
  

 
 
 

  

  پست مدرن:  -کشاکش اندیشه مدرن

  ضرورت کنش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت براي تحول در نظام آموزش و پرورش

  

  ١رمضان برخورداري

   25/9/92تاریخ پذیرش:   7/1/92 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 
نیتـه بـه منظـور    نظـري  اندیشـه مدرنیتـه و پسـت مدر     يهـا  تقابلتحلیل   بررسی و ،پژوهشاین  هدف اصلی 

  ،به  این هـدف  یابی دست. براي باشد یمچنین تقابلی   مشخص کردن نقش فیلسوف تعلیم و تربیت  در میانه

بـا  . بهره گرفته شدکاوشگري فلسفی انتقادي با دو مسیر انتقاد عقالنی و انتقاد رهایی بخشی استفاده از روش 

به  امکان ترسیم  اوصاف فلسـفه تعلـیم و    این مطالعهنتیجه  ، هاي اندیشه  مدرنیته و پست مدرنیتهتقابل وجود

 حاصل از این يها افتهیتربیت به مثابه کنشی روشنفکرانه در مسیر تغییرات مطلوب در تعلیم و تربیت انجامید.

مدرنیته و پست مدرنتیه  نه تنها ممکن بلکـه مطلـوب نیـز     يها تقابلکه روشنگري با وجود  دادپژوهش نشان 

، يا حرفـه  يهـا  کـنش گذاري فلسفه تعلیم و تربیت مستلزم  فیلسوفان تعلیم و تربیتـی اسـت کـه     ریأثتهست. 

به عنوان عوامل تشکیل دهنده وحدت شخصیتی در  خـود داشـته   با یکدیگر  توأم را  يفکر روشنعمومی و 

  .باشند

  یم و تربیتفیلسوف تعل  يفکر روشنروشنگري، مدرنیته، پست مدرنیته، کنش هاي کلیدي: واژه

                                                
   ramazanbarkhordari@gmail.comت علمی دانشگاه خوارزمی، ئعضو هی . ١
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  مقدمه

تعلیم و تربیت به صـورت رسـمی سـابقه چنـدانی نـدارد، امـا در طـول چنـد          هر چند پیدایش فلسفه

محتواي قابل توجهی را براي  ،گذرد اي دانشگاهی می تعلیم و تربیت به عنوان رشته که از عمر فلسفه يا دهه

یعنـی هـم بـه     -عـاتی هـویتی دو سـویه دارد   مطال . از آنجا که این حـوزه آورده استمخاطبان خود به وجود 

بـه عمـل    از روي ضـرورت پردازد و به سبب سرشـت عملـی تعلـیم و تربیـت      ساحت فکر فلسفی محض می

شود این است که براي فیلسوف تعلیم و  حاضر مطرح می پرسشی اساسی که در مقاله -تربیتی هم ناظر است

آیـا   ،باشـد  یمـ  فلسـفه تعلـیم و تربیـت    يهـا  موضـوع اب تربیت  غیر از تعهد نظري که ناظر به پـژوهش در بـ  

کـه بـه او   باشد و مجري تکلیفی  بوده توان تصور کرد؟ آیا باید تابعی از وضع موجود تعهدي عملی هم  می

؟ شاید انگیزه طرح این پرسش ساده و البته حیاتی این باشد که هنوز است محول شده یا عاملی آفرینشگرانه

به تولیـد   تنهااند تا نقش آفرین یا  مجري نقش بوده بیشتر   -حداقل در جامعه ایران -یتفیلسوفان تعلیم و ترب

اسـت کـه چیـزي فراتـر از تولیـد محتـوا        1اند. مقصـود از نقـش آفرینـی، کـنش روشـنفکرانه      محتوا پرداخته

 لسـفی، جنـبش ف  ازاي سـازمان یافتـه    بـه اندیشـه  «  2. طرح کنش روشنفکرانه برخاسته از روشنگريباشد یم

در قـرن هجـدهم [در    بـه طـور عمـده   اي تاریخی است کـه   اشاره دارد و نیز ناظر به دوره اجتماعی و سیاسی

و روشـنگري  بـه سـبب پیونـدهاي      يفکـر  روشن). پرداختن به 2003،73(کورن، ».اروپا] شکل گرفته است

آزادانـه از عقـل در عرصـه     اسـتفاده  ،روشنگري حقیقـی  ،کانت بر این باور بود چنانکهباشد؛  ها می ذاتی آن

  . )2003عمومی است (لوزنسکی،

  

  روش

هـاي   انتقـاد در کاوشـگري   .بهـره گرفتـه شـد   روش کاوشگري فلسـفی انتقـادي    از این پژوهشدر  

 در آثـار هرسـت   طـور نمونـه  یکی انتقاد به معناي تحلیـل عقالنـی اسـت کـه بـه       دارد:فلسفی دو معناي بارز 

 در آثـار کـولی   طور نمونهتقاد به معناي جستجوي آرمان رهایی بخش که به ان دیگري) نمود یافته و 1974(

ــارلز، )1995( ــه اســت. در  1995( رابرتســونو ) 1995( ب ــاب یافت ــه،) بازت ــن مطالع ــوع   ای ــر دو ن ــود ه مقص

هـاي پسـت    چالش، هاي روشنگري مدرن مختصات و آرمانضمن بررسی  نخست .کاوشگري فلسفی است

 امکـان روشـن نگـري   . سـپس،  ردیـ گ یمـ ، مـورد توجـه قـرار    هایی  بوده است انمدرن که متوجه چنین آرم

                                                
1 .intellectual 
2  . enlightenment 
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 فلسـفه  حرفه ،در صورت پاسخ مثبت به چنین امکانی پایانو در  شود یم) پست مدرن بررسی يفکر روشن(

  شود.شود و اقتضائات آن بر شمرده میبندي می تعلیم و تربیت به مثابه فعالیتی روشنگرانه صورت

 

  ها و مبناهاي روشنگري مدرن   زمینه :هشادبیات پژو

مگـر اینکـه ماننـد     ،رسـد  بـه نظـر مـی    بیهـوده روشنایی بخشیدن به جـایی کـه روشـن اسـت کـاري      

فعالیـت   ،بنـابراین . تردیـد داشـته باشـیم    ،رسد به نظر می ساً در مورد روشن بودن آنچه روشناسا 1دیوگنوس

 ایـن سـخن آل احمـد کـه     لـذا،  .وشنایی به نظر رسدر ، هرچندروشنگرانه، روشنی بخشیدن به تاریکی است

به محض اینکه امکان فعلیت یافت در » فکر« الزمه هر  فکري است؟ گريمگر نه این که روشنایی یا روشن«

رسـد؛ چـرا    ) موجه به نظر نمـی 1357،20(آل احمد، »آورد. انبان ذهن صاحبش روشنایی و وضوح پدید می

هـاي  اي بـه قـدمت دغدغـه    و ساده نیست.  از این منظر روشنگري سابقه آسانامري   اندیشه ورزيمسیر که 

اي از فکر فلسفی غرب اسـت کـه     دار مربوط به دوره اما روشنگري به مثابه اصطالحی نظام دارد،انسانیِ بشر 

) 1972در آراء اندیشمندانی چون ولتر، روسو، کانت و بعدها در آثار کسانی چون  هورکهایمر  و آدورنـو( 

سـازمان یافتـه برخاسـته از مدرنیتـه بـه امـوري        روشـنگري در شـود.   بنـدي مـی   مختلف صورت يها شکلبه 

 خوریم که به نوعی بیانگر روح غالب مدرنیته برمی مانند آن همگانی چون خرد انتقادي، پیشرفت، برابري و

؛ شـود  یمـ ر گرفتـه  بکااصطالح مدرنیسم دو گونه  کند. هارچوب فکري مدرنیسم عمل میبه مثابه چبوده و 

» امـر مـدرن  «بر  و تر است تاریخی و فلسفی ،دوم .هایی در اواخر قرن نوزدهم داللت دارد نخست بر جنبش«

