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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 philosophical-

social 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 class-

school revolutions can be assumed as exit ways of those challenges.  

 

Keywords: Critical education, instrumental reason, critical reason, 

emancipation,  deductive-analytical method 
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 چکیده
در دنيای امروز تعليم و تربيت در تحقق اهداف و نيز تعارض ميان اهداف علمی و اخالقی با 

تواند نظام وی، می  گری رو است. رويکرد انتقادی با تمرکز بر وجود انسان و کنشهايی روبچالش
تربيت را در بازگشت به اهداف جامع خويش ياری رساند. نوشتار حاضر با تحليل ابعاد رويکرد 

های پردازد. در گام نخست به منظور بررسی چرخشهای آن در تربيت میانتقادی، به رديابی داللت
رويکرد انتقادی از روش تحليل زبانی استفاده شده است و در گام دوم به منظور استنتاج اساسی در 

ها روش استنتاجی به کار گرفته شده است. رويکردانتقادی نسبت های تربيتی منتج از اين چرخشداللت
به هايی است از اين قرار: چرخش از تقديرگرايی به رويکردهای فلسفی پيش از خود، قائل به چرخش

ها و سازی به تفاوتابزاری به خرد انتقادی، چرخش از يکسان گری انسانی، چرخش از خردکنش
ها در عرصه تربيت، موجد تحوالتی خواهند پردازی به پيوند نظر و عمل. اين چرخشچرخش از نظريه
ا وضعيت توان به اين تحوالت اشاره کرد: بررسی اهداف نظام تربيت و نسبت آنها بشد. از جمله می

های فناورانه، های ناظر بر سلطه، توجه به ابعاد اخالقی دانشموجود، حساسيت نسبت به ايدئولوژی
مندی هويت و تنوع آموزان، توجه به اليهگرايانه دانشگری واقعتالش برای ايجاد بسترهای کنش

ری و روابط توان در سه سطح فلسفی، سياستگذاها را میهای فرهنگی/قومی. اين چرخش هويت
هايی بندی کرد. نظام تربيت در وضعيت فعلی در تحقق چرخش ها با چالش ای دسته مدرسه-کالسی

مواجه است که تنوع بخشی به مدارس و مراجع راهبری، تقويت نهادهای علمی خارج از نهاد تربيت و 
 ود.تواند راههای برون رفت از آنها تلقی شکالسی می–تقويت اصالحات خرد مدرسه ای 
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 مقدمه

های اخير نگاه ابزاری به تفکر در نظام آموزشی رابه چالش انديشمندان زيادی در سال

اخالقی رسد بحران اند. زيرا شاهد رشد اخالقی کودکان و نوجوانان نيستيم و به نظر میکشيده

قرن اخير در دنيا و در کشور، حاکی از ضعف پرداخت ابزاری به تفکر و عدم ايفای نقش تفکر 

گيری  دهد نرخ همه می نشان Rashid (2015)در عملکرد اخالقی افراد است.  برای نمونه، 

و برای  4/03برخی رفتارهای پرخطر در جوانان و نوجوانان برای اعمالی چون رابطه جنسی 

های تربيتی تحقق شهروند  تمامی نظام بوده است. از سوی ديگر، تقريباً 4/27لکل مصرف ا

گری پذيری و کنشکنند اما ميزان مسئوليتمسئول و آگاه را جزو اهداف خود بيان می

که پايبندی عملی به هويت  دهد. در حالیاجتماعی افراد وضعيت چندان مطلوبی را نمايش نمی

(، ميزان تعلق اجتماعی Razazi far, 1998درصد بوده است ) 83د در مشه 9077ملی در سال 

 ,Bidel and Mahmoud zadeبوده است 0از  7/2، 9013ساله در مشهد در سال  23جوانان 

ها و های تربيتی است، در ديدگاههای خرد و کالن نظام(. موارد مذکور که بيانگر کاستی(2012

ح شده است. فيلسوفان انتقادی از جمله انديشمندانی های فالسفه تعليم و تربيت مطردغدغه

اند و برای برون رفت از اين هستند که نسبت به اين موضوع حساسيت بيشتری نشان داده

وضعيت با طرح رسالتی جديد برای فيلسوف، وظيفه وی را شناسايی فاصله ميان وضعيت 

اند و خود،  ار آوردهآرمانی و وضعيت موجود در جامعه و تالش برای کاهش آن به شم

 اند بر اساس اين ايده، نظام تربيتی را مورد بازانديشی قرار دهند.کوشيده

 هايی تا تناقض ميان واقعيت جامعه و ايدئولوژی اند تالش کرده انتقادی پردازان همچنين نظريه

. (Naghibzadeh, 2011, 436) دنشوند را آشکار کن دادن آن به کار گرفته می که برای مشروع جلوه

درسی، و  کوشند تا ديدگاه خود را درباره معرفت، تحصيالت، برنامه ارباب قدرت در جوامع می»

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 

(. نقش نظريه انتقادی اين Gutek, 2009, Translated by Pakseresht, 2001, 484) «وندش می

های موجود، جامعه را به هدف مطلوب خود  ال بردن مشروعيت ايدئولوژیؤاست که با زير س

های بشر  خلق جهانی است که در آن نيازها و قدرتانتقادی هدف نظريه  تر سازد. نزديک

 بخش و برانگيزاننده بر زندگی بشر دارد و هدف آن  ثيری رهايیأفرايندی ت شود. چنين برآورده می
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 .(Horkheimer,1968, Translated by O'Connel & others, 2002) رهايی بشر از بردگی است

هورکهايمر و آدورنو از ظرفيت زيادی برای  هایدر ميان انديشمندان رويکرد انتقادی، نظر

های اخير تالش ربيتی برخوردار است. برخی نويسندگان در سالنقادی و بازانديشی نظام ت

های تربيتی و مسائل آنها در موقعيت حاضر را مورد  اند تا با استفاده از اين ظرفيت، نظام کرده

های آدورنو در ايجاد  تا کاربرد ديدگاهکند تالش می Heins (2012)واکاوی قرار دهند. از جمله 

نويسنده در پی ترسيم تفاوت آدورنوی فيلسوف . را مد نظر قرار دهدوتربيت دموکراتيک  تعليم

و آدورنوی مربی مدعی است تفاوت ميان اين دو شخصيت از آدورنو، تفاوت در محتوا و 

گرا،  هايی که آدورنو را در مقام فيلسوف اجتماعی منفیسبک است و نه در نوع، و ويژگی

هايی که در  اطب برجسته شده و منافاتی با ويژگیکند، بطور عامدانه با نظر به مخ می معرفی

در صدد است تا با مرتبط نيز Giroux (2004) شود، ندارد. آدورنو به عنوان مربی ديده می

های برد ديدگاهرآشويتس، کاا ماجرای ساختن حمله اياالت متحده به عراق و فاجعه ابوغريب ب

که مشابه رويدادهای آشويتس هستند، نشان ناگوار کنونی  آدورنو را در جلوگيری از اتفاقات

هايی برای جلوگيری از  روش ،تواند با استفاده از سياست می نظر ژيرو، تربيت. بر اساس دهد

های مارکوزه، آدورنو ای با بررسی ديدگاه نيز در مقاله Lewis (2006)چنين فجايعی ارائه کند. 

