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:چکیده
تربیت وهاي معاصر در تعلیمرنفوذترین نظریهپنظریه انتقادي، از 

این نظریه . استهجتماع پرداختبوده که به انتقاد شدید از مدارس و ا
مفروضات خود را از مکاتب پست مدرنیسم، اگزیستانسیالیسم، 

.استهنئومارکسیم و فمنیسم گرفت
این خاستگاه و روند تکاملمعنا،استهر این مقاله کوشش شدد
ور حوزه فلسفه تعلیمهاي تأثیرگذار دیکی از جنبشعنوان بهنظریه

دیدگاه بنیانگذاران معروف مکتب جمال و با تأکید برتربیت به ا
هورکهایمر، ماکوزه، اپل، مک الرن و ژیرو معرفی فرانکفورت ازجمله

. دگرد
پژوهش حاضر با هدف واکاوي نظریه انتقادي و تأثیرات آن بر

:ازاند عبارتهاي پژوهشپرسش. استهبه انجام رسیدتعلیم و تربیت 
نظریه انتقادي ) بهاي نظریه انتقادي کدامند؟و مؤلفهها ویژگی) الف

چه نقدهایی بر نظریه ) ج؟استهداشتتعلیم و تربیت چه تأثیراتی بر
؟استهواردشدتعلیم و تربیت انتقادي در

هاي یافته. استفاده شدهتحلیل مفهومی در این پژوهش از روش 
به یه انتقادينظردهد که نشان میپرسش نخستحاصل از پاسخ به 

:شاملمختلف زندگی اجتماعیيهاجنبهانتقاد از طور عمده بر
وشناسیجامعهمارکسیتی ويهاهینظر،تکنولوژي،فرهنگ،ایدئولوژي

هاي حاصل از پاسخ به یافته. باشدیممبتنی شناختی اثباتی نظریه معرفت
و تربیت تعلیمدهد که طرفداران نظریه انتقادي درنشان میپرسش دوم

تربیت درون ساختار جامعه وبه تحلیل و بررسی نظام تعلیم
را معلمدرسی و برنامهو عناصر آن بخصوص مدرسهها آن.پردازندمی

هاي مهم سیاسی، فراتر از حیطه آکادمیک، و داراي نقش
.داننداقتصادي،اجتماعی و تربیتی می

دهد که نظریه نشان میسومهاي حاصل از پاسخ به پرسشیافته
کردن بیش از حد فضاهاي آموزشی؛ سیاسی: انتقادي با نقدهاي از جمله

پرورش عقالنی یعنیآموزشی از هدف اصلی خویش دور کردن نظام
شاگردان است؛ نگاه انقالبی به ایجاد تغییرات به جاي نگاه تدریجی و 

.تاسهمواجه بودها و اصطالحات شعاري و دور از واقعیتبیان واژه
.اندهر یک از این موارد، در متن مقاله با تفصیل بیشتري بیان شده

.نظریه انتقادي ، تعلیم وتربیت، مکتب فرانکفورت: واژگان کلیدي
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Abstract:
"Critical Theory", the most influential

contemporary theories in education, is in sharp
criticism  toward schools and society. This theory
has taken its assumptions from  Postmodernism,
Existentialism, Neo-Marxism and Feminism
approaches.

In this article, critical theory  meaning , its origin
and evolution as one of the most influential
movements in the field of philosophy of education
in brief and with emphasis on the perspective of the
famous founders of the Frankfurt School, including
Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Michael Apple,
Peter McLaren and Henry Giroux would be
introduced. This study aimed to explore critical
theory and its implications for education. The
research questions are: a) What are the features and
components of critical theory? b) What are the
impacts of  critical theory on education? c) What
are the criticism toward  critical theory in  the
educational  realm”?

In this study, with conceptual analysis method,
the findings related to the first question shows that
Critical Theory is mainly based on the criticism
toward various aspects of social life, including
ideology, culture, and technology, Marxist theory
and sociology , and positivistic epistemological
theory. The results of the second question suggests
that critical pedagogy theorists with analyzing the
educational system within the structure of society
considering  school and its elements such as
curriculum and teacher beyond the academic  scope
having  major political, economic, social and
educational  roles.  The findings related to the third
question shows  criticism toward critical theory
including excessive politicization of educational
spaces,  off access educational system from the
intellectual breeding of students  as a main purpose.
Concerning  revolutionary changes rather than
gradual , unrealistic and slogan expressed words and
terms. etc that each of these items have been
described in more detail in the text.

Key words: Critical Theory. Frankfurt School,
Education System.
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مقدمه
اند عبارت،تعلیم و تربیترویکرد عمده فلسفی درسه

. استنتاجی، دیدگاه تحلیلی و دیدگاه انتقادياز دیدگاه
یکرد به روتعلیم و تربیت که در فلسفه،استنتاجیدیدگاهدر 

توان ازاست که میآنمعروف است، اعتقاد بر»هاایسم«
شناسی و متافیزیک، معرفتمانند،فلسفهمختلف هايبخش
ف، مانند اهدا، و تربیت، عناصر اصلی تعلیمشناسیارزش

در ،کردیرواین بارز نمونه. نمودمحتوا و روش را استنتاج
ه مشاهدخوبی قابلهب، )1393(2گوتکو )1957(1رباتلآثار

، یعنی دیدگاه تحلیلی، دومین رویکردپردازاننظریه. است
آشکار نمودن مفاهیم و ایضاح زبان فه را صرفاًکار فلس

سازي و ارائه ساختار درخصوص حقیقت،نه نظام،دانندمی
دنبال تحلیل ، تنها بهاین فیلسوفان. ارزش و یا معرفت

زبان عادي و منطقی بوده و بر این باور هستند که 
ودر اینجا مفاهیم تعلیم(فلسفه تنها با ایضاح مفاهیم

سومین . بپردازدتناقضات نظري رفع به ،)تربیت
طور شد، بهخواهداین مقاله بدان پرداختهرویکرد، که در 
را نه تعلیم و تربیت اصلی فیلسوفمشخص دغدغه

زبانی، بلکه نقد جریانات موجود در استنتاج و نه تحلیل 
در مقاله حاضر این دیدگاه . داندفضاي نظام آموزشی می

.گرفتخواهدرتفصیل مورد واکاوي قرابه

هاي پژوهشپرسش
ند؟اهاي نظریه انتقادي کدامها و مؤلفهویژگی)الف
تعلیم و تربیت نظریه انتقادي چه تأثیراتی در)ب

؟استهداشت
تعلیم و تربیت درچه نقدهایی بر نظریه انتقادي)ج

؟استهوارد شد

1. Butler. D
2. Gutek. G

روش پژوهش
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل 

بااین شیوه پژوهش. استیا تحلیل فلسفی 3مفهومی
یم یا ساختارهاي نمودن و بهبود مجموعه مفاهروشن

، بیان تجربهبه تفسیر ها آنحسبمفهومی که ما بر
بندي مسائل و اجراي پژوهش ساختمقاصد،

). 1389باقري و همکاران، (گیردمیانجامپردازیم،می
، 4ورت تفسیر مفهومتحلیل مفهومی، به سه صروش 
، قابل اجرا 6و ارزیابی ساختار مفهوم5پردازيمفهوم
وبه تفسیر عینییابیبا هدف دستتفسیر مفهوم، . است
و دفاع از یک اصطالح که مستلزم فهم معتبري از معناقابل

در . گیردانجام میآن در زبان عادي است،کاربرد
خصوص ه، بگرددپردازي، مفاهیم نوین ایجاد میمفهوم

در مواقعی که مفاهیم موجود داراي ابهام بوده و نیازمند 
در ارزیابی ساختار مفهوم، . پردازي جدید باشندمفهوم

عالوه بر فهم، ساختار مفهومی زیرساز یک نظریه، 
تعیین .مد نظر است،الگو، برهان، یا برنامه پژوهشی

کفایت یک ساختار مفهومی براي استفاده در یک 
.ید آحساب میربیتی نیز جزء غایات آن بهحقیق تت

در تحقیق حاضر، که هدف آن بررسی و واکاوي 
بر آموزش و بررسی تأثیر این نظریه نظریه انتقادي و 

هاي تحقیق تحلیل ، از میان انواع روشاستپرورش 
هدف زیرا. استهمفهومی، از تفسیر مفهوم استفاده شد

ستیابی به تفسیري د،در وهله اول،اساسی این پژوهش
،عینی و قابل دفاع از نظریه انتقادي و در وهله دوم

