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 پيشگفتار نويسندگان
  
  

، وارسـي و   يـم كـه شـناخت   ا هما اين كتاب را با ايـن هـدف بـه رشـته تحريـر درآورد           
 و در سطح مـدارس و     است  كه طراحي شده    را  هاي درسي     ورزي درباره برنامه   انديشه

وسـيله بـه     اميد است كه بـدين    . يميشود تشويق نما    كالسهاي درس به اجرا گذاشته مي     
، اجتمـاعي و اخالقـي مربوطـه          يه و عمل و همچنين مباحث سياسي       نظر ةگفتگو دربار 

 اين اثر خوانندگان را به صور گوناگون و در مجـاري مختلـف              ،به تصور ما  . بپردازيم
گذاري ديدگاهها، تا تـشخيص اينكـه ايـده فراگيـر            از نوع نام  ـ    درگير خواهد ساخت  

س درس و مدرسـه     فرهنگ در هر يك از ديدگاههاي برنامه درسي چگونـه در كـال            
يابد، تا پژوهش درباره ماهيت برنامـه درسـي كـه بـر كالسـهاي درس در                  انعكاس مي 

گرچـه   .اندازهاي ممكن برنامه درسي     كاويدن چشم   سرانجام، فرماست و  امريكا حكم 
 كـه نوعـاً   (ما اين كتاب را به عنوان منبعي در خدمت دانشجويان تحصيالت تكميلـي              

 مـسئوليت تـدريس درسـهاي       و همچنين كساني كه بـدواً     ) ندا  سابقهمربيان و مديران با   
نظريه برنامه درسي، مطالعات برنامه درسي و تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت را برعهـده    

از   توانـد     مـي  فرهنگهـاي برنامـه درسـي     ايم، بر اين باوريم كـه         گيرند تدارك ديده    مي
وارد گفتمـان    حلـي هـا و مباحـث مربوطـه در مـدارس و جوامـع م               طريق طرح انديشه  
  .عمومي نيز بشود

جا توسعه آگاهي انتقادي درباره رويكرد افراد به برنامه درسـي           هدف ما در اين   
 بـه  »فرهنگهـاي برنامـه درسـي   « بـا اسـتفاده از  . و اقدامات عملي تعليم و تربيـت اسـت      

مـل بپردازنـد و بـه       أكنـيم بـه ت       به خوانندگان توصيه مي    عنوان پايگاهي براي پژوهش،   
  : ي از اين دست سامان دهنديهاكاوش
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اي از روشـها و   آيا كارها و اقدامات آنان در خصوص برنامه درسي معـرف ملغمـه   ●
 . اهداف سنجيده است يا خير

اي از فـشارها و مطالبـات    اندازي منـسجم در بحبوحـه   يابي به چشممبارزه براي دست ●
  .سازگار نا
اي   و در قالب مجموعـه شود مييل چگونه يك غايت فراگير به عمليات جاري تبد ●

 . يابد از اقدامات عملي تجسم مي
ايم كه قادر اسـت بـه اهـداف           ما موفق به تدوين يك چارچوب پژوهشي شده       

  :ويژه ذيل جامه عمل بپوشاند
كننده باورها،  يك نظام فاش ـ  تبيين مفهوم برنامه درسي به عنوان فرهنگ تشريح و ●

و ضـمني در كـالس درس و مدرسـه كـه موضـوع         ارزشها، رفتارها و رسوم صريح      
 .مل و اتخاذ تصميم در جوامع محلي و ديگر قلمروهاي اجتماعي بوده استأت
 درسي كه تكوين مفهوم ةهاي تفكر درباره برنام آشنا ساختن خوانندگان با منظومه ●

 .ثير آنها قرار داشته استأفرهنگهاي برنامه درسي تحت ت
 و تعلـيم و تربيتـي   ،رباره چرخش در اولويتهاي اجتماعي بصيرتهاي تاريخي دةارائ ●

 .ثير قرار داده استأمريكا را تحت تابرنامه درسي در نظام آموزشي  كه
مشروعيت و رسميت بخشيدن به گفتمان سياسي و اخالقي در مباحثه درباره برنامه  ●

