربيتي فرد به 

ارتقاد است  او  3شود که مبتني بر ديدگاه ادموند هوسرلروش کورر بر تجربه زيسته تمرکز مي

شود که در پژوهش تجربي وجود دارد حاصل نمي 3از آگاهي يا هشياري انفعالي 1دارد که يقين

گرايي در تجربه واسطه و رميق تجربه زيسته است  هوسرل شيوههاي فعال، بيبلکه نتيجه روايت

د قرار مورد نق حسي را را،يتأثمنفعل ادراکا، يا  رنوان دريافت توصيب آگاهي يا هشياري به

دهد و بر اين باور است که در پديدارشناسي، هشياري منفعل نيست  پديدارشناسي، هشياري مي

ها را به هاي ريني را درک کرده و آنکوشد تا انديشهکند و ميواسطه را بررسي ميبي

رنوان يک محصول يا  هاي ديگر پيوند دهد  روش پژوهش کورر در جستجوي دانش بهانديشه

منظور آشکار ساختن مبنا و هايي نيست؛ بلکه درصدد تحليل و بررسي دقيق اين دانش به نتيجه ن

اي را براي بررسي تجربه زيسته و بستري که تجربه خاستگاه آن است  روش پژوهش کورر شيوه

گيرد )پاينار محيط فردي و تجربه گذشته را در نظر مي تأثيرآورد و در آن زيسته است فراهم مي

 ( 033-035، صص 1550ان، و همکار

                                                 
1. Husserl 

2. Certainty 

3. Passive consciousness 
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بر ماهيت ديالکتيکي رابطه فرد با يک موقعيت خاص  تأکيدمبناي وجودگرايانه کورر ناظر به      

 تأکيداست  فهم گرامت از مباني اصالت وجودي کورر او را به اين مسير رهنمون کرده است که 

، صص 3331گراهام، کند تمام اقداما، آدمي در يک موقعيت يا وضعيت زيسته ريشه دارد )

( در تبيين مباني کورر به اين نکته اشاره نموده است که مبناي 6، ص 3376(  گرامت )36-30

پديدارشناسي بر رابطه متقابل  تأکيدگرا، نظري کاوش کورر در تجربه تربيتي، از فلسفه انسان

برد سر ميبه  ذهنيت و رينيت و نيز توجه وجودگرايي به رابطه بين فرد و موقعيتي که در آن

گونه نتيجه گرفته است که از طريق بررسي پديدارشناختي گيرد  او از ستن خود اينمي نشأ،

توان با تجربه تربيتي مواجه شد و آن را مالحظه رابطه ميان يک شتص با دنياي پيرامون او مي

 کرد 
 

 مراحل چهارگانه کورر

مبتني دانسته  3راحل را بر يک ديدگاه تکوينيپاينار چهار مرحله را در کورر مطرح کرده و اين م

گويد به راستي اين مراحل حالت تکويني دارد چرا که کورر ( مي35، ص 1550) 1است  دوئر

است که فرد مراحل چهارگانه را بر اساس نظمي که پاينار مطرح کرده است  مؤثرفقط هنگامي 

و  6، تحليل0سوي آيندهشرفت به ، پي3اند از: بازگشت به گذشتهطي کند  اين مراحل ربار،

؛ 51، ص 1535، 3؛ ميلر017، ص 1535، 8و ريشل 7؛ مالوسکي378، ص 1535)پاينار،  5ترکيب

واجارگاه، ؛ فتحي338، ص 1553؛ شوبر،، 358، ص 1553، 33؛ مارتين175، ص 1535، 35وانگ

(  373-370، صص 3388؛ پيگهام، 350-356، صص 1555، 33و گلور 31؛ کانو300، ص 3385

 نظر پاينار در ادامه توضيح داده شده است مراحل چهارگانه مورد

                                                 
1. Developmental point of view 

2. Doerr 

3. Regression 

4. Progression 

5. Analysis 

6. Synthesis 

7. Malewski 

8. Rishel 

9. Miller 

10. Wang 

11. Martin 

12. Kanu 

13. Glor 
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در اين مرحله، فرد تجربه گذشته خود را ثبت و مشاهده  مرحله اول: بازگشت به گذشته:

شود  آوري ميها جمعشود و فقط دادهگذشته، تحليلي انجام نمي کند  در مرحله بازگشت بهمي

شود شده با هم ترکيب ميهاي ثبت آورد  واژهبه ررصه حال مي با ثبت مشاهدا،، فرد گذشته را

دهد و جزئيا،، شامل آيد  فرد اين تصوير را در برابر ديدگان خود قرار ميو تصويري پديد مي

از ارتباط گذشته با حال هاي حاکي موارد موجود در تصوير، واکنش نسبت به آن تصوير و جنبه

گذشته، تجربه ربار، ديگر، در مرحله بازگشت به (  به 35، ص 1550کند )دوئر، را بررسي مي

براي يادآوري و  3ها، از فن تداري آزادشود  در توليد دادهها تبديل ميزيسته فرد به منبع داده

شود  تداري مستلزم اين است که بسط گذشته و در نتيجه تغيير و تحول حافظه استفاده مي

، 1555ه همان شکل قبل به گذشته باز گردد )کانو و گلور، شتص براي بازآفريني گذشته ب

( در اين مرحله فرد بر گذشته خود 373-370، صص 3388(  به تعبير پيگهام )350-356صص 

نمايد تا ضمير ناخودآگاه را واکاوي کرده، به وقايعي از گذشته برگردد که از تمرکز و تالش مي

 ها را ثبت و ضبط کند افتهگيرد و سپ  يضمير ناخودآگاه سرچشمه مي

پاينار در اين مرحله اصطالح ژست فکورانه را مطرح کرده  سوي آينده:مرحله دوم: پیشرفت به 

هاي متتلب، کشد  او در موقعيتاست  فرد آينده را در قالب شيوه تداري آزاد به تصوير مي

ن براي ذهن فراهم دهد؛ وضعيتي که در آن اين امکاخود را در يک وضعيت خيالي قرار مي

شود که خود را در يک سال آينده، ده سال آينده يا سي سال آينده ببيند  فرد تمامي مشاهدا، مي

کند که در زمان کنوني کند  او در اين مرحله چيزي را مالحظه ميبه آينده را ثبت ميمربوط 

حساب  ن حال بهگونه که گذشته، زماهمان زمان حال است درست همان آينده ندارد  مصداق

بتشد )دوئر، گذارد و به آن شکل ميمي تأثيرصور، پيچيده بر زمان حال آيد  آينده به مي

 باشد ها معطوف به آينده ميهاي فردي است و تالش(  اين مرحله، ناظر به آينده37، ص 1550

ز دو روش سوي آينده، با يکي ا( مرحله پيشرفت به 316-315، صص 1550به ارتقاد پاينار )

 دهد رخ مي 3و ب( شيوه موضوري 1الب( سبک اديبانه

                                                 
1. Free association 

2. Stylistic 

3. Thematic 
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زند  را به هم مي 3از طريق آزمايشگري اديبانه شتص وضعيت خطي بودن الف( سبک اديبانه:

است  اين دو روش  3و هنر شارري 1تحقق اين امر استفاده از داستان تتيلي هايراهيکي از 

کنند  پاينار اما هر دو از مطالب تتيلي حمايت مي هاي زيادي با يکديگر دارنداگرچه تفاو،