توان گفت میان این دو  براي سهولت می »زمان یا دوره پس از قرون وسطی داللت دارد. –به معناي مدرنیته 

سـنتی را در   هـاي کهن،کالسـیک و   دوره هکـ  یخودآگـاه وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از      يا رابطـه معنا 

و سنت باوري  بر این باور  دوره کالسیکخالف امر مدرن برنوردد و بر امر نُو و زمان حال تاکید دارد.  می

. در حوزه فکر فلسفی، مدرنیسـم از   بهتر از امر کهن  است  ها جهتاساسی تکیه دارد که  نو بودن از برخی 

 »شـود.  هاي فرانسیس بیکن در انگلستان و رنه دکارت در فرانسه آغاز مـی  یشهبا اند -رنسانس(عصر نوزایی)

  .)2004،10،بوربولس (پیترز و

    )1385( 5) آلـــن تـــورن1999( 4) میشـــل فوکـــو1385(3)، ادوارد ســـعید1385(2لوســـین گلـــدمن

                                                
خ  . ١ ات شمس،  با چراغدي ش ل  ، ن بلخ و و دد ملولم و انسانم آرزوست (موالنا جالل الد ز د هم گشت گرد شهر، 

ع الزمان فروزانفر، نشر هرمس، چ دوم ،372غزل   )1386، بر اساس چاپ بد
2 . Goldman 
3 . Said  
4 . Foucault  
5 . Touraine 
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ندیشــه ر اتــا د انــد دهیکوشــهســتند کــه معاصــري  ) از جملــه اندیشــمندان2009( 2) و اپــل2001( 1هابرمـاس 

بـر   3هایی داشته باشند و برخی از عناصر آن را به چالش بکشند. اگر مانند لیوتار روشنگري مدرنیته بازنگري

نابـاوري و عـدم   پسـت مدرنیسـم را    ،هاي فکري مدرنیته وارد شده اسـت  ارچوبهکه  به چ حسب نقدهایی

 هاي قوام بخش مدرنیتـه بـدانیم   اساسو به نوعی تجدید نظر در  4ایمان به هرگونه روایت کالن یا فرا روایت

آیند، اگرچه توافق مطلقی بـر   هر یک به نحوي پست مدرن به شمار می یادشده)، اندیشمندان 1984(لیوتار،

هایی براي روشنگري  و تکـالیفی  آرمان ،نگرش مدرن بر اساسسر عناصر اندیشه پست مدرن وجود ندارد. 

مورد نظر روشنگري  -روایت فرا -(فراگیر)و عام  ٥ور همگانیچالش با امعین شده است. م فکر روشنبراي 

مـدرن و روشـنگري برخاسـته از اندیشـه مـدرن را بـه        ترین عناصري است کـه اندیشـه   مدرنیته از جمله مهم

مبارزه طلبیده است و نکته قابل توجه اینکه این چالش از درون خود مدرنیته برخاسته است؛ یعنی عناصـري  

را بـه چـالش خوانـده     6بودن شمول جهانعلیه عناصر دیگر آن چون ن مانند خرد انتقادي در درون فکر مدر

   است. 

هـاي   کـه بـه آرمـان    نقـدهایی این اسـت کـه آیـا بـا توجـه بـه       صلی ا  ئلهمسبنابراین، در این پژوهش 

ی بندي پست مدرن از روشنگري و مطـابق بـا آن آرمـان    توان صورتمی ،روشنگري مدرنیته وارد شده است

آن  يهـا  مؤلفـه در ایـن صـورت    .اي عرضه کـرد  روشنگرانه براي فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه فعالیتی حرفه

   کدامند؟بندي و این تکالیف  صورت

 

  هاي اساسی اندیشه روشنگري مدرنیته و مالحظات پست مدرنی آن درون مایه

پاسخی به روشنگري «مقاله  بخش نخستهاي اساسی اندیشه روشنگري مدرنیته در  شاید درون مایه

از نابالغی به تقصـیر خویشـتن خـود و نابـالغی      خروج آدمی »7روشنگري«ایمانوئل کانت باشد که » چیست؟

گـرفتن فهـم    ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویشتن اسـت بـدون هـدایت دیگـري... دلیـر بـاش در بـه کـار        

باور روشنگري به عقالنیت انسـان چنـد    9تینبه نظر بری .)1386،(کانت ».این است شعار روشنگري 8!خویش

اعمالی که تـابع   ،لذا .آزادند ،ها تابع عقل باشد که اعمال انسان یتا جای )1 :گیرد ساحت اساسی را در بر می

                                                
1. Habermas  
2. Apple  
3 . Lyotard  
4 . Meta-narrative  
5 . universal 
6 . universality  
7 . enlightenment 
8 .Dare to be Wise! 
9 . Brittan 
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رهـا شـدن مسـتلزم    اگـر نگـوییم سـرنگونی،     ،آزادانـه نیسـت   ،دنخواه از نوع ادیان خواه سیاست باش ،اقتدار

) و رشـد آن تنهـا نیازمنـد    شمول جهانهمگانی ( ،) عقالنیت انسان2 ؛است ییها قدرتتضعیف چنین مرجع 

اي دارند، از جمله حق انتخاب و  ها حقوق ویژه تعلیم و تربیت است. به موجب عقالنیت همگانی، همه انسان

 تـوان  یمحیث غایی باور به عقالنیت این بود که همه اشکال حقیقی امور را ) 3؛ تعیین سرنوشت فردي خود

روان شناسـی  بـا بهـره گیـري از    ( قـوانین نیـوتن)، یـا ذهـن    بـا اسـتفاده از   ، خواه در مورد جهان (کشف کرد

که مانند حکومت خوب، تـوازن  ( قانون اساسی) یا زندگی شادمانهبا استفاده از ( تداعی) یا حکومت خوب

  .)1999(بریتین، )1اصول معماري پاالدیوبا به کارگیري ( بود) یا معماري زیبا

هاي تجربی و عقلی گونـاگون اندیشـه سـده     جریان »روشنگري«به تعبیر گلدمن معناي پذیرفته شده 

ترین عامـل   در سطح فلسفی مهم .)1385،گیرد (گلدمن به ویژه فرانسه و انگلستان را در بر می اروپا هجدهم

هـاي برجسـته   کانـت و دکـارت بـه عنـوان چهـره      .قوام بخش مدرنیته خرد و شناخت مبتنی بـر سـوژه اسـت   

اندیشد. در گستره  اي که در خود می سوژه ؛شناخت و عقالنیتی مبتنی بر سوژه بنا نهادند ،روشنگري مدرنیته

بخـش   غـرب اسـت  کـه در کـل    » بـورژوا «دیشه تاریخ اجتماعی روشنگري یک مرحله تاریخی در رشد  ان

هـاي   روشـنگري را بـا ویژگـی    يها صهیخصدهد که  اساسی و منحصر به فرد تاریخ فکر انسان را تشکیل می

  کند: مشخص می زیراساسی 

ترین پیامد گسترش اقتصاد بازار آن است که فردي که در گذشته تنها جزئـی از   خود مختاري فرد: مهم )1

از آن پس تبدیل بـه یـک عامـل مسـتقل و یـک نقطـه عزیمـت         ،کل اجتماع در فرایند تولید بوده است

  ؛شود می

پیمـان مقولـه ذهنـی     بادله دست کم باید مشارکت دو طـرف را در بـر گیـرد.   گونه مهرپیمان اجتماعی:  )2

هابز، الك، . اندیشد ارچوب آن به جامعه انسانی و به ویژه دولت میهکه روشنگري در چ استبنیادینی 

  ؛اند این دیدگاه بوده مدعیاندیدرو و روسو از جمله 

همه شهروندان آزاد هسـتند  « که در پرتو آن آورد یماراده عمومی را پدید  یک پیمان اجتماعی برابري: )3

  ؛کند و از این رو اراده عمومی شکل حکومت را تعیین می

ن در اثـر گفتـار در   آوجـه معرفـت شـناختی     .همگانی کردن: دو وجه معرفت شناختی و اقتصادي دارد )4

