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 چکیده

 آثار در Currere معنای تاریخی مطالعه پژوهش، این اصلی هدف
 روش از هدف این به دستیابی برای. باشدمی گرایی نوفهم

 جمله گفتمان تحلیل واحد. شد گرفته بهره گفتمان تحلیل پژوهش
 به توجه با. شد تعیین تفسیر سطح در گفتمان تحلیل سطح و

 ،Currere معانی سطح چهار در هاداده پژوهش، هایسؤال
 اجتماعی -سیاسی بار و Currere مراحل ،Currere هایروش

Currere از حاصل نتایج. شدند بندیطبقه گرایی نوفهم آثار در 
 گرایی نوفهم آثار در Currere که است آن از حاکی پژوهش این

 ،«اینامهزندگی گذر» یا «شخصی گذر» مانند مختلفی معانی با
 جهان، در فرارونده درگیری سیاسی، عمل عنوان به درسی برنامه

 آینده، به نگاه و گذشته درباره تفکر شده، زیست تجربه از شکلی
 فهم دیگران، و خود با کارآگاهانه درسی، برنامه پژوهش الگوی
 در هااحتمال آزمایی راستی درباره پیچیده درک یا پیچیده
 در قوم، و نژاد فرهنگ، جنسیت، محور حول درسی هایبرنامه
 تجربه به آمدن نائل دانش، و معلم تجربه گذاشتن قالب و پرانتز
. است کاررفتهبه ایمدرسه تجربه به نگریستن دوباره و خود

 ازجمله خود مطالعه و پویشی خود خود، داستان همچنین،
 شمار تبه گرایان نوفهم دیدگاه از درسی برنامه درک هایروش

 هم گرایی نوفهم آثار در Currere اجتماعی و سیاسی بار. روندمی
 .است کاررفتهبه اجتماعی بازسازی هم و فردی بازسازی معنای به

 :کلیدی هایواژه
 درسی برنامه گفتمان، تحلیل گرایی، نوفهم ای،زندگینامه گذر

Abstract 

This research proceeded Historical analyzing of 

currere as autobiographical course in reconceptualist 

works. Therefore, reconceptualist works studied by 

discourse analyzing. Unit of analyzing was sentenced 

and its level was an explanation. In order to research 

questions data divided to four categories: Meaning of 

currere, methods of currere, stages of currere and 

politic and sociologic base in reconceptualism. The 

results showed that meaning of Currere at 

Reconceptualist works has come with different senses, 

so: biographical pathway, personal pathway, praxis, 

meta-ascendant challenges at universe, a kind of lived 

experience, thinking about past and regards to future, 

a model for curriculum research,  self-conscious at 

work with self and another, complicated 

understanding of possibilities at curriculum as gender, 

culture, ethnic, bracketing of teacher and learning 

experiences, to touch experience of self and revision 

of school experiences. Also, self-story and 

autobiographies are a method of currere. Politic and 

sociologic base of a currere were individual and social 

reconstruction. 
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 مقدمه

به معنای میدان مسابقه یا مقدار راه مانده ترجمه شده است.  Currereواژه در متون کالسیک 

گذر »که در اینجا آن را با الهام از کارهای پاینار و گرومت  Currereپژوهش برنامه درسی به عنوان 

ی قرار گرفته است بازفهمکنیم توسط جنبش نوفهم گرایی مورد معنا می« اینامهندگیگذر ز»یا « شخصی

(Pinar and Grumet,1976) موضوع .Currere برای فهم این موضوع است که مطالعه در  وجوجست

محیط آموزشی چگونه درک فرد از زندگی خود را افزایش دهد و برعکس فرد چه درک یا فهم جدیدی 

تواند داشته باشد و درنهایت چگونه درک فرد از خود و درک فرد از محیط آموزشی می درباره محیط

(. Pinar, 2004, P. 36بر روی جامعه، سیاست و فرهنگ اطراف او اثرگذار خواهد بود ) آموزشی هر دو

در آثار نوفهم گرایی ارتقا یافته است و این اصطالح هم بار فردی و  Currereازآنجاکه معنای جدید 

اجتماعی پیدا کرده و هم به عنوان نوعی روش پژوهش در برنامه درسی مطرح شده است، مطالعه  -سیاسی

 جامع آن در آثار نوفهم گرایی ضروری است. 

به همین منظور، در پژوهش حاضر این اصطالح در سطح تفسیر در آثار نوفهم گرایی مورد مطالعه 

سازد تا حدی که صحبت تر برنامه درسی رهنمون میهای عمیقما را به الیه Currereگیرد. تفسیر قرار می

یشتن باشد؛ زیرا ای به نظر برسد که مستلزم درک خووگوهای پیچیدهکردن از برنامه درسی چونان گفت

متوجه تجربه کل افراد درگیر در فرایند برنامه درسی یعنی فراگیر، معلم و متخصص  Currereموضوع 

 یت نیز هست.و تربریزی درسی است. بنابراین، موضوع آن قابل تسری به کل فرایند تعلیم برنامه

های مضمون ها وتحلیل معانی، روش با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این پژوهش

 :کهها باشد. با طرح این سؤال در آثار نوفهم گرایی از نظر تاریخی می Currere یاسیساجتماعی و 

 کاررفته است؟چه معانی به با Currereدرآثار نوفهم گرا  -9

 اند؟)مطالعه خود( معرفی شده Currereنوفهم گرایی برای مطالعه  های در آثارچه روش -2

ریزی درسی چه اند و فراگیر، معلم و متخصص برنامهکدام Currereای یا همراحل گذر زندگینام -3

 کنند؟مسیری را طی می

 در آثار نوفهم گرایی چیست؟ Currereبار سیاسی و اجتماعی  -4

 

 روش

را در گفتمان نوفهم گرایی بررسی کند، از روش  Currereازآنجاکه محقق قصد داشت معنای 
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گیرد. گیری معنا و پیام موردبررسی قرار میاستفاده شد که در آن چگونگی شکل 9پژوهش تحلیل گفتمان

یرا ز ؛(Macmillan,2006) هاستای آنهدف تحلیل گفتمان فهم معانی فراتر از معنای لغوی یا درون جمله

در مقایسه و تحلیل تاریخی و بازخوانی مفاهیم و واژگان و تغییرات  Currereهر اصطالحی مانند اصطالح 

 معنایی در طول زمان قابل تفسیر است.