.استمعرفی کاربردهاي آن در آموزش و پرورش 
مفهوم، پژوهش حاضر، ابتدا در ،ترتیباینبه
هاي نظریه انتقادي مورد شناسایی و ها و مؤلفهویژگی

تعیینها آنو حدود و دامنهگرفتهتحلیل قرار 

3. conceptual analysis
4. concept development
5. concept interpretation
6. concept interpretation
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کاربردهاي این نظریه براي آموزش ،سپس.خواهدشد
و در آخر، و پرورش مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته

نقدهاي وارد شده بر نظریه انتقادي در تعلیم و تربیت 
.شودمیمطرح 

هاي نظریه انتقاديویژگی
ها و ویژگی،پژوهشدر پاسخ به پرسش نخست

:ندشوبه شرح زیر، بیان مینظریه انتقاديهاي مؤلفه
معنا و مفهوم نظریه انتقادي) الف

اي است که متفکر از نظریه انتقادي، نظریهمقصود
و محقق براساس آن به بررسی مجموعه مسائلی 

پردازد که چارچوب نظري نقد نظام اجتماعی را می
،پردازددهد و یا به کشف تضادهاي آن میتشکیل می

جو وسترا جفاقد این تضادها تا نوعی نظام اجتماعی 
با هدف رفع نواقص و ایجاد تکامل به این نظریه . کند

).98: 1383ورکی،شعبانی(پردازدمیکشف تصادها
دهد که هاي نقد اجتماعی نشان میتأمل در حرکت

در سطح .دو سطح متفاوت از این نوع نقد وجود دارد
آمیز فراگیر نقد اجتماعی نوعی حرکت اعتراض،نخست

هاي تأکید بر ضرورت ایجاد دگرگونیو با هدفاجتماعی
. هاي تمدنی موجود استاساسی و جوهري در گونه

از رادیکالیسم و وظیفه دومین سطح نقد اجتماعی، 
تنها ،این نوع نقد، زیرافراگیري کمتري برخوردار است

که بر افراديهدف .فرهنگی و روشنگرانه استنقدي
هاي ونیایجاد دگرگ،ورزندمیاین نوع نقد تأکید 
هاي گرایشتشکیلمنظور بهفرهنگی و روشنگرانه

یند تعامل هنگی و ارزشی جدیدي است که بر فرافر
در .رانندفرمان میاجتماعیهايموجود در صحنه

هستند ایجاد فرهنگ جدیدي دنبال بهاین افراد، واقع، 
هاي موجود چارچوب ارزشکه تعامل و عمل را در

، ورکیاز شعبانینقلبه، 1377علی، اسماعیل(کندرهبري می
1387 :98.(

،انتقاديمعتقد است که نظریه،ریموند گاس
زیرا.دراهنماي عمل انسانی دارعنوان بهايجایگاه ویژه

سازي کارگزاران، در تشخیص در وهله اول، با آگاه
منافع و عالیق حقیقی افراد جامعه و خود ایشان، به 

ذاتاً ز سوي دیگر، نظریه نقادي ا. رساندها یاري میآن
، یعنی کارگزاران را از قید داردبخش ماهیت رهایی

اضطرار که حداقل بخشی از آن نوعی اجبار و
گاس . کندتحمیلی است، رها میخودخواسته و خود

قادي از محتواي شناختی انتکند که نظریهعنوان می
تر، یکی از اشکال معرفت برخوردار و به بیان ساده

، انتقاديکند که نظریهاو همچنین تأکید می.ستا
با اساسییهایتفاوتاز ،شناختیلحاظ معرفتبه

هاي زیرا نظریه. برخوردار است،طبیعیهاي علومنظریه
ذات واقعیت قائم بهو دارايبخشطبیعی، تجسمعلوم

نوذري، (بازتابی هستند،هاي انتقادينظریه، اماهستند
1383 :130.(

عریف مشخصی از نظریه توان تچند نمیهر
هایی شروع توان با گزارهداد، اما میدستانتقادي  به

هاي این نظریه پذیرفته فرضپیشعنوان بهکرد که
ها آنترین ها که از مهمیکی از این پیش فرض.اندشده

اَشکال تمامی ریشه اصلی است که آید، شمار مینیز به
در را _شناسانهزیباییاخالقی یا ،علمی_دانش
. بیندمیهاي مادي و اجتماعی اي از منافع و بهرهرشته

هرگونه تالش براي پنهان کردن بر اساس این دیدگاه، 
در راستاي حفظ و کنشیمادي، خود این وابستگی

ي گروهی خاص محسوب هاکردن منافع و بهرهپنهان
قادي نظریه انت،بنابراین). 115: 1376احمدي، (شودمی
توان رویکردي براي مطالعه مدارس و جامعه میرا 

هاي ، آشکارسازي ارزشکه کارکرد اصلی آندانست 
.تربیت استوتعلیمضمنی، از جمله، 

خاستگاه و روند تکامل نظریه انتقادي) ب
در يثرؤنقش م،که مکتب فرانکفورتاز آنجا

ضروري است که ابتدااست، اندیشه انتقادي ایفا کرده 
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روند تکامل نظریه سسپ،پرداخته شوداین مکتببه 

.خواهد گرفتانتقادي مورد بررسی قرار 
هاي نظریهز میانا،»مکتب فرانکفورت«

نخست تأسیس يهاسالدر موجود شناختی جامعه
و با بازسازي اصول فلسفی جمهوري وایمار پدید آمد

قش نشناسی جدید، جامعهتوسعهردمارکسیستی، 
گذاران مکتب بنیان.گرفتعهدهبهاي راویژه

هاي خود از مکتب مارکس آموختهفرانکفورت بر پایه
ه انتقاد از جریان بماکس وبر، شناسانهو نظریات جامعه

پرداخته و با طرح مفاهیمی شدن تمدن غربعقالنی
هاي این موزهآ،صنعت فرهنگووارگیءشیچون

احمدي،(وسعه دادندت،انتقاديمکتب را در نظریه
1380.(

درازاي قدمت گرایش انتقادي به در واقع، اگرچه 
سقراط،به فیلسوفان بزرگی مانند است واندیشه بشري

اما تبلور گردد،برمیها آنفالطون و متفکران پس ازا
ساختار،،هاگاهداراي تکیههینظرعنوان بهاین گرایش

. گرددیمم بر، به نیمه نخست قرن بیستاهدافوش ور
باري است که ي خشونتهابحرانتیجه و می توان گفت ن

به نقل ؛1،1997اورنشتاین(دروبرو شدنها آنجوامع غربی با
). 99: 1383ازشعبانی ورکی،

انقالب دو انقالب صنعتی وتفکر انتقادي درشعله 
ي هاقرندر جریاناتی که. ه شدرافروختبکبیر فرانسه،
تأثیر ساخت ورا دگرگونااروپ،نوزدهمهیجدهم و

اقتصادي اروپا و جتماعی وااندیشه سیاسی،برشگرفی
وجودنیاز بهآن شرایطدر . بعدها، جهان، داشت

هاي که قادر به انجام وظایف و نقشي جدید افلسفه
باخته کلیسا، باشد، به شدت احساس رنگ

هینظرسابقهاما ). 99: 1387ورکی،شعبانی(شدمی
در»سسه تحقیقات اجتماعیؤم«سیتأسبه،يادانتق

.گرددیمباز1924سالدرآلمانفرانکفورتشهر
آمده و  گردسسهؤمنیادرجیتدربهمحققانازیگروه

1. Ornstein

کهآوردندوجودبهرایتشکل1920سالواخردر ا
وبرجستهچهره.کرديزیریپرايانتقادهینظربعدها
به1931سالدررمیرکهاهوکسرما،گروهنیابانفوذ

نامدارياعضاگریدو دشدهیبرگزسسهؤمنیااستیر
تئودو: بودند ازعبارتیاجتماعقاتیتحقسسهؤمنیا

هابرماسورگنی. فرومشیاروماکوزههربرت،نوآدور
نیابهیعلماریدستعنوان به،1950یل سالاوادر
.پیوستیپژوهشسسهؤم

بهسسهؤمنیادر کهیعاجتماهايپژوهشطهیح
شاملياگستردهاریبسدامنهشد،میپرداختهنآ

اقتصاد،،یشناسروان،یاجتماعفلسفه،یشناسجامعه
یاسیسعلومویفرهنگعلوم،یادبعلومحقوق،
نامباياهینشرسسهؤمدر این ،همچنین.داشت