ا عقل کردن و تمییز خطا و صواب، یعنی خرد ی قوه درست حکم«یابد که  نمود میچنین روش دکارت 

دیگر  عقـل   یدر  همه یکسان است و اختالف آراء در این نیست که بعضی بیش از بعض به طور طبیعی

                                                
1  . Palladio’s principles 
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در را گیرند  و منظورهاي واحد  هاي مختلف به کار می که فکر خود را به روش این استبلکه    ،دارند

 »کـار برنـد...  بلکـه اصـل آنسـت کـه ذهـن را درسـت ب       ،ذهن نیکو داشتن کـافی نیسـت  . گیرند نظر نمی

مبادلـه بـه مفهـوم     ،وجه اقتصادي آن این است که در اقتصاد مبتنی بر پیمان و برابـري . ) 1379،(دکارت

دو رفتـار   ،دن. در اصل اگر قراردادهاي مبادلـه بـه قـدر کـافی پیشـرفته باشـ      عمومی بودن، را فراگیر کرد

مقوله همگانی به طور فزاینده هم  ،رواز این  .دنشو بر اساس قوانین کلی و مستقل از هم تعیین می طرف

  ؛شود معلول و هم شرط مبادله کاال می

مبادلـه   میـان  نسبت ،اعتنا ندارد. از این رو دو طرفهیچ یک از باورهاي دینی و اخالقی  هب مدارا: مبادله )5

  دارد؛در سطح اقتصادي و در سطحی تفکر با مدارا همبستگی و چه بسا هم افزایی 

آزادي اراده و ر هرگونـه محـدودیت بـ    ا میان دو طرف آزاد و برابر امکان پذیر اسـت. تنه آزادي: مبادله )6

  .دارد میان بر می عمل خود به خود امکان عمل مبادله را از

هـا   آنر بیشـت ارد دیگر میان فیلسـوفان روشـنگري وجـود دارد،    که در مو ییها اختالفبا وجود تمام 

کردنـد.   هاي بنیادي طبیعی انسان و وجود اجتماعی قلمداد می ارزش ها را آن و هاي یاد شده را پذیرفته مقوله

ت قانون، مدارا، حق مالکیت خصوصی ها،کلی آزادي، برابري تمام انسانچون فردگرایی انتقادي، ییها مقوله

هـاي   نگـرش  ها موضوع. اگرچه فیلسوفان روشنگري نسبت به بسیاري از هستند ها اشتراكوجه از جمله این 

فـردي و   ها با عمل کردن به نام خـرد  ام آنتم ؛بودند سو ا همگی در برخورد با کلیسا هم، امداشتندمتفاوتی 

 .محکـوم کردنـد  کلیسـا را بـه عنـوان تبـاه کننـده       ،آزادي، برابري انسان، عدالت و مـدارا  هاي بنیادین ارزش

 ،ا از متن آگـاهی فـردي  ه جامعه بورژوازي با سست کردن تمامی پیوندهاي اجتماعی و انسانی و زدودن آن

   . )1385(گلدمن، زدودمایه آن  اندیشه و احساس انسان را از همه درون
  

  پست مدرنیته در برابر مدرنیته و به مثابه طرح ناتماممقابله 

شود که مدرنیته نوعی  معلوم می ارائه شد،مدرنیته و مدرنیسم  رهکه دربا يا خالصه از گزارش بسیار

یـک خودآگـاهی و گسسـت    «مدرنیسـم عبارتسـت از    ،کنـد  اشاره مـی  1ه ابرامسکچنانخودآگاهی است و 

کـه   اموريو پیشگامان این گسست متفکران و هنرمندانی هستند که  .»اي از مبانی فرهنگ و هنر غربیریشه

 دهند یمغربی از خود را مورد سوال قرار  يها برداشتاز نوع  ییها برداشتاز جمله  میا داشتهاطمینان  به آن

در مقایسه بـا مدرنیسـم، پسـت     ،بوربولساز نظر پیترز و  .)2003 ،بوربولس به نقل از پیترز و1981 ،(ابرامس

کـه در   ییهـا  تحـول بـراي اشـاره بـه     توانـد  یم منظر هنرپست مدرنیسم از : مدرنیسم دو  معناي متفاوت دارد

                                                
1  .  Abrams 
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تـوان گفـت    در معناي دوم مـی  اشد.ب در برابر مدرنیسم واکنشید یا ، بکار روهنرهاي متأخر روي داده است

 رکـه مدرنیتـه بـ    دهـد  یمرا نشان  ها و اعمالی اي در نظام ارزش پست مدرنیسم انتقال مدرنیته یا جهشی ریشه

   .)2003، بوربولوسپیترز و ( ها تکیه دارد آن

کرد. هاي مشروعیت بخشی تلقی  ها را شاید بتوان به تعبیر لیوتار همان  روایت مقصود از نظام ارزش

مشـروعیت سیاسـی و مشـروعیت     ،دو برداشـت عمـده از  مشـروعیت   » ١وضعیت پسـت مـدرن  «لیوتار در اثر 

بشریت در مقام قهرمان آزادي است. تمـام   مورد نظر قرار داده است. موضوع مشروعیت سیاسی،را  ،فلسفی

کـه   يا سوژهو نه در  خود دانش اعتبارش را نه در ،در برداشت دوم ها حق بهره مندي از علم را دارند. انسان

(اهل عمل) یعنـی در   اي عملی بلکه در سوژه ،آیدمی به وجود  اش يریادگی يها امکانبا تحقق بخشیدن به 

 -خـود ، شـود  ها می . اصل حرکت که موجب نیرو گرفتن و زندگی بخشیدن انسانآورد یمبه دست بشریت 

. خـودگردانی آن اسـت   ،در صورت تـرجیح  آزادي یا بستریابی -بلکه خود ،مشروعیت بخشی دانش نیست

بـه  گرفته شده است، این دو برداشت از مشروعیت که متناظر با دو سطح مدرنیته (آزادي و سوژه خود بنیاد) 

در سـطح نخسـت بـا     ،مثـال  طوربه  ،ند. امانک هاي کالن مشروعیت بخشی دوران مدرن عمل می مثابه روایت

برادري سه شعار اصلی انقالب فرانسه که برآمده از  و دي، برابري(آزا شود که آزادي این چالش مواجه می

برابـري   ،کـه جامعـه فردگـرا قـادر نیسـت     ؛ چرابـه برابـري نمـی انجامـد     در صـورت لـزوم  روشنگري است) 

شدید آزادي ثروت اندوزي یا براندازي کامل مالکیـت خصوصـی برقـرار     کردناجتماعی را بدون محدود 

 و مـورد اسـتفاده آن   سان سـازي صرف نظر از شیوه یک ،یت کالن مشروعیت بخشیروا ،سازد. به نظر لیوتار

  .)1984،(لیوتار اعتبار خود را از دست داده است ،رهایی بخشآیا روایتی نظري است یا  نظر از اینکه صرف

اندیشـه  ، بـا نقـد روشـنگري مـدرن     »دیالکتیک روشنگري«هورکهایمر و آدورنو نیز در اثر مشهور  

هـاي جنـبش روشـنگري     کنند کـه گـرایش   و اظهار می دهد یما به طور جدي مورد تردید قرار رروشنگري 

د. روشنگري هم تنها راه آزادي اجتماعی است و هـم نـاگزیر بـه تمامیـت     هستندیالکتیکی  نفی کننده ،خود

م پـیش  روشنگري دوران مدرن از همان آغاز زیر درفش رادیکالیس از دیدگاه آنها،شود.  خواهی منتهی می

رفته است. روشنگري موافق با اصل خود حتی حداقلی از ایمان را کـه بـدون آن جهـان بـورژوایی قـادر بـه       

هاي قـدیمی همیشـه انجـام     زندگی نبود نگاه نداشت. روشنگري خدمت وفادارانه به سلطه را که ایدئولوژي

ر مفهوم  عقـل پیونـد دارد، سـرانجام    گرایش اقتدارستیز آن که هنوز با اتوپیاي مستتر د .نداد نشان ،دادند می

