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 چکیده
انگیز  از موضوعات مناقشهنظام آموزش و پرورش  حضور ایدئولوژی در ۀنقش و نحو 

 هاینظامیک در وژاز حضور عناصر ایدئول که برخیحالیدرفرهنگ و آموزش است.  ۀحوز

دیگزر ننزدان بزا ایزد ایزده  وافز  و  ایعده، کنندمین حمایت ه آدهی بآموزشی و شکل

آمززوزش را باعززج ای ززاد  ةو ورود ایززدئولوژی بززه عرصزز دهنززدمینهمراهززی نشززان 

شزده اسزتنتایی  لزاش –در اید مقاله با رویکردی  حلیلی .دانندمیمختلف  هایمحدودیت

هزا و دیزدااهبزا مزروری بزر  .شزودبرخی ابعاد و زوایای اید مسئله بررسی و  حلیل  است

 ضزمنیموزشی در قالب دو شکل ، رابطه و نسبت ایدئولوژی با نظام آادبیات نظری مویود

 در ایزدئولوژی اسزت. در رویکزرد او ،شده  بندیصورتمستقیم( ) صریحغیرمستقیم( و )

مطرح کلان فلسفی حاکم بر آموزش و پرورش  هاینهارنوبو  بنیادید هایارزشی امعن

 لاشزی بزرای  و دهزدمیرا نشزان ایری کلی حرکت نظام آموزشزی یهت فقط که شودمی

از خزود  یمهندسی روندهای یاری و ساری آموزش در مدارس و مراکز  آموزشز عیید و 

 حزت کنتزر  و  مختلزف درسی هایبرنامه ،مستقیم() صریحاما در رویکرد  دهد،نمینشان 

و فکزری مخاببزان یزوان یعنزی بسزترهای ههنزی و  ایرنزدمیقزرار  ایدئولوژِیحاکمیت 

ی خزا  و هن ارهزای هزاارزش کردنونیپذیرش و در منظوربه آموزان و دانش ویاندانش

شرایط  آفرینی ایدئولوژی در نظام آموزشی از کیفیات ونقش ،در اید صورت .شودمیآماده 
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ازذاران و خود ضرورت  ویزه و بازاندیشزی سیاسزتکه  شودمیانگی ی برخوردار اقشهمن

 .کندمیرا به اصلاح اید روند یلب ری ان برنامه

 .درسی هایبرنامهورش ایدئولوژیک، ی، نظام آموزشی، آموزش و پرایدئولوژ :هاکلیدواژه

 مقدمه. 1

 و مباحزج همزواره آموزشزی نظزام و آن با آموزش ةو نسبت و رابط 1ایدئولوژی بارۀدر 

برخزی  دارد. ویزود  ربیتی و آموزشزی فرهنگی، مسائل نظرانصاحب میان فراوانی م ادلات

انتقا   در آن کارکرد بارز دلیلبه را آموزشی نظام رنظران، حضور و نفوه ایدئولوژی دصاحب

 و کننزدمی زیابیار مثبت یوان نسل بهارزشی آن  هایآموزهکنونی و  ةیامع فرهنگی عناصر

  ویزه بزا که معتقدند دیگر ایعده. درمقابل، کنندمی  لقی ارزشمند و مهم را آن آفرینینقش

 اهدافکردن محدود مویب ایدئولوژیک شیآموز نظام ویود و ملاحظات مختلف، شرایط به

 و آمزوزش اصزیل و عمیز  کارکردهزای برای را یدی موانع ،حا درعید و شودمی یآموزش

و مفهزوم  امعنزابتزدا  ،در ایزد زمینزه روشزدبرای رسیدن به برداشتی  .کندمیای اد  پرورش

کلان نظام  ةرابط نسبت وبه  سپس شود.می  بییدآن ایدئولوژی و ابعاد و کارکردهای مختلف 

 ار بزا   ر،مشزخ  بورو در ادامزه بزه شزودمیآموزشی با نظام سیاسی و ایتماعی  ویزه 

 .شودمی بررسیدرسی  هایبرنامهظام آموزشی و ایدئولوژی با ن

 مبانی نظری تحقیق. 2 

 ایدئولوژی مفهوم و امعن. 1. 2

 ایتمزاعی و انسزانی علزوم ۀوزح مهم مفاهیم بیشتر همانند «ایدئولوژی» ةکلم یا واژه از 

 بزا هاعرصزه ایزد ظراننصاحب از هریک . درواقع،است شده ارائه مختلفی  فاسیر و  عاریف

 زمینزه اید در خاصی پردازیمفهوم و  بیید اندکرده  لاشخود  نظری و معرفتی مبانی به ا کا

 سزا  در بار اولید برای «ایدئولوژی» ۀواژ ،است آمده مختلف منابع در که اونهآن. کنند ارائه

                                                           
1. Ideology 
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 زمزان آن فرانسزوی فیلسزوف و سیاسزتمدار  وسزط فرانسه کبیر انقلاب وقوع درپی و 1۹۷۱

 به کار بزرده شزد علوم از ایرشته و هاایده دانش معنای در ،1دستوت دو  راسی آنتوان یعنی

؛ 4 ،  .19۷1 دانشززور، ؛4 ،  .19۷۹ ،آقززاپور؛ 1،  . 19۷۹وثیزز ،  ؛2۰۰۹ ،2اززودوید)

 ةکلمززز( 213،  . 1934) معزززیدفرهنزززگ در  (.93 ،  .19۷1 حسزززینیان، و عبزززداللهیان

افکار متعل  به یک دسته، عصزر  ة، علم افکار، م موعهااندیشهدانش در معنای « ایدئولوژی»

که هدف و آرمانی را با بیانی  حسید و  عریف کند که در مقابزل آن دفزاع  ایعقیدهو دوره، 

 ۀدر مقابززل واژ ،(2۹4،  . 19۱4) عمیززدفرهنززگ در  اسززت.ده ،  عریززف شززنتواننززد کززرد

افکزار  مبزد اصزل و  ۀعلم افکار کزه دربزار مسلک سیاسی و ایتماعی و معانی ،«ایدئولوژی»

کلمززة نیزز  (. ۱۷۹،  . 193۱) آریززانپورفرهنززگ . اسززت آمززده ،کنززدمیمطالعززه و بحززج 

از ایزد . سزلک آورده اسزترا در معنای مزرام، مسزلک، انگارازان، مکتزب و م« ایدئولوژی»

 و ههزد ،فکزر معنای به «ایده» یونانی ةکلم دو از «ایدئولوژی» ،شناختیواژه لحاظ به ،اذشته

 اسزت شناسزیاندیشه مفهوم به خود واست  شده  شکیل شناخت معنای به «لواوس» و نظر

 (.۷4 ،  .19۱1 ،آقایی و باباییعلی)

از   ریزامعو   رمفهزومی بایزد بزه برداشزت درک بهتزر بزرای ،لغوی معنایاید  از فرا ر 

 هایاندیشزهکزه مرایعزه بزه آرا و  رسزدمیبزه نظزر بر ایزد اسزاس،  ؛ایدئولوژی  ویه کرد

برخزی  هایدیزدااهری بزر مزرو ،آیزدمیشا باشزد. آنهزه در زیزر مر بط راهگ نظرانصاحب

ضزیح کزه ملزاک بزا ایزد  و ؛در اید زمینزه اسزتعلوم انسانی و ایتماعی  ۀاندیشمندان حوز

، کزه در مقایسزه بزا سزایر متفکزران است آن بوده شناسانو یامعه نظرانانتخاب اید صاحب

 انزدکردهمفهوم ایدئولوژی و  أثیرات و کارکردهای اونااون آن  ویه به   رمبسو  ایاونهبه

 ها بوده است.فکری و علمی آن هایدغدغهی از ئو  وصیف و  بیید اید مفهوم ی 

                                                           
1. Antoin Destute De Tracy 

2. Goodwin 
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بزر اسزتمرار سزلطه و آن مفهوم ایدئولوژی را از منظر ار با  و  أکیزد خزا   1نسوپ ام 

 ایزدئولوژی ،(9۹ ،  .19۹3) امپسزون . از دیزدااه کندمیپردازی  وییه آن مطرح و مفهوم

 اسزتمرار و حفز  یهزت در خزود مدنظر معانی ةارائ با که است هاییروش م موعه ةمثاببه

صزور  یا صوری ار بابات را آن  وانمی که آنهه از استفاده با مشخصاً و کندمی  لاش سلطه

 ایزد آنکزه  وضزیح .پردازدمی حاکم ببقه خا  علای  بازنمایی و باز ولید به ،نامید نمادید