مقاله.افتییمانتشار»یاجتماعقاتیتحقفصلنامه«
،)1937(»يانتقادهینظرویسنتهینظر«نامبهمریهورکها

.منتشرشدهینشرنیادر
سازمانریمد،2توماسهیتوصبه،1931سالاز
سسهؤمبهوابستهيگریديتویانستکار،یجهان

ژنودر1932سالدروشدسیسأتژنودرفرانکفورت
ياداريمرکزدفترعنوان بهعضو21ازمتشکليدفتر

وابستهترکوچکدفتردو،زمانهم. شدتاحافتسسهؤم
1933از سال. گشایش یافتندلندنوسیپاردرآنبه

بیشتريگسترشفرانکفورتمکتبيهاتیفعالدامنه
منتشرسیپارراین مؤسسه دهینشرکهطوري،افتی
.بودسیسوئدرآنیاصلمقرکه،حالیدرشدیم

،»اجتماعیسسه تحقیقات ؤم«سیتأسباوجوداما، 
تلقی يفکردهیپدنیايمادمحملصرفاًسسهؤمنیا

ازپسفرانکفورتمکتباصطالحاساساًشود زیرامی
گرفتهکارهب1950سالدرآلمانبهتویانستگشتزبا

فرانکفورتمکتبن،یبنابرا). 1377،یعللیاسماع(شد
،)تویانستسیسأت(حادثهبرکهاستيشعارواقعدر

و) يانتقادهینظر(روش،)یاجتماعفلسفه(یعلمپروژه

2. Thomas
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،متنوعحالنیعدرووستهیپهینظرکیازيرودنباله
به شهرت دریاساسگروهچندگرچه. کندیمداللت

اماداشتند،ايبرجستهنقشيانتقادهینظررساندن
کردمتحولراآنفرانکفورتمکتبکهيانتقادهینظر

يریثأتیاجتماعنقدیکلنقشهمیترسدرلیدلچهاربه
مکتب،کهاول این.استهنهاديجابرعمده

هیتکیستیمارکسهینظربهیفلسفمقولهدرفرانکفورت
دهینادراسمیمارکسياقتصاديهامقولهاماکندیم
نظامکهافتیتوسعهجاآنتادگاهیدنیا. ردیگیم

چارچوبکیبهمکتب،نیاتوسطشدهارائهينقد
مدرنچپيهاگروهينقدهااکثرکهشدلیتبديادیبن

ارائهآناساسبرشرفتهیپيدارهیسرماجامعهدر
فرانکفورتمکتبيفکرنخبگان،کهایندوم. شدیم

يدارهیسرمانظاماز،بودنديبورژوازتیماهيداراکه
آشکاررانظامنیايتضادهابعضاًوکردندیمانتقاد

جامعهاخالقاصالحصرفاًها آنهدف. ساختندیم
بهکهاستيفکرتیموقعهماننیاوبودبزرگ
.افتیگسترشونفوذیاجتماعنقديهاگروهدرون
نینخست،یخیتارسابقهلحاظبهمکتبنیا،کهاینسوم
شهیاندتکاملآن،هدف، زیرااستیاجتماعنقدگروه
،کهاینارمچهو . بودآنیانسانچهرهدرسمیمارکسيانتقاد

مختلفيهارشتهمتخصصانازفرانکفورت،مکتباعضاء
نخست. داشتیپدرراجهینتدوساختارنیاوبودند

کهآوردنديرویاجتماعبحثینوعبهها آن،کهنیا
گریکدیبایمعرفتومستعديهانظامتعاملبرناظر
نقددرها آنينظرچارچوب،کهنیادوم.بود

يهاساحترینظيگریديهاساحتتضمنم،یاجتماع
،نیاورنشتا(شدیمزینیروانویفرهنگ،ياقتصاد
1997.(

مکتبیاساسيهاهیپاتوانیم،نیبنابرا
محصولانسانافکار:کردبیانگونه اینرافرانکفورت

روشنفکران. کندیمیزندگآندرکهاستياجامعه
فهیوظروشنفکر. ستندینیطرفیبموضعاتخاذبهمجاز

وردهکجداآنیارزشيمحتواهاازراقتیحقدارد
.باشدداشتهجامعهبرابردريانتقادیموضع

الزمسوکیاز،شیخوشهیاندبرابردرروشنفکران
،گریديسوازوباشندداشتهيانتقادیموضعاست
یاجتماعمعرفتوموجودجامعهوشهیاندانیمرابطه

ادراكراهازحیصحفهمتحقق.کنندنییتبرانوظهور
رشدوجامعهياقتصادساختارانیممتقابلرابطه
رپذیامکانحاکمیفرهنگيهادهیپدوفردیروان

).100: 1383شعبانی ورکی، (است
،ست، بیشتراپیداآننظریه انتقادي چنانکه از نام

از ،مختلف زندگی اجتماعیيهاجنبهاز ي بودانتقاد
،چنینو هم،ي و فرهنگ گرفته تا تکنولوژيایدئولوژ

شناسی و نظریه مارکسیتی و جامعهيهاهینظرانتقاد به 
در میان بنیانگذاران این مکتب . شناختی اثباتیمعرفت

: بودندتأثیرگذار بیشتر از همه چهار اندیشمند مهم و
که البته هر 4و مارکوزه3، بنیامین2دورنوآ، 1هورکهایمر

جامعه و ازراخاص خوديهالیتحل، اهاینیک از
گفت که نظریه توانیمحتی .نظریه انتقادي داشتند

اما . در درون این مکتب وجود ندارد،انتقادي واحدي
سسهؤریاست مداريعهدهخاطربههورکهایمر 

خاطرههمچنین بآن،گسترش وتحقیقات اجتماعی
مکتب این اساسپایه وعنوان بهکهریه انتقاديظنارائه

اهمیت خاصی برخوردار زا، شودیمپنداشته 
).190: 1384،قوام(است

نظریه انتقادي و «مقالهدر ،)1937(رهورکهایم
دیدگاه خود را در رابطه با نظریه انتقادي ٥»نظریه سنتی

گرایی اثباتهايواژهبراي رایصفت سنتّاو. نمودبیان 
در مقابل را ه انتقادي نظریبرده و کارهب،گراییو تجربه

. دهدقرار مینظریه سنتی 

1. Horkheimer , M
2. Adorno, Th,
3. Benjamin,w
4. Marcuse,H
5. Tradition and Critical Theory
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هینظرویتسنّهینظرانیم،)1937(مریهورکها

علومدریتسنّهینظر.استهشدقائلکیتفکيانتقاد
علومدرییگرااثباتازاستيانهییآریتصویاجتماع

ازاستيامجموعهجهانمنظر،نیااز.یعیطب
اززینشناخت.وندشکشفدیبافقطکهاتیواقع
درنظرموردتیعقالن.شودیمیناشجهانفیتوص
انیبنوشودیمفیتعرمحدوداریبسیتسنّهینظر

قرارنقدموردکند،یمفیتوصکهراياجامعه
عمالادنبالبه،یتسنّهینظرآن،ازفراتریحت.دهدینم

رشدازمانعکهاستیذهنيدستکاروکنترل
بهيانتقادهینظرمقابل،در.شودیمیانسانيهالیپتانس
یارزشیطرفیبوشتهداباورجامعهنیادیبنرییتغلزوم

.کندیمینفرایاجتماعهینظربودنيرهنجاریغو
یعملحال،نیدرعويفکریتالش،يانتقادهینظر

ویخیتارمحصوالتمنظر،نیاازاتیواقع.است
م،یکنیممطالعهماکهیجهانوهستندیاجتماع

وهاکنشها،دهیا.استیانسانکنشوهادهیامحصول
هینظروستندینریرناپذییتغ،یاجتماعموجودطیشرا

.استها آنرییتغنیهمچنوفهمیپدريانتقاد
يانتقادهینظرتوان چنین استنباط کرد که میبنابراین، 

هاي زیرو ویژگیهامؤلفهبر، یتسنّهینظررقیب عنوان به
: استاستوار
،یحستجربهبریمبتنیتسنّییگراتجربهکیتفک-

یمباننقدویزبانتجربهبریمبتننینوییگراتجربهاز
.کیهرينظر

.ییگراتجربهدریعلمروشنقد-
ویخیتارطیشراقالبدرهاهینظررییتغبهتوجه-

.میمفاهوکلماتیمعانرییتغ،زینویاجتماع
لیتحلدریقاتیتحقيهاشیگراواهدافریتأث-

.انساندانشتیمحدودوهادهیپد
.قیتحقیعلمتیفعالدرکارمیتقسنقد-
.افرادادراكوفهمبرخیتارریتأث-

