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 نرگس کشتی آرای1

های برقراری فرصت  باهدف که است اجتماعی و ایدئولوژی سیاسی، هایجنبش از ایگستره، سمینیفم

 اجتماعی، و شخصی اقتصادی، سیاسی، هایدر زمینه تغالاش نیز  و آموزش و پرورشبرابر برای زنان در 

 تهدیدِ به معطوف را خود تمرکزِ ترینبیش فمینیسم ( .,Hawkesworth,2006فعالیت دارد )

 رنق اواخر از عمدتاً این جنبش. کرده است زنان مسائل و عالیق حقوق، شبردیپ و جنسیتی هاینابرابری

 محور، مرد جوامع در زنان که پذیرفتند را امر این گسترده طوربه مردم که زمانی. آمد پدید میالدی 1۸

 کار، حقِ رأی، حقِ خودمختاری، و بدنی از حقوق خود که شامل تمامیتِ توانندینمو  . شوندمی سرکوب

 رد مشارکت حقِ ارتش، در شرکت حقِ  تحصیل، حقِ  مالکیت، حقِ برابر، کارِ به خاطر برابر دستمزدِ حقِ

دفاع  باشدیممذهبی  آزادیِ  و آزادانه ازدواجِ  حقِ فرزندان، سرپرستیِ حقِ  ؛تیدرنها و قانونی قراردادهای

 (.Lockwood, 2006کنند.) 

 نیزتریانگحثببا به چالش کشیدن نظام جنسی سنتی در تعلیم و تربیت،  یبرنامه درسرویکرد فمینیستی 

ظهور جنبش فکری و اجتماعی فلسفی در اروپا به اوایل قرن  حوزه در طی چند سال اخیر بوده است.

ظهور عصر روشنگری و خردگرایی، تفکر لیبرال در  نظرانصاحبای از شود.  البته عدهنوزدهم مربوط می

ندگی های زفمینیسم عبارت است از اینکه سبكدانند. هایی برای رشد فمینیسم میقرن هیجدهم را زمینه

 ,Oakley, 1947)نیمی از بشریت یعنی زنان را مبدل به دغدغه اصلی ذهن افراد نمائیم، عالئق هاتیفعال

p4). 

افراد، چون حق زندگی آزادی و انتخاب شغل نظایر آن، سخن به میان  2«حقوق طبیعی»در این دوره از 

. مایندکوشیدند حقوق زنان را در ذیل عنوان حقوق طبیعی مطرح ن هاستینیفمای، آمد در چنین زمینه

 دیدگاهبود. این  هاآناز اصول اساسی مورد تأکید  فردیتو زن و مرد  ، شباهت وجودیاعتقاد به عقالنیت

های انسانی دارد، بر انسان بودن زن و مرد توجه دارد. وقوع انقالب صنعتی در اواسط که بر جنبه یدیتأکبا 

 صورتبه وزنانعمده در بیرون از خانه فعالیت نمایند  طوربهقرن هجدهم، زمینه آن را فراهم کرد که مردان 

یجد رتصوبه یو خصوص، تفکیك حوزه عمومی بیترتنیابهغالب در فضای خصوصی خانه استقرار یابند. 

دوره روشنگری . (13۸2)باقری،  نسبت بدان بدبین هستند هاستینیفمرسمیت یافت، تفکیکی که  یتر
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مردان سخن به میان آورند و  برابر باکرد تا زنان از حقوق طبیعی و  فراهم رازمینه آن  میرمستقیغ طوربه

 فمینیستی موج اول شکل گیرد. یهاجنبش

آمریکا مربوط  متحدهاالتیا( در 1920تا 1۸4۸قرن بیستم ) لیاوابه اوایل قرن نوزدهم تا  سمینیفمموج اول 

مالی، حق طالق ، دریافت  یهاییداراآوردن حق رأی،  به دستزنان در  یهاکوشششود. در این دوره می

 . (Thayer&Turner,2007)نفقه و حق تکفل و سرپرستی از کودکان

و گرایش به وارد شدن زنان در حوزه های حقوقی و سیاسی شدن به جنبه محدود یجابهگرایش فرهنگی 

اند از را که مردان در این عرصه ایجاد کرده ییهایکسونگریتا شد  سببحکومتی  یهاتیفعالومی و عم

 .(13۸2)باقری،  دبین برن

با تحلیل  سیانگلفمینیستی این دوره بسیار چشمگیر بوده است.  یهادگاهیدتأثیر نظریه مارکسیسم بر 

