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انگار که از  ندارند محکمی جایگاه قضاوت و برهان عمل، و تفکر اصلی فاکتورهای استاندارد، هایآزمون عصر در مروزها

 اقدام 2روباتشبه هایتکنسین مشابه که زدامهارت معلمان رشد به رو روند مانند دقیقاًاند، پنجره به بیرون پرت شده

 .آورندمی در امتحان درخدمت فقط اندک بهایی به را تدریس و کرده

 

 

   Henry A. Giroux (1943-Present)  

  نگاهی به زندگی شخصی و علمی

-زندگی حرفه وی در آغاز شد، متولد در ایاالت متحده آمریکا 9آیلند رود تایال پراویدنسشهر  در 3493 سپتامبردر   3ژیرو آرماند هنری

پس از شش سال به دانشگاه اما  ؛معلمی را انتخاب و شش سال را به عنوان معلم مطالعات اجتماعی به تدریس پرداخت حرفه اش،ای

استاد تعلیم و  3411از سال  ریافت مدرک دکتری،دپس از  ویدریافت کرد. 3411در سال  5ملونکارنگی دکترای خود را ازو  بازگشت

 و تعلیم و تربیتاستاد  به عنوان 3493 سپس از سال وی .در آنجا به فعالیت مشغول بود 3493سال  تا شد و 6دانشگاه بوستون تربیت

یک  مدیربه عنوان ین همچن در آنجا وی، مشغول به کار شد. اوهایو ایالت آکسفورد شهر در 1دانشگاه میامی در شناخته شده یمحقق

 جایی که اورفت؛  دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به 3442وی سپس در سال  نمود.میایفای نقش  فرهنگی مطالعاتو مرکز مرکز تربیتی 

ت و تعلیم و تربی در واتربری انجمن مدیر او همچنین به عنوان .ماندنجا آ 2009 و تا سالرا تصاحب در دانشگاه  9واتربری استادیکرسی 

 حاضر حال و درنقل مکان کرد  کانادا 4مستردانشگاه مک استادی به  کرسیبا  2009سال از  او .کردمی فعالیتنیز  مطالعات فرهنگی

 مشغول فعالیت و پژوهش است. کانادا انتاریو، مسترمک دانشگاه در در حوزه ارتباطات 30جهانی شبکه تلویزیون استادیکرسی  دارای

 تربیت عمومی و انتقادی، پداگوژیهای پردازی در حوزهپژوهش و نظریه به خاطرکانادایی  -نظر آمریکاییصاحب ژیرو به عنوان یک

به عنوان ها در هر یک از این زمینهکه  ایگونه، و مطالعات رسانه شناخته شده است. بهلعات جوانانامطالعات فرهنگی، مط آموزش عالی،

 50به عنوان یکی از  33المللی روتلدجبررسی انتشارات بین در 2002در سال  ژیرو آید. حساب میبه پردازان ترین ایدهیکی از شاخص

است.  شده منتشر بخش از کتاب395 ،مقاله 330، کتاب 95است. از وی بیش از شده  انتخابگذار تعلیم و تربیت تأثیرنظر صاحب

رده است. را به دست آوپژوهشی  دعدهای متو گرنتلی لمالبر بینجوایزی معتهای باال در حوزههایش س پژوهشهمچنین ژیرو به پا

المللی در حوزه تعلیم و مجله معتبر بین بیستبیش از  تحریریه تئژیرو به عنوان سردبیر یا عضو هی پردازی،عالوه بر پژوهش و نظریه

مجله تعلیم و  ؛33برنامه درسی و تدریس؛ 32بر تعلیم و تربیت، پداگوژی و مطالعات فرهنگی یمرورهمچون رسانه، سیاست  ،تربیت
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 ؛به عالوه کند.می ایفای نقش ..و. 9مجله تربیت پسااستعماری؛ 3جستارهای برنامه درسی؛ 2پردازی در برنامه درسیمجله نظریه ؛3تربیت

