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است؟است؟

 ایدئولوژی  زده
مسعود تویسركاني

دانش نوین اجتماعی

گزارشی از نشست ایدئولوژی و برنامۀ درسی

اشـــــــاره 
نشست علمیـ  تخصصی »ایدئولوژی و برنامة درسی« 22 آبان ماه

با همکاری  از سوی »پژوهشــگاه مطالعات آموزش وپرورش« 
»انجمن مطالعات برنامة درسی ایران« و »انجمن فلسفة تعلیم 
و تربیت ایران« و به میزبانی »ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی« برگزار شــد. این رویداد از نظر  احترام، پذیرش و 
رسمیت قائل شدن براي نقد از سوي وزارت آموزش وپرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درخور توجه و اهمیت 
بود. ضمن قدرنهادن به تالش ارزشمند برگزارکنندگان و بانیان 
نشست، امید است چنین رویکردی در معاونت ها و سازمان های 
وزارت آموزش وپــرورش گســترش یابد. چرا کــه همکاری 
آموزش وپــرورش با صاحب نظران و اســتقبال از رویکردهای 
انتقادی و بین رشته ای دانشــگاهیان و محققان منتقد، هم به 
کاهش ضریب خطا و هم به افزایش اعتبار و اطمینان تصمیمات 

و برنامه های نهاد آموزش وپرورش خواهد انجامید.
دکتــر نعمت اهلل فاضلی، دکتــر محمود مهرمحمدی و 
دکتر یحیی قائدی، جریان برنامه ریزی درســی را با خوانشی 
انتقادی مورد نقد و بررســی قرار دادند. همچنین دکتر زهرا 
گویا، دکتر علی لطیفی، دکتر حسن ملکی و دکتر محمد 
حسنی از دیگر سخنرانان دو پنل این نشست بودند. آنچه در 
ادامه از نظرتان مي گذرد گزارشي از مهم ترین مباحث نشست 

است.
دكتر نعمت اهللا فاضلی، استاد »دانشگاه عالمه طباطبایی« در 
نشست تخصصی ایدئولوژی و برنامة درسی اظهار داشت: »این 
پرسش مطرح است که: ایدئولوژی چرا و چگونه مخل یادگیری 

است؟ در همه جای دنیا وقتی مسئلة یادگیری را عمیق بررسی 
کنیــم، چه در چیــن، آمریکا یا ایران، یادگیری شــیوة اعمال 

ایدئولوژی است.«
جان تامســون در کتــاب »ایدئولــوژی و فرهنگ مدرن« 
می گوید: »ایدئولوژی شیوه های به خدمت گرفتن صور نمادین 
برای تولید و بازتولید ســلطه است. بنده با این تعریف موافقم و 
در اینجا ایدئولوژی مسئله می شود. آن بخش از ایدئولوژی برای 
ما مهم اســت که به درگیری و کنش در حوزة آموزش وپرورش 

که مسئولیت اصلی آن یادگیری است، می انجامد.«
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »قطعًا انسان با اخالق، 
ارزش ها، سیاست و قدرت درگیر است. به همین دلیل نمی تواند 
از هنجارهــا، ارزش ها و باورها پاک شــود. امــا ما کجا مجازیم 
که بحــث کنیم؟ آنجا که ایدئولوژی مخل یادگیری می شــود. 
ایدئولوژی از نظر بنده شــیوه و روش به کارگیری صور نمادین 
است. اینکه نظام آموزشی قدرت تولید کند، هیچ اشکالی ندارد و 
اساسًا نظام آموزشی برای این است که جامعة توانمند و ثروتمند 
تولید کند. حتی اینکه روابط بین انســان ها و گروه ها در مسیر 
قدرت باشد، اجتناب ناپذیر است. اما مشکل  از آنجا آغاز می شود 

که قدرت را به سلطه تعبیر کنند.

