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چکیده 
تربیت وترین مسائل اساسی بشر، مسئله تعلیممهمازیکی

به این در بین  فالسفه و اندیشمندان  مختلف  همواره  کهت اس
از گذشته تا امروز  تعلیم و تربیتلهئمس. استامر مهم  توجه  شده

در دنیاي  معاصرکهاي  گونهتغییراتی  را پشت سر  گذاشته،  به
مدرنیسم ستو پپراگماتیسمهمچونجدیدبا پیدایش مکاتب 

یکی  از مهمترین  این . استشدههاي  جدیدي وارد عرصه
در انتقاديهاي اندیشهظهور، مدرنیسمها در دنیاي پستعرصه
ی از عنوان یکبهژیروهنري.استتعلیم و تربیتزمینه
انتقادينظریه با طرح،مدرنیسممعاصر  پستپردازان نظریه

له ئمسنوعی از تعلیم و تربیت است که در آنصدد ارائه در
این . و فرهنگ از اهمیت خاصی برخوردار استخالقسیاست، ا

و با هدف بررسی نظریه انتقادي هنري ژیرو و تبیین تعلیم،مطالعه
هاي این مشرب در صدد  استخراج داللت،تربیت انتقادي وي

هاي اهداف و اصول تعلیم و تربیت و نیز نقشفکري در زمینه
لی انجام  تحلی_است که به روش توصیفیمعلمان و شاگردان 
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Abstract:
The problem of  pedagogy  always

considered by philosophers and scholars, one of
the most important issues. Nowadays, different
perspectives toward this problem covers
different concerns  such as pragmatism and post-
modernism in his realm. One of these most
important notifications of post-modernism
concern is the rise of critical thinking in
pedagogy.

Henry Giroux, a post-modernism theorist,
tried to present a kind of pedagogy in which
politics, morality, and culture are of great
importance.

This study searches to find out this
movement’s implications for the pedagogical
aims and principles and also the roles of teachers
and students by studying critical theory of Henry
Giroux and his critical pedagogy  through  a
descriptive-analytical research.

Keywords: Critical Theory, Pedagogical
Implications, Pedagogical Goals, Pedagogical
Principles, Roles of Teachers and Students,
Henry Giroux.

*Assistant professor in philosophy of Education
Kharazmi University ,Tehran

Email: salehihidji2@yahoo.com



...هايتبیین نظریه انتقادي هنري ژیرو و داللت:صالحی82

مقدمه 
خود نیازمند ارائه هر جامعه براي اداره امور زندگی

ها و نیازهاي زندگی تربیتی متناسب با الگوو تعلیم
جامعه بتواند آموزش و اگر هر. استنسل خود

هاي فرهنگی، و متناسب با پیشرفتشی مطابقپرور
تردید باشد، بیاجتماعی، سیاسی و اقتصادي خود داشته

ها زیر پا خواهد زمینههاي پیشرفت را در همه قله
به دلیل حساسیت و تعلیم و تربیت مسأله.گذاشت

و تعلیم و تربیت اهمیت آن همواره از دیدگاه فالسفه
. استورد توجه بودهمپرورشین و مربیانیمتخصص

ندان و تربیتی اندیشمبه  دیدگاهاي فلسفینگاهی
دهد که هر یک از شناسان نشان میفالسفه و جامعه

بسته به دیدگاه خود و نیز  فرهنگ و سیاست هاآن
در زمینه ، حاکم بر جامعه عصري که در آن می زیستند

اینتبیین و بررسی. اندداشتهنظریاتی تربیت وتعلیم 
براي ايرهنمودهاي ارزنده،ها و نظریاتدیدگاه
اندارکاران تربیتی ارائه خواهدکرد تا با تکیه بر آن دست

جامعهتعلیم و تربیت هايساختها بتوانند زیررهنمود
در اینکه البته . دهندخود را مورد تغییر و تحول قرار

هاي تربیتی جزء سیاستتغییر، تحول و نوآوري باید
این مسئله م آموزشی باشد شکی نیست ولی هر نظا

بلکه تغییراتی مهمشود،نمیهر نوع  تغییريشامل
د جامعه را  در مسیر پیشرفت قرارداده نکه بتوانهستند

عنوان عنصري زنده و حیاتی را بهتعلیم و تربیت و
. دنبراي پاسخگوئی به نیازهاي آن جامعه مهیا ساز

هاي تفکرشاخهن تریمهماز، یکی مدرنیسمپست
ریچارد چون یبا پیدایی متفکراناست کهمعاصر
توانسته 5و فوکو4، لیوتار3، ژیرو2، مک کارتی1رورتی

ویژه در ها بههاي نو در اغلب زمینهاست با طرح اندیشه

1. Richard Rorty
2. McCarthy
3. Henry Giroux
4. Jean-François Lyotard
5. Foucault

آن را وارد عرصه جدیدي کند که تربیت،و زمینه تعلیم
از در آن بر تحول تغییر، نوآوري و خالقیت بیش 

ها اي از این نظریهنمونه. شودمیتأکید پذیرش و القا
شود نظریه که در نوشتار حاضر به آن پرداخته می

. انتقادي هنري ژیرو است
پرداز امریکایی تعلیم و نظریه، )1943(هنري ژیرو
تعلیم و تربیت هاي خاصی در زمینهتربیت، دیدگاه

اصی را برايهاي خد داللتتوانمیهادارد که تبین آن
. به ارمغان آوردتعلیم و تربیت 

تعلیم و «بررسی نظریه و ابتدا به،مقاله حاضر
هاي ژیرو پرداخته و سپس داللت» 6تربیت انتقادي

تعلیم و تربیت تربیتی این نظریه را در زمینه اهداف
همچنین در . مورد بررسی و تحلیل قرار خواهدداد

بر مبتنی و تربیت تعلیم چند اصل از اصول،بخش سوم
گرفته و به برخی از نظریه انتقادي مورد توجه قرار

باتعلیم و تربیت هاي معلم و شاگرد در جریاننقش
. اشاره خواهدشد،بر دیدگاه ژیروتأکید 

نري ژیروانتقادي هتعلیم و تربیت نظریه و
به تأسیس مؤسسه »7نظریه انتقادي«سابقه 

انکفورت آلمان در سال تحقیقات اجتماعی در شهر فر
تدریج در گروهی از محققین که به. گرددباز می،1924

،1920بودند در اواخر دهه هم آمدهاین مؤسسه گرد
انتقادي را ها نظریهآورند که بعدوجود میهتشکلی ب

نظرانی صاحب).49: 1376میرلوحی، (کندریزي میپی
کوزه،  هربرت مار)1973(هورکهایمرماکسمانند

و ) 1937(فریر،)1929(، یورگن هابرماس)1979(
در اندکی کهفاوترغم تعلی) 1942(ژیرو 
، از این نظریه جانبداري وجود داشتشانهاياندیشه

چهره برجسته و با نفوذ این گروه ماکس. اندکرده
اي که در فصلنامه تحقیقات قالهاو در م. هورکهایر است

6. Critical pedagogy
7. critical theory
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گرایی و تسلط نت عقلبه چاپ رسانده از ساجتماعی 

داري متأخر، تکنیکی و ابزاري بر طبیعت، نظام سرمایه
شدن فردیت انتقاد حاکمیت سیاسی توتالیتر و نابود

هاي موشکافانه به بررسی امکان ایجاد کرده و با تحلیل
.پردازدیرات در مناسبات اجتماعی مییتغ

هاي چشمگیري رغم جذابیتنظریه انتقادي، علی
اخیر داشته، انتقادهایی هاي پردازان سالنظریهکه براي 