 باشد.می  5مرزی یپداگوژمبدع  و پداگوژی انتقادی سیاسی، درسی برنامهمقاومت،  ی نظریهژیرو یکی از نمایندگان برجسته

 شرح و تفسير اندیشه و افکار

به  را دنبال کرده،، خط فکری نئومارکسیستی مطالعات جوانان ،های مختلف از جمله تعلیم و تربیت، مطالعات فرهنگیژیرو در تمام حوزه

-سند که در مقابله با تفکر سرمایهاشنپرداز انتقادی میعلمی بشناسند به عنوان یک نظریه همین جهت وی را بیش از اینکه در یک فیلد

ربیت عمومی و ت ها سعی کرده از پداگوژی انتقادی و تعلیمحوزه اخته است. اما با این حال در همهپردازی پردنظریهداری ایستاده و به 

نیست بلکه در همه جا ویژه زیرا وی معتقد است که تعلیم و تربیت انتقادی یک بدنه از دانش  ؛، الف(2009)ژیرو،  دصحبت به میان بیاور

 .(3499) تواند مطرح باشدمیای و هر حوزه

از پردازان انتقادی تعلیم و تربیت عمدتاً همچون سایر نظریهتوان گفت که می ویاثرپذیری رباره د ،های ژیروقبل از بررسی دیدگاه

 6جینتیسکتاب بولز وژیرو داشته  گیری برچشم تأثیراثرهایی که یکی از ، عالوه بر مکتب فرانکفورتورت اثر پذیرفته است. فمکتب فرانک

شد و  گذار منجر به نظریه بازتولید در تعلیم و تربیت تأثیراین کتاب  است؛ (3416)1 داریسرمایه یآمریکا ای درمدرسه با عنوان آموزش

این که  گویدمیژیرو در مورد این کتاب پذیرفت.  تأثیراز آن انتقادی و برنامه درسی تا حد زیادی  پداگوژیو حول های اولیه ژیردیدگاه

 یوئی و پیروانش را درنوردیده استمرزهای نقد سنتی مربوط به د کهاین لحاظ اهمیت دارد که زبان جدیدی را ابداع نموده  اثر از

د که کنکتاب عبور از مرزها، اظهار میژیرو در  .استهای مارکس م گرفته از اندیشهالها و کتاب مذکور بازتولید نظریهخود (. 3442)ژیرو،

 ولید و نقدهای موجود در آن بهژیرو با الهام از نظریه بازت(. 3442)ژیرو، یسم استدرک ماهیت پداگوژی انتقادی وابسته به درک مارکس

توانند در مقابل گرفت که مینا در نظر میاعالنی تواکنشگران را ف ،زد که بر خالف نظریه بازتولیددست ت مپردازی حول نظریه مقاوایده

 داند )پین،انتقادی متفکران مکتب فرانکفورت می نقدهای ژیرو را عمدتاً مرهون نظریه نیز 9موریسون .جریان موجود مقاومت کنند

در  کرد. پوشیچشمو های ژیرگاهپرداز رویکرد انتقادی بر دیدفریره و گرامشی به عنوان دو نظریه تأثیرتوان از عالوه بر این نمی (.3396

اندیشمندان این مکتب،  یی انتقادی مکتب فرانکفورت وآراومارکسیستی، که بیش از همه در قالب نظریهئانتقادی ن توان اندیشهکل می

 هنری ژیرو دانست. پردازینظریهمتجلی شده است را مبنای 

 پداگوژی انتقادی

ن نگاهی بیات نظری خود به خدمت گرفته، پداگوژی انتقادی یا رادیکال است. این واژه هم مبیّای که ژیرو در ادترین کلید واژهاصلی

ژیرو له سیاست گره خورده است. أبا مس بلکه عمالً ،خاص از تعلیم و تربیت نئومارکسیستی است که از نظر ژیرو نه تنها خنثی نیست