تواند انديشم که گفته است ادبيا، بعتي اوقا، ميمي 0گويد من به نوشته خيالي آويتا رونلمي

تواند براي خلق مي برنامه درسيهمين صور،، نظريه نتايج تجربه زيسته را خلق و ارائه کند  به 

سوي وضعيت به « من»م کند  در اين چارچوب، سير و حرکت و ارائه نتايج تعليم و تربيت اقدا

 گردد اي که آينده در زمان حال مجسم ميگونهشود به آتي مطرح مي

سوي آينده سبک موضوري است  روش دوم در مرحله پيشرفت به  ب( شیوه موضوعی:

منظر با شود  از يک اي است که در سيماي آينده مجسم ميپيشرفت، معرف کاوش در مقوله

گويد هر بتش در فصل شود  پاينار ميمجسم کردن آينده، اين آينده به زمان حال تبديل مي

کاود؛ موضوري که در چنين موضوع آتي را مي« 6چيست؟ برنامه درسينظريه »پنجم کتاب 

حال نظر من اين است که آن را در زمان حال  مرحله بازگشت به گذشته غايب است اما در رين

گونه اظهار داشته است که من نظريه را براي کمک گرفتن از اين موضورا، کنم  او اينمطرح 

برم  پاينار مثالي آورد به کار ميرمل ميسوي آينده ممانعت بهبه اميد رفع آنچه از حرکت ما به

کامپيوترها »مشغولي جدي نسبت به کاربرد گويد ممکن است دلدر اين زمينه ذکر نموده و مي

شک، مشغله فکري شديد در قبال کامپيوترها در مورد احترام واقع شود ولي بي« 5السدر ک

سياسي و فرهنگي کشور رمل  مسائلرنوان مانعي براي مشارکت تربيتي در حل  کالس به

 کند مي

اين مرحله ناظر به بررسي و نگاه به زمان حال است  در اين مرحله  مرحله سوم: تحلیل:

اند از: حيا، فکري فرد چگونه است؟ و کدام ها ربار،شود که برخي از آنمطرح مي هاييسؤال

( 37، ص 1550نظر دوئر )شود؟ بهگردد و کدام رد ميهاي مطالعاتي مورد پذيرش واقع ميحوزه

گردد  در اين مرحله، فرد سه تصوير از خود پديد در مرحله تحليل، تصوير ديگري خلق مي

                                                 
1. Linearity 

2. Fiction 

3. Poetry 

4. Avita Ronell 
5. What is curriculum theory? 

6. Computers-in-the-classroom 
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هاي يانگر گذشته، آينده و زمان حال اوست  او موضورا، و زمينهآورد که هر تصوير نمامي

 سؤالکند و با بررسي تصاوير در پي يافتن پاسخ اين موجود در اين سه تصوير را مالحظه مي

 تواند درون هر تصوير و بين سه تصوير پيدا کند است که چه روابط متقابل چند وجهي را مي

زند  در مرحله نگري تصاوير دست ميه، فرد به باهمدر اين مرحل مرحله چهارم: ترکیب:

اند از: سهم و نقش ها ربار،پرسد که برخي از آنهايي را از خود ميترکيب، شتص پرسش

شوند اي من در زمان حال چيست؟ آيا راليق فکري من آزاد ميفعاليت پژوهشي، رلمي و حرفه

کنند؟ آيا من فرهيتتگي بيشتر و ا تشويق ميفراهم آورده و آن ر و اين راليق، امکان تغيير را

، ص 1550ام؟ )دوئر، تر از حوزه مطالعاتي که در آن فعال هستم پيدا کردهدانش و فهم رميق

هايي را که درباره گذشته، (  در واقع، در مرحله ترکيب، فرد در حتور خويش نتايج کاوش37

 ( 370، ص 3388، سازد )پيگهامحال و آينده انجام داده است آشکار مي

برنامه رسد که پاينار نظر ميبندي مراحل چهارگانه کورر اشاره به اين نکته مفيد به در جمع    

(  او چهار مرحله 36، ص 1550داند )پاينار، را يک گفتگوي مداوم و در حال تکوين مي درسي

ت تا روابط بين دانش ارائه داده اس برنامه درسيمثابه راهبردي براي دانشجويان  کورر را به

 آکادميک و گذشته زندگي را در راستاي خودشناسي و بازسازي اجتماري بررسي کنند 

 هاي عملی کوررهاي جديد و داللتبرداشت

اي مانند پاينار و هاي افراد برجستهگيري از تالشهاي اخير با بهرهدر سال نظرانصاحببرخي  

هاي اخير، اند  آثار و انديشهکورر پديد آوردههاي ديگري را در ررصه گرامت، برداشت

ها و سطح پيچيدگي مفهوم کورر را ارتقاء داده هاي جديدي را بارو شده و قلمرو، دتلتبينش

برجسته در زمينه کورر که معرف قلمروهاي  نظرانصاحبهاي برخي است  در ادامه، برداشت

گرايانه کورر، برداشت به تلقي نومفهوم باشد در سه بتش برداشت مقيدجديد در اين ررصه مي

گرا مطرح هاي رملي کورر نومفهومگرايانه و برداشت مقيد به دتلتغيرمقيد به تلقي نومفهوم

 شده است 

 گرايانه کورربرداشت مقید به تلقی نومفهوم

 آفرين در يک کورر پسامدرنگرا و تحولسرايی کثرتنوئل گاف و داستان

هاي مورد رالقه او کشور استرالياست  برخي حوزه برنامه درسيصان نوئل گاف از متتص 
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 برنامه درسيدر  3شدن و کاربرد و نقش داستان رلمي تتيليالملليآموزش محيط زيست، بين

 است  گاف از منظري خاص و پيچيده به کورر نگريسته است 

کنم اما ناسانه توجيه نميگويد من کورر را براساس مباني وجودگرايانه و پديدارشگاف مي     

تواند منتقدان ادبي و فرهنگي حامي پسامدرن را به گفتمان نويسي ميحال معتقدم خود شرح

کنند  وي پردازي به خويشتن نظريهکند تا از طريق آن درباره انسان و تعابير مربوط مولدي مجهز 

اي با استفاده از ام؛ تجربهبه داشتهتجر« 1کورر پسامدرن»دهد که من در ارتباط با چنين ادامه مي

هايي که از طريق هايي براي متفاو، و متکثر ساختن طرح و مسير داستانمتون پسامدرن و شيوه

دارد که من هاي شتصي خلق شده است  گاف اظهار ميگونه و روايتحالهاي خود شرحنوشته

هاي شتصي خويش و ديگر داستان حالکنم تا شرحرا تشويق مي برنامه درسيدانشجويان رشته 

کنند  با وجود اين، راهبرد تربيتي تجديدنظر شده من  تأملها نگارش درآورند و درباره آنرا به 

شکنانه متون فرهنگي و شتصي است توسل به ارجارا، متقابل يا دو سويه و خواندن ساخت

ر چارچوب و نيز در نقطه به تجربه شتصي دهاي مربوط )اين کار در راستاي خواندن داستان

 شود( به دنياي پيرامون ما انجام ميهاي مربوط مقابل داستان

هاي ، داستان3سرايي پسامدرن شامل فراداستانگاف در تسهيل اين فرايند، انواع داستان    

 داند را برتر مي 6رلمي تتيلي پسامدرن و داستان 0کارتوني که رمدتاً محتواي کمدي دارند