ه به خانواد مادر ساالررا عامل تغییر وضع از نظام خانواده گسترده  یمارکسیستی ظهور مالکیت خصوص

دهند را تحت استثمار خود قرار می وزنانگیرند داند که در آن مردان در رأس خانواده قرار میی میاهسته

 اندعبارتاصلی این جنبش  یهایژگیو. شودیممربوط  1970و  1960 یهامهرومومبه  سمینیفمموج دوم 

مطالعه و از میان  یهاحوزهآوردن تساوی دسترسی به آموزش عالی در تمام  به دستزنان در  یهاتالشاز: 

 (Thayer&Turner,2007) بردن تبعیض جنسیتی در محیط کار و مدرسه

 "( آن را تحت عنوان 1971قرن بیستم رویدادی اتفاق افتاد که جولیت میشل ) 70و  60 یدههدر طی 

جنبش  "کرد.این  جنبش که در ابتدا  یگذارنام "وجود داشته است  تاکنونحرکت انقالبی که  نیتریعموم

 یدهه ژهیوبهقبل  یهادههانقالبی را که در طی  یهابرنامهنامیده شد،  "فیمینیزم  " بعداًو  "آزادی زنان 

 نمود. ترمنسجمبودند  گرفتهشکل60

ح شد مطر« نهضت گرازنان »در نیویورك تحت عنوان  70و اوایل دهه  60رادیکال در اواخر دهه  سمینیفم

یا چپ جدید آشکار گردید. در این  یستینو مارکس یهادگاهیدهای این گرایش همچون واکنش علیه زمینه

شود حل نمی یدارهیسرمانظام  ختنیفرورگرایش نظر بر آن است که مشکالت زنان با انقالب اقتصادی و 

جستجو کرد انقالب جنسیتی از سوی زنان، و نه انقالب  برزنانرا باید در حاکمیت مردان  هاآنبلکه ریشه 

 (.13۸2اقتصادی، چاره مشکالت زنان و نیز جامعه بشری است )باقری، 

 یهادگاهیدتأثیر تحت ( آغاز شد. این جنبش 1990موج سوم فمینیسم از اواخر قرن بیستم )

که با پشتوانه ی واحد و یکسان و حاکمیت هنجارهاگری پنهان سلطه ، 4و پسانوگرایی 3پساساختارگرایی

عدم تبیین واحد و و بر  قراردادمورد تأکید و توجه  دادندیمرا تحت تأثیر قرار علم و عینیت جوامع کنونی 

 (.13۸2)باقری،  ددارندیتأکگرایی علم آشکار است ها یا فرایندهای مختلف که در عینیتیکدست پدیده

است با  داشته یبرنامه درسثیرات زیادی را بر تعلیم و تربیت و زنان یا فمینیسم که تأ یآزادسازجنبش 

 .  پرداختشرایط اجتماعی و ساختار جنسیتی جامعه  لیوتحلهیتجزرویکرد متفاوت به سه 

 : رادیکال ستیالیسوس، رویکرد لیبرال سهمروری بر
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4 -post-modernism 



 

 

رفتار  تبعیض جنسی و هیعل نقدبهباشد رویکرد اول که تحت عنوان رویکرد لیبرال یا بهبود یابنده می

ها و مکانهای فیزیکی، ای نظیر مجموعههای مختلف آموزش مدرسهای جنسیتی موجود در جنبهکلیشه

 مطرح شد یررسمیغهای رسمی و کتب درسی، قوانین و هنجارها، تعامالت کالسی و سیاست

 ( 13۸6 -.)فتحی واجارگاهپرداخت

های سازمانی یك نظام ، بر درك استراتژیاندمعروفهم  طلباصالحلیبرال که به  یهاستینیفم

ها برای زنان در زندگی است، اما کامل فرصت یتساوبهدستیابی  هاآنکنند. هدف می دیتأکمردساالرانه 

هی کند، توجاجتماعی و سیاسی را دگرگون می یهانظامها به مسائلی که وضعیت فعلی این فمینیست

 و دارنظامهای درك روشنفکرانه و شیوه یجابه« حل مشکالت عملی»به لیبرال  یهاستینیفمندارد. 

گرایش  ی یادگیری انسان ،عملکرد آن در پدیده ژهیوبهو  یبرنامه درس چندگانهمنسجم، عملکردهای 

 .( Miller,2005,p 66 به نقل از Pinar,19۸1) داشتند.