آموزان ای حیاتی برای تبدیل نمودن دانشگیرد که عرصهجتماعی در نظر میپداگوژی را همچون شکلی از امر سیاسی، اخالقی، و تولید ا

ای از عقاید ژیرو در (. این عبارات نمونه،ب،2009؛ 3442)ژیرو، آوردبه فاعالنی سیاسی در قالب شهروندانی منتقد و فعال را فراهم می

گوید و معتقد به سیاسی آموزش و پرورش سخن میمورد آموزش و پرورش است، به طوری که وی در کل آثارش، از نوعی هویت 

 کند که مربوط به پداگوژی انتقادی است و دربردارندهها و نکاتی را مطرح میژیرو شماری از ایده پداگوژی رادیکال یا انتقادی است.

-باشد )فیشمن و مکمی ندهاهای سیاسی نظام آموزشی، لزوم درک و تحول جامعه و مدرسه، و نقش کلیدی معلمان در این فرایجنبه
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ها به از آن رویکردهایی در آموزش است که گاهیای گوناگون مجموعه پداگوژی انتقادی به عنوان یک حوزه، دربردارنده (.2005، 3الرن

ر اهمیت پرورش (. این نوع پداگوژی ب2009، 2شود )هوویآفرین یا فرارونده، نام برده می، تحولبخشبخش، رهاییعنوان آموزش آزادی

(. ژیرو 3396فتحی واجارگاه، ) دارندتأکید دارد؛ یعنی آن دسته از سوادهای اجتماعی که کاربردی، فرهنگی و انتقادی سوادهای چندگانه 

کند. پداگوژی م و محوریت اخالق و سیاست در نظریه و عمل آموزشی حمایت میداند که از تقدّپداگوژی انتقادی را گفتمانی می

ها فرهنگ، قدرت و داند که در آنهایی میهای آموزشی، بلکه همچنین مکاندی، مدارس و سایر مؤسسات آموزشی را نه فقط عرصهانتقا

مدافعان این نوع تربیت از  (.2006آیند )ژیرو، های اجتماعی خاصی، با هم گرد میها و کنشها، روایتدانش، در راستای خلق هویت

کنند و کالس درس را مکانی جهت به چالش کشیدن نابرابری رشد فردی و تحول اجتماعی حمایت میکارکرد مدارس در راستای 

ای به آموزش شهروندی، آموزش انتقادی، کید ویژهأبرنامه درسی و آموزش تژیرو در  .دانندمی بهتر اجتماعی و بنیاد نهادن یک جامعه

. ژیرو معلمان را به عنوان کارگران ، ب(2009) انند منابع قدرت را به نقد بکشانندآموزان بتوفرهنگی دارد تا از این طریق دانشسواد 

آموزشی را ظفند تا فضای موجود نظام ومعتقد است معلمان م ؛ب( قلمداد کرده و2009) ( و روشنفکران مردمی2006؛ 3442) فرهنگی

 به چالش بکشانند.

 مرزی پداگوژی

ژیرو با تأکید بر  .(3449؛ 3442؛3443) ای استمرزی یا حاشیه پداگوژیکند آن حمایت مییعنی از راهکارهایی که ژیرو مطرح و از 

ای که سرشار از وحشت، نابرابری و کند. در جامعهشده، ضرورت توجه به تربیت آنان را خاطرنشان میرانده یا به حاشیه های جانبیگروه

فتحی ) ی درسی مدارس ندارندبرنامهشوند و صدایی در رانده می های بسیاری به حاشیههای تحمیل شده است، گروهمحرومیت

ی آموزش و در عرصه 3گرایی فرهنگیه رانده شده است که ژیرو از کثرتهای به حاشی(. در حمایت از همین گروه3396واجارگاه، 

مک  )ژیرو و دهدتقاد قرار میمورد ان رستی، فرهنگ اصیل، و هویت ملی راپمیهن مربوط بههای سنتی پرورش حمایت و دیدگاه

