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Introduction
Nowadays, the educational system encounters some challenges in
achieving to its aims and confliction between its moral and scientific aims.
Regarding human existence and agency in the social state, critical theory can
help the educational system in returning to its inclusive aims. Analyzing
different dimensions of the critical theory as a philosophical view, this paper
attempts to trace implications of these dimensions in the education. For this
purpose, the views of Horkheimer and Adorno in various philosophicalsocial fields has been considered this article seeks to answer three questions:
1. What are the characteristics of a critical theory on social issues?
2. Based on critical theory, in what areas does the education system need
reform to revive itself?
3. What are the ways out of the current educational challenges?
Therefore this paper seeks to provide a new way out of the present
situation by presenting a new formulation of the views of Horkheimer and
Adorno in the form of rotations that link the status quo to the desired
situation.

Methodology
The methodological approaches in this paper will be mainly linguistic
analysis and deductive method. At the first part, the linguistic analysis
method is applied to In the context of Horkheimer's and Adorno's thought,
the concepts re-analyzed for examining the main turns proposed by critical
theory and at the second part, for deducting the educational implications of
these turns we apply practical deductive method. 
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Result
Comparing to previous philosophical approaches, critical theory has
proposed new turns. Some of these are: turn from fatalism to human agency,
turn from instrumental reason to critical reason, turn from homogenization to
differences and, turn from theorizing to conjunction between theory and
action. These shifts, in these turn, can cause a series of revolutions in the
educational area. Among these, it can be mentioned: examining aims and
comparing them with the real educational affairs, sensitivity about ideologies
of domination, regarding moral considerations of technological knowledge,
preparing appropriate contexts for realistic students agency and regarding
layering of human identity.

Discussion
We can categorize these turns in three philosophical, policy making and
school-class relational levels. It seems that educational system encounters
challenges for their realization. Some enterprises like permission to diversity
of schools and references of strategies, reinforcement of scientific institution
which are external to educational system and, supporting micro-level classschool revolutions can be assumed as exit ways of those challenges.
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چکیده
در دنيای امروز تعليم و تربيت در تحقق اهداف و نيز تعارض ميان اهداف علمی و اخالقی با
چالشهايی روبرو است .رويکرد انتقادی با تمرکز بر وجود انسان و کنشگری وی ،میتواند نظام
تربيت را در بازگشت به اهداف جامع خويش ياری رساند .نوشتار حاضر با تحليل ابعاد رويکرد
انتقادی ،به رديابی داللتهای آن در تربيت میپردازد .در گام نخست به منظور بررسی چرخشهای
اساسی در رويکرد انتقادی از روش تحليل زبانی استفاده شده است و در گام دوم به منظور استنتاج
داللتهای تربيتی منتج از اين چرخشها روش استنتاجی به کار گرفته شده است .رويکردانتقادی نسبت
به رويکردهای فلسفی پيش از خود ،قائل به چرخشهايی است از اين قرار :چرخش از تقديرگرايی به
کنشگری انسانی ،چرخش از خرد ابزاری به خرد انتقادی ،چرخش از يکسانسازی به تفاوتها و
چرخش از نظريهپردازی به پيوند نظر و عمل .اين چرخشها در عرصه تربيت ،موجد تحوالتی خواهند
شد .از جمله میتوان به اين تحوالت اشاره کرد :بررسی اهداف نظام تربيت و نسبت آنها با وضعيت
موجود ،حساسيت نسبت به ايدئولوژیهای ناظر بر سلطه ،توجه به ابعاد اخالقی دانشهای فناورانه،
تالش برای ايجاد بسترهای کنشگری واقعگرايانه دانشآموزان ،توجه به اليهمندی هويت و تنوع
هويتهای فرهنگی/قومی .اين چرخشها را میتوان در سه سطح فلسفی ،سياستگذاری و روابط
کالسی-مدرسهای دستهبندی کرد .نظام تربيت در وضعيت فعلی در تحقق چرخش ها با چالشهايی
مواجه است که تنوع بخشی به مدارس و مراجع راهبری ،تقويت نهادهای علمی خارج از نهاد تربيت و
تقويت اصالحات خرد مدرسه ای –کالسی میتواند راههای برون رفت از آنها تلقی شود.
واژههای کلیدی :تربيت انتقادی ،خرد ابزاری ،خرد انتقادی ،رهايی بخشی ،روش تحليلی-استنتاجی
 دکتری فلسفه نعليم و تربيت و مدرس دانشگاه تهران ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)؛
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(دورهی ششم ،سال  ،72بهار و تابستان  ،3199شمارهی )3

مقدمه
انديشمندان زيادی در سالهای اخير نگاه ابزاری به تفکر در نظام آموزشی رابه چالش
کشيدهاند .زيرا شاهد رشد اخالقی کودکان و نوجوانان نيستيم و به نظر میرسد بحران اخالقی
قرن اخير در دنيا و در کشور ،حاکی از ضعف پرداخت ابزاری به تفکر و عدم ايفای نقش تفکر
در عملکرد اخالقی افراد است .برای نمونه Rashid (2015) ،نشان میدهد نرخ همهگيری
برخی رفتارهای پرخطر در جوانان و نوجوانان برای اعمالی چون رابطه جنسی  03/4و برای
مصرف الکل  27/4بوده است .از سوی ديگر ،تقريباً تمامی نظامهای تربيتی تحقق شهروند
مسئول و آگاه را جزو اهداف خود بيان میکنند اما ميزان مسئوليتپذيری و کنشگری
اجتماعی افراد وضعيت چندان مطلوبی را نمايش نمیدهد .در حالیکه پايبندی عملی به هويت
ملی در سال  9077در مشهد  83درصد بوده است ( ،)Razazi far, 1998ميزان تعلق اجتماعی
جوانان  23ساله در مشهد در سال  2/7 ،9013از  0بوده است

Bidel and Mahmoud zade,

) .)2012موارد مذکور که بيانگر کاستیهای خرد و کالن نظامهای تربيتی است ،در ديدگاهها و
دغدغههای فالسفه تعليم و تربيت مطرح شده است .فيلسوفان انتقادی از جمله انديشمندانی
هستند که نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتری نشان دادهاند و برای برون رفت از اين
وضعيت با طرح رسالتی جديد برای فيلسوف ،وظيفه وی را شناسايی فاصله ميان وضعيت
آرمانی و وضعيت موجود در جامعه و تالش برای کاهش آن به شمار آوردهاند و خود،
کوشيدهاند بر اساس اين ايده ،نظام تربيتی را مورد بازانديشی قرار دهند.
همچنين نظريهپردازان انتقادی تالش کردهاند تا تناقض ميان واقعيت جامعه و ايدئولوژیهايی
که برای مشروع جلوه دادن آن به کار گرفته میشوند را آشکار کنند (.)Naghibzadeh, 2011, 436
«ارباب قدرت در جوامع میکوشند تا ديدگاه خود را درباره معرفت ،تحصيالت ،برنامه درسی ،و
تدريس به کسانی که فاقد قدرت سياسی و اقتصادی هستند تحميل کنند .ابزارهای مهم قدرت
شامل اسناد معتبر يا متون درسی است که برای مشروعيت بخشيدن به سلطه به کار گرفته
میشوند» ( .)Gutek, 2009, Translated by Pakseresht, 2001, 484نقش نظريه انتقادی اين
است که با زير سؤال بردن مشروعيت ايدئولوژیهای موجود ،جامعه را به هدف مطلوب خود
نزديکتر سازد .هدف نظريه انتقادی خلق جهانی است که در آن نيازها و قدرتهای بشر
برآورده میشود .چنين فرايندی تأثيری رهايیبخش و برانگيزاننده بر زندگی بشر دارد و هدف آن
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رهايی بشر از بردگی است (.)Horkheimer,1968, Translated by O'Connel & others, 2002

