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 چکيده
انجام  های تربیتیمدرنیسم در ساحت داللتاین مقاله با هدف تبیین دیدگاه مکتب پست

تحلیلی بوده، و جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر  -گرفته است. روش تحقیق توصیفی

هابرماس تشکیل داد. های هورکهایمر و شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه

گیری به صورت هدفمند، گزینشی و تا حد اشباع انجام گرفته است. روش تجزیه و نمونه

ی و گیرها، نتیجهها، عرضه دادههایی از قبیل تلخیص دادهها در قالب فعالیتتحلیل داده

داخلی  ههای صورت گرفتها با توجه به تطبیق آنها با نتایج پیشینه پژوهشتأیید این داده

و خارجی صورت گرفته است. هورکهایمر در اهداف تربیتی خود به رشد و شکوفایی 

فراگیران، برابری در روابط قدرت تأکید داشته ولی هابرماس بر گفتار آرمانی تربیتی و 

رشد اخالق گفتمانی تأکید نمود. هورکهایمر از نظر اصول تربیتی، به تربیت انسان 

های شناسی و عاطفی و نیز فعالیتی تربیتی، به هویت زیباییهااجتماعی و از نظر روش

االذهانی بودن معرفت و ترویج گروهی توصیه نموده است. اما هابرماس در اصول، به بین

پرداخت. در عین محور میگفتار و در روش، به بهبود روابط انسانی و یادگیری مشارکت

ال و تربیت شهروند مطلوب و در روش حال، هر دو متفکر در اهداف به تربیت انسان فع

تدریس، هر دو بحث و گفتگو را پیشنهاد داده بودند. همچنین در مورد نقش معلم، هر 

 دو به ابزار عقالنیت و ارتباط مؤثر با فراگیران توصیه نموده بودند.

 .های تریبتی، تعلیم و تربیتمدرنیسم، داللتپست :يديکل واژگان
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  2 جواد شيرکرمی،  1 قاسم خدادادي

 .دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 1
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراکدکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشجوی  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 جواد شيرکرمی

 هاي تربيتی آنمدرن با تأکيد بر داللتمطالعه آموزش و پرورش پست
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 مقدمه
محور به رویکرد انتقادی رفت جامعه بشری از سنت ایستای سنتی و انتقادی خود راهکارهای برونمدرن در نظریهپستمتفکران 

نگرانه رهنمون گردیدند. مفهوم جامعه در این نظریه به مجموعه رفتار و اعمال اجتماعی مرتبط با هم از طریق تبادل و محور و آیندهتکامل

ی (. هابرماس در نظریه22، ص 1791، ترجمه جوافشانی، 1791شود )هورکهایمر، ر تقسیم کار اجتماعی اطالق میهای مبتنی بتأثیر فعالیت

های تربیتی خود پرداخت. وی بر این اعتقاد بوده است که کنش کنش ارتباطی خود به زمینه تئوری زبان، ارتباط و مباحثه و طرح دیدگاه

رنوشت آنها تأثیرگذار است. بر همین اساس نسبت نظریه و عمل را که از نسل اول نظریه انتقادی ارتباطی کالمی و غیرکالمی افراد در س

شناخت و »دریافته بود، بازتعریف نمود و بنابر نیاز مقتضیات زمان آن را مورد بازنگری قرار داد. مبنای نظری دیدگاه تربیتی نظریه انتقادی را 

 -تحلیلی که همان علوم طبیعی هستند، علوم تاریخی -کند. علوم تجربیلوم را از یکدیگر متمایز میدهد. وی سه گروه از عتشکیل می« عالقه

بخش را محور تأمالت تربیتی تأویلی که همان علوم عقلی و انسانی هستند و علوم انتقادی که منظور علوم اجتماعی است. وی عالقه رهایی

دهند. اینان معتقدند پردازان انتقادی مدارس را در کانون سیاست و تعارض فرهنگی قرار میه(. نظری127، ص 1722زاده، خود قرار داد )نقیب

های مسلط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشته است و معرفت دلخواه را به عنوان وسیله کنترل ی گروهمدارس در طول تاریخ در سیطره

اف آموزشی، اصول آموزشی، روشها و سازوکارهای آن در همین جهت سامان داده شده اند. بنابراین اهداجتماعی به فراگیران تحمیل کرده

 های فرودست حفظدهد تا مواضع و تفوق خود را بر گروههای مسلط را یاری میاست. این فرایند تحمیل تربیتی یا مشروعیت بخشی گروه

پردازان انتقادی در صدد برآمدند (. نظریه97، ص 1771رجمه شواخی، ، ت2112طرفی نیستند )نودینگز، کنند. بدین ترتیب مدارس نهادهای بی