خواه در ، انتقادي جامعهنظریه«. استنیز به دنبال داشته
،اشهابرماسشکل اولیه آن، خواه در شکل 

حمایت است که نظریه تربیتی در واردترین  نسبی تازه
و گروه خاصی از مربیان را هچشمگیري را جلب نمود

پژوهش  ورود این نظریه به . استخود کشیدهسويبه
مانندنویسندگانی .شدتربیتی  با استقبال  گرم مواجه

فینبرگ که معتقد بودند نظریه انتقادي قادر است از 
گرایی و حریف آن الگوي فاصله بین مکتب اثبات

مکاتب پژوهش تربیتی زیرا هر دو ،تفسیرگرا فراتر رود
بهشتی، ( ».اندفراوان واقع شدهمورد هجوم انتقاداتی

1386 :409.(
، که از زمان پردازان انتقاديهدف محوري نظریه

مکتب فرانکفورت در آلمان شکل گرفت، این پیدایش
کشی گري و بهرهبود که بتواند جامعه را از روابط سلطه

پردازان این نحله، گروه به نظر اغلب نظریه. رها سازد
ي و کشی سیاسی، اقتصادمسلط برجامعه با بهره

فرهنگی در صدد القاي عقاید و افکار خود به 
تنها .هاي ضعیف براي تأمین منافع خود هسنتدگروه

توان به رهاییبا آموزش و پرورش صحیح است که می
پردازان نظریه،رواز این. اي کمک کردچنین جامعه

تعلیم و تربیت «مانندانتقادي با محورقراردادن مفاهیمی 
تعلیم و «و » 2م و تربیت رادیکالتعلی«، »1بخشرهایی

تئوري انتقادي در کارگیري بهدرصدد » 3تربیت انقالبی
.هاي مختلف آموزش و پرورش هستندزمینه

1. libratory pedagogy
2. Radical pedagogy
3. Revolutionary pedagogy

توان از بررسی دیدگاه پداگوژي انتقادي ژیرو می
به دو مفهوم کلیدي از تبیین نظریه انتقادي ژیرو که 

. افتدست ی،تربیت داردوارتباط مستقیمی با تعلیم
در انتقاد از ژیرو . است»4انتقاد«،یکی از این مفاهیم

با نادیده کند که این نظریه، عنوان میظریه مقاومتن
از طرفی، و سیاست در بازتولیدگرفتن نقش دولت و
کننده پذیرش منطق سلطه از طرف ایجاد شرایط تقویت

دیگر، به بازسازي طبقاتی و تریبت طبقه کارگر 
تالش ،بنابراین). 1983،ژیرو(شودتهی میپذیر، منسلطه

نظریهایننقادانه ارزیابی،نظریه مقاومتدر تحلیلاو
.است
وضوح هبدر دیدگاه ژیرو را انتقادکید بر الوه تأعهب
یکیفیت آموزشها وتوان در نقد کارکرد دانشگاهمی
ها ودانشگاههدف کند و ادعا میژیر. ها مشاهدنمودآن

.آموزي خالصه شودحرفهدرنبایدعالی زشمراکز آمو
براي تمرین جریان انتقادي مکانیباید دانشگاهبلکه

جوانانی با اخالق شهروندي دموکراتیک، باشد تا بتواند
.)2009ژیرو،(تربیت کند

هاي لفهؤیکی از م» انتقاد«له ئمس،در هر حال
ین معنی دب.آیدشمار میبهاساسی جامعه دموکراتیک

مفروضات ،اساس منطق مشخصه فرد بتوانند برک
را از مفروضات غیراساسی لهئمساساسی و بنیادین یک

آن تشخیص دهد و براي تبیین نظریه خود شواهد و 
طور که ریچارد پاول همان. دهمدارك منطقی ارائه د

اساسی در زندگی امروزي فقدان ئله مس:کنداشاره می
او . استنشدهآزمایشمنطق، فقدان عقالنیت و زندگی 

گفتن و سخنروشمعتقد است که الزم است مردم 
هاي روزمره زندگی انتقاد صحیح از مفروضات گزاره

تحلیل و توانایی: پاول معتقداست. خود را بیاموزند
هاي اصلی پایه،بررسی مفروضات و داشتن منطق

). 66: 1990پاول،(»هستندزندگی آزمایش شده 

4. critique
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ادي همچون پائولو فریر، متفکران مکتب انتق

مارکس، ژیرو و مک الرن  در تالش هستند که زمینه را 
. براي تقویت تفکر انتقادي در جامعه  فراهم کنند

هایی از گرفتن جنبهنظربا در،هریک از این اندیشمندان
نظریه . کننداین نظریه در بسط و توسعه آن تالش می

،ماننونو1982، اپل(درسیدر نظریه برنامه،انتقادي
،)1982(بیتز،)1980و1986،فوستر(آموزشی، )1977
، )1986،کار و کمیس(، پژوهش عملی)1982(ژیرو

هاي تحلیل سیاست، )1987، بالدوین(معلمتربیت
، نظریه )1982،ویلر(ریزي، برنامه)1985،برونتی(تربیتی

،مزیرو(بزرگساالنو آموزشی ) 1989،بانگ(تربیتی 
: 1386بهشتی، (استداشتهکاربردهاي بسیاري ) 1985
411(

انتقادي تعلیم و تربیت نظریه انتقادي و،بنابراین
این . استهاي تربیت تأثیر داشتهامروزه در همه زمینه

ایده که سابقه آن به کارهاي مارکسیسم جدید در نظریه 
را پردازانینظریه، )1992، استانلی(گرددانتقادي برمی

اجتماعی به رفته از علومرفتهکرده وبه خود جلب
نظریه انتقادي .استحیطه علوم تربیتی نیز رسوخ یافته

هابرماس با طرح از جانب متفکرانی همچون یورگن
وارد عرصه»بخشو تربیت رهاییتعلیم «مبناي فکري 

،»بخشتعلیم و تربیت رهایی«. شودمیتعلیم و تربیت 
شمار آلمان بههاي عمده تربیتی معاصرگرایشکه از 

را از وابستگی به ) شناساییفاعل(انسانوآیدمی
مبناي  تفکرات ،کندکننده آزاد میء جبرهاي شی

مفهوم ،سانبدین«.گیردقرار میهابرماستربیتی 
هاي تربیتی در آثار و ادبیات دیدگاه،از آن پس،رهایی

هايتربیت چپومبتنی بر رهایی که در آلمان به تعلیم
است، به یک مقوله و اصطالح جدید نیز معروف 

از ،گامیوخنهانس،براي مثال. شدمحوري تبدیل 
در، بخشرهاییتعلیم و تربیت بزرگپردازان نظریه
:نویسدمی»مدرسه انتقادي«:عنوانباخود کتاب

لهئمسرهاسازي جامعه از طریق نهادهاي آموزشی به«

: 1376رلوحی، می(»استمحوري زمان ما تبدیل شده
39.(

،آلمانولفگانگ کالفی درچون نظرانی صاحب
تأمل «:اندو تربیت انتقادي را چنین تعریف کردهتعلیم 

که چگونه امکاناین و تفکر مستمر و پیگیر درباره 
توان هر یک از افراد جامعه را واقعاً به خودمختاري، می

بعد از . »رهنمون ساخترهایی و خوشبختی فردي 
تئوري انتقادي توانستند،ع آن فریربتَ، و بهکه مارکوزهآن

توجه متفکرانی ،کنندواردتعلیم و تربیتعرصهبهرا 
،واقعدر . ژیرو نیز به این مسئله جلب شدمانند

تعلیم و تربیت و نیزافکار و اندیشه انتقادي،ايگونهبه
هاي انتقادي او بیش از همه تحت تأثیر افکار و اندیشه