تعیین چارچوب نظری آثار نوفهم گرایان به ویژه پاینار و گرومت جهتی  نخست ی این منظور،برا

نوفهم گرایی ردیابی در آثار متفکران مختلف  Currere، اصطالح . سپسگفتمان مورد استفاده قرار گرفت

موردتوجه قرار گرفتند.  گفتمانی و رخدادهای کالمی -معناییهای بندیصورت شد. در مرحله سوم،

 یعنی موضوع موردبررسی لذا، با توجه بهگفتمان فراتر از کلمه است،  یلواحد تحلیل در تحلازآنجاکه 

Currere ،مرحله چهارم، در انتخاب شد. های پژوهش واحد تحلیل یک جملهبرحسب متغیرها و شاخص 

شدند و مورد تحلیل قرار بندی های چهارگانه دستهها یا طبقههای پژوهش در مقولهبر اساس سؤال مطالب

این پژوهش،  در باشد.سطح تبیینی  وتفسیری  ،توصیفیتواند گرفتند. سطح تحلیل در تحلیل گفتمان می

های تحلیل گفتمان روایی و پایایی ابزارها به ینکه، در پژوهشا نظر بهها تا سطح تفسیری پیش رفتند. تحلیل

های زبانی مدنظر است، لذا سعی شد منطق حاکم بر شود و فقط منطق تحلیلصورت مشخصی انجام نمی

 تحلیل دقیق باشد.

 

 هایافته

 تنظیم و به شرح زیر ارائه شدند. های پژوهشاساس سؤالآمده از تحلیل بر دستهای بهدر این بخش، یافته

 

 کاررفته است؟ای بهچه معانی به Currereدر آثار نوفهم گرایان 

Currere معتقدند که  کار رفته است. پاینار و گرومتدر آثار نوفهم گرایی با معانی گوناگونی به

جهت که در هر و ازاینکنند یت، تجربه را به عنوان یک فرضیه جذب میو تربهای تعلیم دانشجویان رشته»

 Pinar) کنندبسیار خاص زندگی می 2اینامهکنند، در یک روال زندگییک تجربه تربیتی کسب میلحظه

and Grumet,1976, P. 51)»های گذشته، حال و آینده. از نظر آنها افراد در محیط آموزشی بین تناقض 

انسان در یک زمان تاریخی و مکان فرهنگی قرار گرفته است، اما در یک معبر معنایی »کند: زندگی می

 شود.نگاری شخصی در آن ابراز میحالخصوصی و جدا از دیگران و غریبه؛ معبری که صدای خود شرح

                                                 
1. discourse Analysis 

2. biographic situation 
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فرد تابع  ر آندکند که توسط انسان عرضه می 9ای، ساختاری برای معنای تجربه شدهنامهزندگی روال

های گذشته و حال و به های گذشته زیستن خود است، اما ممکن است به صورت ناپیوسته تناقضروال

 (.Pinar and Grumet,1976, P. 36هستند )های ممکن در درون او در جریان بینی آیندههمان نسبت پیش

که ما در یناهست؛ یعنی  ی برنامه درسی به عنوان عمل نیزنوع ،Currere« گذر» از ینارپاتصور 

کنیم، یا وگو میهای کار چگونه گفتدهیم و بر سر پیچیدگیهای درس چه کاری را انجام میکالس

دار فهم معنی. »(Pinar, 2004) کنیمایم، با یکدیگر تأمل میکه چگونه درباره آنچه انجام دادهاین

درسی،  برنامهمانند جنسیت، فرهنگ و رابطه بین  ایرشتههای میانهای برنامه درسی از گذر موضوعپدیده

. پاینار، رینولد، اسالتری و «(Pinar and Grumet,1976, P. 21) گیردفرد، جامعه و تاریخ صورت می

ها، پاینار گذر را با اند. در برخی ارجاعفرض کرده «درگیری فرارونده در جهان»را  Currereتوبمن گذر یا 

 ,Pinarدارد )ای نامهگیرد که ماهیت زندگیدر نظر می «تجربه زیست شده»به شکل الهام از فلسفه هستی 

Reynold, slatery and Toubman, 1995)تر، گذر یا تر و البته روشن. در معنای سادهCurrere  نوعی

تفکر درباره گذشته و نگاه به  -دهدپردازان، محققان و معلمان قرار میضرورت را در پیش پای ما نظریه

پرواز و کوچیدن[ ] یندهآبازگشت[ و تخیل درباره گذشته ]تحلیل تجارب  Currereآینده. به زعم پاینار، 

(. در جای Pinar, 2004است )ان حال وری در زمتر و غوطهتر و موشکافانهبرای دستیابی به فهم پیچیده

کاررفته است؛ یعنی مطالعه و پژوهش از نیز به «الگوی پژوهش برنامه درسی» یمعنا در  Currereدیگری،

ها بیشتر پاینار برای تعریف ویژگی نتایج پژوهش(. Pinar,1978, P.1طریق کارآگاهانه با خود و دیگران )

های ها در برنامهراستی آزمایی احتمال درباره 2ده یا درک پیچیدهفهم پیچی :گیرداز یک اصطالح مدد می

های مورد پژوهش موضوع نخست پاینار برای فهم پیچیدگی برنامه درسی،(. Pinar, 1978, P. 10) 3درسی

گذر  ها، تجربهدر رشته را بر محور جنسیت، فرهنگ، نژاد و قوم قرار داده است؛ به این معنا که این موضوع

گذر در برخی  تجربه (.Pinar and et al., 1995دهند )ریز، فراگیر و معلم را تحت تأثیر قرار میهبرنام

کنیم و آنها ها زندگی میایدئولوژی که چگونه بااین». از دیدگاه هنری ژیرو، گیردجاها، حالت انتقادی می

آموز ایجاد برای تجربه و دانشای ها پایهشوند و در زندگی روزمره چگونه این ایدئولوژیتجربه می

 (.Giroux, 1992, P. 176 « )اهمیت نگاه انتقادی ما به تجربه گذر در مدارس است کنند، بیانگرمی

 :معرفی کرده استزیر  شرحرا به  4اینامهپاینار مراحلی از روش گذر زندگی

                                                 
1. Lived meaning 

2. complex understanding or complex comprehension 
3.. curricular possibilities 

4 . the method of Currere 
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 ؛نامه زندگی فرد در مدارسزندگیتحلیل  -9

 ؛هارویدادنگاری تکمیل -2

 در زمان حال؛های فردی ها و استنباطتحلیل قرائت -3

 ؛نوشتن یک داستان درباره زندگی شخصی -4

 .(Pinar, 1974باال ) مطالعه روابط مطرح شده در چهار مرحله -5

یادگیری چیزی نیست که انسان آن را گذاران نوفهم گرایی، ، یکی از بنیاندوایان هیوبنر به زعم

همیشه به  در جهان یموجود انسانکه  است 9پایانییادگیری فرایند بیبلکه ، برساندو به اتمام انجام داده 

های فکری های گذشته و آینده ظهور کرده و به افقو همیشه از افقمانند نوعی غریزه جبری باید انجام دهد 

یک لحظه  هایی است که خلقطراحی محیط، 2وظیفه فعال برنامه درسی ،. از نظر اورسدمیزمان حال در 

های فکری حال که زمان گذشته و آینده در افق ایکند، لحظهمیپندار گونه یا بصیرت گونه را ترغیب 

به و حضور های خود را برای بودن قابلیتبتواند در یک لحظه به شکلی که فراگیر  شوند،پیوسته میهمبه