ی آموزش که در عباراتی نظیر: انتقال یک کارانهآویز قرار دادن اهداف محافظه. وی عقیده دارد که دیدگاه سنتی با دست(3443الرن،

-جب نادیدهکه هر شهروندی باید آنرا بپذیرد، مو واحد دست و استاندارد، و همچنین یک هویت ملییک تاریخ ملی اصیل، سواد فرهنگی

کاران عالوه بر تهدید فرهنگ و دموکراسی، به طرز خطرناکی موجب های محافظهشود. ژیرو اعتقاد دارد که دیدگاهها میگرفتن تفاوت

گرایی فرهنگی هستند که امکاناتی را در معتقد است که مربیان نیازمند تعریفی از کثرت شود. در حقیقت ویبروز گفتمان نژادپرستی می

آموزان و معلمان بتوانند با گذشتن از خط قرمزها، در دانش هایی تبدیل نمایند که در آنار آنان قرار دهد تا مدارس را به مکاناختی

بنابراین (. 3442شوند، شرکت نمایند )ژیرو، ها برای گفتگو با یکدیگر میگونی از فرهنگتأمالت انتقادی و نژادی که موجب اجتماع گونه

درسی  کند که برنامهژیرو پیشنهاد می ای است که در آن صداهای دیگر نیز شنیده شود. برای این کارسی مطلوب ژیرو برنامهدر برنامه

درسی  تدوین نوعی برنامه نیز باید در زمینهو مدرسان  باید بر اساس منابع فرهنگی که یادگیرندگان با خود همراه دارند، تدوین شود

ژیرو معتقد است از طریق  (.2006تهیه شده باشد )ژیرو،  کنندفرهنگی و اجتماعی که در آن زندگی می اقدام کنند که با توجه به زمینه

در ژیرو . بنابراین (3499) گی ببینندتربیت را امری سیاسی، اجتماعی و فرهن شودند تاآموزان قادر میاگوژی مرزی معلمان و دانشپد

آنها در برنامه درسی شنیده  یهای فرهنگی، صداتآموزان به حاشیه رانده شده و اقلیبه دانشاز طریق توجه  سعی داردپداگوژی مرزی 

-شنیده میر تربیت صدای یگ گروه د در این رویکرد عمالًزیرا  ،خیزدمقابله با دموکراسی مرسوم بر می بهشود و همین جاست که وی 

 به حاشیه رانده شوند.چون فرهنگ ملی، یا فرهنگ استاندارد مجبورند  عقالنی ها با عناوینیشود و بقیه گروه
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 نظریه مقاومت

 بحث ژیرو در نظریه مقاومت این است که سلطهیکی دیگر از کارهای ژیرو توسعه و تدوین نظریه مقاومت در تعلیم و تربیت است. 

آموزان باید از هر فرصتی برای مقاومت در برابر آن و دانش معلمان  ین پنهان بودن، بسیار غالب و فراگیر است و بنابراینفرهنگی در ع

های درسی، باشند و این اقدام متضمن بازپرسی انتقادی از برنامه "هایی در این سپر سخترخنه"استفاده کنند. آنان باید در جستجوی 

شوند، خواه هایی مسکوت گذاشته میهایی مورد تأیید قرارگرفته و چه فرهنگها چه فرهنگکه در این برنامهبرای طرح این پرسش است 

حرف ژیرو در نظریه . (3396)پین، هافرهنگه بر اساس تعلق به خردهبر اساس مقوالت نژاد، طبقه و جنسیت باشد و خوا این پرسش

آنها را به استثمار و که گرانی توانند برای براندازی سلطهشرایط خود آگاه شوند می نسبت به مقاومت این است که اگر طبقات زیر دست

نه تنها مستقلی است که  نظریه مقاومت، مدرسه نهاد نسبتاً در(. 3443 3493،3493،)ژیرو کشانند، به مبارزه برخیزنداستضعاف می