نظام آموزشی در برخی موارد سلطه تولید می کند
فرق نظام هــای ایدئولوژیک با دیگر نظام هــا در ایدئولوژیک 
بودنشــان نیســت، بلکه در نحوة مواجهة آن ها بــا آن دیدگاه 
هنجاری اســت که ایجاد می کنند. به دلیل همین فرق اســت 
كه نظام ایدئولوژی تولید نابرابری می کند، فردیت را ســرکوب  
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می کند، با واقعیت یادگیری ناسازگار است و امکان یادگیری را 
محدود می کند، پویایی های اجتماعی را دچار اختالل می کند، 
نظــم اجتماعی را ســامان نمی دهد، انســان توانمند و کارآمد 
پرورش نمی دهد، حافظ منافع گروهی خاص است، گروه مسلط 
را بازتولید می کند. پس در این نظام هر هنجاری، هر شــیوه ای 
از هنجاری و هر شــیوه ای از اعمال قدرت مجاز است و با گفتن 
اینکه همه جای دنیا همین طور اســت، آسمان همه جا همین 

رنگ است، و ... ایدئولوژی را موجه می سازند.«
فاضلی ادامــه داد: »جاهایی، نظام آموزشــی قــدرت تولید 
نمی کند، بلکه فقط سلطه به وجود می آورد.  قدرت اجتناب ناپذیر 
اســت، اما آنجا مشکل ایجاد می کند که اعمال قدرت یک سویه 
شده اســت و پاسخ گو و سازنده نیســت. فقط برای بازتولید و 
سلطة گروه و خاصی است. اتفاقًا این سلطه هزینة تولید قدرت را 
باال می برد و به کارکردهای نظام آموزشی منجر نمی شود. بیشتر 

مقاومت تولید می کند.«

ایدئولوژی زدگی برنامۀ درســی ایران چه تبعاتی دارد؟
دکتر فاضلی بیان کرد: »ایدئولوژی زدگی برنامة درسی در ایران 
باعث اختالل در یادگیری، باال رفتن مقاومت در نظام آموزشی 
و پرهزینه شــدن تولید قدرت شده است. نظام های آموزشی به 
مرض ایدئولوژیک ابتالی ذاتی دارند و ای کاش این گونه نبود. 
این مرض ها انواعی دارند که برخی حاد و کشــنده است. برای 
مثال، در انگلیس هم نظام آموزشی ایدئولوژیک است، اما اجازة 
تنــوع، تکثر و آزادی را هم می دهند و معلم می تواند نظام خود 

را نقد کند.«

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: »هم اکنون 40 سال از 
انقالب اسالمی گذشته و ما برای نخستین بار در آموزش وپرورش 
نشســته ایم و دربارة ایدئولوژی صحبت می کنیــم. ایدئولوژی 
در کشــورهایی همچون فنالنــد و دانمارک هــم وجود دارد.

تفاوت ایدئولوژی در نوع اعمال قدرت است
وی بیان داشت: »تفاوت آشکار بین نوع ایدئولوژی ها در نظام 
آموزشی این است که قدرت را آشکار اعمال می کنند یا پنهان.
در فنالند، قدرت پنهان اعمال می شود و الزمة آن توجه به عزت 
و کرامت انســان ها، حقوق بشر و کارآمدی نظام آموزشی است. 
سازوکارهایی باید در نظام آموزشی ایجاد شوند تا قدرت در آن 
عریان نباشد. اگر ایدئولوژی به شکل عریان، اعمال قدرت کند، 

بدخیم و مخل یادگیری است. 
هیچ محققی نمی گوید همه جای دنیا ایدئولوژی مسلط است، 
پس همه جا، نظام ها مثل نظام کشور ماست. آنتولوژی آموزش 
سلطه را ایجاب نمی کند. همه جای دنیا نظام های آموزشی  بخشی 
از سامان سیاسی جامعه هستند. سیاست اجتناب ناپذیر و مطلوب 
است، اگر به شیوه ای اعمال شود که انسانی و کم هزینه باشد.«