 .درسي
 ادراك هــاي جديــدي از يابي بــه شــيوهاي كــه امكــان دســت يق تفكــر اســتعارهتــشو ●

 .سازد مفروضات شايع و نظامهاي باور تثبيت شده را فراهم مي
عمق بخشيدن آگاهي نسبت به معماهاي معطوف به عمل كه در ذات اقدام و عمل  ●

 .در ارتباط با برنامه درسي وجود دارد
آماده ساختن هر يك از فرهنگهـاي برنامـه درسـي بـراي قـرار گـرفتن در معـرض         ●

 .ر مفروضات، اهداف و مدعاهاپژوهش انتقادي از نظ
 اميدواريم خوانندگان اثر حاضـر بـه مـسائلي كـه            ،ييها  پس از چنين دقت نظر    

ــا ــراي آن ــينب ــيش م ــد توجــه جــدي    پ ــدآي ــساعي همكــاران،  كنن ــشريك م ــا ت  و ب
 چگونگي توليد برنامه درسي داراي هدفهاي روشن        مربوطآموزان و تشكلهاي      دانش
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ــا   ــگ را در ك ــي هماهن ــدامات عمل ــد و اق ــرار دهن ــه ق ــته از  . نون توج ــراي آن دس ب
، انتظـار     يابنـد  هـا و عمـل خـود مـي          يد انديشه ؤتاب را م  كخوانندگاني كه مباحث اين     

نقــد فرهنگهــاي برنامــه درســي بــه   وييــدشــواريهاي اجراداريــم بــا خوانــدن بخــش 
 چنين خواننـدگاني    ،عالوه بر اين  . هاي فعلي تشويق شوند     انداز بازانديشي درباره چشم  

توانند به ايفاي نقش هدايت و راهبري در برابر ديگرانـي بينديـشند كـه جريانهـا و                    مي
 و احـساس چنـان      كند   مي  اقدامات عملي متنوع برنامه درسي آنان را دچار سردرگمي        

فهمند تـصميمات و اقداماتـشان         كه مي  دهد  ميگسيختگي فكري به ايشان دست       هم از
  .تنها از سر رفع تكليف است

شده از طريق اين كتاب و مباحثي كـه بـر ايـن              داريم كه دانش عرضه   ما گمان   
درباره غايات كـالن انـساني      «كند كه     به تربيت معلماني كمك مي     ،گيرد  اساس درمي 

 و  »كننـد    مـي  دركانديـشند و آنهـا را          مـي  ،دهند  و اجتماعي مستتر در آنچه انجام مي      
چگـونگي تـدريس را بـا       كننـد و      گيري درباره آنچه تـدريس مـي        تصميم كوشند  مي«
هـشياري و   «  به عبارت ديگر از    ـ »ماهنگ سازند ـداف ه ـحقق اين اه  ـعهد نسبت به ت   ـت

دغدغه وجداني نسبت به ارزشهاي اساسي كه درصدد جاري سـاختن آن در كـالس               
همچنـين  . )Purpel and Shapiro, 1995, pp. 109-110 (»درس هـستند برخوردارنـد  

 ممكن است به تربيت مديران يا افـرادي كمـك كنـد             ،معتقديم كه مطالعه اين كتاب    
 و افكـار خـود دربـاره برنامـه درسـي را در          انـد   انديشانه را برنتابيده   حلهاي ساده  كه راه 

  .دهند نگرانه سامان مي چارچوبي هوشمندانه و كل
بيني باورهاي ديگران    بخش بررسي و باز    هاي ما ممكن است الهام      همچنين ايده 

 مدارس، مسئوالن آموزش و پـرورش،     ي هيئت امنا  ي مديران، اعضا  شامل همكاران،   (
. يابي بـه آنهـا باشـد   هداف تعليم و تربيت و چگونگي دست   درباره ا ) والدين و كودكان  