ه سـرعت بـا بـورژوازي وارد ائـتالف     آن را همان قدر با بورژوازي پیروز دشمن ساخت که با اشرافیتی که ب

                                                
1 . The Postmodern Condition 



 1392زمستان پاییز و ، 2، شماره 3سال                      دانشگاه فردوسی مشهد             نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   118

بـا کوشـش در نـابودي هـر نظمـی کـه        ،در خدمت شیوه تولید مسلط قرار گرفـت روشنگري همین که  .دش

از نظـر   ،از  ایـن رو  .)1383،ورکهایمر و آدورنو(ه کند منسوخ می خودش را تجزیه و ،سرکوب شده است

به زیستی نوع بشـر بینجامـد و هـم      تواند یمهورکهایمر و آدورنو روشنگري هویتی دو ساحتی دارد که  هم 

   به  سرکوبی و ناکامی  منتهی شود. تواند یمبا فعال شدن ساحت دیگر آن 

 بر این عقیده است کهداند و  حرافی میرادیکال پست مدرن را  ان يفکر روشناندیشه  1توماس مچر

کـه فلسـفه جدیـد فرانسـوي تنهـا قلـه کـوه یـخ آن را تشـکیل           هتفاوت گرایش روشنفکرانه انحرافی امروز«

با مراحل مشابه دیگر در تاریخ گذشته ایـدئولوژي سـرمایه داري دوران افـول بـه ویـژه در مواضـع        ،دهد می

ایـدئولوژیک بـه کلیـه مواضـع مرکـزي       نقـد  ،شـود  یمـ امیده تخریب ن ، آنچهرادیکال آن است. در مجموع

تـا  خردگرایی علمی غربی است. فرهنگ حاکم که در گرایش اصلی خود داراي موضعی نهیلیستی اسـت،  

-مچر با اشاره بـه دیـدگاه   .)1384،59، (مچر .»گیرد زندگی روشنفکرانه را در بر می يها جنبههمه حدودي 

تحکـیم   و توسعه ،در دوران جدید آنچه رخ داده است« معتقد است که 3رنتو هانا آ 2هاي آنتونیو گرامشی

بـا توسـعه    ،سـطحی بـاالتر اسـت. از ایـن رو     بندي حاکم، هم از نظر کیفـی و هـم از نظـر کمـی در     صورت

ایـن اسـت کـه چنـین بـاز       ،توان آموخت بازتولید فرهنگی ایدئولوژیک  مواجه هستیم. آنچه از گرامشی می

شـود.   آن در روح و جسم و از طریق تسـلط بـر روح ، مغـز و جسـم او عملـی مـی       دادنبا  قرار تولیدي تنها 

 قـدرت ایجـاد کنـد...    ،خشـونت قـادر نیسـت   « کـه  کنـد  اظهار مـی  چنین» قدرت و خشونت«مقاله  در آرنت

قـدرت از جمـع    دهـد.  زنـدگی را هـدف قـرار مـی      در نهایـت جمع ابزار اعمال فیزیکی است کـه  خشونت 

ها بر پایه آن قرار دارند. ثبات قدرت منوط به درجـه توافـق    ها  و عمل خیزد که تصمیم گیري ها بر می توافق

گریـزي تنهـا مواجـه بـا خـرد      د به تعبیر مچر خـر  ،از این رو .)1384،62مچر،  (آرنت به نقل از ».با آن است

 شـمول  جهـان تضـعیف   بلکه  تحکیم سلطه سرمایه داري در دوران افول اسـت.  ،کالسیک روشنگري نیست

 ،ها دستاورد مهمی کـه در پـی داشـته اسـت     هاي کالن یا فرا روایت مشروعیت بخش ،یا به تعبیر لیوتار بودن

بـه شـیوایی   ، انـد  شدهاز قلمرو توجه بیرون رانده  در دفاع از اموري که 5است. دریدا  4همانا توجه به غیریت

نگرند. گیرند و از منظري متفاوت می یمفاوت به کار کسانی هستند که زبانی مت 6دیگران ؛سخن گفته است

را بر وفـق   ها آنخود باشند و تالش نکنیم  1غیریت مسئول -»7باشند بگذاریم که دیگران«خواهد از ما می او

                                                
1 . Metscher 
2 . Gramsci 
3 . Arent 
4 . otherness 
5 . Derrida 
6 . Others 
7 . Lets the Others to be 
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کـه بـه اندیشـه مـدرن وارد      بیشترین نقـدهایی در مقابل . )1998، (نادینگزدرآوریم  ي خودها داستانزبان و 

مدرنیتـه   2توان مشاهده کرد. اگر به تعبیر الرنس کهـون  ها را می طور عمده دو طیف از پاسخبه  ،آمده است

دو گونه مواجه با ایـن وضـعیت قابـل تصـور      ،در بستر مرگ افتاده استرا به مثابه بیماري در نظر گیریم که 

ینکـه ایـن بیمـار    امیدي به بهبودي این بیمار نیست و زمانش به سر آمده اسـت و دیگـر ا   . نخست آنکهاست

  .)1381 ،ه چنین حیاتی متعالی نباشد (کهونکد ، هرچنتواند به حیات خود ادامه دهد می

  

  پست مدرن-روشنگري در میانه نزاع مدرن -امکان طرح روشنگري

رسـد امکـان طـرح پرسـش روشـنگري در کشـاکش        بـه نظـر مـی    مطرح شده، يها بحثبا توجه به 

باشـد. از   هایی از هـر دو جبهـه فکـري مـی     بازشناسی امکان توافق اندیشهاندیشه مدرن و پست مدرن نیازمند 

توانـد بـه اندیشـه     نمـی  ،که قائل به تحول در نظام آموزش و پرورش اسـت  یفیلسوف تعلیم و تربیت ،یک سو

تحول به معناي عام و تحـول در نظـام آموزشـی      خود اندیشه ؛ زیرااي آن پابند باشد پست مدرن از نوع ریشه

پست  و با نفی هرگونه بایستگی در قرائت اندیشه استها نیازمند پایبندي به حداقلی از بایسته ،طور خاصبه 

ام و تعلیم و تربیت به صورت را در جامعه به معناي ع هاي حداقلی توان بایسته (رادیکال) نمی اي مدرن ریشه

ي جـد هـاي   ش انتقادها و بحـران خوت روشنگري مدرنیته هم دس اندیشه ،از سوي دیگر .محقق کردخاص 

بازشناســی امکــان  ،هــا باشــد. بنــابراین از آن جــداییتوانــد بــوده  اســت کــه بــراي ادامــه حیــات خــود نمــی

توجـه بـه مالحظـه یـاد      ، نیازمندباشد یمکه برآیند کشمکش میان اندیشه مدرن و پست مدرن  يفکر روشن

  شده است.