القی، های راستین اختا نظام تربیتی مدرسه را به فضاهای عمومی دموکراتیک تبدیل کنند تا دیدگان نسل جوان به روی حقوق و مسئولیت

و تحول نقش معلم و ماهیت تدریس و هدف آن بازتعریف (. در این تغییر 2، ص 1777سیاسی، اقتصادی و مدنی خویش بازگردانند )عابدینی، 

ب های ارزشیابی و صالحیت معلمان به تناسگیر و مشارکت جو می باشند. شیوهآموز در فرایند تعلیم و تربیت، تصمیمشده است. معلم و دانش

ان نظام به اندرکاربازنگری شده، با مشارکت دستبود همین رویکرد تعریف شده است. تحکم از باال به پایین که نظام متمرکز را تشکیل داده

متمرکز یا غیرمتمرکز هدایت شد. معلمان دارای نقش روشنفکران عامل و دگرگون آفرین گردیدند. اصول ایدئولوژیکی عمل تربیتی صورت نیمه

، ص 1727زاده، اسی توسعه داده شد )منافتر اجتماعی، اقتصادی و سیهای تربیتی با وسایل وسیعآنها در همین راستا متحول گردید. نظریه

12.) 

قد سازی نظام تعلیم و تربیت را مورد نمدرنیسم به دالیل تحوالت اجتماعی، تکنولوژیکی و جهانینظران انتقادی در مکتب پستصاحب

ای که از بلوغ دانش دلیل جامعهگیرد. به همین ی فرهنگی از طریق تعمیق تفکر انتقادی صورت میاند. از نظر هابرماس توسعهقرار داده

(. در این زمینه گفته شده است انتقادگرایان 12، ص 2117، 1تواند در تحول اجتماعی و پیشرفت آن نقش آفرین باشد )هامزاجبرخوردار است می

 هایر همین اساس داللتجهانی است. ب -اند که مشکالت آموزش و پرورش ناشی از ناهمسویی این نهاد با تحوالت اجتماعیعزم جدی داشته

، 2های حال و آینده جامعه باشد )تریاند که کارکردهای آموزش و پرورش بتواند پاسخگوی نیازمندیای مطرح نمودهتربیتی خود را به گونه

 کرانی را در شرایطاجتماعی، متف -(. از آنجا که دو دورة مدرنیته و پست مدرنیته به عنوان دو دوره اثرگذار بر تحوالت فرهنگی21، ص 1779

اند، این تغییرات را تحت عنوان اصطالح است که هر یک به مظاهر توسعه، به تناسب شرایط زمانی و مکانی تأکید داشتهخود معرفی نموده

د هور خواند، اینکه هر متفکر یا هر مکتب پس از ظهای تربیتی را برای همسویی با مظاهر مدرنیته دعوت کردهیاد کرده، دستگاه« مدرن»

های نوین و روشهای جدید مطرح نماید و خود را محقق بداند، روشی معمول در طول تاریخ بوده است. ولی اینکه کدام اندیشه و اندیشه

(. به عنوان مثال 71، ص 2112، 7ای است که نیازمند تأمل، قیاس و استدالل است )استابلاستدالل بر تکوین و تکامل بشر داللت دارد، فلسفه

کند که در آن ضمن ضرورت مدرنیسم در گفتمان فلسفی خود نظریه کنش ارتباطی را مطرح میی پستی دورهابرماس منتقد برجستهه

پرداختن به تقویت ارتباط بین انسانها در فرایند آموزش و نیز در صحنه اجتماعی بر جدایی ارزش علم و اخالق انتقاد کرده، ضرورت پیوند 

ساخته است. بدین ترتیب او نیز بر فالسفه خلف خود نقد دارد. و نظریه خود را بر اساس گذشت زمان در جوامع مختلف میان آنها را مطرح 

های آموزشی، تربیتی و مدنی انسانها را مطرح انسانی شامل تغییرات تکنولوژیکی، اجتماعی، تطبیق داده است. به همین دلیل نیازمندی

کند. بر همین اساس ضرورت دارد روشهای آموزشی و متربیان خود را برای زندگی اجتماعی آینده آماده می نماید. دستگاه تعلیم و تربیتمی

 شود.ای یاد شده است، از همین تحوالت ناشی میتربیتی با این تغییرات ملی و جهانی همسو شود. آنچه که به عنوان بازسازی نظام مدرسه
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 چارچوب نظري پژوهش. 1
گاه های تربیتی و آموزش و پرورش از نمتفکران پست مدرن متفاوت از متقدمین خود بوده است. این مبانی بر داللتمبانی فلسفی متن 