، خواننـدگان ايـن اثـر          جامعه محلي  ياز طريق مباحثه با دانشجويان، همكاران و اعضا       
هاي عملـي     ورها، رويه انگيز درخصوص با   ممكن است متوجه برخي مشابهتهاي شوق     

آنـان همچنـين ممكـن اســت بـه كـشف تقابلهــاي      . و اهـداف تعلـيم و تربيـت بــشوند   
كننـد و     متفاوتي را تعقيـب مـي     بسيار  آزاردهنده نيز نائل شوند و دريابند افراد اهداف         

 بـراي او قابـل قبـول        ،ي كه ديگران بـه آن وفادارنـد       يها   تمام انديشه  بياموزند كه الزاماً  
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 ، بپردازنـد  »مرزبنـدي « كمك كند تـا بـه        نكتاب ممكن است به خوانندگا    اين  . نيست
هـاي مربـوط بـه برنامـه درسـي قابـل              يعني تصميم بگيرند كه كـدام بخـش از انديـشه          

   .نيست و كدام مواضع قابل مصالحه استمذاكره 
در بخـش نخـست، فـصلهاي اول و         . اين كتاب از سه بخش تشكيل شده است       

هـاي   سـازند و در آنهـا مـا بـه تـشريح انديـشه       را فـراهم مـي  هاي نظـري   زمينه دوم پس 
 در  مهمـي شده درباره برنامه درسي و همچنين مفهوم فرهنگ كه نقـش             تر مطرح  پيش

كـه شـامل فـصول      (بخـش دوم    . پردازيم فهم ما نسبت به برنامه درسي داشته است مي        
نـاميم كـه      ي مي ي، فصولي است كه ما آنها را شش فصل محتوا         )شود  سوم تا هشتم مي   

فرهنگهـاي برنامـه درسـي بـر مبنـاي يـك چـارچوب پژوهـشي                به بررسي هر يك از      
بخـش   قول كـه    يك نقل  :ستء ا گانه شامل اين اجزا    هر يك از فصول شش    . پردازد مي

د، تـصويري از يـك كـالس درس         كن  اعظم جوهر ديدگاه برنامه درسي را معرفي مي       
انـدازي كـه     بندي از چشم   جمع ه شده است،  كه در آن اين نظريه به مورد اجرا گذاشت        

سـوابق تـاريخي ايـن ديـدگاه در         ،  انـد   مدافعان اين نوع برنامه درسي به آن پايبند بوده        
آمـوزان،    مفروضات اين برنامه درسـي دربـاره دانـش         نظام آموزش و پرورش امريكا،    

باحـث  ريزي و ارزشـيابي، م     ، برنامه )محيط كالس درس  (، بستر و زمينه     امعلمان، محتو 
در صـورت امكـان   ( نقد فرهنگ برنامه درسي     سرانجامي، و   يدشواريهاي اجرا  ناظر به 

، دربردارنده بازانديشي دربـاره دشـواريهاي       )فصل نهم (بخش سوم   ). از نظريه و عمل   
و اينكه چگونـه    است  غيرقابل اجتنابي است كه همزاد مفهوم فرهنگهاي برنامه درسي          

يك سكوي پرش براي پـژوهش، مباحثـه و اصـالح           تواند به عنوان     چنين مفهومي مي  
  .گيرد مدرسه مورد استفاده قرار
شـوند كـه گرچـه     ي با دو ديـدگاه برنامـه درسـي آغـاز مـي     يشش فصل محتوا  

ي يانـداز غـا     د، امـا در چـشم     كننـ    ارزشهاي فرهنگي را تعقيب مـي      يهدف بنيادي القا  
ــه رســميت داراي تفاوتهــاي عميــق) كــرده تحــصيل(ديــده   افــراد مدرســه،خــود  را ب
ديدگاهي از برنامه درسي است كه بيـشترين نفـوذ در آمـوزش و       ،  نخست. دنشناس مي