فيلسوفان  نگاه ازرا وپرورش  و آموزش ارتباط بين آرمانشهرتالش کرده است تا  9و جيمسون

ای برای  را وسيله تربيتآدورنو  ،Lewis. بر اساس بررسی مورد واکاوی قرار دهد یانتقاد

 و آموزشاز اين رو، داند.  ايجاد جامعه دموکراتيک و حذف تمايالت ضد انسانی کاپيتالسم می

های موجود نسبت به نگرانی تواند با نمايان کردن کمبودهای اساسی در جامعه و پرورش می

در مقاله ديگری که با تمرکز بر وضعيت  وضع اجتماع، برای ايجاد آرمانشهر مفيد واقع شود.

های  با اشاره به ديدگاه Britzman (2004)است،  آموزش معلمان در جهان معاصر نوشته شده

اشته است، به نقش د پرورش نيز و موزشهايی در زمينه آ که دغدغهای  آدورنو به عنوان مربی

آدورنو و ساير افرادی که در اين  رهاینظ کاربردآموزش معلمان در وضعيت کنونی جهان و 

در پيشينه موجود معطوف به آرای هورکهايمر و  .2اند، پرداخته است حوزه فعاليت داشته

                                                      
1-  Jameson 

قرار داده است.  تأکيد همچنين نويسنده در مقاله ديگری، برخی از نتايج ديدگاه هورکهايمر و آدورنو را در تربيت مورد  -2
Ramezani (9010 بر مواردی چون نقد ايدئولوژی حاکم و نقد يکسان سازی ،)کرده است اما در عين حال، در  تأکيد

 اند. امری که نوشتار حاضر در پی آن است.  مند و در نظام تربيتی مدنظر قرار نگرفته آن اثر اين نتايج به صورت نظام
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فت از های برون رهای نظام تربيتی در قالبی کالن نگريسته شده و نيز راهآدورنو، کمتر چالش

ها نيز مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. از همين رو، پژوهش حاضر بر آن است تا چالش

 سه پرسش اساسی را مد نظر قرار دهد:

 هايی است؟ نگاه ويژه نظريه انتقادی به مسائل اجتماعی دارای چه ويژگی . 9 

 است؟ هايی اصالح در چه حوزه دازمنين شيخو یاياح یبرا یتينظام ترببا ابتنا به نظريه انتقادی  . 2 

 های تربيتی موجود چيست؟ راههای برون رفت از چالش . 0

بندی جديدی از آرای هورکهايمر و آدورنو در اين نوشتار در پی آن است تا با ارائه صورت

سازد، راه برون رفتی از هايی که وضع موجود را به وضع مطلوب متصل میقالب چرخش

مايد. برای اين منظور الزم است ابتدا تغييرات عمده نگاه به امور و از شرايط حاضر فراهم ن

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. 

تحليل زبانی و نيز استنتاجی خواهد بود. در تحليل  رويکردهای روشی اين نوشتار عمدتاً

شود تا در هندسه انديشه هورکهايمر و آدورنو، مفاهيم بازتحليل شوند و زبانی، تالش می

ها از ايده رويکرد انتقادی در ساختن های اساسی شکل گيرند. در تدوين اين چرخشچرخش

( نيز بهره گرفته شده است. Bagheri, Sajjadieh & Tavassoli, 2010های تضاد ) قطب

(، با ابتنا به Bagheri, et al., 2010) همچنين در گام بعد با نوعی استنتاج ضمنی مد نظر برودی

 هايی برای نظام تربيت بيان خواهد شد.  های مفهومی بخش نخست، الهام بخشیچرخش

 

 نتقادی هورکهایمر و آدورنوهای نظریه ا ویژگی
 یها چهيارزش، انسان و معرفت، در ت،يخاص به واقع یه از منظربا نگا یانتقاد هينظر

 تيوضع یواکاو یرا برا نهيو زم ديگشا یانسان م یبه عالم فرارو ستنينگر یبرا یديجد

منظر خاص در  نيشود تا ایبخش تالش م نياسازد. در  می موجود و فراتر رفتن از آن فراهم

  ردير قرار گمرسوم مدنظ نيشيمتناظر پ ینسبت با منظرها

 Horkheimer (1968, Translated byچرخش از وضع موجود به آنچه باید باشد: .  3

O'Connel and others,2002) به نقد  9«سنتی و نظريه انتقادینظريه »ای با عنوان  در مقاله

                                                      
1 - Traditional and Critical Theory 
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وضعيت موجود جوامع، پوزيتيويسم و رويکردهای علمی حاکم بر امور اجتماع پرداخته است. 

در های سنتی است.  پردازی انتقادی کامال متفاوت از نظريه هدف از نظريه قد استمعتوی 

نظريات انتقادی ، های سنتی تالش برای بقا و حفظ وضع موجود بود هدف از نظريهحالی که 

تحقق جامعه عقالنی که شادکامی در آن تا جای د. نتر ساز تا جامعه را عقالنی هستنددرصدد 

يابد، بدون نگرش انتقادی نسبت به وضع موجود ممکن نيست. ممکن برای همه تحقق 

Sherratt (2006, Translated by: Jalili, 2014)  روش نظريه انتقادی هورکهايمر »معتقد است

سسه يا نهاد در ؤيا ذاتی است يعنی ارزيابی وضعيت کنونی هر م 9با الهام از هگل، نقد درونی

(. به سخن ديگر نظريه انتقادی اختالف وضع کنونی با 279) «انطباق با هدف اوليه و اساسی آن

سنجد و هر پديده را بر اساس معيار و تعريف درونی آن پديده از وضع مورد هدف را می

های موجود آشکار گرديد، متفکر انتقادی بايد خود و  کند. پس از اينکه تناقض خودش نقد می

ها مستلزم شناخت عوامل  ذف اين تعارضها همراه سازد. ح جامعه را برای حذف اين تناقض

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. 

روشنی از سوی ديگر، آدورنو نقش فلسفه را نه طرح قوانين کلی و ابدی درباره امور، بلکه 

تواند تنها  فلسفه نمی گويدداند و در اين راستا میبخشی و بيدار کردن از خواب غفلت می

ای از قوانين کلی يا مفاهيم ابدی باشد. از نظر آدورنو نقش فلسفه اين است که  مجموعه

و  ها ها و اشيا را از آنچه هستند به آنچه بايد باشند تبديل کند و در اين راه از قابليت پديده

 –اين حساسيت نسبت به اهداف اتخاذ شده  کند. ها استفاده می استعدادهای درونی خود پديده

های ناظر بر تربيت  تواند آغاز راهی جديد در پژوهشدر نهاد تربيت نيز می -يا آنچه بايد باشد

 های اين چرخش سخن خواهيم گفت.  باشد. در ادامه از داللت

نظريه انتقادی که بدوا بر مهم مسئله گرایی انسانی:  شچرخش از تقدیرگرایی به کن.  7

های مارکس تحقق پيدا نکردند  بينی سيس شد اين بود که پيشأهای هورکهايمر ت اساس ديدگاه

ديدگاه بود. بنابراين تحول ديگر  و نيروهای طبقاتی در جهت رهايی طبقاتی رشد پيدا نکرده