گرایی، اند. به همین دلیل در اهداف تربیتی کثرتهای تکوینی تأکید داشتهها بر واقعیتآنها تأثیر داشته است. به عنوان مثال در تبیین ارزش

را در  بخشگونه است که هابرماس در تعلیم و تربیت خود، پرورش عالیق رهاییی در فراگیران مورد تأکید است. اینتقویت روحیه خود سامان

های مدرن ستیز داشته است، ولی (. مکتب فرانکفورت اگرچه از بدو تأسیس همچنان با پدیده1772آموزان پیشنهاد داده است )سوری، دانش

(. به عنوان مثال برای 1771بخش خود به جهانیان عرضه دارد )پیری، عملی منسجمی را برای ادعای رهاییهای نظری و نتوانسته است نظریه

اند که در واقع به ای و نیز درهم آمیختن دانش و کنش را پیشنهاد دادهکننده از میان برداشتن مرزهای رشتهایجاد آموزش و پرورش متحول

(. ولی تحقق چنین آموزش و پرورشی را به صورت برنامه مشخص 1771ه شود )خسروی و سجادی، جای توجه به فرادستان به فرودستان توج

مدرنیسم تا مادامی که به صورت های پستپردازان آنها به ندرت دیده شده است. آنچه که مسلم است نظریهو معین و دارای تقویم در نظریه

شود ولی در مقام اجرا در سطح میدانی با چالش، تقابل و موانع ثر و ضروری دانسته میشود، بسیار ارزنده، مؤشفاهی و گفتمان به آن توجه می

ای است، ولی پویا نمودن آن (. اینکه آنها مخالف ایستایی در تعلیم و تربیت هستند، نظر پسندیده1771گردد )برهانی، فراوان مواجه می

شود، نظر شود اقتصاد مارکسیست به عقالنیت ابزاری منتهی میته میمستلزم فراهم آمدن فرهنگ مادی و معنوی آن است. اینکه گف

شود برابری اجتماعی و ( و اینکه گفته می1727پور، ای است، ولی رهایی از چنین اقتصادی در سطح کالن ناباورانه است )بیرامیپسندیده

یابی به آن در شرایط زمانی و مکانی ای است، ولی دستدهمدرنیسم است، حرف پسندیی پستپرهیز از تحمیل فرهنگ سنتی از الزامات دوره

 (.1729منیق،کند )ابراهیمیموسع مستلزم صرف وقت طول عمر حداقل یک نسل را طلب می

های اطالعات حاکم بر جامعه مورد واکاوی قرار داده ی انتقادی را در رابطه با سیستمهای نظریهتحقیقی که اخیراً انجام گرفته چالش

برداری از آن جز رود، ولی حاصل بهرههای جامعه کنونی به شمار می. در این مقاله آمده است که اگرچه فناوری اطالعات یکی از ضرورتاست

(. از نگاه انتقادی آنچه که در این فرایند مورد غفلت قرار 2119اجتماعی و فنی نبوده است )اوجالنکی،  -های سیاسیعقالنیت ابزاری در عرصه

(. در 2111تواند به عقالنیت آزاد منتهی شود )گدول، ه است رهایی از سلطه حاکم بر جامعه است که در کنار دو عنصر فنی و عملی میگرفت

یک تحقیق میدانی کاربرد نظریه انتقادی در تعلیم و تربیت در یک قلمروی زمانی و مکانی خاص مورد بررسی قرار گرفته است )سوبرامانیام، 

گ ها نشان داده است که فرهنر تعلیم و تربیت در راستای پیشنهادهای تفکر انتقادی تدارک دیده شده است. در عین حال یافته(. عناص2111

غالب در جامعه و ساختار سازمانی گرایشی نوستالژیک داشته است و رهایی از تسلط قدرت حاکم بر جامعه به دشواری انجامیده است )ایالتی، 

ل پیشنهادهای عملی برای معلمان، مؤلفین کتب درسی و مجریان آموزشی ارایه شده است. پیشگامان مکتب فرانکفورت (. به همین دلی2111

تابد، ولی جایگزین نمودن مبانی فکری و عملی آنها نیز ی مدرن را بر نمیهای دورهاند که اگر چه ویژگیتفکر را به جهانیان عرضه داشته

های هابرماس، (. در مقاله دیگری آمده است که در اندیشه2117زمان و تقابل با وضع موجود است )روسیتر،  مستلزم مبارزه طوالنی و گذشت

ای هرود و بر همین اساس داللتگرایی، تکیه بر هویت خویش و توجه به اخالق اجتماعی از مظاهر زندگی اجتماعی به شمار میدوری از مصرف