.  اسـت  »آمـوزش بـراي كـار و بقـا        «مريكا به آن تعلق دارد كه همـان         اپرورش معاصر   
ي )قابليتها (ها  ، به توصيف سنت هنر    »شده قرار گرفتن در مدار دانش تثبيت     «فصل بعدي،   
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مـدار منبعـث از منـابع        دازد كـه تعلـيم و تربيـت جـدي و عقـل            پـر   مي 1)ناوابسته( آزاد
ي ي ديدگاههادو فصل بعدي .دهد را مورد حمايت قرار مي يي اروپاـ ييمريكاا كالسيك

پرورش خويـشتن   «يعني  : ند كه كانون توجه آنها يادگيري فرد است       ك  را توصيف مي  
 را  2ييازگراوسـ  محـور و سـاخت      كه تعليم و تربيـت كـودك       »ساختن فهم « و   »و روح 
ي به معرفي ديدگاههاي برنامه     يدو فصل پاياني بخش محتوا    . دهند يد قرار مي  أيمورد ت 

. هـاي مـستحكم اجتمـاعي هـستند     انـداز  درسي اختصاص يافته است كـه داراي چـشم    
سـاالر و هـدف آمـاده        ن تعليم و تربيت مـردم     يبيت به   »ساالري در انديشه و عمل     مردم«

سـاالر   رك و فهم فرصتهاي زيست در يك جامعه مـردم         آموزان براي د    ساختن دانش 
عمـل آموزشـي مبتنـي     و 3هاي آزاد سازنده   نظريه »ي با نظم حاكم   يرويارو«. پردازد مي

  .كشد فمينيسم و رويكرد انتقادي را به تصور مي، بر چند فرهنگي
گيـري و توليـد آن را         فراينـد شـكل    ، مايليم براي خوانندگان اين اثـر      ،در پايان 

نظـر برجـسته انتقـادي       دوست و يك صاحب   ،  4آغاز كار با ديويد پرپل    .  دهيم توضيح
بـود كـه بـه      ) در دانشگاه نورث كارولينا در شهر گرينز بـورو        (در حوزه برنامه درسي     

.  ايده مربوط به نگارش درباره ديدگاههاي برنامه درسي را پيشنهاد كرد           5پامال ژوزف 
ــرار گــرفتن   ــا ديويــد پرپــل و ق ــشهمباحثــات او ب هــاي خــالق او در  در معــرض اندي

كمـك جالـب توجـه    . پردازي بسياري از فرهنگهاي برنامه درسي نقش داشـت        مفهوم
) اسـتفاني ( كيد مكرر او بر مالقات پـامال ژوزف بـا اسـتيو           أديگر پرپل به اين پروژه، ت     

 ميـان ايـن دو      كـرد   مـي  كـه احـساس      ي بـود  به دليل وجوه تشابه فكري فراوان      براومان
همراه با مزاح در حين صرف ناهار، نگارش اين بسيار هاي  پس از گفتگو. دوجود دار 

از طريـق   . رسـيد  پروژه مشترك پامال و استيو بسيار معنادار به نظر مـي           كتاب به عنوان  
 عالقه مشتركـشان بـه فرهنـگ بـه عنـوان روش             هاين مذاكرات بود كه پامال و استيو ب       

پروژه را از ديـدگاههاي برنامـه درسـي بـه            و عنوان    ند پي برد  »تبيين جهان «مرجح در   
  .فرهنگهاي برنامه درسي تغيير دادند

                                                                                                                             
1.  liberal arts 
2.  constructivism 
3  . liberatory 
4.  David Purpel 
5.  Pamela Joseph 
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 با همكار و دوسـت خـود ادوارد مايكـل كـه داراي تبحـر و تعلـق        پامال متعاقباً 
او نيز از ايـده نگـارش و        . ساالر است گفتگو كرد    خاطر فراوان به تعليم و تربيت مردم      

نسي گـرين،   اكه ن   هنگامي. دكر شاياني   هاي مربوطه استقبال    شركت مستمر در گفتگو   
الگو بود، از  دانشگاهي و شخصيتي كه از نظر تدريس براي او        دوست دوران تحصيل  