هايي است که طي آن هاي خاص، جستجوي روشل او براي استفاده از اين گونهاستدت

ها مورد بررسي قرار آيد و جهان از طريق آنوجود مي سرايي بههاي متفاو، داستاناسلوب

ارتقاد دارد که مشتصه داستان مدرن، غلبه رنصر  5هالگيرد  به رنوان مثال، بريان مکمي

                                                 
1. Science fiction 
2. Postmodernist currere 

3. Metafiction 

به فرايند داستان نويسي و آگاهانه گر، روايتاست که  يداستانهاي مختلفي براي فرا داستان ارائه شده است. در يک تعريف، تعريف

 کند تا بين او و داستان فاصله ايجاد نمايد.يورد مطالعه خواننده متني داستاني است اشاره ممتن ماينکه 

4. Graphic novel 

5. Cyberpunk science fiction 

کامپيوتر و ارتباطات  فناوریهای پيشرفته مانند هاي علمي تخيلي است. تمرکز در داستان سايبرپانک بر فناوریيکي از انواع داستان

ها گاه ستيز ميان هکرها و نبردهاي مبتني بر قدرت گونه داستانگسيختگی نظم اجتماعی است. موضوع اينهمراه با وجود از هم

 فناوري و کامپيوتر است.
6. McHale 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


 3333بستان ، سال نهم، تا33درسي، شماره  فصلنامه مطالعا، برنامه       

 
33 

اصلي آن در راستاي جستجو براي کشب يک جزء پنهان معرفت  است و طرح 3شناختيمعرفت

گيرد  بنابراين، ساختار و موضوع داستان مدرن مانند يک داستان پليسي )کارآگاهي( شکل مي

با مسائل ناظر به دستيابي به دانش و انتشار آن سروکار دارد و ذهن فرد با يک واقعيت  اساساً

اي را درباره جهان مطرح کند چندگانه هايديدگاهکن است شود  داستان مدرن مممبهم درگير مي

شود  هر ديدگاه در يک ذهنيت جاي اما اين کار بدون برهم زدن وحد، وجودي فرد انجام مي

 ( 333-331، صص 3338گيرد که نسبتاً يگانه، متمرکز و باثبا، است )گاف، مي

داند که در آن مي 1شناختيتيمدرن را در غلبه رنصر هسهال، مشتصه داستان پستمک    

مدرن اين جنبه را مورد کاوش پارچه و طالب وحد، نيست  داستان پستجهان و انسان، يک

شناختي داراي وجوه و لحاظ هستيکنيم که به اي فعاليت ميدهد که ما در بستر تجربهقرار مي

مدرنيسم، وجود هال، جنبه مشتص و برجسته پستسطوح متتلفي است  براساس ديدگاه مک

هاست که در اين نوع داستان تتيلي و گستره نامحدودي از موجودا، و فرهنگداستان رلمي

 شود:مطرح مي

است  هاييسؤالشناختي )مدرنيسم، داستان پليسي( مملو از گيري معرفتداستان داراي جهت     
توان داند؟ چگونه ميها را ميهايي درباره جهان وجود دارد؟ چه کسي آنمانند اينکه چه دانستني

صور، موثقي  شود؟ و چگونه اين انتقال بهها ارتماد کرد؟ دانش چگونه منتقل ميبه اين دانستني
مدرنيسم، داستان شناختي )پستگيري هستيشود؟ در مقابل، در داستان داراي جهتانجام مي
هان چيست؟ چگونه ساخته اند از جشود که ربار،ديگري مطرح مي هايسؤالتتيلي( رلمي
اند؟ ها چگونه شکل گرفتههاي بديل ديگري وجود دارد؟ اگر چنين است آنشود؟ آيا جهانمي
شوند؟ و کنند و بر چه اساسي از يکديگر متفاو، ميهاي متتلب چگونه فعاليت ميجهان

، ص 3330، افتد؟ )گافشود چه اتفاق ميشتص از يک جهان به جهان ديگر منتقل مي کهيهنگام
53 ) 

هاي پليسي پژوهش تربيتي مانند داستان هاي مطرح دربه ارتقاد گاف، بسياري از داستان     

، تدري  و يادگيري تالش برنامه درسيبه يابي به حقيقت مربوط ها براي دستاست که در آن

رنوان  ان بهتوگونه که توسط پاينار و گرامت مطرح شده ميگويد، کورر را آنشود  او ميمي

                                                 
1. Epistemological dominant 
2. Ontological dominant 
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نظر گاف، اين دو  نويسي لحاظ کرد  به حالمدرن خود شرح تالشي براي انقطاع از سنت

ها هايي که از طريق آنکنند براي آشکار ساختن و نقد روشنويسنده راهبردهايي را معرفي مي

ماري مشي هويتي را بازتوليد نمايند که سلسله مراتب اجتتوانند يک خطهاي شتصي ميروايت

هايي را شرح بتشد  پاينار و گرامت، همچنين شيوهبه طبقه، جنسيت و نژاد را تداوم ميمربوط 

بتشد و آن را توضيح گونه، وضوح ميحالها داستان به نوشته خود شرحدهند که از طريق آنمي

چه در اين مدرن، آنها تمايل دارند متون مدرن را انتتاب کنند نه متون پستدهد اما چون آنمي

ها و موضورا، ثابت و پايدار داستان مدرن و انتقال آن درباره تاريتچه تأملشود سبک ديده مي

 حالدر طرح و مسير شرح 3هاي ديگر است تا تالش براي ايجاد تحول و تفاو،به موقعيت

مرگ در »در اثر رنوان مثال، پاينار، گويد بهاي از آثار پاينار اشاره کرده و ميخود  گاف به نمونه

کند که او و همکارانش در را توصيب مي هاييها و نا اميديدشواري« 1مقام مسئوليت و تصدي

تجربه کردند و تهديدهايي را ذکر  3375طي دهه  برنامه درسيسازي مطالعا، راستاي نومفهوم

 ( 331-335، صص 3338در مقابل اين نهتت ظهور پيدا کرد )گاف،  3385نمايد که در دهه مي

با  3گرايان را در قياس با شتصيتي که در داستان پليسي آماندا کراسپاينار، وضعيت نومفهوم     

دهد  شود شرح ميبه جسد مورد نياز تبديل مي« مرگ در مقام مسئوليت و تصدي»رنوان مشابه 

هتت الوقوري را که متوجه ندهد تا خطرا، حتمي و قريبمقايسه، اين امکان را به او مي

هشدار دهد  به نظر « 6خودکشي»و « 0قتل»هايي مانند گرايي است با استفاده از واژهنومفهوم

پژوهشي پديدارشناختي گاف، اين اقدام پاينار يک نمونه از کاربست فکورانه داستان در خود

ين جايگز»، مستلزم تأملسازد که را به ذهن متبادر مي 5است اما همچنين، نکته موردنظر هاراوي

بنابراين، مفيد بودن و ارتبار داستان پاينار «  کردن کامل يک موضوع يا مورد در جاي ديگر است

                                                 
3 -diffraction اي است براي تالش در راستاي ايجاد تفاو، و تحول در جهان  به ارتقاد او اين اصطالح از نظر گاف، استعاره

تري آفريني و مداخله خالقانهمولد و زاياتر است چرا که در ارتباط با يک پديده يا موضوع، نقش reflectionدر مقايسه با واژه 