 (.2117تربیتی ارایه شده است )الوی نیا، 

مدرن مواجهند، از طرف دیگر شود پژوهشگران در این عرصه از یک طرف با پراکندگی آرا و نظرات متفکران پستبنابراین مالحظه می

(. بر همین اساس استخراج 1791دانند )احمدی، مدرن را دشوار میهای مورد وثوق دو دوره مدرن و پستتفکیک نمودن عناصر و پدیده

ی های دورهآنها، مقایسه و عملیاتی نمودن آنها نیز با پیچیدگی مواجه گردیده است. حسن این مطالعات این است که ناکامی های تربیتیداللت

ه پردازی شده است کبخش زندگی اجتماعی انسانها نظریهی تعالیها و توسعهمدرن و نیز نقاط قوت آنها آشکار گردیده و برای جبران ناکامی

 تواند نویدبخش تحول اجتماعی و رهایی انسان از قید و بندهای فرهنگ مادی باشد.ن میانداز عملی آچشم

مدرن با تأکید بر دو متفکر هورکهایمر و هابرماس طراحی و به های تربیتی مکتب پستاین تحقیق به منظور وضوح بخشیدن به داللت

 بندی شده ارائه شود.به صورت طبقهحورهای تربیتی آنها مرحله اجرا گذاشته شد و در این راستا، ترتیبی اتخاذ گردید تا م

 

 . روش شناسی پژوهش2
رود. در این تحقیق تحلیلی به شمار می -شود و از لحاظ اجرا توصیفیروش پژوهش این تحقیق از نظر هدف کاربردی محسوب می

شده بندیهای ضمنی تربیتی او به صورت طبقهشده و داللتمدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس استخراج تالش شده است مبانی فلسفی پست

تربیتی  هایمدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس و داللتاند. جامعه پژوهش عبارت است از کلیه اسناد منتشر شده در مورد پستارائه گردیده

اند و تا حد اشباع ادامه منابع منتشر شده انتخاب شدهی آماری به صورت هدفمند و گزینشی از بین او نمونه پژوهش در این تحقیق نمونه
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د و ای گردآوری شده انها با استفاده از روش کتابخانهاند. در این تحقیق دادهبرداری قرار گرفتهیافته، برای استخراج اطالعات از آنها مورد بهره

ها، نامهها، پایانمدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس از قبیل مقالهتی پسدر این ارتباط به منابع مکتوب و الکترونیکی انتشار یافته در حوزه

های مورد نیاز از منابع انتشار شود. در این روش دادهها مراجعه و نسبت به استخراج و گردآوری اطالعات مورد نیاز اقدام میها، کتابنامهفصل

ابخانه بوده و ها فیش کتتحلیلی انجام شده است، ابزار گردآوری داده -به روش توصیفیاند. نظر به اینکه این تحقیق یافته تلخیص و ارائه شده

شده در این آوریهای جمعها، نظر به اینکه دادهبرداری شده است. در مورد روش توصیف و تجزیه و تحلیل دادهتا حد کفایت از آنها بهره

ون باشد که از متلیلی انجام شده است. در این روش، واحد داده پاراگراف میباشد، تحلیل آنها نیز به روش توصیفی تحتحقیق کیفی می

ژوهش اند. این فرایند به اقتضای سئواالت پبندی و به صورت قیاسی مورد توصیف و تفسیر و تحلیل قرار گرفتهانتشاریافته استخراج، طبقه

نهایی تحقیق از یک روش منظم پیروی شده است. همچنین برای تأیید انجام شده تا ضمن رعایت ترتیب و توالی اطالعات، در تنظیم گزارش 

های یتهای کیفی در قالب فعالدست آمده در این تحقیق، رویه تطبیق نتایج با تحقیقات گذشته صورت گرفته، و نیز تحلیل دادهنتایج به

 گیری صورت گرفته است.ها و نتیجهها، عرضه دادهی تلخیص دادهگانهسه

 

 فته هایا. 3
های ضمنی تربیتی این دو کدامند و داللتهای ماکس هورکهایمر و یورگن هابرماسمدرنیسم با تأکید بر دیدگاهمبانی فلسفی پست

 دیدگاه در آموزش و پرورش چیست؟

مفاهیم فلسفی،  ی مدرن پرداخته شد و به تدریج به ارایه تعاریفی جدید ازهای دورهمدرن ابتدا به نقد پدیدهدر جنبش فکری پست

اجتماعی، سیاسی، تاریخی، هنری و فرهنگی و تربیتی پرداخته شد. وجه غالب در تفکر پیروان این مکتب احیای جایگاه انسان در جامعه با 

