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Abstract
The present research is aimed at carrying out a
comparative study of the critical instruction and
education (pedagogy) from the perspective of Giroux
and Habermas to be applied to modify Iran education
system. The perspectives of both thinkers about
pedagogy and pedagogical activities are analyzed by
the comparative- analytic method to achieve the aim of
the research. The findings show that although both
thinkers belong to the critical school and consider
emancipation as the aim of education, they recognize
the way to achieve it somewhat different. These
different perspectives are mostly resulted from
Giroux’s post modernistic philosophical position and
Habermas’ full scale defense from modernism and the
project of rationalization of the world. This has fallen
shadow on the nature of pedagogic elements on the
mind of the two scholars. However, these different
philosophical stances have not made Giroux and
Habermos pedagogic views so distant from each other
not to be categorized under the umbrella of critical
pedagogy. Generally, in accordance with the issues
like
criticism,
modification,
dialogue
and
emancipation, avoiding the violence and …can include
many comments and points on modifying the multicultural education systems such as of our country.
Among those ones we can refer to the structural
modification of teacher training and the concept of
teaching, flexibility of content-centering and curricula,
paying attention to the multi- cultural curriculum and
frontiersmen (low-class and minorities of the society),
internalizing the rational reasoning and dialogue ethics
in the school and class by the management system,
involving the competing perspectives in the dialogue
simultaneously, paying attention to the language
ability(competence) and mutual understanding and
internalizing the leniency and tolerance attitude
toward the others.
Keywords: Critical pedagogy, Giroux, Habermos,
Emancipation education.
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چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت انتقادی از منظر
ژیرو و هابرماس با نظر به کاربرد آن برای اصالح نظام تعلیم و تربیت
 برای دستیابی به این هدف ابتدا دیدگاه هر دو متفکر در باب.ایران است
،با استفاده از روش تحلیلی تطبیقی، تعلیم و تربیت و فعالیتهای تربیتی
 نتایج نشانمیدهد که اگرچه هر.مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست
-دو متفکر متعلق به مکتب انتقادی بوده و غایت تعلیم و تربیت را رهایی
-بخشی میدانند اما تا حدودی راههای نیل به این هدف را متفاوت می
- این تفاوت دیدگاه تا حدود زیادی ناشی از موضع فلسفی پست.بینند
مدرنیستی ژیرو و دفاع تمام قد هابرماس از مدرنیسم و پروژه
 همین امر بر ماهیت مؤلفههای تربیتی نزد این.عقالنیکردن جهان است
 تفاوت موضعهای فلسفی این دو، اگرچه.دو اندیشمند سایه افکندهاست
 بهگونهای نبوده که در نظریهپردازی تعلیم و تربیت چنان از،فیلسوف
یکدیگر فاصله بگیرند که نتوان آنان را زیر چتر تعلیم و تربیت انتقادی
، دیدگاه هابرماس و ژیرو با توجه به مقولههایی از قبیل نقد، درکل.قرارداد
 پرهیز از خشونت و غیره میتواند حاوی پیامها و، گفتگو و رهایی،تغییر
 مانند نظام،نکات زیادی در اصالح نظامهای آموزشی چندفرهنگی
 از آن جمله میتوان به اصالح ساختاری در تربیت.آموزشی کشور ما باشد
 انعطافپذیری در محتوامحوری و برنامههای،معلم و مفهوم معلمی
 توجه به مرزنشینان(طبقات، توجه به برنامهدرسی چندفرهنگی،درسی
 نهادینهکردن استدالل عقالنی و اخالق،)پایین جامعه و اقلیتهای جامعه
 مشارکت دادن،گفتگویی از طریق سیستم مدیریتی در مدرسه و کالس
 توجه به توانش زبانی و،دیدگاههای رقیب بهطورهمزمان در گفتگو
. نهادی کردن روحیه تساهل و مدارا نسبت دیگری اشاره کرد،مفاهمه
 تعلیم و، هابرماس، ژیرو، تعلیم و تربیت انتقادی: کلید واژگان
.تربیت رهاییبخش
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مقدمه
رویکرد انتقادی دیدگاههای نوین آموزشی بهشمارمیرود
که در دهههای پایانی قرن بیستم نگاه بسیاری از آموزشگران
و فیلسوفان را به خود معطوفکرد .تعلیم و تربیت انتقادی،
تربیت را از دگرگونیهای اجتماعی و انسانی جداییناپذیرکرده
و نظام تربیتی و ساختار اجتماعی را دارای وابستگی دو سویه
میداند(.)Mirlouhi, 1997: 42
به اعتقاد برخی از متفکران ،تعلیم و تربیت انتقادی،
توسعه الگوهایی در زمینه جدیدترین نظریهها ،روشها و
شیوههایی است که فرایندهای آموزشی و یادگیری را تقویت
میکند .بنابراین ،تعلیم و تربیت انتقادی رویکردی برای فهم
ارتباط جامعه-مدرسه است؛ رویکردی عملی به تدریس،
یادگیری و تحقیق که بر آموزش از طریق گفتگوی انتقادی و
تحلیل دیالکتیکی تجارب روزمره تأکید دارد(دیناروند و
ایمانی. )519 :5937 ،
درخصوص چیستی تعلیم و تربیت در رویکرد انتقادی،
میتوان گفت این رویکرد با جهتگیری عمیق و عملی خود
و تعیین صحت نظریهها ،براساس میزان قابلیتهای عملی
آنها در تغییر مناسبات اجتماعی و همچنین با تأکید بر خرد و
عقالنیت ذاتی برای روشنگری و آگاهی بخشی از دیدگاههای
پوزیتیویستی فاصلهگرفته و خود را در دامن اندیشههای نوین
تعلیم و تربیت جای دادهاست(خسروی و سجادی.)5932،
هانری ژیرو ،متفکر آمریکایی که از فریره و مارکوزه
متأثر بود و براساس اصول و آموزههای پذیرفتهشده در نظریه
انتقادی ،نقد مسائل و مشکالت نظام آموزشی ،فرهنگ ،نژاد،
جنسیت ،نابرابری و بی عدالتی را بررسی و الگوی آموزشی
انتقادی را عرضهکرد .ژیرو از نظریهپردازان سیاسی و
فرهنگی است که آثار گرانبهایی در تعلیم و تربیت انتقادی
دارد و بررسی دیدگاههای او در این زمینه میتواند یاری
رساند .اما ،بنظر میرسد که اتکای صرف به تلقی سیاسی و
فرهنگی دارای کاستیهایی است .بههمیندلیل ،دیدگاه
یورگن هابرماس فیلسوف و نظریهپرداز اجتماعی را نیز مطمح
نظر قراردادیم .نگاه هابرماس به انسان و اخالق و ماهیت
بیناالذهانی معرفت یکی از دیدگاههای مهمی است که
میتواند پیامدهای قابلتوجهی در تربیت اجتماعی و اخالقی
برای نظر و عمل تعلیم و تربیت داشتهباشد(محمدی  ،باقری
و زیباکالم.)5939 ،
با نظربهاینکه ایران از جمله کشورهایی است که در آن

سال اول ،شماره اول ،بهار 9315

خردهفرهنگهای گوناگونی را میتوان مشاهدهکرد .تنوع در
زبان ،شیوه معیشت ،آداب و رسوم و سنتها بهسادگی
قابلمشاهده است و وجود اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی
نیز این پیچیدگی را بیشتر میکند .ازآنجاکه خرده
فرهنگهای دانشآموزان با یکدیگر و با فرهنگ آموزگار در
تقابل است ،حاکم شدن یک فرهنگ خاص در مدارس
موجب میشود که تنها یک گروه از دانشآموزان در موضع
قدرت قرارگیرند و دیگران به دلیل تفاوتهای فرهنگی ،در
روند تحصیل با دشواریهای زیادی روبرو شوند .شدت
گرفتن این تفاوتها و تعارضات به خروج دانشآموزان از
مدرسه و تبدیلشدن آنها به افرادی غیرمولد و فاقد کارآیی
منجر میگردد(جوادی .)50 :5973 ،وظیفه نظام آموزشی ،یا
به عبارت کلیتر تربیت ،آماده کردن افراد برای ایفای
نقشهای اجتماعی است .با توجه به تحوالت عظیمی که
پدیده جهانیشدن در عرصههای سیاسی و اقتصادی برای
جوامع بهوجود آوردهاست؛ نیروی انسانی مورد نیاز عرصههای
سیاسی و اقتصادی باید افرادی باشند که بتوانند در فرایند این
تحوالت گسترده کارایی الزم را داشتهباشند و در دنیای مولد
و درحال تغییر عصر حاضر زندگی کنند ( Makruni and
.)Bolandhemmatan, 2014
با اذعان به اینکه ،اصالحات در نظام تعلیم و تربیت،
بهخصوص در زمینه تعلیم و تربیت انتقادی یکی از نیازهای
جدی نظام آموزشی در کشور ما است و بهرهگیری از تجارب
جهانی میتواند به این اصالحات کمککند ،لذا مسأله اصلی
پژوهش این است که دیدگاههای فلسفی-تربیتی ژیرو و
هابرماس چه داللتهایی در نظام تعلیم و تربیت به دنبال
دارد؟ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی نظریه
انتقادی از منظر هانری ژیرو و یورگن هابرماس با نظر به
کاربرد آن برای اصالح نظام تعلیم و تربیت ایران است.
این پژوهش درصدد پاسخگویی به سواالت زیر است:
 )5ابعاد و مؤلفههای تعلیم و تربیت انتقادی هنری ژیرو
کداماند؟
 )0ابعاد و مؤلفههای تعلیم و تربیت انتقادی یورگن
هابرماس کداماند؟
 )9نظریات تربیتی انتقادی ژیرو و هابرماس چه
داللتهای ضمنی برای اصالح نظام تعلیم و تربیت ایران در
بر دارد؟
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روش پژوهش
این پژوهش با روش تحلیل تطبیقی انجامپذیرفتهاست.
روش تحلیل تطبیقی روشی است که در آن شباهتها و
تفاوتهای گزارهها و مفاهیم با هم مقایسهمیشود(گیون،
 .)0223بخش اصلی تحلیل تطبیقی« ،تحلیل تطبیقی
پیوسته» 5خوانده شده و آمدهاست« :در فرایند تحلیل تطبیقی
پیوسته ،بخشی از دادهها همچون یک مفهوم یا یک گزاره ،با
دیگر مفاهیم یا گزارهها ،مقایسه میشود تا شباهتها و
تفاوتهای آنها آشکار شود و با جداسازی و مقایسه پیوسته
مفاهیم و گزارهها ،امکان گسترش الگوی مفهومی مهیا می-
شود که نشاندهنده رابطههای گوناگون میان مفاهیم یا
گزارهها است(هاگرسون .)5335 ،در این پژوهش ،سعی بر آن
بودهاست تا با استفاده از منابع دستاول و منابع دستدوم
شامل(کتب معتبر ،پژوهشها و مطالعات مرتبط با موضوع
تحقیق) ابعاد و مؤلفههای تعلیم و تربیت انتقادی از دیدگاه
ژیرو و هابرماس مورد بررسی و مقایسه قرارگیرد.