 .دارد
2. Death in a tenured position 

نتستين داستان پليسي آماندا کراس براي پرداختن به موضوع فمينيسم است  طرح و محور اصلي داستان، استتدام يک زن براي  

 افتد تصدي يک پست رسمي دانشگاهي و رويدادهايي است که پ  از آن اتفاق مي

3. Cross 

4. Murder 

5. Suicide 

6. Haraway 
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صور، غير صريح، انعکاسي از داستاني است کم به مبتني است بر تصديق اينکه داستان او دست

حال جويي از روش خود شرحريب مسئلهوجه اين  هيچگويد به گويد  گاف ميکه کراس مي

کنم که مورد مداقه قرار دادن يک داستان شتصي در سايه نويسي پاينار نيست بلکه من اظهار مي

کند که هاي جديدي را آشکار ميمدرن چيزي متفاو، از )نه ضرورتاً بهتر از( داستانداستان 

آفرين داستان هاي متکثر و تحولحال خويش از طريق ردسيممکن است در اثر خواندن شرح

 ( 335، ص 3338؛ گاف، 57، ص 3330تتيلي ظهور پيدا کند )گاف، رن يا رلميمدپست

کند که اگر من اکنون خود را در موقعيت گيري ميگونه نتيجه( اين57، ص 3330گاف )     

ام را با کند به احتمال زياد تجربهمشابه با وضعيتي تصورکنم که ويليام پاينار آن را توصيب مي

نوشته  «3پيکري از شيشه»ام را به سبک داستان کنم  من تجربهاو روايت مي روشي غير از شيوه

کند  داستان پيرسي، کنم نه به شيوه داستان پليسي که کراس مطرح ميبيان مي 1مارج پيرسي

رنوان  سو بهرا از يک 3هاي خياليهاي ميان ابرقهرماندرباره آينده نزديک است که کشمکش

رنوان مظاهر مقاومت در فرايندهاي کنترل گروهي و از سوي ديگر، به  محصوت، سايبرنتيک و

ها و ترجيحا، روايت و کند  اين روش تا حدودي اولويتگيري ميبرابر اين فرايندها پي

سرايي زايايي داستانکند اما رالوه بر اين، ارتقاد من به قابليت خواندن شتصي مرا مشتص مي

مثابه يک  گويد من روياي زندگي را بهدهد  گاف ميهم نشان ميآفرين را گرا و تحولکثر،

بينم تا نمودي از مرگ يا انحطاط در مقام تصدي ابرقهرمان خيالي و يک بينش هدايتگر زنده مي

 و مسئوليت 

 گرايانه کورربرداشت غیر مقید به تلقی نومفهوم

 بودر برابر درونژيل دلوز و جیسن والین: کورر انفعالی و فعال يا استعالء د

اشتغال دارد  او  است که در دانشگاه آلبرتا به فعاليت برنامه درسيجيسن والين از متتصصان  

( 1535« )0: جستارهايي درباره حيا، تربيتيبرنامه درسيرويکرد دلوزي به »در کتابي با نام 

 دهدرا تشکيل ميدلوز را بررسي کرده است  ژيل دلوز که محور اصلي کتاب والين  هايديدگاه

درگذشت   3335به دنيا آمد و در  3316رود  او در سال شمار مي از فيلسوفان معاصر به

                                                 
1. Body of glass 

2. Piercy 

3. Cyborgs 

4. A deleuzian approach to curriculum: essays on a pedagogical life 
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بيشترين بتش زندگاني دلوز در آموختن فلسفه صرف شد و در زمينه روانشناسي، روانکاوي، 

اي ندهآثار آموز 3ادبيا، و سينما نيز آثار اثرگذاري نوشت  همچنين، با همکاري فليک  گوتاري

داد و درباره اين اهميت زيادي مي 6و نيچه 0، برگسون3، اسپينوزا1ارائه داد  دلوز به کانت

، ترجمه 5هايي نوشته است )پاتونها و رسالههاي فلسفي آنان کتابفيلسوفان يا تفسير مفهوم

هاي انديشه دلوز (  اگرچه در برخي آثار کوشش شده است تا دتلت81، ص 3373دستغيب، 

(، والين 1550، 8؛ مورس1550، 7مورد توجه قرار گيرد )هوو برنامه درسيراي تعليم و تربيت و ب

 صور، تفصيلي مطرح کرده است در کتاب خود، افکار دلوز را به

رنوان يک کورر فعال  در به  برنامه درسيهر فصل کتاب، تالشي است براي تجسم دوباره      

 هايديدگاهگيري از مراتبي تفکر، با بهرههاي استعاليي و سلسلهاين اثر، براي انقطاع از شيوه

و تعليم و تربيت ارائه شده  برنامه درسيدلوز و گوتاري چارچوبي براي مذاکره مجدد درباره 

صطالح کورر را مطرح کرده و از (  والين در اين کتاب بارها ا355، ص 1531، 3است )ولفگانگ

گويد مفهوم کورر در اين اثر، حاکي از جدايي ديدگاه دلوز به آن پرداخته است  او در مقدمه مي

اند  به نظر حال نگاشتي است که گرامت و پاينار مطرح کردهکشيدن از روش خود شرحو دست

پردازد و از قيود کمّي، مي 35يورزي تربيترنوان يک مفهوم براي انديشهاو کتاب به کورر به 

(  تصوير 1535گيرد )والين، پديدارشناسانه، ساختارگرايانه و تصوير جزمي از زندگي فاصله مي

که دلوز انديشه را جزمي به دنبال روشي است تا انديشه را قادر به خالصي از خطا کند در حالي

زاده، رناصر خارجي است )سجادي و ايماناز نيروها و  متأثرداند که همواره فعاليتي داوطلبانه مي

را از کورر مطرح  31و فعال 33هاي دلوز دو تلقي انفعالي(  والين بر اساس انديشه65، ص 3333

ارتباط دارد و تلقي فعال آن  33و تبيين کرده است  معناي انفعالي يا سنتي کورر با مفهوم استعالء

                                                 
1. Guattari 

2. Kant 

3. Spinoza 

4. Bergson 

5. Nietzsche 

6. Patton 

7. Hwu 

8. Morss 

9. Wolfgang 

10. Pedagogical thinking 

11. Reactive 

12. Active 

13. Transcendence 
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(  به 357، ص 1531تبيين کرد )ولفگانگ،  3گيبودبود يا درونتوان از منظر مفهوم درونرا مي

گيري نو و گيرترين جنبه انديشه دلوزي، جهت( چشم175، ص 1535) 1تعبير جاگوزينسکي

 بود انديشه است هاي درونحرکت از استعالء به شيوه

بودگي به اين معناست که رقل خارج از شبکه ارتباطا، پويا با ديگر استعالء يا برون     

ها قرار داده که رقل در تعامل پويا با ديگر پديدهبودگي يعني اينها درک شود و درونپديده

بودگي بودگي و وارد ساختن آن در ررصه درونشود  آنچه دلوز انجام داد خروج رقل از برون

اي را از شبکه ارتباطا، دهد که پديدهبودگي يا استعالء هنگامي رخ مياست  از نظر او برون