های ازمندیبه نیاند که پاسخ آفرینی نهادها در جامعه بوده است. آنها بر این باور بودهها با یکدیگر و نیز نقشتعریف مناسبات اجتماعی انسان

ند و متعاقب خود را بنیان نهادبایست در بستر زمان و مکان صورت پذیرد. به همین دلیل به نقد پوزیتیویسم پرداخته، مبانی فلسفیبشری می

 اجتماعی و تربیتی مورد وثوق خود را عرضه داشتند.هایآن داللت

و  شناسی خود و در تبیین ماهیت وجود به دو مفهوم جوهردر هستی مدرنهورکهایمر و هابرماس به عنوان دو متفکر برجسته پست

ی شناسی گرچه بر عقالنیت تأکید داشتند و خردورزی را الزمهشناسی خود را بر اساس آن تبیین نمودند. در معرفتعرض باور داشته، هستی

ود و شفرهنگ سلطه به تقویت قدرت حاکم بر جامعه منتهی میدانستند، ولی بر این اعتقاد بودند که عقالنیت مبتنی بر زندگی اجتماعی می

ین ااین عقالنیت را ابزاری نامیدند. به جای آن عقالنیت آزاد مبتنی بر نقد وضع موجود را در پیش گرفتند و آن را معرفت اصیل نامیدند. در 

پرداخته، برابری و عدالت را محور  جامعههای تقسیم قدرت در، نقد ایدئولوژی حاکم و ضرورتگراییرویکرد به نقد خرد ابزاری، رویکرد اثبات

ید بایست به فرودستان تأکشناسی به جای توجه به فرادستان میشناسی خود قرار دادند. آنها معتقد بودند در معرفت شناسی و ارزشمعرفت

 شود.

های امعه که به نحوی منافع آحاد انسانی و گروههای حاکم بر جشناسی عبارت است از شناخت مؤلفههورکهایمر معتقد بود ارزش

امیده شناسی نها با سایر عناصر جامعه برآید، ارزشدهد. روشی که درصدد شناسایی، تبیین و تشخیص ارزشاجتماعی را تحت تأثیر قرار می

های هورکهایمر در گرچه در امتداد اندیشه، تقدس گرا را برنمی تابد. هابرماس ا، طوالنیهای تجویزی، سنتیشود. به همین دلیل ارزشمی

 ی او در این بود که کنش ارتباطی و اخالق گفتمانیتحوالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی ایفای نقش نمود، ولی تفاوت عمده اندیشه

ارز تفکر های برد بین االذهانی از ویژگیدانست. زبان مبتنی بر رویکرا برای سیر استکمالی افراد جامعه، گروه ها و نهادهای تربیتی ضروری می

گفتاری را مردود دانسته، روش بازسازی عقالنی را برای کسب معرفت، شناسایی رود. به همین دلیل شناخت فلسفی تکهابرماس به شمار می

« تعالییاس» ، عقالنیت کانت «عینو» ، عقالنیت هگل « فردی»ها و تبیین مفاهیم هستی جایگزین نمود. او معتقد بود عقالنیت دکارت ارزش

 تفکر خود را جایگزین نمود.« اجتماعی»شود و لذا او عقل محسوب می

ی دولت بود. های تربیتی خود معتقد بودند نهاد مدرسه در دوران مدرن در سیطرههای داللتهورکهایمر و هابرماس در تبیین ضرورت

« یهمه جاروندگ»شد. درحالی که ماهیت تعلیم و تربیتآموزان تحمیل میمان و دانشعناصر آموزشی به صورت کنترل شده و تجویزی به معل

های نوین آموزان مطرح است. حتی فناوریهای فعال، مشارکت دادن دانشاست. در این رویکرد اطالعات آزاد، برنامه درسی منعطف، روش

درن ی متفکران پست م، جستجوهای آنی و بلندمدت مطرح است. پندارهارتباطی با هدف برقراری ارتباط سازنده، تولید دانش، فرصت تحقیق

از کالس درس در مواردی چون کوشش برای حمایت و نگهداری از گوناگونی، برابری در روابط قدرت، شکیبایی و مدارا در برابر نظر مخالف، 

های آرمانی در تعلیم و تربیت باشد. این موارد ارزشد میدادن به کشف و شهوها و تقویت آنها و نیز اهمیتاهمیت و ارزش عواطف و هیجان

 انجامد.باشند که به تحکیم رابطه ی انسانی آزاد میمی
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در تعلیم و تربیت هورکهایمر و هابرماس انبوه سازی و تکثر  آموزش در قالبی نظام یافته سازماندهی گردید. یعنی عناصر آموزشی مورد 

های تعلیم و تربیت در مکتب پست مدرن قالبی آرمانی دارد و در مقام اجرا با محدودیت و مشکالت مواجه ویژگیبازاندیشی قرار گرفت.  البته 