سایۀ نظام ارزشی بر نظام آموزشی گریزناپذیر است
دكتــر محمود مهرمحمدی؛ عضو هیئت علمی دانشــگاه 
تربیت مدرس نیز در این نشســت گفت: »ابتــدا باید تفاوت 
بین اســتقرار و حاکمیت یک ایدئولوژی بر برنامة درســی با 
ایدئولوژیک زدگی یک برنامة درسی یا نظام آموزشی را متوجه 
شــد تا اینکــه بدانیم چگونه یک نظام آموزشــی از داشــتن 
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ایدئولوژی گریــزی ندارد، یا اینکــه آن ایدئولوژی را با چه متر 
و معیاری بســنجیم. زمانی ایدئولوژی به معنــای انتقادی از 
کارایی ســاقط می شود که ما بگوییم آن را قابل نقد و ارزیابی 
نمی دانیم. ما به مالک هــا و معیارهایی برای نقد ایدئولوژی ها 
و چشــم اندازهای تربیتی نیاز داریم. ما به متاایدئولوژی نیاز 
داریم تا امکان نقد ایدئولــوژی را به ما بدهد. تا بدانیم که آیا 
ایدئولوژی در صحنة نظام آموزشی کارکرد مثبت داشته است 
یا نه. از پذیرفتن ســایة یک نظام ارزشــی بــر نظام تربیتی و 
درســی گریزی نیســت و اگر به متر فراایدئولوژی دست پیدا 
نکنیم، نمی توانیم حضور یک نظام ارزشی را در نظام آموزشی 
مورد نقد قرار دهیم. هیچ نظام آموزشی برای تبعیت از سنت 

تربیتی و نظام ارزشی گریزی ندارد.«
مهرمحمــدی یادآور شــد: »یک ایدئولوژی بایــد برای نظام 
آموزشــی انتخاب شود، تا ماتریس ارزشــی تعریف نشود. برای 
اینکــه بدانیم در تعلیم و تربیت به دنبال چه هســتیم، برنامة 
درســی مبنایی پیدا نمی کند. آنچه پیشــران نظام آموزشــی 
اســت، فرهنگ، ایدئولوژی و سنت برنامة درسی خاص در قالب 
چارچوب ارزشــی اســت. برای اینکه برنامة درسی برخوردار از 
ایدئولوژی را ایدئولوژیک نکنیم، الزم است به متر فراایدئولوژی 
برســیم که به ما بگوید حقیقت تربیت چیســت و ما را از شبه 
تربیت دور کند تا بتوانیم بگوییم کدام برنامة درسی ایدئولوژیک 

یا ایدئولوژی زده است.«

برخورد ایدئولوژیک با اسناد باالدستی
دكتر یحیي قاعدي، طي ســخناني در این نشســت گفت: 
»موضوع ســخنرانی من این است که: آیا نظام آموزش وپرورش 
ایران و برنامه درسی، ایدئولوژیک ـ البته در معنای منفی اش ـ 

است یا نه؟
 آموزش وپرورش ایدئولوژیک، آموزش و پرورشی است که نیاز 
نــدارد تفکر در آن پرورش پیدا کند، مگر گونه خاصی از فکر و 

آدم هایی که حامی آن گونه فکر ایدئولوژیک باشند. ایدئولوژی 
در عین حال یک هوشــمندی منفی دارد. خودبازســاز است و 
نه خود اصالحگــر. مثل آدم خالف کاری کــه مدام روش های 
خالف کاری اش را به روز می کند؛ یعنی هوش را در جهت مثبت 

به کار نمی گیرد. 
مــن در برنامة درســی ملی بــودم. ما اول مأمور شــدیم که 
پژوهش کنیم. ده پژوهش تعریف شــد کــه آن ها قرار بود پایة 
برنامة درسی ملی باشند. رئیس یکی از آن ها هم من بودم. من 
قــرار بود پژوهش های گوناگون را مــرور کنم. ده هزار پژوهش 
را دســته بندی کردم و آن ها را در 13 طبقه درآوردم تا بگویم 
در هر حوزه وضعیت پژوهش ها چگونه است؟ هنوز تحقیق من 

درنیامده بود، سند ملی درآمد. 
شــش یا هفت عنصر آموزش وپرورش ما ایدئولوژیک اســت. 
آموزش وپرورش ما به تبعیت از » ایدئولوژی« محتوای کتاب ها 

را تغییر می دهد. 