آرای تربیتی هنری ژیرو
هنری ژیرو ،در  53سپتامبر  5399میالدی به دنیا آمد .او
از نظریهپردازان معروف در زمینه مطالعات فرهنگی و تعلیم و
تربیت انتقادی است و اندیشههای وی از آموزهها و اصول
نظریه انتقادی مکتب فرانفکورت بهویژه هربرت مارکوزه،
فریره و دیدگاههای تربیتی پیشرفتگرایی جان دیویی
متأثراست(دیناروند و ایمانی .)5937 ،ژیرو ضمن اینکه خود را
طرفدار رویکرد پسامدرن میداند ،به تخریب و نابودی
مدرنیته معتقد نیست .پسامدرنیسم ژیرو در برخورد با مدرنیته
رویهای معتدل دارد .ژیرو و آرنویتر( )5335در این رابطه
مینویسد« :تعلیم و تربیت انتقادی انتخاب کامل میان
مدرنیسم و پسامدرنیسم نیست .همانطورکه ارنستو الکالو
بیان میکند ،پسامدرنیسم نمیتواند رد کردن مدرنیته
تلقیشود ،بلکه الگوی متنوعی از موضوعات و طبقهبندیها
است .بهعالوه ،هر دو گفتمان بهعنوان اشکال انتقادیگرایی
فرهنگی ،کاستیهایی دارند که نیاز به بررسی دارد» .ژیرو به
نقد مدرنیته اعتقاد دارد و خواستار نابودی آن نیست .ازاینرو،
درنیته را به سه جنبه مدرنیته اجتماعی ،مدرنیته زیباییشناسی
و مدرنیتهسیاسی تقسیم مینماید .ژیرو ،ضمن نفی مدرنیته
اجتماعی و زیباییشناسی ،جنبه سیاسی مدرنیته را میپذیرد.
بهنظر ژیرو ،دموکراسی و فضای عمومی دموکراتیک از
1. Constant comparative analysis
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دستاوردهای مثبت مدرنیته است .مهمترین طرح ایدئال
مدرنیته که ساخت یک فضای عمومی دموکراتیک است،
نیازمند دفاع از قسمتی از گفتمان تعلیم و تربیت انتقادی است
که شرط وجود جهان پسامدرن محسوب میشود .به نظر
ژیرو ما نمیتوانیم تعلیم و تربیت پسامدرن را یکسره مردود یا
منفی بدانیم ،زیرا مبحث نظری و عملی تعلیم و تربیت
بهشدت با زبان و مفروضات مدرنیسم تلفیق شدهاست.
ژیرو مانند فریره معتقد است که تولید دانش و نظریه
فرایندی دیالکتیک بین انسان و جهان(طبیعی و اجتماعی)
است که در آن انسان به جهان معنی میدهد و بهقول فریره
جهان را نامگذاری میکند(زیباکالم و محمدی .)5939 ،از
این منظر ،نظریه نقش اساسی در "تولید" حقایق و تبدیل
آنها به "فهم عامه" دارد و این روند آمیخته با عالئق و
ارزشهای بشری است .بنابراین ،در دیدگاه ژیرو ،تفکر
انتقادی عالوه بر سنجش سازواری ایدهها درون یک نظریه،
برحسب سازوکارهای منطق صوری ،چارچوب خود نظریات و
همچنین نحوه ارتباط آنها به عالیق انسانی(و ایدئولوژی) را
مورد پرسش قرار میدهد( فعالیتی استعالیی).
ژیرو و همفکرانش( مکالرن  ،5333گندین و اپل
 ،0229اپل  0222و تورس  ،)0223به ترویج اندیشه تربیت
انتقادی میپردازند .موضع ضد سرمایهداری ،تالش برای
تحقق عدالت اجتماعی ،حمایت از گروههای فرهنگی اقلیت و
دید تحلیلی و انتقادی از ویژگیهای بارز تفکر انتقادی ژیرو
است .این اندیشه امروزه در تعلیم و تربیت جهانی با توجه
فزایندهای روبرو است و بررسی نقادانه آن میتواند
پیشنهاداتی برای اصالح نظام تعلیم و تربیت ما فراهم آورد
که به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

هدف و اصول اساسی تعلیم و تربیت
به نظر ژیرو ،هدف آموزش و پرورش  ،کمک به افراد
برای کسب دانش مورد نیاز بهمنظور کامیابی بهعنوان یک
شهروند است .تعلیم و تربیت بهعنوان یک فرایند تغییر ،مردم
را از ناتوانی درباره پذیرش مسؤلیت رفتارهایشان میرهاند .از
نظرگاه پسامدرنیسم انتقادی ،فرایند کسب دانش و معرفت،
فرایندی ایدئولوژیک است .برای روشن کردن این گفته باید
رابطه مفروض بین دانش و نظم اجتماعی را بررسی و تعریف
کرد .تعلیم و تربیت انتقادی بر این فرض استوار است که
صورتهای مختلف کسب معرفت درباره جهان ،از طریق
مجموعهای از نظریهها و توجیههای منطقی خاص،
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سازماندهی میگردد .افزون بر این ،هر توجیه منطقی
دربردارنده موقعیتی ویژه است .هر موقعیتی بهعنوان سازمان
مفهومی خاص در نظر گرفتهمیشود که امکان طرح
پرسشهای گوناگونی را پدید میآورد .زیرساخت هر توجیه و
موقعیت مربوط به آن ،مجموع خواستههایی است که شیوه
اندیشه افراد را درباره جهان باز مینماید .تعلیم و تربیت
پسامدرن از تغییرات وسیع ،حذف روابط مسلط قدرت و دانش
ایجاد جامعهای که در آن دسترسی به اعمال دموکراتیک
چندگانه ارزشی روابط اجتماعی فردی و گروهی امکانپذیر
است ،حمایت میکند(آقازاده و دبیری نژاد.)59 :5932،
از نظر مربیان پسامدرن ،برخالف نظریهپردازان سنتی که
آموزش و پرورش را موضوعی بیطرف(خنثی) میدانند ،تعلیم
و تربیت امری سیاسی است .ازاینجهت ،ژیرو بر این باور
است که« :تعلیم و تربیت نهتنها باید بهوجود آورنده دانش
تلقیشود ،بلکه باید بهوجود آورنده فعاالن سیاسی باشد .تعلیم
و تربیت انتقادی بهجای ردکردن زبان سیاست باید آموزش
عمومی را با ضروریات یک دموکراسی انتقادی پیوند
دهد(دهباشی و همکاران.)9 :5931 ،
با توجه به نظریات تربیتی ژیرو ،میتوان چند اصل
تربیتی را بهعنوان راهنمای عمل مربیان و بهعنوان اصول
اساسی جهت تعلیم و تربیت انتقادی به شرح زیر ذکر نمود:
 .9اصل نقد و انتقاد
یکی از اصول مسلم که برمبنای تئوری انتقادی ژیرو
میتواند در جریان تعلیم و تربیت از جانب مربیان مورد
استفاده قرارگیرد ،اصل نقادی است .طبق این اصل تربیتی،
در جریان تعامالت تربیتی ،هم مربی و هم شاگردان باید
نسبت به محتوای آموزشی با دید انتقادی نگاه کنند؛ یعنی
معلم و شاگرد باید نسبت به آنچه خوانده یا آموخته میشود،
با دید تحلیلی و انتقادی نگاه کنند .از نظر ارزشیابی نیز مربی
نباید فقط محفوضات شاگردان را در ارزشیابی آموختههای
آنها مورد توجه قراردهد .توجه به سؤالهای تحلیلی و
درخواست از شاگردان برای پاسخگویی توأم با نقد و انتقاد در
این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .برایناساس،
مربی نباید انتظار داشتهباشد که شاگردان پذیرنده صرف
گفتههای معلم باشند و دانشآموزان نباید نسبت به دیدگاه
معلمان سکوت اختیار کنند .بنابر این اصل تربیتی ،وارسی
دقیق عقاید معلمان ،متون آموزشی ،ارزشها و سیاستهای
آموزشی حاکم بر مدارس باید از سوی همه معلمان،

سال اول ،شماره اول ،بهار 9315

فراگیران ،مدیران و برنامهریزان درسی مورد توجه قرار
گیرد(صالحی.)52 :5932،
گفتمان6

 .6اصل
متفکران نظریه انتقادی و حتی ژیرو معتقد هستند که
دانش ها ،ارزش ها و نگرشها با روش گفتمان بهتر و
روشنتر میشوند .در تعلیم و تربیت انتقادی ،گفتگو روشی
است که از طریق آن شاگردان در کالس درس با استفاده از
زبان(کالمی و غیرکالمی) ،نماد و تصویر با هم پیوند مییابند
و بر یکدیگر اثر میگذارند .بنابراین ،گفتگوی مؤثر آموزشی
میتواند با ایجاد فضای مشترک و ارتباط دوسویه بین
فراگیران با یکدیگر و فراگیران با معلمان ،زمینه دادوستدهای
اجتماعی را فراهم آورد .این مهم در فرایند یاددهی-یادگیری
زمینه تحولآفرینی را فراهم میسازد(مرجانی.)39 :5931 ،
طبق این اصل ،مربیان باید در جریان تعلیم و تربیت ،همه
دانشآموزان را وارد جریان گفتگو و بحث آموزشی نموده و با
تشکیل گروههای گفتگو به اشکال مختلف ،زمینهای را فراهم
آورند که تمامی دانشآموزان بدون توجه به نژاد و طبقه
اجتماعی در جریان گفتگو شرکت فعال داشتهباشند و به
بازاندیشی و طرح مسائل گوناگون فردی-اجتماعی بپردازند.
 .3اصل تربیت ضداقتدار و سلطهگری
در این اصل ،به حقوق همه افراد و شاگردان کالس
توجه شدهاست .پس ،نهتنها معلم حق اقتدار و سلطه بر
کالس و عقاید و افکار شاگردان را ندارد ،بلکه برنامهریزان
درسی و حتی یک گروه خاص از شاگردان نیز حق اقتدار و
سلطهگریی را بر گروه دیگر ندارند .این اصل ،همچنین ناظر
بر سازماندهی فضای کالس است ،بدین شکل که جایگاه
معلم بهگونهای تغییرکند که دانشآموزان برتری و حاکمیت
محض او را بر کالس احساس نکنند .طبیعی است که تغییر
فضای کالس سنتی به کالسهای ایدئال باید بهشکلی باشد
که همه دانشآموزان بتوانند با معلم تعامل داشتهباشند .از
دیدگاه این مکتب ،کالس درس مکانی است که در آن
امکان تعامالت اجتماعی ،نقد ،تحقیق ،طرح مسئله و تجربه
سبکهای مختلف یادگیری فراهم میشود.
 .6اصل نسبیت دانش و معرفت
یکی دیگر از اصول تعلیم و تربیت انتقادی ژیرو ،تغییر در
1. discourse

احمدآبادی آرانی و همكاران:بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت انتقادی از منظر...

دانشها ،ارزشها و بینشها است .این اصل را میتوان اصل
نسبیت معرفت و دانش نامید .مطابق این اصل هرگز دانش
و معرفت امری مسلم و قطعی تلقی نمی شود .بر اساس این
اصل ،دانش آموزان و معلمان نبایستی هیچ گزاره معرفتی را
بهعنوان یک معرفت قطعی و یقینی تصور کنند ،بلکه معرفت
و دانش امری اجتماعی و موقتی است(کهون،5939،ص.)701

روشهای تربیتی
روشهای تربیتی ژیرو شامل شیوههای گفتمان ،خواندن
و نوشتن انتقادی است که به تفکر نقاد منجر میشود .با این
روش ،تالش میشود دانشآموزان پس از بحث و خواندن
مطالب به تفسیر و نقد آن اقدامکرده و با بازنگری در موضوع
به دنبال طرح و ایده تازهای باشند(خلیلی و حسینی.)5933 ،
ژیرو بر این عقیده است که تفکر انتقادی در یادگیری منوط
به استقالل فردی ،قضاوت مستدل در تفکر و عمل است.
استقالل فردی مانع تسلیم و پذیرش کورکورانه دانش شده و
قضاوت مستدل به ایدهپردازی و ارائه آن منجر میشود .لذا،
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«روش انتقادی میتواند زمینه ظهور ایدهپردازی و خالقیت را
فراهم کند .باتوجه به این که گفتمان بهعنوان یک اصل
انتخاب شدهاست ،در تعلیم و تربیت مرزی ،نقش روش را هم
بهعهدهدارد .در واقع ،گفتمان مانند یک سکه دو رو است که
یک سوی آن اصل و سوی دیگر روش تعلیم و تربیت مرزی
محسوب میشود .بحث و گفتگو چه در نظامهای سنتی و چه
در مکتب انتقادی و پستمدرنیسم از اهمیت خاصی برخوردار
است»(دیناروند ،ایمانی.)511 :5937 ،
بنابراین ،ژیرو نوعی آموزش و پرورش گفتگومحور را
توصیه میکند که در آن گرایش به همکاری و اقدام جمعی
دیده میشود و روابط بینفردی و بینگروهی براساس
صمیمیت شکل میگیرد .بهطورکلی ،روشهای تربیتی مورد
نظر ژیرو مانند گفتمان ،خواندن و نوشتن انتقادی شامل
روشهایی هستند که به تفکر نقاد میانجامند .زیرا ،با این
روش تالش میشود دانشآموزان پس از بحث و خواندن
مطالب ،به تفسیر و نقد آن اقدام کرده و با بازنگری در
موضوع بهدنبال طرح و ایدههای تازه باشند(صالحی.)5932 ،