 یهاتیمحرومبا  رویاروی صرفاًرا  زنان که لیبرال، رویکرد برخالفدارد  سوسیالیستیمنظری  رویکرد دوم

 به دستیابی یا مردان با مساوی قانونیِ  حقوق از یمندبهره طریق از آن، رفع که داندیم قانونی یا سیاسی

 و اجتماعی ساختار از ناشی را مردان و زنان بین یرابطه رویکرد، این. است ریپذامکان برابر، یهافرصت

 عبارتی، به. کندیمبیان  زنان واقعی نجات راهکار را «اجتماعی انقالب» یا عمیق تحول و ،دانسته اقتصادی

 میان از و اجتماعی برابری از برخورداری درگرو را مردان با زنان برابر حقوق داشتن سوسیالیستی، فمینیسم

 جنسیتی کارمیتقس نظام که اندیمدع سوسیالیست یهاستینیفم. داندیم طبقاتی و جنسیتی ظلم رفتنِ

 ورتص یدارهیسرما اقتصاد منافع راستای در مادری، نقش ایفای و خانگی کار قلمرو به زنان کردن محدود و

 .است گرفته

ر د ییهاپرسشاین مفهوم  .نئو مارکسیستی ارتباط تنگاتنگ دارد یهینظرفمینیسم سوسیالیستی با 

فمینیسم لیبرال، آموزش را مثبت  برخالففمینیسم سوسیالیستی  .کندیممورد جامعه و قدرت مطرح 

 .کندیم، مدرسه به بازتولید وضعیت ناعادالنه موجود کمك و معتقد است  کندینمتلقی 

 ه دنبالبشود، می بردهنامکه بیشتر جنبه نظری دارد و از آن تحت عنوان فمینیسم  رادیکال  سومرویکرد 

ا در ر هاتفاوتبود که موجبات تفاوت جنسیتی و حفظ و نگهداری این  ییهاراهو بررسی  لیوتحلهیتجز

 و بادانشهای مرتبط های مختلف تعلیم و تربیت، پژوهش آموزشی، و ایدهدر شاخه ژهیوبهجامعه و مدرسه 

تی شد جنسی لیوتحلهیتجزویژه موجب افزایش  طوربهشود. این رویکرد فاعل دانایی و دانستن را سبب می

 ;Pinar,19۸۸; Miller,1979a, 1979bداشت ) یرشته برنامه درس یپردازمفهومو تأثیر زیادی را در نو 

19۸1Grumet, ). ( بیان 1979اولنس )فرهنگی نیز  یهاستینیفمکه  5رادیکال یهاستینیفم: کندیم

اند تا بتوانند به سرکوب جنسی که مارکسیستی را ادامه داده –های اجتماعی شوند، تحلیلنامیده می

ییداجهای رادیکال به دنبال سیاست ها باشد، بپردازند. برخی فمینیستی سرکوبتواند نشانگر همهمی

داند می خواهانِ های آزادی ی کشمکشی همهجنبه نیترمهمکه جنسیت را  یاطلبانه

                                                           
5 - Radical 



 

 

موضوع  70یدههدر  دادیمقرار  فشارتحتکه زنان را  نظامیو  یرپدرساال (.Miller,2005,p67)هستند

را تحت  تعلیم و تربیت یدربارهملی  یوگوگفت تنهانه. این موضوع  قرار گرفت هاستینیفمبررسی و انتقاد 

 درسی اثر گذاشت.  یبرنامهمعاصر  یهابحثبلکه بر  قرارداد ریتأث

دو سطح مجزا و مکمل مورد خطاب  عنوانبهمدارس و تعلیم و تربیت را  70یدههدر طی  هاستینیفم

از  ییهاجنبهموجود در  یاشهیکلی، جنسیت جنسیت لیوتحلهیتجز مبتنی بر. در یك سطح  قراردادند

، تعامالت هنجارهادرسی ، قوانین و  یهاکتابفیزیکی ، یهاتیموقعو  هامکاناز قبیل  یامدرسهآموزش 

مسئله عدالت و به  قراردادند موردانتقادرا  مدرسه شکل گرفت یررسمیو غرسمی  یهااستیسکالسی ، 

رویکرد  "( آن را 1970) کلیباردو " خواهیآزادرویکرد "(  این رویکرد را 1977جاگر )اشاره کردند  یبرابر

به بررسی نامیدند . در سطح دیگر،  "رویکرد جنبشی  "( آن را 1990)      هانسوتو تیاك و " طلباصالح