اي ماهيت هاي ديگر خارج کنيم که در اين صور، چنين پديدههمزيستي با پديده پويا و

(  درک دو معناي 56-55، صص 3333زاده، کند )سجادي و ايمانمتافيزيکي و بسته پيدا مي

صور، هاي متتلب کتاب والين است، لکن به انفعالي و فعال کورر مستلزم مطالعه فصل

 ه شده است متتصر اين دو تلقي توضيح داد

 الف( کورر انفعالی

هاي اوليه بابيت و تايلر نمود پيدا کرد  به نظر والين، تلقي محدود و ثابت از کورر در فعاليت

گويي به رنوان يک ابزار اوليه براي پاسخ ، تحقق کورر بهبرنامه درسياساس تلقي بابيت از 

ور والين از کورر انفعالي تعيين (  منظ133، ص 1533مطالبا، دنياي بزرگساتن بود )والين، 

پردازي سنتي يا انفعالي کورر، تعهد ميداني است که فراگيران بايد آن را بپيمايند  مشتصه مفهوم

هايي چون ساختارگرايي و پديدارشناسي تصويري است  گفتمان 3به امر فراتجربي يا برترنسبت 

پذيرند که مسير حيا، ناسي ثابت را ميشآورند و يک زمينه هستيوجود ميپيشيني از جهان به 

گيرد  با اين وصب، رويکردهاي ساختارگرا به کورر از تصوير پيشيني تربيتي از آن سرچشمه مي

کنند که در مقابل تفاو، و به يک سيستم زيربنايي يا ساختار فراگير حمايت ميمربوط 

ارگرايانه، وجود يک موضع يا ناهمساني، اولويت و برتري دارد  به تعبير ديگر، ميراث ساخت

 ( 36، ص 1535داند )والين، هدف فراتجربي و متعالي را مسلم مي

کند که تفاو،، به يک قلمرو يا بستر زيربنايي تصوير ساختارگرايانه کورر از اين ايده دفاع مي    

ن وجود توان براساس ميزاوابسته است  بنابراين، در شرايط ساختارگرايانه، تفاو، را فقط مي

                                                 
1. Immanence 

2. Jagodzinski 

3. Transcendent commitment 
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به تصوير زيربنايي از واقعيت درک کرد  اين تصوير اساسي يا زيربنايي، تغيير يا اختالف نسبت 

انديشيده رامل تعهد فلسفي به استعالست  تلقي انفعالي از کورر مبتني بر اين تصميم از پيش

، دهي شده است )والينطور طبيعي در راستاي جستجوي حقيقت جهتشده است که زندگي به 

، 3شود )واترهاوستاثير مفهوم فعال آن، قلمروزدايي مي(  تلقي انفعالي کورر تحت37، ص 1535

( قلمروزدايي را فرايند 67، ص 3333زاده، از سجادي و ايمان نقل(  دلوز )به375، ص 1531

گريزد يا از آن داند که هر چيز با استفاده از آن از يک قلمرو مفروض مياي ميشدهتعريب

اي است که در معناي بازگشت به قلمرو اوليه نيست بلکه شيوهگيرد  بازقلمروسازي به فاصله مي

شوند تا شوند و وارد رابطه جديدي ميشده دوباره با يکديگر تلفيق ميآن رناصر قلمروزدايي

 هاي قبلي را تعديل و اصالح کنند وجود آورند يا تلفيقهاي ديگري را به تلفيق

 فعالب( کورر 

هاي اسپينوزا را مشاهده کرد  دلوز، اسپينوزا را شاهزاده و انديشه تأثيرتوان در اين مفهوم مي 

مسيح فالسفه ناميده و ادرا کرده است که بزرگي اسپينوزا را بايد بر اساس دو جلوه اصلي 

کرده است  گرايي در انديشه او ارزيابي کرد  اسپينوزا اين دو رامل را در يک حرکت متحد تجربه

بود جاي آن به درونکه او امر استعاليي را در فلسفه خود مردود ارالم کرد و به نتست اين

صور، متفاو، نگاه کرد  به اين معنا که اخالق را امري  که به نقد اخالق بهروي آورد و دوم آن

بي کرد استعاليي محسوب نکرد بلکه معتقد بود بايد آن را در کاربرد زندگي رادي ارزيا

(  در واقع، اسپينوزا درصدد اصالح خطا يا اشتباه استعالء از 61-63، صص 3383)ضيمران، 

آميز در برابر تفکر متعالي يا برتر، بود است  او در اقدامي بدرتشناسي درونطريق يک هستي

که استعالء بر جاودانگي و استمرار يک فاصله وحد، وجود را مطرح کرد  در حالي

کند، مفهوم وحد، وجود، تعهد يا التزام سلسله مي تأکيدانه بين خالق و متلوق شناسهستي

به کند نسبت بودگي که اسپينوزا مطرح ميبود يا درونبرد  مفهوم درونمراتبي را از بين مي

بود تلقي برتر و استعاليي تفاو، و ناهمساني موضعي باز و پذيرا دارد  به بيان ديگر، چون درون

-16، صص 1535اي باز براي آزمايشگري و تجربه است )والين، کورر مبتني بر آن ررصهندارد، 

10 ) 

                                                 
1. Waterhouse 
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آورد که منظور والين از کورر فعال، يک تجربه خالق و آفرينشي است که انساني را پديد مي     

تواند مي به دانستن اين نکته است که حيا، تربيتي چگونه مندرالقهو « شدن»همچنان در حال 

رنوان يک مسير محصور و ثابت، نيروي فعال شود  با وجود شاخص بودن تلقي کورر به طي

کند  در شود معرفي ميکورر اساساً شيوه متفاوتي را براي انديشيدن درباره مسيري که طي مي

، ص 1531اي دارد )واترهاوس، جايگاه برجسته« شدن»انديشه دلوز و تصوير فعال کورر، مفهوم 

بين دو نوع تفکر درختي و ريزومي تفاو، قائل شده و معتقد است تفکر درختي از  (  دلوز375

هاست  ها و مرزبنديبنديمراتبي و ايستا برخوردار است و ناظر به تقسيمويژگي خطي، سلسله

است که متکثر، غيرخطي، « شدن»است  تفکر ريزومي تفکر « بودن»تفکر تفکر درختي معرف 

-65، صص 3388زاده، و مرتبط به خطوط ديگر است )سجادي و ايمانپويا، در جها، متتلب 

شود و شدني نيست، به جايي ختم نميموردنظر دلوز، فرايند تفکر تمام« شدن»(  از نگاه 03

مورد قبول دلوز دچار تحول « شدن»از منظر  برنامه درسيهمواره در حال دگرگوني است  

است  « شدن»در حال  برنامه درسيدلوزي يک  درسي برنامه 3به ارتقاد روي اساسي خواهد شد 

ها را خالق و نوآور اين است که مدام موقعيت برنامه درسيهاي نظر او بتشي از چالشبه

توليد شود که به « شدن»بايد در ارتباط با  برنامه درسيهاي يادگيري سوق دهد  سوي فرصتبه

(  به زرم والين 53، ص 3333زاده، ايمان گويند )سجادي ومي« در حال شدن برنامه درسي»آن 

بودگي وجود که در کورر فعال بر مفهوم درون يديتأک( 357، ص 1531نقل از ولفگانگ، )به

امري متغير دانسته شود و وابسته به ويژگي سلسله مراتبي  برنامه درسيگردد دارد بارو مي

 متعلق به يک پديده برتر تلقي نشود 

 گراهاي عملی کورر نومفهومتبرداشت مقید به دالل

 جو کینچلو: روايتی از کالس و تدريس کورر محور پاينار

گيل فعاليت کرد و آثار متتلفي را رنوان رتو هيا، رلمي دانشگاه مک ها بهجو کينچلو سال 