جدول  .9اهداف ،اصول و روشهای تربیتی ژیرو
شاخصهای اصلی

مؤلفههای اصلی
هدف تعلیم و تربیت

پرورش شهروند انتقادی ،رفع تبعیض نژادی ،ایجاد جامعه دموکراتیک و مساواتخواه

اصول تعلیم و تربیت

نقد و انتقاد ،گفتمان محوری ،ضد اقتدار و سلطهگرایی ،نسبیت دانش و معرفت

روشهای تربیتی

گفتمان محوری ،تفکر انتقادی

ابعاد و مؤلفههای اصلی نظریه تربیتی
ژیرو
 )9تعلیم و تربیت
به نظر ژیرو ،آموزش و پرورش نهتنها تولیدکننده دانش،
بلکه مولد سوژههای سیاسی است؛ و این نوع آموزش نیاز به
طرح تئوری دارد تا معلمان همچون روشنفکران تحولپذیر
در نظر گرفتهشوند که پستهای سیاسی و اجتماعی خاصی
را اشغال نمودهاند .بهعالوه ،این نوع آموزش به فرهنگ
واژگانی و زبان ویژهای نیاز دارد تا بتواند به تعریف دوباره
مسائلی چون قدرت ،عدالت ،تالش و نابرابری
بپردازد) .(Giroux, 1996تعلیم و تربیت مطلوب از
دیدگاه پست مدرنیسم ،تربیتی است که در آن صداهای دیگر
نیز شنیدهشود .از دید آنها تعلیم و تربیت جریانی سیاسی

است؛ زیرا به دنبال حفظ چهارچوب فرهنگ و پیادهکردن
حکومتی معین با ارزشهای معین است .تعلیم و تربیت
بزرگترین محافظ نظام فرهنگی گذشتهاست( Aronowitz
.)& Giroux, 1991
 )6معلم
ژیرو به ایجاد موقعیتی اعتقاد دارد که در آن معلمان
نیازمند تفکر مجدد در نقش خود بهعنوان روشنفکر عمومی و
رد تقلید دانش و تخصص وکنار گذاشتن عقالنیتی که به
گفتمان نظریه برنامهدرسی هم سرایت میکند ،محسوب
میشوند .همچنین ،الزم است که معلمان با برعهده گرفتن
وظیفه تربیت مجدد فراگیران و رهبری آموزشی به شیوه
انتقادی ،بتوانند جو مخالفت را در جامعه ایجاد کنند .بنابراین،
یکی از جالبترین نکات در نظریه تربیتی ژیرو ،نقش معلم در
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نظام تربیتی است .چنانچه معلمان درباره آنچه تدریس
میکنند ،چگونگی آن و هدفهای عالیتری که برای آن
تالش میکنند ،به طرح پرسشهای اساسی بپردازند ،این
پرسشگری ابزاری میشود که نقش سیاسی و انتقادی آنها را
در دفاع از ماهیت انسانی شغل و نیز شکلدهی شرایطی که
در آن کار میکنند ،فعال میکند(.)Giroux, 1988
 )3مدرسه
به نظر ژیرو مدارس باید بهجای تربیت اقتدارگرا و
استبدادی ،تربیت دموکراتیک شهروندانی انتقادی را در دستور
کار داشتهباشند .او دراینباره چنین مینویسد که« :تعلیم و
تربیت انتقادی باید مدارس را بهعنوان حوزههای عمومی
دموکراتیک بنا نهد .به این معناکه مربیان باید تربیت انتقادی
را پرورش دهند و در آن دانش ،عادتها و مهارتهای
شهروندی انتقادی را به جای شهروندی صرفاً خوب آموزش
داده و بهکاربندند»( .)Giroux, 2004: 725در این
راستا ،مدارس مبتنی بر تعلیم و تربیت انتقادی ،باید در تربیت
شهروندانی بکوشند که قادر به اعمال قدرت بر زندگی خود و
بهویژه شرایط ایجاد و تحصیل دانش هستند .بنابراین ،ژیرو
ضمن بیان اینکه تعلیم و تربیت پستمدرنیسم باید انتقادی
باشد ،همصدا با بسیاری از طرفداران نهضت پستمدرنیسم،
تربیت سیاسی را یکی از جنبههای مهم این نوع تربیت،
بهشمار میآورد(.)Pinar, 1996
 )6محتوا
از نظر ژیرو ،دانش مربوط به مواد درسی نباید بهعنوان
یک متن مقدس درنظر گرفتهشود ،بلکه باید مانند بخشی از
یک اشتغال بیپایان ،به انواع روایتها و سنتهایی که
میتوانند بازخوانی و در شرایط مختلف سیاسی از نو
صورتبندی شوند ،گسترش یابد( .)Giroux, 2004یک
موضوع قابل بحث در اینجا ،ایجاد گفتمانی در باب «اقتدار
تجلییافته در متن» است .بهعنوان بخشی از یک موضوع
قابلتحلیل ،باید گفت که در بعد وسیعتر ،چنین اقتداری حس
مبارزهطلبی برای تفوق بر فرهنگ تکاملیافته را ترویج
میکند؛ تاجاییکه این مبارزه به سطوح دانش موارد درسی،
تعلیم و تربیت و اعمال قدرت نهادی گسترش یافتهاست.
ژیرو دراینباره مینویسد« :در بین اشکال رایج نظریههای
برنامهدرسی ،خواندن از زمینههایی است که خواننده در آن
مستقل است .ازاینرو ،معنی یک متن اغلب بهوسیله نویسنده
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تعیین میشود و بازنمایی آن از سوی دانشآموز پوشیده
میماند یا معنی متن گم میشود .در هر دو مورد ،معنی متن
با خروج از سلسله اشکال و خواندن مخالف متن ظهور
مییابد(.)Giroux & Aronowitz, 1991: 97
تعلیم و تربیت یک فرایند مطالعه متنی است که میتواند
به شکل عملی از سه روش خواندن ،تفسیر و انتقاد بهرهگیرد.
اسکولز این سه روش را با عناوین« :خواندن از درون»،
«خواندن از فراز» و «خواندن در برابر» ،مطرح میکند .ارزش
تربیتی مبتنی بر سه روش خواندن ،تفسیر و انتقاد این است
که خواندن از درون موجب میشود تا جهان سازنده متن به
وسیله خواندن روشنشود .این نکته در بحث تعلیم و تربیت
انتقادی اهمیت قابلتوجهی دارد؛ زیرا به دانشآموزان فرصت
میدهد تا با استفاده از بازگویی ،خالصهسازی و گسترش،
روایتهای متعددی از متن به دستداده و خوانشهای
بیشتری از پدیدهها ارائهنمایند(دهباشی و همکاران.)5931 ،
 )5تدریس
ژیرو معتقد است که تدریس باید بهعنوان قسمتی از
طرح برنامهدرسی بزرگتری مربوط به ساخت موضوعها و
شکل سیاسی مدارس بهعنوان فضای عمومی دموکراتیک
دیدهشود .در این دیدگاه ،معلمان نباید موضوعهای درسی را
تدریس نمایند ،بلکه آنها باید قدرت بررسی متن را از طریق
اجازهدادن به دانشآموزان ،در آنها بهوجود بیاورند که متون را
خارج از شکلهای یکسان بخوانند .ژیرو میکوشد این تصور
را ترویج دهد که «تدریس» نوعی فن و «معلم» یک
روشنفکر حرفهای است؛ یعنی الزم است که حرفه یا فن خود
را با اندیشه و فکر پیوند دهد .معلم ،درواقع باید به
ساختارزدایی از نظام فرهنگی بپردازد که در آن زندگی و
تدریس میکند(باقری .)5971 ،بهاینترتیب ،میتوان گفت که
تدریس به نوعی ،به معنی نقد ساختار آموزشی و فرهنگی
موجود است.
بهطورکلی ،ویژگیهای نظریه انتقادی ژیرو را میتوان
در مواردی به شرح زیر خالصه نمود:
 .5اخالق مداری :اخالق باید محور مرکزی تعلیم و
تربیت باشد(در اینجا اخالق به مفهوم عام و غیرمجادلهای
اعالمیه حقوق بشر مورد نظر است) .0.دانشزایی و
ساختشکنی :دانش انتقادی باید زمینه خلق دانش جدید را
فراهمآورد و بتواند با ساختشکنی و عبور از محدودیتهای
نظم موجود به نتایج تازه برسد.
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 .9تأکید بر تربیت سیاسی و فرهنگی :مطالعات فرهنگی
باید بهعنوان پداگوژی عمومی در مدارس تجویز شوند .تربیت
سیاسی از مهمترین جنبههای تربیتی در پستمدرنیسم
محسوب میشود .تعلیم و تربیت سیاسی و مطالعات فرهنگی،
محور اصلی تعلیم و تربیت به شمار میروند.
 .9بازسازی برنامه درسی :براساس دیدگاه انتقادی،
جامعهشناسی جدید ،الگوهای سنتی برنامه درسی و نیز الگوها
و ارزشهای پنهان و غیررسمی برنامه درسی باید به شدت
مورد نقد و بازسازی قرار گیرند.
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 .1بازتولید فرهنگی :تعلیم تربیت باید توانمندی الزم را
در شاگردان برای بازتولید فرهنگی و خلق دانشهای جدید،
ایجاد کند.
 .1پذیرش تنوع زبان و صداهای گوناگون :تنوع زبان و
صداهای گوناگون یکی از مهمترین مسائل موردتوجه تعلیم و
تربیت انتقادی ژیرو است که باید در جریان تعلیم و تربیت
مورد توجه مربیان قرار گیرد .بهگونهایکه همه صداها از هر
گروه ،طبقه و نژاد و فرهنگ خاص شنیده شوند(شکاری و
همکاران.)5939 ،

جدول  .6مؤلفههای اصلی تعلیم و تربیت ژیرو
ویژگیها وکارکردها

مؤلفههای تعلیم و تربیت ژیرو
تعلیم و تربیت

مولد سوژههای سیاسی و بزرگترین محافظ نظام فرهنگی گذشته

معلم
مدرسه

روشنفکران تحولآفرین و تسهیلگر خلق دانش
مکان تربیت دموکراتیک و پرورش شهروندان انتقادی
تمرکز بر انواع روایتها و سنتها (توجه به فراروایتها )

تدریس

برنامه درسی مربوط به ساخت موضوعها و شکل سیاسی مدارس

محتوا

آرای تربیتی یورگن هابرماس

کرد تا بتوان از پیامدهای مخربش در امان ماند و از این

یورگن هابرماس ،9متولد سال  5303در شهر دوسلدورف

جهت الزمه این کار را «عقالنیکردن جهان» یا گسترش

از کشور آلمان ،یکی از فیلسوفان مکتب فرانکفورت است که

عقالنیت تفاهمی در همه حوزههای انسانی میداند .او معتقد

افکار او در دوران معاصر از جمله در فلسفه تعلیم وتربیت نفوذ

است که انسانها با بهرهگیری از عقل توانایی آن را دارند که

بسیار داشتهاست(امیرشعبانی .)02 :5971 ،یورگن هابرماس،

از منفعت شخصی ،پیشداوری و جزماندیشی فراتر روند و در

عضو نسل دوم مکتب فرانکفورت است و همچون سایر

پی اثبات این نکتهاست که عقل انسانی ذاتاً یک نیروی

اعضای این مکتب ،بهشدت تحتتأثیر مارکس و هگل قرار

اخالقی و ارزشی است و ازاینرو ،هابرماس اهمیت زیادی

دارد .وی در ادامه سنت ایدئالیستی آلمان ،از هگل و نیز

برای ارتباط انسانی از طریق عقل و مفاهمه قائل است که

مارکس جهت پافشاری بر نیروی نقادی و رهاییبخش،

تجلیگاه آن در صحنه گفتگو است.