ريخ به سمت رهايی را کنار گذاشت و ديگر هورکهايمر اين بود که تصور حرکت تکاملی تا

به رهايی و نفی استثمار بيانجامد،  ای مثبت که لزوماً در حرکت به سوی نتيجه تاريخ را ضرورتاً

                                                      
1-  Immanent Critique 
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بر  تأکيدبدين ترتيب هورکهايمر با (. Sherratt, 2006, Translated by: Jalili, 2014) ديد نمی

عدم باور به حرکت تکاملی تاريخ و ز سويی قدرت انسان برای ايجاد و ساخت زندگی خويش ا

، معتقد است انسان بايد با درک اين نکته که همه چيز به اقتدار وی از سوی ديگر به سوی رهايی

که در زير فشار آنهايی بپردازد. فرهنگی وابسته است سکوت را کنار گذاشته و به دفاع از فرهنگ 

وظيفه انسان اين است که اجازه همچنين است.  اند دفن شده که زمينه سقوط آن را فراهم کرده

د و انفعال بر وی سايه اندازد. بر همين اساس است که آدورنو معتقد ندهد ترس بر وی غالب شو

انديشمند بشناسد و بر اساس فهم  یاش را به عنوان موجود بايد جايگاه انسانیاست آدمی 

اند، رهايی  ی وی را محدود ساختهصحيحی که ويژگی ذاتی اوست از تسلط نيروهايی که آزاد

برای اصالح و تغيير شرايط نياز به فاعل شناسای آگاهی است که  (.Horkheimer, 1947) يابد

 دهد می کند و روابط اقتصادی موجود را مورد بازسازی قرار اش را ترسيم می فعاالنه مسير زندگی

(Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others, 2002). توان گفت می ،از اين رو

شود و آن را از رويکرد  تغيير مهمی که در ديدگاه انتقادی هورکهايمر و آدورنو مالحظه می

گری انسانی سازد، فاصله گرفتن از تقديرگرايی تاريخی و پرداختن به کنش مارکس متمايز می

رکت اين نهاد در سراشيبی تواند به جای اينکه ناظر ح می است. اين نوع نگاه به نهاد تربيت

 سقوط باشد، دست به کنش زند و آن را نجات بخشد. 

يکی ديگر از چرخش از نگرش ایدیولوژیک به روشنگری با نگاهی باز و انتقادی به آن: .  1

پردازند، مفهوم  مفاهيم اساسی که هورکهايمر و آدورنو در ارتباط با وضعيت کنونی جوامع بدان می

زدايی از جوامع انسانی و ترس  وم روشنگری با هدف برتری دانش و اسطورهروشنگری است. مفه

ها برای مقابله با اسطوره و خرافات  متافيزيکی حاکم بر انسان تکوين يافت. در روشنگری انسان

های قديمی و به منظور سلطه بر طبيعت دست به دامان علم و تکنولوژی موجود در اسطوره

هايمر و آدورنو، روشنگری نوع جديدی از اسطوره را رقم زده است. شوند. اما از نظر هورک می

 & Bentonای جديد به نام علم است ) گيری اسطوره نتيجه اين امر سلطه تکنولوژی بر انسان و شکل

Craib, 2001, Translated by Mosammaparast & Motahed, 2012, 208-209روشنگری  (. در واقع

ها توسط قدرت علم،  زدايی از جهان و مقابله با ترس از ناشناخته طورهدر صدد بوده است تا با اس

 ای جديد به نام علم و تکنولوژی شده است.  جهان را متحول سازد اما اينک خود گرفتار اسطوره

 مخالفت هورکهايمر با مفهوم رايج روشنگری بدين معنا نيست که وی با دانش و علم 
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 ,Sherratt, 2000) «هدف روشنگری کسب دانش بود»هورکهايمر  ورزد بلکه به اعتقاد مخالفت می

( و اين هدف با صلح، آزادی و امنيت پيوند دارد. اما روشنگری در وضعيت کنونی شکست 285

خورده است زيرا نوع جديدی از عدم آزادی و امنيت را رقم زده است و اينک سرکوب و کنترل 

کند. اين نگاه به روشنگری، که يت انسان را تهديد میناشی از پيشرفت علم، همچنان آزادی و امن

 ای به روشنگری داشته باشد و آن را بازتعريف کند. تواند نگاه دوبارههمراه با بدبينی است، می

مسئله اصلی هورکهايمر و آدورنو در تدوين چرخش از خرد ابزاری به خرد انتقادی: .  5

هايی که در علم و  پيشرفتوجود انسان با اين بود که چرا کتاب ديالکيتيک روشنگری 

فهم  ؛تکنولوژی داشته، نتوانسته است به زندگی واقعی همراه با رهايی و آزادی دست يابد

 ، علت اين ناکامی است.است دواندهنادرست از عقالنيت و خرد که در جوامع امروزی ريشه 

د ابزاری نزديک است. در به مفهوم خرباشد، خردورزی ناظر بر ذات فهمی که بيش از آنکه 

جهت تالشی در  ؛تالشی است در برابر اين فهم نادرست از خردانتقادی  یاين راستا روشنگر

 ای که خرد ای و توضيحات خرافی و رازگونه های اسطوره روش، رهايی انسان از سلطه ايدئولوژی

 (. Wilson, 2007, Translated by Imani, 2009) است انسان را سلب نموده ناب

معتقد است هورکهايمر  دهد. انتقادی را تشکيل می مايه اصلی نظريه نقد خرد ابزاری درون

خرد است که خود نتيجه کارکرد مسلط خرد از ای روی نهان کردن  گونه»امروز ما،  موقعيت

گری و خرد  خرد ابزاری و نظريه سنتی را در راستای سلطه . هورکهايمر(165) «ابزاری است

در برابر خرد ابزاری و ( Ahmadi, 2013) داند نظريه انتقادی را در راستای رهايی مینقادانه و 

به جای تمرکز بر که اعتقاد دارد ای ديگر از خردورزی انسان  گونه يا انحراف از خردباوری به

های تحقق اهداف انسانی، بر اهداف وی متمرکز است و در عين حال، نسبت وسايل با  وسيله

در ابتدا دهد. وی برای عبور از خردنمای نخست به خرد ناب،  مدنظر قرار می اهداف را نيز

ای آن بپردازد و پس از آن با طرح  کوشد به رفع مسئله ابزاری شدن خرد و کاربرد وسيله می

ای که  ای روشن نمايان کند. آينده برای جوامع مسيری را برای ايجاد آينده ،مفهوم هدف

,Sherratt) دهد های اصلی آن را تشکيل می انديشيدن و رهايی بنيان
 
2006, Translated by: 

Jalili, 2014) .در اين مسير، خرد کل گرا، فرارونده و انتقادی، نقشی اساسی دارد 

بر  تأکيدنظريه انتقادی با ها: بر تفاوت تأکیدسازی به  بر یکسان تأکیدچرخش از .  4

ها را سنجش و آزمايش تفاوت خويش وظايفز ، يکی ابه يگانگیها به جای پرداختن  تفاوت
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در جوامع کنونی ( معتقدند 1987) متفکرين رويکرد انتقادی، در ديالکتيک روشنگریداند. می

مالک موفقيت و  و شودميل میحرفتار استاندارد به منزله رفتار طبيعی و عقالنی بر بشر ت

فرد چون شيئی فاقد آزادی  ر نتيجه، دشکست، سازگاری و انطباق با اين رفتار استاندارد است. 

