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چکیده

بحث درباره نسبت فرهنگ و تربیت از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و متفکران بوده است و بسیاري از آنان به نقش تعلیم 
و تربیت در مواجهه با فرهنگ پرداخته اند،در دوران معاصر دو رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی توجه اي ویژه به 

ی تبیین این مساله است که مقوله فرهنگ، در ساختارگرایی و پساساختارگرایی چه مقوله فرهنگ داشته اند، این مقاله در پ
معنا،مفهوم و جایگاهی دارد و بر اساس آن ؛ چه نسبتی با تربیت می تواند داشته باشد، بدین منظور با  بهره گیري از رویکرد 

یافته .م و تربیت استخراج و استنتاج شده استاستنتاجی ،پس از تبیین مفهوم فرهنگ در هر رویکرد، داللت هایی براي تعلی
در ساختارگرایی فرهنگ به تبع زبان امري مستقل و پایدار تلقی می گردد و چونان هاي پژوهش نشان دهنده آن است که 

ساختاري زیر بنایی اعضاي جامعه را در سیطره خود درارد،اما در نگاه پسا ساختارگرایی فرهنگ و به تبع آن زبان امري 
بر این اساس رویکرد مطالعاتی . اپایدار  نگریسته می شود که وابسته به متن و زمینه اي است که در آن شکل گرفته استن

ساختارگرایی به روابط زیربنایی فرهنگ می پردازد وآن را مستقالً مورد بررسی قرار می دهد، در مقابل،رویکرد 
پی آمد ساختارگرایی در تربیت، نقش محوري قائل . می پردازد) تمانگف(پساساختارگرایی به رابطه فرهنگ و زمینه و متن 

مطابق با .شدن براي فرهنگ است و پی آمد پساساختارگرایی در تربیت،توجه به ناپایداري آن و نیز چند فرهنگی  می باشد
تربیت صرفاً انتقال که بر اساس آن، نقشیدساختارگرایی، نظامی با تسلط فرهنگ بر همه جنبه هاي اجتماعی پدید می آ

دهنده فرهنگ است و  بر اساس پساساختارگرایی،نظام تربیتی محملی است براي شنیدن صداي فرهنگ ها و خرده فرهنگ 
هاي، به عالوه آن که در هر دو رویکرد، فرهنگ امري نسبی تلقی می گردد،در ساختارگرایی ،فرهنگ از جامعه اي به 

.اختارگرایی از دوره اي تا دوره دیگر تفاوت می یابدجامعه دیگر متفاوت است و در پساس
تربیت/پساساختارگرایی/ساختارگرایی/فرهنگ:واژگان کلیدي
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