جسته اندیشه روشنگري مدرنیته ضمن اینکـه تعریـف   هاي بر ترین چهره کانت به عنوان یکی از مهم

پیشـنهاد   ،دانـد  استفاده نکردن از آن را مربوط به دوره نابالغی انسـان مـی   و کند یمارائه  از عقلرا ویژه خود 

این است که با استفاده از عقل در عرصه عمومی بیاموزیم کـه از آن   دارد،مهمی که براي خروج از نابالغی 

با این بیـان   .)2003(لوزونسکی، موجبات خروج از  نابالغی را پیدا کنیم  بدین وسیلهبریم و ببراي خود بهره 

از نسبی باوري که مشـی اندیشـه پسـت     ،توان به اصل خرد مبتنی بر گفتگو قائل شد. بر این اساس کانتی می

حـداقلی پیـدا   عنـایی  عقل انسان م بودن شمول جهانشود و  فاصله گرفته می ،اي است مدرن رادیکال یا ریشه

اي از  پست مـدرنی از نـوع غیرریشـه    دفاعیک کند در پرتو  با الهام از هابرماس تالش می بوربولس. کند یم

                                                                                                                        
1 . otherness 
2 . Cahoon 
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دکـارتی کـه قائـل بـه     عقـل مـدرن   اندیشـه   نقـد ضـمن   اوسـخن بگویـد.    1عقل، از عقالنیـت یـا خردمنـدي   

 3کـه چهـار ویژگـی یـا فضـیلت      دگویـ  یا حداقلی سخن می 2نحیف شمول جهاناست، از  بودن شمول جهان

 :عبارتنـد از  بوربـولس هـا از نظـر    ایـن فضـیلت  . ها ابعاد منعطف مـنش هسـتند   فضیلت  .کند براي آن ذکر می

(ظرفیـت بـراي    ذهنـی حاصـل شـود)، معقولیـت    ا تی که به صورت بینیعین( 4به عینیت یابی دست تالش براي

بلکـه   ،مکتـب عمـل گرایـی دیـویی نیسـت      صـود ، اخذ نگرش مبتنـی عمـل گرایی(مق  5تغییر)، ابطال گروي

و  )نگرشی است که به اهمیت مسائل عملی به عنـوان محـرك تحـول عقلـی، اخالقـی و سیاسـی بـاور دارد       

   .)1995 ،بوربولس( 6خردمندانه داوري

کند و هم  می ایمر را در مورد روشنگري مدرن ردنگرش بدبینانه آدورنو و هورکههم  نیز هابرماس

نادیده تاریخی و استعالیی را  اي هنجارهاي فرا که به طور ریشهرا مندان پست مدرن رادیکال دیدگاه اندیش

یعنـی   کرده است؛نقد کانت عقل را از چشم انداز خود عقل  او،. به نظر دهد یم، مورد تردید قرار رندیگ یم

هـاي   ار اسـت هزینـه  حال اگر قـر  کرده بود. ارائهمحدود ساز عقل  -استدالل منسجمی درباره کارکرد خود

که از این حـد و مرزهـا    استنیازمند افقی عقالنی  این امر ،ساز مشخص شود محدود -این عقل خود ایجاد

بتوانـد در درون آن عمـل   ، بنـدد  هاي مورد نظر را جمـع مـی   گرایانه اي که هزینه گفتمان استعالو فراتر رود 

 .)1381،(هابرمـاس  بپنـدارد را مفروض  يتر جامعو  از عقل باید عقل فراگیرتر تري يا شهیرچنین نقد  .کند

در مقابل خرد سـوژه محـور سـخن بگویـد.      7کند از خرد ارتباطی هابرماس با طرح چنین مقدماتی تالش می

عالئق انواع دانش کـه در دهـه    رهتر او دربا شاید اندیشه خرد ارتباطی مورد نظر هابرماس را با طرح گسترده

هـا  سـه    در یک دسته بنـدي از انـواع دانـش    به طور معمول، او وان دریافت. به نظربهتر بت ،مطرح کرد 1960

توان بازشناسی کرد که هر یک مبتنی بر عالئق خـاص هسـتند. علـوم طبیعی(تجربـی) کـه       دسته کالن را می

تار رابطه سـاخ  ،اخیرعالقه تفهمی دارند. در مورد  هرمنوتیکی که عالئق -علوم تاریخی و عالئقی فنی دارند

کنـیم   اي ارتباطی(عملی) است. ما تاریخ و انسان شناسی را به این قصد پی جویی مـی  محتمل عالقه ،با عمل

نوع سوم که  .ط تسهیل کنیمبوکه فهم متقابل و فهم خویشتن را در زمینه حوادث دور زمانی یا مکانی اما مر

سیاست، اقتصاد و در کـل   مانندفته انسانی هاي سامان یا این علوم امکان کنش .و انتقادي است مند نظامعلوم 

. ایــن علــوم داراي میل(عالقــه) بــه رهــایی هســتند، دیــدگاه  کننــد یمــفــراهم را علــوم انســانی یــا اجتمــاعی 

                                                
1. reasonableness  
2  . weak universalism 
3 .virtue  
4 .objectivity 
5 . fallibilism  
6 . judiciousness  
7 . Communicative reason  
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 ،بـه نقـل از احمـدي    1971(هابرمـاس،   آیـد  هایی است که به ظاهر طبیعی می رهایی از نسبت ،شان استعالیی

ساختار ویژه علوم مختلف است که پیشاپیش آن علم را  ،نظر هابرماسدر اینجا مقصود از عالقه در  .)1383

دیـدگاه ناامیدانــه کسـانی چــون   «سـازد. در واقــع بـه نظــر هابرمـاس     بـه انـواع معینــی از کـاربرد متمایــل مـی    

 ١و پراتیـک  هورکهایمر، آدورنو و نیز مارکوزه در خطایی نظري ریشه دارد. هـر سـه متفکـر میـان تکنیـک     

هـاي تکنیکـی تعیـین     (کـه بـا قاعـده    تفاوت نگذاشتند. درحالی که بایـد میـان کـنش ابـزاري    (کنش متقابل) 

استوار است) و کنش ارتباطی یا کنش متقابل که در واقع  به پذیرش حقوق برابر دانش تجربی  ربشود و  می

کس مـار  . بـه عقیـده هابرمـاس،   )1373،173احمدي،»(.تفاوت گذاشت ،و کامل طرفین مکالمه وابسته است

 کـنش ارتبـاطی را بـه حـد کـنش ابـزاري  تنـزل داده اسـت         همداده است و  کاهشهم پراکسیس را به کار 

اندیشـه خـرد ارتبـاطی بسـط و      کـه  به نوعی شـاید بتـوان گفـت   .) 1373، به نقل از احمدي 1990(هابرماس،

آموزیم که از آن  تفصیل همان عبارت کلیدي که از کانت باشد که با استفاده از عقل در عرصه عمومی می

  بالغی را پیدا کنیم. براي خود بهره بریم و از این رو موجبات خروج از نا

کنـد،    هاي اندیشه روشنگري مدرنیته عرضه می هایی براي چالش با نظر به اندیشه هابرماس که پاسخ

همانـا میـل بـه     کهعالئق دانش انتقادي  یعنیدر پرتو نوع اخیر را سوال امکان روشنگري که رسد  به نظر می

با توجه به خصلت اجتماعی تعلیم و تربیت، فیلسوف تعلـیم   ،بتوان پاسخی مثبت داد. از این رو ،رهایی است

  آرمان رهایی بخشی از این کنش غفلت ورزد. تحقق تواند در جهت  و تربیت نیز نمی

 .شـود  تفاوت قائل می ،نباید از یاد برد که هابرماس میان سه مفهومی که ظاهراً به هم نزدیک هستند

کـه  فراشد زیست شناسانه بدن انسان جهت برآوردن نیازهاي جسمانی  بهکه  ٢کار :این سه مفهوم عبارتند از

به معناي تولید و ساختن که شرط آن (بـودن در جهـان)    ٣کار .شود یممربوط  شرط آن خود زندگی است،

است که به مناسبات میان  ٤کنش ،مفهوم سومرد. طبیعی داکه جنبه غیر شود یمتلقی فعالیتی به عنوان است، 

   .شود شرط کنش (بودن با دیگران) است افراد مربوط می

 ،از ایـن رو  .)1373(احمدي،  انسان بودن انسان به واسطه کنش ورزي انسان است ،نظر هابرماس از

بردي اسـت کـه   متوجه کـار  ، مقصودگویم از کنش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت سخن می که زمانی

  هابرماس از مفهوم کنش در نظر دارد.