برنامه درسی غیرایدئولوژیک وجود ندارد 
 حســن ملکی، معاون طراحی و تولید مواد و رسانه های 
آموزشی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در نشست 
تخصصی ایدئولوژی و برنامة درسی، طي سخناني اظهار  کرد: »در 
جمهوری اسالمی ایران بسیار بیشتر از برخی کشورهای دیگر 
احتیاج داریم که نسبت بین ایدئولوژی و برنامة درسی را روشن تر 
بیان کنیم، ابهامات را برطرف سازیم و به سؤاالت پاسخ دهیم 
تا در فضای شفاف به طراحی و تدوین برنامة درسی بپردازیم.
ما اصوالً  برنامة درسی غیرایدئولوژیک نداریم. یعنی نمی توانیم 
برنامة درسی داشته باشــیم که ایدئولوژیک و آمیخته به نظام 
ارزشــی نباشد؛ این محال است. هر نظریه ای مبتنی بر دستگاه 
فکری و فلسفی تولد می یابد و از آن دستگاه یک مجموعة نظام 
فکری و ارزشی تولید می شود که به مرکز فرماندهی و اتاق فکر 

مرئی و نامرئی تبدیل خواهد شد.« 
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معــاون طراحی و تولید مواد و رســانه های آموزشــی گفت: 
»پائولو فریره یکی از نظریه پردازان برنامة درسی است که در 
الگوی نظریة انتقادی جای می گیرد. نام نخســتین کتاب او 
آموزش ستم دیدگان بود. این کتاب گویای آن است که یک 
فعال سیاسی می خواهد از طریق برنامة درسی، ستم دیدگان را 
آزاد کند. بنابراین از ایدئولوژی پیشرفت گرایی شاخه ای ایجاد 
می کند و در برابر این ایدئولوژی موضع می گیرد. او تأکید دارد: 
توجه ایدئولوژی پیشــرفت گرایی به کودک و تجربیات او به حد 
افراط رســیده و برهمین اســاس از نیازهای اجتماعی بازمانده 
اســت. به همین دلیل موضع گیری ایدئولوژیک کرده و نظریة 

بازسازی گرایی اجتماعی را ارائه داده است.
روح برنامة درســی یک نظام هنجاری و ارزشــی است. نوع  
نظام های هنجاری فرق می کند، چــون هر یک منبعث از یک 
دستگاه فلسفی است و این دســتگاه ها با هم متفاوت هستند. 
در جمهوری اســالمی ایران، اگر بر پایة فلسفة تربیتی اسالم و 
ایدئولوژی اسالمی به طراحی و تدوین برنامة درسی دست بزنیم 
و آن را متناســب با ادبیات برنامه درسی ترویج  کنیم، این کار 

درست است.
پس به طور طبیعی می توان یک دســتگاه فلســفی را شرح 
داد و نظــام ارزشــی منبعث از آن را مطرح و برنامة درســی را 
طراحی کرد؛ همانند برنامة درسی ملی کشور ما. یعنی تا اینجا 
می توان پذیرفت که در این کشور می توانیم فلسفه های متعدد و 
ایدئولوژی های گوناگون را نقد کنیم و بر پایة نظام ارزشی خود 