 کزه اسزت متزون و  صزاویر ،افتارهزا ،هاکنش از متنوع ایم موعه ۀدربردارند نمادید صور

 بزه معنادار استنبابی و مفهومی ساختارهای عنوانهب و شوندمی  ولید عاملان یا فاعلان  وسط

 معنزای بزه ایزدئولوژی ،سونپ ام دیدااه از که افت  وانمی منظر اید از. شوندمی ارفته کار

 (.1 ،  .19۷3 فاضلی،) است سلطه باز ولید و  ولید برای هانماد ارفتدخدمتبه هایشیوه

 قزرار فزرد ناخودآازاه در کزه دهزدمیط ربز مفزاهیمی و معانی به را ایدئولوژی 2آلتوسر 

 شزکلوابسته به دولت  فرهنگی و  وسط نهادهای ایتماعی بندیصورت در البته و ایرندمی

 ارس،مزد مثزل حکزومتی و فرهنگزی نهادهزای ةهمز نظر اهعان دارد کهاید صاحب. ایردمی

 و ناپیدا ایاونهبه دولت ایدئولوژیک هایدستگاه عنوانبه مذهبی نهادهای و اح اب ،هارسانه

-1۱۷ ، صز .19۷۰ ، سزلیمی) دارنزد اشزتغا  رسزمی ایدئولوژی ساماندهی به غیرمستقیم

 هسزتی یزا واقعیزت دارای هاایزدئولوژی کزه کنزدمی کیزد أ( 1933) آلتوسرهمهنید  .(1۱3

 و واقعزی شزرایط بیزانگر عملزاً لزیو ،دهندمی قرار خطاب سوژه عنوانهب را افرادو  اندمادی

 شزانزندای شزرایط و واقعزی دنیزای بزا افزراد  خیلی ةرابط بازنمایی به زیرا ؛نیستند یعیبب

 .پردازندمی

رهنمودهزای  ةو ارائز هاارزشری از سازی واقعیات ناهمگون و پیهیده و  أثیرپذییکسان 

بزه عبزارت  ؛اسزت 9بشزلر نگاه از از خصوصیات ایدئولوژی ،اونااون هایفعالیتبرای  لازم

 دقی  رهنمودی و ستهاارزش از ارفتهتئایدئولوژی نشمعتقد است که ( 19۹۰) بشلردیگر، 

                                                           
1 . Thompson 

2. Althusser 

3. Baechler 
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 و هاایزده مُعزرفف ایزدئولوژی ،علزاوهبزه .داردمزیه ضزعر یامعه یا اروه  اریخی عمل برای

  وییزه و اسزتنتا  ، بیزید ، وصزیف بزرای کزه اسزت اییافتزهسازمان و روشد هایقضاوت

 ایزدئولوژیعملکزرد  است معتقد بشلر حا ،درعید .شوندمی دهاستفا یامعه یا اروه موقعیت

 بزا ناهماهنزگ عناصزر کزردنیکسزان و پیهیده هایواقعیت سازیدهسا به است که ایاونهبه

 (.434 ،  .19۷3بیات، ) کندمی  رغیب عمل به را هاانسان و پردازدمی یکدیگر

سزازی رونزدهای رت و ببیعزیعنوان مفهومی در خزدمت قزدایدئولوژی را به 1فرکلاف 

 ایزدئولوژی ،(3 ،  .2۰1۰) فرکلزاف. از دیزدااه نگردمیعادی ناشی از اعما  آن  یاری و

بزه عبزارت  ؛شزودمی قدرت نابرابر  داوم مویب که ایتماعی یهان هایینبه بازنمایی یعنی

نظزر ایزد صزاحب ،حزا درعزید. معنایی است که در خدمت قدرت اسزت دیگر، ایدئولوژی

 بنزدیصزورت دادن یلزوه ببیعزی بزرای  ویه درخور ی لاش ایدئولوژی که دهدمی وضیح 

 غیزر مشزترک احساسزات و باورهزا عنزوانبزه راو آن  اسزت مسزلط افتمزانی-ایدئولوژیک

 بر باید افتمان  حلیل در اصلی کیدأ  که است معتقد وی ،روازاید ؛کندمی  بلیغ ایدئولوژیک

از  .شزودمی داده یلوه و وانمود ببیعی و عادی صورتبه که دباش نی ی آن کردنغیرببیعی

 را  زأثیر بیشزترید زمانی ایدئولوژی که کندمی صریح  (43 ،  .1۷۷۱) فرکلاف ،اید اذشته

 .باشد داشته را عینیت و وضوح می ان کمترید آن ثیراتأ  و کارکردها که دارد

ختار بزه ازاهر منطقزی و عقلزانی بودن و برخورداری از سزاعابفی  وییه منافع مویود، 

درواقزع، آرون  صزریح  .شزماردمیبزرای ایزدئولوژی بر 2آرون ریمزون که است هاییویژای

 خصلت خصوصیت هستند: او  سه دارای هستند که هاییآموزه ةمثاببه هاایدئولوژی کندمی

 .کزردن ان زا بیز هسزتند متقاعدکردن بالب بیشتر ،ناب هایاندیشه برخلاف که دارند عابفی

 منطقزی، ازاهر بزه ساخت دارای ،سوم و هستندمنافع مویود  و علای   وییه در صدد ،دوم

 همهنزید. کمتزر برخی در و است بیشتر و البته اید ویژای در برخی هستندمنس م  و عقلی

                                                           
1. Fairclough 

2. Raymond Aron 
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 و رددا آینزده بزه معطزوف ایاراده غالبزاًایزدئولوژی کزه کنزد اشزاره میایزد نکتزه به آرون 

 (.19۹3 ،بودن) کندمی عرضه یهان از اندازینشم

خدمت به قدرت حزاکم( ) منفیدارای کارکردهای   واندمیایدئولوژی  ،1دایکنواز نظر  

 بزهرا  ایزدئولوژی (2۰1۱) دایزکونمقابلزه بزا نظزام سزلطه( خزا  خزود باشزد. ) مثبتو 

 هزم با مردم پیوند خدمت در که دهدمینسبت  یهن ارهای و باورها ،هاارزش از ایم موعه

 بزه  ویزه بزا عمزل در ند وهسزت خزود پیرامون یهان و فرهنگ درک برای هاآن به کمک و

  زا کننزدمی اسزتفاده منفزی دیگربازنمایی و مثبت بازنماییخویش راهبرد دو از خود نیازهای

دایزک، ون .کننزد انکار یا پنهان، حذف را اندیگر مثبت ابعاد و خود منفی هایویژای بتوانند

 ههنزی، لحزاظ بزه هاایزدئولوژی کزه دهزدمی  وضزیح ،(193۹) انتقادیید  حلیلگر افتمان ا

 ،وازایف و اهزداف ،هویزت یملزه از ازروه یزک اصزلی و ایتمزاعی خصوصیات بازنمایی

 از نظزامی را ایزدئولوژی (1۷۷3) دایزکون ،ردیگز بیزان بزه ؛است آن هایارزش و هن ارها

 است ممکد که کندمی  لقی ایتماعی اروه یک افراد خا  مشترک منافع و علای  و باورها

 مثبزت کزارکردی  وانزدمی . همهنزیدبخشزدمی مشروعیت حاکم قدرت به زیرا ؛باشد منفی

 .بخشدمی مشروعیت ایتماعی هاینابرابری و سلطه برابر در مقاومت به نراکه ؛باشد داشته

ماهیزت  دربزارۀود را ( نیز  دیزدااه انتقزادی خز929-92۹ ، صز .19۷2) 2آرنزت هانا 

 هاایزدئولوژی که کندمیاونه مطرح اید هاآن ةبینانآمی  و غیرواقعدعاوی مبالغهایدئولوژی و 

 از مسزتقل را خزود لزذا ؛دارنزد را آینزده و حزا   ا اذشته یهان از کامل  بیینی ةارائ ادعای

  ا کوشندمی و دانندمین لازم را ایپدیده هر آموختد و کنندمی  لقی   ربه و آزمون هراونه

بزا ننزید  بنزابراید ؛کننزد آزاد   ربزه قیزد از برهزانی ااهراً هاییروش با را  فکر و اندیشه

 هاایدئولوژی. درواقع، ایردمی قرار  و الیتر هاینظام خدمت در عملاً ایدئولوژی هاییویژای

 ماهیزت دارای بزا نتزای را  علمزی فزترهیا و شزوندمی شناخته شانعلمی خصلت خابر به

                                                           
1. Van Dijk 

2. Hannah Arendt 
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 هزم ایزدئولوژی یکآنکه حا  ؛هستند علمی ةفلسف شوند کهمی آمی ند و مدعیدرمی فلسفی