های رهاشده به هم بافتن زندگینامه»؛ ی استای درباره فرایندهای تاریخ. تعلیم و تربیت بیانیهآوردمیچنگ 

نویسی شخصی و تاریخ حالهیوبنر از این نظر شرح «.به هم بافتن تاریخ رها شده جامعهه اضافه شخصی ب

های رها در ذهن است که تاریخچه مانند موهای رها در باد یا خاطره ؛ زیراخواندمی 3جامعه را رها شده

تا هم جامعه و هم فرد خود  گره زددوباره را به هم بافت و  هادرسی باید آن برای حاضر کردن آن در برنامه

 .(Huebner, 1975کند )را دوباره و دوباره بازشناسی 

ها با تکیه بر دیدگاه اند. آنارائه داده Currereاز  4یک چشم انداز پدیدارشناسانهگرومت و پاینار

تجربه معلم و  «در پرانتز و قالب گذاشتن»یا  bracketing، اصطالح «تعلیق نظر»یا  Epochهوسرل درباره 

اند. اصطالح دیگری که های جدید از درون و بیرون خود درک کردهرسیدن به منظره نوعیآموز را دانش

به معنی یک چرخه  هاست. تجربه زیست تجربه زیست شده ،اندپاینار و گرومت از پدیدارشناسی وام گرفته

. (Pinar,1976, P. 130کند )اندیشه به گذشته خود برگشته و اراده خود را احیاء میتفکر است که در آن 

ای و نائل آمدن به تجربه به معنای رها شدن از تجربه مدرسهه تجربه زیست ینارازنظر پا ،در یک معنای دیگر

 هیستتصور شخص در مورد زندگی همان تجربه ز»؛ است ایدوباره نگریستن به تجربه مدرسه خود و

گوید و پاینار با الهام از نظریه روان تحلیل گری فروید که می . گرومت(Pinar,1994, P. 218) .«است

                                                 
1. never-ending process 

2 . Curriculum worker 
3 . unfolding biography and unfolding history 

4 . currere’s phenomenological perspective 



 41..  .یبه معنا Currere یخیتار لیتحل                                                                      9314، پاییز و زمستان 2، شماره 5سال 

 

 

 

 

 

یا گذر  Currere، معنای ماندتجربه ما مانند طفل و نوزادی است که همیشه از دید ما پنهان باقی می

توان از تجربه پنهان برنامه اند. میدانسته مربوطخود های پنهان تجربه روشن کردن الیهای را به نامهزندگی

کنیم و ها را مشاهده میها و زمانها فقط بازیگران، مکانسازی تعبیر کرد. ما در فیلمفیلم درسی به مانند

ها جوهره فیلم و سکانس بینیم. در حقیقت بازیگران و نماهابازیگران و نماها را به عنوان همه فیلم می

مانند. در نهانگاه و بخش فیلم مانند تدوین، کارگردانی و صداگذاری در نگاه ما پنهان می تریننیستند. مهم

ای درباره کارگردانی تفکر، صداهای درونی که درون فراگیر، معلم و متخصص برنامه درسی نیز تاریخچه

آرایی حنهص آرا که سناریویی را برای یک صحنه،سرا و صحنهو داستان شنود و تدوینگرمیخود فقط 

 بینیمدهد که ما نمیاست؛ یعنی فرد در نهان گاه خود کارهای زیادی انجام می خود فردکنند، همه می

(Pinar and Grumet,1976). 

نگاری را با تفسیر اند که مادلین گرومت چگونه اندیشه خود زیستبیان کرده و همکاران پاینار

Currere های این اصطالح را در قالب روان جلوتر برده است. او ریشهای یک قدم به معنای گذر زندگینامه

 Currereهدف  ،و معانی جدید ناخودآگاه و آگاه مطالعه کرده است. از نظر پاینار و گرومت 9تحلیلگری

و وابسته سازی مدرسه و فرهنگ است. معنای تلویحی این موضوع این است که  2فرد از زبان غالب ییرها

های جهان بیرونی پر از شلوغی را کنار بزند تا به یک حقیقت درونی های معتبر الیهفرد از طریق یادگیری

 را به عنوان چرخه تفکر Currere،. گرومت(Pinar & et al,1995, p.520) برسد 3و آزاد از زبان عمومی

آید و باعث بازآرایی ارادی خویشتن فرد )فراگیر، که در آن اندیشه روی خود فرد فرود می کندمعرفی می

که این غور در خویشتن خود آیا نوعی  شودمطرح میشود. در اینجا این سؤال ریز درسی( میمعلم و برنامه

یا خود نگاری ن خود زیستماهیت مشارکتی بودفردگرایی افراطی نیست. هم پاینار و هم نودینگ بر 

تواند می ، شخص4ساختارمندنگاری وگوی خود زیستاز طریق گفت»؛ اندکرده تأکید یسینوحالشرح

 Pinar and et.« )تر مردم در نظر بگیردبه عنوان عضوی از جامعه بزرگ ییسراخودش را در یک هم

al.,1995, P. 523.) تواند ریشه خود ریز درسی( میبرنامه یا، معلم کند که فرد )فراگیرپیشنهاد می زنودینگ

کند. البته از نظر نودینگ استفاده ای که عشق و حمایت را نثار فرد می. جامعهیندبب 5را در حمایت گروهی

یعنی برخی اوقات خود  ؛نگاری ممکن نیست همواره از یک جامعه حامی برخوردار باشداز خود زیست

                                                 
1. psychoanalysis 

2. dominant language 

3 . public language 
4 . structured autobiographical dialogue 

5. caring community 
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نگاری به عامل تعصب و خشم افتد. زمانی که خود زیستدر جو نفاق گروهی اتفاق می 9نگاریزیست

-Noddings, 2003, PP.104تبدیل شود )عاری از احترام و گوش دادن  خشونتتواند به می ،تبدیل شود

تمرکز » دهد کهنگاری هشدار میهای روش خود زیستضمن برشمردن سودمندی یزمکدونالدن .(105

 Pinar and et).« بر تجربه فردی ممکن است به سادگی موجب حفظ وضعیت موجود باشدافراطی 

al.,1995.) 
به خاطر پشتیبانی از معضلی که در برنامه درسی او آن  را 2پراگماتیسم ابزاری که اینار معتقد استپ

باید ساختار زدایی کرد. پاینار و  ،نامدو چسبیدن شدید به زمان حاضر می 3را بختک یا کابوس حال گرایی

را برای غلبه بر  4ایاصطالح برنامه درسی به عنوان گذر زندگینامه (Pinar and Grumet, 1976)گرومت 

که مقدار مسافت برای طی کردن  currereبه جای معنای قدیمی  ،رواند. ازایناین کابوس تدوین کرده

 ،. بنابراینانددادهاین اصطالح  به یتاریخمعنای ها آن ،زندج میاست و اتفاقاً معنای حال نگرانه در آن مو