از برنامة درسی حرف بزنیم.«

ایدئولوژی زدگی برنامۀ درسی
معاون طراحی و تولید مواد و رســانه های آموزشــی گفت: 
»اما دربارة ایدئولوژی زدگی که مطرح می شــود و می گویند 
برنامه های درســی ایران بدین شــکل اســت. باید بگوییم: 
ایدئولوژیــک بودن با ایدئولوژی زدگی متفاوت اســت، برنامة 

درسی باید ایدئولوژیک باشد، اما زمانی که نسبت ایدئولوژی 
با برنامة درســی نامعقول شود، به ســمت ایدئولوژی زدگی 
می رویم. صورت بندی ایدئولوژی باید با ادبیات برنامة درسی 
انجام شود. ایدئولوژی به عنوان یک لباس باید به قامت برنامة 
درســی بیاید و اگر این کار صورت نگیــرد، دو اتفاق ناگوار 
پیش می آید و طراحان برنامة درســی بــه ایدئولوژی زدگی 
متهم می شــوند: اگر لباس ایدئولوژی به پیکر برنامة درســی 
ُپرو نشود و خیاطان که همان طراحان برنامة درسی هستند، 
کارشناسان متبحری نباشند، لباس ایدئولوژی از پیکر برنامة 
درســی بلندتر می شــود و ما متهم می شــویم که چرا فالن 
مباحث را در برنامة درسی مطرح می کنیم. بخشی از انتقادات 
به این دلیل است و بنده هم با آن کاماًل موافق هستم. حالت 
دوم این اســت که ایدئولوژی از قامت برنامة درسی کوتاه تر 
شــود. اینجاســت که بخش ســرگردان برنامة درسی طعمة 
سایر ایدئولوژی ها می شــود و راه ورود برای ایدئولوژی هایی 
غیر از مبانی فلســفی مورد تأیید ما باز می شــود. به هرحال 
آنچه قطعی اســت و باید بپذیریم این است که برنامة درسی 

غیرایدئولوژیک وجود خارجی ندارد.«

هژمونیک شدن نسبت علوم تجربی با علوم انسانی 
دکتر علی لطیفی دیگر ســخنران این نشست گفت: ادبیات 
مربــوط به ایدئولــوژی و ارتباط آن با نظام آموزشــی ادبیاتی 
نابسنده است و چالش هایی اساسی دارد. ما هنگام بحث درباره 
موضوع باید بسترهای فرهنگی را مدنظر قرار دهیم. ما یک نظام 
ارزشی داریم که اگر در خدمت نظام سلطه قرار گیرد تبدیل به 
ایدئولوژی می شــود. وضع آموزش وپرورش ما خوب نیست، اما 
دلیل ارتباط ایدئولوژی با آن روشــن نیست. در نظام  آموزشی،  
نوع قشــربندی دانش،  تولید نظام آکادمیک، هژمونیک شــدن 
نسبت بین دانش پزشکی و علوم فنی و علوم انسانی از مصادیق 

ایدئولوژی است.
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ایدئولوژی با سیاست و عمل عجین است
دکتر زهرا گویا طی ســخنانی در این نشســت نقطه نظرات 
خود را چنیــن بیان کرد: ایدئولوژی مجموعــه ای از باورها و 
دکترین هاســت که بــا آن دنیا و کارکرد هــر آنچه که در آن 
است تعبیر و تفسیر می شــود و معنا پیدا می کند. ایدئولوژی 
همچنین خوبــی و ارزش را تعیین می کند و دنیای آرمانی را 
که غایت رسیدن فرد و جامعه به آن است به تصویر می کشد.

ایدئولــوژی ذاتاً  هنجاری اســت و با متــر و مالکی که ارائه 
می کنــد توجیه کننــده و رواج دهنده نوع خاصــی از روابط 
اجتماعی، سیاســی و انسانی اســت و باقی را محکوم کرده و 

طرد می کند.
در حقیقت ایدئولوژی با سیاست و عمل عجین است و با مجموعه 
ایده های تشــکیل دهنده خود ابزاری برای دیدن دنیا، ساختن 
واقعیــت، فهم و درک جهان و پیش بینــی آینده ارائه می کند.
ایدئولــوژی برای مفهوم فضیلت، اخالق، ارزش تعیین تکلیف 
می کند و بدین سبب نقش و جایگاهش در نظام های آموزشی و 

برنامه  درسی مورد مناقشه است.