نیز مانندوي ،با این حال. قرارگرفتارکوزه و فریر م
شکل عینی در جریانفریر نتوانست تئوري انتقادي را به

از طرفی . در کالس درس تبیین نمایدتعلیم و تربیت 
در . تئوري انتقادي ژیرو بیشتر انتزاعی و فلسفی است

بررسی اندیشه انتقادي ژیرو براي متفکران،هر حال
.از اهمیت خاصی برخوردار استامروز تعلیم و تربیت

کهاستپرداز انتقادي امریکایینظریه،هنري ژیرو
.  داردهاي مختلفکتب و مقاالت متعددي در زمینه

هاي او از جمله کتاب معروفنگاهی به آثار و نوشته
هاي مدرنیسم، فمنیسم و سیاستپستبر اي مقدمه«

گروهاي  متماکه دهدمینشان،)1991(»1فرهنگی
هاي خود را بتوانند نقشفرهنگی و سیاسی باید

. ایفا کنندتعلیم و تربیت خوبی  دربه
بخش تربیت انتقادي را قوامهنري ژیرو تعلیم و

تربیت تعلیم و،همچنیناو. داندسیاسی میزبان
نیز دگرگونی واي براي تحول وانتقادي را وسیله

سیاسی اخالقی وعاملی براي در نظرداشتن مالحظات
.)1990ژیرو ،( کندگوناگون تلقی می

1. introduction to postmodernism, feminism and
cultural politics
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بیانگر جدیت ،گوناگون نظریه انتقاديکاربردهاي

در جهت استفاده از نظریه تعلیم و تربیت مربیان
استفاده از . استتربیتیهايزمینهانتقادي در همه

عنوان یت را بهتربومربیان تعلیم،انتقادينظریه
زسازي نقش خود و شاگردان را در جهت با،آفریننده

در عرصه کالس  درس در ،عنوان منتقدان فعالبه
. کندجهت دفاع از عقاید و تفکرات خود هدایت می

را پیشنهاد »تربیت مرزيوتعلیم«نوعی از هنري ژیرو 
تعلیم و کهنکند که بسیاري از اهداف سنتی و می

درصدد ود،خاو  با نگاه انتقادي . ریزدرا فرو میتربیت 
ها است  که در آن همه گروهتعلیم و تربیت ارائه نوعی

اند و زیر هایی که در حاشیه قرار گرفتهبه ویژه  گروه
توانند ابراز عقیده کنند، به نفوذ فرهنگ مسلط نمی

اگوژي انتقادي تسلط و با طرح پد. آوردمیدان می
.بردمیسؤال سسسات  تربیتی را زیرفرهنگ نافذ مؤ

تعلیم و تربیت روندي سیاسی ،دیدگاه ژیرواز 
خواه  هدف ایجاد یک جامعه مساواتکه با است 

و تعلیم و تربیت انتقادي به . پذیردانجام میدموکراتیک
با باید آموزش عمومی را ،زبان سیاستجاي رد

پیوندت،خواه و دموکراضرورویات جامعه مساوات
داند میاخالقی ايپروژهراانتقاديآموزشژیرو.دهد

اصلی مثابه مسئلهاخالق باید بهکند کهو تأکید می
رشیدیان،(شودنظر گرفتهدرانتقاديتعلیم و تربیت

1382 :723 -724 .(
انتقادي واکنش تعلیم و تربیت خالصه اینکه«

شده دهاي نهادینهگرا  نسبت به کارکرمربیان  پیشرفت
ت تربیتی و مؤسساآموزش و پرورش است و در زمینه

ها سؤاالتی را در مورد نابرابري قدرت دیگر رسانه
ها براي بسیاريها و شایستگیاسطوره کاذب، فرصت

شدههاي باور درونیروش نظامآموزان و نیز از دانش
»مطرح سازند،ها در زندگیهوافراد و گراستفاده مورد

). 1999،نیکوالس بر و  بلیز و بریک(

ظریه دیگر مفاهیم مهم در ن، از»سلطه«مفهوم 
اجتماعی است سلطه نوعی کنترل«. استانتقادي ژیرو 

ها و اعمال اجتماعی طبقه غالب که در آن عقاید، ارزش
هاي مدرسه، خانواده، رسانهماننداز طریق نهادهایی 

زیبا کالم و (شودعمومی و غیره تولید و منتشر می
).42: 1393محمدي، 

شناسی سوي جامعههب«عنواناي با ژیرو در مقاله
منتقدین «:نویسدمی،)1979(»درسیجدید برنامه

براياز اینکه بیش ،درسیشناسی جدید برنامهجامعه
از برنامه درسی تالش کنند، مفهومی دیدن مدل 

درسی ساخت پارادایم سنتی برنامهکه زیرمفاهیمی
.کنندعنوان رهنمودي براي عمل استفاده میهب،هستند

استاندارهاي هاي ارزشیاینگونه مفاهیم با قضاوت
رهماهیت آزادي و کنترل گدرمورداخالقی و سؤاالتی 

تنها این مفروضات بیانگر ، نهطور ویژههب.اندخورده
ها هستند که مربیان براي ساختارمندیکسري ایده

برند کار میهدرسی بخود از برنامهنمودن تصورات 
به راها اد درسی عملی که این ایدهبلکه همچنین مو

حکایت از حقایق طبیعی و خودکشانند تصویر می
بنابراین، تاریخ . داردضروریات موجود در افکار ایشان

ها رسوب کرده وشامل مفروضات مفهوم در این برنامه
مشترکی هستند که از زمینه تاریخی که در آن رشد 

.)1979ژیرو، (» اند، تکیل شده استیافته
توجه به دو  الیه پنهان و رسمی در سلطه برنامه

هاي ارزشی و هدف نقد سلطه، با درسی از جانب ژیرو
او معتقد است  . درسی پنهان استهنجاري در برنامه
هاي از سلطه پنهان الیهدرسی نبایدکه عامالن برنامه

).1979ژیرو، (ورزنددرسی غفلت درونی برنامه
این سنت، نظیر  پائولو فریر، نویسندگان موافق با

تعلیم و در زبانمعتقدند،الرنپتر مکهنري ژیرو و 
در جستجوي شخص منتقد، شخصی ،انتقاديتربیت 

تنها قادر به نهچنین شخصی . آزادي و عدالت است
در جریان بلکه خواهد بود،عدالتی بیاستادانه تشخیص
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کندیسمت تغییر حرکت م، بهانتقاديتربیتوتعلیم 

).1979ژیرو، (
: سؤاالتی نظیر اینکهبه،پردازان انتقادينظریه

درسی چه کسانی هستند؟ چه کسانی طراحان برنامه
کنند؟ و یا چه هاي تربیتی را تعیین میاهداف و اولویت

مانند آنچه درکنند؟ کسانی مدرسه را کنترل می
طور انتزاعی و هلیسم و رئالیسم مرسوم است، بآاید
مسائل ،مدعی هستندها آن. گویندنمیپاسخ فیزیکی متا

حساس تربیتی بر قدرت یک گروه براي کنترل گروه 
کوشند ارباب قدرت در جوامع می. دیگر استوار است

تا دیدگاه خود را درباره معرفت، تحصیالت، برنامه 
درسی و تدریس به کسانی که فاقد قدرت سیاسی و 

بزارهاي مهم قدرت ا. اقتصادي هستند، تحمیل کنند
که ،شامل اسناد معتبر، یا متون درسی است

کار بهگروه حاکم، به تسلط » 1مشروعیت بخشیدن«براي
).474: 1387گوتک، (»شوندگرفته می

نتقادي ژیرو، عامالن سیاسی اتعلیم و تربیت در
تعلیم و تربیت قدرت نابرابر خود را بر جریاناتنباید