های خود تغییر و تحول را گونه معنای ثابت استوار است، همواره در اندیشهاست. از آنجا که اوج تفکر پیروان جنبش پست مدرن بر نفی هر

پذیری، تأکید بر متافیزیک تفاوت به جای متافیزیک طلبی، انعطافگرایی، تنوعدانستند. کثرتخود می های نظری و عملیمالکی برای کاوش

های اندیشه آنها بوده است. دو متفکر هورکهایمر و هابرماس با سایر متقدمان خود این تفاوت را داشتند که مبانی فلسفی و حضور از ویژگی

زمان و مکان تبیین نمایند تا امکان تحول در جامعه و تغییر وضع موجود به نفع فرودستان فراهم  های ضمنی تربیتی خود را در بسترداللت

 های تربیتی خود را بر همین مبنا بنیان نهادند. شود. این دو، اهداف، اصول و روش

نسان در اصول تربیتی به تربیت ا هورکهایمر در اهداف تربیتی خود به رشد و شکوفایی فراگیران و برابری در روابط قدرت تأکید داشت.

 هایفراگیران از طریق فعالیتشناسی و عاطفیهای تربیتی به احیای هویت زیباییاجتماعی و ارتباطات اجتماعی توجه داشت و در روش

مانی و رشد اخالق گفتگروهی، مشارکتی و گفتمانی تأکید داشت. از نظر هابرماس محورهای اهداف تربیتی عبارتند از : گفتار آرمان تربیتی 

های تربیتی به بهبود روابط انسانی و فشرد. همچنین در روشاألذهانی بودن معرفت و ترویج گفتگو پای میاو در اصول تربیتی خود بر بین

 ی هر دو، تربیت انسان اجتماعی بود.تقویت یادگیری مشارکتی تأکید داشت. وجه غالب در اندیشه

 های ماکس هورکهایمر و یورگن هابرماس کدام است؟مدرنیسم با تأکید بر دیدگاهتهای ضمنی تربیتی پسداللت

 مدرنيسم نسبت به عناصر تعليم و تربيتتدیدگاه کلی مکتب پس -1جدول شماره 

 دیدگاه عناصر

اهداف آموزش و 

 پرورش

 تربیت شهروندان انتقادی -

 برقراری دموکراسی رادیکال -

 ی دانشگفتمان سازنده -

 هابررسی تفاوت و نظام  تفاوت -

 توجه به فرهنگ عمومی و مطالعات فرهنگی -

 خودآفرینی) خودآفرینندگی( -

 ی آن(آیند، نه فقط دانندهشمار میی دانش بهکنندهآموزان به عنوان تولیدکننده و مصرفعملی بودن واکنش ) دانش -

تأکیدهای 

 ی درسیبرنامه

 ایرشته ی درسی ببنتأکید بر برنامه -

 ی درسی، مسیری است که باید طی شودی درسی پنهان و اهمیت آن برنامهتأکید روی برنامه -

 ی درسی باید هر چه بیشتر با زندگی مرتبط باشدبرنامه -

 آموزان برای تغییر جوامع ایجاد کندهایی را در دانشآفرین که توانمندیی درسی تحولبرنامه -

 شناختیمشارکتی، ارتباطی و بوم ی درسی منعطف،برنامه -

 ی درسی و مواد درسی نباید یک متن مقدس تلقی شودبرنامه -

 ی درسیشناختی یادگیری در برنامهتأکید بر جنبه زیبایی  -

 نقش معلم

هایش، شجاعت اخالقی و نقادی آید که مشخصهشمار میآفرین بهبخش و روشنفکری تحولمعلم، اندیشمندی رهایی -

آموزان، تجربیانش را بازاندیشی کنند، روابط ظالمانه را بشناسند و آورنده شرایطی است که خود و دانش. او فراهماست

 هایی نیز برای رفع آن ارائه بدهند.بیان کنند و راه

ا ی تجارب یادگیری را برعهده دارند. نقش آنهکنندهکسوتان و راهنمایانی هستند که نقش هماهنگمعلمان، پیش -

 آموزان است.به دانش« چگونه یاد گرفتن » بیشتر آموزش 

 آموزان نقش اساسی دارنددهی، تسهیل جریان یادگیری و تسهیل خالقیت دانشمعلمان در انگیزه -

 گیرند.آموز و معلم با هم یاد میدانش -

های روش

 تدریس

 شودی گفتگویی و دموکراتیک بودن روشهای تدریس تأکید میروی جنبه -

 گیرند.های کاری مورد تشویق قرار میفردی و بین گروهیادگیری گروهی و همیارانه است و تعامل بین -