بهرهگرفتهاست .اما بهمنزله یک نومارکسیست ،تجدید

تعلیم و تربیت رهاییبخش یکی از شاخههای تعلیم و
تربیت انتقادی است .این دیدگاه ملهم از اثر شناخت و عالیق
انسانی هابرماس است که قائل به سه گروه از علوم و عالئق
متمایز از یکدیگر است .در پاسخ به این پرسش که علوم
تربیتی به کدامیک از این سه نوع علم تعلق دارد ،هابرماس
معتقد است که رویدادها و جریانهای تربیتی در هر سه نوع
شناخت تجلی مییابد .در فرایند یادگیری« ،من» انسانی در
ارتباط با سه جهان بیرونی ،اجتماعی و درونی قرار میگیرد.
در ارتباط با جهان بیرونی خود را با شرایط تطبیق می-
دهد(حیطه علوم طبیعی)؛ به کمک ارتباطات کالمی با جهان

نظرهایی نیز در اندیشه مارکس داشته که در رأس آنها
میتوان به رد نظریه ارزش مارکس ،رد انقالب بهعنوان تنها
راه رهایی و تأکید بر زبان و بنابراین اشکال نمادین عمل
متقابل آدمیان که کمتر مورد توجه مارکس قرار گرفتهبود،
اشاره نمود .تأکید هابرماس بر زبان ،حاصل نزدیکی فکر وی
با سنت هرمنوتیکی است(باقری وخسروی .)59 :5931 ،او
برخالف پستمدرنیستها که معتقدند دوران مدرنیته پایان
یافته ،مدرنیسم را پروژه ناتمامی میداند که باید آن را تکمیل

1. Jurgen Habermas
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فصلنامه ارزششناسی در آموزش

اجتماعی وارد تعامل میشود(حیطه علوم انسانی)؛ و باالخره
در برخورد با خواستهای غریزی و فشارهای اجتماعی
حاصل از مناسبات قدرت به هویت خویش شکل میدهد
(حیطه علوم انتقادی)( محمدی .)5930 ،باقری(،)5932
میگوید« :مفهوم رهایی ،اشاره به بازشناسی و یافتن
بنبستهای مخفی و دور از نظر و در عین حال زیرساز نظام
موجود جامعه و تالش برای خروج از آنها دارد» .در ادامه
اهداف  ،اصول و روشهای تربیتی از دیدگاه هابرماس مورد
بحث وبررسی قرار میگیرد».

هدف و اصول اساسی تعلیم وتربیت
هدف غایی تعلیم و تربیت از نظر هابرماس رهاییبخشی
است .البته این رهاییبخشی باید براساس کنش ارتباطی
صورتگیرد .دغدغه تعلیم و تربیت رهاییبخش هابرماس
براساس مدل تحولی فعالیت اجتماعی ،حذف محدودیتهای
موجود بر سر راه آزادی و استقالل انسان است .هابرماس،
وظیفه واقعی آموزش و پرورش را تسهیل ظهور عقالنیت
ارتباطی دانشآموزان و حرکت بهسوی رهایی میداند.
بنابراین ،تعلیم و تربیت بهدنبال استقرار پلی میان وحدت و
تمایز ،فراسوی تقابلهای دوسویه و فروکاهنده است؛ یعنی
بهدنبال راهی برای پذیرفتن چندگانگی فرهنگی است .به
عقیده هابرماس آموزش و پرورش بهجای مجبور کردن افراد
جامعه برای قرار گرفتن در ساختاری واحد و از پیش
تعیینشده ،باید به فراگیران بیاموزد که اگر اجماع و وحدتی
هم باشد باید با توافق و تفاهم و اصل خودانتخابگری
بهدستآید ،نه به شکل رایج در نظامهای کنونی؛ زیرا در یک
نظام ،روابط براساس قدرت ،پول و اجبار شکل میگیرد .اما
اگر این وحدتدرکثرت بر پایه کنش مفاهمهای و در زیست-
جهانها صورت گیرد ،چنین موضعی ضمن ممکن ساختن
کنش متقابل فرهنگها با اجتناب از اضمحالل جنبههای
ویژه خرده فرهنگها ،وحدت بر پایه ارزشهای مشترک (بر
اثرگفتگو) مقبول را ممکن میسازد و در این فضا هم مربیان
و هم متربیان مجال اندیشه و فعالیتهای انتقادی را خواهند
یافت به نحوی که ارتباطهای تازهای میان کنشگران
ارتباطی رخ خواهدداد که در عرصههای بینفرهنگی زنده و
فعال است(محمدی.)5930 ،
 .9اصل عدالت و برابری اجتماعی
عدالت اساسی ترین ارزش اجتماعی و بهنوعی عامل
بقای جامعه است .همچنین یکی از مأموریتهای انبیاء

سال اول ،شماره اول ،بهار 9315

استقرار عدالت در میان امتشان بودهاست .برایناساس،
عدالت ارزشی فراگیر است که باید در تمامی جنبهها و شئون
حیات اجتماعی تجلی داشته باشد و تمامی ساز و کارهای
اجتماعی در راستای آن حرکت نمایند .همچنین تربیت رسمی
و عمومی شامل این قاعده عام است .هابرماس نیز در
وضعیت آرمانی بیان که زمینهساز اندیشههای محوری وی در
کنش ارتباطی ،اخالق گفتگویی ،زیستجهان وفاقی و ارتباط
بیناالذهانی است به مقوله عدالت و برابری و آزادی شرکت-
کنندگان در بحث بهعنوان خاستگاهی برای آغاز کار می-
پردازد« .از دید هابرماس ،اندیشه انتقادی در تعلیم و تربیت
نه تنها بهمعنای مرتبط ساختن نهادها با منافع بزرگ ،بلکه
بهمعنای مرتبط ساختن هدف صریح دستیابی به مالحظه
جهانی و مشارکت برابر است»(پیوزی .)5932 ،از اینرو،
هابرماس با بهرسمیتشناختن سوژههای آزاد و برابر بهعنوان
خاستگاه اخالق ،بر عدالت و آزادی بهعنوان هدف تربیت
اخالقی در سطح اجتماعی معتقد است .از سوی دیگر ،توجه
هابرماس به زیستجهان ،اخالق گفتگویی ،کنش ارتباطی و
عقالنیت ارتباطی ،بیانگر عنایت خاص او به تفکر عقالنی و
رشد مسئولیت عقالنی-اخالقی افراد است؛ که این مهم در
سایه گفتگوها و مناظرههای عاری از اجبار و الزام ،زمینهساز
رشد و شکوفایی انسانها خواهدبود(نوروزی.)513 :5937 ،
درواقع ،همین موقعیتهای برابر و عاری از اجبار است که
زمینهساز عدالت و برابری میشوند و به همین دلیل ،اصل
عدالت ،در زمینه تربیت اجتماعی از اهمیت بسیار باالیی
برخوردار است.
 .6اصل آزادی در ابراز عقاید و نظرات
اصل آزادی ناظر بر آن است که شاگردان با راهنمایی
معلم ،نه با روش تحکمی ،آنچه را در کالس درس میآموزند
مورد ارزیابی قرارداده و فعاالنه در فهم و درک مطالب
شرکتکنند تا مجبور نباشند بدون چون و چرا فقط
بهدلیلاینکه موضوعی در کتاب درسی موجود است ،آنرا
بپذیرند؛ بلکه باید این آزادی را داشتهباشند که پس از نقد
موضوعات و با دالیل قانعکننده آنها را بپذیرند یا رد کنند.
حضور در محیط مدرسه و آموزشگاه فرصت مناسبی است تا
افراد ،آزادی را تمرین کنند و بپذیرند موجوداتی آزاد هستند.
وظیفه نظام تعلیم و تربیت انتقادی و رهاییبخش ،پرورش
رفتارهای آزادمنشانه در افراد است .البته این آزادی باید
بهگونهای باشد که آنها ضمن درک آزادی خود ،آزادی
دیگران را هم مدنظر قراردهند .براساس این اصل ،افراد باید
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در محیطهای آموزشی به تمرین آزادی و آزاداندیشی ،توانایی
انتقاد ،توانایی ارائه پیشنهاد و توانایی دفاع از حقوق و عقاید
خود بپردازند .محیطهای آموزشی میتوانند با فراهمکردن
شرایطی برای ابراز نظر آزادانه و نقاد به رشد آزادی
دانشآموزان کمک کنند .دانشآموزان نهتنها باید از انفعال
بهدورنگهداشتهشوند ،بلکه باید در یادگیری مسائل جدید،
حضوری فعال داشتهباشند ودر جریان یادگیری به ارزیابی،
نقادی و بررسی موضوعات آموزشی بپردازند.
گفتگوی مطلوب یا آرمانی نوعی از گفتگو است که اوالً
همه افراد حقوق برابری برای شرکت در آن داشتهباشند .ثانیاً
مشارکتکنندگان از کاملترین دانش برخوردار باشند .ثالثاً
هنگام مواجه شدن با استداللی بهتر از استدالل خود به آن
احترام بگذارند و مواضع پیشین خود را کنار بگذارند .این
قواعد معیارهای گفتگوی مردمی(دمکراتیک) است که در
نهایت در وجه کمال خود مبدل به دمکراسی رایزنانه میشود.
در این وضعیت ،ما باید بهدنبال این باشیم که آیا دانشآموزان
در برنامه درسی و بقیه مراحل آموزش مشارکت داشتهاند یا
نه؛ و آیا در کالس از فرصت مشارکت برابر برخوردار بودهاند
یا فقط به تکگویی معلم گوش فرادادهاند و گفتگویی صورت
نگرفتهاست .ازآنجاکه یادگیری به شیوه بهرهمندی از آزادی
از طریق عمل اختیاری و آگاهانه رخ میدهد ،لذا اقتدارگرایی
در موقعیتهای تربیتی مانع شکلگیری شایستگی بهرهگیری
از آزادی است .موقعیتهای تربیتی باید سرشار از فرصت-
هایی باشد که متربیان به تمرین و تجربه آزادی دست بزنند
تا آزادگی به مثابه فضیلت و شایستگی در آنان توسعه و تعالی
یابد .اصل آزادی نباید مانع وجود حد معقولی از اقتدار مربی
باشد ،زیرا شناخت حدود و رعایت آزادی متناسب با شرایط
رشدی متربیان و فراهم کردن فرصتهایی برای عمل آزادانه
به اقتدار مربی بستگی دارد .بهعبارتیدیگر ،اقتدار مربی(اقتدار
محتوایی و حقوقی )9هیچ منافاتی با آزادی متربی ندارد.
 .3اصل رشد و پرورش تفكر نقاد
براساس این اصل ،در جریان تربیت از یک سو باید ،در
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها ،ارزیابیها ،تصمیمگیریها و
اقدامات تربیتی به دستاوردهای معتبر دانش بشری و نتایج
پژوهشهای معتبر و ساز وکارهای استفاده از خرد جمعی،
مانند مشورت بین افراد حاضر در حوزه عمومی توجه نمود ،و
 .1برای مطالعه بیشتر در مورد انواع اقتدار رجوع کنید به الگوی مطلوب
آموزش و پرورش ایران ،خسرو باقری ()1831