نظریه انتقادي، در طرفداريبه مانن ون. مسلط کنند
برنامه«:نویسدمیدر این مکتب،درسی زمینه برنامه

هاي هم پیوسته از سبکاي بهعنوان مجموعهدرسی به
ه نظارت، نقد و توجینیازمندشود که رفتاري تلقی می

.)411: 1386به نقل از بهشتی،(»دهستن
نگ درسی هر جامعه از فرهساختار برنامه،بنابراین

واین آداب. تاریخی و اجتماعی آن جامعه جدا نیست
بخشی از گان،فرهنگ و دستاوردهاي گذشت،رسوم

. دهنددرسی را تشکیل میهاي دانش برنامهپایه
عالوه ممکن است نابرابري در قدرت حاکم بر هب

درسی زمینه را براي القاء حقایق تدوین محتوي برنامه
این . ی دیگر فراهم کندو عقاید گروهی خاص بر گروه

: کندکه پائولو فریر بدان اشاره میاست موضوعی 
طور مطلق و دقیق جدا از جامعه  وجود مدارس به«

1. legitimize

هاي جمعی مدرسه در واقع تجسمی از نگرش. ندارند
هاي سازمانی مدارسه نفوذ یک از جنبههردراست که

). 1973،فریر(»اندکرده
تأکید قویاً،درسیامهشناسی جدید برنگروه جامعه«

دارد که مدارس بخشی از یک فرایند وسیع اجتماعی 
اجتماعی خاص _در چارچوب اقتصاديبایدکه هستند

باید درسیبرنامه، عالوهبه. گیرندمورد قضاوت قرار 
از این . تر دیده شودعنوان بخشی از فرهنگ بزرگبه

درسی معتقد است رابطهدید یک منتقد جدید  برنامه
مورد بازبینی و آزمایش باید درسی مدارس و برنامه
به باید سواز یکاین بازبینی مجدد . دوباره قرار گیرد

و جامعه نافذ و مسلط توجه ارتباط بین مدارس
باید، چه در برنامه باشد که در این زمینه مدارسداشته
،3درسی پنهاندر برنامه،و چه2رسمیدرسی

فرهنگیو سیاسی،ایدولوژیکیرهنمودها و باورهاي
ها را در بر گرفته است، مورد دقت و که آن برنامهرا

، باید بر این مسئلهاز طرف دیگر. توجه قرار بدهند
هاي درسی روزانه در که چگونه متنکردتأکید 

توانند معانی متفاوت، تعامالت کالسی بین افراد می
ماعی  اجتهاي فرهنگی و ارتباطات الزامات، ارزش

). 1979ژیرو، (جدیدتري را خلق کنند
و براي آموزشی در زمینه مدیریتن ژیرو و دیگرا

نویسندگانی «. انداداره امور آموزش، نظریاتی ارائه داده
بیتر، فوستر و ژیرو معتقدند اداره مدارس وقتی بر مانند 
ها معادل آناز نظرکه(ی نظریه مدیریت علممبناي
هاي شود فقط بر جنبهانجام،)تساگراییاثبات
از دیدگاه . ورزدمیتأکید اي عملیات آموزشرویه_فنی

شان مدارس باید با همه پیچیدگی تعاملی،این افراد
این کار  باید با استفاده از .  مورد مطالعه قرار گیرند

بر فهم و تفکر تأکید روش تحلیل فرهنگی همراه با
تحلیل فرهنگی به دلیل منطقی. انتقادي صورت پذیرد

2. formal curriculum
3. Hidden curriculum
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نیروي -فرهنگ«بیان ژیرو آن است که اندیشه

فرایند مسلط رد» داي نیرومنلحظه- سیاسی
).411: 1386بهشتی، (»است

را روندي سیاسی با هدف و تربیت تعلیم ،ژیرو
داند و خواه دموکراتیک میایجاد یک جامعه مساوات
به جاي ردتربیت انتقادي و بر این باور است که تعلیم

یک می را با ضروریات عموآموزشباید،سیاستزبان
او.پیوند دهدخواه و دموکراتجامعه مساوات

اي است انتقادي پروژهمعتقد است که آموزشهمچنین 
تعلیم و اخالقی و اخالق باید به مثابه  مسئله اصلی

: 1382رشیدیان، (شودانتقادي در ظر گرفتهتربیت 
723-724.(

ایطی را فراهم باید شرتعلیم و تربیت ،ژیرواز نظر
بدون درنظر گرفتنها و افراد جامعهآورد که همه گروه

جنسیت، فرهنگ، نژاد و طبقه در مسیر رسیدن به 
که اینباشندمشارکت فعال داشته،جامعه دموکراتیک

هاي فکري و نظرداشتن عالئق و اندیشهمستلزم در
گروه، طبقه و نژاد در ان از هرآموزفرهنگی همه دانش

پداگوژي انتقادي ژیرو در . استتعلیم و تربیت جریان
انتقادي شرایطی تعلیم و تربیت صدد  است تا با ایجاد

هاي را براي تغییر در نوع دانش، عدالت و مهارت
یافتن شهروندي جاي پرورشهشاگردان ایجاد کند تا ب

.یندبار آهصرفاً  خوب، شهروندي انتقادي ب
بر تأکید تعلیم و تربیت انتقادي باید از طریق«

هاي جدید ی و خلق مکانفروپاشی مرزهاي انضباط
تولید دانش، صتعلیم .کندر جدیدي از دانش را خلق و

انتقادي به این معنا باید به مثابه سیاسی و تربیت 
).726:همو(»از ضد خاطره احیا شودفرهنگی و شکلی 

تعلیم پردازان انتقادي،ریهاز دیدگاه نظ،در هر حال
هاي سنتی خود و نگاه ابزارگونه باید در روشو تربیت 

ودر تعلیم. به معلمان و شاگردان تجدیدنظر نماید
آفرین معلمان روشنفکرانی تحول،تربیت انتقادي ژیرو

تربیت واي در جریان تعلیمهستند که جایگاه ویژه

و شرایط تالش کردن امکاناتها با فراهمآن. دارند
به طور مساوي، براي طرح کنند تا همه شاگردان می

.باشندهاي الزم را داشتهعالئق و افکار خود، فرصت
د و هرگز به نآفرینچنین معلمانی خود نیز تحول می

هاي خود و یا دیگر آموزان عالئق و ارزشدانش
مهصورت رسمی و چه به شکل برناهچه ب،ها راگروه

.کنندسمی و پنهان تحمیل نمیدرسی غیرر
»1معلمان در حکم خردمندان«ژیرو در کتاب

بیت انتقادي است که مربیان صدد نوعی تر، در)1988(
آفرینعنوان کارگزاران فرهنگی و متفکران تحولرا به

نظر ي خاص سیاسی و اجتماعی، درهاواجد نقش
ي تعریف نقش معلم بر تربیت انتقادي به جا. گیردمی

سازي نقش وي زبان تخصصی فنی، به روشنحسب 
ها عنوان اندیشمند و کارگزار فرهنگی که ایدئولوژيبه

کند، تري را تولید میهاي اجتماعی مناسبو عملکرد
).442: 1386بهشتی، .(نمایدکمک می

مدارس باید بتوانند ،تربیت انتقاديودر تعلیم
ندگی شند بر زکنند که قادر باشهروندانی را تربیت 

خلق دانش جدید و مدیریت آن ویژه برخود و به
این یکی از . باشندقدرت و کنترل کافی داشته

تربیت مرزي است که مورد نظر وهاي تعلیمویژگی
تربیت مرزي، فرصت الزم را براي وتعلیم«. ژیرو است