شامل بازگشت به گذشته، آوردن گذشته به زمان حال و هدایت همزمان گذشته و آینده  Currereمراحل 

، . از نظر اودهدنشان میرا در کارهای هوسرل و سارتر  Currereهای ریشه ین. گرباشدمیدر زمان حال 

را  یدئالیسما ،هستی یا فلسفه یستانسیالیسم. اگزکندگرایی را انکار میو تجربه 5گراییی، روان پدیدارشناس

را انکار  فناوریای )از نظر گرومت و پاینار( رفتارگرایی و نامهیا گذر زندگی Currereکند و رد می

 .(Green, 1974کنند )می

 

 اند؟مطالعه خود( معرفی شده) Currereنوفهم گرایی برای مطالعه  هایی در آثارچه روش

المللی و فلسفه شخصی های ناتورالیستی، بینمطالعه خود در ادبیات نوفهم گرایی به نوعی با دیدگاه

تعلیم و تربیت  در 1های مطالعه خودتدریس معلمان همخوانی دارد. بالوف و پینگار بر این باورند که ریشه

جنبش نوفهم گرا در مطالعات  ( ظهور2، 4گراهای پژوهش طبیعتروش ( تفوق9عامل تحت تأثیر چهار 

دوباره پژوهش  ( ظهور4و  1های تربیت معلمپژوهش در 8المللی( درگیری فزاینده مربیان بین3برنامه درسی، 

                                                 
1 . autobigraphie 
2 . instrumental pragmatism 

3 . Nightmare of presentism 

4 . curriculum as currere 
5. psychologism 

6. Self-Study Research 

7. naturalistic inquiry methods 
8. international scholars 

9. Teacher education research 
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 .(Baulough and Pinnegar 2001, P. 13)های مختلف دیگر آن شکل گرفته است گونه و 9در عمل

فراگیر، معلم یا متخصص برنامه درسی[ همواره مشغول درس دادن به فرد ]باور که  ینار درخصوص اینپا

یا گذر  Currereکرده است. از نظر او  دنبال Currereروش از طریق  را 2خودش است، فرایند خود پویشی

های فهمیدن خود و درنتیجه دستیابی به فهم واقعی در تعلیم و وجوی ریشهای به معنای جستزندگینامه

گرا تعهد انسانگرایانه های طبیعتپژوهش قلب . به زعم لینکولن و دنیز،(Pinar, 1975است )تربیت 

 Lincoln and Denzin, 1994, P. 575).است )پژوهشگر نسبت به مطالعه جهان از دریچه تعامل شخصی 

پژوهش نوعی ابتکار فردی است. جدای از » نویسد:میچنین گرا های طبیعتدرباره پژوهش یموون

شخصی  یهای اجتماعی آن، اجرای پژوهش ارزشمند بوده و به صورت مستقیم موجب خود فهمسودمندی

اندیشیدن باز برای برخاستن تجربه تواند راهی برای تالقی زندگی با منتهی درجه شود. پژوهش میفرد می

 (.Mooney, 1957, P. 155ترین شکل خود باشد )در هوشیارترین و پرآوازه

المللی در تعلیم و تربیت که توسط محققان بین نویسیحالجنبش دیگر پژوهش خود شرح

رویکرد انسانی به پژوهش دارند تا رویکرد پژوهش  اغلبو  کنندرا دنبال میهای گوناگون عقالنی سنت

روی  ،علوم اجتماعی، پدید آمده است. وان مننکه از هلند سنت پدیدارشناسی را از هوسرل به ارمغان آورد

 3وجوگری پدیدارشناسانهق پدیدارشناسانه و طبیعت تجربه در پژوهش و به نوعی ایجاد روش جستئعال

پژوهش در های متنوع رشد ویرایش ،در مطالعه خودبعدی . حرکت (Van Manen, 1980کار کرده است )

ای خود این نوع پژوهش بر پژوهش معلم درباره عمل تدریس خود، شغل خود و زندگی حرفهاست.  عمل

که این است. بوده مبهم و تاریک 4های اخیر مرزهای بین پژوهش و عمل هوشمندانهطی سالاستوار است. 

بسیاری از مدرسان  آیا پژوهش معلمان از اعتبار و روایی کافی برخوردار است و عمق کافی دارد یا خیر؟

که عمل خودشان را مطالعه کنند و اند که خط تقاطعی بین کمک به معلمان برای ایندریافته 5تربیت معلم

 (.Miller, 1990پذیر است )به سادگی امکان مطالعه معلمان درباره خودشانبین 

نگاری صورت زیست های زیادی برای تدوین پژوهش خوداردوی نوفهم گرایان تالش وندر

مادلین گرومت برای  ،اند. در این میاناندیشیده مطالعه خود های گوناگونها به طرح روشگرفته و آن

                                                 
1. action research 

2. self-exploration 

3. Phenomenological inquiry 
4. thoughtful practice 

5. teacher educators 
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 4تجربه تئاتری و 3، داستان خود2سراییداستانهایی مانند از روش 9های دانش شخصیسیاستگسترش 

 .(Grumet, 1986) اندبرده سود

نگاری یستز -تواند در خودهای پژوهش است که مییکی از روش 5یابی خود افشاگریزمینه

آموزان در مورد استفاده قرار گیرد. کمک به سخن گفتن در مورد خود چه برای معلم و چه برای دانش

های درس دشوار است. خود افشاگری هم روشی برای خود پژوهشی و هم روشی برای پژوهش در کالس

شود تا بر موانع میبرد، به فرد کمک برنامه درسی است. در این روش که از روان تحلیل گری سود می

افراد ) یگراندپرده درون خود را بازگو کند، بنویسید و یا برای پرده برداشتن از خود فائق آمده و بی

آموزان اعتماد کافی برای بیان خود ندارند؛ زیرا مدرسه را محیطی مدرسه دانش در معتمد( تعریف کند.

ند برای غلبه توانمی 1خط مانند جلسات بحث اینترنتیهای اخیر، ابزارهای تدریس بردانند. در سالامن نمی

 بر موانع ارتباط زنده کالسی به کار روند.
 