پزا را  از حزدود فلسزفه و هزم علزم از مرزهای هم که کاهب است فلسفة و هم دروغید علم

 .اذاردفرا ر می

فرهنگی  ینظام ةمثابو به ردهدایتگر دا ایدئولوژی نقش و کارکردی ،1ایر   دیدااهاز اما  

 هن زاری هزم و  وضیحی هم که است هاییاندیشه ایدئولوژی در حکم نراکه ؛کندمیعمل 

 و زدهحیزرت ،پیهیده اید دنیای در که کندمی فراهم ایتماعی فعالانرا برای  یامکان و است

 ةرابطز مثزل نمزادید ایطهراب ایتماعی واقعیت با ایدئولوژی ةرابطهمهنید  .نشوند سردرام

 ماننزد را ایزدئولوژی ایر ز  علزاوه،بزه .(1۷۱4 ایر ز ،) اسزت یغرافیزایی واقعیزت با نقشه

 و خوداریزاعی ویژازی دو از که کندمی  لقی فرهنگی نظام یک دید و هنر مانند هاییحوزه

 (.19۷1 امامی،) است برخوردار درونی سازااری

یکی از عناصر بنیادی فرهنزگ هزر ایتمزاع انسزانی  وانعنبه را ایدئولوژی 2فوثنورابرت  

 بزرای کزه است منس م ساختارهای از یام موعه، ایدئولوژی وی. از دیدااه کندمیمعرفی 

 اصزولاً منظزر، ایزدئولوژی ایزد از .شزودمی مشارکتی استفاده یمعی معانی انتقا  و  وصیف

 شزهروندان آن بریز  از کزه اسزت یامعزه هزر فرهنزگ اصزلی هایلفزهؤم از یکی عنوانبه

 ایزد از و دهنزدمی  شزخی  را خزود موقعیت و وضعیت کنند،می پیدا را لازم خود صوری

 از دیزدااه مانهزایم .(193۰ منفرد، اخوان) کنندمی بیان را خود هایآرمان و هاخواسته بری 

 هزاینظامنگزری یزک ازروه ایتمزاعی و سیاسزی و شزامل یهان ۀدهندایدئولوژی نشان نی 

  ربه است که شرایط ایتماعی آن را مشخ  و معلوم کزرده  هایشیوه فکر و  ةپیوستهمبه

عنزوان ایدئولوژی بهمعتقدند نی  ( 2۰۰1) 9پوراس و کالین (. 193۹ عبداللهیان و منفرد،) است

هزر  بزرای که است غایی هایهدف و اصلی هایارزش از  رکیبی فرهنگ سازمانی بخشی از

 فراهم را آن منافع رشد و حف  ةزمین و کندمی عمل راهنما اصل یک ةمثاببه زمانیسا ساختار

                                                           
1. Geertz 

2. Robert Wuthnow 

3.Collins& Porras 
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 و دیکته را نهاد هر کارکنان داخلی رفتار ، ایدئولوژیشدههکر نظرانصاحب . از دیدااهکندمی

 و هزدایت بیرونزی مشزکلات نیز  بزه را سزازمان العمزلعکزس ۀنحزو و پاسخ و کندمی القا

 .کندمی دهییهت

عنوان یکزی از مقولزات مهزم در ( مفهوم ایدئولوژی را به1939) انیکهوسوی دیگر،  از 

د یزا یدیز یهزایدئولوژیامعتقد است که  کرده است. ویمعرفی  هاانقلابو  هاینبش ةزمین

فزوه ایتماعی، بسی  سیاسی مردم، ن یهاینبشبا دید در ای اد  خابر قطع ار با   ددی به

به فداکاری و یانفشانی دنار مشزکل و نقصزان یزدی  شارکت مردمها و یلب مدر میان آن

 آن «لزوژی» و «ایده» ةکلم دو  رکیب به اشاره با( 11۷ ،  .19۷4) نیایعیس و عبدیهستند. 

 خابرنشزان ولزی ،کنندمی مطرح هاایده ةمطالع علم و شناسیایده دانش معنای به ااهر در را

  ویه با را مردم عمل و ههد که دانست هااندیشه از ظامین را ایدئولوژی  وانمیکه  کنندمی

 برابزر در انسزان مسزئولیت حکومزت، کزارکرد و نقش دید، نژاد، ملیت، همهون مواردی به

 و نفوه دارای که اندداده نشان اساساً اندیشه هایسیستم اید .دهدمی شکلزیست و...  محیط

 رشزد نراکزه ؛هسزتند خطرنزاک نیز  واردمز نیز  برخزی در البته و اند ویهی درخور قدرت

 حاصل ،نپ خواهنی  مستبد و  مامیت و اراراست هایحکومت شکیل  و افرابی اراییملی

 .اندبوده اونااون بشری یوامع سطح در مختلف هایایدئولوژی نفوه و ایریشکل

 در هکز هسزتند معنزادار ساختارهایی هاایدئولوژی که ( معتقدند1934) سلطانیهمهنید  

 و زبزان بزا معنزا  ولید ةواسطبه هاایدئولوژی دارند. مهمی نقش قدرت نابرابر روابط باز ولید

، لطیفزی، مزرادی و بیزات .دارنزد مسزتحکمی پیوند ،معناست  ولید رسانه و اب ار که افتمان

 نظامی آن سازمانی شکل در ایدئولوژی که کنندمیید نکته اشاره ه انی  ب (19۷3) اسلامبولهی

 از را سزازمان کزه اسزت باورهایی و هاارزش حامل که است دارریشه عمیقاً و پیشرفته کاملاً

 یزک اوقزات ایزدئولوژی ازاهی ،نظزرانصزاحب اید اعتقاد به .کندمی متمای  ساختارها سایر

 سزاخته ایزدئولوژی همزان محزور حزو  سزازمان کلزی ساختار که است قوی قدرآن سازمان

 .شودمی
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 کزه است آن بیانگر ایدئولوژی از شدهارائه مفاهیم و  عاریف در  أمل و  ویه ،هرحا به 

، اسزتمرار و ایدئولوژی با معانی و مضزامید مزر بط بزا حفز  ،نظرانصاحب غالباز دیدااه 

بزه  بنزایعنزی اینکزه ایزدئولوژی  ؛نزایی داردنظزم مویزود  زرادف مع قدرت، سلطه و  وییه

 بززرای را مختلززف  وییهززات اسززت درصززدد خززود و مقتضززیات کززارکردی هززاویژای

 ایزد و از نزدک ارائه متقاعدکردن شهروندان و کردنو اقناع حاضر شرایط به بخشیمشروعیت

ایزدئولوژی را  دیگر از اندیشمندان ایعده درمقابل،اما  ،امری لازم بداند را خود  داوم بری 

و آن را شاخ  کنند می لقی  نهادیا  یامعهاصلی هر  اهدافمحوری و  هایارزش در معنای

هزویتی  هزر سزازمان یزا یامعزهکه بزه  دانندمیباورها و هن ارهای بنیادینی  اصلی و معرف

اید عده بزیش از  رسدمی. به نظر کندمیها را فراهم آن کردنای متم نةو زمیبخشد میخا  

حفز  و  از نظزر) ایزدئولوژیکارکردهای سیاسی و ایتماعی خزا   دادنآنکه درصدد نشان

یهزت کلزان و  هایفلسزفهاستمرار قدرت و سلطه مویود( باشند، اید اصطلاح را در معنای 

 دهزدمیاصو  راهنما به امور یاری سمت و سویی خا   بةمثاکه به کنندمی لقی  ایدهنده

 .آورندمییک نهاد فراهم  هایفعالیت دادنو از اید بری  مشروعیت لازم را برای ان ام

 ام آموزشی و نظام اجتماعی و سیاسیارتباط نظ

ابعاد اونااون هیچ  ردیزدی  ةنقش و یایگاه آموزش و پرورش در رشد و  وسعبارۀ در 

نیازمنزد آن اسزت کزه  اییامعزهافت که اصولاً اسزتمرار و بقزای هزر   وانمی ویود ندارد.

 هاینسزله یدیزد بز هزایمهارتو  هزادانش، هانگرش ، رفتارها وهاارزشم موعه باورها، 

 ةو  وسزع پیدایی وسازوکار و اب ار اید انتقا  نهاد آموزش و پرورش است  .آینده انتقا  یابد

 هزایارزشمیزرا  فرهنگزی، القزای الگوهزای فکزری و  و انتقزا  ضرورت حف آن بیانگر 

 از آموزشزی هاینظام درواقع، (.1،  . 19۷9 بند،علاقه) است اییامعههر  در ایتماعی و...