 یادگیری مستقل در کنار یادگیری تعاملی مورد توجه است -

 شودهای یادگیری جایگزین مواد درسی در برنامه مدرن میجریان -

 و فراتحلیل استسازی، گفتمان شکنی، شبیهتأکید روی روش ساخت -
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 آموزش و پرورش گفتگومحور اساس کار است -

 مدیریت مدرسه

 ریزی افقیبرنامه -

 شودریزی ضرورتاً به نظم و انضباط منتهی نمیبرنامه -

 محوریمردم -

 مرکز زدایی -

 های منعطف با مرزهای تراواشبکه -

 کنترل غیرمتمرکز -

 خود کنترلی -

 دهندمی افراد به اقدامات خود نظم -

 های درازمدتهدف -
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  بحث و نتيجه گيري 
بندی موجود در عناصر های تربیتی به طبقهی فلسفه برای تبیین داللتنظران در حوزهدهد که صاحباسناد بررسی شده نشان مینتایج 

 اند. این موارد عبارتند از : اهداف آموزشی، برنامه درسی، روش تدریس، نقش معلم، مدیریت مدرسه و روش پژوهش. آموزشی تأسی جسته

از نظر اهداف آموزشی هورکهایمر به مواردی چون نفی تربیت انسان رشید، تربیت انسان آزاد، تربیت شهروند فعال و کارا پرداخته، 

بق بر نیاز جامعه و به دور از اهداف تجویزی طوالنی مدت باشد. او به رویکرد مشارکتی و فعال بایست منطمعتقد است اهداف آموزشی می

پردازد. در مقابل هابرماس در اهداف برای شکوفایی فراگیران تأکید دارد و در تبیین اهداف آموزشی خود به استقرار دموکراسی در جامعه می

روابط اجتماعی، تربیت شهروند اجتماعی و انسان جهانی اشاره دارد و در ترسیم اهداف از آموزشی خود به کنش گفتاری مطلوب در سطح 

 کند. او به تأمین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی فراگیران در مدرسه تأکید دارد. برداری میمفهوم گفتگو و الزامات آن بهره

ل یا ای و فرصت تعامهای مدرسهانسان برای مشارکت در فعالیتار کنشیهای تربیتی هابرماس، ابزار گفتگو به عنوان یک ابزدر داللت

ی درسی و اجرای مباحثه در یابی به بلوغ انسانی، آزاداندیشی، انعطاف در برنامهشود. در همین راستا هورکهایمر دستدیگران شناخته می

معلم نقش راهنما دارد. ایجاد فرصت برای انتقاد و استدالل در تعلیم  اند کهروش تدریس معلم معتقد بود. در عین حال هر دو بر این باور بوده

ت. شهای جامعه تطبیق خواهد داآن با نیازمندیاست. چنانچه تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی ساماندهی شود، خروجیو تربیت بسیار اثرگذار

تهکند. اگر شایسش حاکم باشد، انسان ابزاری و منفعل تربیت میطرف نیست. اگر فرهنگ سلطه بر آموزاصوالً آموزش یک فعالیت خنثی و بی

هایی فعال، مؤثر و بالنده خواهد بود. در تعلیم و تربیت پذیری حاکم باشد، خروجی تعلیم و تربیت انسانساالری، آزاداندیشی و مسئولیت

ز نظر هابرماس کنش ارتباطی در تعلیم و تربیت نقش اساسی یابد. ا، خودسازمانی، خودآفرینی و پرهیز از جوگرایی ضرورت میشناسیخویشتن

ش ارتباطی بایست بر کنیابد. عناصر آموزشی از برنامه درسی تا ارزشیابی تحصیلی میحقیقت در کالم تجلی میطوری که در شناساییدارد، به

جای توجه به فرادستان را توصیه و توجه به فرودستان به محوری تأکید دارداستوار باشد. هورکهایمر در تعلیم و تربیت خود بر رویکرد مدرسه

هایی چون احترام فردی، ارتباط مؤثر، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی تجویز شده است. هابرماس کند. در این تعلیم و تربیت، ویژگیمی

درسی  هایباشد. بنابراین برنامهگانی میآموزشی است و کنش ارتباطی نقطه شروع این زندمعتقد است کالس درس یک موضوع زیست جهان

بایست بر این محور استوار باشد. از نظر هابرماس و هورکهایمر بازسازی اخالق، کاربرد زبان، توجه به دموکراسی و و دیگر عناصر آموزشی می

 رود.های تعلیم و تربیت به شمار میقانون از ضرورت

های ضمنی تربیتی خود را در مدرن یعنی هورکهایمر و هابرماس داللتی پستن برجستهی موجود نشان داد که متفکرامطالعه پیشینه