ریزی و متخصص برنامه معلم و )فراگیر، اندماکد Currereای یا مراحل گذر زندگینامه

 کند؟درسی( چه مسیری را طی می

نیز  به عنوان یک روش شناسیباشد ولی  تواند شخصیهرچند مسیر گذر به عنوان نوعی تجربه می

شود که او فرض می گیرد،آموز در معرض تجربه آموزشی قرار میوقتی دانش گیرد.مورد استفاده قرار می

 کهنحویبه( Pinar and Grumet,1976, P. 51) گیردمی قرار 4ایدر یک موقعیت زندگینامه در آن لحظه

شده است، در یک راه هدفمند خصوصی و  واقع 1مکان فرهنگی و 8توان گفت در یک لحظه تاریخیمی

ای، ساختاری برای ظهور معانی . موقعیت زندگینامهنگاری فردیحالفرصتی برای ابراز صداهای خود شرح

کنند، اما حاوی چه چیزهایی است؟ های گذشته پیروی میاز موقعیت دهد کهارائه می 95زیست شده

بینی آینده ممکن. پاینار و همکاران ادهای گذشته و حال و به همان نحو پیشمعجونی از ناهمخوانی و تض

توانم حس کنم که این مورد یم»اند: درونی چنین ذکر کرده تأمالتها را در هایی از این ناهمخوانینمونه

نم؛ ککنم و این راه جایگزین را رد میبه آن یکی مربوط است؛ در آن شرایط من آن یکی را انتخاب می

                                                 
1. personal knowledge 

2. story telling 
3. self-story 

4. theatrical experience 

5. self disclosure survey 
6. on-line discussion board 

7 . biographic situation 

8 . historical time 
9 . cultural place 

10 . lived meaning 
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کنم، پس این هدف در دسته را به خاطر این دسته ترک می شوم. بنابراین آنمن به این دسته افراد ملحق می

بینم. نه لزوماً یک هماهنگی منطقی، کند... اینجا نوعی وابستگی میوسوسه می ذهن مرا مقایسه با آن یکی

زندگینامه فرد است، به همان بلکه یک هماهنگی زیست شده، یک رابطه حسی. مقصود از وابستگی، 

ماهیت تجربه  اکنونتجربه زیست شده چه بوده و هم سؤال مهم این است که شکلی که زیست شده است...

 .(Pinar and et al., 1995, P. 520چیست؟) آموزشی من

شناسی شامل چهار مرحله بازگشت، ای به عنوان نوعی روشاز دیدگاه پاینار گذر زندگینامه

ای است که من از تجربه اگزیستانسیالیستی یا لحظه همان 9مرحله بازگشتتحلیل و ترکیب است. پیشرفت، 

شوم. برای تولید اطالعات، تجربه زیست شده گذشته شخصی خود به عنوان یک منبع اطالعاتی آگاه می

از راه تعبیر  –، سپس فنون روان تحلیلگرانه برای ورود دوباره به گذشتهزندآزاد میتداعی  دست به شخص

گردد تا گذشته را روند. حین انجام این کار فرد به گذشته بازمیبه کار می تغییر حافظه شخصی بیشتر و

طور که بوده به چنگ آورد و به همین شکل آن را بر فراز زمان حال ]چونان ابری[ بگستراند. در همان

ای که هنوز روی نداده به سمت آینده کند و البتهرو می به سمت آنچه هست یشرفت شخصپ مرحله دوم،

آورم. در می را نیز به اکنون است، آنچه هنوز حضور ندارد. شبیه آوردن گذشته به اکنون من، جهان آینده

 currereای از طریق به شکل فکورانه آموزاکنون دانشاین حالت یعنی آمدن گذشته و حال به آسمان 

 کند.ینده ممکن را تصور میآ

شناسی  کند. از لحاظ لغتزمان حال را بررسی میهم گذشته و هم آموزدانش 2تحلیل در مرحله

ana است و  3به معنای باال و کلlysis ای مانند در . تحلیل گذر زندگینامه4به معنای شل کردن و رها کردن

 در پدیدارشناسی است؛ فاصله گرفتن از گذشته و تبعات آینده تعلیق نظریا  5پرانتز گذاشتن پدیدارشناسانه

 (.Pinar, 2008, P. 36حال )برای ایجاد یک فضای ذهنی آزاد در زمان 

و گذشته در آینده و زمان  درگذشتهآینده چگونه »شود که به هنگام تحلیل، این سؤال پرسیده می

درون تحلیل به معنای  مرحله (.Pinar and et al.,1995, P. 520) «شود.حال در هر دو بازنمایی می

است که در آن زندگی اجتماعی به  4ی کارکرد عمومی نیست، بلکه نوعی خودنمایینوع 1بینیخویشتن

                                                 
1 . regressive 

2. analysis 
3 . up, throughout 

4 . loosening 

5.Phenomenological bracketing .دبر ما ظاهر می شونمعنای تعلیق نظر است. نوعی جست و جوی چیزها به همان گونه که  به   
6 self-scrutiny 

7. self-theatricalizing 
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بینی نه تنها به خویشتن درون ترس از در جامعه ما»دارد بیان می شود. چنانکه، الچیک منظره تبدیل می

بلکه به تعبیر  کند،می کمک شوندیمصورت دستوری ارسال که توسط دیگران به  کنترل اطالعاتی

مصنوعی  نگری باعث ایجاد یک عزلتدرون از ترس بر این، عالوه رساند.های دریافتی نیز یاری مینشانه

، نوعی تقویت فرد برای درگیری بیشتر در Currereمقصود «. شودتکرار کشنده زندگی روزمره می در

 .(Pinar,1978, P. 94است ) گیری مصنوعی از آنکناره زندگی روزمره و نه

نمایاند چیست؟ در مرحله ترکیب، معنای التین لغت این پیچیدگی آنی که خود را به من می

syntithenai  از دو واژهsyn  و« باهم»به معنی tithenai تشکیل شده « گذاشتن»یا « جا دادن»معنای  به

هایش، دگرگونی یدنکش. آگاهی فرد از نفس شودمی 9ست شدهزمان حال زیشخص دوباره وارد  -است

پرسد: این کیست؟ گوش دادن دقیق فرد به صدای درونی خود در بدنی فرد، جایی که فرد از خود می

همه چیز را در یک »پرسد: معنای حال حاضر چیست؟جهان تاریخی و طبیعی جایی که شخص از خود می

دهند. چون بدن یک کل بدن فیزیکی رخ می که در -، عاطفه و رفتار را فکر –کل قرار دهید، همه چیز را 

کل متمایز تبدیل  تواند به یکافتد، میبدن اتفاق می بنابراین، آنچه در بدن و از طریق؛ وابسته است به هم

درست  جایگاه خودش شود، یک کل مشخص که برای غایت خاص خود ترکیب شده است... اندیشه در

 Pinar and et) امترکیب شده کنم. من در کنار همرا درک می ست که من موقعیت کنونیهمان وقتی ا

al.,1995, P. 521.) به صورت شاعرانه توسط دال  -نوعی اشتیاق به درونی کردن است که-ترکیب لحظه

مانند یک درسی  پرداز برنامهبرنامه درسی مثل یک مسابقه است. کار نظریه»مطرح شد. با این توضیح که 

های درسی در فرد درونی دوره و جاری کردن این جریان درونی است که در آن اتصال جریان الکتریسیته،

 .Doll, 2000, P)« کنند و به او زندگی بدهند را روشن زندگی شخص منبع انرژی، یک به عنوان شوند یا

xii.) 