دانشگاه نورث ايسترن ايلينوي بازنشسته شد و براي پيوستن به خانواده خـود بـه شـهر                 
م و  نـسي در زمينـه تـاريخ تعلـي        اسياتل نقل مكان كرد، اين پروژه به دليل سابقه كـار ن           

شــكل   بــه،ي كــه در زمينــه تربيــت شــغلي انجــام داده بــوديتربيــت زنــان و پژوهــشها
بــاالخره در هنگـام حـضور در يــك كنفـرانس دربــاره    . ناشـدني تقويــت شـد   وصـف 
اي درخـصوص     ي كه دوست پامال، مـارك ويندشـيل، در آن مقالـه           يسازگرا و ساخت

 پـامال از او درخواسـت       د،كـر سازگرايانه را ارائـه      و دشواريهاي عملي تدريس ساخت   
نهايتــاً مايــك نــه تنهــا ايــن  .دكنــد در نگــارش يــك فــصل از كتــاب مــشاركت كــر

او فـصل مربـوط بـه       .  بلكه به يكي از اركان پروژه تبديل شـد         ،درخواست را پذيرفت  
ي، بخش قابل توجهي از فصل مربوط بـه تعلـيم و تربيـت انتقـادي و      يوسازگرا ساخت

  . را به رشته تحرير درآوردبخش مهمي از فصل پاياني كتاب
هاي خـود      ما جدا از گفتگو    ،در نگارش اين كتاب به عنوان يك پروژه جمعي        

  هـا از آنجـا كـه مـستلزم بـه            ايـن گفتگـو   . گيريها لـذت بـرديم     درباره مقدمات و نتيجه   
دهـد    هايمان درباره آنچه يك فرهنگ برنامه درسي را تشكيل مي           چالش كشيدن ايده  

برانگيزترين بخـش ايـن پـروژه        ، شوق )اند و آنچه بايد حذف شود     آنچه بايد بم  (بوده  
همه ما با تالش براي دفاع از مواضع خـود، تغييـر آنهـا و قـرار گـرفتن در                    . بوده است 

 .ايم تر شده معرض پژوهشهاي يكديگر به كمال نزديك
  

  منبع
Purpel, D.E. & Shapiro, S. (1995). Beyond Liberation and Excellence: Reconstructing the 

Public Discourse on Education. Westport, CT: Bergin and Garvey.  
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 كه توفيق شركت در كنفـرانس       2001 يك سال پس از انتشار كتاب، يعني سال        تقريباً
در  »مريكـا اانجمـن تحقيقـات تربيتـي        « نظير  بي  حقيقتاً يا همان نشست  ،  AERAساالنه  

يكـي از بخـشهاي    .بـا ايـن اثـر آشـنا شـدم      ،را پيـدا كـرده بـودم   حوزه تعليم و تربيت  
 اختـصاص   1اين كنفرانس به معرفي آثار جديـد و بحـث در ارتبـاط آنهـا              در  ابتكاري  

دارم، نشــستهاي  ي كــه مــن تجربــه حــضور در آنهــا را يجــا ايــن نشــستها تــا. شــتدا
كنندگاني كـه شـايد در همـان     كنندگان، شركت اي است و با استقبال شركت     پرجاذبه

 .شـود  مواجه مي ،  !شركت در بيش از پنجاه نشست ديگر را دارند        بلوك زماني امكان    
 مرا  »فرهنگ و نسبت آن با برنامه درسي      « مندي به موضوع   هبايد اعتراف كنم كه عالق    

) اسـت   ي برنامـه درسـي  هافرهنگعنوان كتاب كه چرا (به اين نشست خاص فراخواند      
ام در  هـاي آشـنا و مـورد عالقـه     وگرنه از ماهيت بحث و اينكه با يكي ديگر از حـوزه           

هـاي   بنـدي نظريـه    ، يعنـي معرفـي و طبقـه         دارد  ارتبـاط  ه درسـي  حوزه مطالعـات برنامـ    
آشـناي   به هـر روي در نشـست بـا چهـره نـام      .نداشتماطالعي   برنامه درسي،    2هنجاري