 و کننزدمی ایفزا آن انفعالات و در فعل مهم نقشی که هستند اییامعه اصلی هر عناصر هیمل

 .پردازنزدمی کنتزر  و دانزش آازاهی، ای زاد یامعزه بزه پیکزر در اعصاب هایشبکه مانندبه
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 و نظزری) اسزت شزده بینزیپیش آن براحی در که بود خواهد سویی به نظام اید دهییهت

 (.19۷1 پور،حسد

باید به اید نکته نی  اشاره کرد که اصولاً در سطح کلان میان نظام آموزشی و حا ، درعید 

 اونزااون هاییزهنظرویزود دارد. متقابزل  ار بزابی ةحاکم بر یامعسیاسی ایتماعی و نظام 

ایزد ابعاد اونااون که  اندکرده لاش  1ارایانه عاملو   ضاد و  عارض ،یکارکردارای همهون

و  2امیزل دورکزیم ماننزد اندیشزمندانی ی وکزارکردارای ةنظریز ا  بیید کنند.ار با  و  عامل ر

کیزد أآمزوزش و پزرورش  نهزاد  ةکارانزمحافظه یهانقشبر بور خا  به 9 الکوت پارسون 

پزرورش حفز  ثبزات در یامعزه و و معتقدنزد کزه اصزولاً کزارکرد آمزوزش  هزااند. آنکرده

 .ها نیزاز داردکه یامعه به آن است یابالقوهامکانات  و هایی وانا ةکردن فرد و  وسعایتماعی

نزوعی  ،دهزدیمیا پزرورش  انسانی که آموزش و پرورش  ولید ، اید عده  أکید دارنددرواقع

از  (.22-29 ، صز .1933 پزور،شزارعدارد )ن نیزاز ه آو ب کرده است  عیید است که یامعه

با اشاره بزه  بیزید  هاها و نئومارکسیستاز یمله مارکسیست  ضاد پردازاننظریهسوی دیگر، 

کزه ایزد  کننزدیمزدر یامعزه  صزریح  هاضی بعو ویود انواع کارکردارایی  نارسای دیدااه

زیرا  ؛کندیمبه  قویت نابرابری کمک  نی  مدرسه وشود می ضاد ایتماعی  مویب هاینابرابر

مدرسزه دانزش ،حقیقزتدر .نزدککنتر  افراد قدر مندی است که منافع آنان را  أمید می زیر

آمزوزش  شزانیاقتصادایتماعی و خاستگاه  نةمتفاوت و متناسب با پیشیای اونهآموزان را به

کنزد. از ایزد نظزر،  قسیم کار ایتماعی مویود در یامعه را باز ولید می و همید امر دهدمی

آمزوزان بزر از دانزشرا  دهای خزومعلمان اب ار فرایند باز ولید هستند و  ا زمانی که قضاوت

 ،  .19۷3یلالوند، ) کننددهند، نابرابری را دائمی میها ان ام میمبنای ببقات ایتماعی آن

 یهزاکلاسمسائل روانی و ایتماعی مویود در مزدارس و بر ارایی نی   عامل ةدر نظری (.1۰

لمزان و مزدیران آموز، معلم و مدیر، معبا دانش معلم آموزان با یکدیگر،دانش عامل )درس و 

                                                           
1. Functionalism, Conflict and Interactionalism 

2. Emile Durkeim 

3. Talcott Parsons 
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فهم ار بابزات و  منظوربهو  لاش لازم  شده استأکید و یمعی   ار بابی یعنوان امربه و...(

ارایان آن است که افراد زندای خود را . فرض  عاملردیایمآموزان صورت دانش یها  ربه

سززازند یمززو نیزز   عاملززات ایتمززاعی  ایرنززدمیکززه در آن قززرار  ییهززاطیمحبززر مبنززای 

 (.2۹ ،  .19۷9بند،لاقهع)

 درسی هایبرنامه و آموزشی نظام ایدئولوژی،

نظر و ایزرای نیزات و مقاصزد دکارکردهای م دادنان ام برای هاایدئولوژی بدیهی است 

ازذار  أثیر فرهنگزی کارایری بسترها و اب ارهای آموزشزی،  ربیتزی وهب مختلف خود نیازمند

از ایزد و  بپردازنزدمزدنظر  هزایارزشو  هزاآموزه بلیغ ها به  روی  و هستند  ا از بری  آن

و اقنزاع  خزود زایزیمشزروعیت بع آن ها و بهمعرفی، انتقا  آنلازم را برای  هایزمینهبری  

 بزر هاایزدئولوژی اذاریسزرمایه و  ویزه از همید منظر است کزه دقیقاًفراهم کنند. عمومی 

ایزد زمینزه  در( 2۰۱-2۰۹ ، صز .19۷3) او ک شود.می محسوب مهم ،آموزشی هاینظام

شزدت بزه برای بازآفرینی و براحزی انسزان مطلزوب بزه هاایدئولوژی که کندمینشان خابر

بر  هاو عملکردهای ناشی از آن هابرنامه ربیتی و  هایسیاستو اند آموزش و پرورش وابسته

در  هاایدئولوژین حا ، روشنگری  ا زما ۀاز دور درواقع،  حصیلات رسمی اثر مستقیم دارند.

بزور خزا  بزرای و به اندو بیان افکار ایتماعی، سیاسی و  ربیتی نیروهایی پر وانی  شکیل

نزون  علزاوه،بزه. اندداشزتهآموزش و پرورش اعم از رسزمی و غیررسزمی پیامزدهایی مهزم 

  ربیتزی،هزای ازذاریدادن بزه سیاسزتبرای هدایت و یهت ،ایدئولوژی به عمل  ویه دارد

 .شودمیایتماعی و اقتصادی استفاده 

 و مزدارس هزونهم سزازیفرهنگ هزاینهاد کزارایریبه بری  از هاایدئولوژی، درواقع 

 روح و ههززد بززه را خززود هززاینگرش مضززامید و ،معززانی کننززدمی  لززاش آموزشززی مراکزز 

 خود قدرت حف  سلطه و و باز ولید ةزمین ،هاآن کردندرونی  ا ضمدکنند  القا یادایرنداان

 متعزارف و معمزو  شکل که زبان ةرسان و اب ار از آموزشی هاینظام درعمل، .کنند فراهم را

 مفزاهیم انتقزا  بزرای ،یابدمی نمود (شفاهی زبان) افتار و (درسی کتب) نوشتار قالب در آن
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 کزارکردی نیز  زبان حالتی ننید در مسلم است .کنندمی استفاده یادایرنداان به خود مدنظر

 کاملزاً ایپدیزده زبزان کزه اسزت معتقزد 1ولوسزینوف زمینه اید در .کندمی پیدا کایدئولوژی

 هزایارزش ۀدربرایرنزد هانوشزته اصزولاً .اسزت ارزشی هایدلالتاز  سرشار و ایدئولوژیک

 علاوه، اید مکتوباتبه .نکنند حمایت هاارزش آن از آشکار بوربه وقتی حتی ،هستند خاصی

 (.193۷ ،لندسار) هاستارزش از سرشار که دنشومی  ولید فرهنگی و تماعیای ساختار در

 و هاکنش  أیید با نی  2اپل مایکل یعنی انتقادی  ربیت و  علیم ۀحوز معروف نظرصاحب 

 ،هاایزده از نظزامی عنزوانبزه را ایزدئولوژی ،آموزشزی نظزام بزر ایدئولوژی مختلف ثیراتأ 

 یهزانی هزایواقعیت  وضزیح بزه معطزوف هایارزش و یادیبن  عهدات ،باورها و اعتقادات

 ماهیزت درسزی ةبرنامز شزکل و محتزوا کنزدمی  صزریح یو .(2۰19 ،اپزل) کنزدمی  عریف

میزان برنامزه درسزی و  ة، بزرای درک رابطزاپزلاز دیزدااه  (.1۷۷۰ ،اپزل) دارند ایدئولوژیک

خاصزی از ایزدئولوژی یزا های شزکلحف  و کنتزر   ةباز ولید فرهنگی و اقتصادی باید مقول

و  ایمدرسزهرسزمی از دانزش  ةاه بزا م موعزنراکه سزلطه همزر ؛قراردهیمدنظر سلطه را م

 ،از ایزد اذشزته(. 19۷9 اپزل،) شودمیو بازآفرینی  یابدمی دریس پنهان و ناپیدای آن ادامه 

 بعزدیزا ینبزه  نزرا کزه دهدمی نشان از دیدااه اپل درسی ةبرنام و ایدئولوژی متقابل روابط