ستانداردها و معيارها همسان سازد. همه چيز تابع نيروی جمع است ين اموظف است خود را با ا

های پنهانی است که آن را به عنوان ابزار اعمال قدرت کنترل و حتی خود جمع نيز تابع قدرت

ها و ساير امور، ها، کتاب. رسانهدهدد. فرهنگ غالب، يکسانی را به همه چيز سرايت مینکنمی

 ين شکل باقی بماند. همکند که همه چيز در آن يکدست است و قرار است به نظامی را ايجاد می

کند که آزادی و فرديت راستين را از انسان  می ای مدرن، تصويری از جامعه عرضهفرهنگ توده

مطالبات اقتصاد سرمايه داری را  سلب نموده است؛ صنايع فرهنگی مدرنی چون رسانه و مطبوعات،

کنند و باعث يکپارچگی و کنند و بدين طريق انسان را در نظام اجتماعی ادغام میبرآورده می

امروزه »شوند: های يکدست میای منسجم با آگاهیگيری جامعهيکسانی افراد در جامعه و شکل

دهند. و و مجالت نظامی را تشکيل میکند. فيلم، راديفرهنگ با يکسان کردن، همه چيز را نابود می

های احزاب ها با هم يکدست. حتی بيانيههر شاخه از فرهنگ در خود يکدست است و همه شاخه

رود که (. يکدستی جامعه تا جايی پيش می94) «ای يکدست شده استسياسی مخالف نيز به گونه

مور قابل تحمل، حد تعريف حوزه فهرست امور آشکار و پنهان، قابل فهم و مبهم، امور ممنوع و ا

 نوردد. حتی چه بسا، اين فهرست، آزادی افراد را تحت کنترل خود درآورد می آزادی افراد را نيز در

(Horkheimer & Adorno, 1987, Translated by Jephcott, 2002) ،سازی  يکدست. به سخن ديگر

 آورد. م در میکند و به نظ کند، هدايت می صنعت فرهنگ، فرد را توليد می

دو حوزه را  Horkheimer (1968, Translated by O'Connel and others, 2002) در اين زمينه

کند: نخست حوزه فرديت به عنوان نيروی موجود در جامعه، و دوم ستم و تعدی حاصل مطرح می

 ماعیگرايی. تعامل و رابطه متضاد ميان اين دو است که باعث جرقه زدن تغيير اجت از صنعت

شود. از نظر وی، اگر اين تغيير بخواهد در جهت رهايی عقالنيت فرد از سلطه اجتماع باشد،  می

گرايانه کنونی، مقابله با  رفت از شرايط سرکوب الزم است فرهنگ توده پس زده شود. راه برون

 سلطه فرهنگ و رسانه است

وارگی  شیءقد است معت  Horkheimer (1947)وارگی به رهایی بخشی: چرخش از شی.  5

گيری خرد سوبژکتيو است. شیءوارگی بدين معنی است که هر چيز از بافت و  محصول شکل
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ای مجزا و بدون درک  ساختاری که در آن شکل گرفته است خارج شود و به صورت قطعه

شیءوارگی به معنی »ها و تمايالت بشر در آيد:  تماميت آن، به صورت ابزاری برای خواسته

هايش را در استفاده از ابزارها در جامعه توان ريشه ن از حقيقت يک چيز است که میبريده شد

ای يافت که در آن محصوالت انسانی تبديل به کاالهايی برای جامعه سازمان يافته و صنعتی شده

شوند؛ کاالهايی که اگر در اين جامعه سودمند واقع شوند در مسير شکوفايی اقتصادی صنعتی می

 «شوندمصرف و بی معنا دور ريخته میصورت به عنوان کااليی بیگيرند و در غير اينقرار می

ها و احزاب به طور کامل های کارگری و اتحاديه(. اين واقعيت که کارگران توسط سازمان60)

شوند، حد نهايت شیءوارگی انسان است که در آن توده، مقهور تمايالت سازماندهی و اداره می

های وی را  های توليدی و صنعتی شده و تکنولوژی، زندگی و همه فعاليتزی قدرتو برنامه ري

معتقدند:  Horkheimer & Adorno (1987, Translated by Jephcott, 2002)کند. مديريت می

توانند آنها را  کنترل دارند می شوند که افرادی که آنها را تحتها آنچنان صرفا مادی تلقی میتوده»

ای که عقل (. افرادی که بايد با سازماندهی عقالنی117) «ال ببرند يا به بيرون پرت کنندتا عرش با

است منطبق گردند. جالب اينجاست که در تمام اين مسير، رويای سليم جامعه صنعتی ارائه کرده

ای که هرگز متوجه شیءشدگی شود. به گونه آزادی انتخاب و رهايی از نظام برای آنها ترسيم می

 (. Roberts, 2004) د نشوند و همچنان ابژه باقی بمانندخو

 در پرتوی های متعينی که پردازی تالشی است در برابر هويت نظريه Adornoنظر  در

انکار  ناظر بهها،  گذر از اين هويتند. اين تالش بايد در راستای ا خردباوری مدرنيته شکل گرفته

هويت بخشی تالشی و . هويت انديشی باشد ر آنهامفاهيم کلی از طريق حذف اين مفاهيم و انکا

رود.  ها و تعيين هويت آنها. اما در اين فرايند خود ابژه از بين می است برای مفهوم کردن پديده

ايم هم هويت آن پديده را از بين  ها با استفاده از مفاهيمی که خود ساخته تعيين هويت پديدهزيرا 

ها و  فرصت درک کاستیاد به اين مفاهيم خودساخته، برد و هم از سويی به دليل اعتق می

. برای رفع اين مشکل آدورنو ايده هويت ناانديشی را مطرح کند اشکاالت آن را از ما سلب می

سوژه خود را از  . در اين حالت،بخشد کند که سوژه را از محدوده دانش انسان رهايی می می

است و اين توصيف برابر با اصل و واقعيت آن مفهوم و تعريفی که از بيرون بر آن تحميل شده 

,Sherratt) سازد شده رها می در نظر گرفته
 
2006, Translated by Jalili, 2014). 