21

ازسویدیگر در جریان تربیت ،بهمثابه یک عمل فکورانه،
مربیان و متربیان باید تا حد امکان نسبت به خردورزی و
نقادی مداوم عمل خود و دیگران اهتمام ورزند .انتقال میراث
فرهنگی به تربیتشدگان نیز از جمله وظایف مربیان است؛
اما این انتقال ،به تنهایی کافی نیست و آموزش فرهنگی ،باید
نقادی فرهنگی را نیز دربرداشتهباشد .منظور از نقادی ،بررسی
فرهنگ و تعیین و تفکیک عناصر مطلوب از نامطلوب است.
انسان در راستای رهایی از سلطه عقالنیت ابزاری تکگویانه
که به نفی تفاوتهای گفتمانی انجامیده است ،باید جرأت
اظهار وجود و ابراز بیان ازدسترفته خود را بازیابد .این امر
مستلزم خوداندیشی فرد است ،تفکر و تأمل در باب مناسبات
سلطهگرانهای که جرأت اظهار وجود را از او گرفته و باعث
نفی هویت او در عرصه ارتباطات انسانی شدهاست .در فرایند
آموزش و پرورش فراگیران ،مربیان باید بکوشند فرصتها و
امکان آزادی عمل برای آنان فراهم شود .فراگیر نباید مانند
مهره بیاراده گوش به زنگ آموزشها و باید و نباید مربی
باشد .آموزشها و القای بایدها و نبایدها ،نباید تحمیلی و
همراه با فشار و زور باشد .اگر در جایی مربی تشخیص دهد
که مصالح فراگیر چنین می طلبد که در رفتار و زندگی او
دخالت کند ،این دخالت باید غیرمستقیم و همراه با استدالل
منطقی باشد .فراگیر نباید احساس کند که رفتار ویژهای به او
تحمیل میشود .دخالتهای مربی باید در چارچوب راهنمایی
و همراه با استدالل و توجیه منطقی و در سطح فهم او باشد.
دخالتهای مستقیم ،تحمیلی و محدودکننده فراگیر را
سرخورده ،عقدهای و نابهنجار میکند .این پیامدها فراگیر را
به پرخاشگری یا گوشهنشینی و خمودگی سوق میدهد.
درمجموع ،تربیت افراد باید در جهتی خالف آنچه سیستم
تحمیل میکند و در راستای بقا و تداوم جهانزیست باشد ،و
الزمه این کار این است که دانشآموزان بتوانند در سایه تفکر
انتقادی و نقد در مسائل و جریانات حاکم بر کالس ،مدرسه و
جامعه مشارکت فعال داشتهباشند و در مناسبات آموزشی اجبار
و تلقین جای انتقاد و تفکر انتقادی را نگیرد.
 .6اصل تقویت برخورداری از نگاه بین
فرهنگی
هابرماس در کتاب «نظریه کنش ارتباطی» صریحاً اعالم
میکند که کنش ارتباطی وقتی متحقق میشود که افراد نه
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بهخاطر محاسبات خودمدارانه برای دستیابی به موفقیت ،بلکه
بهخاطر اعمالی برای دستیابی به تفاهم و مفاهمه با یکدیگر
هماهنگ میشوند .وقتی فرد به شکل ارتباطی وارد عمل
میشود ،خواهان آن است که از چارچوب معیارهای خود پا
فراتر گذارده و جهان را از منظر دیگری دریابد .این امر از
طرفی بهدلیل کثرت فرهنگی و تنوع دیدگاهها و برنامههای
کاری در جهانی است که در آن زندگی میکنیم« ،ارتباط با
دیگران همیشه متضمن فهم دیدگاهی است که در برابر ما
قرارمیگیرد و بر ما تحمیل میشود .از طرف دیگر ،زندگی
موقعیتهایی را به انسان عرضهمیداردکه نیاز به توافق
جمعی در آن احساس میشود .این توافق مستلزم آمادگی
برای فهم دیدگاه دیگری است»(هابرماس.)933 :5939 ،
بهاعتقاد هابرماس ،آنچه در بدو امر مشارکتجویان را در
کنشی ارتباطی هدایت میکند ،موفقیتهای فردی نیست؛
آنان اهداف فردی را تحت شرایطی دنبال میکنند که بتوانند
برنامههای عملی خود را بر مبنای تعاریف و موقعیت مشترک
هماهنگ سازند(هابرماس .)013 -072 :5939 ،تربیت
اجتماعی باید در سمت و سویی باشد که کنشگران
ما(متربیان) بهراحتی بتوانند تفاوت های فردی را قبول کنند و
نگاه بینفرهنگی داشتهباشند .درواقع ،یکی از استلزامات
تربیتی کنش ارتباطی این است که متربی باید بهگونهای
تربیت شود که قادر به کنار گذاشتن محاسبات خودمدارانه
برای دستیابی به موفقیت باشد و توافق جمعی را بهجای آن
قراردهند .رسیدن به چنین اجماعی بهویژه در تصمیمگیری
بر سر مسائل حیاتی جامعه و سالمت زیستجهان بسیار مهم
است .هابرماس معتقد است که قرارگرفتن افراد در
چهارچوبهای خشن حزبی ،کنش آنها را به سوی کنش
استراتژیک ،یعنی پذیرش جواب های از قبل آمادهشده برای
هر پرسشی سوق میدهد که این عامل موجب تضعیف و
دستنیافتن به تفاهم بین طرفین گفتمان می شود(علیخواه،
.)599 :5973
 .5اصل انتخابگری
انسان ،طرحاندازی میکند و در هر لحظه ناگزیر است
که با گزینش از میان مجموع بدیلهایی که در مقابل دارد،
بهسوی آینده پیش برود .بنا به تعبیر اگزیستانسیالیستها،
انسان راهی جز این گزینشها ندارد و محکوم به انتخاب
است .آزادی ،برابری و عدالت تنها هنگامی میتوانند
اندیشیده و متحقق شوند که هنجارها خصلتی بیناالذهانی
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داشتهباشند و بهعبارتدیگر ،برای هر کس و در هر زمانی که
در گفتگو شرکت دارد ،معتبر باشند .بطوریکه هرکس ،در هر
زمان بخواهد مطابق این هنجارها با او رفتار شود« .هر
دستوری در نهایت مبتنی بر انتخاب است»(هابرماس:5939 ،
 .)13از نظر هابرماس ،مشروعیت و اعتبار هنجارها
برایناساس به دست میآید که مشارکتکنندگان بتوانند خود
را پدیدآورنده هنجارهایی بدانند که باید از آنها تبعیت کنند.
اما این امر نباید به صورت یکجانبه و مونولوگی صورت
گیرد .بههمینسبب است که هابرماس مشروعیت را ناشی از
گفتگوی استداللی میداند .با این شرایط است که کنشهای
ما کنشهای اخالقی و توافقی بهحساب میآیند .وی در
تدقیق این نظر نشان میدهد که شرطهای موفقیت ارتباط
زبانی ،در تحلیل نهایی شرطهای اخالقی هستند« .در ارتباط
زبانی میان انسانها ،موضوع فقط تبادل اطالعات و حل
مشکالت مشخص نیست ،بلکه ارتباط زبانی برای دستیابی به
توافقاتی بر سر اعتبار قواعد و هنجارها در زمینه گفتار و کردار
انجام میپذیرد»(کاتاسوس و جوهد .)579 :0227 ،روشن
است همین که هابرماس از توافق سخن میگوید ،یعنی در
نظر وی شرط اخالقی بودن کنشهای ما در این است که ما
به انتخاب خود و از روی میل خود تن به یک اجماع دهیم و
طوری نباشد که تصمیمی بر ما تحمیل شود .بههمیندلیل ،او
پیشفرض موقعیت آرمانی بیان را مطرح میکند .زیرا در آن
موقعیت هر مشارکتکنندهای میتواند در شرایط برابر آنچه را
که در نظر دارد بیان کند و هر نوع ایده یا اندیشهای را که از
بار برهانی و استدالل قویتری برخوردار است ،انتخاب کند.

روشهای تربیتی
 )9روش حاکم کردن عقالنیت ارتباطی در
مناسبات آموزشی
عقالنیت ارتباطی نوعی عقالنیت است که در شکلهای
مختلف زندگی ما جریان دارد و مجموعهای از معارف ،الگوها،
ارزشها و هنجارها را دربر میگیرد که راهنمای عمل معلم و
دانشآموز برای کنش مفاهمهای آنها محسوب میشود .این
عقالنیت هم به خودفهمی منجر خواهدشد و هم به درک
دیگری .همچنین ،این نوع عقالنیت روند استعماری کالس
را تغییر داده و مانع از سلطه معلم بر کالس میشود .زیرا
عقالنیت ارتباطی ،ارتباط و کنش متقابل میان معلم و دانش-
آموز را به شکل آزاد و آگاهانه ایجاد کرده و محدودیتها را از
آنها رفع میکند .عقالنیت ارتباطی ،جزماندیشی و سرکوب-
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گری را در کالس درس کاهش داده و انعطافپذیری و
بازاندیشی فردی را افزایش میدهد؛ و در کل ،عقل معطوف
به هدف را در تصمیمگیریهای کالسی کاهش و عقالنیت
ارتباطی را افزایش میدهد .عمل ارتباطی زمانی عقالنی است
که تنها حاکم بر آن استدالل و برهان آزاد و عاری از هرگونه
سلطه خارجی باشد .در چنین کالسی است که ادعاهای
اعتبار(صدق ،صحت و صداقت) میتوانند مورد نقد و تجدید
نظر قرارگرفته و اشتباهات ،شناسایی و تصحیح گردند و از
این اشتباهات همواره درسهایی گرفتهشود .اگر این روند در
سطحی بازاندیشانه صورت گیرد ،آنگاه صورتهایی از
استدالل شکل میگیرد ،اگر افراد نتوانند با استدالل درست از
ادعاهای خود دفاع کنند رسیدن به اجماع دستنیافتنی خواهد
بود.
 )6روش تقویت و پرورش تفكر انتقادی و
توجه به مسائل اجتماعی
شاگردان برای شرکت در گفتگوی مورد نظر هابرماس،
باید از قبل آمادگی پیدا کردهباشند و همچنین با قواعد
استدالل صحیح آشناباشند .از آنجا که امکان رهایی در زبان
نهفته است ،تقویت زبان برای بیان صحیح استدالل و ابراز
عالیق ضروری است .فراگیران باید بتوانند منافع و عالیق
خود را بهراحتی و آزادانه مطرح کنند و در این امر دارای
برابری حقوق و آزادی باشند« .از نظر هابرماس چنانچه
شخص به بلوغ اخالقی رسیدهباشد ،تصمیمات درست اخالقی
را ناشی از اصولی میداند که عقالً برای همه افراد دخیل،
قابل پذیرش است»(لسناف .)917 :5973 ،براساس آنچه از
دیدگاه هابرماس در مورد شهروند دمکراتیک و پرورش آن
برمیآید ،میتوان استنباط کرد که تعلیم و تربیت باید به
شیوهای انتقادی فرایند یاددهی-یادگیری را دربرگیرد که نقد،
ارزشیابی و بیان عمل جمعی را تسهیل نماید .بنابراین ،جریان
تربیتی شامل تأمالتی درباره میزان کنترل فرایند کالس
توسط آموزگار یا مربی ،روشهایی برای ارزیابی توانش و
قابلیتهای آموزگار و دانشآموزان ،نوع گفتمان و رفتارهای
اجتماعی که از هنجارهای کالس درس سرمشق میگیرد ،و
شیوهای که در آن الزامات و تنگناهای اقتصادی ،مادی و
زمانی خاص تبدیل به موقعیت تربیتی ویژهای گردد،
خواهدبود.
فیلیستی هینز( ،)5933در رابطه با تفکر نقاد میگوید:
«تفکر نقاد ،همواره خود را در رابطه با فعالیتهایی معین یا
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عرصههایی از موضوعات به نمایش میگذارد و هرگز به
تنهایی نمایان نمیشود .در نتیجه ،همانطور که تعداد بی-
شماری فعالیت و انواع مختلفی از فعالیتها وجود دارد که
میتوان درباره آنها ،بهنحو انتقادی تفکر کرد ،طریقههای بی-
شماری نیز وجود دارد که تفکر نقاد میتواند خود را در آنها
نمایان کند ...انواع متمایز فراوانی از رفتار وجود دارد که می-
توان آنها را بهمنزله رفتار مربوط به تفکر نقاد در نظر گرفت».
مک پک از این سخن نتیجه میگیرد که تفکر نقاد ،به
خودی خود و مجزا قابل تدریس نیست ،بلکه تنها بهمنزله
بخشی از موضوعی خاص همچون درسی از دوره متوسطه
مانند تاریخ ،جغرافی ،ریاضی یا انگلیسی ،قابل تدریس
است(باقری .)923 -923 :5933 ،حال با استفاده از این روش
میتوانیم در دروس مختلف ،مسائل و موضوعات مهم
اجتماعی را به بحث و بررسی انتقادی بگذاریم .مثالً تدریس
زبان مادری در مدارس چیزی است که دانشآموزان میتوانند
در راستای هدف این روش که پرورش تفکر انتقادی و توجه
به مسائل اجتماعی است ،مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
 )3روش پرورش مهارتهای اجتماعی الزم
برای گفتگو و انتخاب صحیح
مرحله اول ارتباط ،نیازمند مهارت گیرندگی است که
شامل مهارتهایی است که برای توجهکردن و درک درست
اطالعات اجتماعی متناسب که در موقعیتها وجود دارد ،الزم
است .زیرا متناسب بودن رفتار بینفردی ما معموالً وابسته به
موقعیت است .انتخاب رفتارهای اجتماعی درست بستگی
زیادی به شناخت صحیح نشانههای بینفردی و محیطی دارد
که ما را به پاسخهای مؤثر رهنمون میسازد .مثالً مهارت
گیرندگی شامل :شناخت متناسب اشخاصی که با آنها تعامل
داریم؛ شناخت صحیح احساسات و امیالی که دیگران بیان
میکنند؛ شنیدن صحیح آنچه دیگران میگویند؛ و دانستن
اهداف شخصی فردی که با ما تعامل دارد ،است.
در این روش ،معلم نباید اجازه دهد دانشآموزان بهعنوان
مشاهدهکننده بیطرف محسوب شوند .بهعبارتدیگر ،دانش-
آموزان باید در وضع قوانین مشارکت داشتهباشند و معلم مانند
یکی از دانشآموزان در بحث شرکت کند .زیرا بر اثر تجربه و
تبحر معلم در آوردن دلیل و فلسفه درستی انجام امور،
شاگردان از وی یاد میگیرند .البته ،برای ایجاد محیطی توأم
با توافق و تفاهم ایجاد یک سری از مهارتهای اجتماعی
الزم است .عمده این مهارتها عبارتند از :مهارت کمک
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کردن ،مهارت اطالعات دادن ،مهارت پیروی از قوانین و
مقررات ،مهارت تشکر کردن ،مهارت عذرخواهی ،مهارت
پاسخگویی به سؤاالت ،مهارت گفتگو ،مهارت همکاری،
مهارت انتقادپذیری ،مهارت ارائه بازخورد برای انجام کار،
مهارت سازگاری با جامعه ،مهارت ارتباطی و تعامل با
همساالن و دیگران است(آکسوی و بارن .)119 :0252 ،در
این روش ،باید به پرورش این مهارتها پرداخت و یادگیری
مشارکتی و به دور از تحکم و استبداد معلم و محتوا و ساختار
آموزشی را میتوان از راههای تحقق اهداف این روش
دانست .با توجه به اینکه در این روش ،هدف ما پرورش
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مهارتهای مناسب برای انتخاب صحیح و همچنین
مهارتهای گفتگوورزی است ،باید دانشآموزان را در
موقعیتهایی بهدور از اجبار و ترس با معماهای اخالقی
روبروکرد و در تنگناهایی قرارداد که مجبور به انتخاب از
میان چند موقعیت باشند .همچنین دانشآموزان باید بتوانند با
روش گفتگو به استدالل و اثبات مشروعیت دالیل اعتباری
خود بپردازند و معلم در این مسیر میتواند همپای دانش-
آموزان جنبههای « بایدی» و « نبایدی» قضایا و امور را به
بحث بگذارد.