 یبندمیتقساز قبیل  کردیم و ماندگارایجاد را ی در جامعه و مدارس یتجنس یهاتفاوتکه  ییهاروش

این  .پرداختندبین یادگیرنده و موضوع درسی  و ارتباطدرباره دانش  یدیو عقا پژوهش تربیتیآموزش ، 

آمدن تحلیل جنسیتی گردید  به وجودباعث  که شدمنسوب  "فمینیسم افراطی"به نظری  یهایریگجهت

 ( piner,2004a ) بود رگذاریتأث یبرنامهگرایی رشته  نو مفهومبر  70و در دهه 

شناسایی اخالق منطقی مردانه و  یمردساالر نظامبهرادیکال توجه خود را معطوف  یهاستینیفم

معتقدند که  هاآن .(piner,2004aبه نقل از Kanther,1975  ) کردند( یعاطف ریغ)تحلیلی، شناختی و 

 است. افتهیسازمانرسمی و غیررسمی  صورتبهجهان برای نگهداری و حفظ تسلط مردان 

 : محوری یهادگاهید

و صمیمیت بین افراد را باشند که دوستی یاگونهبهساختار مدارس باید  کندیمنودینگز بیان  •

 در امورباهم  ایریبتوسعه دهد تا هیجانات و عواطف روزمره خود را ابراز نمایند و در ارتباطی 

  .ندیجومشارکتزندگی 

اگر معلمان، خود دائمأ در حال خلق یادگیری نباشند مانعی بر سر راه نودینگز معتقد است  •

های جدید در حال خلق یادگیری مرتباًآموزان زان خواهند بود، چون دانشآمویادگیری دانش

اند و قبلی خود اتکاء کرده یهایریادگیو به  اندماندهیباقثابت  صورتبههستند ولی معلمان 

 آموزان خواهند بود. مانعی بر سر راه یادگیری دانش عنوانبه

ها را تواند انسجام بین مادران و بچهموزش میمشارکت معلمان زن در آ داردیمنودینگز اظهار  •

کنند عاطفی و اخالقی رشد می ازنظرآموزان جایی که دانش عنوانبهء کند و کالس درس احیا

  مطرح شود. افزایش روابط عاطفی و مهرورزانه در آموزش معلمان مورد تاکیداست.

« زنانه» یهایژگیوبرای تربیت نباید از رابطه مادرانه و مهرورزانه غافل شد. نودینگز معتقد است  •

آموز آموز و دانشآموز، دانشدرس در تقابل بین معلم و دانش در کالسدر فرایند برنامه درسی 

 قرار گیرد  موردتوجه و معلم و معلم باید 

خواهند که غمخوار ان زن میمؤسسات و مراکز آموزشی معموأل از معلم کندیمنودینگز بیان  •

روح و بدون تربیت عاطفی را انجام نام و نشان، بیبودن را به کناری گذارند و آموزش نسبتأ بی

افراد روابط و تربیت عاطفی را از زندگی شخصی خود یعنی در  گونهنیادهند. در این حالت 



 

 

عواملی  نیچننیارا از اند و در حقیقت محیط داری و امور خانه هم به کنار گذاشتهخانه

  .اندکردهپاك

دنیای  اصطالحبه آنچه نیرابمجرا و گذرگاهی  کنندیمزنانی که تدریس گرومت معتقد است  •

و  یدارخانهبین تجربیات خود در امور  هاآن.  سازندیمعمومی )همگانی( و خصوصی است ، 

دیگران،  یهابچهخودشان و بودن با  یهابچهبین بودن با  هاآن. انددرحرکت  مرتبانتدریس 

مادرهای دیگر،  بین  یهابچهمعلم با  عنوانبهمادر و بودن  عنوانبهخودشان  یهابچهبودن با 

  .اندتعارضبودن و بین خانواده و همکاران در  مندقاعدهاحساس مادرانه داشتن و 

یمپشت سر یکدیگر قرار  هافیرددانش آموزان در کالس درس در قالب  کندیمگرومت بیان  •

پشت سر دوست همکالسی و در مواجهه با نگاه خیره  مانیمستق،  جلوروبه هاچشم. همه  رندیگ

راهبردی برای سلطه  عنوانبهو نگاه  شودیممعلمان است. در این شرایط نظم در کالس حاکم 

  .شودیماعمال 

 تعلیم و تربیت همخوانی ندارد. باروحو تحکمی است که  روحیبنگاه خیره معلمان، اغلب سرد،   •

از  یبرنامهزنده است که دانش آموزان را به بازنگری هویت  یبرنامهوقتی گرومت معتقد است  •

آموزان تحت  و دانشدارد که معلمان  روحیبو زمانی نمادی  کندیمدریچه نگاه والدینی دعوت 

 نفوذ نگاه خیره، خشك وسرد باشند 

و «دیگری»ی بر وابستگی به مبتنخود اساساٌ  یریگشکلاست و « دیگری»ه زبان همیشه وابسته ب •

 یخود فکوربه  تواندیم آموزدانشزمانی  ت.توجه به غیر خود اس جهیدرنتاز خود و  بیگانگی

  دست یابد که خود را از وابستگی به دیگری رها کند و به خود توجه کند.