کند تا با منابع و مراجع آموزان فراهم میدانش
کدهاي مختلف فرهنگی، اي درگیر شوند که چندگانه

آموزان دانشتادهند، ها را تشکیل میتجارب و زبان
و از کنندبرخوردها انتقاديها را بشناسند، با آنداین کُ

فرمهینی فراهانی، (آگاه شوندها هاي آنمحدودیت
1383 :128.(

از مجموع آنچه که در مورد نظریه انتقادي ژیرو 
وي را به انتقاديت تربیوتوان تعلیممطرح شد می

:شرح زیر خالصه کرد

1. Teacher as a intellectuals
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تربیت سیاسی و مطالعات فرهنگی وتعلیم) الف

.رودشمار میتربیت بهومحور اصلی تعلیم
تربیت وعنوان بخش مهمی از تعلیماخالق به) ب

.آیدحساب میانتقادي ژیرو به
جدید شناسیبراساس دیدگاه منتقد جامعه) ج
درسی و نیز گوهاي سنتی برنامهدرسی، باید البرنامه

درسی هاي پنهان و غیررسمی برنامهالگوها و ارزش
.شدت مورد نقد و بازسازي قرار بگیردبه

بازتولید فرهنگی تربیت باید توانمندي وتعلیم) د
.در شاگردان ایجاد کندرا جدید و خلق دانش

ها نباید به متون درسی و دانش موجود در آن) ه
ي مقدس به معلمان و شاگردان تحمیل ضورت امر

.شود
تربیت باید شرایطی را جهت ایفاي وتعلیم) و

نقش فعال هم براي شاگردان و هم براي معلمان در 
.هاي مجازي فراهم کندمحیط
باالخره اینکه تنوع زبان و صداهاي گوناگون ) ز

تعلیم و لی است که ژیرو درترین مسائیکی از مهم
به این معنا که. استتوجه نمودهخود بدانتربیت 

شدن باید فضاي مناسبی براي شنیدهتعلیم و تربیت 
همه صداها، حتی صداهاي مخالف از هر گروه، طبقه، 

. نژاد و فرهنگ را فراهم آورد

انتقادي از نظر ژیروتعلیم و تربیت اهداف
مدارس باید بتوانند ،تربیت انتقاديودر تعلیم

که قادر باشند بر زندگی خود ،کنندشهروندانی تربیت 
خلق دانش جدید و مدیریت آن قدرت و ، درویژههو ب

اهداف یابی بهدستبراي. باشندکنترل کافی داشته
توان می،تربیت انتقادي از نظریه انتقادي ژیرووتعلیم

خواه، دموکراسیسلطه، انتقاد، جامعهمانندبه مفاهیمی 
،اشاره شدهاختصار، بداناهبخشی که در بو رهایی

پردازان انتقادي گیري که نظریهمراجعه و بر مبناي جهت

،تربیتوویژه هنري ژیرو نسبت به جامعه، تعلیمهو ب
واهدافی را براي تعلیم،اندمدارس داشتهومعلمان

.تربیت استخراج کرد
مفاهیم مهم دیگر از نیز »تربیت مرزيوتعلیم«

تربیت مرزي، وتعلیم.رودشمار میبهنظریه ژیرو 
کند تا با آموزان فراهم میفرصت الزم را براي دانش

دهنده کُدهاي مختلف فرهنگی و تشکیلمنابع و مراجع 
هاي محدودیتطور انتقادي، درگیر شوند و زبانی، به

).128: 1383فرمهینی فراهانی، (را بشناسند هاآن
نظر ژیروازاهداف تعلیم و تربیت انتقادي 

توان اهداف بر اساس آنچه پیش از این آمد، می
اساسی تعلیم و تربیت انتقادي از دیدگاه هنري ژیرو را 

.شرح زیر برشمردبه
جاي شهروند صرفاً پرورش شهروند منتقد به. 1

خوب و مطلوب؛
ویژه مسائل سیاسی توجه به مسائل اجتماعی به.2

ه؛ها از هر قوم، نژاد و طبقهمه گروه
هاي کمک به رفع سلطه سیاسی حاکم بر گروه. 3

اي و ضعیف و درنظرداشتن حق و سیاسی حاشیه
ها؛حقوق آن

یض نژادي و دفاع  از حق مظلومان، رفع تبع. 4
هاي مختلف جامعه؛ها و نژادگروه
خواه و دموکراتیک مساواتایجاد جامعه . 5

اخالقی؛
منظور درسی بهي برنامهاتغییر و بازسازي محتو. 6

، هدف و روش؛اایجاد تحول در محتو
هاي جدید براي معلمان و کمک تعریف نقش.7

ها در جهت ایجاد تحول در جامعه؛آنبه 
نقش و تبدیلکمک به بازسازي نقش شاگردان. 8

به نقش فعال و خالق؛ها آنانفعالی و پذیرندگی 
کردن جوانان از خطرات احتمالی موجود درآگاه. 9

ها در میان جوانان اعم از عصر جدید و شیوع آن
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رویه مواد مخدر و فضاهاي مجازي نامناسب مصرف بی

.اخالقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

انتقادي ژیرو تعلیم و تربیت اصول
ر زمینه نظریه طورکلی داز مجموع آنچه که به

را زیر تربیتی اصولتوان می،شدانتقادي ژیرو گفته
روحیه براي پرورش راهنماي عمل مربیان، انعنوبه

:استخراج  نمودانتقادي در فراگیران، 
م یکی از اصول مسلّ: بر نقد و انتقادتأکید اصل. 1

جریانتواند در که بر مبناي تئوري انتقادي ژیرو می
مورد تربیتوتربیت از جانب مربیان تعلیموتعلیم

مطابق این . قد استاستفاده قرار گیرد، اصل انتقاد و ن
اصل تربیتی در جریان تعامالت تربیتی هم مربی و هم 

شود به ها عرضه میشاگرد باید نسبت به آنچه که به آن
ها را مورد طور انتقادي آندید نقد و انتقاد نگریسته و به

ژیرو معتقد است . مطالعه و نقد و بررسی قرار دهند
زهاي فرهنگی از مربایدمعلمانکارگزاران فرهنگی و

نقد نظم اجتماعی عبور کنند تا بتوانند به تحلیل و
سیاسی مرزهاي موجود فرهنگی وهمچنینموجود و
، ژیرو(و طرحی دوباره بر این حوزه بیافکنندبپردازند

ي مطالب اهم در زمینه محتوله ئمساین.)1985
نظر قرارتواند مداز جانب معلم و شاگردان میزشیآمو

یا علم و شاگرد نسبت به آنچه خواندهمیعنی.گیرد
. شود  با دید  تحلیلی و انتقادي  نگاه کنندآموخته می

ات رزشیابی نیز مربی نباید صرف محفوظاز نظر ا
مدنظر ها هاي آنشاگردان را در ارزشیابی آموخته

و درخواست از گرفتن سؤاالت تحلیلی درنظر. قراردهد
نقد و انتقاد در این م باویی توأگشاگردان براي پاسخ

، مربی هرگز نباید بر همین اساس. زمینه مهم است
هاي آموزهباشد که شاگردان پذیرنده محضانتظار داشته

نسبت به دیدگاه نبایدمعلمان باشند و شاگردان هم
وارسی عقاید معلمان، متن . معلمان سکوت اختیار کنند

زشی هاي آموها و حتی سیاستها، ارزشي کتابامحتو

از جانب همه معلمان، شاگردان، بر مدارس بایدحاکم
ل ئترین مساان درسی، از جمله مهمریزمدیران و برنامه

.این اصل تربیتی است
گو چه وبحث و گفت: »1گفتمان«بر تأکید اصل. 2

بیت و چه در مکاتب انتقادي تروسنتی تعلیممدر نظا
. استودهمدرنیسم از اهمیت خاصی برخوردار بو پست