وفهم گرایان نیز مانند پاینار و بر این باور است که خودشناسی کافی نیست. بیشتر ن مگان بوولر

گوید تذکر معروف سقراطی که می»نویسد که ای دارند. بولر چنین می( چنین اندیشه9141گرومت )

به ویژه به  خود وخودشناسی به خودی «. شود.یا تغییر خود نمی 3منجر به خود تحولی« 2خودت را بشناس»

ر محسوس یا فایده برای دیگران یا خود نشود. بولر شناختی ممکن است موجب تغییشکل یک فرایند روان

شواهد و مدارک گردآوری »دارد که ین بیان میچن 4شناختی درباره خودآگاهیبرخالف تصورات روان

                                                 
1 . lived present 

2. know thyself 
3. self-transformation 

4. self-knowledge 
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« شوند.شده همواره در ارتباط با دیگران و در رابطه با تاریخ شخصی و فرهنگی و شرایط مادی فهمیده می

(Boler, 1999, P. 178.) 9با حرکت فرد به سمت بازسازی اجتماعی آوری شواهد و خودآگاهیجمع 

یشیدن به برنامه درسی امید یعنی اند بازسازی اجتماعی،از  منظور (.Pinar, 2008, P. 37شوند )می کامل

امید به تغییر و بهبود زندگی انسانی است. در قضیه بازسازی اجتماعی، نوفهم گرایانی مانند پاینار با مربیان 

شناختی چپ مانند مایکل اپل تفاوت اساسی دارند. نوفهم گرایان به مطالعه فرد مانند یک موضوع روان

از راه برنامه  بهبود اجتماعیرخالف دیدگاه مربیان چپ، نوفهم گرایان دهند. بنابراین، ببهای بسیار می

 کنش اجتماعیسمت  درسی مدرسه را از مسیر خودشناسی و بازگشت به درون و سپس روی آوری به

 کنند.تعریف می

 

 ؟آثار نوفهم گرایی چیست در Currereبار سیاسی و اجتماعی 

برنامه درسی است و از  وفهم پردازی در نتایجنوعی ن Currereای یا نامهروش گذر زندگی

( 3)به شکل نوعی خرد خصوصی 2وگوی پیچیده با خویشتنهای درسی به گفتهای عینی در دورههدف

بینی کنیم و توانیم پیشهمه چیز را نمی ین است. لذا، مانامعای ناظر به آینده دهد. گذر فردییر ماهیت میتغ

های درسی برنامه درسی مدرسه منتقل کنیم. تدوین، اجرا و ارزیابی برنامهشده را به بینییشپچیزهای 

نیامده و مشخص نیست، چگونه ممکن است باشد.  ای که هنوزنیازمند نوعی بصیرت آتیه نگر است. آتیه

های متعدد انسانی وابسته است. این آتیه نامعین به جای یک راه و توسط یک این آتیه نامشخص به خواسته

 های عمومی تعریف شود.تواند به هزاران راه و توسط حوزهه میگرو

ای نوعی پروژه خودفهمی است که در آن شخص به سمت یک عمل روش گذر زندگینامه

یا  سپهر عمومیبا دیگران برای بازسازی اجتماعی در  -4شخصی و عمومیخرد مانند نوعی -پداگوژیکی

خواهد گرا مییا عمل سی از شما به عنوان یک معلم اندیشمندکند. نظریه برنامه درمی مشارکت 5اجتماعی

آموزان و همکارانتان درگیر ایجاد یک سپهر عمومی کنید، موقعیت خود را در ارتباط با خودتان، دانش

قابل تشخیص  تواندفضای اجتماعی که هنوز متولد نشده است، نوعی آینده که نمی عمومی یا نوعی سپهر

گنجد. چنان تصور کنید که کالس درس به صورت همزمان رف تخیل فعلی ما نمیظ باشد، یا حتی در

                                                 
1. social reconstruction 

2. complicated conversation with oneself 

3. private intellectual 
4. private-and-public intellectual 

5. Public sphere 



 9314، پاییز و زمستان 2، شماره 5سال                    نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد                    پژوهش   51

 (.Pinar, 2008, PP. 37-38باشد )خویشتن خویش  ی یک اتاق فکر برایمدنچهارراه  یک

شوند ولی نوفهم گرایی فرد و نوفهمی به یک اندازه مهم تلقی می فرد و جامعه در جریان

دهد. همه چیز در تعلیم و تربیت از فرد و نه سپهر عی مبنا قرار میو نو نوعی سرآغاز ترجیحات فردی را

یر تفس زندگینامه،»شود. به زعم پاینار، ختم می به طور عام به سپهر عمومی شود، اما تربیتعمومی آغاز می

این دو عیناً در هستی واقعی شخص در  که سانآنرود، فرهنگ و تاریخ به شمار می شخص مفرد ازاول 

آمریکایی )به ویژه در دوران  -شوند. در فرهنگ اروپایی و اروپاییمجسم می جامعه و دوره تاریخی با هم

تماشاچی  ی و دانش عامه وشناسشناختمدرن( مطالعات روشنفکرانه فرهنگ و تاریخ در قالب ساختارهای 

 شعر وجود دارد. اگر ما گرایی افسانه وار، نوعی اسطوره واند. در مقابل این جهانگرفته صورت 9نما

ها کسانی قرار دهیم که با آن زندگینامه تأمالتها و های درسی مدرسه را در مرکز تاریخچهموضوع

های سرفصل دروس مدرسه به همان اندازه که کند؟ موضوعدارند، برنامه درسی چه حالتی پیدا می سروکار

اشاره خواهند  های انسانی نیزمسائل و موضوع دهند به همان سان بهبه مسائل اقتصادی واکنش نشان می

 وگویشده هستند و به گفت بندیو فرمولمند شدت نظام به 2های علمی دانشگاهیکرد. به راستی، رشته

 های دانش جدابه ترکیب استدالل خاص و برخی اوقات هاینظامدیوان ساالرانه درباره مسائل انسانی، 

 (.Pinar, 2008, P. 38) اندبدل شده افتاده از هم

 تحکم نقد کرده و های چپ راپاینار به صورت تلویحی مبارزات طبقاتی بدون آگاهی جناح

های اجتماعی مانند طبقه کارگر یا طبقه متوسط، بدون نیل به آگاهی و روشنفکری الزم را نه تنها گروه

طبقاتی بدون خودآگاهی و افکار منویات  داند. از نظر پاینار،می طبقاتی خودشیفتگیسودمند بلکه نوعی 

تواند وارد حوزه برنامه درسی شود. همه این منویات باید قبل از ورود به حوزه برنامه درسی در نمی پیچیده

انگاری طبقاتی نوفهم گرایانی چون پاینار را وگوهای پیچیده قرار گیرند. شاید این بیم از سادهگفت معرض

 های فرهنگی طبقاتی ممکن است حریم فردی رافکری برسند که سیاستبر آن داشت تا به این تشویش 

که در  بدون یک سیاست فردی»فرد در فشار طبقاتی ویرانگر به رسمیت شناخته نشود:  نابود کنند و دیدگاه