در ميان انديشمندان رويکرد انتقادی ،نظرهای هورکهايمر و آدورنو از ظرفيت زيادی برای
نقادی و بازانديشی نظام تربيتی برخوردار است .برخی نويسندگان در سالهای اخير تالش
کردهاند تا با استفاده از اين ظرفيت ،نظامهای تربيتی و مسائل آنها در موقعيت حاضر را مورد
واکاوی قرار دهند .از جمله ) Heins (2012تالش میکند تا کاربرد ديدگاههای آدورنو در ايجاد
تعليموتربيت دموکراتيک را مد نظر قرار دهد .نويسنده در پی ترسيم تفاوت آدورنوی فيلسوف
و آدورنوی مربی مدعی است تفاوت ميان اين دو شخصيت از آدورنو ،تفاوت در محتوا و
سبک است و نه در نوع ،و ويژگیهايی که آدورنو را در مقام فيلسوف اجتماعی منفیگرا،
معرفی میکند ،بطور عامدانه با نظر به مخاطب برجسته شده و منافاتی با ويژگیهايی که در
آدورنو به عنوان مربی ديده میشود ،ندارد Giroux (2004) .نيز در صدد است تا با مرتبط
ساختن حمله اياالت متحده به عراق و فاجعه ابوغريب با ماجرای آشويتس ،کاربرد ديدگاههای
آدورنو را در جلوگيری از اتفاقات ناگوار کنونی که مشابه رويدادهای آشويتس هستند ،نشان
دهد .بر اساس نظر ژيرو ،تربيت میتواند با استفاده از سياست ،روشهايی برای جلوگيری از
چنين فجايعی ارائه کند Lewis (2006) .نيز در مقالهای با بررسی ديدگاههای مارکوزه ،آدورنو
و جيمسون 9تالش کرده است تا ارتباط بين آرمانشهر و آموزشوپرورش را از نگاه فيلسوفان
انتقادی مورد واکاوی قرار دهد .بر اساس بررسی  ،Lewisآدورنو تربيت را وسيلهای برای
ايجاد جامعه دموکراتيک و حذف تمايالت ضد انسانی کاپيتالسم میداند .از اين رو ،آموزش و
پرورش میتواند با نمايان کردن کمبودهای اساسی در جامعه و نگرانیهای موجود نسبت به
وضع اجتماع ،برای ايجاد آرمانشهر مفيد واقع شود .در مقاله ديگری که با تمرکز بر وضعيت
آموزش معلمان در جهان معاصر نوشته شده است Britzman (2004) ،با اشاره به ديدگاههای
آدورنو به عنوان مربیای که دغدغههايی در زمينه آموزشوپرورش نيز داشته است ،به نقش
آموزش معلمان در وضعيت کنونی جهان و کاربرد نظرهای آدورنو و ساير افرادی که در اين
حوزه فعاليت داشتهاند ،پرداخته است .2در پيشينه موجود معطوف به آرای هورکهايمر و
1- Jameson

 -2همچنين نويسنده در مقاله ديگری ،برخی از نتايج ديدگاه هورکهايمر و آدورنو را در تربيت مورد تأکيد قرار داده است.
 ،)9010( Ramezaniبر مواردی چون نقد ايدئولوژی حاکم و نقد يکسان سازی تأکيد کرده است اما در عين حال ،در
آن اثر اين نتايج به صورت نظاممند و در نظام تربيتی مدنظر قرار نگرفتهاند .امری که نوشتار حاضر در پی آن است.
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آدورنو ،کمتر چالشهای نظام تربيتی در قالبی کالن نگريسته شده و نيز راههای برون رفت از
چالش ها نيز مورد بررسی جدی قرار نگرفته است .از همين رو ،پژوهش حاضر بر آن است تا
سه پرسش اساسی را مد نظر قرار دهد:
 .9نگاه ويژه نظريه انتقادی به مسائل اجتماعی دارای چه ويژگیهايی است؟
 .2با ابتنا به نظريه انتقادی نظام تربيتی برای احيای خويش نيازمند اصالح در چه حوزههايی است؟
 .0راههای برون رفت از چالشهای تربيتی موجود چيست؟
اين نوشتار در پی آن است تا با ارائه صورتبندی جديدی از آرای هورکهايمر و آدورنو در
قالب چرخشهايی که وضع موجود را به وضع مطلوب متصل میسازد ،راه برون رفتی از
شرايط حاضر فراهم نمايد .برای اين منظور الزم است ابتدا تغييرات عمده نگاه به امور و از
جمله نظام تربيتی در ديدگاه آدورنو و هورکهايمر تبيين شود و در گام دوم تالش شود تا در
دل اين تغييرات ،راههای برون رفت از وضعيت چالش برانگيز فعلی استنباط گردد.
رويکردهای روشی اين نوشتار عمدتاً تحليل زبانی و نيز استنتاجی خواهد بود .در تحليل
زبانی ،تالش میشود تا در هندسه انديشه هورکهايمر و آدورنو ،مفاهيم بازتحليل شوند و
چرخشهای اساسی شکل گيرند .در تدوين اين چرخشها از ايده رويکرد انتقادی در ساختن
قطبهای تضاد ( )Bagheri, Sajjadieh & Tavassoli, 2010نيز بهره گرفته شده است.
همچنين در گام بعد با نوعی استنتاج ضمنی مد نظر برودی ( ،)Bagheri, et al., 2010با ابتنا به
چرخشهای مفهومی بخش نخست ،الهام بخشیهايی برای نظام تربيت بيان خواهد شد.

ویژگیهای نظریه انتقادی هورکهایمر و آدورنو
نظريه انتقادی با نگاه از منظری خاص به واقعيت ،ارزش ،انسان و معرفت ،دريچههای
جديدی برای نگريستن به عالم فراروی انسان میگشايد و زمينه را برای واکاوی وضعيت
موجود و فراتر رفتن از آن فراهم میسازد .در اين بخش تالش میشود تا اين منظر خاص در
نسبت با منظرهای متناظر پيشين مرسوم مدنظر قرار گيرد
 .3چرخش از وضع موجود به آنچه باید باشد:

Horkheimer (1968, Translated by

) O'Connel and others,2002در مقالهای با عنوان «نظريه سنتی و نظريه انتقادی» 9به نقد
1 - Traditional and Critical Theory
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وضعيت موجود جوامع ،پوزيتيويسم و رويکردهای علمی حاکم بر امور اجتماع پرداخته است.
وی معتقد است هدف از نظريهپردازی انتقادی کامال متفاوت از نظريههای سنتی است .در
حالی که هدف از نظريههای سنتی تالش برای بقا و حفظ وضع موجود بود ،نظريات انتقادی
درصدد هستند تا جامعه را عقالنیتر سازند .تحقق جامعه عقالنی که شادکامی در آن تا جای
ممکن برای همه تحقق يابد ،بدون نگرش انتقادی نسبت به وضع موجود ممکن نيست.
) Sherratt (2006, Translated by: Jalili, 2014معتقد است «روش نظريه انتقادی هورکهايمر
با الهام از هگل ،نقد درونی 9يا ذاتی است يعنی ارزيابی وضعيت کنونی هر مؤسسه يا نهاد در
انطباق با هدف اوليه و اساسی آن» ( .)279به سخن ديگر نظريه انتقادی اختالف وضع کنونی با
وضع مورد هدف را میسنجد و هر پديده را بر اساس معيار و تعريف درونی آن پديده از
خودش نقد میکند .پس از اينکه تناقضهای موجود آشکار گرديد ،متفکر انتقادی بايد خود و
جامعه را برای حذف اين تناقضها همراه سازد .حذف اين تعارضها مستلزم شناخت عوامل
پديدآورنده آنهاست .از اين رو ،گام بعدی اين است که در راستای حذف اين نقاط ضعف که
ايدئولوژی و نظام استبدادی آن را عامدانه پنهان ساخته است ،بکوشد.
از سوی ديگر ،آدورنو نقش فلسفه را نه طرح قوانين کلی و ابدی درباره امور ،بلکه روشنی
بخشی و بيدار کردن از خواب غفلت میداند و در اين راستا میگويد فلسفه نمیتواند تنها
مجموعه ای از قوانين کلی يا مفاهيم ابدی باشد .از نظر آدورنو نقش فلسفه اين است که
پديده ها و اشيا را از آنچه هستند به آنچه بايد باشند تبديل کند و در اين راه از قابليتها و
استعدادهای درونی خود پديدهها استفاده میکند .اين حساسيت نسبت به اهداف اتخاذ شده –
يا آنچه بايد باشد -در نهاد تربيت نيز میتواند آغاز راهی جديد در پژوهشهای ناظر بر تربيت
باشد .در ادامه از داللتهای اين چرخش سخن خواهيم گفت.
 .7چرخش از تقدیرگرایی به کنشگرایی انسانی :مسئله مهم نظريه انتقادی که بدوا بر
اساس ديدگاههای هورکهايمر تأسيس شد اين بود که پيشبينیهای مارکس تحقق پيدا نکردند
و نيروهای طبقاتی در جهت رهايی طبقاتی رشد پيدا نکرده بود .بنابراين تحول ديگر ديدگاه
هورکهايمر اين بود که تصور حرکت تکاملی تاريخ به سمت رهايی را کنار گذاشت و ديگر
تاريخ را ضرورتاً در حرکت به سوی نتيجهای مثبت که لزوماً به رهايی و نفی استثمار بيانجامد،
1- Immanent Critique
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نمیديد ( .)Sherratt, 2006, Translated by: Jalili, 2014بدين ترتيب هورکهايمر با تأکيد بر
قدرت انسان برای ايجاد و ساخت زندگی خويش از سويی و عدم باور به حرکت تکاملی تاريخ
به سوی رهايی از سوی ديگر ،معتقد است انسان بايد با درک اين نکته که همه چيز به اقتدار وی
وابسته است سکوت را کنار گذاشته و به دفاع از فرهنگ بپردازد .فرهنگی که در زير فشار آنهايی
که زمينه سقوط آن را فراهم کردهاند دفن شده است .همچنين وظيفه انسان اين است که اجازه
ندهد ترس بر وی غالب شود و انفعال بر وی سايه اندازد .بر همين اساس است که آدورنو معتقد
است آدمی بايد جايگاه انسانیاش را به عنوان موجودی انديشمند بشناسد و بر اساس فهم
صحيحی که ويژگی ذاتی اوست از تسلط نيروهايی که آزادی وی را محدود ساختهاند ،رهايی
يابد ( .)Horkheimer, 1947برای اصالح و تغيير شرايط نياز به فاعل شناسای آگاهی است که
فعاالنه مسير زندگیاش را ترسيم میکند و روابط اقتصادی موجود را مورد بازسازی قرار میدهد
( .)Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others, 2002از اين رو ،میتوان گفت
تغيير مهمی که در ديدگاه انتقادی هورکهايمر و آدورنو مالحظه میشود و آن را از رويکرد
مارکس متمايز میسازد ،فاصله گرفتن از تقديرگرايی تاريخی و پرداختن به کنشگری انسانی
است .اين نوع نگاه به نهاد تربيت میتواند به جای اينکه ناظر حرکت اين نهاد در سراشيبی
سقوط باشد ،دست به کنش زند و آن را نجات بخشد.
 .1چرخش از نگرش ایدیولوژیک به روشنگری با نگاهی باز و انتقادی به آن :يکی ديگر از
مفاهيم اساسی که هورکهايمر و آدورنو در ارتباط با وضعيت کنونی جوامع بدان میپردازند ،مفهوم
روشنگری است .مفهوم روشنگری با هدف برتری دانش و اسطورهزدايی از جوامع انسانی و ترس
متافيزيکی حاکم بر انسان تکوين يافت .در روشنگری انسانها برای مقابله با اسطوره و خرافات
موجود در اسطورههای قديمی و به منظور سلطه بر طبيعت دست به دامان علم و تکنولوژی
میشوند .اما از نظر هورکهايمر و آدورنو ،روشنگری نوع جديدی از اسطوره را رقم زده است.
نتيجه اين امر سلطه تکنولوژی بر انسان و شکلگيری اسطورهای جديد به نام علم است ( & Benton

 .)Craib, 2001, Translated by Mosammaparast & Motahed, 2012, 208-209در واقع روشنگری
در صدد بوده است تا با اسطورهزدايی از جهان و مقابله با ترس از ناشناختهها توسط قدرت علم،
جهان را متحول سازد اما اينک خود گرفتار اسطورهای جديد به نام علم و تکنولوژی شده است.
مخالفت هورکهايمر با مفهوم رايج روشنگری بدين معنا نيست که وی با دانش و علم
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مخالفت میورزد بلکه به اعتقاد هورکهايمر «هدف روشنگری کسب دانش بود» ( Sherratt, 2000,

 )285و اين هدف با صلح ،آزادی و امنيت پيوند دارد .اما روشنگری در وضعيت کنونی شکست
خورده است زيرا نوع جديدی از عدم آزادی و امنيت را رقم زده است و اينک سرکوب و کنترل
ناشی از پيشرفت علم ،همچنان آزادی و امنيت انسان را تهديد میکند .اين نگاه به روشنگری ،که
همراه با بدبينی است ،میتواند نگاه دوبارهای به روشنگری داشته باشد و آن را بازتعريف کند.
 .5چرخش از خرد ابزاری به خرد انتقادی :مسئله اصلی هورکهايمر و آدورنو در تدوين
کتاب ديالکيتيک روشنگری اين بود که چرا انسان با وجود پيشرفتهايی که در علم و
تکنولوژی داشته ،نتوانسته است به زندگی واقعی همراه با رهايی و آزادی دست يابد؛ فهم
نادرست از عقالنيت و خرد که در جوامع امروزی ريشه دوانده است ،علت اين ناکامی است.
فهمی که بيش از آنکه ناظر بر ذات خردورزی باشد ،به مفهوم خرد ابزاری نزديک است .در
اين راستا روشنگری انتقادی تالشی است در برابر اين فهم نادرست از خرد؛ تالشی در جهت
رهايی انسان از سلطه ايدئولوژی ،روشهای اسطورهای و توضيحات خرافی و رازگونهای که خرد
ناب انسان را سلب نموده است (.)Wilson, 2007, Translated by Imani, 2009
نقد خرد ابزاری درون مايه اصلی نظريه انتقادی را تشکيل میدهد .هورکهايمر معتقد است
موقعيت امروز ما« ،گونهای روی نهان کردن از خرد است که خود نتيجه کارکرد مسلط خرد
ابزاری است» ( .)165هورکهايمر خرد ابزاری و نظريه سنتی را در راستای سلطهگری و خرد
نقادانه و نظريه انتقادی را در راستای رهايی میداند ( )Ahmadi, 2013و در برابر خرد ابزاری
يا انحراف از خردباوری به گونهای ديگر از خردورزی انسان اعتقاد دارد که به جای تمرکز بر
وسيله های تحقق اهداف انسانی ،بر اهداف وی متمرکز است و در عين حال ،نسبت وسايل با
اهداف را نيز مدنظر قرار میدهد .وی برای عبور از خردنمای نخست به خرد ناب ،در ابتدا
میکوشد به رفع مسئله ابزاری شدن خرد و کاربرد وسيلهای آن بپردازد و پس از آن با طرح
مفهوم هدف ،برای جوامع مسيری را برای ايجاد آيندهای روشن نمايان کند .آيندهای که
انديشيدن و رهايی بنيانهای اصلی آن را تشکيل میدهد (