جدول  .3اهداف،اصول و روشهای تربیتی از دیدگاه هابرماس
مؤلفههای اصلی
هدف تعلیم و تربیت

اصول تعلیم و تربیت

روشهای تربیتی

کارکردها

 تسهیل ظهور عقالنیت ارتباطی دانشآموزان برای حرکت به سوی رهایی استقالل محوری تأکید بر آزادی اصل عدالت و برابری اجتماعی اصل آزادی در ابراز عقاید و نظرات اصل رشد و پرورش تفکر نقاد اصل تقویت نگاه بین فرهنگی اصل انتخابگری روش حاکمکردن عقالنیت ارتباطی در مناسبات آموزشی روش تقویت و پرورش تفکر انتقادی و توجه به مسائل اجتماعی -روش پرورش مهارتهای اجتماعی الزم برای گفتگو و انتخاب صحیح

مؤلفههای اصلی نظریه تربیتی هابرماس

 .6مدرسه
به عقیده هابرماس ،اعمال خشونت برای تنظیم روابط

 .9تعلیم و تربیت
از نظر هابرماس ،وظیفه نظام تعلیم و تربیت انتقادی و

انسانی مردود است و بهجای آن باید از روش متقاعدسازی

رهاییبخش ،پرورش رفتارهای آزادمنشانه در افراد است.

استفادهکرد .هابرماس رسیدن به توافق را ذاتاً دمکراتیک

بهگونهایکه آنها ضمن درک آزادی خود ،آزادی دیگران را

میداند ،زیرا حاصل اراده آزاد طرفین گفتگو است« .توافقی

هم مدنظر قراردهند .در واقع ،مطابق این اصل افراد باید در

که به شیوهای ارتباطی حاصل میشود دارای یک شالوده

محیطهای آموزشی به تمرین آزادی و آزاداندیشی ،توانایی

عقالنی است که هیچیک از طرفین نمیتواند آنرا چه

انتقاد ،توانایی ارائه پیشنهاد و توانایی دفاع از حقوق و عقاید

بهصورت ابزاری از طریق مداخله مستقیم در اوضاع و احوال

خود بپردازند .محیطهای آموزشی میتوانند با فراهمکردن

و چه بهصورت راهبردی با تأثیرگذاشتن بر تصمیمات حریفان

شرایطی که در آن دانشآموزان فرصت ارائه نظر و انجام

تحمیل نماید»(هابرماس .)930 :5939 ،بنابراین ،محیط

انتقادها و پیشنهادهای مناسب در موارد مختلف را دارند ،به

آموزشی و مدرسه باید توأم با توافق و تعامل بینذهنی،

رشد آزادی دانشآموز کمککنند .بنابراین ،الزم است دانش-

احترام و اعتماد متقابل باشد .تعامل بیناذهنی و پذیرش

آموزان به شیوهای فعال آموختههای تازه را به نقادی گذارده

تساهل و پرهیز از خشونت ،فضایی آکنده از اعتماد متقابل

و به چالش بکشند(محمدی.)5930،

ایجاد میکند که زمینهساز شناخت(دانش) مشترک بین مربی
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و یادگیرنده است .همچنین ،براساس اخالق گفتگویی
هابرماس اگر بخواهیم قوانین و مقرراتی را در مدرسه حاکم
کنیم ،باید در نظر داشتهباشیم که«هیچ قانون یا تصمیم
قانونی تحمیل نشود ،مگر آنکه همه افراد درگیر در بحث
بهصورتی یکسان آنرا پذیرفته باشند .با این بحث ،ابالغ
قوانین و مقررات از سوی مراجع اداری یا مدیر و معلمان
ممنوع بوده و تمام قوانین و مقررات جاری مدرسه باید از
طریق فرایند گفتگویی مشابه یا نزدیک به وضعیت آرمانی
بیان ،طراحی شود و پس از تأیید ،تفاهم و توافق فراگیران
ضمانت اجرایی یابد»(نوروزی.)5937 ،
 .3تدریس و فضای کالسی
از دیدگاه هابرماس« ،حل اجماعگونه هر تضاد کنشی،
مستلزم دیدگاهی است که به روی اجماع باز باشد ،دیدگاهی
اجماعپذیر که به کمک آن بتوان به تنظیم و ساماندهی
منافع متضاد اقدام نمود»(نوذری .)007 :5933 ،بنابراین ،اگر
بخواهیم در را بهروی اجماع بگشاییم ،باید اغلب موضوعاتی
که درکالس مطرح میشوند توسط خود دانش-
آموزان(بهخصوص در مقطع راهنمایی و دبیرستان) انتخاب
شوند و اگر موضوعی از کتاب درسی انتخاب شدهباشد ،باید با
روشهای مبتنی بر استدالل و توافق بیناالذهانی به بحث
گذاشتهشود .زیرا از نظر هابرماس( ،)5979کنش ارتباطی
مبتنی بر تعامل است نه تحکم ،پس همواره باید منتظر باشیم
کنشگران در یک رابطه تعاملی و بهدور از سلطه به کنشگری
پرداخته ،مدارا را بهصورت عملی در کالس درس تمرین کنند
و روش رسیدن به آن را بیاموزند .در این راستا ،معلمان باید
بهجای تکگویی و لذت بردن از سخنان خویش ،روش
مکالمه وگفتگو را در کالس در پیشگیرند.
کالس درس باید مجموعهای از سؤال و جواب باشد.
همانطور که معلم از شاگردان خود سؤال میکند ،باید اجازه
دهد شاگردان هم از وی یا از یکدیگر سؤال کنند زیرا توضیح
ناقص و یا جواب غلط بهتر از سکوت و امتناع از پاسخگویی
است .این کار مشروط به وجود اعتماد متقابل بین شاگردان و
معلم است .در چنین موقعیتی دانشآموز رفتار دلسوزانه مربی
را با محبتی توأم با نشاط پاسخ خواهدداد و دانشآموزان با
یکدیگر به گفتگو میپردازند؛ اگر نظری موافق یا مخالف با
دیگران داشته باشند ،آنرا مطرح میکنند؛ نظرات مخالف با
نظر خود را گوش میکنند و با ذکر دلیل و برهان و به روش
عقالنی به نظرات مخالف پاسخداده یا آنها را میپذیرند.
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ضمن اینکه ،در این موقعیت بخشی از کار این است که
متربیان تمیز قائل شدن بین استدالل خوب و ضعیف ،ابراز و
تبیینکردن داللیل ،حقانیت بخشیدن به داللیل محکم
عقالنی را بیاموزند و نیز انتقال هنجارهای پنهان در رفتار و
استدالل اخالقی را از نظر دور نداشتهباشند .در این صورت
است که شاگرد یاد میگیرد نظرات مخالف را گوش کند و
پذیرش و یا رد دالیل طرف مقابل را به استواری دالیلی که
آورده میشود منوط بداند .اگر پذیرش و یا نپذیرفتن دالیل
دیگران ،همراه با دلیل و برهان و توأم با تفاهم و بهدور از
ستیز باشد ،میتوان گفت که تفاهم و توافق در فرد درونی
شدهاست.
 .6معلم
به عقیده هابرماس ،از آنجا که یادگیری به شیوه بهره-
مندی از آزادی و از طریق عمل اختیاری و آگاهانه رخ می-
دهد ،لذا اقتدارگرایی در موقعیتهای تربیتی مانع شکلگیری
شایستگی بهرهگیری از آزادی است و موقعیتهای تربیتی
باید سرشار از فرصتهایی باشد که متربیان به تمرین و
تجربه آزادی دست بزنند تا آزادگی بهمثابه فضیلت و
شایستگی در آنان توسعه و تعالی یابد .ازاینرو ،شناخت حدود
و رعایت آزادی متناسب با شرایط رشدی متربیان و
فراهمکردن فرصتهایی برای عمل آزادانه به اقتدار مربی
بستگی دارد .بهعبارتیدیگر ،اقتدار مربی(اقتدار محتوایی و
حقوقی) ،هیچ منافاتی با آزادی متربی ندارد .بنابراین ،در
فرایند آموزش و پرورش ،مربیان باید بکوشند که فرصتها و
امکان آزادی عمل برای آنان فراهم شود .فراگیر نباید مانند
مهرهای بیاراده گوش به زنگ باید و نباید مربی باشد .اگر
مربی تشخیص دهد که مصالح فراگیر میطلبد که در رفتار و
زندگی او دخالت کند ،این دخالت باید غیرمستقیم و همراه با
استدالل منطقی باشد .دخالتهای مربی باید در چارچوب
راهنمایی و در سطح فهم فراگیر باشد؛ زیرا دخالت مستقیم،
تحمیلی و محدود کننده ،فراگیر را سرخورده ،عقدهای و
نابهنجار بار میآورد .این پیامدها فراگیر را به پرخاشگری یا
گوشهنشینی و خمودگی سوق میدهد .از دیگر وظایف معلم،
انتخاب موضوعات مناسب برای بحث و گفتگو است .وی
میتواند هر زمان که بحث و گفتگو به جاهایی رسیده که
تنها به اتالف انرژی میانجامد و دانشآموزان بهلحاظ ذهنی
آمادگی شرکت در بحث را ندارند ،بهشکل غیرمستقیم دامنه
گفتگو را به موضوعاتی بکشاند که برای ادامه بحث حیاتیتر
و مهمتر بهنظرمیرسد .بدینترتیب ،موضوعات ضروریتر
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بهجای موضوعات کماهمیتتر و پیشپاافتادهتر مدنظر قرار
میگیرد .معلم همچنین میتواند به جای تحمیل موضوع
برایگفتگو ،از میان مسائل خود دانشآموزان دست به گزینش
بزند .او باید موضوعی را انتخاب کند که تقریباً قریببهاتفاق
دانشآموزان آن را مسأله خود به حساب آورند (محمدی،
.)5930
 .5دانشآموز
از نظر هابرماس ،متربی باید بهگونهای تربیت شود و یا
آن نوع قابلیتی در او پرورش دادهشود که قادر به کنار
گذاشتن محاسبات خودمدارانه برای دستیابی به موفقیت باشد
و توافق و تفاهم جمعی را جایگزین محاسبات خودمدارانه
نماید .به تعبیری دیگر ،دانشآموزان باید مصلحت جمعی را
بر منفعت شخصی مقدم دارند .رسیدن به چنین اجماعی،
بهویژه در تصمیمگیری برای مسائل حیاتی جامعه و سالمت
زیستجهان بسیار مهم است .هابرماس درباره تفاهم