                                                
1 . technic & pratice 
2   . labor 
3   . work 
4   . action 
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ضرورت کنش روشنفکرانه فیلسوفان تعلیم و تربیـت بـراي تحـول در      :هاي تعلیم و تربیت فلسفهانواع 

  نظام آموزش و پرورش

نگاهی توصیفی به اقسام وضـعیت  » اي دارد؟ آیا فلسفه تعلیم و تربیت آینده« در مقاله 1جان کالرك

 نگـاه کـرد:  توان به فلسفه تعلیم و تربیت  سه گونه می او،تربیت از سه منظر داشته است. از نظر  فلسفه تعلیم و

فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد اجتماعی، فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان فعالیتی دانشـگاهی و فلسـفه   

از  ،تـر  که پیش  3سالتیس  بنديدر دسته  .)2011(کالرك، 2تعلیم و تربیت به عنوان یک اشتغال روشنفکرانه

کـنش روشـنفکرانه    رسـد  یمـ به نظر   ،اي و شخصی داشته است اقسام فلسفه تعلیم و تربیت به عمومی، حرفه

دیگـر نیـز    انـواع دارا بـودن  نیازمنـد  و ضـمن تفـاوت    ردیـ گ یمنوع فلسفه تعلیم و تربیت شخصی قرار  تحت

عنـوان  و تربیـت بـه   تعلـیم   يهـا  هدف .ابدی یمنمود  هست و با آن وحدت شخصیتی فیلسوف تعلیم و تربیت

هـاي   کـه خواسـت  هسـتند  هاي متفـاوتی   طیف برخوردمحل  و ها و مناقشات در تعلیم و تربیت عرصه فعالیت

هـاي سیاسـی، والـدین،     ها، جنـاح  کنند. کارگزاران، معلمان، دانش آموزان، رسانه می درخواستمتفاوتی را 

در  ها مـوازي بـا هـم نیسـتند.     هاي آن خواسته به ضرورت،هستند که  ها خواستدرهاي این  کارشناسان نمونه

بحث انگیـزي بـراي تعلـیم و تربیـت تصـور       يها هدفمتفاوت و اغلب  يها فیتعرهر دوره، مردم و نهادها 

سیاسی، هنجاري، پویـا   شواهدسیاسی، وابسته به  يها موضوعتعلیم و تربیت مانند دیگر  يها هدفکنند.  می

دهد. موضوع قابل تأمل این  دال برانگیز هستند. اما این جدال رفته رفته جاي خود را به سیاست ثابتی میو ج

اي کـه جـاي بررسـی دارد ایـن اسـت کـه چـه         شود. بنابراین، نکته است که چگونه چنین توافقی حاصل می

ه کسـی مشـروع   چـ  يهـا  هـدف تواند اظهار عقیـده کنـد،    تعلیم و تربیت می يها هدفکسی در شکل دهی 

چه کسی در سیاسـت و   ها هدفد و نو باید مورد توجه قرار گیر مطلوبندو چه مقاصدي  ها هدفاست، چه 

  اقدام آموزشی باید دنبال شود و چرا.

در کوئیسـلند اسـترالیا نمونـه بـارزي از عرصـه ایـن        )MACOS( 4انسان: یک دوره مطالعـه « پروژه

چـه   يهـا  هـدف ، هـا  هدف «آن را در مقاله  5است که کوین هاریستعلیم و تربیت  يها هدفها بر سر  نزاع

یک دوره مطالعات اجتماعی بـراي اسـتفاده دانـش آمـوزان یـازده      این پروژه  تحلیل کرده است.» 6کسانی؟

در  1960نشان داد و اولین بار در اوایل دهـه  »  7جروم برونر«ساله دوره ابتدائی بود. اهمیت این برنامه توسط 

                                                
1  . Clark 
2. Intellectual Pursuit  
3  .  Soltis 
4 .Man: A course Of Study 
5  .  Harris 
6 . Aims, whose aims? 
7  .  Bruner 
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و انتشـارات   آمریکـایی تحقیقـات تعلـیم و تربیـت    از سـوي مؤسسـه   » برونـر «یکـائی اجـرا شـد.    مدارس آمر

اي کـه از   مورد تحسین قرار گرفت. پروژهداشت،   MACOSتربیتی به خاطر نقشی که در پروژهآمریکایی 

ی شناسـ ن هاي عصر مـا بـراي ارتبـاط دادن پـژوهش و نظریـه در روا      ترین کوشش آن به عنوان یکی از مهم

به طـور  در شش پایه نظام آموزشی استرالیا  1937. این پروژه در سال شود یمتربیتی با محتواي آموزشی یاد 

. با به کارگیري آن در پانزده مدرسـه کوئینسـلند، حمایـت فراگیـري از سـوي دپارتمـان       آزمایشی اجرا شد

یافتـه مبـارزان اخالقـی     وجـود ایـن، اجـراي ایـن طـرح بـا شـبکه کوچـک سـازمان          تعلیم و تربیت یافت. با

همـین   .مواجـه شـد   ،بنیادگرایی مسیحی که درگیر یک نزاع عقیدتی گروهی و اعمال نفـوذ سیاسـی بودنـد   

 ،بـا مخالفـت مشـابهی روبـه رو شـد. بنـابراین       MACOSاتفاق یک دهـه زودتـر در امریکـا رخ داده بـود و    

با این طرح ادامه داشـت تـا    ها مخالفت .ودشد، از آمریکا ب یاین پروژه م که با هایی سرچشمه بیشتر مخالفت

 از نظـر . بعـد از یـک دوره طـوالنی کـه     به آن شدت بخشـید   1رونا جوینراینکه یک مسیحی بنیادگرا به نام 

، به تدریج ه بودشناخته شد  2سیاسی ناآرام بود، جوینر که به عنوان توزیع کننده انتشارات انجمن جان بیرچ

و ملـی را توسـعه داد.    یالمللـ  نیبـ جناح راست را جلب کرد و سرانجام ارتباطـات  هاي ایالتی  اعتماد سازمان

جوینر انجیل را به عنوان تنها گنجینه حقیقت و قانون مطرح کرد. او خود و پیروانش را بـه عنـوان اقلیـت در    

 ،تکرد که او کسی است کـه بـا خداسـت و کسـی کـه بـا خداسـ        اما بیشتر از آن اظهار می ند،گرفت نظر نمی

ــا طــرح                        زیــرا عقیــده داشــت ایــن طــرح   ؛مخــالف بــود  MACOSاکثریــت اســت و تنهــا نیســت. جــوینر ب

کـه   اعـالم کـرد  کنـد و   زندگی خانوادگی و معرفت بنیادگرایانه مسیحی عرضه مـی  هایی براي هستهجانشین

  .)1999(هاریس، تهدیدي براي فروغ مسیحیت است

عوامـل تـدوین    بـر گـذار   ریتـأث در فراینـد   تأمـل بـه  سوفان تعلـیم و تربیـت را   هاریس، فیل در نهایت

نکته دیگر اینکه آنچه کـه بایـد دربـاره آن اندیشـه کـرد، ایـن اسـت کـه          .کند یمتربیتی دعوت  يها هدف

 ،و خط مشی تربیتـی  ها هدفو اجراي   يبند صورتبا توجه به نحوه کند و  دولت چگونه نظریه پردازي می

مسائل تعلـیم و  تنها نظریه پردازي درباره  سازد که این مثال روشن می .پردازد یمونه به نقش خود دولت چگ

علـیم و تربیـت   هـا بـه صـورت عملـی در ت     اي بـراي طـرح آن   تربیت از سوي فیلسوفان تعلیم و تربیت پشتوانه

یرفتن چنـین واقعیتـی   پـذ  و ردیپـذ  یمـ  ریتـأث نیـز   غیرعقلـی عوامـل  از  هـا  هدفتدوین  ،کند؛ زیرا فراهم نمی

 .دهد یمسوق  ،متمایز است يا حرفهفیلسوفان تعلیم و تربیت را به سمت کنش روشنفکرانه که از کنش 

  

                                                
1  .  Joyner 
2  .  Birch 
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  کنش روشنگرانه فیلسوف تعلیم و تربیت شرایط

همانا التفات داشتن به عوامـل   ،ویژگی متمایزي که کنش روشنفکرانه فیلسوفان تعلیم و تربیت دارد

هـا و   روش ، محتوا، فرایند،ها هدفترین این عوامل  بیت در نظام  تعلیم و تربیت است. مهماساسی تعلیم و تر

هـا   انـد و نحـوه سـازمان آن    و پرسش از اینکه هر کدام از این عوامل چگونه سازمان یافته باشند یمارزشیابی 