Sherratt, 2006, Translated by:

 )Jalili, 2014در اين مسير ،خرد کل گرا ،فرارونده و انتقادی ،نقشی اساسی دارد.
 .4چرخش از تأکید بر یکسانسازی به تأکید بر تفاوتها :نظريه انتقادی با تأکيد بر
تفاوتها به جای پرداختن به يگانگی ،يکی از وظايف خويش را سنجش و آزمايش تفاوتها
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میداند .متفکرين رويکرد انتقادی ،در ديالکتيک روشنگری ( )1987معتقدند در جوامع کنونی
رفتار استاندارد به منزله رفتار طبيعی و عقالنی بر بشر تحميل میشود و مالک موفقيت و
شکست ،سازگاری و انطباق با اين رفتار استاندارد است .در نتيجه ،فرد چون شيئی فاقد آزادی
موظف است خود را با اين استانداردها و معيارها همسان سازد .همه چيز تابع نيروی جمع است
و حتی خود جمع نيز تابع قدرتهای پنهانی است که آن را به عنوان ابزار اعمال قدرت کنترل
میکنند .فرهنگ غالب ،يکسانی را به همه چيز سرايت میدهد .رسانهها ،کتابها و ساير امور،
نظامی را ايجاد میکند که همه چيز در آن يکدست است و قرار است به همين شکل باقی بماند.
فرهنگ تودهای مدرن ،تصويری از جامعه عرضه میکند که آزادی و فرديت راستين را از انسان
سلب نموده است؛ صنايع فرهنگی مدرنی چون رسانه و مطبوعات ،مطالبات اقتصاد سرمايه داری را
برآورده میکنند و بدين طريق انسان را در نظام اجتماعی ادغام میکنند و باعث يکپارچگی و
يکسانی افراد در جامعه و شکلگيری جامعهای منسجم با آگاهیهای يکدست میشوند« :امروزه
فرهنگ با يکسان کردن ،همه چيز را نابود میکند .فيلم ،راديو و مجالت نظامی را تشکيل میدهند.
هر شاخه از فرهنگ در خود يکدست است و همه شاخهها با هم يکدست .حتی بيانيههای احزاب
سياسی مخالف نيز به گونهای يکدست شده است» ( .)94يکدستی جامعه تا جايی پيش میرود که
فهرست امور آشکار و پنهان ،قابل فهم و مبهم ،امور ممنوع و امور قابل تحمل ،حد تعريف حوزه
آزادی افراد را نيز در مینوردد .حتی چه بسا ،اين فهرست ،آزادی افراد را تحت کنترل خود درآورد
( .)Horkheimer & Adorno, 1987, Translated by Jephcott, 2002به سخن ديگر ،يکدستسازی
صنعت فرهنگ ،فرد را توليد میکند ،هدايت میکند و به نظم در میآورد.
در اين زمينه ) Horkheimer (1968, Translated by O'Connel and others, 2002دو حوزه را
مطرح میکند :نخست حوزه فرديت به عنوان نيروی موجود در جامعه ،و دوم ستم و تعدی حاصل
از صنعتگرايی .تعامل و رابطه متضاد ميان اين دو است که باعث جرقه زدن تغيير اجتماعی
میشود .از نظر وی ،اگر اين تغيير بخواهد در جهت رهايی عقالنيت فرد از سلطه اجتماع باشد،
الزم است فرهنگ توده پس زده شود .راه برونرفت از شرايط سرکوبگرايانه کنونی ،مقابله با
سلطه فرهنگ و رسانه است
 .5چرخش از شیوارگی به رهایی بخشی Horkheimer (1947) :معتقد است شیءوارگی
محصول شکلگيری خرد سوبژکتيو است .شیءوارگی بدين معنی است که هر چيز از بافت و
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ساختاری که در آن شکل گرفته است خارج شود و به صورت قطعهای مجزا و بدون درک
تماميت آن ،به صورت ابزاری برای خواستهها و تمايالت بشر در آيد« :شیءوارگی به معنی
بريده شدن از حقيقت يک چيز است که میتوان ريشههايش را در استفاده از ابزارها در جامعه
سازمان يافته و صنعتی شدهای يافت که در آن محصوالت انسانی تبديل به کاالهايی برای جامعه
صنعتی میشوند؛ کاالهايی که اگر در اين جامعه سودمند واقع شوند در مسير شکوفايی اقتصادی
قرار میگيرند و در غير اينصورت به عنوان کااليی بیمصرف و بی معنا دور ريخته میشوند»
( .)60اين واقعيت که کارگران توسط سازمانهای کارگری و اتحاديهها و احزاب به طور کامل
سازماندهی و اداره میشوند ،حد نهايت شیءوارگی انسان است که در آن توده ،مقهور تمايالت
و برنامه ريزی قدرتهای توليدی و صنعتی شده و تکنولوژی ،زندگی و همه فعاليتهای وی را
مديريت میکند Horkheimer & Adorno (1987, Translated by Jephcott, 2002) .معتقدند:
«تودهها آنچنان صرفا مادی تلقی میشوند که افرادی که آنها را تحت کنترل دارند میتوانند آنها را
تا عرش باال ببرند يا به بيرون پرت کنند» ( .)117افرادی که بايد با سازماندهی عقالنیای که عقل
سليم جامعه صنعتی ارائه کردهاست منطبق گردند .جالب اينجاست که در تمام اين مسير ،رويای
آزادی انتخاب و رهايی از نظام برای آنها ترسيم میشود .به گونهای که هرگز متوجه شیءشدگی
خود نشوند و همچنان ابژه باقی بمانند (.)Roberts, 2004
در نظر  Adornoنظريهپردازی تالشی است در برابر هويتهای متعينی که در پرتوی
خردباوری مدرنيته شکل گرفتهاند .اين تالش بايد در راستای گذر از اين هويتها ،ناظر به انکار
مفاهيم کلی از طريق حذف اين مفاهيم و انکار آنها باشد .هويت انديشی و هويت بخشی تالشی
است برای مفهوم کردن پديدهها و تعيين هويت آنها .اما در اين فرايند خود ابژه از بين میرود.
زيرا تعيين هويت پديدهها با استفاده از مفاهيمی که خود ساختهايم هم هويت آن پديده را از بين
میبرد و هم از سويی به دليل اعتقاد به اين مفاهيم خودساخته ،فرصت درک کاستیها و
اشکاالت آن را از ما سلب میکند .برای رفع اين مشکل آدورنو ايده هويت ناانديشی را مطرح
میکند که سوژه را از محدوده دانش انسان رهايی میبخشد .در اين حالت ،سوژه خود را از
مفهوم و تعريفی که از بيرون بر آن تحميل شده است و اين توصيف برابر با اصل و واقعيت آن
در نظر گرفته شده رها میسازد (.)Sherratt, 2006, Translated by Jalili, 2014
 .2چرخش کارکرد فلسفه از نظریهپردازی به پیوند نظر و عمل :فلسفه در رويکرد
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انتقادی ،بايد بتواند ميان دانش نظری و زندگی عملی پيوند و ارتباط برقرار کند .به اعتقاد
هورکهايمر ،اگرچه در بسياری از تعاريفِ فلسفه ،کارکرد آن ،کارکردی مستقلی از علم در نظر
گرفته نمیشود و آن را در خدمت علم و زندگی اجتماعی میدانند اما کارکرد اصلی فلسفه اين
است که با تکيه بر انديشه ،اَشکال فعاليت علمی و زندگی اجتماعی را استعال بخشد .در واقع
«کارکرد اجتماعی فلسفه نقد آن چيزی است که آشکار است .اين بدان معنی نيست که خطاهای
سطحی را در ايده های افراد يا موقعيتها بيابيم ،همچنين بدان معنی نيست که فيلسوف بايد در
زمينه موقعيتهای گسسته و نامنسجم چارهانديشی کند ،هدف اصلی از چنين نقدی آن است که
مانع از اين شود که بشر در ايدهها و فعاليتهايی که سازمان موجود اجتماع به افراد تزريق
میکند ،گم شود»

(Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others,2002, 264-

 .)265فلسفه بايد به افراد کمک کند تا ديدگاهها و ايدههای زيرساخت امور و فعاليتهای خود و
ديگران را درک کنند .فلسفه بايد سلطه و نشانههای استبداد و قدرت را آشکار سازد و تفاوت
ميان خواستههای اجتماع و خواستههای فرد و جهتگيری هر يک از آنها را شناسايی کند .کار
فلسفه همچنين اين است که فرد را با فعاليتهايش ،تصميمات و انتخابهايش و ميزانی که
اين کنشها برخاسته از اراده ،خواست و عقلورزی خود اوست ،مواجه سازد و او را به تأمل
در اين زمينه وادارد .از اين رو ،در نگاه انديشمندان رويکرد انتقادی ،فلسفه محدود به توصيف
هستها نيست بلکه پلی است که بايد ميان نظر و عمل برقرار شود.
 .5چرخش از ذهن علمی به ذهن انتقادی :آخرين چرخشی که میتوان نشانههای صريحی
از آن در رويکرد انتقادی يافت ،چرخش از ذهن علمی – -SCIENTIFICبه ذهن انتقادی
است .نظريه انتقادی در مقابل نظريه سنتی که ريشه در پوزيتيويسم دارد و بر آزمونپذيری
واقعيتهای اجتماعی متمرکز است ،بر آن است تا با محتوای ايدئولوژيک حقايق اجتماعی و
دانش علمی مقابله کند .در نظريههای انتقادی حقايق برای ذهن انتقادی آنگونه که برای
دانشمند علم آشکار اند ،مسلم و آشکار مفروض نمیشوند .از سوی ديگر ،امور اجتماع دارای
ابعاد متنوعی هستند .از اين رو ،نمیتوان حقايق و برداشتهای مشخصی برای آنها متصور شد.
بنابراين ذهن انتقادی بايد تحقيق در زمينه ايدئولوژی ،جامعهشناسی و دانش را مدنظر قرار
دهد ( .)Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others, 2002هورکهايمر معتقد
است از يک سو ،با تأکيد بر روانشناسی اجتماعی در جهت ايجاد ارتباط ميان فرد و جامعه و
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از سوی ديگر با حذف تأثير بيشاز حد معرفت علمی و شناخت وضعيت تاريخیای که منجر
به محدود ساختن تفکر بشر شده است ،میتوان به شناسايی بحرانی پرداخت که گريبانگير
جوامع شده است (.)Jay,1973, Translated by Pahlavan, 1993
تفاوت نظريه انتقادی با نظريات علمی و تخصصی در اين است که در نظريه علمی
موضوع هرگز تحت تأثير ديدگاه نظريهپرداز نيست و فاعل شناسا و موضوع شناسايی کامالً
مستقل هستند و نظريهپرداز هيچ تغييری نمیتواند در موضوع علمی مورد شناسايی ايجاد
نمايد .در مقابل ،نظريه انتقادی ويژگی آگاهانه بودن را در خود دارد .در نظريه انتقادی تفسير
رخدادها همراه با اعتراض به چگونگی آنهاست .در نظريه انتقادی تأکيد بر لزوم مقابله برای
تغيير ،ضرورتی معنادار است که از ذهن نظريهپرداز منتج میشود نه از درون خودِ موضوع .در
نظريه انتقادی ،نظريه ،نظريهپرداز ،و موضوع نظريه در تعامل تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند .در
اين ديدگاه اعتراض در مقابل نظم امور و تالش برای خود تعيين بخشی نوع بشر و خروج از
مکانيسم اقتصادی و صنعتی که اعمال انسان را هدايت میکند ،نقش پررنگی بازی میکند
(.)Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others, 2002

داللتهای تربیتی نظریه انتقادی
آنچه در اين بخش بدان پرداخته میشود ،الهام بخشیهايی است که نظريه انتقادی برای
تعليم و تربيت خواهد داشت .تالش میشود تا اين الهام بخشیها ذيل چرخشهای اساسی و
در پيوند منطقی با آنها بيان شوند .در اين حالت میتوان نظريه انتقادی را در يک کل به هم
پيوسته به تماشا نشست.
.3

بررسی اهداف نهاد تربیت و مقایسه وضعیت امروز آن در نسبت با آنها :آنچه

هورکهايمر و آدورنو درباره هدف نهايی رويکرد انتقادی يعنی ارزيابی وضعيت کنونی جامعه
در انطباق با هدف اوليه آن مطرح میکنند در ورود به نظام تربيتی ،فرد را به تمرکز بر وظايف
و کارکردهای نهاد تربيتی رهنمون میشود .برای اين منظور نهاد تربيت بايد در گام اول
وظايف و کارکردهای خود را در اختيار جامعه قرار دهد تا فرصت تحليل و نقد آنها فراهم آيد
و نيز چگونگی عملکرد آن در نسبت با اين وظايف ،قابل ارزيابی و تحليل باشد؛ اينکه اين
نهادها در بدو امر به چه منظوری بنا نهاده شدهاند و ايدهآلهای اوليه که به شکلگيری آنها
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انجاميده است چه بوده است .در اين ميان ،ذینفعان و دست اندرکاران تربيتی بايد از اين
فرصت برخوردار باشند که اين ايدهآلها را نقد کنند و عملکرد نهاد تربيت را مورد چند و
چون قرار دهند« .نگرهی انتقادی آموزش و پرورش سويهئی تجويزی و حتی آرمانگرايانه دارد
و از اين رو ،در پی نگرهپردازی در اين باره است که چگونه آموزش و پرورش و به طور کلی
زندگی میتواند روشهايی ديگر برای وضع کنونی ارائه کند» (.)Marjani, 2006, 76
.7