گو یا روش بحث وبحث و گفتها،این نظامدر 
در.ظر بوده استمدتعلیم و تربیت گروهی  در جریان

بسیاري انتقادي ژیرو گفتمان اهمیتتعلیم و تربیت 
ها، متفکران نظریه انتقادي معتقد هستند که دانش.دارد

ها با روش گفتمان بهتر روشنها و نگرشارزش
، معلمان انتقاديیم و تربیت تعلدر. شوندمی

، کارگزاران فرهنگی، بخشاندیشمندان رهایی
آیند که شمار میآفرین بهجو و تحولستیزهیروشنفکران

. ها شجاعت اخالقی و نقادي استخصوصیات آن
د که به خود و آورنده شرایطی هستنها فراهمآن

، روابط ظالمانه را دهندمیاندیشی فرگیران امکان باز
ها ارائه هایی نیز  براي رفع آنشناسند و راهمی
).166: 1378یاروند ایمانی، دن(»دهندمی

آن شاگردان و طریق گو روشی است که از وگفت
کارگیري زبان هگران در کالس درس با بآموزش

با هم پیوند ) نماد و تصویر(گفتاري و غیرگفتاري
ؤثر گوي موگفت.گذارنداثر مییابند و بر یکدیگرمی
فضاي مشترك و دریافت دوسویه تواند با ایجادمی

گران میان فراگیران و همچنین میان فراگیران و آموزش
برقرار اي رادادوستدهاي اجتماعی و اندیشه

).84: 1385مرجانی، (»سازد
،تقادي ژیرور دیدگاه انمطرح شده دیکی از مفاهیم

به در اینجا مفهوم صدا . است2تربیت صداوتعلیم
از آموزان معانی رادارد که در آن دانشاشاره ی یهاراه

هاي ذهنی متعدد که در جامعه در طریق موقعیت

1. discourse
2. pedagogy of Voice
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این مفهوم به میزان . کنندهاست تولید میدسترس آن

آموزان در ساخت معانی اجتماعی اشاره مشارکت دانش
که این موضع است در پی تحلیل،مفهوم صدا. کندمی
گر ساکت نگه ا توسط سیستم سلطههبرخی فرهنگچرا

وتعلیم. امکان حرف زدن ندارندوشوند میداشته 
که در نهادهاي کندایجاد میصدا این امکان را تربیت
هاي همه گروهریزي درسی صدايبرنامهو تربیتی

روابط نابرابر قدرت موجود از بین شود ونابرابر شنیده
.)64: 1393زیبا کالم ومحمدي، (»برود

مربی موظف است در ،هرحال، طبق این اصلبه
گو و بحث را وارد عمل وجریان تعلیم و تربیت، گفت

هاي کارگیري و تشکیل گروههتربیتی خود ساخته و با ب
ل مختلف زمینه را جهت شرکت همه بحث به اشکا

ها  براي نوع نژاد و طبقه آنبهشاگردان  بدون توجه 
مسائل گوناگون فراهم ارتقاي  بازاندیشی  و طرح 

.آورد
از دیگر اصول :گرياصل ضد اقتدار و سلطه. 3

انتقادي ژیرو، اصل توجه به حقوق مهم تعلیم و تربیت 
بر اساس این اصل، . همه افراد و شاگردان کالس است

و افکار معلم حق اقتدار و سلطه بر کالس، عقاید
قادي طور که در تبین نظریه انتهمان. شاگردان را ندارد

درصدد نیز بدان اشاره شد، تعلیم و تربیت انتقادي 
. است تا با اقتدار سلطه به مبارزه برخیزد

ریزان درسی معلمان، برنامه،مطابق این اصل تربیتی
گري  دراقتدار و سلطهو حتی گروهی از شاگردان حق

این اصل سازماندهی فضاي . را ندارندتعلیم و تربیت 
بدین معنا . گرفتخواهدز دربر و تدریس را نیکالس 

تر تفاوتمکه الزم است جایگاه معلم در کالس بسیار 
طبیعی است که براي تعامل . از شکل کنونی آن باشد

مستقیم تمامی شاگردان با یکدیگر و با معلم، الزم است
، و مدرني کالس از شکل سنتی به شکل جدیدفضا

ب کالس از دیدگاه این مکت. یعنی میزگرد تغییر کند
که در آن امکان تعامالت آموز محور مکانی استدانش

و امکان ، تحلیلاجتماعی، نقد، تحقیق، طرح مسئله
. شودهاي مختلف یادگیري فراهم میتجربه با سبک

آموزان به فهم نقاط قوت و ژیرو اعتقاد دارد که دانش«
هاي فرهنگی متفاوت و صداهاي گوناگون غناي سنت
ها باید یاد بگیرند که چطور عمل کنند و آن. نیاز  دارند

در مباحث سیاسی، انتقادي و اخالقی  فعاالنه شرکت 
).1991ژیرو و آرون، (»کنند

پداگوژي انتقادي، رویکردي عملی نسبت به 
تدریس، یادگیري و پژوهش است که از طریق گفتگوي 
انتقادي و تجزیه و تحلیل دیالکتیکی تجربه روزمره، 

،طور خالصههب. دهدد تأکید قرار میتدریس را مور
تربیت انتقادي به تدریس با عنایت به عمل وتعلیم

و هدفش رویکرد آن دموکراتیک.انتقادي توجه دارد
و برقراري برابري و عدالت اقتصادي و اجتماعی ایجاد

از اصول . هاي قومی و نژادي استبراي تمام گروه
ایت کرده و در اي و جنسیتی حمبرابري نژادي، طبقه

فتحی،(کندراستاي تحقق چنین برابري تالش می
1386.(
یکی دیگر از : اصل نسبیت دانش و معرفت.4

اصول مستخرج از دیدگاه انتقادي  ژیرو،  تغییر در 
توان این اصل را می. ها استها و بینشها، ارزشدانش

،مطابق این اصل. نامیداصل نسبیت معرفت و دانش 
م و قطعی ان دانش و معرفت را امري مسلّتوهرگز نمی
ي برنامهارویکرد انتقادي نسبت به محتو. تلقی کرد

مکاتب سنتی زمینه پیدایش دانش و تعلیم و تربیت 
این وظیفه خطیر بر. آوردهم میامعارف جدیدي را فر
هاي آموزان است که به نقد دانشعهده معلمان و دانش

وتعلیم. بپردازندهاخلق مجدد آنقبلی و بازرسی و
تربیت انتقادي باید از طریق تأکید بر فروپاشی مرزهاي 

صور تولید دانش، هاي جدید انظباتی و خلق مکان
تربیت انتقادي وتعلیم.جدیدي از دانش را خلق کند

سیاسی فرهنگی و شکلی امري به این معنا باید به مثابه 
).726: 1389رشیدیان، (»از ضدخاطره احیا شود
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ان نباید هیچ آموزان و معلمدانش،اساس این اصلبر

. عنوان معرفتی قطعی و یقینی بپذیرندگزاره معرفتی را به
هر .بلکه معرفت و دانش امري اجتماعی و موقت است

، ها ارائه دهدگزاره آنگاه که بتواند توجیه بهتري از پدیده
اي تر جهاي دقیقگزارهشود؛ حال آنکه میدرست پنداشته

چنانچه ژیرو هم بدان . دهدهاي جدید میخود را به گزاره
بر تأکید تربیت انتقادي باید از طریقوتعلیم، اشاره دارد

هاي جدید که فروپاشی مرزهاي انضباطی و خلق مکان
دانش را صور جدیدي  از باشد،دانش بتواند جایگاه تولید 