ساالری درون خود او قرار گیرد، کنشگر در خدمت مردم به سان یک خود شخص ذهنی سپهر آن

شوند. جامعه از طریق گزینش، چیزها را ین زمان و در این مکان محقق نمیهای فرهنگی در اسیاست

سازد و شهروندان جامعه هر یک باید به رسمیت شناخته شوند، محترم شناخته شوند، متقاعد درونی می

که شنیده شوند، دور نگاه داشته شوند. تنها از شوند، نه خاموش شوند، دیگری انگاشته شوند، یا بدون این

                                                 
1. spectator-like 

2. academic disciplines 
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تواند بدنه سیاسی جامعه را اصالح و سپهر عناصر درونی شده شخصی می ساالری اصیلمردم ه یک را

اند. خود پنداشته شده« دیگری»که های دیگری گروهبا به حاشیه کشاندن  عمومی را بازسازی کند و نه

 2توفر لشیسکر نیست. چنانکه، خودشیفتگی طبقه متوسطیا  9نگاری نوعی خودشیفتگی بروژواییزیست

تواند بیش از این ]در مدارس[ به عزلت رانده شود و دارد، جدل و مباحثه درباره مسائل شخصی نمیبیان می

 (.Pinar, 2008شود )یا ایده طبقه متوسط تلقی  3بروژوایی نوعی ذهنیت

 

 : نقد آرزوهای ملی و روان تحلیل گری خود
های پنهان و تاریک گری برای شناخت الیه پاینار بر این باور است که همچنان که روان تحلیل

 فردی الزم است، روان تحلیل گری برای جامعه و روشن ساختن زوایای تاریک آن نیز که پشت دیوارهای

را  روان تحلیل گری اجتماعیاند، الزم است. او این نوع عقیدتی و ایدئولوژیک و نژادپرستانه پنهان شده

خود « »داند.یا با واسطه میغیرمستقیم  نگاریخود زیستانه افراطی را گرایبرای نقد آرزوهای ملی و ملی

شکل عقالنی تابعی از  به است که گونگونهنگاری حالغیرمستقیم، نوعی خود شرح نگاریزیست

که اغلب  -فرایندهای روان تحلیل گری اجتماعی است. داستان رسمی و اداری یک ملت یا یک فرهنگ 

گرایانه های ملیدارد. داستانپنهان نگاه می سایر حقایق را –شوده آشکار میدر برنامه درسی مدرس

آورد، به ویژه وقتی تقریباً مسلم هایی را درباره حقیقت به همراه خود به سطح جامعه میچنین توهمهم

از  که کنیم، حقایق غیرقابل قبولی برای ما هستندهایی که ما برای خویشتن بازگو میشود که داستانمی

 یاوریم،خاطر نکنیم به شوند. آنچه به عنوان یک ملت سعی مینقاب دیگری و نه از درون ما بازگو می

 را ها[یکاییآمرسیاست ما ] ی، کیفرهای غیرقانونی و تجاوز به زندانیان است کهداربردهی، کشتارجمع

و « 4آمریکا مؤسسن گروه پدرا»فرضی منسجم ساخته است. ادعاهای  هویت و پیوندهای ملی حول

ها تنها یک تظاهر نبود. این ادعاها آرزوهای آنان نیز بود. شاید به نسبت ما مردم طبقه متوسط همکاران آن

فهمی لوحی و کجبودیم، این ادعاها نوعی ساده که دانشجویان دانشگاه دولتی 9115های سفید نسل دهه

خی مواقع فقط نوعی قلب و جعل واقعیت از سوی معلمان در بر باشند. ما بر این باور بودیم که این آرزوها

های دردها و رنج این آرزوهای ملی سرپوشی بود برای (.Pinar, 2008, P. 38است )و والدین ما بوده 

مثالً  –از کسی یا چیزی  و جنگ دوم جهانی و جنگ کره و شاید تشکر آمریکا[ 35]دهه  رکود اقتصادی

                                                 
1. bourgeois narcissism 

2. Lash 
3 .bourgeois subjectivity 

 بیانیه تاسیس کشور آمریکا را نوشتند و امضاء کردند. 9484که در سال موسس اشاره به گروهی از افراد . 4
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رکود اقتصادی و خطرات شکست نظامی بود که  ها در برابربرای تسلیم آن -از ملت یا خداوند، یا هر دو

والدین و معلمان ما این آرزوهای ملی این ادعاهای ساختگی را به ما کودکان پس از جنگ دوم جهانی یاد 

مهد آزادی، رهایی و برابری بود؟ در  های درسی خواندیم،که ما در برنامهچناندادند. آیا آمریکا آنمی

وانمود  ثابت و دیرپا یک هویت و مدرکی برای گواه« آمریکا مؤسس پدران»های های درسی عبارتبرنامه

و خود ما آن آرزوها را باور کردیم. در دهه  بسیاری از ما، معلمان، والدین چنین شد کهشدند و اینمی

یا وانمود  -دبیرستانی( که آمریکا هرگز های سانسور شدهو نه در کتابما آموختیم )البته در دانشگاه  9115

های و بحبوحه جنبش نبوده است. در اواسط انقالب فرهنگی جدا یملاز این آرزوهای  -شد هرگزمی

رسیدند بلکه به حقوق بشری و ضد جنگ این آرزوها دیگر در دانشگاه راست و درست به نظر نمی

های دیگر جهانی و ند برای پنهان نگاه داشتن زندگی سایر ملل، هویتصورت لفظی سرپوشی بود

های جنوبی، ما یاد گرفتیم ها، در سراسر ایالتها، در پردیس دانشگاهیابانخهای درسی پنهان آن. در برنامه

های انگلیسی به دریا در اعتراض به که از قتل و عام مردمان بومی تا اعتصاب و ریختن چایی کشتی

متحده همیشه از مالیات، حرص و طمع و یاالتاو تجارت برده به این طرف،  9ها در قرن هفدهمیاتمال

وجه استثناء تلقی یچهبه چیزها در تاریخ بشر که اینخشونت گروهی پایینی برخوردار بوده است. درحالی

این حقایق را چنان  شده، هایی که به ما قبوالندهمداران و بدآموزیشوند، جدای از لفاظی های سیاستنمی

کنیم، تصور کنیم ملت ما نوعی استثناء در تاریخ بشر کنند تا ما که در این کشور زندگی میبرجسته می

همتا نیست و انقالب فرانسه بیانیه یببخش است، اما یزهانگ« آمریکا مؤسسپدران »شود. بیانیه محسوب می

ی آن به همان خوبی فرض شوند )بازنمایی هاالحاقز زبانی و ی دارد. البته اگر این بیانیه رموترپرتجمل

کنیم: ها را خود آشکار فرض میبیانیه ما این حقایق موجود در گرایانه ناپلئون بناپارت است(.های ملیخیال

 هایی از نیروهای انکارلحاظ تاریخی صورت و یا در جاهایی به شودآیا ناسیونالیسم همیشه بازنمایی می»