 یادایرنزداان بزه واقعزی دانزش و عینزی یامزر عنوانبه مدرسه در یمعی فرهنگ از خاصی

 در را مدرسزه نقزش بزودنبرفانزهبزی یادعزا  زواننمی ویزههیچهب بنابراید ؛شودمیعرصه 

 در اقتصزاد و فرهنزگ ی،ژایدئولو باز ولید ،عکسرب بلکه ؛کرد قبو  دست اید از قلمروهایی

 (.19۷9 ،برخورداری) است شده برخوردار بیشتری عم  از درسیة رنامب امروز افتمان

 مدرسزه ویژهبه ایتماعی نهادهای بری  از مویود نظم باز ولید مفهوم به نی  9بوردیو پیر 

 نظزام وی، دیزدااه از .ایزردمی ان زام آااهانه و فعالانه کهاست کرده  اشاره آموزشی نظام و

 یمنی) دهدمی بسط و نشر مدرسه در را مسلط فرهنگو  دردا ایدئولوژیک عملکرد آموزشی

                                                           
1. Volosinov 

2. Michael Apple 

3. Pierre Bourdieu 
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 کززارکرد بررسززی و  حلیززل کززه اسززت معتقززد بوردیززو(. همهنززید 19۷۹ ،سززرخابی دوزی

 و هزافعالیت دادندر ان ام آموزشی نهاد اید که دارد اهمیتحیج  آن از مدرسه ایدئولوژیک

 برقزرار مختلفزی  عاملزات و روابزط قزدرت در درایر نهادهای سایر با خود ۀروزمر   ارب

درسزی  هایبرنامزهحاکم آثاری خا  و مستقیم بزر  ةببق ایدئولوژی ،آن ةنتی  در و کندمی

 .(19۷9 اپل،) اذاردمیبریای 

 هایبرنامزه و آموزشی نظام با ایدئولوژی مستحکم پیوند به اشاره با ( نی 2۰۰4) 1سهایک

 و مسزتبدانه ایزدئولوژی ماننزد هاژیایزدئولو از برخزی در کزه کندمی صریح  مدارس درسی

 و هاخواسزته کزردنعملزی منظوربه مستقیم و صریح ایاونهبه درسی ة، از برنامخواه مامیت

 هماننززد ،دیگززر برخززیامززا در  ،شززودمیبززرداری بهززره هززانظامایززد  شززدۀکیدأ  هززاینیت

 و مزدارس بزر را دخزو یاقنزاع و ضزمنی ایاونهدرسی به هایبرنامه لیبرالی هایایدئولوژی

 و مدرسزه ،سزاختارارا یعنوان مارکسیسزتبه( 1933) آلتوسر .کنندمی  حمیل آموزشی مراک 

 بزهسزو  یزک از کزه کندمی معرفی ایدئولوژیک هایدستگاه  ریدمهم از را آموزشی نهادهای

 انتقزا  در مهزم نقشزی دیگزر سزویاز  .کندمی اقدام کار نیروی در  خص  و مهارت ای اد

 حفز  بزرای را لزازم هایزمینه بری  اید از و رددا ایدئولوژی بورکلیبه و اخلاقیات ، اصو

 یملزه از فرهنگزی نهادهزای ،(19۷۱) آلتوسراز دیدااه  .کندمی فراهم عمومی نظم و قدرت

 اعمزا  بهو  رنددا سروکار ایدئولوژی یعنی دولت قدرت پنهان ۀنهر با هادانشگاه و مدارس

 .کنندمی اقدام خصوصی و عمومی هایعرصه در اید نهاد رتقد دادن سری و

 از دولزت که است معتقدنی   2ارامشی آنتونیو یعنی اندیشمند و متفکر ایتماعی معروف 

 اقدام هاارزش و عمومی باور و فرهنگ کنتر  به آن دهییهت و هدایت و ایدئولوژی بری 

 ایزد دادنان زام بزرای حاکم ةببق البته کند؛می عملیا ی را خود اقتدار بری  اید از و کندمی

 کزه سزازدمی زندای باب در ایفلسفه بلکه ؛کندنمی استفاده مستقیم ایبار یا خشونت از کار

                                                           
1. Hicks 

2. Antonio Gramsci 
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 شزکل در مدرسزه و بور عامبه پرورش و آموزش ،مسیر اید در و فتنی استپذیر مردم برای

 عهزده بزه عمزومی اههان سطح رد را آن  روی  و ،  بلیغاری وییه مسئولیت ،خا  نهادی

 و فرهنزگ ةقولم بر ری برای را مهمی نقش ارامشی افت  وانمی(. 193۱ ،رضایی) ایردمی

 ،مدرسزه ، لوی یزوننهادهایی مثزل  و بوده است قائل اقتصادی هایزیرساخت بر ایدئولوژی

 یزایبزه کزه کرده اسزتمعرفی  یهژمونیک هایدستگاهدم و  حکم در را هارسانه و خانواده

پذیرش قزدرت  و پیوند ة( در صدد هستند زمینخشونت) عریان قدرت از استفاده یا سرکوب

 .کنند شهروندان فراهم را از سوی

 نظزام در مختلزف ایزدئولوژی ثیراتأ ز و کزارکردبزه نی   (19۷3) فاضلی دیگر، یاز سو

رورش پز و آمزوزش نةصزح بزه ایدئولوژی ورود است معتقد کرده است. وی  ویه یآموزش

 مشزکل و اختلزا  دنزار را آن حتزی بلکه ،شودنمی یادایری ة وسع و  سهیل مویب  نهانه

 اروهی منافع حف  بر واست  سویهیک که آوردمی ویود به رای قدر  اعما  ةزمین و کندمی

 مدارس در درسی هایبرنامه برآیند ایرای و حاصل ،وضعیتی ننید در .است متمرک  خا 

 میزان در مقاومت ایریشکل و ای اد باعج وضعیت اید همهنید .است طهسل  سهیل اعما 

 یزتفرد که است آن ایدئولوژیک آموزش مشکل (19۷3)فاضلی  دیدااه از .شودمی فراایران

 را  بعزیض ،ایزردنمی نظر در را ببیعی و مویود اختلافات و ها فاوت ،کندمی انکار را افراد

 ۀحزوز در مقاومت و کندمی محدود را سازنده یادایری   ارب و هافرصت ،کندمی باز ولید

 .کندمی  قویت را درسی هایبرنامه

 را پزرورش و آمزوزش اریبزان ازاهآن ایزدئولوژی ،(19۷3 ،193۷) فراستخواه دیدااه از

 معرفزت و شزناخت ،آمزوزاندانزش در بخواهند یامعه آموزشی مراک  و مدارس که ایردمی

 یزک انحصزاردر  پزرورش و آمزوزش کزه زمزانی بنزابراید ؛کننزد ادای ز انحصاری و کاهب

 ،درسزی کتزب ،درسزی هایبرنامزه یملزه از آن عناصزر و ایز ا ةهم ،بگیرد قرار ایدئولوژی

 بزه و آینزدمیدر ایزدئولوژی آن خدمت به مدیران و برنامهفوق هایبرنامه ،مشاوران ،معلمان

 ،فرهنزگ ،دیزد ، زاریخ ۀدربزار کزاهب فزتمعر .  ولیدشوندمی مشغو  کاهب معرفت  ولید
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 برای م الی دیگر ،آموزشی نظام اید حاکمیت در ...و زیبایی ،حقیقت ،اخلاق ،یهان ،یامعه

باقی  پویایی و دانایی ، غییر ،فکری استقلا  ،آزاداندیشی ،خلاقیت ،افکنیپرسش ، کثر و  نوع

 لیبزد  قرم هزای یزدی خط یا ا ابوه به خود مفاهیمی ننید آن از فرا ر حتی واذارد نمی

 ،ااهرارایانزه ، صزنعی رفتارهزای دادنان ام نی  نی ی ی  یادایرنداان از ،علاوهبه. دشومی

 و شزکل بزه محتواهزا و هزادرونمایزه یزایبزه و رودنمی انتظار واربوبی و سنتی حفظیات

 ابمینزان و مزاداعت رفزتدازبزید ،وضعیتی ننید پیامد .شودمی داده اهمیت ااهری هایقالب

 بزه را خزود کزه اسزت پزرورش و آموزش رسمی نظام به آموزاندانش و هاخانواده ،معلمان

 هزاآن خزاموش مقاومت و بیگانگی  فاو ی،بی ،دل دای ،انفعا  همهون اونااونی هایشکل

 .دهدمی بروز

  بیزید را آموزشزی نظزام در ایزدئولوژی مریزع نقزش( 1934) کاشی غلامرضا و رضایی

 و انسانی هایارفیت هادانشگاه و مدارس از اعم آموزشی مراک  درمعتقدند که  هاند. آندکر