 فلسفه در رويکرد پردازی به پیوند نظر و عمل:  چرخش کارکرد فلسفه از نظریه.  2
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برقرار کند. به اعتقاد انتقادی، بايد بتواند ميان دانش نظری و زندگی عملی پيوند و ارتباط 

هورکهايمر، اگرچه در بسياری از تعاريفِ فلسفه، کارکرد آن، کارکردی مستقلی از علم در نظر 

دانند اما کارکرد اصلی فلسفه اين شود و آن را در خدمت علم و زندگی اجتماعی میگرفته نمی

استعال بخشد. در واقع است که با تکيه بر انديشه، اَشکال فعاليت علمی و زندگی اجتماعی را 

کارکرد اجتماعی فلسفه نقد آن چيزی است که آشکار است. اين بدان معنی نيست که خطاهای »

ها بيابيم، همچنين بدان معنی نيست که فيلسوف بايد در سطحی را در ايده های افراد يا موقعيت

نقدی آن است که انديشی کند، هدف اصلی از چنين  های گسسته و نامنسجم چاره زمينه موقعيت

هايی که سازمان موجود اجتماع به افراد تزريق  ها و فعاليت مانع از اين شود که بشر در ايده

-Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others,2002, 264« )کند، گم شود می

های خود و ليتهای زيرساخت امور و فعاها و ايده(. فلسفه بايد به افراد کمک کند تا ديدگاه265

آشکار سازد و تفاوت  های استبداد و قدرت راديگران را درک کنند. فلسفه بايد سلطه و نشانه

گيری هر يک از آنها را شناسايی کند. کار  های فرد و جهت های اجتماع و خواسته ميان خواسته

يزانی که هايش و م هايش، تصميمات و انتخاب فلسفه همچنين اين است که فرد را با فعاليت

مل أورزی خود اوست، مواجه سازد و او را به ت ها برخاسته از اراده، خواست و عقل اين کنش

در نگاه انديشمندان رويکرد انتقادی، فلسفه محدود به توصيف  ،در اين زمينه وادارد. از اين رو

 ها نيست بلکه پلی است که بايد ميان نظر و عمل برقرار شود.  هست

 های صريحی توان نشانه آخرين چرخشی که میعلمی به ذهن انتقادی:  چرخش از ذهن.  5

به ذهن انتقادی  -SCIENTIFIC–از آن در رويکرد انتقادی يافت، چرخش از ذهن علمی 

پذيری  است. نظريه انتقادی در مقابل نظريه سنتی که ريشه در پوزيتيويسم دارد و بر آزمون

است تا با محتوای ايدئولوژيک حقايق اجتماعی و های اجتماعی متمرکز است، بر آن واقعيت

گونه که برای  های انتقادی حقايق برای ذهن انتقادی آن در نظريهدانش علمی مقابله کند. 

امور اجتماع دارای از سوی ديگر، . شوند ند، مسلم و آشکار مفروض نمیدانشمند علم آشکار ا

متصور شد.  هاهای مشخصی برای آن برداشت توان حقايق و نمی هستند. از اين رو،ابعاد متنوعی 

شناسی و دانش را مدنظر قرار  بنابراين ذهن انتقادی بايد تحقيق در زمينه ايدئولوژی، جامعه

عتقد (. هورکهايمر مHorkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others, 2002) دهد

ايجاد ارتباط ميان فرد و جامعه و شناسی اجتماعی در جهت  بر روان تأکيدبا از يک سو، است 
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ای که منجر  حد معرفت علمی و شناخت وضعيت تاريخی از ثير بيشأحذف ت ديگر با از سوی

گير  ه گريبانپرداخت کتوان به شناسايی بحرانی  می ،است به محدود ساختن تفکر بشر شده

  (.Jay,1973, Translated by Pahlavan, 1993) است جوامع شده

يه انتقادی با نظريات علمی و تخصصی در اين است که در نظريه علمی تفاوت نظر

 پرداز نيست و فاعل شناسا و موضوع شناسايی کامالً ثير ديدگاه نظريهأموضوع هرگز تحت ت

تواند در موضوع علمی مورد شناسايی ايجاد  پرداز هيچ تغييری نمی مستقل هستند و نظريه

ژگی آگاهانه بودن را در خود دارد. در نظريه انتقادی تفسير نمايد. در مقابل، نظريه انتقادی وي

بر لزوم مقابله برای  تأکيدهاست. در نظريه انتقادی  رخدادها همراه با اعتراض به چگونگی آن

شود نه از درون خودِ موضوع. در  پرداز منتج می تغيير، ضرورتی معنادار است که از ذهن نظريه

پرداز، و موضوع نظريه در تعامل تنگاتنگ با يکديگر قرار دارند. در  نظريه انتقادی، نظريه، نظريه

ن بخشی نوع بشر و خروج از ياين ديدگاه اعتراض در مقابل نظم امور و تالش برای خود تعي

 کند کند، نقش پررنگی بازی می مکانيسم اقتصادی و صنعتی که اعمال انسان را هدايت می

(Horkheimer, 1968, Translated by O'Connel and others, 2002.) 

 

 های تربیتی نظریه انتقادی داللت
 یبرا یانتقاد هياست که نظر يیها یشود، الهام بخش یبخش بدان پرداخته م نيدر ا آنچه

و  یاساس یها چرخش ليها ذ یبخش الهام نيشود تا ا می خواهد داشت. تالش تيو ترب ميتعل

کل به هم  کيرا در  یانتقاد هيتوان نظریحالت م نياشوند. در  انيبا آنها ب یمنطق ونديدر پ

 به تماشا نشست.  وستهيپ

 آنچهبررسی اهداف نهاد تربیت و مقایسه وضعیت امروز آن در نسبت با آنها:  .3

 جامعه یکنون تيوضع یابيارز یعني یانتقاد کرديرو يینها هدف درباره آدورنو و مريهورکها

تمرکز بر وظايف  فرد را به ،یتيترب نظام به ورود در کنندیم مطرح آن هياول هدف با انطباق در

در گام اول  ديبانهاد تربيت  شود. برای اين منظورو کارکردهای نهاد تربيتی رهنمون می

خود را در اختيار جامعه قرار دهد تا فرصت تحليل و نقد آنها فراهم آيد  یو کارکردها فيوظا

 نيا نکهياين وظايف، قابل ارزيابی و تحليل باشد؛ و نيز چگونگی عملکرد آن در نسبت با ا

 آنها یريگشکل به که هياول یهاآلدهيا و اندشده نهاده بنا یمنظور چه به امر بدو در نهادها
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نفعان و دست اندرکاران تربيتی بايد از اين در اين ميان، ذی .است بوده چه است دهيانجام

را نقد کنند و عملکرد نهاد تربيت را مورد چند و  ها آل فرصت برخوردار باشند که اين ايده

 دارد انهيگرا آرمان یحت و یزيتجو یئ هيسو پرورش و آموزش یانتقاد ی نگره»چون قرار دهند. 

 یکل طور به و پرورش و آموزش چگونه که است باره نيا در یپرداز نگره یپ در ،رو نيا از و

  (.Marjani, 2006, 76) «کند ارائه ینکنو وضع یبرا گريد يیها روش تواند یم یزندگ

 داللت :تیترب نهاد یهاتیواقع و هاآرمان انیم فاصله درباره یاجتماع یگرمطالبه .7

گری  ، نوعی مطالبهديآ یم دست به مطلوب و موجود وضع انيم تقابل به استناد با که یگريد

از اين بيان شد، نظريه  گونه که پيشاجتماعی ناظر به فاصله وضع موجود و مطلوب است. همان

 تعلقات سازد،یم مرتبط یاجتماع مناسبات با را فرد یستيويتيزوپ کرديرو مقابلانتقادی، در 

و با اينکار، جرقه و  کند یم جاديا یاجتماع یگر مطالبه آن دنبال به و زديانگیبرم را یو یاجتماع

 .کند می فراهم جامعه اختنس تر یعقالن و بهبود یراستا در گری کنش انگيزه الزم را جهت

 چرخش محور متناظر با: آموزان دانش گرایانه ی واقعگر کنش بستر جادیا به توجه .1

. ديفراهم نما موزانآدانش یگرکنش یبرا یبستر ديبا یتينظام ترب ی،گرکنش به يیرگرايتقد از