سال اول ،شماره اول ،بهار 9315

میگوید« :معنای حداقلی حصول تفاهم این است که حداقل
دو فاعل در مقام گوینده و عملکننده یک بازنمود زبانی را
بهشیوه واحدی درککنند»(هابرماس .)951 :5939،رسیدن به
تفاهم حاصل انتخاب و اراده شخصی کنشگران ارتباطی
بهعنوان اصلی مهم در تربیت تلقی میشود ،زیرا آموزش
انتقادی و تفکر انتقادی در دانشآموزان بروز مییابد وکسب
چنین قابلیتی به خودی خود امکانپذیر نیست .افراد باید در
جهتی خالف آنچه سیستم تحمیل میکند و در راستای بقا و
تداوم جهانزیست تربیت شوند(بروک فیلد0221 ،؛ به نقل از
راجی .)537 :5933 ،ازاینرو ،باید قابلیتهای نیل به تفاهم و
مفاهمه بین فردی ،نهادینهکردن ارزش استدالل عقالنی و
پیروی از استدالل برتر و سایر زمینههایی که شایسته فضای
زیستجهان است در دانشآموز پرورش دادهشود و
درعینحال ،با او همانند یک کنشگر ارتباطی برخوردشده و
مناسبات و فعالیتهای تربیتی نیز باید در راستای احیای
همین فضا باشد.

جدول  .6مؤلفههای اصلی تعلیم و تربیت هابرماس
مؤلفههای تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت

معلم

مدرسه

کالس و تدریس

دانش آموز

ویژگیها وکارکردها

 رهاییبخش پرورش رفتارهای آزادمنشانه (مبتنی بر عقل ارتباطی) استقالل محوری. تسهیلگر خلق دانش کمک به دانشآموزان در شناخت بهتر استدالل و ارائه صحیح آن عاملی برای آگاهسازی جهت رهاییبخشی فضای دموکراتیک عاری از از خشونت وآکنده از اعتماد متقابل، مدرسه به مثابه حوزه عمومی و زیست جهان( برای ایجاد و بسط کنشارتباطی)
 فضای استداللی برای توافق بیناالذهانی کالس یک موقعیت آرمانی بیان هست تدریس مبتنی بر فضای ارتباطی و متعاملی است تمرکز بر انواع روایتها و سنتها در تدریس کنشگر ارتباطی کنشگر مختار و عامل -احیاگر زیست جهان
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جدول  .5مقایسه تعلیم و تربیت انتقادی از دیدگاه ژیرو و هابرماس
ابعاد اصلی تعلیم

ژیرو

وتربیت انتقادی

هابرماس

تعلیم وتربیت

 تعلیم و تربیت انتقادی -تعلیم و تربیت مقاومت

اهداف

 پرورش شهروند انتقادی رفع تبعیض نژادی -ایجاد جامعه دموکراتیک و مساوات خواه

اصول

 نقد و انتقاد گفتمان محوری ضد اقتدار و سلطه گرایی -نسبیت دانش و معرفت

روشهای تربیتی

 گفتمان محوری -تفکر انتقادی

مدرسه

 مکان تربیت دموکراتیک و پرورششهروندان انتقادی

معلم

 روشنفکران تحولآفرین و تسهیلگر خلقدانش

محتوا

-تمرکز بر انواع روایتها و سنتها

 محتوا در ارتباط با عالئق سهگانه (فنی ،تفسیری ،رهاییبخشی واشکال سهگانه دانش(تجربی ،تحلیلی ،انتقادی) ،با روش بیناالذهانی

تدریس

 کنش متعاملی مبتنی بر نقد ساختار آموزشیو فرهنگی موجود

 نمونه موقعیت آرمانی بیان /ارتباط بیناالذهانی کنش ارتباطی ومتعاملی

نتیجهگیری
نقد و بررسی آرای تربیتی ژیرو و هابرماس
متناسب با فضای آموزشی ایران
با عنایت به مباحث ذکر شده ،نظریه انتقادی در چهار
دهه اخیر تحوالت تازهای را در عرصه مباحث فرهنگی و
علومتربیتی بهدنبال داشتهاست و از مهمترین دیدگاههای
سده بیستم بهشمارمیرود .بازتاب نظریه انتقادی در نظام
آموزشی ،بهدلیل ارج نهادن به اقلیتهای قومی ،نژادی و
جنسیتی و نیز حمایت از تعلیم و تربیت چندفرهنگگرا 5است.
ژیرو نماینده برجسته تعلیم و تربیت انتقادی ،در نظریه
تربیتی خود(تعلیم و تربیت مرزی) ،حساسیت نسبت به
تفاوتهای بشری و ارتقای ستمدیدگان را از قویترین
ویژگی های اخالقی پستمدرنیسم برمیشمرد .ژیرو تفاوت و
گفتگوی اجتماعی یک جامعه مردمساالر وکثرتگرا 0را که
1. multicultural pedagogy
2. pluralism

 تعلیم وتربیت انتقادی تعلیم و تربیت رهاییبخش تسهیل ظهور عقالنیت ارتباطی به سوی رهایی استقالل محوری تأکید بر آزادی اندیشه و بیان مساوات خواه عدالت و برابری اجتماعی آزادی در ابراز عقاید و نظرات رشد و پرورش تفکر نقاد تقویت نگاه بین فرهنگی داشتن انتخاب گری روش حاکم کردن عقالنیت ارتباطی در مناسبات آموزشی روش تقویت و پرورش تفکر انتقادی و توجه به مسائل اجتماعی روش پرورش مهارتهای اجتماعی الزم برای گفتگو و انتخابصحیح
 مدرسه به مثابه حوزه عمومی و زیستجهان(برای ایجاد و بسط کنش ارتباطی)
-کنشگر ارتباطی و عاملی برای آگاهسازی جهت رهاییبخشی