  است.مراقبت شامل توجه کردن، عالقه داشتن، اهمیت دادن و عشق ورزیدن  •

  تربیت اخالقی باید بیشتر با غمخواری همراه باشد تا با خردمندی و خردپذیری. •

یرد. گقرار  مورداستفادهباید یك رویکرد گفتمانی  ،هاارزشدرسی در مورد  یهابرنامهدر مطالعات  •

هم نیازمند یادگیری  هاآناید این واقعیت را تشخیص دهند که آموزان بمعلمان مانند دانش

  هستند هاارزشبنیادی و گسترده درباره 

الگوهای  دیبازتولاست که اشاره به  7، یك مفهوم روان تحلیل گری6گرامت معتقد است که انتقال •

. این مفهوم به فرایند الحاق  (Pinar, 2004a, P 37۸) ارتباطی گذشته در روابط موجود دارد

دررویدادها و حوادث ناگوار و احساسی اشاره  گرفتارشدهبه افراد  هانگرشاحساسات و 

 .(Grumet, 19۸۸, P122)دارد

 رشانیدرگتجارت فردی و  یریکارگبهجهت تربیت اخالقی،  وشنودگفتنودینگز به گفتمان و  •

 .(Pinar, 2004aدر فرایند تربیت و استفاده درست از متون وابسته به زندگی تأکید دارد )

                                                           
6 - Transference 
7 - Psychoanalysis 



 

 

ت و بر نظام تعلیم و تربی مؤثرهای جنسیتی درسی با به چالش کشیدن کلیشه یبرنامه یهاستینیفم

ی فهومتالش کردند به بازسازی م ،(یعاطف ریغمنطقی مردانه )تحلیلی، شناختی و  شدهنهینهاداخالق 

معلم  :اندکردهکه گودمن و کلی این ادبیات را به این صورت خالصه  یاگونهبه ،اقدام نمایند درسی یبرنامه

خود را فردی مستبد و جدا  ازآنچهبیشتر  داندیم( فردی است که خود را در یادگیری شریك 1 ستینیفم

( از 3 ،کندیم، تصدیق هاآنرا با احترام گذاشتن به دانش، عالیق و تجربیات  آموزدانش(قدرت 2 ،بداند

در برنامه درسی  یستینیفم یاندازهاچشمبه ( 4 ،کندیمیادگیری رقابتی حمایت همکاری در مقابل فضای 

عمل و اقدام (اهمیت 6 ،کندیم( بر پیشرفت عاطفی و فکری تأکید 5 ،دتوجه دار تاریخ، نژاد و کالسشامل 

هرچند جدا از سایر جریانات  یستینیفمتفکرات  .( piner,2004a )داندیمدر جهان مبتنی بر عقایدش را 

با ی برنامه درس یهاستینیفمولی تأثیر ژرفی بر آن داشته است.  ،درسی است یهای برنامهعملی و تئوری

خود  بر دیتأکبا  و یوزندگجنسیت متون وابسته به  عنوانبهکوشش برای فهم برنامه درسی تالش و 

و جدایی  تربانشاطو  ترزنده درسی برنامهاین  که اندیمدع توسل به این ادبیات تربیتیو  یسینوحالشرح

ن آ باز ساخت. در این راستا ترسیم ادراکات و تجربیات زنان از تربیت و خواهد بوداز زندگی واقعی فرد ن

ضروری  دهدیمرا شکل  تیو تربتعلیم  و عملکردکه گفتمان  درسی برنامهشناسی و درون نظام معرفت

 .دانندیم

 منابع:

 . تهران: چاپ سحاب.  مبانی فلسفی فمینیسم(. 13۸2باقری ، خسرو.)

معاصر ، تهران:  یهاهینظرشرحی بر  جدید . یهاتیهو یسوبه یبرنامه(. 13۸6فتحی واجارگاه ،کورش .)
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