 بازگو اگر یزشآمو منظاکه  ابديمرحله از ادراک دست  نيبه ا ديبا یانتقاد افتهي تيفرد ترب

 ليو سود عموم افراد جامعه نباشد، فاقد ارزش است و ذ هاخواسته ازها،ين برآورنده و کننده

 ممکن اگرچه آموزان دانش یگر کنش. گری اجتماعی خويش را نشان دهدکنشادراک  نيا

و  یخانوادگ یزندگهمچون  اجتماع از محدودتر يیفضاها و مدرسه حدود به محدود است

 تيترب. است یدر بزرگسال تر عيوس یها یگر کنش یبرا یباب فتح اما باشد،دوستانه  تعامالت

 اجتماع باشند.  یو عامل دگرگون یانتقاد یشهروندان آموزان دانش تا کند کمک ديبا یانتقاد

با  انهيگرا فرد به صورت واقع ،یانتقاد کرديمدنظر رو یگر کنش درتوجه داشت که  ديبا

شناسد. از  می تيرا به رسم شيخو یدر تعامل است و نقش آنها در زندگ یاجتماع یساختارها

از  یو انه،يگرا واقع یگر کنش یبرااست  الزمبر اساس چرخش به سوی روشنگری، رو،  نيا

 یقيشناخت دق کنند یم کنترل را انسان سرنوشت که یاقتصاد و یاجتماع ،یاسيس یسازوکارها

 کند کمک آنهاو به  دينما جاديا افراد در را ها یآگاه نيا ديبا یانتقاد تيترب برنامهداشته باشد. 

 . بسازند را شيخو جامعه و شيخو یزندگ ريمس

  يیمعنا در کيدئولوژيا ی جامعه: سلطه گر تیتثب یها یدئولوژیا به نسبت تیحساس.  5
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 هاکنش که یاجامعه. است منفعلو  زدهبهتای در نظر دارند، جامعه یانتقاد پردازانهينظر که

های سنتی يا مذهبی، اسطورهخواه  کنند،یم کنترل و تيهدا هااسطورهافراد را  ماتيو تصم

نسبت به  ديبا یانتقاد تي. تربیتکنولوژعلم و  همچون یروشنگر عصر یهااسطورهخواه 

 هرگز پرورش و آموزش Giroux (2004) اعتقاد به. باشد حساس هااسطوره و هایدئولوژيا

 به نسبت بخشیآگاه و آگاه باشد؛ بخشیآگاه و آگاه ديبا یانتقاد معلم. ستين غرض از یته

 تحقق قابل که یآرمان یهاتيوضع و قدرت، و سلطه یسازوکارها ،یاجتماع یهاتيواقع

 کار در موجود یِاجتماع یهاهيرو و هاکنش مناسک، همه Giroux (1983) ريتعب به. هستند

 در رييتغ به ليم و یخودآگاه سرکوب یپ در که هستند یدئولوژيا مختلف یظهورها مدارس،

ها حساس نمايد و هر جا تربيت انتقادی، بايد آنها را نسبت به ايدئولوژی. آموزاننددانش

 دارد.  ايدئولوژی در خدمت سلطه قرار گرفت به کنش وا

 یبه انتقاد یردر چرخش از خرد ابزا: در دانش فناورانه یبر مالحظات اخالق تأکید. 4

 یبه کاربرد تکنولوژناظر  اولاشاره کرد. نکته  توانیبه چند نکته م یانتقاد تيترب یدر راستا

 کار به منظور نيا یبرا است یروشنگر محصول که یتکنولوژ واقعدر  است؛ بشر یدر زندگ

 رسدیم نظر به یکنون جامعه در. دينما جاديا انسان یبرا را آرامش و صلح ت،يامن تا شد گرفته

 یايدن در یتکنولوژ با انظباق لزوم به توجه با بلکه است، نشده محقق جهينت نيا تنها نه که

 تر یعقالن به منجر تنها نه که معنا نيبد. است کرده جاديا را یوابستگ ینوع موجبات مدرن،

 تيامن عدم و یکش بهره جهت در یابزار سوکي از بلکه است نشده جوامع بهترشدن و شدن

 یکاالها یبرا یبازار ،خود به افراد داشتن نگه وابسته با تا است شده قدرت صاحبان توسط

خود را از دست داده  هياول هدف زين ابزار مثابه به گريد یسو از و ندينما فراهم شان شده ديتول

 کردن هوشمند در توانیم را انحراف نيا بارز مثال. است شده دهيکش رافاست و به انح

در  نيو همچن ستنديبرخوردار ن ليتحص یبرا هيکه هنوز از امکانات اول کرد مالحظه یمدارس

 . کند یبشر نم یرشد زندگ یبرا یکه کار یبر تکنولوژ یمطالبات مبتن

 توان یم یاجتماع یور و بهره یو تحقق خرد انتقاد ینقد خرد ابزار در که یگريد نکته

 و یاجتماع ،یفرد یها حوزه در یاخالق حظاتمال رشد به ديبا یروشنگر که است نيا گفت

 مالحظات نيا با را انسان یزندگ به یتکنولوژ ورود یچگونگ و انجامديب یطيمح ستيز

اين مفهوم از  .است کرده همراه خرد از نادرست یمفهوم با را یروشنگر یابزار خرد. بسنجد

 دنيشياست که اند نيا یدکار خرد انتقا خرد، به مالحظات اخالقی بی توجه است. در مقابل
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 یابزار خردرا به ارمغان آورد.  يیو رها یآزاد و سازد همراه روشنگرانه یها را با کنش

 تحت انيآبز مرگ و ،يیايميش مواد با خاک یاندودگ ن،يزم شدن گرم جنگ، چون يیامدهايپ

 ليذ که یرخرد ابزا مخربِ اثرات نيا با یانتقاد خرد. است داشته همراه به را صنعت ريثأت

 یانتقاد اخالق سمت به را افرادو  کندیم مقابله است، شده جاديا یتکنولوژ رشد و یروشنگر

 . کندیم تيهدا یانسان هاکنش به نسبت

بر  تأکيددر راستای های قومی/فرهنگی: هویتو تنوع  تیهو یمندهیبه ال توجه. 5

های مندی هويتی، هويتيد بتواند اليهها و گريز از يکدست شدن اجتماع، نظام تربيتی باتقاوت

ای قائل قومی و اختصاصات فرد و جوامعِ خُرد را به رسميت بشناسد، برای آنها جايگاه ويژه

باشد و تعامل ميان فرديت و اجتماع را در سطحی متوازن حفظ نمايد. هويت خانوادگی، 

های مختلف اليه ای ازهويت جنسيتی، هويت محلی، هويت ملی و هويت جهانی، منظومه

هويتی هستند که بايد به رسميت شناخته شوند و يکی به نفع ديگری ناديده انگاشته نشود. اين 

ای باشد که ضمن به رسميت شناخته شدن هويت مستقل فرد به رسميت شناختن بايد به گونه

م شود. تر نيز فراههای بزرگو عدم اضمحالل وی در توده، امکان تعامل ميان وی با اجتماع