  و بحث دربـاره كتـاب      ، بيل پاينار، مواجه شدم كه مديريت جلسه        قلمرو برنامه درسي  
اجهـه مـن بـا ايـن شخـصيت           اولـين مو   اين مواجهه اتفاقـاً   . بود  گذاشته شده  عهده او  بر

  . آمد كه در سالهاي بعد ادامه يافت نامدار و اثرگذار نيز به حساب مي
 بـه وسـيله   ي كتاب از طريق معرفي فصول مختلف        هاهنگامي كه با ماهيت بحث    

،  آشنا دليل مواجه شدن با يك مبحث كامالً        به ، از يك سو   ،نويسندگان آن آشنا شدم   

                                                                                                                                            
1.  book review 
2.  normative theories 
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احساس مثبتي داشتم و از سوي ديگر از اينكـه دريافتـه              و مورد عالقه   مسبوق به سابقه  
و بــود  در يــك قالــب جديــد و ناآشــنا مطــرح شــده بــودم يــك مبحــث آشــنا صــرفاً

.  پرداختـه بودنـد، حـس خـوبي نداشـتم     »ييـ زدا ييآشنا« به   اصطالحاً نويسندگان فقط 
آميـز از   اعتراضحدودي  تابالفاصله پس از اتمام جلسه به سراغ پاينار رفتم و با لحني 

بـراي  اي   ازهبصيرت ت حاوي  رسد   نظر مي  بهاو توضيح خواستم كه چرا بايد كتابي كه         
  خـاطرم هـست كـه      . مـورد توجـه قـرار گيـرد       گونـه    ايـن  ،رشته برنامـه درسـي نيـست      

 1 .يـد كـرد   أيطور ضمني ايـن برداشـت را ت        و حتي به  اي نداشت    كننده پاينار پاسخ قانع  
خواست در آن زمـان و        نمي البته، اين است كه او     ، يناربينانه از واكنش پا    تفسير خوش 
 بـه اظهـارنظر     ، كه هنوز جلسه را تـرك نكـرده بودنـد          حضور صاحبان اثر  مكان و در    

اما . دقيق درباره كتاب بپردازد و به اعتراض ماليم من پاسخ مبسوط و مشروحي بدهد           
تاب از اثر تمجيد     و آورم كه او حتي در مقام مدير جلسه هم چندان با آب            به خاطر مي  

و آنچه بيشتر توجه او را جلب كرده بود استفاده از مفهـوم فرهنـگ و كـاربرد                  نكرده  
نكتـه   مجمـوع ايـن دو    . نوآورانه و مبتكرانه آن توسط نويسندگان در ايـن زمينـه بـود            

و اسـت   اثر چندان باب طبع پاينار نبـوده          محتواي كرد كه  براي من حكايت از آن مي     
  !!دبو را برعهده نگرفته اين نشست مسئوليتانتخاب و اختيار خود  با اوچه بسا 

 مطالعه كتـاب را     ، شد كه با مراجعت به كشور      بق من به موضوع، اما، سب     يعال
دكتــري در درســي كــه بــا در دوره . در دســتور كــار خــود و دانــشجويانم قــرار دهــم

آن مـشغول    تدريسساليان متمادي است به      3آيزنر 2تصورات تربيتي  محوريت كتاب 
هاي  ي و معرفي نظريه   يآيزنر به موضوع شناسا   كه   اي ، به دليل عالقه ويژه    بوده و هستم  

بندي  طبقهآخرين  معرفي   با ،از خود نشان داده است     هابندي الب طبقه در ق برنامه درسي   
 اين عنـوان كـه   انتخاب و من از(است ناميده  4»ي برنامه درسيهايژايدئولو«آن را  كه

 ،)به همراه دارد خـشنود نيـستم    ي فراواني را    هاامعه ما بار منفي و كژتابي      در ج  خصوصاً
  ه بـه ايـن  چكنم كه چنان و دانشجويان را نيز دعوت مي     ،پرداخته نيز   هابندي ه ساير طبقه  ب

  