 و رفتزاری هزایویژای کسزب بزه را افزراد کزه دشزونمی داده شکل ایاونه به افراد ههنیت

 از درواقزع، .فرابگیرنزد را انسانی ة  رب از ایشده عریف شکل و نندک  رغیب خا  اخلاقی

 یایگزاه و است سیاسی نظام برای نگهبانانی  ربیت درصدد آموزشی نظام ،یکایدئولوژ منظر

 صفایی ،زمینه همید در .است فرهنگی سیاست و آموزش از خاصی نوع سر بر هم کشمکش

 کزارکرد مدرسزه نهاد ،مدرن آموزشی ساختار در که کنندمی خابرنشان نی ( 19۷1) کارار و

 ادامه خود قدرت حف  روند به کنتر  و نظارت بری زو ا دهدمی ان ام را خود ایدئولوژیک

 ایززد عنصززر  ززریدمهم مدرسززه ،ایززدئولوژی دسززتگاه مززدرن افتمززان در همهنززید .دهززدمی

 ؛شزودمی  لقزی نامحسزوس روش بزه سزلطه اعمزا  اصزلی عامزل و ایتماعی بندیصورت

 بزا و دهزدمی مشزروعیت الزبغ ایتمزاعی ۀعقیزد یزک بزه همواره ایدئولوژی ، ر یببدید

 .بخشدمی  داوم خودة سلط و نظارت به آن کردنببیعی

نظزران معتقدنزد از صاحب ایعدهبیانگر آن است که هکرشده دقت در مطالب هرحا ، به 

ایدئولوژی به معنای نظام ارزشی و نهارنوب کلان فلسفی و معرفتی حزاکم بزر آمزوزش و 
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 ری کلی حرکزت نظزام آموزشزیایو یهت هاسیاستغایات،  ،پرورش است که براساس آن

از  بزا ایزد همزه ، ولزیشودمیبرای عملکرد مدارس فراهم  هاییشاخ و  شودمیمشخ  

 کنزدمی سعیو بنا به ماهیت و کارکردهای خود  اساساًایدئولوژی  ،نظرانصاحب بیشترمنظر 

شزکل  ایاونزهان را بهآموزان و دانش ویو فکری مخاببان یوان یعنی دانش بسترهای ههنی

حتزی و  بپذیرندسیاسی حاکم را نظام  شدۀکیدأو هن ارهای   هاارزشراحتی به دهد که آنان

هدفی که ایرای آن از نهادهای فرهنگزی و آموزشزی از یملزه  کنند؛در خود درونی  ها راآن

 .رودمیها انتظار مدارس و دانشگاه

 روش تحقیق .3

ایی و اسزتفاده از کتزب، مرایزع و منزابع استنت-مطالعه با ا خاه رویکردی  حلیلیدر اید 

است  ا ها  لاش شده بررسی عمی  آن حلیل و برداری و فیش و نی  علمی داخلی و خاریی

ار با  و  عامل ایزدئولوژی  یعنی نحوۀای از مستندات مر بط با موضوع اصلی مقاله م موعه

ای و العزة کتابخانزهدرواقزع، مطسزتنتا  و اسزتخرا  شزود. او سپس  و نظام آموزشی وارسی

بندی ها امکانی برای پردازش، استنتا  و صزورتط با موضوع و  حلیل عمی  آناسنادی مر ب

 زری پردازی روشزدکرده است و از اید بری   بیید و مفهوم فراهم شدهررابطة دو مفهوم هک

 . ه استارائه شد شدهاز متغیرهای بررسی

 های تحقیقیافته .4

 ایدئولوژی و نظام آموزشی ۀاز رابط بندیصورتارائۀ یک 

 بزه رسزیدن کزه اسزت متفاوت ویوهی و دارای پیهیده مفهومی ایدئولوژی ، ردیدبدون 

 اشزاره در .کنزدمی  بدیل دشوار به امری را آن بارۀدر همگان برای پذیرفتنی و واحد ی عریف

 و  ریدسزیا  یایزدئولوژ اصزولاً کنزدمی کیزدأ  (1۷۷1) 1للزانمک که است مشکل همید به

 ههنیزت و نگزاه نزوع رسزدمی نظزر بزه .اسزت ایتمزاعی علوم قلمرو در مفهوم  ریدپیهیده

                                                           
1. Mclellan 
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 و  عزاریف کزه شزودمی باعزج عینی و عملی   ارب بر هاآن  أمل و مختلف نظرانصاحب

 نزوع رابطزه و شناسزایی ،اما فارغ از اید نکتزه شود. ارائه عرصه اید در متفاوت هاییدیدااه

نظزام  هایم موعزهزیر  زریدمهمعنزوان یکزی از دئولوژی با آموزش و پرورش بزهنسبت ای

عملکزرد  ۀدر نحزوکزه ایزد امزر نرا ؛خا  برخزوردار اسزت یاز اهمیتهر یامعه فرهنگی 

درسزی نقشزی  هایبرنامزهیی امی ان اثربخشزی و کزارآموزشی و  هایاولویت،  عیید مدارس

 اساسی دارد.

نظزران مختلزف صاحب هایدیدااهده در اید مقاله و با الهام از شبا  ویه به مطالب ارائه 

)غیرمسزتقیم( و  1ار با  ایدئولوژی با نظام آموزشی را در قالب دو رویکزرد ضزمنی  وانمی

 .کردبحج  کرد و دربارۀ آنمطرح  )مستقیم( 2صریح

ی در ایزدئولوژی از نقشزی ضزمن ،آیزددر رویکرد غیرمستقیم، همهنانکه از نام آن برمزی 

بزدون آنکزه حضزوری پررنزگ و بریسزته در  ؛آموزشی و درسی برخوردار است هایبرنامه

آموزان ری ی اههان و افکار دانشدادن و قالبیا درصدد شکلباشد  داشته شدههکر هایبرنامه

 عنززوانبززهبززه عبززارت دیگززر، ایززدئولوژی در ایززد معنززا  ؛وسززویی خززا  باشززدبززه سززمت

 با ایتناب از دخالتکه  استمطرح  ایدهندهزشی کلان و یهتاعتقادی و ار هاینهارنوب

خطزو  کلزی  ۀکننزد رسیم صرفاً ،آموزشی و پرورشی هایفعالیتدر ابعاد و یوانب ایرایی 

درسی مدارس  هایبرنامهیایی در همه بارز وو از حضوری است آموزشی  هاینظامحرکت 

 عنزوانلوژی بیشزتر بزه، ایزدئوگزاهیدر ننزید موضزع و یای افزت  زوانمی .کندمیامتناع 

 درسزی ةبرنامز  وصزیفی هاینظریزه پشتیبان که است مطرح فلسفی و  ربیتی کلان هاینظریه

 ایزردمی کمزک نیز  پزرورش و آمزوزش شناسییامعه و شناسیروان هایدیدااه از و است

 نیازها ی  شخ زیربنای که هایینظریه عنوانبه . همهنید(1933 ،خندقی وامید مهرمحمدی)

 فتحزی و نوبریزان زادهبالزب) نزدکنمیعمزل  ،هسزتند درسی ةبرنام ایری صمیمیند افر در

                                                           
1. Implicit(Indirect) 

2. Explicit(Direct) 
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 به درسی هایبرنامه ایدئولوژی عیید  برداشت، و در اید معنابدیهی است (. 1931 ،وایارااه

 نگزونگی  احزدودی و نرایزی و نیسزتی ،هاغایت بارۀدر اونااون های رییح و هاروایت

 و هامؤلفزه ،عناصزر و درسزی هایبرنامزه شزودمی باعزج دلیزل همزید به پردازد؛می  ربیت

 دربزارۀ دبنیادی هایدیدااه از متشکل ارنوبیهن و وندش مشخ  آن راهنمای هایشاخ 

 (.1932 ،سلسبیلی) شود ارائه دانشو  یادایری یندافر ،یامعه ،انسان

 و آموزشزی نظزام بزرای بخزشالهام یمنبع ایدئولوژی شده،هکر رویکرداز اید منظر، در  

 آن بر حاکم ارزشی نظام و  ربیتی و آموزشی ةفلسف از  صویری واست  آن درسی هایبرنامه

 ایایدئولوژی به دستیابی کهشده است  کیدأ بر آن  همواره دلیل،همید به  کند؛میمنعکس  را

 ةمن لزبه پرورش و آموزش ةزمین در  اریخی و فرهنگی دینی، فلسفی، هایآموزه از ارفته بر