هايی چون خانواده، همساالن، کالس درس، مدرسه، اجتماع محلی و ... که برای دانش اجتماع

هايی آلهای آرمانی و ايدهتواند وضعيتآموزان قابل شماره است. چه بسا اين تعامل می

اجتماعی را برای فرد ترسيم نمايد اما نبايد منجر به انحالل هويت فردی وی در فرهنگ 

کند، هويتی گردد. هويتی که توده در تناسب با هنجارهای اجتماعی برای فرد ايجاد می ای توده

تواند در  می ها و اراده فرد نيست بلکهانعکاس مناسبی از انتخاب ديگرساخته است که لزوماً

های قدرت و بنابراين تحميلی و تقلبی باشد. نظريه انتقادی با طرح ايده واقع انعکاس نظام

های اجتماعی عبور کند، بخش سعی دارد از کليشهنديشی و ايجاد آگاهی رهايیهويت ناا

 های مستقل گام بردارد. های مستقل را ارج نهد، و در جهت تکوين و استعالی هويتهويت

از نگاه نظريه انتقادی، منابع ی: درون نظم به یرونیب نظم لیتبد به نسبت یمند دغدغه.  2

ای در صدد اعمال قدرت های کليشهع و ايجاد هنجارها و قالبقدرت با يکدست کردن جوام

تربيت انتقادی ماموريت خويش را در تبديل نظم و کنترل بيرونی  ،و کنترل هستند. از اين رو

بيند. زيرا نظم بيرونی محصول نظام سلطه و در راستای تحقق مطالبات چنين به خودتنظيمی می

خودتنظيمی به جای معيارهای بيرونی، بر معيارهايی  که خودشناسی و نظامی است، در حالی
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درونی استوار است که برساخته آگاهی و انتخاب در مسير زندگی و جامعه عقالنی است. به 

)که همان  تصوير کشيدن معيارهای درونی و خودساخته و نقد خويشتن بر اساس اين معيارها

سنجد. يت خودش و آنچه بايد باشد مینقد درونی در نظريه انتقادی است( انسان را با واقع

 ای آگاه و عقالنی باشد. تواند گامی برای ايجاد جامعهتربيت چنين انسانی می

به  ءشدگی در چرخش از شیحساسیت نسبت به هنجارها و تقابل با هنجارهای نابخردانه:  . 5

شود  يار پنداشته میرهايی بخشی، نظريه انتقادی در نظر دارد فرد را نسبت به آنچه طبيعی و مع

حساس کند. اين حساسيت، به بازبينی معيارها توسط فرد انتقادی و شناخت هدايت کنندگان و 

شود. همچنان که در چرخش از شیءشدگی به رهايی بخشی مطرح کنندگان آن منجر میکنترل

د. اين شونداری صنعتی، کارگران توسط رهبران آنها هدايت و کنترل میشد، در جامعه سرمايه

-های درسی نيز معنادار است. ايجاد گرايش به رشتههدايت و کنترل در حوزه مدرسه و برنامه

های خاص و تبديل کردن افراد به ای، اهميت بخشيدن به برخی رشتههای فنی و حرفه

داری صنعتی و تکنولوژيکی های سرمايهمتخصصان حوزه صنعت، محصول سلطه قدرت نظام

نيروی ماهر و توانمندی است که نيازی به قدرت ارزيابی و تحليل ندارد  در جهت دسترسی به

هايی ماهر، توانايی علمی خود را به منصه ظهور برسانند. بلکه الزم است به عنوان تکنسين

گرانه را بشناسد و بشناساند و نسبت به وظيفه نظام تربيتی اين است که اين سازوکارهای سلطه

( به دفعات بر اين 9182a ،9189b) ( و ژيرو9171a ،9171b) اپل» آن ايجاد آگاهی نمايد.

 ,Sajadieh) «ورزند که مدرسه در حال بازتوليد طبقات کارگری در جامعه استمی تأکيدنکته 

ا بکارگيری استعاره کارخانه برای مدارس موجود ( ب9180) همچنين اپل و کينگ» (.1 ,2017

شوند که به طور خاص برای چون توليداتی نگريسته می آموزانمعتقدند در اين مدارس، دانش

 (.Sajadieh, 2017, 2) «شوندمشارکت در نيروی کار تربيت می

 تأکيدگر سلطه به نهاد مقاومت  در ديدگاه انتقادی، بر تبديل نهاد تربيت از نهاد تثبيت

توليدهای اجتماعی و نهاد تربيت بايد در مقام نهاد مقاومت در برابر باز»شود. بر اين اساس  می

 ,Sajadieh) «ها مطرح باشد و جريان امور اجتماعی را دچار پيچش سازدانتشار ايدئولوژی

(. همچنين کاوش و تحليل امور اجتماعی و سياسی بايد بخش بنيادين برنامه درسی 2 ,2017

 ستهيشا درباره ی و کليشه پردازیباززبان باآموزش و پرورش  یهانظام برای نمونه، باشد.

 و دانشگاه، یبرا یسازآماده یهابرنامه ،یاحرفه یآموزمهارت آزمون، یبرگزار راه از یساالر
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 نيا(. Marjani, 2006) کندیم کمک جامعه در باورها و هاشهيکل نيا گسترش به آن مانند

 اعاجتم یبرا یخوب کار یروين که است یدبؤم و خواندرس آموزدانش شامل جمله از هاشهيکل

 یگو شيستا و مدح که یکار یروين. کند برآوره را هيسرما و قدرت ینهادها یازهاين و باشد

 که همچنان دينما اجرا کمال و تمام را سازمان یهاچارچوب و باشد خود سيير

 تيرعا پسند عامه یرفتارها و هنجارها حفظ با یدرست به زين را مدرسه قواعد یها چارچوب

 ینابرابر ،شوند گر مطالبه و گر پرسش آموزاندانشاست تا  یتالش یادانتق تيکرده است. ترب

را به چالش کشند و سرنوشت  کيدئولوژيا جيرا یها وهيش و نيدروغ یها قدرت، اسطوره

 را بسازند.  شيخو یزندگ

 :آموزان دانش یاجتماع یواقع یبا زندگ یبرنامه درس یزدن محتوا وندیپ یبرا تالش. 9

ورزی صرف به سوی پيوند ميان نظريه و عمل  ر تالش است تا از نظريهنظريه انتقادی د

کند. در همين حرکت کند و نظريه بدون پيوند با شرايط اجتماعی را فاقد ارزش قلمداد می

-های نظری و زندگی دانشراستا برنامه درسی متناسب با نظريه انتقادی نيز بايد ميان آموزش

نمايد. بر اين اساس الزم است موضوعات درسی با زندگی آموزان پيوند و ارتباط برقرار 

آموزان ارتباط داشته باشند تا يادگيری معنادار محقق گردد. در تربيت انتقادی الزم است دانش

برنامه درسی با فرايندهای زندگی اجتماعی افراد مرتبط باشد و نتايج تربيت انتقادی بايد در 

 های فرد نمود داشته باشد. ها و به طور کنشها و انتخابتصميم

به  یچرخش از ذهن علم یراستا در: در دانش تیعمق و جامع قیبه تلف توجه.  36

 قرار مدنظر را دانش کسب در یگستردگو  تيجامع یانتقاد تيالزم است ترب ،یذهن انتقاد

 به زآمونسبت به نقش دانش ديبا یانتقاد تي. تربدينما قيتلف هم با را نشيب و دانش و دهد