                                                                                                                                            
  .است) perceptive (پاسخ او اين بود كه اظهار نظر شما دقيق  .1

2.  Educational Imagination 
3.  Eisner 
4.  curriculum ideologies 
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 تعـدادي نيـز    . ايـن زمينـه سـامان دهنـد        رمطالعه كالسي خود را د     ،مندند  همبحث عالق 
بندي رسيدم كه قرائت نويسندگان كتاب       به اين جمع  رفته   رفته. اند  چنين كرده  تاكنون
تـوجهي    قابل  قرائت دقيق و   ،  در اين حوزه   ي هنجاري ها  از نظريه  ي برنامه درسي  هافرهنگ

.  و سـوابق موجـود در ايـن زمينـه بيفزايـد            هاو جهت به غناي بحث    د ازتواند   است و مي  
و ارتبـاط برقـرار     ع   به موضـو   1شناختي آن  دمر به مفهوم م   نگاه از دريچه فرهنگ   يكي  

هـا يــا   نظريـه و البتـه فـرار بـا مقولـه     سـهل و ممتنـع   كـردن ميـان ايـن مفهـوم جـذاب،      
 و در اشـارات پاينـار در       ، كه در ابتدا هم به آن اشاره كـردم         برنامه درسي ي  هاديدگاه

اين مفهوم و نسبت    . نمود نيز برجسته مي   مريكاانشست ساالنه انجمن تحقيقات تربيتي      
، در شـده تبيـين و تـشريح    كتـاب  عالوه بـر اينكـه در فـصول مقـدماتي     آن با موضوع 

 بـه   2. دارد نيـز جـاري و سـاري اسـت          ها معرفي ديدگاه  صاص به تخافصول اصلي كه    
انتخاب عناويني   در   را عمدتاً  نويسندگان اثر اين زاويه ديد       ،اعتقاد نگارنده اين سطور   

ايـن  . آيـد   ساختاري تمام فصول اصلي به حـساب مـي  يكه از اجزااند   ساختهمنعكس  
 مختلف هر  و عناصر است كه براي تبيين ابعاد     »باورها و اقدامات عملي   «عناوين همان   

شـمندانه از ايـن حيـث كـه         و ه .شمندانه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت          وديدگاه ه 
ه وجـه    نـاظر بـ    »اقـدامات عملـي   «بـه وجـه نظـري فرهنـگ و           د نـاظر  نتوان  مي »باورها«

 و پردازشـهاي جالـب و       هـا ارائـه تبيين  ،   برجـستگي اثـر    يگردوجه   .باشندكاربردي آن   
 برنامـه درسـي اسـت كـه         ةشـد  تـر معرفـي    پيشي  ها و ديدگاهها   نظريهبرخي  جديد از   

                                                                                                                                            
 امـا معنـي و مفهـوم غالـب،        . تـوان نگريـست    به فرهنگ از منظرهاي ديگري مانند پزشكي نيز مي        . 1

  . شناختي است همان مفهوم مردم
 نويـسنده  بـه وسـيله  كليدي بودن مفهوم فرهنگ در اين اثر را همچنين از شرح ماوقع نگارش آن         .2

» پيـشگفتار نويـسندگان   «و  » دربـاره نويـسندگان   « ي از در بخـش  ،  اول، يعني پامال بولـوتين ژوزف     
  . توان دريافت مي

بـه مطالعـه   گفتار سرويراسـتار،    شود پس از مطالعـه پيـش        پيشنهاد مي  به كليه خوانندگان موكداً   
 بپردازند تا با فضاي فكـري نويـسندگان فـصول           »درباره نويسندگان «گفتار نويسندگان و    كل پيش 

د و مباحـث اصـلي    وناي آنان و فرايند تكـوين اثـر بيـشتر آشـنا شـ              مختلف، سوابق علمي و حرفه    
  .كتاب برايشان معناي بيشتري پيدا كند
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گونـه در برداشـتهاي      بـدين  .خواهند يافت  فصل اصلي در  شش  خوانندگان در مطالعه    
 ترجمـه آن    بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كـه           و م تجديدنظر كـرد   ،نخستين خودم درباره اثر   