بایـد توجـه    ،البتـه  هاي عمـومی جامعـه اسـت.    کند و چه مقدار تأمین کننده آرمان چه نوع آگاهی ایجاد می

، دامنـه  دهـد  یمکه در سطح اجتماع روي  ییها کنشتعلیم و تربیت با دیگر  يها کنشبه سبب پیوند داشت 

بـه   .یابـد هـاي اجتمـاعی بایـد گسـترش      مؤلفـه فیلسوف تعلیم و تربیت به اندازه بافـت و   يفکر روشنکنش 

حال پرسش دیگري که  مطرح . ی استشناسایی ارتباط این کنش غیر از مجراي دانش رسم ،عبارت دیگر

 بایـد مطلوبی  يها یژگیوچه از  ،این است که فیلسوف تعلیم و تربیت بر آمده از تبیینی که ذکر شد شود یم

  يهـا  یژگـ یوها و  مؤلفه نیتر مهم در ادامه،تا بتواند کنش روشنفکرانه مطلوب داشته باشد؟  برخوردار باشد

 . شود یممعرفی  فکر وشنرفیلسوف تعلیم و تربیت به مثابه 

  

  اي یا آماتور   حرفه: و تربیت تعلیم پراکسیس و زبان روشنگرانه (روشنفکرانه) فیلسوف

بر اساس نقد خرد سوژه بنیاد که مورد منظر اندیشمندان پسـت مـدرن اسـت، خـرد انسـان امـري در       

خـود   فکـر  روشـن آگـاهی   .کنـد  یـرون از خـود عمـل مـی    بلکه در پیوند و التفاتش به ب ،خود فرو بسته نیست

 در  دارد   فکـر  روشـن از آگاهی غیـر   فکر روشناجتماعی است. تفاوتی که آگاهی  يها کنشحاصل برهم 

و  شـوند  یمـ اجتمـاعی، شناسـایی عوامـل اساسـی کـه  مـانع از رهـایی         يهـا  کنشبرهم  به فکر روشن تسلط

 .باشد یمل بازدارنده عوامز مسیر رهایی ا و حرکت در آگاهاندن جامعه از چنین رویدادها

 اافتد، سوال این اسـت کـه آیـا بـ     در عرصه عمومی اتفاق می فکر روشنحال که مشخص شد کنش 

ادوارد از دیـدگاه  اي و تخصصی خود باید در عرصه عمومی ارتباط برقرار کند یا خیر.  زبان و ادبیات حرفه

اي ماننـد یـک    ور و چهـره دوسـتانه  بایـد از بحـث و جـدل د   آنقدر نه  فکر روشنسعید حقیقت این است که 

تمـام وقـت را بـازي کنـد کـه نـه تنهـا بـا نیتـی پـاك            1کارشناس فنی داشته باشد و نه نقش یـک کاسـاندرا  

 .ها را جامعـه احاطـه کـرده اسـت     بلکه سخنش نیز گوش شنوایی ندارد. همه انسان ،کند ناخوشایند جلوه می

بـه هـر   کنـد.   و آن فرد تا چه حد برخالف مسـیر شـنا مـی   کند که آن جامعه چقدر باز و آزاد است  فرق نمی

                                                
ا از او رنجید و اعالم کرد کسی هقدرت غیب گویی بخشید، ولی بعد اوشد و به  او. دختر پریام پادشاه تروا که آپولون عاشق  1

 ر هنگام تصرف تروا به دست آگاممنون افتاد و به قتل رسید.نباید غیب گویی هاي او را باور کند. د
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ظره و در صـورت  اباید شنیده شـود و در عمـل محـرك منـ     فکر روشنسخن حال این تصور شایع است که 

 ،تـوان جـایگزین کـرد (سـعید     امکان جدل باشد. به طور قطع نه خاموشی کامل و نـه نافرمـانی کامـل را مـی    

 عنـوان  بـا را  ،وجـود دارد  فکـر  روشـن کـه بـراي محقـق شـدن      ییاهـ  اقـدام  اخیـر هـاي   سعید چالش .)1385

کاري است. هرچه فـرد بیشـتر از نردبـان     1رشته اولین فشارها تک که کند بیان می اي چنین هاي حرفه آسیب

ي رشته کـار  شود. تک تر می به همان میزان و بیشتر نسبت به  قلمرو علم تک بعدي ،رود نظام آموزش باالتر 

حضـور   فکـر  روشـن که هر دو به صورتی جدا نشـدنی در کامـل کـردن    ختگی و اکتشاف را احساس برانگی

نوع  .باشد یم حرفه کارشناسان مورد تایید کارفرمایان نظر کارشناسی و ،دومین فشار. برد یمرا از بین دارند 

بیـان دیگـر،   د. بـه  چگونه سخن بگویی و چه قلمرویی را مورد توجه قرار دهیـ  که کند دوم فشارها تعیین می

نظـرات نـوام چامسـکی در مـورد ویتنـام چـه بسـا         به طور مثال،نظر کارشناسی ارتباط چندانی به علم ندارد. 

اجتنـاب   سـوق پیـدا کـردن    ،اي گـري  هاي کارشناسان تایید شده است. سومین فشـار حرفـه   تر از نوشته غنی

کـه توسـط راکفلرهـا،     بزرگـی هـاي  دطور نمونـه، بنیا به  .ناپذیر به سوي قدرت و آمریت متصل به آن است

هاي آینده تبلیغـاتی   را براي تحقیق و مطالعه بر نامه دانشگاهیکارشناسان  ، همگیفوردها تاسیس شده است

با تجاوزهـاي   به رو شدنتالش براي رو فکر روشن، مشکل اند. از این رو آوردهدرو سیاسی خود به خدمت 

 غیرحرفـه اي  ،اي گـري  حرفـه  شـکالت کند که با توجـه بـه م   یادوارد سعید پیشنهاد م .اي کردن است حرفه

یعنی میل به حرکت نه براي سود یا پاداش بلکه براي عشق  ؛قرار گیرد فکر روشندر رأس یک برنامه  گري

به برقـراري ارتبـاط از میـان خطـوط و موانـع و عـدم قبـول        میل  ،تر و عالقه خاموش ناشدنی به منظري وسیع

هـاي یـک حرفـه.     محـدودیت  بـا وجـود  ها  ها و ارزش و اهمیت دادن به اندیشه خاصبه یک رشته  گیوابست

تـرین و   بـاور داشـته باشـد کـه حتـی در قلـب فنـی        بـه ایـن معنـی کـه     .باشـد  2آمـاتور امروز بایـد   فکر روشن

ترین عملی که کشورش درگیر آن اسـت در ارتبـاط بـا قـدرت، شـیوه کـنش متقابـل شـهروندان و          اي حرفه

آن کارمند یا کارگزاري نیست که   فکر روشناط با  جوامع دیگر مسائل اخالقی را مطرح کند. همچنین ارتب

بســیاري از  .کنــد ،مشــابهی دارد يا حرفــهذهنیــت  کــه حتــی صــنفیسیاســی و  يهــا هــدفخــود را تســلیم 

  آورند.  هایی کامالً سر فرود می چنین وسوسهدر برابر  فکران روشن

کند. آماتورگري  براي حراست از وقوع چنین گرایشی پیشنهاد میروش آماتوري را ) 1385(سعید 

مقالـه   و کتـاب  ،یعنی پذیرش خطرها و نتایج نامعلوم  قلمرو همگانی انتشار وسیع و نامحدود یک سـخنرانی 

                                                
1 .disciplinary  

٢.  Amateur  امرار معاش  براي  نه  ذوق طرخاه هنر ببه   اشتغالبه معنی غیرحرفه اي؛ دوستدار هنر؛ و . 
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  اند.   ها آن را به کنترل در آورده اي به جاي فضایی محدود به متخصصان که حرفه

ه آرمـان روشـنگري در پرتـو وضـعیتی کـه از نتیجـه       پرسش مهمی که مطـرح اسـت ایـن اسـت کـ     