برافراد) یارزش(یمفهومويفکرنظامریتأث-
.یعیطبعلومدریحت،هاآنشناخت

.تیاقعوبروزدریاجتماعتیفعالتیعل-
و یمفهومنظامدریاجتماعیزندگندیفراریتأث-
.فرديفکر

یجزئکهی علميهادادهویعلمشناختلزوم-
،مریهورکها( هستندیاجتماعویخیتاربافتاز

1937(.
وظایف اصلی نظریه انتقادي ،از دیدگاه هورکهایمر

در نتیجه بحران در نظریه مارکسیستی رایج و نیز در 
وي بیشتر ظاهراً.استایجاد شده ،بورژوایینظریه

و استعلم بورژوایی یا اثباتی درپی بررسی بحران در
.دهدیماین بررسی را از دیدگاه مارکسیستی انجام 

اثباتی در علم قش و جایگاه نهورکهایمر، نظر به
رشت آن را تعیین سدارانه، کار نظام سرمایهتقسیم

).171: 1378بشیریه،(کندیم
در توسعه نظریه انتقادي أثیر زیادي تکارل مارکس،

وهاسازمانهمه داشتعقیدهمارکس،. استهداشت
تاریخ انسانی راواندکردهنهادها روي اقتصاد تکیه 

قدرت شدن ومبارزه طبقاتی براي اجتماعیعنوان به
پردازان انتقادي اغلب نظریه.گرفتمیاقتصادي درنظر

انتقال مالکیت مبارزه طبقاتی وس نظیرمفاهیم مارکاز
.)92: 1،2008الن(ندکنیماستفاده 

یتیواقعجادیايبرايانتقادهینظر،مارکوزهنظراز
اتیواقعيفراسوبهموجود،تیواقعدروندرگرید

بهتوجهبا، تالشنیا. دینمایمنظر،موجودیاجتماع
ساسابرنهرد،یگیمصورت،موجودیخیتارطیشرا
از. شمولجهانيهاارزشازینظامایمحضشهیاند

ودارندیخیتاریخصلت،یکیالکتیدمیمفاه،رونیا
رند،یگیميمندخیتارنیهمازراخودتینیعواعتبار

.یخیفراتارومطلقاعتبارونیقیینوعازنه

1. Allan
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هاي زیربراساس ویژگیرايانتقادهینظرمارکوزه،
:دینمایمنییتب

موجوداتیواقعبهخود،دییتأيبراهینظرنیا-
.داردچشمندهیآبهوشودینملمتوس
يورادرقتیحقک،یالکتیدمنطقاساسبر-
ها»دیبا«متضمنها»هست«واستيظاهرتیواقع

.هستند
تیواقعيبراندازويگررانیونمتضم،قتیحق-

. استموجود
راواسطهیبهتجرببودنینیع،کیالکتیدمنطق-
.کندیمانکار
ابزاربهرازیچهمه،یفنويابزارتیعقالن-
سلطهبهوکندیملیتبدعتیطبوانسانکنترل

.انجامدیم
همه،)ییگراعملوییگراصورت(یعلمنگرش-

کرده و در حد شی قابل حاسبهمیکمرازیچ
.دهدیمگیري، تقلیلاندازه
قلمروازهاارزشوشدهبدلءیشبهزیچهمه-
.اندشدهواگذارفردانتخاببهوگشتهخارجعلم

يتفکرهرگونهبا،)زبانلیتحل(یلیتحلفلسفه-
در،نباشدسازگار،رفتاروزبانجیراشکلبهکه

.استتعارض
هاي اجتماعی به رابطه زبان با جامعه و خصلتباید -

و) يفرد(ملمتعايهانظاماززبانریتأثو تاریخی
توجه) یاجتماع(متعارضو) يفرافرد(متداخل

).65: 1383،امیدي(نمود
یی از هاجنبش،1960ي هاسالطی زدر امریکا نی

زیست،قوق مربوط به محیطحقبیل حقوق مدنی،
تعلیم و تربیت رفداران تقابل باطواداران حقوق زنان،ه

ط را به مسلّ، ساختارهاي فرهنگیمسلط در کشور
هاي اجتماعی در ایجاد این جنبش. ش کشیدندچال

.نقش بسزایی داشتندتعلیم و تربیت نظریه انتقادي

کشورهاي ،طورکلیبه،انتقادينپردازانظریهبرخی
.کنندمیتقسیم »جنوب«و »شمال«دنیا را به 

وري بیشتري کشورهایی که از قدرت صنعتی و فنا
وقراردارنددر نیمکره شمالیو غالباًهستندبرخودار

برخودار فناوري کمتريیی که از قدرت صنعتی وهانآ
. دجنوبی واقع هستنهدر نیمکرغالباًبوده و

معتقدند که باید اصالحاتی در پردازان انتقاديیهنظر
تعلیم و تربیت ي اجتماعی از جمله در نهادساختارها
یافته وترتوسعهمکتا کشورهاي فقیر و،گیردصورت 

سرنوشت خود نیز بتوانند بریف اجتماعیضعتطبقا
.حاکم گردند

فلسفه «خواهان خلق یک ،پردازان انتقادينظریه
مدرن یا عصر ستدوره پبراي»1عمومی جدید

شماري از آنان آثار بزرگ ادبی و . هستندپسامدرن 
اجتماعی ملسفه و علوف،فلسفی موجود در حوزه ادبیات

ها بر این آن.دانندمینوعی ساختارزدایی نیازمندرا 
آثاري که نماینده و نمودي از نظم کهن باور هستند که 
و مجدداً زدایی شده باید ساختارهستند،در طول تاریخ

سهم طبقات ضعیف و،تا درحد ممکنشوندتعریف 
. لحاظ شودآن هاي فروتر اجتماعی نیز درگروه
ی از تکثرگرای،تعلیم و تربیتپردازان انتقادينظریه

خانوادگی وهنوشتي خودهاحالرحشفرهنگی،
،دننکیمي درسی استقبال هابرنامهدر تدوین اجتماعی، 

جایگاهی باید درنکه معلماندهم چنین معتقدها آن
داشته ریزي فرایند آموزش راباشند که توانایی طرح

.)191-197: 2،2008الن(باشند
بال گرم ورود این نظریه به پژوهش تربیتی با استق

که شدمواجه ) 1982(نویسندگانی چون بردو وفینبرگ
معتقد بودند نظریه انتقادي قادر است از فاصله بین 

4لگوي تفسیرگرااو حریف آن،3گراط اثباتمسلّبمکت

1. A new public philosophy
2. Allan
3. Positivist
4. Interpretive paradigm
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انتقاداتی ب مورد هجوم این مکاتهر دو زیرا،فراتر رود

م از درون فلسفه هگرا،پژوهش اثبات. بودندشدهواقع 
گرایی م از سوي تفسیرگرایان، که تقلیلهیلی علم،تحل

؛ شده چالش کشیدهب،دادمیآن را مورد انتقاد قرار 
تلویحی رویکرد 1گراییکه نسبیشودیمهرچند گفته

گرایی نامناسب براي اثباتجانشینیبهن راآ،گراتفسیر
،دیدگاه مدافعاننظریه انتقادي از. کندتبدیل می

ترکیبی برتر رددو مکتب،ئل هرمساویدبخش حلن
تفسیري - تاریخیوتحلیلی،-تجربیکه علوماستهبود

تخصیص ،ویژه متقابل خودشاناتموضوعرا به قلمرو
شناسی خاص خودشان تکمیل روشباودهدیم
.)409- 410: 1386بهشتی،زانقلهبالکومسکی،(کندیم

مروهاي ارجاع علوم به قلفزون براظریه انتقادي،ن
و لذا کاهش ادعاهاي مربوط به هانفوذ آنتحتهویژ

گیري شناسی، از جهتن روشیا آبرتري این و
.استنیز برخوردار متمایزي 
هایی ازبر ویژگی،يانتقادهینظرپردازاننظریه

جاي بدیهی تکیه بر تغییر وضع موجود، بهجمله
طبیعی معلوهگرایانکاربرد الگوي کلیرد،انگاشتن آن

تاریخی وبرداشت غیررداجتماعی،در حوزه علوم
تکیه بر شرایط تاریخی و،گرایانغیرانتقادي اثبات