( هم جهت است. زیرا در این تحقیق آمده 1777ها با نتایج تحقیق استاد حسینلو )اند. این داللتهای مختلف تعلیم و تربیت ارایه دادهعرصه

محوری در اداره مدرسه، ، مشارکتان ابزار گفتگو، ارتباط به عنوان ابزار کنشی انساناست: هابرماس معتقد بود در تعلیم و تربیت زبان به عنو

یابی به بلوغ های هابرماس بود. همچنین از نظر هورکهایمر دستایجاد فرصت تعامل با فراگیران در روش تدریس معلمان از جمله داللت

های تربیتی شناخته شده است. بخشی از این روش تدریس معلم از جمله داللت، انعطاف در برنامه درسی، مباحثه در انسانی، آزاد اندیشی

های تربیتی هابرماس را در ( هم راستا بوده، آن چنان که در این مطالعه گزارش شده است: از جمله داللت1771ها با تحقیق هویزابی )یافته

داند که در یادگیری پایدار اثرگذار هایی میو حق دفاع را از داللت مواردی چون نقش راهنمای معلم، آزاد اندیشی در کالس، فرصت انتقاد

( هم راستا بود. در نتایج به دست 1771لو )شود با تحقیق صحبتهای تربیتی هورکهایمر مربوط میاست. بخشی از نتایج تحقیق که به داللت

( هم جهت بود. در این 1772ار گرفت. این نتیجه با تحقیق سوری )شناسی مورد تأکید قراألذهانی بودن هابرماس در معرفتآمده اندیشه بین

تحقیق آمده است که از نظر هابرماس کنش ارتباطی در تعلیم و تربیت نقشی اساسی دارد، زیرا حقیقت عنصری بین ذهنی است که در کالم 

و مدیریت مدرسه اثرگذار است. آن بخش از  ی درسی، روش تدریستجلی دارد و گفتگو روش شناخت حقیقت است. این رویکرد در برنامه

باشد. در این ( هم راستا می1771ی درسی استوار است با نتایج تحقیق خسروی و سجادی )محوری و برنامههای تربیتی که بر مدرسهداللت

مبتنی بر عقالنیت آزاد در تعلیم و ی درسی محوری و برنامهگزارش آمده است: در نظریه انتقادی هورکهایمر و هابرماس دو رویکرد مدرسه

شناسی را به صورت یک نگرش فراگیر بدل ساخته و به جای نگاه به فرادستان به تربیت مبتنی بر نظریه انتقادی مورد تأکید بوده، شناخت

های تربیتی به دست زد. داللتساآموز را میفرودستان توجه دارد. این اعتقاد وجود دارد که این نگاه به تعلیم و تربیت زندگی واقعی دانش

سو بود. زیرا در این تحقیق آمده است: در تعلیم و تربیت هابرماس اخالق صمیمانه، روابط ( هم1771آمده هابرماس با نتایج تحقیق برهانی )

های آموزشی و تربیتی محسوب های بارز برنامه، تدریس دموکراتیک از ویژگیانسانی، خود فهمی و فهم دیگران، داشتن زبان گفتاری، نقد کردن

( هم راستا بوده، در این تحقیق آموزش و پرورش مبتنی بر 2111شود. نتایج مربوط به آموزش و پرورش هابرماس با نتایج تحقیق گدولد )می

ی معلمان و تدوین سازبندی شده و ضرورت آماده، حقوق شهروندی دستههایی چون احترام فردی، عدالت اجتماعینظریه هابرماس در ویژگی

جهت بود. وی در ( هم2117نیا )های به دست آمده هورکهایمر با نتایج تحقیق الویهای درسی مبتنی بر آنها تجویز شده است. داللتبرنامه
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، لیت علمیها، فعاهای تربیتی هورکهایمر را گفتمان سازنده، تربیت شهروندان انتقادی، توجه به نظام تفاوتاین تحقیق از جمله داللت

راستا بود. در این ( هم2117های هابرماس با نتایج تحقیق عمران خان ) داند. نتایج مربوط به اندیشهخودآفرینی و توجه به دموکراسی می

گر اهای تعلیم و تربیت هابرماس، بازسازی اخالق، کاربرد زبان، توجه به سیاست و قانون است. تحقیق گزارش شده است که از جمله ویژگی

( و نودینگز 2117های اوکلجدا )شود. در یافتههای درسی بر این مفاهیم تأکید نماید، به بازسازی زیست جهان اجتماعی منتهی میبرنامه

 هایی که به آن اشاره شد گزارش شده است.( نیز یافته2112)
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