مثابه امري به این معنا باید به تعلیم و تربیت .خلق کند
»خاطره احیا شودفرهنگی و شکلی از ضد_سیاسی

).726: 1382الرنس کهون، (
تعلیم وتربیت و جوانان «اي با عنوان ژیرو در مقاله

به ،)2009(»1دار دموکراسیآموزشی و عهدهمنتقد نظام
انتقاد از یادگیري جوانان و شیوه آموزش کنونی 

ها و مراکز نشگاهها پرداخته و معتقد است دادانشگاه
آموزش عالی صرفاً به جوانان در ارتباط با شغل 

را امري ژیرو انتقال صرف دانش. دهندآموزش می
عالی دانسته و توصیه انحرافی در جریان آموزش

اي طراحی شوند گونهها بهکند فضاي کنونی دانشگاهمی
و به هایی دموکراتیک را فراهم آوردهکه محیط

تبدیل هاي الزم براي ان کسب مهارتدانشجویان امک
چنین فضایی . را بدهندیک شهروند انتقادي شدن به 

بصورت تاها ایجاد خواهد کردفرصتی را براي آن
مداخله انتقادي داشته ،عامالن اجتماعی در جهان

.باشند
رف انتقال معرفت و دانشبا توجه به اینکه ص،

ها و تآموز از معرفچیزي جز انباشتن ذهن دانش
تربیت ومربیان تعلیم،بنابراین،هاي کهنه نیستدانش

برخی .هاي صرف خوداري کنندتقال معرفتانید از با
، از نقش )1970(فریرهمانندپردازان انتقادياز نظریه

1. Education and the crisis of Youth: Schooling and
the promise of democracy

دهنده صرف دانش عنوان انتقالمعلمان آموزش سنتی به
سختیمنفعل معلومات بهعنوان پذیرنده آموز بهو دانش

2فریره این سیستم را بانکداري آموزشی. کنندانتقاد می

از زبان فریره ، )2001(3هیمن. استگذاري کردهنام
داند که آموزانی میماحصل این رویکرد تربیتی را دانش

شود، اما هاي خالی، انبارهاشان انباشته میمانند کشتی
دست هرگز بهتوان حرکت و انتقال این کاالها را

هاي آموخته به شیوهآموزان دانشدانش. آوردنخواهند
توانایی انتقال دانش و تفکر انتقادي را با ،سنتی
در واقع . اندوزي صرف به دست نخواهند آورددانش

چنین نگاه عینی به دانش به ثابت دیدن جهان منجر 
تنها انتظاري که از ،شود و در این وضعیتمی

ون و چراي توان داشت، تطبیق بی چآموز میدانش
.خود با وضع موجود خواهد بود

وهاي معلم و شاگرد از دیدگاه تعلیمنقش
تربیت انتقادي ژیرو

معلم و شاگردبه تشریح نقشمستقیماًاگرچه ژیرو 
توان به استخراج میبا مطالعه آثار او امانپرداخته، 

تعلیم و ها براي معلم و شاگرد درتلویحی برخی نقش
. ي، پرداختانتقادتربیت 

هاي معلمان ویژگی) الف
هاي معلمان  یکی از ویژگی: جویی منتقدتحول. 1

» 4منتقدیجویتحول«بر مبناي نظریه انتقادي ژیرو  
جوي ژیرو معلمان را به دو گروه تحول«. بودن است
،گروه نخست.کندتقسیم می»5جوانطباق« منتقد و 

د حال آنکه نکها و فشارهاي زیادي را تحمل مینقش
. کندرا کسب میهاو پاداشگروه دوم جوایز ارتقا

جایگاه با آفرین را افرادي روشنفکرمعلمان،ژیرو

2. banking concept of education
3. heyman
4. critically transformative
5. Accommodating
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نقش معلمان . داندمیاجتماعی و سیاسی جالب توجه 

ها را از هاي انتزاعی نیست که آنبندي به آرمانیپا
عامالن وظیفه اینزندگی روزمره دور کند بلکه 

نیاروند، (»نقد اجتماعی استوش گرفتن فرهنگی بر د
1387 :166.(

،)1985(»1معلمان در حکم خردمندان«ژیرو در کتاب
را درصدد تبیین نوعی تربیت انتقادي است که مربیان

آفرین که تحولعنوان کارگزاران فرهنگی و متفکرانهب
هاي خاص سیاسی و اجتماعی واجد احراز نقش

بیت انتقادي به جاي تعریف تر. گیرددر نظر می،هستند
نقش معلمان بر حسب زبان تخصصی و فنی، به 

عنوان اندیشمندان و ایشان بهسازي نقش روشن
ها و عملکردهاي کارگزاران فرهنگی که ایدئولوژي

.پردازدکند، میتري را تولید میاجتماعی مناسب
: احترام به عقاید و اعتقادات همه شاگردان. 2

توان احترام او به عقاید و را میدومین ویژگی معلم
ها، نژادها و طبقات ت شاگردان از همه گروهاعتقادا

پیرو مکتب انتقادي اجازه انمعلم. اجتماعی دانست
این معلمان توانایی . دند تعصب به خود راه دهنندار
مخالف را مورد نقد قرار داده و را دارند که عقیدهآن

به دور از هر گونه آموزان اجازه دهند تا به دانش
.هاي خود دفاع کنندایدهتعصب از 

سردادن نداي برابري کهمعتقد است،)1978(اپل
مگرعنوان محور آموزش انتقادي، کاري دشوار است،به

اقتصادي،وضعیتازواضحیتصویر،فردهراینکه
تاباشدداشتهنابرابرسیاسیهايپویاییوفرهنگی

. باشدآموزشیکارکردهايبرايايجاذبهمرکزبتواند
تارمنزله بهآنچهازبایدشخصهرساختار،تغییربراي

.باشدمطلعاست،ستموظلمونابرابريپودو
قادي درصدد هستند تا بر مبناي تناپردازان نظریه

که نحويهاي خود مدرسه را اصالح کنند، بهنقادي
ند تا مدارس به فضاي عمومی و دموکراتیک تبدیل شو

1. teachers as a intellectuals

هاي راستین دیدگاه نسل جوان به حقوق و مسئولیت
مدنی خویش بازشود اخالقی، سیاسی، اقتصادي و

).479: 1387گوتک، (
توانایی رشد خود و خالقیت در بازسازي . 3

بینش و داشتندلیل به،معلم منتقد: خود و دیگران
نگرش مثبت به همه همنوعان این قدرت را دارد که 

خود آن را  بازسازي نموده و ايحرفهمتناسب با رشد
به شاگردان نیز کمک کند همگام  با او در جهت تحول 

.کار ببرندهخالقیت خود را بخویشتن 

بر آموزش معلمان ،در آموزش و پرورش انتقادي
اگرچه هیچ راهنماي اجرائی براي . شودتأکید می

آموزش انتقادي معلمان وجود ندارد، لیکن سه روش، 
این سه رویه که نقطه اوج .م آموزش انتقادي استمالز

الرن، قادي یعنی ژیرو، مکهاي انتهاي تئوریسیندیدگاه
الدسن، بیلینگز، دیالرد، هوکس و دیگران دلپیت، 

بازتاب از طریق )الف: باشد، بدین قرار هستندمی
توسعه صدا از )فرهنگ و تجربه زیستۀ اشخاص؛ ب

ی و اجتماعی که در طریق نگاه انتقادي دنیاي شخص
جهتتغییر)گیرد؛ جگو با دیگران شکل میوگفت