تکیه بر ماهیت ،اجتماعی دانش حتی در علوم طبیعی
باور به ،موضوع شناساییاجتماعی فاعل وتاریخی و

ي گوناگون زندگی اجتماعی با فعالیت هاحوزهپیوند 
عنوان بهعلمرد،جامعهکل واقعیت وتکیه برعلمی و

فراتاریخی هرگونه امر مطلق ورد،تنها شکل معرفت
دانش علم وکتفکیرد،در وجود انسان یا خارج از او

هرابطاعتقاد به وجود و عالیق انسانیوهاارزشاز 
ات وذجامعه،رد وفمصداق،میان مفهوم و،دیالکتیک

شکل و،خاصام وعلفعل،بااقعیت بالقوه ووعرض،
).66: 1383امیدي،(دنماینتأکید می،امحتو

1. Relativism

هاي نظریه انتقادي ویژگی)ج
درسی ومدرسه، برنامهنظریه انتقادي،پردازان نظریه

نندیبیمهایی مثابه عوامل و فعالیترا بهتعلیم و تربیت 
و داراي معانی فراتر رفته،ر آکادمیک محضاموکه از

تربیتی وجتماعیاامات مهم سیاسی، اقتصادي، و استلز
نظریهدر ،بنابراین).486: 1384گوتک،(هستند

اجتماعی و انتقادي، تربیت امري جدانشدنی از تحول
میان نظام تربیتی و هموارهوشودمیانسانی تلقی

.استی مفروض وابستگی متقابل،ساختار اجتماعی
فرضیات به شرایط اظهارات و،در این نظریه،همچنین

عاي ذهن و عقل و ادهستندوابسته اجتماعی و سیاسی 
1376:42میرلوحی، (.شودمیمستقل رد.(
» رادیکال«،راتعلیم و تربیت پردازان انتقادينظریه

هاي تندرویل وجود دیدگاهدلگذاري بهاین نام. اندنامیده
بودهاجتماعی - خصوص مسایل سیاسیدرها آناغلب 

پردازان با نظریههاآنتقابل آشکارگرنشانکه
این . بررسی مسایل تربیتی استدرباره»کارکردگرا«

با یکدیگر کامالً ها آنمختصرمقایسهاز طریقتقابل 
:شدخواهدآشکار
موقعیت اجتماعی فرد را به تعداد ،کارکردگرایان-
نسبت ،گذراندیمآموزشی که با موفقیت يهاسال
عوامل دیگري مانند جنسیت، ،اهاما رادیکال.نددهمی
اعی را نیز در کنار آموزش اجتمو طبقهنژاد
.دانندمؤثر می،خصوصایندر

اي اساسی براي آموزش را وسیله،کارکردگرایان-
حرکت اجتماعی از طبقات پایین به طبقات باال 

آموزش را ابزاري براي ،هااما رادیکال.دانندمی
حفظ وضع موجود و انتقال ،ي ثبات اجتماعیبرقرار

.کنندمعرفی میهاي اجتماعی نابرابري
ن فرد و میادرخصوص رابطه،کارکردگرایان-
که نظام شایسته، نظام دارندبر این نکته تأکید ،نظام

ایداست که افراد جامعه بیمتبلور در قوانین و مقررات
این ایده ها براما رادیکال.دکننمطابق آن رفتار 
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ام براي خدمت به افراد جامعه فشارند که نظمیپاي
هاي علت مشکالت و خللبنابراین، شده و وضع

با یدهمان نظام است که با،فرد و جامعهمیان موجود 
. دگمارتغییر آن به بهبود وضع فرد و جامعه همت

،تعلیم و تربیتکارکردگرایان به بررسی رابطه-
هاي اجتماعی با دیگر نظام،میک نظاعنوان به

بررسی نوع این به،هاحالیکه رادیکالپردازند، درمی
وجودآمدن و کیفیت تغییر آن در هرابطه و چگونگی ب

-157: 1377علی، اسماعیل(دهنداهمیت می،طول زمان
156.(

و »نقادي اندیشه«، با استفاده از نظریه انتقادي
تفاوت میان داردسعی ،شدههاي ارائهافشاي استدالل

-موجود اقتصاديبرخاسته از شرایط»آگاهی کاذب«
استدالل معتبرمبتنی بر»حقیقیخودآگاهی«اجتماعی و

را از »ایدئولوژي«،سانعلمی را آشکارساخته و بدین
،این توانایی علمی و عملی. متمایز سازد»حقیقت«
کار دیگر، عبارتبه.شودمینامیده»آگاهی انتقادي«

توانمند ساختن افراد و مجهز ،اصلی یک نظام آموزشی
ها به آگاهی انتقادي براي روشنگري و نقد کردن آن

موجود جبر و سلطهایدئولوژي حاکم و رهایی افراد از
عدالتی بی«،»فرآیند سرکوب«بنابراین، کشف.است

و »گشتگیشیء«، »حاکمیت زائد«، »اجتماعی
هاي لیل علل اجتماعی و پیامدو تح،»بیگانگیخوداز«

، »رهایی«، »روشنگري«و نیز بررسی مفاهیمی چون ،آن
از »خودمختاري«و» همبستگی«، »آزادي«، »صلح«

اهمیت بسیاري براي این رویکرد برخوردار 
).1376میرلوحی، (است

متضمن اصالح و انتقاد نسبت به ،نظریه انتقادي
،اد اساسی آنانتق.استموجودتعلیم و تربیت وضعیت

نهادهاي تربیتی وبه عامل کنترلی است که اجتماع بر
به پردازان انتقاديهنظری. کندیمدرسی اعمال مواد

:زیر هستندهايپرسشدنبال یافتن 
چه کسی باید مدارس را تحت کنترل درآورد؟-

ي مدارس هااستیسباید ،چه کسی یا کسانی-
دولتی را تعیین نمایند؟

اخالقی،فباید اهدا،چه کسی یا کسانی-
؟کنندرا تعیین تعلیم و تربیت جتماعی و اقتصاديا

ي درسی را تنظیم نماید؟ هابرنامهچه کسی باید -
،پردازان انتقاديظریهن،باالي هاپرسشبه پاسخدر 

که شمار زیادي از ساختارها در جوامع گویندچنین می
نفوذ وتحت،ات تربیتیسسؤکنونی از جمله نهادها و م

،این نهادهاو.ي قدرتمند جامعه هستندهاگروهکنترل 
طبقات وهاگروهجهت کنترل از قدرت خود در

-482: 1384گوتک،(کنندیمبرداري بهرهترفیضع
471(.

طبقات و انهوادارعنوان به،پردازان انتقادينظریه
یجاد دنبال اهمواره به،هاي اجتماعی ستمدیدههگرو

این ،عقیده ایشانبه. اندبودهاین طبقاتخودآگاهی و 
ایجاد ها آموزشگاهر مدارس ودبایدآگاهی حالت خود

ي هابرنامهدر معتقدند که انتقادي نپردازانظریه. دشو
رقابت و مالکیت مانندهایی درسی با تأکید بر پدیده

با . رندیگیمتقویت قراري جمعی مورد هاارزش،خصوصی
قدرت منهادهاي تربیتی در جهت تحکی،وهیشن ای

،کهحالیدر. کنندیمگر عملطبقات اجتماعی سلطه
به قلمرو مدارس باید معتقدندانتقادي نپردازانظریه

بیدارسازي سعی درشده و تبدیلکعمومی دموکراتی
قتصاديابا حقوق اخالقی،ها آنآشنایی براي،جوانان

ان را در قبال تصمیمات و باشد و ایشداشتهو مدنی
.)478: 1384گوتک ،(پذیر، بارآوردرفتارشان، مسئولت

هاي خاستگاهبا توجه به،پردازان انتقادينظریه
. بندي هستندبه سه گروه اصلی قابل تقسیمشان، فکري

در1آشکاردرسی برنامهبر اهمیت ها آنازگروهی 
و2ئولو فریرهپا، مانند نمایندمیبازتولید آگاهی تأکید 

درسی برنامهگروهی دیگر با تأکید بر. 3ایوان ایلیچ

1. Overt curriculum
2. Paulo Freire
3. Ivan Illich



1393،103سال اول، شماره دوم، زمستانفصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت               
یا »ظریه تطابقن«به اتخاذ دیدگاهی که به آن،1پنهان

مانند پردازند،می، شودگفته می»نظریه بازتولید«
نیز در سومگروه . 3هربرت جینتیسو2ساموئل بولز