مطالبهگری اجتماعی درباره فاصله میان آرمانها و واقعیتهای نهاد تربیت :داللت

ديگری که با استناد به تقابل ميان وضع موجود و مطلوب به دست میآيد ،نوعی مطالبهگری
اجتماعی ناظر به فاصله وضع موجود و مطلوب است .همانگونه که پيش از اين بيان شد ،نظريه
انتقادی ،در مقابل رويکرد پوزيتيويستی فرد را با مناسبات اجتماعی مرتبط میسازد ،تعلقات
اجتماعی وی را برمیانگيزد و به دنبال آن مطالبهگری اجتماعی ايجاد میکند و با اينکار ،جرقه و
انگيزه الزم را جهت کنشگری در راستای بهبود و عقالنیتر ساختن جامعه فراهم میکند.
.1

توجه به ایجاد بستر کنشگری واقعگرایانه دانشآموزان :متناظر با محور چرخش

از تقديرگرايی به کنشگری ،نظام تربيتی بايد بستری برای کنشگری دانشآموزان فراهم نمايد.
فرد تربيت يافته انتقادی بايد به اين مرحله از ادراک دست يابد که نظام آموزشی اگر بازگو
کننده و برآورنده نيازها ،خواستهها و سود عموم افراد جامعه نباشد ،فاقد ارزش است و ذيل
اين ادراک کنشگری اجتماعی خويش را نشان دهد .کنشگری دانشآموزان اگرچه ممکن
است محدود به حدود مدرسه و فضاهايی محدودتر از اجتماع همچون زندگی خانوادگی و
تعامالت دوستانه باشد ،اما فتح بابی برای کنشگریهای وسيعتر در بزرگسالی است .تربيت
انتقادی بايد کمک کند تا دانشآموزان شهروندانی انتقادی و عامل دگرگونی اجتماع باشند.
بايد توجه داشت که در کنشگری مدنظر رويکرد انتقادی ،فرد به صورت واقعگرايانه با
ساختارهای اجتماعی در تعامل است و نقش آنها در زندگی خويش را به رسميت میشناسد .از
اين رو ،بر اساس چرخش به سوی روشنگری ،الزم است برای کنشگری واقعگرايانه ،وی از
سازوکارهای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی که سرنوشت انسان را کنترل میکنند شناخت دقيقی
داشته باشد .برنامه تربيت انتقادی بايد اين آگاهیها را در افراد ايجاد نمايد و به آنها کمک کند
مسير زندگی خويش و جامعه خويش را بسازند.
 .5حساسیت نسبت به ایدئولوژیهای تثبیتگر سلطه :جامعهی ايدئولوژيک در معنايی
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که نظريهپردازان انتقادی در نظر دارند ،جامعهای بهتزده و منفعل است .جامعهای که کنشها
و تصميمات افراد را اسطورهها هدايت و کنترل میکنند ،خواه اسطورههای سنتی يا مذهبی،
خواه اسطورههای عصر روشنگری همچون علم و تکنولوژی .تربيت انتقادی بايد نسبت به
ايدئولوژیها و اسطورهها حساس باشد .به اعتقاد ) Giroux (2004آموزش و پرورش هرگز
تهی از غرض نيست .معلم انتقادی بايد آگاه و آگاهیبخش باشد؛ آگاه و آگاهیبخش نسبت به
واقعيتهای اجتماعی ،سازوکارهای سلطه و قدرت ،و وضعيتهای آرمانی که قابل تحقق
هستند .به تعبير ) Giroux (1983همه مناسک ،کنشها و رويههای اجتماعیِ موجود در کار
مدارس ،ظهورهای مختلف ايدئولوژی هستند که در پی سرکوب خودآگاهی و ميل به تغيير در
دانشآموزانند .تربيت انتقادی ،بايد آنها را نسبت به ايدئولوژیها حساس نمايد و هر جا
ايدئولوژی در خدمت سلطه قرار گرفت به کنش وا دارد.
 .4تأکید بر مالحظات اخالقی در دانش فناورانه :در چرخش از خرد ابزاری به انتقادی
در راستای تربيت انتقادی به چند نکته میتوان اشاره کرد .نکته اول ناظر به کاربرد تکنولوژی
در زندگی بشر است؛ در واقع تکنولوژی که محصول روشنگری است برای اين منظور به کار
گرفته شد تا امنيت ،صلح و آرامش را برای انسان ايجاد نمايد .در جامعه کنونی به نظر میرسد
که نه تنها اين نتيجه محقق نشده است ،بلکه با توجه به لزوم انظباق با تکنولوژی در دنيای
مدرن ،موجبات نوعی وابستگی را ايجاد کرده است .بدين معنا که نه تنها منجر به عقالنیتر
شدن و بهترشدن جوامع نشده است بلکه از يکسو ابزاری در جهت بهرهکشی و عدم امنيت
توسط صاحبان قدرت شده است تا با وابسته نگه داشتن افراد به خود ،بازاری برای کاالهای
توليد شدهشان فراهم نمايند و از سوی ديگر به مثابه ابزار نيز هدف اوليه خود را از دست داده
است و به انحراف کشيده شده است .مثال بارز اين انحراف را میتوان در هوشمند کردن
مدارسی مالحظه کرد که هنوز از امکانات اوليه برای تحصيل برخوردار نيستند و همچنين در
مطالبات مبتنی بر تکنولوژی که کاری برای رشد زندگی بشر نمیکند.
نکته ديگری که در نقد خرد ابزاری و تحقق خرد انتقادی و بهرهوری اجتماعی میتوان
گفت اين است که روشنگری بايد به رشد مالحظات اخالقی در حوزههای فردی ،اجتماعی و
زيست محيطی بيانجامد و چگونگی ورود تکنولوژی به زندگی انسان را با اين مالحظات
بسنجد .خرد ابزاری روشنگری را با مفهومی نادرست از خرد همراه کرده است .اين مفهوم از
خرد ،به مالحظات اخالقی بی توجه است .در مقابل کار خرد انتقادی اين است که انديشيدن
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را با کنشهای روشنگرانه همراه سازد و آزادی و رهايی را به ارمغان آورد .خرد ابزاری
پيامدهايی چون جنگ ،گرم شدن زمين ،اندودگی خاک با مواد شيميايی ،و مرگ آبزيان تحت
تأثير صنعت را به همراه داشته است .خرد انتقادی با اين اثرات مخربِ خرد ابزاری که ذيل
روشنگری و رشد تکنولوژی ايجاد شده است ،مقابله میکند و افراد را به سمت اخالق انتقادی
نسبت به کنشها انسانی هدايت میکند.
 .5توجه به الیهمندی هویت و تنوع هویتهای قومی/فرهنگی :در راستای تأکيد بر
تقاوتها و گريز از يکدست شدن اجتماع ،نظام تربيتی بايد بتواند اليهمندی هويتی ،هويتهای
قومی و اختصاصات فرد و جوامعِ خُرد را به رسميت بشناسد ،برای آنها جايگاه ويژهای قائل
باشد و تعامل ميان فرديت و اجتماع را در سطحی متوازن حفظ نمايد .هويت خانوادگی،
هويت جنسيتی ،هويت محلی ،هويت ملی و هويت جهانی ،منظومهای از اليههای مختلف
هويتی هستند که بايد به رسميت شناخته شوند و يکی به نفع ديگری ناديده انگاشته نشود .اين
به رسميت شناختن بايد به گونهای باشد که ضمن به رسميت شناخته شدن هويت مستقل فرد
و عدم اضمحالل وی در توده ،امکان تعامل ميان وی با اجتماعهای بزرگتر نيز فراهم شود.
اجتماعهايی چون خانواده ،همساالن ،کالس درس ،مدرسه ،اجتماع محلی و  ...که برای دانش
آموزان قابل شماره است .چه بسا اين تعامل میتواند وضعيتهای آرمانی و ايدهآلهايی
اجتماعی را برای فرد ترسيم نمايد اما نبايد منجر به انحالل هويت فردی وی در فرهنگ
تودهای گردد .هويتی که توده در تناسب با هنجارهای اجتماعی برای فرد ايجاد میکند ،هويتی
ديگرساخته است که لزوماً انعکاس مناسبی از انتخابها و اراده فرد نيست بلکه میتواند در
واقع انعکاس نظامهای قدرت و بنابراين تحميلی و تقلبی باشد .نظريه انتقادی با طرح ايده
هويت ناانديشی و ايجاد آگاهی رهايیبخش سعی دارد از کليشههای اجتماعی عبور کند،
هويتهای مستقل را ارج نهد ،و در جهت تکوين و استعالی هويتهای مستقل گام بردارد.
 .2دغدغهمندی نسبت به تبدیل نظم بیرونی به نظم درونی :از نگاه نظريه انتقادی ،منابع
قدرت با يکدست کردن جوامع و ايجاد هنجارها و قالبهای کليشهای در صدد اعمال قدرت
و کنترل هستند .از اين رو ،تربيت انتقادی ماموريت خويش را در تبديل نظم و کنترل بيرونی
به خودتنظيمی میبيند .زيرا نظم بيرونی محصول نظام سلطه و در راستای تحقق مطالبات چنين
نظامی است ،در حالیکه خودشناسی و خودتنظيمی به جای معيارهای بيرونی ،بر معيارهايی
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درونی استوار است که برساخته آگاهی و انتخاب در مسير زندگی و جامعه عقالنی است .به
تصوير کشيدن معيارهای درونی و خودساخته و نقد خويشتن بر اساس اين معيارها (که همان
نقد درونی در نظريه انتقادی است) انسان را با واقعيت خودش و آنچه بايد باشد میسنجد.
تربيت چنين انسانی میتواند گامی برای ايجاد جامعهای آگاه و عقالنی باشد.
 .5حساسیت نسبت به هنجارها و تقابل با هنجارهای نابخردانه :در چرخش از شیءشدگی به
رهايی بخشی ،نظريه انتقادی در نظر دارد فرد را نسبت به آنچه طبيعی و معيار پنداشته میشود
حساس کند .اين حساسيت ،به بازبينی معيارها توسط فرد انتقادی و شناخت هدايت کنندگان و
کنترلکنندگان آن منجر میشود .همچنان که در چرخش از شیءشدگی به رهايی بخشی مطرح
شد ،در جامعه سرمايهداری صنعتی ،کارگران توسط رهبران آنها هدايت و کنترل میشوند .اين
هدايت و کنترل در حوزه مدرسه و برنامههای درسی نيز معنادار است .ايجاد گرايش به رشته-
های فنی و حرفهای ،اهميت بخشيدن به برخی رشتههای خاص و تبديل کردن افراد به
متخصصان حوزه صنعت ،محصول سلطه قدرت نظامهای سرمايهداری صنعتی و تکنولوژيکی
در جهت دسترسی به نيروی ماهر و توانمندی است که نيازی به قدرت ارزيابی و تحليل ندارد
بلکه الزم است به عنوان تکنسينهايی ماهر ،توانايی علمی خود را به منصه ظهور برسانند.
وظيفه نظام تربيتی اين است که اين سازوکارهای سلطهگرانه را بشناسد و بشناساند و نسبت به
آن ايجاد آگاهی نمايد« .اپل ( )b9171 ،a9171و ژيرو ( )b9189 ،a9182به دفعات بر اين
نکته تأکيد میورزند که مدرسه در حال بازتوليد طبقات کارگری در جامعه است»