منتشر کرد  کينچلو از  برنامه درسيهايي مانند تعليم و تربيت انتقادي، پژوهش تربيتي و در زمينه

گرايانه به کورر نگريسته و انديشه و رمل ويليام پاينار، محور روايت اوست  ريچه نگاه نومفهومد

حساب آورد  با  هاي جديد از کورر بهبه همين دليل شايد نتوان ديدگاه او را در زمره برداشت

                                                 
1. Roy 
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رر مورد پاينار و مفهوم کو هايديدگاهکم به اين دليل که کينچلو با استناد به وجود اين، دست

نظر او به تشريح چگونگي تدري  و جن  تجارب يادگيري پرداخته است، مطرح کردن ديدگاه 

 رسد نظر مياو مناسب به 

اي که پاينار از اي ريني از کاربرد مفهوم کورر در طراحي روند کالس درس در تجربهنمونه    

است  در واقع طرح درس در  کالس خويش مطرح کرده و کينچلو آن را بيان نموده قابل مشاهده

فتاي کورر از شکل کنوني و مرسوم آن که يک طرح فني براي تسهيل نظار، مديريتي معلمان 

ريزي براي کالس بر اساس رود  پاينار به تجربه خود در طراحي درس و برنامهاست فراتر مي

 گويد:گيري کورر اشاره کرده و ميجهت

گذارم  اگرچه درباره فلسفه وجودي خودم ررصه کالس ميمن اغلب بدون طرح درس قبلي پا به 
کنم  به رنوان نمونه، سال گذشته هاي تفصيلي تهيه نميدر کالس، ديدگاهي کلي دارم ولي طرح

کردم  وارد کالس شدم، در کنار دانشجويان يک درس مقدماتي درباره وجودگرايي را تدري  مي
دارند، مطرح  يسؤالکه جلسه قبل با هم ديديم نظر يا  نشستم و به آنان گفتم اگر درباره فيلمي

وجود داشت و بتشي از زمان کالس صرف تبادل نظر درباره فيلم،  هاييسؤالکنند  نکا، و 
هاي دانشجويان و ابراز تعجب درباره معنا و مفهوم نمادين فيلم گيريپرسش و پاسخ درباره نتيجه

د کرد که دانشجويان نظر ديگري درباره فيلم ندارند  شدن سکو، مرا متقارشد  در نهايت، حاکم
را خواندم اما پ  از طرح نظرا، دانشجويان،  3يرکگاردنوشته کي either/orصفحاتي از کتاب 

هايي درباره متن کتاب خواندن کتاب را متوقب کردم  نظرا، فراواني وجود داشت  تجزيه و تحليل
ها را ان شرح دادند که چگونه يک ربار، خاص کتاب، آنانجام داديم، اما در وهله اول دانشجوي

قرار داده و چه معنايي براي آنان داشته است  يکي از اين توضيحا، مرا سر شوق آورد   تأثيرتحت 
به آن واکنش نشان دادم و به گذشته زندگي خودم اشاره کردم تا توافقم را با نظر من نسبت 

به همان نکته خاص و نظرا، نده کالس، دانشجويان نسبت مادانشجو ابراز کنم  در زمان باقي
هاي مطرح در گذشته زندگي خود را در اين فرايند يکديگر واکنش نشان دادند و اکثر آنان جنبه

 ( 335، ص 3338نقل ازکينچلو، ، به3330بازگو کردند )پاينار، 

رمبناي رابطه بين فعاليت آموزشي گيري هويت بپاينار بر شکل تأکيدنظر کينچلو بايد به به       

و ح  آگاهي دانشجو توجه داشت  پاينار معتقد است در کالسي که با رويکرد کورر هدايت 

                                                 
1. Kierkegaard 



 3333بستان ، سال نهم، تا33درسي، شماره  فصلنامه مطالعا، برنامه       

 
34 

باشد و فتايي براي معلم فراهم شود که با  3ريزي بايد غيررسمي و شتصيشود، برنامهمي

ق دهد  به باور پاينار اگر ها تطبيها، حات، و نيازهاي فراگيران همسو شده و خود را با آنويژگي

هاي تجويزي براي فراگيران شده و فعاليتطراحيهاي از پيشتدري  نيازمند تبعيت از طرح

است چرا از يک کامپيوتر يا ستنراني تلويزيوني براي سازماندهي و ارائه مطالب آموزشي 

که آنچه درباره تدري  دهد (  پاينار اينگونه ادامه مي335، ص 3338شود؟ )کينچلو، استفاده نمي

به لحظه معلمان و فراگيران خاص در يک مکان معين و يک ويژه و خاص است تجربه لحظه 

 زمان مشتص است 

 

 بنديبحث و جمع

توان دو نکته را بررسي و تحليل کرد  نکته اول، تفاو، معناي سنتي و بندي ميدر مقام جمع

هاي جديد با زان همسويي و تفاو، برداشتگرايانه کورر و نکته ديگر، تعيين مينومفهوم

(  در بررسي و تحليل نکته اول بايد فراتر از 3گرايي است )جدول گيري نهتت نومفهومجهت

گرايان در زمينه کورر، به تفاو، موضع افرادي که زير رنوان گرايان و نومفهومسنت ديدگاه

و،، ميزان توجه به رنصر انصاف در گيرند توجه داشت  اين تفاگرايي قرار مينهتت نومفهوم

گراياني مانند پاينار شديدترين انتقادا، را نسبت گرايان است  اگرچه نومفهومنقد رملکرد سنت

ريزي درسي است، و پايان حاکميت آنان را که معرف فعاليت برنامه گرايان مطرح کردهبه سنت

ولي اين موضع را با چنين شدتي  (،5، ص 1550اند )پاينار و همکاران، دانسته 3353سال 

نهتت  نظرانصاحبکه با  1رنوان نمونه، اليو، آيزنرتوان به تمام آنان تعميم داد  بهنمي

گراياني ( در نقد رملکرد سنت33، ص 1531گرايي اشتراک موضع دارد )مالوسکي، نومفهوم

که چه اقداماتي بايد در مانند بابيت معتقد است همواره بازگشت به گذشته و قتاو، درباره اين

گرا بود کار و رملگويد بابيت که شتصي محافظهشد آسان است  او ميهاي قبل انجام ميدوره

کنم که او در روزگار خود را بايد در بستر زماني خودش مورد قتاو، قرار داد و من تصور مي

موضع منصفانه (  00، ص 3357فکرش شد )آيزنر، بارو پيشرفت ديدگاه خويش و افراد هم

( 3331نيز قابل مشاهده است  مهرمحمدي ) 3آيزنر در اثر برجسته او با رنوان تصورا، آموزشي

                                                 
1. Informal and personal 
2. Eisner 

3. The educational imagination: on the design and evaluation of school programs. 
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ريزي درسي به اقدام آيزنر در جمع ميان با استناد به فصل ششم اين کتاب با رنوان ابعاد برنامه

در اين  ه است ريزي درسي پرداختيعني برنامه برنامه درسيترين بحو حوزه نوانديشي و سنتي

در اين حوزه مطرح  نظرانصاحبگوناگوني که  هايديدگاهبندي راستا با بررسي و دسته

اند از موضع به ظاهر متتاد آيزنر و همفکران او رمزگشائي نموده و صورتبندي جديدي از نموده