با سوي دیدگاهیبه،مدرنستهاي پاندیشهزمینه
هنري مانند، نداهروي آورد»هاي مقاومتنظریه«عنوان 

مه، به توضیح مختصر ادر اد.5و مایکل اپل4ژیرو
درباره تعلیم و تربیت،هاي فوقهر یک از گروهدیدگاه

.شدخواهدپرداخته
انقالبی پردازانتعلیم و تربیت از دیدگاه نظریه) الف

، گرایش نپردازاوجه مشترك دیدگاه این نظریه
. به اصالحات انتقادي و انقالبی استها آن

و پائولو فریره،پردازان این گروهترین نظریهمعروف
. هستندایوان ایلیچ

پائولو فریره. 1
از مربیان سرشناسی است که در ،پائولو فریره

برزیل، در زمانی شرایط بحرانی و بسیار سخت جامعه
او نظام .کرددگی میکه گرفتار فقر و استثمار بود، زن

که به زعم » فرهنگ سکوت«آموزشی را در خدمت 
داند و ، میسلطه بودوي ویژگی خاص طبقه تحت

به افزایش آگاهی افراد نسبت به معتقد است که باید
ها را از موجوداتی مسایل پیرامون خود پرداخته و آن

این . کردهایی فعال و اندیشمند تبدیلنسانمنفعل به ا
اي گونهها بتوانند بهکه آن،شدخواهدمانی محققامر ز

این در نتیجه. فکر کنند،آزاد و رها از مصادیق سلطه
هایی آزاد، تجلی تغییرات انسان،امر، تغییرات اجتماعی

فریره، ).1358فریره، (بودخواهدفعال و اندیشمند
غرض فرآیند تربیتی بیعنوان بهچیزي«معتقد است
ابزاري براي عنوان بهآموزش و پرورش یا. وجود ندارد

یا ،جذب، انطباق و ادغام نسل نو با نظام کنونی است
که منتقد و خالقی براي تربیت افراداي است که وسیله

1. Hidden   curriculum.
2. Samuel Bowles
3. Herbert Gintis
4. Henry Giroux
5 Michael   Apple

چگونه باید در دگرگون ساختن جهان و دانند،می
).1358:216فریره، (»جامعه خود شرکت کنند

تربیت تعلیم و «کتاب ،ترین اثر فریرهمهم
از دیدگاه وي، . است) 1986(»ستمدیدگان

) در برابر انسان کامل(موجوداتی ناقص » ستمدیدگان«
تربیت نقش مهمی در حفاظت از وهستند و تعلیم

او در این . بیگانه داردخودعنوان موجوداتی از ها بهآن
» سازآموزش و پرورش اهلی«ابتدا به تحلیل ،کتاب

آموزش و پرورش براي «ی پرداخته و سپس به بررس
.پردازدمی» آزادي

آموزان نقش در آموزش و پرورش بانکی، دانش
یک انبار و مخزن را دارند و یادگیري محدود به 

میان رابطه. ستاهادریافت، حفظ کردن و مصرف داده
در چنین . سویه استاي یکآموز نیز رابطهمعلم و دانش

شود که منفعل مینظامی، یادگیرنده تبدیل به موجودي
درك ماهیت تجربه خویش نیست و قادر به

).همان(است» بیگانهخوداز«دیگر عبارتبه
، بر »ستمدیدگانتعلیم و تربیت«فریره، در کتاب 

تأکید د، هاي نوسواضرورت اعتالي خودآگاهی توده
نوسوادان به متونی نیاز که باور است او بر این . کندمی

ها را به حل آنونی جامعه و راهارند که مسایل کند
سلطه و ستمدیده کنونی باید مردم تحت.ایشان بیاموزد

ها و ترفندهایی که گروه مسلط درباره انواع سلطه
واد ایشان سوء استفاده ممکن است به وسیله آن از س

.شوندکند، آگاه
فرهنگ «نظام آموزشی را در خدمت ،پائولو فریره

ژگی خاص طبقه که به زعم وي وی،»سکوت
است که باید باو معتقد دانداست، میسلطه تحت

، افزایش آگاهی افراد نسبت به مسایل پیرامون خود
هایی فعال و ها را از موجوداتی منفعل به انسانآن

شد خواهداین امر زمانی محقق. اندیشمند تبدیل کرد
،اي آزاد و رها از مصادیق سلطهگونهها بتوانند بهکه آن
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تجلی ،در نتیجه این امر، تغییرات اجتماعی. کر کنندف
.بودخواهدهایی آزاد، فعال و اندیشمندتغییرات انسان

امل عمرسوم،تعلیم و تربیت ،فریرهاز نظر
یافته توسعهشی استعمار جدید از کشورهاي کمترکبهره

براي مبارزه با او . استفریقایی و آمریکاي التین آآسیایی،
تربیتتعلیم و«گیري ازاستعماري،بهرهاین شیوه 

تجویز ستمدیده براي ملل ضعیف وار»بخشرهایی
).264- 269: 1381کاردان،(کندمی

ایوان ایلیچ. 2
ایوان انقالبی،دیدگاه تفکر دیگرمترین سرشناس

که براي نخستین بار ایده ایلیچ اتریشی است
. نوان کردرا براي مقابله با سطله متن، ع» زداییمدرسه«

زدایی از مدرسه«ترین اثر ایلیچ، کتابمهم
خواستار حذف ایلیچ، در این کتاب.است»1جامعه

کل جامعه ت به و تبدیلآموزش و پرورش رسمی 
.شدیک مدرسه بزرگ 

مؤسساتی که ویژگی «ایده اصلی ایلیچ این بود که 
دهند در اصل، اصلی ساختار اجتماعی را تشکیل می

ف و حتی نابودي اهداف یا نهادهایی خود عامل تحری
پور، شارع(»اندها، به وجود آمدههستند که به خاطر آن

1383 :64.(
تنها در خدمت طبقات مدارس کنونی به نظر ایلیچ، 

ها را هاي آنکه هزینهحالیممتاز جامعه هستند، در
اند و یا معه که هرگز مدرسه را ندیدهطبقات محروم جا

بیشترپردازند و درمیبرند، نمیبهره چندانی از آن
از ،کشورهاي جهان سوم، بخش عظیمی از کودکان

در سراسر همچنین. آموزش ابتدایی محروم هستند
از آموزش ،هنوز قریب به نیمی از افراد انسانی،جهان

.و پرورش کافی برخوردار نیستند
دارس با ساختار و م«کهاستمعتقدایلیچبنابراین، 

کردن نقشی جز نهادینهشان، نیعملکرد کنو

1. Deschooling Society

یکی از اهداف او. »هاي اجتماعی ندارندنابرابري
ردن و اغواي نسل جوان در اساسی مدرسه را رام ک

دیواري که دنیاي رویایی نسل بالغ را چهار
ایلیچ، ). 102: 1359ایلیچ، (»داند، میاستهفراگرفت

ه نادانی و دابستگی را بکه داندمدرسه را محیطی می
ها استقالل فکري را از آنو حس کندکودکان القا می

جاي کند که به، پیشنهاد میبارهوي دراین. گیردمی
هاي درسی رسمی که اعتقاد به آموزش از طریق برنامه

شخصی در راه واقع کنار گذاشتن هر نوع مسئولیتدر 
سلطه است، باید رشد و استغناي فکري انسان در مقابل 

شود که در جایگزین مدارس ورشی نوین،آموزش و پر
آموزان اجازه ارتباط و نظردهی آزادانه را آن، دانش

معتقدایلیچهمچنین، ). 1382بند، عالقه(باشندداشته
حصیلی و پایگاه پیوند میان مدارك تباید که است

، استخدامن برود و مالكاز میاشغلی افراد باید
).1383پور، شارع(ها باشدهاي آنشایستگی

هاي بازتولیدنظریهتعلیم و تربیت از دیدگاه ) ب
پردازان این گروه، مشکالت بر اساس دیدگاه نظریه

ناشی از ساختار ،موجود در نظام آموزشی یک جامعه
ایننظام آموزشی به .جامعه استآن تضاد طبقاتی 

.کندساختار تداوم بخشیده و آن را بازتولید می
که نظام هستندبر این باور،یدگاهپردازان این دنظریه

اجتماعی هستند » روبناي«اي از آموزشی و مدرسه الیه
از نظر . دهدکه زیربناي آن را اقتصاد جامعه تشکیل می