برابري همه شهروندان از طریق سويجامعه به
وبرکا(هاي دموکراتیکمشارکت فعال در ضرورت

).1992بري،استوك

از دیگر : شناخت کافی از مسائل روز. 4
هاي معلم بر مبناي دیدگاه انتقادي ژیرو ویژگی

اطالعات و آگاهی وي از خطرات احتمالی بودن روزبه
ویژه شناخت او از مسائل جوانان موجود در جوامع و به

هاي روز و معلم از دانشناآگاهی. در مدارس است
ناتوانی او در راهنمایی موجب ها احتمالی آنخطرات

. شدآموزان براي انتخاب مسیر صحیح خواهددانش
انند از طریق تومعلمان برخوردار از دانش روز می

آموزان را از و سمینار در مدرسه، دانشبرگزاري کارگاه
وجود خطرات احتمالی مواد مخدر، عدم استفاده 
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به روابط مربوط صحیح از فضاي مجازي و مسائل 

بدیهی است معلمی که خود از این .جنسی آگاه سازند
باشد در تربیت شهروند مسائل شناخت کافی نداشته

.موفقی نخواهدداشتمنتقد، عملکرد 
هاي شاگردان ویژگی) ب

نظر اساسهاي شاگردان بردر خصوص ویژگی
صورت مختصر اشاره هتوان به چند ویژگی بژیرو می

:کرد
از جمله : پرسیدنتوانایی و جرأت سؤال. 1
هاي شاگردان  بر مبناي دیدگاه ژیرو ترین ویژگیمهم

هاي جرأت و جسارت در طرح سؤال در تمام زمینه
چنینی شاگردانی منفعل نبوده و هنگام . تربیتی است

رویارویی با موقعیت یادگیري جدید، نکات مبهم را 
تنویر در جهتپرسشی که . دهندمورد پرسش قرار می

دور از تمسخر و ها و بهافکار خود و سایر همکالسی
.شودشیطنت کودکانه در کالس عنوان می

از :اجتماعی-مشارکت فعال در امور سیاسی. 2
هاي شاگردان حساسیت نسبت به مسائل دیگر ویژگی

اي است که در آن زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه
فریره .کوچکی از جامعه استنمونه ،مدرسه. کنندمی

مدارس بطور مطلق و دقیق جدا «: نویسدمیبارهدر این
کننده مدارس در واقع مجسم.از جامعه وجود ندارند

ساختار آموزشی نفوذ که به ندهستعیهاي جمنگرش
هاي سیاسی، طرح اندیشه. )1973فریره( »کرده است

اخالقی، اجتماعی و حتی اقتصادي در جریان کالس 
مند و شاگردان را نسبت به مسائل جامعه خود عالقه

. کندآنها را براي مشارکت در امور جامعه، آماده می
جامعه چنین شاگردانی نقش مهمی در بازسازي  

شرایط فرهنگی مدرسه و تنوع . داشتخواهند
امکان مشارکت فعال در ،هاها و خرده فرهنگفرهنگ

این امر . کنداجتماعی را مهیا میو امور سیاسی
علوم راحتی از طریق تدریس درس تاریخ وهب

. اجتماعی بویژه در مدارس ایران قابل تحقق است

همراه با امید و آموزان بایدیادگیري دانش«،بنابراین
هاي آموزان با هویتزبان احتمال صورت گیرد تا دانش

. مختلف بتواند فرهنگ و تاریخ خود را بروز دهند
عنوان ههاي مختلف باید بآموزان با هویتدانش

گو با هم بپردازاند و در ومرزگذران فرهنگی به گفت
هاي محیط مدرسه گشودگی و احترام در برابر فرهنگ

، زیبا کالم و محمدي(»ا در عمل تمرین کنندمختلف ر
1393 :78.(
:تالش براي اصالحات تربیتی در مدرسه. 3

شاگردان باید نقش مهمی در اصالحات تربیتی مدرسه 
هایی توانند با طرح پرسشآموزان میدانش. باشندداشته

ها را مرتفع درسی نیازهاي آنآیا برنامه: نظیر اینکه
هاي خود زم است معلمان در نقشو آیا ال؟ کندمی

ها و گردتجدید نظر نمایند؟ در مجامع تربیتی، میز
هاي مدرسه به حل و فصل مشکالت و کنفرانس

طبق دیدگاه ،بنابراین. ل خود بپیردازندئبازنگري مسا
توجه هاي شاگردان بایدانتقادي ژیرو یکی از ویژگی

به اصالحات تربیتی و تالش و معاضرت جهت تقویت
. این اصالحات در همه مسائل تربیتی باشد

داشتن روحیه :داشتن روحیه نقد منطقی. 4
اي در بین فالسفه و اندیشمندان انتقادي موضوع تازه

آورد باید یادآور شد که هرچند دیگاه انتقادي ره. نیست
بر لزوم تربیت روحیه تأکید سده بیستم است، اما

انند سقراط، افالطون، انتقادي را در دیدگاه فیلسوفانی م
هاي هندي در طرفداران کونفوسیوس و رهبران کشیش

توان نتیجه گرفت که می. توان مشاهده کردشرق نیز می
تربیت انتقادي در تفکر انتقادي وریشه تعلیم

).1385مرجانی،(استنهفته
وهاي شاگردان در تعلیمیکی از ویژگی،بنابراین

. تن روحیه نقد منطقی استتربیت انتقادي ژیرو داش
به توانندها میشاگردان از طریق نقد منطقی گزاره

له ئمساین. پرورش روحیه انتقادي خود کمک کنند
ها بخشی آنتواند به قول فریر و هابرماس به رهاییمی
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. ش شهروند انتقادي کمک کندرو به قول ژیرو به پرو

هر بسته وگوشچشم، شاگردان نبایداین اساسبر
ویزي براي کمک اي را قبول کنند و خود را دستاعقیده

شاگردان تنها . نفع قرار دهندذيبه سلطه و اقتدار گروه
از معلم اي کههاي تازهپس از نقد منطقی و وارسی ایده

توانند نسبت به ، میانددریافت نمودهو محیط خویش
آن اقدام نمایندپذیرش یا رد.

گیرينتیجهبحث و 
یه انتقادي در چند دهه اخیر شاهد تحوالت نظر
ربیتیاي در عرصه مباحث فرهنگی، سیاسی و تگسترده

هاي در قرن بیستم در زمینه،با این حال. استبوده
تعلیم و مختلف از جمله تحلیل، انتقاد از فرهنگ و

اگرچه انتقادهایی نیز . بیشتر رونمایی کرده استتربیت 
توان از تحوالت ناشی ما نمیبر این نظریه وارد آمده ا

.کردتربیت، چشم پوشی وهاي آن در تعلیماز داللت
دیدگاه تربیتی ژیرو مانند هر نظریه دیگري، 

که از آن نیز دارد هایی هاي مثبت کاستیرغم جنبهعلی
نمودن این تئوري در توان به دشواري عملیجمله می

ی اشاره درسو به ویژه برنامهتعلیم و تربیت جریان
آشنایی بیشتر برايشود پیشنهاد می،در عین حال. کرد

در زمینه ویژههاي مفصلی  بهپژوهش،با این اندیشمند
درسی هاي آن در برنامهو داللتاونظریه انتقادي 

چراکه . درسی پنهان صورت گیردبرنامهخصوصهب
تعلیم و تربیت تواند مربیانشناخت دقیق این نظریه می

تعلیم و تربیت ه بازاندیشی در مبانی نظري و عملیرا ب
همچنین بررسی تطبیقی نظریه انتقادي . رهنمون شود

تواند ژیرو با نظریه سایر منتقدان مانند مک الرن، می
هاي تربیتی این نظریه را لتتري از دالانداز روشنچشم
. روي پژوهندگان تربیتی و پرورشکاران قرار دهدپیش
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