( Sajadieh,

« .)2017, 1همچنين اپل و کينگ ( )9180با بکارگيری استعاره کارخانه برای مدارس موجود
معتقدند در اين مدارس ،دانشآموزان چون توليداتی نگريسته میشوند که به طور خاص برای
مشارکت در نيروی کار تربيت میشوند» (.)Sajadieh, 2017, 2
در ديدگاه انتقادی ،بر تبديل نهاد تربيت از نهاد تثبيتگر سلطه به نهاد مقاومت تأکيد
میشود .بر اين اساس «نهاد تربيت بايد در مقام نهاد مقاومت در برابر بازتوليدهای اجتماعی و
انتشار ايدئولوژیها مطرح باشد و جريان امور اجتماعی را دچار پيچش سازد» (

Sajadieh,

 .)2017, 2همچنين کاوش و تحليل امور اجتماعی و سياسی بايد بخش بنيادين برنامه درسی
باشد .برای نمونه ،نظامهای آموزش و پرورش با زبانبازی و کليشه پردازی درباره شايسته
ساالری از راه برگزاری آزمون ،مهارتآموزی حرفهای ،برنامههای آمادهسازی برای دانشگاه ،و
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مانند آن به گسترش اين کليشهها و باورها در جامعه کمک میکند ( .)Marjani, 2006اين
کليشهها از جمله شامل دانشآموز درسخوان و مؤدبی است که نيروی کار خوبی برای اجتماع
باشد و نيازهای نهادهای قدرت و سرمايه را برآوره کند .نيروی کاری که مدح و ستايشگوی
رييس خود باشد و چارچوبهای سازمان را تمام و کمال اجرا نمايد همچنان که
چارچوبهای قواعد مدرسه را نيز به درستی با حفظ هنجارها و رفتارهای عامهپسند رعايت
کرده است .تربيت انتقادی تالشی است تا دانشآموزان پرسشگر و مطالبهگر شوند ،نابرابری
قدرت ،اسطورههای دروغين و شيوههای رايج ايدئولوژيک را به چالش کشند و سرنوشت
زندگی خويش را بسازند.
 .9تالش برای پیوند زدن محتوای برنامه درسی با زندگی واقعی اجتماعی دانشآموزان:
نظريه انتقادی در تالش است تا از نظريهورزی صرف به سوی پيوند ميان نظريه و عمل
حرکت کند و نظريه بدون پيوند با شرايط اجتماعی را فاقد ارزش قلمداد میکند .در همين
راستا برنامه درسی متناسب با نظريه انتقادی نيز بايد ميان آموزشهای نظری و زندگی دانش-
آموزان پيوند و ارتباط برقرار نمايد .بر اين اساس الزم است موضوعات درسی با زندگی
دانش آموزان ارتباط داشته باشند تا يادگيری معنادار محقق گردد .در تربيت انتقادی الزم است
برنامه درسی با فرايندهای زندگی اجتماعی افراد مرتبط باشد و نتايج تربيت انتقادی بايد در
تصميمها و انتخابها و به طور کنشهای فرد نمود داشته باشد.
 .36توجه به تلفیق عمق و جامعیت در دانش :در راستای چرخش از ذهن علمی به
ذهن انتقادی ،الزم است تربيت انتقادی جامعيت و گستردگی در کسب دانش را مدنظر قرار
دهد و دانش و بينش را با هم تلفيق نمايد .تربيت انتقادی بايد نسبت به نقش دانشآموز به
عنوان فاعل شناسا آگاه باشد و بر آن تأکيد ورزد و دانشآموز را وادارد تا آگاهانه با علم و
دانش تخصصی که با آن مواجه میشود برخورد نمايد .معلم نيز بايد از نقش خود آگاه باشد.
«ژيرو ( )9110با طرح شعار "معلم به منزله نقاد فعال و چريک روشنفکر ،نه تکنسين" معتقد
است معلمان نبايد به عنوان تکنسينهايی دور از مسائل روزمره و واقعی در کالس در نظر
گرفته شوند .آنها میتوانند و بايد نوانديشانی تحولساز و نقادانی فعال باشند که در شکلدهی
برنامه درسی نقشی فعال ايفا کنند» ( .)Sajadieh, 2017, 2بر اين اساس تعميق و جامعيت در
انديشه میتواند گامی اساسی در بهبود و اصالح جامعه با کمک نهاد تربيت باشد.
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ارتباط ميان چرخشهايی که در انديشه متفکران انتقادی نسبت به متفکران پيش از خود
صورت گرفته است با داللتهای منتج از اين چرخشها در نظام تربيتی ،در تصوير زير ارائه
شده است:

نمودار رابطه ميان چرخشها و داللتها

()The relationship between turns and implications

بحث و نظر
در نوشتار حاضر ،ظرفيتهای رويکرد فلسفه انتقادی در تربيت مورد بحث و واکاوی قرار
گرفت .يافتههای اين پژوهش در نسبت با پژوهشهای پيشين نشان از چگونگی بالفعل شدن
قابليتهای رويکرد انتقادی برای دموکراتيکتر کردن جامعه دارد .برای نمونه ،در حالی که
) Giroux (2004به طور کلی به ظرفيتهای اين رويکرد برای تکوين اجتماعی آرام و مدافع
صلح اشاره میکند ،پژوهش اخير بر راهبردهای کالن دستيابی به چنين جامعهای میپردازد.
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همچنين در حالی که ) Heins (2012به صورت کلی به ارتباط فلسفه اجتماعی و تربيت میپردازد،
اين پژوهش تغييراتی را مد نظر قرار میدهد که در اثر اين ارتباط در حيطه تربيت روی خواهد داد.
رويکرد انتقادی با چرخشهای قابل توجه در فلسفه ،موجد نگاهی جديد به انديشهورزی ،انسان و
محيط اجتماعی-فرهنگی پيرامونش بود .اين نگاه تازه که بر محوريت عامليت انسانی و توجه به
کنشگری اجتماعی وی تکوين يافته بود میتواند انسان امروز را از اسارت ابرساختارهای
اجتماعی-فرهنگی رهايی بخشد و قدرت انديشهورزی وی را معطوف به رهايی بخشی سازد.
بر اين اساس ،نظام تربيت در مقام جهت بخش نسل آينده بايد تغيير مسيری جدی دهد و
نقاط تمرکز و انرژی خويش را جابجا نمايد .اين تغيير در سه سطح مختلف قابل بحث است.
سطح نخست ،چرخش در فلسفه و نگرش زيرساز نظام تربيت است ،سطح دوم چرخش ناظر
بر جهتگيريهای سياستگذاری است و در سطح سوم ،تغيير در روابط خرد تربيتی در کالس و
مدرسه مدنظر قرار میگيرد .حساسيت نسبت به آرمانهای نظام تربيت و نگريستن انتقادی به
وضع موجود در پرتوی آنها ،حساسيت نسبت به نظامهای تثبيتگر سلطه به ويژه در عرصه نظام
تربيت ،توجه به کنشگری در جريان تربيت و اليهمند ديدن هويت انسانی از جمله
چرخشهايی است که عمدتاً بايد از سوی انديشمندان حوزه فلسفه تربيت پیجويی شود .از
سوی ديگر ،چرخشهايی چون مطالبهگری اجتماعی نسبت به فاصله ميان اهداف نظام تربيت
و وضع موجود ،توجه متعادل و تلفيق عمق و جامعيت در دانش ،در نظر گرفتن اليهمندی
هويت و در نظر گرفتن تنوع /تکنوايی هويت ،بايستههايی است که در سطح سياستگذاری بايد
مدنظر قرار گيرد و مجريان و ناظران سياستهای تربيتی به آنها توجه داشته باشند .در نهايت،
چرخشهايی چون اتصال دادن محتوای آموزشی به زندگی شخصی-اجتماعی دانشآموزان،
حساسيت نسبت به هنجارها و تقابل با هنجارهای نابخردانه ،تالش برای تقويت کنشگری
واقعگرايانه دانشآموزان و نگاه اخالقی به دانشهای فناورانه ،چرخشهايی است که بيشتر بايد
در فرايند عملی تربيت و در بستر روابط مدرسهای-کالسی دنبال شوند.
در عين حال بايد در نظر داشت که اعمال اين بايستهها ،چالشهايی را پيش رو قرار
خواهد داد .از جمله ارتباط تعارضآميز نهاد تربيت با نهاد فرهنگ و نيز حاکميت جهتبخش،
از جمله مهمترين اين چالشهاست .زيرا نظام تربيت عمدتاً توسط مجموعه حاکميت و
فرهنگ راهبری میشود و اين دو مجموعه ،معموالً مجموعههايی نهادی ،بطئی و مقاوم در
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مقابل تغييرند .از اين رو ،نهاد تربيت در مقام ميوه اين دو مجموعه ،نهادی مقاوم در مقابل
تغيير خواهد بود و تحقق اين چرخشها در آن با دشواری مواجه است .در اين ميان ،راه
حلهايی چون تنوع بخشی به مدارس و نهادهای راهبر مدارس ،تغييرات خرد از پايين از باال و
توسط کارگزاران مدرسهای (معلمان -مديران )...و نيز ايفای وظيفه نقادی توسط نهادهای
علمی چون دانشگاه میتوانند راههايی برای برون رفت از اين دشواری باشند .راههايی که
نيازمند تحليل و ارزيابی بيشتر و مناسب سازی برای نظام تربيت ايران است.
سهم مشارکت نویسندگان :معصومه رمضانی ايده اصلی موضوع و مطالعات اوليه را انجام داده و در
تدوين چارچوب کلی مقاله همکاری نموده است و همچنين ويرايش محتوايی ،ارسال مقاله و
اصالحات را برعهده داشته و نويسنده مسئول مقاله است .نرگس سجاديه طراحی چارچوب کلی،
ويرايش محتوا ،تحليلها ،بحث و نظر ،و مرور نهايی و همچنين مشارکت در اصالحات را انجام
داده است .بحث درباره يافتهها ،مرور و تاييد نسخه نهايی مورد تاييد نويسندگان است.
سپاسگزاری :نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که در تکميل اين پژوهش مؤثر بودهاند
اعالم میدارند.
تضاد منافع :نويسندگان اذعان میکنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :اين پژوهش با هزينه پژوهشگران انجام
شده است و برای انجام آن هيچگونه حمايت مالی دريافت نشده است.
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