آموزان براي ورود به سازي دانشمدارس با آماده،هاآن
نظام اقتصادي جامعه، سعی در ارتباط و انطباق دادن 

به .تولید در جامعه را دارندساختار ساختار مدرسه با
مراتبی از روابط ها را در سلسله این معنا که آن

دهند که منطبق با ساختار اقتصادي اجتماعی قرار می
قشربندي اقتصادي و ،این نظریه. حاکم بر جامعه باشد

تربیتی را با یکدیگر مقایسه و بر نقش مدارس در 
. نمایدید میاقتصادي تأکبازتولید روابط طبقاتی و نظم
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تقسیم هاي بازتولید به دو دسته کلی، نظریهطوربه

نظریه بازتولید «و » نظریه بازتولید اجتماعی«: ندشومی
. »فرهنگی

ریشه در تفکرات ،نظریه بازتولید اجتماعی
ها از آن. دارد» هربرت جینتیس«و » ساموئل بولز«

متفکرانی هستند که در دوران معاصر براي تحلیل 
به ویژگی نیروها و ،هاي آموزشی، قبل از هر چیزنظام

کار بخش عمده. اندکردهتوجه،روابط اجتماعی تولید
که نظام آموزشی، هها در جهت اثبات این نکته بودآن

شمار رفته و عنصري اساسی در بازتولید تقسیم کار به
تفوق و برتري طبقهگر این امر در نهایت بیان

،ند سه نهاد خانواده، کار و مدرسهپیو. استدارسرمایه
. سازدها فراهم میچارچوبی اساسی براي نظریه آن

وپود جامعهنابرابري آموزشی را بخشی از تارهاآن
مراتبی داري دانسته و معتقدند که ساختار سلسلهسرمایه
هایی که در عرصه کار ها، هنجارها و مهارتارزش

وابط موجود در مراتب و روجود دارد، همان سلسله
به عبارت دیگر، مدرسه نهادي است که . کالس است

هاي موجود بین طبقات اجتماعی را بازتولید نابرابري
ها کتاب معروف آن. بخشدکرده و مشروعیت می

،»داري آمریکااي در جامعه سرمایهآموزش مدرسه«
هاي مبتنی بر شواهد لمملو از جدول، نمودار و استدال

.أکید بر این موضوع استتجربی براي ت
ریشه در آثار دو متفکر ،ي بازتولید فرهنگینظریه

یر پی«و » باسیل برنشتاین«هاي برجسته اروپایی به نام
داخل «ها این است کهاساسی آنفرضیه. دارد» بوردیو

نظام آموزشی، شکل خاصی از نظم اجتماعی وجود هر 
اریخی این نظم ناشی از شرایط اجتماعی و ت.دارد

نظام نظم اجتماعیِنظام آموزشی است وخارج از 
در .آموزشی کامالً به این شرایط خارجی وابسته است

واقع، کارکرد آموزش و پرورش، انتقال میراث فرهنگی 
کانون اصلی توجه برنشتاین ). 78: همان(»جامعه است

یعنی اینکه فرد چگونه اصول ارتباط را (»مسئله انتقال«

ه تفکر و عمل در چارچوب یک شرایط فراگرفته و ب
بیشتر به ،بوده و بوردیو) پردازداجتماعی خاص می

شرایط ساختاري که انتقال قدرت در چارچوب آن 
که فرهنگ چگونه از طریق و این،گیردصورت می

یابد، توجه شده و مشروعیت میمدرسه تولید
).همان(دارد

ومتهاي مقانظریهتعلیم و تربیت از دیدگاه ) ج
ناشی ،تربیتوهاي مقاومت در تعلیمطرح نظریه

ه آمدعملهاي بازتولید بهکه از نظریهبودهاز انتقادهایی 
برخی از محققان، کمبود شواهد تجربی را. است

معرفی هاي بازتولید ابهام اصلی نظریهنقطهعنوان به
عدم توجه به قابلیت معلم و ،برخی دیگر.کنندمی

ترین عمدهز را ااي مقاومت در مدرسه برآموزدانش
هاي بازتولید هومی و سیاسی نظریهمفنقاط ضعف 

باورند که گرچه مدارس به بازتولید اینها برآن. دانندمی
بازتولید ،حالاما درعین،پردازندروابط اجتماعی می

توان نمی،ها را نیزشکال معینی از مقاومت در آناَ
).1379از مرزوقی، نقلاپل، به(نادیده گرفت 

وسیله حاضر بهحالعزیمت این نظریه که درنقطه
رهبري » مایکل اپل«و » هنري ژیرو«افرادي چون 

ها با ردآن. است» مقاومت«و » تضاد«شود، مفاهیم می
درسیکار و رادیکال، به برنامههر دو دیدگاه محافظه

تنها در هنگرند که ناي میگفتمان پیچیدهعنوان به
،حالعینبلکه در،ط استخدمت منافع طبقه مسلّ

است که امکان رهایی را نیز داراي جوانبی 
).91: 1383پور، شارع(سازدمیفراهم

، اعتقاد با نگاهی نقادانه به نظریات قبلاین نظریه
دارد که حتی اگر بازتولید اجتماعی و فرهنگی نیز در 

کار ساده و آسان نیست نظام آموزشی اتفاق بیفتد، این 
شارهاي مدرسه از آموزان در مقابل تقاضاها و فو دانش

مدرسه نهاد نسبتاً مستقلی . دهندمیخود مقاومت نشان
آمیز را فراهم تنها امکان بروز رفتار مخالفتاست که نه
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رود، یعنی میسازد، بلکه نوعی منبع تناقض به شماریم
. کندمیحاکم عملق و منافع گروهگاهی برخالف عالئ

به ،اي انتقاديبا ایجاد رابطهمعلم باید در اینجا،
ژیرو . بپردازد» سواد انتقادي«و » تفکر انتقادي«ترویج 

عنوانکارکرد سواد انتقادي این است که به«معتقد است 
نوعی کند تاآموزان کمکیک ابزار نظري به دانش

و ،ر کنندرابطه انتقادي با شناخت و دانش خود برقرا
تأثیرات جامعه را بر تا ها کمک کندآنبدین ترتیب به 

پس بین سواد انتقادي و . »خود، درك کنند
پور، شارع(پیوند نزدیکی وجود دارد،سازيتوانمند
1383 :92.(

و »نقادي«به دو عنصر مرتبط ،در نظریه انتقادي
پردازان هدف اصلی این نظریه. شودتوجه می»اصالح«

مدرسه و سیستم ،هاي خودکه برمبناي نقادياستاین
که مدارس به نحويبه.درسی آن را اصالح کنندبرنامه
پردازان نظریه،در این راستا. شونددموکراتیک تبدیلیهایفضا

ماهیت تدریس و اهداف ،نقش معلمدارندانتقادي سعی 
دانشمند، منش و جواهريادیب(کنندآن را از نو تعریف

1389.(
درسی را از دو وجه مورد برنامه،پردازان انتقاديریهنظ

که ) آشکار(درسی رسمیبرنامهاول،: دهندتوجه قرار می
،استهشدهاي  شناختهمتشکل از موضوعات و مهارت

ها، خفا ارزشکه در،نهانپدرسی و دیگري برنامه
در نظریه انتقادي، . بخشدها و رفتارها را شکل مینگرش

برنامه. گیردمیقرارتوجهمورد درسی پنهانبرنامه،ربیشت
هایی است که معلمان، ساختار شامل پیام،درسی پنهان

و سایر منابع آموزشگاهی به کودكها مدرسه، کتاب
ها را اغلب معلمانی نقل این پیام.دهندانتقال می

الن، (هستندناآگاهآن کنند که خود نسبت به حضورمی
2008 :192(.