عالیق و منافع  ع تناقض نیز هست. به همین جهت برخی اوقات، بر خالفسازد، بلکه نوعی منبآمیز را فراهم میامکان بروز رفتار مخالفت

دی ای سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی است که تا حدو، بلکه عرصهاقتصادی نیست نماید. مدرسه نهادی صرفاًگروه حاکم عمل می

ان فاعالنی توانا در موزان به عنوآگی و دانشبه عنوان کارگران فرهنداری است و در این محیط معلمان مستقل از اقتصاد بازار سرمایه

مقاومت عبارت است از اقدامات آگاهانه و از این منظر  (.2003)آرونوویتز وژیرو، توانند مقاومت کنندطبقه مسلط میهای مقابل خواست

پردازان گیرد. نظریهانجام می هو یا مدرس های مسلط موجود در جامعهکسی برای به چالش کشیدن سلطه و ارزش ناآگاهانه که به وسیله

تعریف  های ممکن برای تحول اجتماعی و فرهنگیرفتاری متمایز دانسته و آن را به عنوان کنشمقاومت را از کج از جمله ژیرو انتقادی

  (.3444)کانپول، کنندمی

های عملی بیش از اینکه به دنبال پروژه هاتتوان گفت که وی همچون سایر نئومارکسیسهای ژیرو میها و پروژهدر رابطه با پژوهش

وی در حوزه تربیت و برنامه های مهم برخی از پژوهش توانباشد. با این حال میمیپردازی نظری و نقد وضع موجود باشد به دنبال ایده

برنامه درسی پنهان و (، 3493) (، نظریه و مقاومت در تعلیم و تربیت3493) ایهایدئولوژی، فرهنگ و فرایندهای آموزش مدرسدرسی را 

بین (، 3499) (، معلمان به مثابه روشنفکران: به سوی یک پداگوژی انتقادی درباره یادگیری3493) آموزش اخالقی: فریب یا اکتشاف

مید: نظریه، فرهنگ و آموزش های ا، به عنوان ویراستار(، پداگوژی و سیاست3443)"های مطالعات فرهنگیمرزها: پداگوژی و سیاست

 نام برد. را (3441) ایسهمدر

 ها و نظرات ژیرو در برنامه درسی انعکاس دیدگاه

در نگاهی کالن و مبتنی بر ، برنامه درسی را از حالت تکنیکی و خطی خارج ساخته و آن را نظران نظریه انتقادیژیرو و سایر صاحب

-گیری در مطالعات برنامه درسی را جریان بازسازیو جهت ترین کمک در تغییرهای سیاسی تحلیل نمودند. در واقع شاید اصلیدیدگاه

میالدی سایه سنگین  10چرا که تا قبل از دهه  باشد. ترین آنها ژیرو و اپل میگرایان مفهومی در برنامه درسی  ارائه داده باشند که عمده

های های دیگر امکان ابراز و طرح دیدگاهو رویکردنظران را در بر گرفته بود که سایر صاحب علم گرایی و سنت گرائی به حدی این رشته

های نئومارکسیستی در گاهدسیاسی و مطرح کردن دی ملَگرفتن عَپردازانی همچون ژیرو با در دست جایگزین نداشند. در این فضا نظریه

ای به حوزهو ات برنامه درسی شد به مطالعریزی درسی شناخته میبرنامهعنوان برنامه درسی این رشته را از فضای تکنیکی که تحت 

؛ 3442) کارگران فرهنگی تحت عناوینمعلمان را به عنوان کارگزاران برنامه درسی ثر از فرهنگ و سیاست قلمداد نمودند و أشدت مت

به  سیاسی، نظام سیاسی را –آنها را موظف نموده تا به عنوان کاری اخالقی ؛ب( قلمداد کرده و  2009) ( و روشنفکران مردمی2006

 چالش بکشند. 
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