اندیشه پست مـدرن بـازنگري شـده     نتیجه حاصل ازچیست؟  ،پست مدرن پیدا کرد-کشاکش اندیشه مدرن

بـودن   شـمول  جهـان شـود نـه    اقلی یـا نحیـف پذیرفتـه مـی    بودن حـد  شمول جهاناین بود که نوعی  بوربولس

هـاي   یـا پیـروزي  » مـا « یاوه سرایی درباره افتخارات فرهنگدیگر به تعبیر سعید  ،. در این صورتحداکثري

مـروزه  کنـد. بـه خصـوص اینکـه ا    هـا   ف آنصرانرژي خود را  فکر روشنارزش آن را ندارد که » ما« تاریخ

در برابـر هـر نـوع فرمـول تقلیـل یابنـده        و انـد  شـده هاي متفاوتی ترکیـب   بسیاري از جوامع از نژادها و پیشینه

بـه یـک نـوع     فکر روشن خریدنی ایمان نایابی به چنان قلمروي باید متکی به  مکان دستند. انک مقاومت می

  .)1385ها و افراد را فراهم آورد(سعید،  یز قائل شدن میان ملتیو بی طرف باشد که امکان تم ادالنهمفهوم ع

بـا   کـه  شـمرد  یمـ هفت نوع تکلیف براي تحلیل انتقـادي یـا تحلیـل گـران انتقـادي بـر        1مایکل اپل 

سـلبیت   نخست تکلیـف مبتنـی بـر   ؛ است سازگار ،شدداده  فکر روشنکه از روشنگري و تکلیف  توضیحی

تـالش علیـه    .ها و عمل تربیتی با بهـره کشـی و تحکـم اسـت     کارکرد آن نشان دادن ارتباط خط مشی .است

نـوع   نشـان دهـد.  را ها و ابعاد ممکن کنش  دومین تکلیف باید تناقض است. در گستره جامعه چنین گرایشی

ز نـوع چهـارم بـه تـأثیر از تعریـف گرامشـی یکـی ا        .پـردازد  تعریف چیستی پژوهش مـی  سوم تکلیف به باز

بازسـازي   (مربـوط بـه نخبگـان) نیسـت بلکـه      بیرون راندن  دانش ممتـاز  ،تعلیم و تربیت حقیقی يها یژگیو

 ،بـه تعبیـر گرامشـی    .نده باشـد شکل و محتواي آن است تا آنجاکه در خدمت نیازهاي اصیل جامعه پیش رو

در قیـد حیـات    هـاي اثـربخش   . نوع پنجم ابقاي سنت3دهند انجام می 2ارگانیک فکران روشنچنین کاري را 

هـا از ایـن نظـر کـه در خـدمت چـه        هاي در قید حیات و پرسـش از کـارکرد آن   نقد سنت ،نوع ششم .است

هـاي روزنامـه نگـاري و     مهـارت  ،یـن رو کسانی است؟ و چگونه و در چه شکلی قابـل دسـترس اسـت؟ از ا   

اینـده بـه   زاي ف هاي علمی و عمومی و توانایی سخن گفتن براي مخاطبان متفاوت بـه گونـه   اي، مهارت رسانه

                                                
1 .Apple 
2  . Organic intellectual 

شوند:              کند و به چند دسته تقسیم می و ایدئولوژي تولید میکسی است که در جامعه فرهنگ  فکر روشن. از نظر گرامشی  3

ارگانیک در زمینه هاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی فعالیت داشته و به طبقه آگاهی همگون می بخشد و در واقع  فکر روشن) 1

وژي طبقه حاکم است و در خدمت سنتی نماینده موضع اخالقی و ایدئول فکر روشن) 2حلقه واسط میان فلسفه و مردم هستند؛ 

به معناي عام هستند اما نقش  فکر روشنعام: از نظر گرامشی تمام مردم  فکر روشن) 3بسط و ترویج سلطه طبقه حاکم است و

توان وام با  محدودیت هاي نگرش گرامشی که  در اوایل را در جامعه ایفا نمی کنند( البته چنین دسته بندي را تمی فکر روشن

 ).1388یستم در زمانه  ایتالیاي فاشیستی موسولینی زندگی می کرده مالحظه کرد.) (رائی تهرانی،قرن ب
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و هماهنـگ بـا تحـوالت     نظر اپل متناسـب  چنین کنش روشنفکرانه از ،در نهایتشود.  امري حیاتی بدل می

نــوع  .)2009(اپـل،  ردیــگ یمـ گـرا قــرا   راســت  ط مشـی خــ يهـا  مفروضــه در مقابـل پـیش رونـده اجتمــاعی   

تعلـیم  چنین است؛  ،کند (روشنفکرانه) مطرح می هایی که فیلسوف تعلیم و تربیت از منظر روشنگرانه پرسش

است؟ فرایند تصمیم گیـري   براي چه مقصودي کنونیو تربیت فعلی براي چه کسانی است؟ تعلیم و تربیت 

تعلـیم و تربیـت فعلـی     بـاره ت فعلی چگونه اسـت؟ نحـوه انجـام پـژوهش در    تعلیم و تربی يها هدفدر مورد 

چگونه است؟ ماهیت دانش پژوهشی در تعلیم  تربیت چیست و در پیوند با چه کسانی است؟ روابط انسـانی  

شـود کـه اگرچـه بـه      هاي اپل و سعید مشخص می در سازمان تعلیم و تربیت چگونه است؟ با مقایسه دیدگاه

 معتقدنـد نظـر گرامشـی    شمردند، اما در توافق باتکالیفی را بر  فکر روشنن تحلیل گر تربیتی و عنوابا ترتیب 

ارگانیـک بـه کـنش ورزي و اثـر      فکـر  روشـن دسـته بنـدي    زیرباید در   فکر روشنکه تحلیل گر انتقادي و 

  گذاري بپردازند.

  

  نتیجه گیري

وارد آمده به اندیشه مدرنیتـه بـر    نقدهاي نگاه دومی که الرنس کهون در مواجه با این مطالعه،  در  

پست مدرن برخی از عناصـر اندیشـه روشـن     اگرچه اندیشه کهاتخاذ شد و تصور بر این است  ،شمرده است

کامـل وانهـاده   ر روشـنگري بـه طـو    ها اندیشـه نقـد اما در پرتو این  ،نگري مدرنیته را به چالش خوانده است

ت مدرنی از روشنگري دست پیدا کـرد. چنـین امکـانی را محققـانی     بندي پس توان به صورت شود و می نمی

ــاران چــون ــار و همک ــایر، )2008( ادگ ــولس )،2003( گ ــورداري) و 1995( بورب ــز تصــور 1389( برخ ) نی

تـوان کنشـی   این امکان، براي فلسفه تعلـیم و تربیـت و فیلسـوفان تعلـیم و تربیـت نیـز مـی         اند. در نتیجه کرده

ترین عناصري که در پرتو اندیشه پست مدرن قوام بخش روشنگري  رفت. یکی از مهمروشنگرانه در نظر گ

 کـل طـرح پرسـش از    بـود، آن فلسفه تعلیم و تربیت به مثابه کنشی روشنگرانه خواهد دنبال پست مدرن و به 

  تیـ و ترب میدر تعلـ  یدانـش پژوهشـ   دیـ و نحـوه  تول  یابیـ مختلـف ارز  انـواع ، روش ها ،يگذار هدف ندیفرا

هاي رسمی داخل پرانتز گذاشته خواهـد شـد و کـنش روشـنگرانه      پاسخ ،ها این پرسشدر پاسخ به  .باشد یم

هـاي   هـاي ناپیـداي آن خواهـد بـود و سـویه      هاي آشکار در پی پاسخ فلسفه تعلیم و تربیت در البه الي پاسخ

م و تربیـت معطـوف بـه    رود که کـنش روشـنفکرانه فلسـفه تعلـی     پنهان آن را آشکار خواهد کرد و انتظار می

  ن منجر شود.ه آب ،کند اي که طی می آرمان رهایی باشد و فرایند پیچیده
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