میتواند از رشد منفعتطلبیهای ضداجتماعی جلوگیریکند،
مهم تلقیمیکند .لذا ،میتوان آموزش و پرورش انتقادی را
عامل ایجاد موقعیتی برای ارزیابی و بحث درباره ایدههای
مختلف دانست که جامعه را میسازد .در این راستا ،توجه به
تربیت معنوی و اخالقی ژیرو در خصوص ملحوظ کردن
تفاوتها و حاشیهها و تأکید وی برگفتگوی اجتماعی که از
طریق جذب دانشآموزان ،و از مرکز به سوی حاشیهها تحقق
مییابد ،جنبه اخالقی نیرومندی را به پستمدرنیسم
میافزاید .ژیرو ،اخالق را مسئله اصلی تعلیم و تربیت انتقادی
در نظر میگیرد(شکاری و همکاران.)5939 ،
از نظر ژیرو  ،معلم یک روشنفکر عمومی است که با
ایجاد تحول دائمی در موقعیت شغلی و اجتماعی خود ،زمینه
را برای توانمندسازی خود و افراد جامعه بهسوی تحقق
اهداف متعالی مانند عدالت اجتماعی و برابری آماده میکند.
بررسی مدبرانه و انتقادی از موضع ژیرو و سعی در ترویج آن
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در تعلیم و تربیت کنونی کشورمان میتواند در ایجاد نگرش
مثبت و صحیح از معلم در جامعه یاریرسان باشد .شاید یکی
از مهمترین نقدهایی که میتوان از دیدگاه ژیرو بر نظام
تربیت معلم ایران وارد کرد ،حاکمیت مدیریت علمی(به سبک
تیلور) است .آرنوویترز و ژیرو( ،)5337بکارگیری این نوع
مدیریت در تعلیم و تربیت را ناکارآمد توصیف میکنند و
نقدهای زیادی بر آن دارند .از ویژگیهای این نوع مدیریت
در تربیت معلمان ایران میتوان به حاکمیت نظام
بوروکراتیک و خطی ،نگاه اثباتگرایانه به دانش ،سعی در
استانداردسازی از طریق آزمونها ،کاهش تفکر انتقادی و
غیره ،اشارهکرد .درایندیدگاه ،معلم به تکنیسینی تبدیل
میشود که تنها مهارت وی ،انتقال دانش به شاگردان است.
بهعبارت دیگر ،معلمان به رهبران بدون دیدگاه تبدیل
میشوند .پس شاید اولین راه برای اصالح ساختاری در تربیت
معلم ،بهرهگیری از مدیریت مبتنی بر روابط انسانی و
مشارکت حداکثری خود معلمان در روند تربیت معلم باشد.
بنابراین ،معلم روشنفکری است که جریان تربیت را رهبری
میکند(زیباکالم و محمدی.)5939 ،
در نظام آموزشی ما چالشهایی وجوددارد که از نظر ژیرو
میتوان بهطورضمنی ،آنها را مورد نقد قرار داد .او بسیاری از
اهداف سنتی تعلیم و تربیت را طرد میکند و با نقد آموزش و
پرورش اذعان دارد که نقش تعلیم و تربیت در خلق مجدد
دانش و آرای جدید در عرصههای مختلف تعریف میشود.
چراکه او اهمیت فراوانی برای خلق مجدد دانش و
اندیشههای نو قائلاست(شکاری و همکاران.)5939 ،
از نظر ژیرو ،تعلیم و تربیت بهخودیخود روندی سیاسی
دارد .هدف تعلیم و تربیت مرزی ایجاد یک جامعه
مساواتخواه و دموکراتیک است .برای دستیابی به این
مهم ،بسیاری از اهداف تعلیم و تربیت طرد میشود و توجه
تعلیم و تربیت معطوف به شناخت مرزهای فکری و دیدن
تفاوتهای انسانی و دریافت آنها است .تعلیم و تربیت مطلوب
همان نوعی است که در آن صداهای دیگر نیز شنیدهشوند.
اندیشه و فلسفه تعلیم و تربیت مرزی نمیتواند از کنار مسائل
و زبان اجتماعی و فرهنگهای خرد و کالن اقوام و ملل
مختلف بیتفاوت بگذرد؛ چراکه چنین رویکردی محکوم به
شکست خواهدبود و این چیزی است که در نظام تربیتی
کشورها از جمله ایران قابل بررسی است .ازاینرو ،باید به
مدارس بهعنوان حوزههای عمومی دموکراتیک نگریست که
نوعی آموزش و پرورش گفتگو محور بهعنوان روش تربیتی
بر آن حاکم است و موجب میشود روابط بینفردی و
بینگروهی براساس صمیمیت شکلگیرد .جاییکه در آن
اندیشههای تعلیم و تربیت باید منجر به پرورش شهروندان
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منتقد شود و در آموزش از انتقال محض دانش دریافتی فراتر
رفت و معلمان را بهعنوان روشنفکران جامعه و تحولآفرین
پذیرفت .جاییکه بهدور از اقتدارگرایی سنتی به بسط کمی
وکیفی مسؤلیتهای اجتماعی خود میپردازد .در تحولزایی
نظام تربیتی ،ضمن تمرکز بر اصل نقد و انتقاد ،تربیت
ضداقتدار و سلطهگری ،نسبیت دانش و معرفت و گفتمان
تحولگرا ،بر روش تربیتی انتقادی و گفتگومحور که زمینهساز
ایدهپردازی و خالقیت است ،تأکید میشود ،و شرکت همه
شاگردان بدون توجه به نوع نژاد و طبقه آنها در زمینه
بازاندیشی و طرح مسائل گوناگون از شروط موفقیت تعلیم و
تربیت انتقادی است .بنابراین ،ژیرو نوعی آموزش و پرورش
گفتگومحور را توصیه میکند که میتواند در نظام تربیتی
ایران هم مورد توجه قرارگیرد .دراینراستا ،میتوان نظام
آموزش و پرورش ایران را از نظر ژیرو مورد تحلیل ،تبیین و
نقد قرار داد .پیشنهاد میشود برای ایجاد و بسط تمرکززدایی
تربیتی و تکثرگرایی فرهنگی ،شکگرایی معرفتشناختی،
ساختهای نامنظم ،چالشبرانگیزی و نقادی فکری،
نسبیگرایی اخالقی ،بیاعتمادی به عقل و علم ،از روشهای
تحقیق کیفی و توسعهای تحقیق در زمینه علوم انسانی و
علومتربیتی مانند :قومنگاری ،تحلیل گفتمان و ساختشکنی
و غیره ،در تمام حوزههای دانش بشری موجود در حیطه
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامهریزی درسی و آموزشی کشورها
از جمله جمهوری اسالمی ایران استفاده نمود.
اندیشههای هابرماس نیز بهعنوان متفکر مکتب انتقادی،
میتواند برای بحث و بررسی در ارتباط با نظام آموزشی ایران
مفید واقع گردد .هابرماس در نظریه کنش ارتباطی که قلب
فلسفه اجتماعی او است ،میکوشد ثابتکند که منازعات
اجتماعی بهطور ایدئال باید بدون کاربرد قهر و خشونت حل و
فصل شود که راهحل آن استفاده از گفتگو و مباحثه است.
زیرا از نظر او حقیقت عنصری بینذهنی است که در کالم
ظهور مییابد و هرچه شرکتکنندگان در بحث از حقوق و
امکانات مساویتری برخوردار باشند ،به استدالل برتر و
منطقی گرایش بیشتری نشانبدهند و آزادانه و عقالنیتر
صحبت کنند ،به شرایط مطلوب سخنگفتن نزدیکتر
خواهیمبود .به عقیده هابرماس ،گفتگو در حوزه عمومی و
براساس عقل ارتباطی و نه عقل ابزاری انجام میگیرد و
منظور از حوزه عمومی عرصهای است که در آن افراد
بهمنظور مشارکت در مباحث باز و علنی در کنار هم جمعشده
و برخالف نهادهایی که تحتسلطه خارجی بوده و یا دارای
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روابط قدرت درونی هستند ،از اصول مشارکت و نظام
دمکراتیک خبرمیدهد(هوالب .)01 :5933 ،از خصوصیات
مهم این نظریه ،آناستکه در هر عرصه عمومی ،بهمحض
فراهم بودن شرایط گفتگو ،میتوان به عملی بودن آن امیدوار
شد و از آن استفاده کرد .در مورد جامعه ایران هم از آنجا که
نظام تعلیم و تربیت در کشور ما بر پایه تعلیم و تربیت
اسالمی است و مساله وحدت و انسجام جامعه اسالمی از
اهمیت زیادی برخوردار است و از طرف دیگر این واقعیت
وجود دارد که جامعه ما یک جامعه چند فرهنگی است و
دارای اقلیت های قومی و مذهبی است که هر کدام با
اختالفات وتشابهات فرهنگی کم وبیش ،در داخل این مرز
وبوم قرار دارند و عدهای در اقلیت و عدهای در اکثریت می-
باشند که همین مسأله در تاریخ کشور موجب نزاعها و
درگیریهای متعددی شده است که هنوز هم به صورت بالقوه
تهدیدی برای وحدت و انسجام ملی و اسالمی است و با
توجه به موقعیت جهانی کشور ما ،تن دادن به خشونت و
تفرقه باید جای خود را به گفتگو ومصالحه بدهد که در آن
طرفین گفتگو بهعنوان افراد انسانی و با شرایط و امکانات
یکسان پای گفتگو بنشینند و از این جهت نظریه گفتگوی
هابرماس (بویژه اگر تربیت اجتماعی بر مبنای آن استوار
گردد) میتواند در جامعه ما و با شرایط امروزی بسیار
کاربردی باشد زیرا «هابرماس معتقد است که نظریه او
مختص سفیدپوستان اروپا نیست بلکه معتقد است که اصل
کلیتبخشی با توجه به پیشفرض های آن متعلق به همه
بشر است» (کریمی )599 :5931،بنابراین ،نظریه گفتگوی
هابرماس مختص یک کشور یا یک فرهنگ خاص نیست
زیرا اصل شمولگرایی هابرماس میخواهد نشان دهد که
توانایی گفتگوی انسانها با یکدیگر و تصمیمگیری برمبنای
دلیل و برهان بهعنوان پایه ابداعات بزرگ ،نه صرفاً برگرفته
از الزامات قدرت است و نه جزء خواستههای محلیگرایی و
خاصگرایانه است؛ بلکه ریشه در اساسیترین استعدادهای ما
بهعنوان موجود بشری و انسانی دارد که ما درصدد هستیم
براساس منطق و گفتگو ،استدالل زبانی و صرفاً به قصد
تفاهم و توافق زندگی عمومی و جمعی خود را هدایت کنیم.
عالوهبراین ،گفتگوی موردنظر او راهی برای همزیستی و
مدارای متقابل فراهممیسازد که حتی طرف مقابل میتواند
یک فرد باشد و دو نفر(دانشآموز در مقابل دانشآموز یا
دانشآموز در مقابل معلم) ،در مقابل هم قرار گیرند و درپی
تفاهم و مباحثه برآیند تا به حقیقت برسند و از پذیرفتن
حقیقتی بدون استدالل و یا تحتتأثیر زور و زر و یا سلطه
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خودداری کنند که این خود در مرحله باالتر میتواند به تفاهم
جمعی بینجامد که شرایط را برای ایجاد عدالت و دمکراسی
آسانتر میکند.
همچنین ،نتایج آرای تربیتی هابرماس حاکی
ازایناستکه وی با تأکید بر نظریه کنشارتباطی و یا محور
قراردادن مفاهیم عقالنیت ارتباطی ،ارتباط بیناالذهانی،
زیستجهان وفاقی و اخالق گفتگویی درپی دستیابی به
رویکرد جدیدی از تربیت اخالقی و اجتماعی است .درواقع،
هابرماس تصویر سازنده و مفیدی از روشی که در آن معرفت
و فلسفه اخالق در زمینه درک واقعی به یکدیگر میپیوندد را
فراهم مینماید و همین رویکرد جدید به تربیت اخالقی و
اجتماعی که در بررسی اهداف ،اصول و روشهای تربیتی
هابرماس بیان گردید ،برای جامعه چندفرهنگی نظیر ایران
الگویی مناسب است .بهطورکلی ،آرای هابرماس را میتوان
در چند نکته توضیح داد :نکته اول اینکه عقالنیتارتباطی و
اخالقگفتگویی نوع خاصی از تعلیم و تربیت را بهویژه در
عرصه تربیت اخالقی مد نظر قرار میدهد .ماهیت این نوع
تربیت به مشارکت آزادانه متربیان و فراگیران در حوزه
عمومی بستگی دارد (نوروزی.)5937 ،
مسأله دوم ایناستکه در کنار ایجاد فضا برای مشارکت
آزادانه فراگیران ،نهادینمودن نظریه استدالل عقالنی و
اخالق گفتگویی از طریق سیستم مدیریتی در مدرسه و
کالس است که بهنوبهخود حق مشارکت برابر و آزاد را برای
تمامی فراگیران در فرایند تعلیم و تربیت تضمین میکند.
نکته کلیدی دیگر آناستکه تنها قوانینی مشروعیت مییابد
که تأیید و رضایت فراگیران را در یک فرایند گفتگویی
بدستآورند .ورود فراگیران به این فرایند ضمن فضاسازی
برای عملی نمودن دیدگاههای هابرماس در قلمرو تربیت
اخالقی ،فضا را برای آمادهسازی فراگیران برای رشد
اجتماعی و تمرین شهروندی در آینده جامعه و بهتبع ،رشد
جامعه در آینده نزدیک بهدلیل آمادگی عقالنی و اخالقی
فراگیران بهعنوان شهروندان آینده ،مهیا میسازند .این دقیقاً
نکتهای است که هابرماس بهشدت بهدنبال آن است .روشن
است که کنشارتباطی بهعنوان یک ایدئال برای معرفت و
فلسفه اخالق کمک میکند تا تحلیل انتقادی را به عمل
تبدیل کنیم(نوروزی.)5937 ،
برایناساس ،هابرماس با طرح سه نوع کنش :معطوف به
هدف(ابزاری) ،راهبردی و ارتباطی ،فضای جدیدی را بهلحاظ
روشی برای تعلیم و تربیت فراهممیسازد و با بهرهگیری از
کنش معطوف به تفاهم و توافق یا بهعبارتی کنش ارتباطی،
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فضای جدیدی به لحاظ روشی در قلمرو تعلیم و تربیت
ایجادمیکند که دراینصورت ،اولین هدف جدی هابرماس در
بحث روش بازسازی یا بازنگری جدی وضع آموزش و
پرورش و فضاسازی برای بهکارگیری کنشارتباطی در
کالس و مدرسه است .این امر از طریق بازسازی مفهوم
یادگیری ،مدیریت کالس و مدرسه ،نقش معلم و دانشآموز،
چگونگی استفاده از مطالب و محتوای درسی ،نحوه ارزشیابی
و غیره صورت میگیرد .بدیهی است که در جریان تعلیم و
تربیت رهاییبخش و تعلیم و تربیت ارتباطی هابرماس،
نمیتوان از رابطه مونولوگی و تکنوازی معلم در کالس
درس حرفزد و باید به دانشآموزان و نیازهای وی توجه کرد
کنجکاوی آنان در باره مسایل گوناگون و بیان ایدهها و
افکارشان که برخاسته از زندگی شخصی و محیطی آنان
است تا زمینهساز رشد و بالندگی آنها شود .گفتگوی معلمان
با دانشآموزان و یا دانشآموزان با یکدیگر پیرامون
موضوعات مربوط به آموزش ،محتوای کتاب درسی ،نحوه
تدریس ،ارزشیابی و غیره باعث بهبود حل مشکالت آموزشی
خواهدشد و انگیزه و رغبت بیشتری را برای مشارکت
یادگیرندگان ایجاد میکند و این امر خود زمینهای برای
مشارکت بهتر و بیشتر آنان در تشکیالت و سازمانهای مدنی
است .یعنی آگاهی و افزایش معلومات و بینش معلم و
شاگردان زمینهساز رشد عقالنی و اخالقی شاگردان شده و
هوشمندی آنها را در روابط اجتماعی بهکارمیاندازد و بهتبع
این ،جامعه آینده نیز متحول و متکامل خواهد شد .بنابراین،
متناسب با اصول و روشهای تربیتی استنباطشده از
کنشارتباطی هابرماس ،فضای کالسی باید محیطی برای
بحث و گفتگو پیرامون مسایل اجتماعی و رایج دوران خاص
هر مرحله از رشد باشد .عالوه بر این ،فراگیران باید بتوانند
صمیمانه و بهدور از هرگونه دستور و الزام ،بدون احساس
ترس یا نگرانی از رد نظرات یا مورد تمسخر قرارگرفتن به
بحث بپردازند(محمدی و همکاران .)5939 ،همچنین،
فراگیران باید مهارتهای ارتباطی الزم جهت گفتگوی سالم
و تحریفنشده را یاد بگیرند و بدانند چگونه گوش کنند،
بیندیشند ،سخن بگویند و کاوشگری کنند.
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