 ضزرور ی معلمزان و درسزی کتزب لفزانؤم درسزی، ریز انبرنامه برای یمهم عملی راهنمای

  ربیتزی ةفلسف است که مباحثیبا  ویه به ننید  اصولاً .(1939 پور،محسد) است انکارناپذیر

 و قضزاوت و اسزت مطزرح درسزی ةبرنامز ارزشزمند منزابع از یکزی عنوانبه ارزشی نظام و

 مفهزومی هزرم ر س در خزود حتزی و اسزت وابسته ه آنب برنامه عناصربارۀ در ایریصمیم 

 (.1933 ،ملکی) ایردمی قرار درسی هایبرنامه

 رای معیارهزایکارکرد خود  بنا به نقش و ایدئولوژی ،شدهدر رویکرد هکر رسدمینطر به  

 هابرنامزه اهزداف و یکل هایسیاست کلان، های ایرییهت  عیید و 1بخشیمشروعیت برای

 یامعزه هزر  ربیتزیآموزشی و  نظام به کند،می فراهم و ابعاد  ربیت یادایرنداان هاحوزهدر 

 ارفتزهان زام هایفعالیت و شدهبراحی هایبرنامه ةم موع و دهدمی و متمای  خا  هویتی

ا افززت کززه  وییززه یزز  ززوانمیبززا ننززید نگززاهی  .کنززدمی پززذیردفاع را سززاختارایززد  در

مصزالح خزا  شخصزی و  ةایدئولوژی در آمزوزش و پزرورش بزر پایزبه بخشی مشروعیت

 اسزت ر یافتنیو  عمیم  رعالیبلکه در راستای  مسک به مریعی  ایرد؛میاروهی صورت ن

 (.193۷ او ک،)

                                                           
1. Legitimacy 
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 کزه خزوردمیرقزم  ایاونهیعنی رویکرد صریح و مستقیم، شرایط به در رویکرد دوم اما 

 کلزان راهبردهای و هاسیاست قالب در  نهاعامدانه نه و شدهری یبرنامه ورتصبه ایدئولوژی

 درسزی هایبرنامزه یزاییای در آن از فرا ر بلکه دارد، اعتنا درخور حضوری آموزشی نظام

 هزاآن ۀروزمزر  عاملزات همة و آموزشی مراک  ساری و یاری هایفعالیت و امور مدارس و

مختلزف آموزشی  عملکردهای و هابرنامه بر را خود سنگید ةایس و کندمی پیدا پررنگ نقشی

 و موضزعی یایگزاه ننزید در درواقزع، .کنزدمی  حمیزل 1یزادهی و یزادایری هایمحیط در

 همهزون عناصزری و صریح یا 2رسمی درسی ةبرنام در را خود مستقیم صورتبه ایدئولوژی

 مت لی ارزشیابی هایشیوه و ریس د هایروش یادایری، و یاددهی   ارب و محتوا اهداف،

 بسزط و القزای منظوربزهنیز   9پنهزان درسی ةبرنام هایارفیتو حتی فرا ر از آن، از  کندمی

 و اغزراض از را یادایرنزداان بریز  اید از  ا کندمیاستفاده  خود افتمانی و معنایی حضور

 را خود هایپیام کردندرونی و  انتقا ةزمین ،از اید بری  و ندک آااه کاملاً مورد انتظاراهداف 

 اسزت بدیهی .کند فراهم آینده ةیامع ب راسالان عنوانیادایرنداان به شخصیت و ههنیت در

 و دهزدمی آموزشی مراک  درسی هایبرنامه به ویژه وسوییسمت ،رویکرد اید در ایدئولوژی

بزه عبزارت دیگزر،  ؛رددا خود هویتی هایآموزه وفاداری به و آراستگی بلب نی  فراایران از

و  هزاآموزه، یادایرنزداان بزه هن ارهزا و پایبنزدی یلب مرا زب  کزریمهدف اصلی  اساساً

 عناصر سازنده و مقوم وضع مویود هستند. ،است که خود هاییارزش

 درخزور،  عزداد دشزدر ادبیات نظری مویود که به بخشی از آن نی  در اید مقاله اشزاره  

ارایزی و سزرایت و نفزوه ایزدئولوژی دربزارۀ 4ی انتقزادیموضعکه  نظران ویهی از صاحب

بزه  زاویزهو دارنزد، از همزید  اندشزتهمختلف زندای شهروندان دا هایساحتافرابی آن به 

. از نگاه ایزد اندکرده و آن را نقد اندنگریسته ثیرات و حضور ایدئولوژی در مراک  آموزشیأ 

                                                           
1. Teaching and Learning Environments 

2. Formal Curriculum 

3. Hiddden Curriculum 

4. Critical Perspective 
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کزه در رویکزرد اخیزر مزورد - مویزودباز ولید نظم و استمرار و حف  سلطه  اصولاًن، امنتقد

ویژه مزدارس در خزدمت  بلیزغ، زند که نهادهای فرهنگی بهرا رقم میوضعیتی  -کید استأ 

از ایزد  ا بگیرند ایدئولوژیک به نسل یوان قرار  هاینگرشو  هاآااهیارائه،  لقید و انتقا  

 و قلب یادایرنداان اقدام کنند.در ههد  شدهعناصر هکر کردنبتوانند به درونیبری  

 واقعزی رویکزرد صزریح و مسزتقیم، برآینزد و حاصزل رسزدمیه نظزر بز وصف، اید با 

 عناصزر یایگزاه و نقزش آن هیزل در کزه اسزت 1ایدئولوژیک آموزشی نظام یک ایریشکل

 در آمزوزاندانزش پزرورش و رشزدبزر  و شزودمی  عیید و  عریف درسی هایبرنامه مختلف

و  معنزا از آموزشزی، نظزام ایزد در است بدیهی. شودمی کیدأ  معید و خا  هاینارنوب

 و  علزیم متعزالی اهزداف  حقز  برای فرصتی عملدر و  شودغفلت می  ربیتمفهوم واقعی 

 آموزشزی هزاینظام در کزه کزرد اشزاره مهزم ةنکت اید به باید واقع،رد .ماندنمی باقی  ربیت

 متعزالی هایارزش سویبه آموزاندانش هدایت ن یعنیمعنای درست آ به  ربیت ایدئولوژیک

 خزود هزا را درو آن بگذارنزداحتزرام هزا بزه آن ،بشناسند را هاارزش آن کهایاونهبه انسانی

 هزاینظام اید در عملدر آنهه عکسرب بلکه ؛شودنمی  ویه (19۷۱ زاده،نقیب) کنند درونی

 ایاونزهبه آموزاندانش دادنشکل و بارآوردن هبلک ،واقعی  ربیت نه ،ایردمی ان ام آموزشی

 بزارآوردن آنکزه  وضیح. هستند آن خواهان آموزشی نظام اندرکاراندست و متولیان که است

 ؛ایمکزرده  لقزی هزدف را آن« مزا» کزه اسزت هاییداراونی و  غییرات ای اد بر ناار اساساً

 ممکزد حتزی و ایزردمین قزرار نظرمد آموزاندانش درونی ببیعت معنایی ننید در بنابراید

 حاصل که درآید درونی ببیعت با مخالفت و ستی  صورتبه پرورش و آموزش فعالیت است

 .(19۷۱زاده، نقیب) است آموزاندانش سرکشی حتی و بی اری ایری،سخت آن

 شرایط ایدئولوژیک آموزشی هاینظام در افت  وانمی شرایطی، با  ویه به ویود ننید 

 ورد نزدا ویود آموزاندانش هاینگرش و ، نیازهااستعدادها به ببیعی و آزاد  ویه رایب لازم

 ایرنزدمی قزرار آموزشی نظام اصلی متولیان ایدئولوژیک علای  الشعاع حت هامقوله ایدة هم

                                                           
1. Ideological Educational System 
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 در دیگزر، سزوی از .شوندمی  لقی ایحاشیه و اهمیتکم هاییپدیده موارد غالب در حتی و

 مقولزا ی که درسی هایبرنامه مهم و کیفی اهداف  حق  برای ایزمینهآموزشی  هاینظاماید 

 و آرا ازذاریارزش دیگزری، بزه احتزرام آزاداندیشزی، خلاقیت، رشد انتقادی،  فکر همهون

 ههنزی، و شزناختیروان یمود از رهایی فکری، پذیریانعطاف بردباری، متفاوت، هایدیدااه

 بزا اهزداف ایزد  حقز  زیزرا ؛نیسزت فزراهم ،ایرنزدمیبر در را نگزرییامع و اندیشیژرف