 ريزي درسي ارائه کرده است چگونگي التزام همزمان به نوانديشي و سنت برنامه

 هاي هر يکهاي متتلب کورر و ويژگي: مقايسه برداشت3جدول 

 هاي برجستهويژگی هابرداشت

 

 برداشت سنتي

مانند بابيت و تايلر،  برنامه درسيسنتي  نظرانصاحبهاي حاکميت انديشه
رنوان وجود ميدان مسابقه داراي آغاز و پايان مشتص، تلقي فراگيران به 

کاليب يادگيري متتلب براي فراگيران، بيني تدوندگان ميدان مسابقه، پيش
ريزي درسي يا طراحي ميدان مسابقه براي درنظر گرفتن نقش برنامه

  برنامه درسيمتتصصان 

 

 

 گرايانهبرداشت نومفهوم

ويژه پاينار و گرامت، به چالش گرا بهنومفهوم نظرانصاحبآفريني نقش
ير توسط فراگيران، بر کيفيت پيمودن مس تأکيدکشيدن برداشت سنتي کورر، 

توجه به تجربه شتصي هر يک از فراگيران، در نظر گرفتن رسالت فهم 
بر اهميت محيط  تأکيد ،برنامه درسيتجارب فراگيران براي متتصصان 

 گانه و مراحل چهارگانه کورر پيراموني، تبيين مباني سه

ت
اش
رد
ب

ت
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و د
د 
دي
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ي
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ي 
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ي
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برداشت مقيد به تلقي 

 گرايانه کوررفهومنوم

گرا، توجه به سرايي کثر،بر داستان تأکيدهاي نوئل گاف، وجود انديشه
توجهي به مباني وجودگرايانه و پديدارشناسانه حال نويسي و کمخودشرح
هاي سرايي پسامدرن )فرا داستان، داستانبر کاربرد انواع داستان تأکيدکورر، 

تالش براي ايجاد تحول و تفاو، در  تتيلي(،هاي رلمي کارتوني و داستان
 جهان 

 

برداشت غيرمقيد به 

گرايانه تلقي نومفهوم

 کورر

 هاي دلوز و والين، مطرح شدن دو معناي انفعالي و فعالمحوريت انديشه

هاي استعاليي کورر، رد مفهوم انفعالي و پذيرش معناي فعال، پرهيز از شيوه
ورزي رنوان يک مفهوم براي انديشهبه بر کورر  تأکيدو سلسله مراتبي تفکر، 

مفهوم فعال آن،  تأثيربر قلمروزدايي تلقي انفعالي کورر تحت  تأکيدتربيتي، 
بر مفهوم  تأکيداهميت تفکر ريزومي )مفهوم شدن( و نفي تفکر درختي، 

 بودگي درون

برداشت مقيد به 

هاي رملي کورر دتلت

 گرانومفهوم

رنوان يک  اينار، فاصله گرفتن از طرح درس بهبر تدري  کوررمحور پ تأکيد
گيري هويت برمبناي رابطه بين فعاليت طرح فني و نظارتي، توجه به شکل
ريزي غيررسمي و شتصي، بر برنامه تأکيدآموزشي و ح  آگاهي فراگير، 

 ضرور، توجه به تجربه لحظه به لحظه معلمان و فراگيران 
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گرايانه کورر اه آيزنر، قتاوتي منصفانه درباره تلقي سنتي و نومفهوماگر قرار باشد به تبع نگ    

هايي مانند گرايي و شتصيتهاي پديد آمده از سوي نهتت نومفهومانجام شود بايد پيشرفت

کنند، مهم و ارزشمند مي تأکيدپاينار و گرامت را که بر ضرور، فهم تجربيا، تربيتي فراگيران 

 توان بهريزي درسي را نميلت طراحي ميدان مسابقه يا فعاليت برنامهدانست  با وجود اين، رسا

به تجربيا، تربيتي حاصل شود بايد طور مطلق رد کرد چرا که اگر قرار است فهمي نسبت 

 هايي براي تحقق چنين تجارب تربيتي فراهم گردد فرصت

هاي گرايانه با برداشتمدر بررسي نکته دوم و تعيين ميزان تفاو، و تشابه تلقي نومفهو     

گاف، دلوز، والين و کينچلو اين  هايديدگاهجديد کورر نيز مواردي قابل طرح است  وجه تشابه 

اند معناي طراحي ميدان مسابقه است فاصله گرفتهاست که تمام آنان از معناي سنتي کورر که به 

 ن، دور شدن از برداشت سنتي بهاند  با وجود اياندازهاي جديدي را براي آن ترسيم کردهو چشم

گرايانه نيست  نگاه نوئل گاف جانبه آنان به تلقي نومفهوممعناي تعلق و پايبندي مطلق و همه

گرايانه از کورر را پذيرفته لکن از منظر حاکي از اين است که او چارچوب کلي تلقي نومفهوم

نويسي را ابزار نيرومندي حالخود شرحانديشه پسامدرن به آن پرداخته است  او به مانند پاينار، 

اي هاي پسامدرن وارد ررصهويژه استفاده از داستانسرايي، بهدانسته است اما با تکيه بر داستان

صور، غيرمستقيم و ظريب گوشزد کرده شده است که ردم ورود پاينار به آن را هر چند به

 است 

لين به مفهوم کورر فعال نگريسته شود جدايي که از منظر رويکرد دلوزي و روايت وازماني     

شود  والين به صراحت در مقدمه کتاب رويکرد دلوزي به از کورر مورد نظر پاينار ديده مي

، مسير خود را در شرح مفهوم کورر از پاينار جدا کرده و معتقد است بر اساس برنامه درسي

ار و گرامت وجود ندارد بلکه کورر حال نويسي پاينرويکرد دلوز هيچ تاکيدي بر روش خودشرح

توان شباهت و تفاوتي را بين ديدگاه گاف ورزي تربيتي است  در اينجا ميمفهومي براي انديشه

و رويکرد دلوزي يافت؛ به اين معنا که گاف و والين که راوي نگاه دلوز به کورر است براي 

اند اما مواجهه پسامدرن گاف دهتبيين چيستي کورر وارد فتاي پسامدرن و پساساختارگرايانه ش

که برداشت دلوزي حاکي از گرايانه کورر نيست حال آنمعناي ردول کامل او از تلقي نومفهومبه

که رمدتاً در سطح مباحو  هادگاهيددست کشيدن از کورر مورد نظر پاينار است  در کنار اين 
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گرايانه از کورر و ديدگاه مفهومنظري مطرح هستند، روايت کينچلو کامالً مبتني بر برداشت نو

ريزي و تدري  دارد  او با اشاره به ديدگاه پاينار درباره هايي براي برنامهپاينار است و آموزه

معناي تعيين ريزي براي کالس که به هايي را در مقابل تصور حاکم از برنامهکورر، استدتل

  بر اساس کورر موردنظر پاينار، کندها و زمان کالس است مطرح ميچارچوب دقيق فعاليت

معلم موفق در انديشه طراحي دقيق و گام به گام کالس نيست و تعامل با فراگيران و ررايت 

 داند ريزي و تدري  را ضروري مياقتتائا، هر کالس در برنامه

 

 منابع

  81-33، 3، ه فلسفهنام(  فلسفه و تفکر از ديدگاه ژيل دلوز  ترجمه ربدالعلي دستغيب  3373پاتون، پل  )