نقد ادعای »ایدئولوژیک شدن کتاب های درسی« 
حجت االســالم علی ذوعلــم، رئیس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی اگر چه در این میزگرد حضور نداشته اند 
امــا در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم دربــارة برخی ادعاها 
مبنی بر ایدئولوژیک  شــدن کتاب های درسی اظهار داشته اند: 
»ایدئولوژیــک بودن کتاب های درســی که برخــی از آن نام 
می برند، تعبیر غلطی اســت.اینکه می گویند کتاب های درسی 
ایدئولوژیک شــده اند، به چه معنی اســت؟ ایدئولوژیک شدن 
معانــی و کاربردهــای مختلف دارد. اگر منظور این اســت که 
کتاب های درســی نوعی تعصب ورزی را بــه دانش آموزان القا 
می کنند،  باید بگویم کتاب های درسی پیش روی شما هستند، 
در کــدام بخش این کار را انجام می دهنــد؟! حتی کتاب های 
دین و زندگی و هدیه های آســمانی نیز اندیشــه ورزی، تفکر و 

پرسشــگری را در دانش آموزان رشــد می دهند؛ چون مبنای 
اندیشه اسالمی بر تفکر، عقالنیت و اندیشه ورزی است. بنابراین 
ایدئولوژیک  بودن کتاب های درسی حرف درستی نیست و اگر 
کســی در این زمینه مطلبی می گویــد، باید به صورت موردی 

شواهدش را ارائه دهد.«
رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با رد  اینکه 
برخی می گویند در40 سال اخیر نتوانسته ایم به طور کامل در 
تربیت دانش آموزان مؤثر باشــیم، گفت: »در جوامع پیشرفته 
هم ریزش هایی وجود دارند و اختالف نســل جوان و نوجوان 
با نظام حاکم بسیار بیشتر اســت. برای خانواده ها بسیار مهم 
اســت که فرزندشان به کدام مدرســه می رود. هم اکنون افراد 
زیادی با بنده تماس می گیرند، و از من مشــورت می خواهند. 
حتی خانواده هایی که ممکن اســت نســبت به برخی مسائل 
چندان حساس نباشــند هم برایشان مهم است که فرزندشان 
به چه مدرسه ای می رود و چه آموزه هایی به او منتقل می شود. 
برای خانواده ها مهم اســت که فرزندشــان با اخالق صحیح و 
 توانمند تربیت می شــود یا بدون مسئولیت و بی قید و بند بار 

می آید.«
حجت االسالم ذوعلم تأکید کرد: »اگر نهاد مدرسه در جامعة 
ما نبود، آن وقت می فهمیدیم که جامعه به چه مصیبتی دچار 
می شد. دانش آموزان در مدرسه بسیاری از آداب و مهارت  ها را 
به دســت می آورند، پس مدرسه نقش مؤثر و کارآمدی داشته 
است. اما در یک گسترة 14 میلیونی دانش آموزان هرچقدر هم 
تالش کنیم باز هم جای کار دارد. آیا دانشگاه ها کاماًل توانمند 
و مؤثر بوده اند؟ در تمام عرصه های تبلیغی، فرهنگی، آموزشی، 
دانشــگاهی، حوزوی و آموزش وپرورش این سؤال مطرح است 
اما مســئولیت آموزش وپرورش بسیار گسترده تر از بقیه است. 
چون 14 میلیون دانش آموز در حســاس ترین مقطع سنی هر 
روز چندین ساعت در مدرسه حضور دارند و انتظارات جامعه ـ 
که به حق اســتـ  از آموزش وپرورش بسیار است و باید تالش 

بیشتری کنیم.«
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