 در هزاآن قزراردادن و آمزوزاندانزشبه  دادنشکل درصدد که آموزشی ها ی نظام هایویژای

 .نیست همخوان ،است شده عیید پیش از هایینهارنوب و هاکلیشه، هاقالب

 هزایویژای و هاصزهشاخ کزه اسزت مهزم واقعیت اید به اشاره زمینه اید در دیگر ةنکت 

 آموزشزی سزاختارهای در شزد، اشزاره هزاآن از برخزی به که ایدئولوژیک آموزشی هاینظام

 هایمحزدودیت و  نگناهزا ،آن  بزعبزه و هسزتند برخوردار بیشتری اهور و بروز از 1متمرک 

به عبارت دیگر، میان علای  و خصوصیات آمزوزش و پزرورش  ؛دنکنمی ای اد نی  را بیشتری

زیزرا  ؛دئولوژیک و ساختارهای متمرک  آموزشی سازااری و هماهنگی فراوانی ویزود داردای

ایری در دست حکومت مرکز ی اسزت و  صمیم  مامی اختیارات آموزشی، یهانظامدر اید 

 ،واقزع. درشودینموااذار   رییدپا یهابخشایری به واحدها و اونه ح   صمیمهیچ معمولاً

هزا ر  شزدیدی بزر آنو کنتز هسزتند یمرک حکومت  هاییاستسی م ر  رییدپاواحدهای 

عنوان یکزی از البته اید ساختار در یای خود به ؛(19۷4 ملکی و آقامحمدی،) شودیماعما  

 ،پیزریاسزت )شزده آموزان نی  نقد دانشنداشتد متهمان اصلی شکست و پیشرفت  حصیلی 

 (.19۷۰ نژادکیامنش و حسینی عطاران،

 درسزی ةبرنامز درمعزرض آمزوزان دانزش ةهم متمرک  آموزشی ساختارهای در درواقع، 

آن در مقابزل شزرایط و  پذیریانعطاف اویی وپاسخ که می ان دارند قرار 2همگانی و مشترک

امکان ننزدانی بزرای  ساختار ایدعلاوه، در به .است محدود و ناز  حد دراقتضائات نوپدید 

                                                           
1. Centralized Educational Systems 

2. Common and Universal Curriculum 
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 فردی های فاوت ای م ریان برنامه یعنی معلمان و همهنیدهدیدااه ویه شایسته و لازم به 

 مناب  و محلی یوامع نژادی و قومی یغرافیایی، ایتماعی، فرهنگی،  نوعاتو  آموزاندانش

 ویود ندارد. کشور مختلف

 و پیشنهادها گیری. نتیجه5

. شزدرسی درسی آن بر هایبرنامهدر اید مقاله ار با  میان ایدئولوژی و نظام آموزشی و  

 ة عامزل و رابطز ۀبا مرور سریع مبانی نظری مر بط با ایدئولوژی و نقش و یایگزاه آن، نحزو

فرهنگی یامعه در  ةنهاد درایر در رشد و  وسع  ریدمهمعنوان ایدئولوژی با نظام آموزشی به

در شکل او ، ایدئولوژی  بندی شد.مستقیم( صورت) صریحغیر مستقیم( و ) ضمنیدو شکل 

و  أثیری مستقیم و  عیید کننزده است  آموزشی نظام بر حاکم بنیادید ارزشی هاینظام ربیانگ

 زدریس  هزایروشآمزوزان و ر  دوید اهداف آموزشی، انتخاب محتزوای یزادایری دانزشب

 . دهدمییهات کلی حرکت نظام آموزش و پرورش را نشان  و عموماًندارد معلمان 

 بزی آموزشی نظام در ایدئولوژی کارکرد  وانمی، شد با  ویه به آنهه در اید مقاله بحج

بزا  دوم و رویکرد معنادر  ایدئولوژی اما ،دانست شدنی وییه ا حدود زیادی  را او  رویکرد

آموزشزی  هایبرنامهکارکرد عناصر  ۀدر  عیید و انتخاب نحو خود 1زبان دستوریکارایری هب

 وکند میای اد  آموزشی نهادهای برای خا  انتظارا ی رد، ویهی دا درخورمدارس  أثیرات 

 و معلمززان و مززدیران از اعززم آن در درایززر افززراد و مززدارس بززر را قززالبی و ویززژه  کززالیفی

 ایتماعی و فردی واقعی شرایط و مقتضیات با مواقع غالب در که کندمی  حمیل آموزاندانش

 نقزش کزردنکزم راسزتای در عملزی و فکری  لاش رسدمی نظر به بنابراید ؛است ناهمخوان

 زا از ایزد  ضزرور ی انکارناپزذیر باشزد آموزشی هاینظام در هاایدئولوژی پررنگ و ف اینده

 و عینزی واقعیات و نیازها براساس یامعه یک سازانآینده پرورش و آموزش روندهای بری 

 فهزد  زریدمهم کزه داشزت خزابر به بایدشود.   عیید ایدئولوژیک هایدغدغه مبنای بر نه

                                                           
1. Prescriptive Language 
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 و رشزد بزرای لزازم هایفرصت کردنفراهم و بسترسازی اییامعه هر در پرورش و آموزش

 . است آموزاندانش متکثر و متنوع درونی هایقابلیت و خدادادی استعدادهای شکوفایی

 عنوانبه را آموزاندانش شخصیت و هویت ،ایدئولوژیک پرورش و آموزش نظام ازآن اکه

 بزر و ایزردنمیدر نظزر  متنوع های وانمندی و هاویژای دارای و 1نهننداا ابعاد دارای افراد

 سرشزت بزا، ننزدان ورزدمزی کیزدأ  شزده عیزید ازپیش هایارنوبنه در هاآن دهیشکل

هزدف اصزلی   وانزدنمی دلیزلبه همزید  ؛و  نوعات ها ی آن همخوانی ندارد انسان ویودی

 .کندمحق   راآموزش و پرورش 

 نامهکتاب

)ع. شزواخی و همکزاران، متریمزان(. اصزفهان: نشزر  ایدئولوژی و برنامه درسزی(. 19۷9. )اپل، م .1

 نوشته.

، 1۰، پژوهشنامة متید انقلاب. هاینظریه در ایدئولوژی یایگاه و (. نقش193۰ح. ر. ) منفرد، اخوان .2

1۰۰-1۷. 

 )م. ثلاثی، متریم(.  هران: نشر ثالج.  و الیتاریسم(. 19۷2آرنت، ه. ) .9

)بزا همکزاری بهزرام  فرهنزگ بز ری یزک یلزدی پیشزرو آریزانپور(. 193۱ر کاشزانی، م. )آریانپو .4

 دلگشایی(.  هران: نشر الکترونیکی و ابلاع رسانی یهان رایانه.

نویوان.  رمان دو در آموزش لذت/  قابل بر آن  أثیر و ایدئولوژی القای (. شیوۀ19۷۹آقاپور،  ف. ) .1

 .1-23(، 2)۷، شیراز دانشگاه دککو ادبیات مطالعات پژوهشی-م له علمی

 هران:  .را( آصدر )یلد دوم( )ر. دولت ایدئولوژیک هایدستگاه و ایدئولوژی .(1933 . ) آلتوسر، .۱

 نشمه. نشر

فصزلنامة  خصصزی مطالعزات (. یامعزه شناسزی دیزد در آرال کلیفزورد ایر ز . 19۷1امامی، ی. ) .۹

 .۹-1۹(، 1)1، ایتماعی دید

                                                           
1. Multidimensional Beings 
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اپل(.  هزران: دانشزنامة  مایکل )اثر درسی برنامه و ایدئولوژی مانداار: ثارآ(. 19۷9برخورداری، ر. ) .3
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(۹ ،)133-1۹1. 

، رشد آموزش علزوم ایتمزاعیشناختی به آموزش و پرورش. (. رویکرد یامعه19۷3یلالوند،  . ) .1۹

21(9 ،)12-۷. 

فصزلنامه ای. میان رشته مطالعات پر و در ایدئولوژی و حقوق رابطة بازخوانی(. 19۷1دانشور، ف. ) .13
 .1-2۱(، 4)3، ایرشتهعات میانمطال

کتزاب مزاه کزودک و (. دیالکتیک یبر ارایی و پویایی )م. ملک یاری، متزریم(. 193۷سارلند، چ. ) .1۷
 .2۱-9۱، 114، نویوان
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 .31-1۰۹(، 19)4، سیاست فصلنامةقدرت.  مناسبات

  هران: امیرکبیر. .فرهنگ عمید(. 19۱4عمید، ح. ) .9۰
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