 و علم با آگاهانهآموز را وادارد تا  و دانش ورزد تأکيد آن بر و باشد آگاه شناسا فاعل عنوان

. باشد آگاه خود نقش از ديبا زين معلم. يدنما برخورد شودیم مواجه آن با که یتخصص دانش

 قدمعت "نيتکنس نه روشنفکر، کيچر و فعال نقاد منزله بهمعلم " شعار طرح با( 9110) رويژ»

 نظر در کالس در یواقع و روزمره مسائل از دور يیهانيتکنس عنوان به دينبا معلمان است

 یدهشکل در که باشند فعال ینقادان و سازتحول یشانينواند ديبا و توانندیم آنها. شوند گرفته

 (. بر اين اساس تعميق و جامعيت درSajadieh, 2017, 2) «کنند فايا فعال ینقش یدرس برنامه

 تواند گامی اساسی در بهبود و اصالح جامعه با کمک نهاد تربيت باشد. انديشه می
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ن پيش از خود متفکران انتقادی نسبت به متفکرا هايی که در انديشهارتباط ميان چرخش

در تصوير زير ارائه  ،ها در نظام تربيتیشهای منتج از اين چرخصورت گرفته است با داللت

 شده است:

 
 (The relationship between turns and implications)         هاها و داللتابطه ميان چرخشنمودار ر

 

 بحث و نظر
ار های رويکرد فلسفه انتقادی در تربيت مورد بحث و واکاوی قردر نوشتار حاضر، ظرفيت

شان از چگونگی بالفعل شدن های پيشين ن های اين پژوهش در نسبت با پژوهش يافته گرفت.

وکراتيکتر کردن جامعه دارد. برای نمونه، در حالی که مهای رويکرد انتقادی برای د قابليت

Giroux (2004) تماعی آرام و مدافع های اين رويکرد برای تکوين اج به طور کلی به ظرفيت

 پردازد.  می ای کند، پژوهش اخير بر راهبردهای کالن دستيابی به چنين جامعهصلح اشاره می
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پردازد،  به صورت کلی به ارتباط فلسفه اجتماعی و تربيت می Heins (2012)در حالی که همچنين 

دهد که در اثر اين ارتباط در حيطه تربيت روی خواهد داد.  اين پژوهش تغييراتی را مد نظر قرار می

 ورزی، انسان وهای قابل توجه در فلسفه، موجد نگاهی جديد به انديشهرويکرد انتقادی با چرخش

و توجه به  یانسان تيعامل تينگاه تازه که بر محور ني. افرهنگی پيرامونش بود-محيط اجتماعی

 یتواند انسان امروز را از اسارت ابرساختارها می بود افتهي نيتکو یو یاجتماع یگرکنش

 سازد.  یبخش يیرا معطوف به رها یو یورز شهيبخشد و قدرت اند يیرها یفرهنگ-یاجتماع

دهد و  یجد یريمس رييتغ ديبا ندهينسل آ بخش جهت مقام در تيترب نظام ،اساس نيا بر

اين تغيير در سه سطح مختلف قابل بحث است. . دينمارا جابجا  شيخو ینقاط تمرکز و انرژ

سطح نخست، چرخش در فلسفه و نگرش زيرساز نظام تربيت است، سطح دوم چرخش ناظر 

در کالس و  سوم، تغيير در روابط خرد تربيتی گيريهای سياستگذاری است و در سطح بر جهت

های نظام تربيت و نگريستن انتقادی به  گيرد. حساسيت نسبت به آرمانمدرسه مدنظر قرار می

سيت نسبت به نظامهای تثبيتگر سلطه به ويژه در عرصه نظام اوضع موجود در پرتوی آنها، حس

ديدن هويت انسانی از جمله مند  گری در جريان تربيت و اليه تربيت، توجه به کنش

جويی شود. از  بايد از سوی انديشمندان حوزه فلسفه تربيت پی هايی است که عمدتاً چرخش

گری اجتماعی نسبت به فاصله ميان اهداف نظام تربيت  هايی چون مطالبه سوی ديگر، چرخش

مندی  در نظر گرفتن اليه ،و وضع موجود، توجه متعادل و تلفيق عمق و جامعيت در دانش

ست که در سطح سياستگذاری بايد هايی ا تکنوايی هويت، بايسته /هويت و در نظر گرفتن تنوع

های تربيتی به آنها توجه داشته باشند. در نهايت،  نظر قرار گيرد و مجريان و ناظران سياستمد

آموزان،  اجتماعی دانش-هايی چون اتصال دادن محتوای آموزشی به زندگی شخصی چرخش

  گری  کنشنسبت به هنجارها و تقابل با هنجارهای نابخردانه، تالش برای تقويت حساسيت 

هايی است که بيشتر بايد  های فناورانه، چرخش آموزان و نگاه اخالقی به دانش گرايانه دانش واقع

 کالسی دنبال شوند. -ای در فرايند عملی تربيت و در بستر روابط مدرسه

هايی را پيش رو قرار  ها، چالش ه اعمال اين بايستهدر عين حال بايد در نظر داشت ک

بخش،  آميز نهاد تربيت با نهاد فرهنگ و نيز حاکميت جهت خواهد داد. از جمله ارتباط تعارض

مجموعه حاکميت و توسط  هاست. زيرا نظام تربيت عمدتاً از جمله مهمترين اين چالش

هايی نهادی، بطئی و مقاوم در  عهمجمو شود و اين دو مجموعه، معموالً فرهنگ راهبری می
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مقابل تغييرند. از اين رو، نهاد تربيت در مقام ميوه اين دو مجموعه، نهادی مقاوم در مقابل 

ها در آن با دشواری مواجه است. در اين ميان، راه  تغيير خواهد بود و تحقق اين چرخش

ت خرد از پايين از باال و هايی چون تنوع بخشی به مدارس و نهادهای راهبر مدارس، تغييرا حل

مديران...( و نيز ايفای وظيفه نقادی توسط نهادهای  -ای )معلمان توسط کارگزاران مدرسه

توانند راههايی برای برون رفت از اين دشواری باشند. راههايی که  علمی چون دانشگاه می

   نيازمند تحليل و ارزيابی بيشتر و مناسب سازی برای نظام تربيت ايران است.
 

معصومه رمضانی ايده اصلی موضوع و مطالعات اوليه را انجام داده و در  سهم مشارکت نویسندگان:
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، 

ها، بحث و نظر، و مرور نهايی و همچنين مشارکت در اصالحات را انجام ش محتوا، تحليلويراي
 ها، مرور و تاييد نسخه نهايی مورد تاييد نويسندگان است. داده است. بحث درباره يافته

اند نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که در تکميل اين پژوهش مؤثر بوده سپاسگزاری:
 دارند.یاعالم م

 .ندارد وجود منافعی تعارض نوع هيچ مقاله اين در که کنند می اذعان نويسندگان تضاد منافع:
 اين پژوهش با هزينه پژوهشگران انجام  منابع مالی:

 گونه حمايت مالی دريافت نشده است.شده است و برای انجام آن هيچ
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