   كـه  كتـابي  يعنـي  ، باشـد  هـاي برنامـه درسـي      نظريهتواند مكمل خوبي براي كتاب       مي
 ايــن فكــر را بــا .اســتده كــر چــاپ آن را »ســمت«  وام كــرده اينجانــب ترجمــه قــبالً

مسئوالن مربوطه در سمت مطرح كـردم و آنـان پـس از اسـتماع توضـيحات بنـده بـا                     
 ايـن عنـوان   .نـد كرد موافقـت  يشرفته برنامه درسيپهاي  نظريهه آن با عنوان  پيشنهاد ترجم 

 كتاب حاضر  يعني.  باشد  توجيه قابلدر مجامع علمي    تواند به معناي متعارف آن       البته نمي 
 از مباحـث كتـاب قبلـي، اثـر     »تـر  پيـشرفته « توان به اعتبار مباحث مندرج در آن     را نمي 

 »تـر  مطالعات پيشرفته «ن اعتبار درست است كه انجام        بلكه به اي   ،ميلر، به حساب آورد   
تواند از جمله با اتكـا بـه          مي ،مند هدر اين حوزه توسط دانشجويان و پژوهشگران عالق       

  .ايفا كند ثري در اين جهتؤتواند نقش م  اثر حاضر مييا اين اثر انجام پذيرد
 ه،شــدي دانــشجويان دوره دكتــري بــا ايــن مبحــث از طريــق كــالس ياديآشــنا

 و همچنين عالقه شخـصي بـه انجـام    با ايشان در اين زمينه سازنده  فرصت مغتنم تعامل    
 جمعي مرا به اين تدبير رهنمون شد كه ترجمه گروهي اثر را بـه تعـدادي                 ـ كار علمي 

ايــن پيــشنهاد در دو نوبــت و بــا دو دوره از دانــشجويان . از دانــشجويان پيــشنهاد كــنم
گرچه به دليـل     .كه با مجموعه حاضر به نتيجه رسيد      دكتري برنامه درسي پيگيري شد      

ار بـه   چـ  به ويژه در ارتبـاط بـا يكـي از دانـشجويان همكـار، نا               ،بروز مسائل غيرمنتظره  
 با قـدري     و يمترتيب پروژه را به اتمام رساند      دعوت از دو همكار ديگر شديم و بدين       

نـب از مـساعي كليـه       اينجا. يمينمـا  تقديم جامعه علمي تعليم و تربيت كشور مي       خير  أت
 تـشكر و    ،كساني كه به دعـوت حقيـر بـراي مـشاركت در ترجمـه اثـر لبيـك گفتنـد                   

 و از صبر و استقامتي كه در پاسخ بـه مطالبـات بنـده از خـود نـشان                    نمايم  ميقدرداني  
بتواند به سـهم    شده   تالش مصروف به اميد اينكه    . كنيم  دادند صميمانه سپاسگزاري مي   

 .ودثر واقـع شـ    ؤريـزان مـ    ش و بيـنش پژوهنـدگان و برنامـه         سـطح دانـ    يخود در ارتقا  
مسئوليت كاستيها و ناراستيها با نگارنـده اسـت كـه اميـد اسـت بـا تـذكر خواننـدگان                     

  .فرهيخته در ويراستهاي بعدي از كيفيت بيشتري برخوردار شود
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 خاضـعانه  همكاران ارجمند دانـشگاهي نيـز   به  و ، فرصت را مغتنم شمرده    در پايان 
 بـا مـشاركت دانـشجويان       توليـد آثـار علمـي گروهـي، خـصوصاً           كـه  مكن  يتوصيه م 
توجـه  مورد  بيش از پيش    ،   نسبت به كار انفرادي    ي بيشتر هابه رغم دشواري   ،رادكتري  

تخفيـف يكـي از موانـع رشـد          گامي در جهـت      ،ا انتشار هر اثر    تا ب  هندقرار د و اهتمام   
  .رداشته شودب ، استضعف روح جمعيكه همان ، جامعه علمي در كشور
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