شناختي هاي تربيتي ديدگاه معرفت(  تبيين و تحليل دتلت3333زاده، رلي  )سجادي، سيد مهدي و ايمان

  63-85، 0  شماره هاي نوين تربيتيانديشههاي آن براي تعليم و تربيت  ژيل دلوز و نقد دتلت

هاي آن در ن فتاي ريزوماتيک و دتلت(  بررسي و تبيي3388زاده، رلي  )سجادي، سيد مهدي و ايمان

  08-75، 31  شماره برنامه درسيفصلنامه مطالعا،   برنامه درسي

  شماره خرداد کتاب ماه ادبيا، و فلسفه(  ژيل دلوز و فلسفه دگرگوني و تباين  3383ضيمران، محمد  )

 و تير 

 تهران: آييژ   هاي جديدسوي هويتبه برنامه درسي(  3385واجارگاه، کورش  )فتحي

بر انديشه آيزنر:  تأکيدبا  برنامه درسيبر مقوله توليد و تدوين  يتأمل(  3331مهرمحمدي، محمود  )

  3-15، 37، رويکردهاي نوين آموزشي؟ برنامه درسيمنسوخ يا معتبر در رشته  تيمأمور

رالي  ر آموزشريزي درسي د(  تحليلي بر سياست کاهش تمرکز از برنامه3387مهرمحمدي، محمود  )

  3-38، 3  مجله آموزش رالي ايرانها  ها و فرصتايران: ضرور،

Chambers, C. (2003). As Canadian as possible under the circumstances: A 

view of contemporary curriculum discourses in Canada. In: W. F. Pinar 

(Ed.). International handbook of curriculum research. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Association, Publishers. 
Chancellor, B. (2010). Cheonggyecheon: Streaming currere. Complicity: An 

International Journal of Complexity and Education, 1, 16-31. 



 3333بستان ، سال نهم، تا33درسي، شماره  فصلنامه مطالعا، برنامه       

 
33 

Doerr, M. (2004). Currere and the environmental autobiography. New York: 

Peter Lang. 
Eisner, E. (1967). Franklin Bobbitt and the science of curriculum making. The 

School Review. 75 (1), 29-47. 

Gough, N. (1998). Reflections and diffractions: Functions of fiction in 

curriculum inquiry. In: W. F. Pinar (Ed.). Curriculum toward new 

identities. New York: Garland Publishing. 

Gough, N. (1994). Narration, reflection, diffraction: Aspects of fiction in 

educational inquiry. Australian Educational Researcher. 21 (3), 47-76. 

Graham, R. J. (1992). Currere and reconceptualism: The progress of the 

pilgrimage 1975-1990. Curriculum Studies. 24 (1), 27-42. 

Grumet, M. R. (1975). Existential and phenomenological foundations of 

currere: Self-report in curriculum inquiry. Paper presented at the Annual 

Meeting of the AERA. Washington, D.C. April. 

Hugo, W. (2010). Drawing the line in post-apartheid curriculum studies. In: 

W. F. Pinar (Ed.). Curriculum studies in South Africa. New York: 

Palgrave Macmillan. 

Hwu, W. S. (2004). Gilles Deleuze and Jacques Daignault: Understanding 

curriculum as difference and sense. In: W. Reynolds & J. Webber (Eds.). 

Expanding curriculum theory: Dis/positions and lines of flights. New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

Jagodzinski, J. (2010). Deleuzeian thought. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia 

of curriculum studies. London: Sage. 

Kanu, Y., & Glor, M. (2006). Currere to the rescue? Teachers as amateur 

intellectuals in a knowledge society. Journal of the Canadian Association 

for Curriculum Studies. 4 (2), 101-122. 

Kincheloe, J. L. (1998). Pinar’s currere and identity in hyperreality: 

Grounding the post-formal notion of intrapersonal intelligence. In: W. F. 

Pinar (Ed.). Curriculum toward new identities. New York: Garland 

Publishing, INC. 

Malewski, E. (2012). Reading the work of Elliot Eisner and the idea of 

reconceptualization in curriculum studies. Journal of Curriculum and 

Pedagogy, 9 (1), 17-20. 

Malewski, E., & Rishel, T. (2010). Difficult thoughts, unspeakable practices. 

In: E. Malewski (Ed.). Curriculum studies handbook: The next moment. 

New York: Routledge. 



گرايانهبا تلقي نومفهومهاي جديد و تحليل نسبت برداشت« کورر»پردازي  مفهوم  

33 

 

Martin, J. V. (2009). Currere and the hours: Rebirth of the female self. 

Journal of Curriculum Theorizing. 25 (1), 100-109. 

Miller, J. (2010). Autobiographical theory. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia 

of curriculum studies. London: Sage. 

Morss, J. R. (2004). Gilles Deuleze and the space of education: 

Poststructuralism, critical psychology and schooled bodies. In: J. D. 

Marshal (Eds.). Poststructuralism, philosophy and pedagogy. New York: 

Kluwer Academic Publishers. 

Padgham, R. E. (1988). Correspondences: Contemporary curriculum theory 

and twentieth century art. In: W. F. Pinar (Ed.). Contemporary 

curriculum discourses. Scottsdale, Arizona: Gorsuch Scarisbrick, 

Publishers. 
Pinar, W. F. (2010). Currere. In: C. Kridel (Ed.). Encyclopedia of curriculum 

studies. London: Sage. 

Pinar, W. F. (2004). What is curriculum theory? New Jersey: Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers. 

Pinar, W. F. (1975a). The method of currere. Paper presented at the Annual 

Meeting of the AERA. Washington, D.C. April. 

Pinar, W. F. (1975b). Currere: Toward reconceptualization. In: W. F. Pinar 

(Ed.). Curriculum theorizing: The reconceptualists. Berkeley, CA: 

McCutchan. 

Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P., & Taubman, P. M. (2004). 

Understanding curriculum: An introduction to the study of historical and 

contemporary curriculum discourses  New York: Peter Lang. 

Schubert, W. (2009). Currere and disciplinarity in curriculum studies: 

Possibilities for education research. Educational Researcher. 38, 136-

143. 

Schubert, W. (2008). Curriculum inquiry. In: F. M. Connelly., M. F. He., & J. 

Phillion. (Eds.). The Sage handbook of curriculum and instruction. 

Thousand Oaks: Sage. 

Slattery. P. (2006). Curriculum development in postmodern era. New York: 

Routledge. 

Wallin, J. (2011). What is curriculum theorizing: For a people yet to come. 

Studies in Philosophy and Education, 30 (3), 285-301. 

Wallin, J. (2010). A Deleuzian approach to curriculum: Essays on a 

pedagogical life. New York: Palgrave Macmillan. 



 3333بستان ، سال نهم، تا33درسي، شماره  فصلنامه مطالعا، برنامه       

 
33 

Wang, H. (2010). The temporality of currere, change and teacher education. 

Pedagogies: An International Journal, 5 (4), 275-285. 

Waterhouse, M. (2012). A Deleuzian approach to curriculum: Essays on a 

pedagogical life. Journal of the Canadian Association for Curriculum 

Studies. 10 (2), 174-182. 
Wolfgang, C. (2012). A Deleuzian approach to curriculum: Essays on a 

pedagogical life. Alberta Journal of Educational Research. 58 (2), 306-

308. 