 (.Pinar, 2008, P. 38)«ناسیونالیسم مشهود هست؟

های پاینار مشهود است، گونه که در گفتههمان: نوعی اعتراف تربیتی چناننگاری حالخود شرح

 یندیشیدننعدالتی، ندیدن و یبتواند نوعی اعتراف تربیتی نیز باشد. اعتراف به اشتباه، نگاری میخود زیست

 طرفانه به زندگی خودبی های اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت. ما با نگریستنوههمه ما به عنوان فرد یا گر

ها و ها، نفاقیک روزنامه، دروغ های گذشتهتوانیم مانند نگریستن به شمارهو تحلیل گذشته خود می

شته در تصاویر گذ ها وها، فهرستایم در عنوانها وابستههایی را که به آنهای خود یا گروهخودخواهی

                                                 
1. Boston Tea Party     و ریختن محموله های چایی انگلیسی ها به دریا 9443در سال  آمریکایی های اعتصاب به اشاره  
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هم  نگاریخود زیستهای بایگانی شده زندگی روزانه یادآوری کنیم. البته این اعتراف الی ورقهالبه

 نوعی نیز هست. اعتراف شجاعت نیازمند نوعی بصیرت درونی و اجتماعی است، نیازمند نوعی کهچنان

فه تعلیم و تربیت این است که از خطا نیستیم. به زعم پاینار، وظی مبراکه ما این انقالب علیه خود است.

های گذشته تاریخ گوییم در نگاه به صفحههایی را که ما به عنوان آمریکایی به خویش میداستان نامه

کنند، تدریس ها پنهان میها و عنوانها[ داستاناین جلدهای ]کتاب بپروراند. ما باید آنچه را که در ورای

سی پنهان مسئله پردازی کنیم. باید این کار را به خاطر حقیقت بکنیم کنیم، افشاء کنیم و به شکل برنامه در

نگاری، نوعی جنبش های خود زیستهای تربیتی ازجمله اعترافو اما نه فقط برای حقیقت. اعتراف

 .Pinar, 2008, P کند )روانی است که معبر و برون رفتی برای این سکون تاریخی فعلی ایجاد  -سیاسی

39.) 

 

 نتیجه

Currere  در متون کالسیک به معنای میدان مسابقه یا مقدار راه مانده ترجمه شده است که معادل

در اینجا ما آن را با الهام از  که Currereاصطالح التین این واژه است. پژوهش برنامه درسی به عنوان 

جنبش نوفهم گرایی  کنیم، توسطمعنا می« اینامهگذر زندگی»یا « گذر شخصی» کارهای پاینار و گرومت

برای فهم این موضوع است که مطالعه در  وجوجست Currereمورد باز فهمی قرار گرفته است. موضوع 

محیط آموزشی چگونه درک فرد از زندگی خود را افزایش دهد و برعکس فرد چه درک یا فهم جدیدی 

خود و درک فرد از محیط  تواند داشته باشد و درنهایت چگونه درک فرد ازدرباره محیط آموزشی می

 (.Pinar, 2004, P. 36بود )بر روی جامعه، سیاست و فرهنگ اطراف او اثرگذار خواهد  آموزشی هر دو

با معانی  Currere، های صورت گرفته نشان دادند که از نظر محققان نوفهم گرانتایج پژوهش

نوان عمل سیاسی، درگیری فرارونده درسی به ع برنامه ای،نامهگذر زندگیمختلفی مانند گذر شخصی یا 

، زیست شده، تفکر درباره گذشته و نگاه به آینده، الگوی پژوهش برنامه درسی در جهان، شکلی از تجربه

های ها در برنامهدرباره راستی آزمایی احتمال کارآگاهانه با خود و دیگران، فهم پیچیده یا درک پیچیده

کنیم و آنها تجربه ها زندگی میایدئولوژی که چگونه ما بااین درسی حول جنسیت، فرهنگ، نژاد و قوم،

در پرانتز و قالب  کنند،هایی برای تجربه ایجاد میها پایههمین ایدئولوژی شوند و در زندگی روزمرهمی

و  ای و نائل آمدن به تجربه خودمدرسه به معنای رها شدن از تجربه و نیز آموزگذاشتن تجربه معلم و دانش

 Pinar, 2001, 2004, 1978, 1976, 1994; Pinarاست )کاررفته ای بهدوباره نگریستن به تجربه مدرسه

and at al.,1995; Pinar and Grumet,1976; Noddings, 2003). 
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هایی برای درک برنامه درسی از دیدگاه نوفهم داستان خود، خود پویشی و مطالعه خود روش

ای یعنی شناسی چهار مرحلهرا به عنوان نوعی روش Currereتوان ر پاینار میشوند. از نظگرایان تلقی می

 بازگشت، پیشرفت، تحلیل و ترکیب به کار برد.

در آثار نوفهم گرایی به معنای بازسازی فردی و بازسازی اجتماعی  Currereبار سیاسی و اجتماعی 

شوند، اما نوفهم گرایی فرد و ه مهم تلقی مینوفهمی به یک انداز کاررفته است. فرد و جامعه در جریانبه

دهد. همه چیز در تعلیم و تربیت از فرد و نه سپهر مبنا قرار می و نوعی نوعی سرآغاز های فردی راترجیح

شود. پاینار به صورت تلویحی مبارزات ختم می سپهر عمومی به طور عام به تربیت شود،عمومی آغاز می

های اجتماعی مانند طبقه کارگر یا طبقه گروه نقد کرده و تحکم ی چپ راهاطبقاتی بدون آگاهی جناح

داند. می طبقاتی خودشیفتگیمتوسط، بدون نیل به آگاهی و روشنفکری الزم را نه تنها سودمند بلکه نوعی 

های پنهان و تاریک فردی الزم پاینار بر این باور است همچنان که روان تحلیل گری برای شناخت الیه

و روشن ساختن زوایای تاریک آن نیز که پشت دیوارهای عقیدتی و  ، روان تحلیل گری برای جامعهاست

است. او این نوع روان تحلیل گری اجتماعی را برای نقد  اند الزمایدئولوژیک و نژادپرستانه پنهان شده

که  گونههمان است. باواسطه خواندهنگاری غیرمستقیم یا گرایانه افراطی خود زیستآرزوهای ملی و ملی

تواند نوعی اعتراف تربیتی نیز باشد؛ اعتراف به نگاری میهای پاینار مشهود است خود زیستدر گفته

های اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت. همه ما به عنوان فرد یا گروه یندیشیدننو  عدالتی، ندیدنیباشتباه، 

حال یندرعتر و یا شخصی فهم برنامه درسی را پیچیده ایبه معنای گذر زندگینامه Currereی طورکلبه

ای فرد در تجربه گذر زندگینامه. (Pinar, 2005, 2010, 2003است )تر ساخته زوایای مبهم آن را روشن

شناسی برنامه درسی های برنامه درسی و هم به عنوان روشتواند هم به عنوان موضوع پژوهشمی آموزشی

 در نظر گرفته شود.
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