بر این باور است پردازان نئومارکسیم، نظریهاز،1اپل
در کالس موجودبیشتر مباحث تکنولوژي آموزشیکه 

1. Apple .M

که تحرك و جنبشی را آن هستندمحتواتر از بی،درس
مگر . دنطریق تقاضا براي تغییر جنسیتی ایجاد کناز

جهت آشکار نمودن در اینکه از تکنولوژي آموزشی 
معتقداو . شودو فقر استفادههاي بحث تبعیض یشهر

اي از مشتمل بر مجموعه،درسی پنهاناست برنامه
قواعد و موضوعات است که موجب تحکیم قدرت 

ایجاد وآموزان دانشدررا سلطه مشروعیت شده و
).132-133: 2000اپل، (کندنهادینه می

اي برنامهرا،درسی پنهانبرنامه،)1989(2الرنمک
دانش و هاي تلویحی و ضمنی روشباداند که می

با یعنی .کندآموزان ایجاد میرفتار هدفمند را در دانش
شده ریزيآنچه خارج از مواد درسی معمول برنامه

.کار داردوافتد، سررسمی اتفاق می
، در خدمت در نظریه انتقادي،درسی پنهانبرنامه

مدرسه اغلب وق طبقه حاکم جامعه استتحقق عالئ
ناآگاهانه، براي انتقال این برنامه، مورد سوءاستفاده در 

).1387مهرمحمدي، (گیردقرارمی
بر مطالعه تاریخ، ،پردازان انتقادينظریه، همچنین

ها بر آن. کنندهاي مختلف تأکید میها و فرهنگزبان
هاي در خالل برنامهآموزان دانش،این عقیده هستند که

ضعف یاوب قدرتباید با عواملی که موجدرسی، 
: 1384گوتک، (شوندآشنا اند، شدهها از فرهنگبرخی
481  .(

درسی باید طوري برنامهمعتقد است،،هنري ژیرو
هاي ها در عرصهطراحی شود که ضمن توجه به تفاوت

وي اعتقاد دارد که برنامه. ارج نهدهامختلف، به آن
هاي ها و سایر گروهباید با دانشگاه،درسی مدارس

درسی حمایت ژیرو از برنامه. اجتماعی هماهنگ باشد
. هدهاي علمی را در افراد پرورش دکند که ارزشمی

دانش، رف جاي انتقال صبه اعتقاد او معلمان باید به
در فراگیران را بازاندیشی و تفکر انتقادي مهارت 

). 1387ایزنر، (دهندشپرور

2. McLaren .P
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راي برنامهبتوانمی،شدگفتهآنچه با توجه به 

: هاي زیر را برشمردنقش،انتقاديدیدگاهدرسی در 
تالش براي تحقق اصالحات حقیقی مدرسه که . 1

عمال قدرت بر آموزش و موجب توانایی معلمان در ا
. گرددمیپرورش 

آموزان شنود نقادانه با دانشوپرداختن به گفت. 2
.فرهنگیودرباره مسائل اقتصادي، سیاسی

گوتک، (آموزاندانشبه گوناگونی فرهنگیتوجه. 3
1387.(

نکاتی را درباره پردازان انتقادي ، نظریههمچنین
:اند، از جمله اینکهمعلم برشمردهنقش
گیري فراتر از فرایند رت تصمیمبه معلمان، قد-

.شوددادهتدریس و یادگیري
سازي تحقیقات مشترکی جهت مفهوممعلمان، -

.باشنددرسی و آموزشی داشتهايهدوباره برنامه
هاي فرهنگی جامعه تمطالعه تفاوبهمعلمان باید-

، برايدر ساماندهی مراکز محلیخود بپردازند و 
.نمایندتالشهاي جمعی هدایت فعالیت

آموزان خود درباره واقعیات با دانشمعلمان باید -
ر دباشند ووگوي نقادانه داشتهماعی گفتاساسی و اجت

میانجهت توزیع عادالنه و مجدد قدرت در مدارس و
.معلمان و مدیران کوشش نمایند

براي طورعملی مدارس را بهدارندوظیفه معلمین -
سوادي، فقر بیاز قبیل،مسائل و مشکالت جامعهحل 

هاي بهداشتی و تغذیه، سوء مراقبتفرهنگی، سوء
.اعتیاد درگیر نمایند

تعلیم زمینه نظریه انتقادي دربرانتقادات وارد
و تربیت

موزش و پرورش دنیا، هاي آنظریه انتقادي در نظام
،این تحوالت. استهتحوالت قابل توجهی را ایجادکرد

وگذاران تعلیمویژه در نگرش مدیران و سیاستهب

ها تربیت، منجر به بهبود عملکرد مدارس و دانشگاه
نظریه انتقادي نیز با وجود، خودبااین. استهشد

اند عبارتها آنتریننقدهاي مهمی مواجه شده که مهم
:از

تی معتقدند که هاي سنّحامیان فلسفه) الف
انتقادي در سطح مدارس و هاي نظریهآموزهکاربست 

ش از اندازه را بیها آنها، فضاي حاکم بردانشگاه
یه خالف ادعاي طرفداران این نظرسیاسی کرده و این بر

که فضاي حاکم بر کنندادعا میها آنزیرا. است
اي باشد که موزش و پرورش و دانشگاه باید به گونهآ

این . اجازه نقادي شرایط موجود را به افراد بدهد
هاي شدن بیش از حد فضاسیاسیکهاستحالیدر

محسوب ، خود عاملی براي جلوگیري از انتقاد آموزشی
. شودمی

غیر از تن به هر فعالیتی، پرداخ،مالیسئدر فلسفه ر
، به مثابه و پرورش از سوي مدرسه و دانشگاهموزشآ

بر این اساس، . شوداي قلمدادشده و نفی میکار حاشیه
موزشی در نظریه انتقاديآکردن نظام افراط در سیاسی

»1نظریه پسماند«اي از ها، نمونهالیستئاز نظر ر
هاي حامیان فلسفه.)1384:66، گوتک(یدآحساب میبه
نتقادي، مدرسه و که نظریه امدعی هستندتی سنّ

موریت و هدف اصلی خود دور دانشگاه را از مأ
الیسم، هدف ئعنوان مثال، در فلسفه ایدهبه.استهکرد

اصلی تعلیم و تربیت، پرورش ذهنی و عقالنی فراگیران
طرفداران ).47: 1378، میرزامحمدي و همکاران( است

هستند » 2آموزش و پرورش آزاد«لیسم معتقد به ئادهای
آموزش و پرورش موظف است ،که براساس آن

و تنویر ذهن شاگردان هاي الزم را براي پرورشدانش
»3فرهیخته«ی هایانسانبهتادهدقرارها آندر اختیار

).1391میرزامحمدي و همکاران، (شوندتبدیل

1. Residual theory
2. Liberal education
3. Educated man
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منتقدین نظریه ر دیگحامیان فلسفه لیبرالیسم از ) ب
طرفداران هاي جدید، برخالفلیبرال.هستندانتقادي 

دریبه ایجاد تغییرات اساسی و انقالبکهنظریه انتقادي
تغییرات تدریجی و ، از اعتقاد دارندتعلیم و تربیت 

شرایط نظام قدند کهکنند و معتجانبداري می،گامبهگام
مادگی آکه اي استگونهو پرورش و دانشگاه بهموزشآ

.تحوالت اساسی و انقالبی را نداردپذیرش 
انتقاد از نظریه انتقادي حامیان فلسفه تحلیلی در ) ج

، »توانمندسازي«ها و اصطالحاتی مانند دارند که واژهمیبیان
پردازان که نظریه،»ساختارهاي ستم«و»بخشیرهایی«

زش ومآمحور مطالبات خود از عنوان بهراها آنانتقادي
ه شعاري برند، بیشتر جنبکار میو پرورش و دانشگاه به

.  آیندمیعمل درو عاطفی دارند و کمتر به

گیريبحث و نتیجه
قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه بشر گرایش انتقادي 

بندي نظري این شیوه تفکر، به با این وجود، پیکره.دارد
نکفورت و عقاید اندیشمندان مکتب فراآغاز قرن بیستم

ست، اپیداآننظریه انتقادي چنانکه از نام. گرددبازمی
مختلف زندگی يهاجنبهرویکردي انتقادي نسبت به 

از ایدئولوژي و فرهنگ گرفته تا تکنولوژي و ، اجتماعی
شناسی مارکسیتی و جامعهيهاهینظرانتقاد به ،همچنین

. شود، محسوب میشناختی اثباتیو نظریه معرفت
هاي موجود پردازان انتقادي، با وجود تفاوتنظریه

به تحلیل گیري عقایدشان،در زمینه و خاستگاه شکل
از این گروهی.پردازندنظام آموزشی سنّتی می

در»آشکاربرنامه درسی «ر تأثیبراندیشمندان، با تأکید 
برنامه «گروهی دیگر با تأکید بر، »آگاهیبازتولید«
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شان، هاي آموزشی از وظیفه سنتیدنبال پاالیش نظام

ت به طبقه مسلط یعنی ایجاد و تقویت وفاداري نسب
درسی وبرنامهها براي آن. جامعه در فراگیران، هستند
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توان میبا نقدهاي مهمی مواجه شده که از جمله آنهاخود
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