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معرفی مختصر مشخصات کتابشناختی اثر
با مبنا قرار دادن ویراست سوم کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی شامل  01فصل ،مقدمهای بر بیست و پنجمیی سیالدرد ویراسیت سیوم
کتاب ،قدردانی از ویراست سوم ،مقدمهای بر ویراست دوم و قدردانی از ویراست دوم است.
عناوی فصلهای کتاب عبارت است از:
فصل اول :در باب تحلیل سلطه
فصل دوم :ایدئولوژی و بازتولید فرهندی و اقتصادی
فصل سوم :اقتصاد و نظارت در زندگی روزمره مدرسه (به همراه نانسی کینگ)
فصل چهارم :تاریخ برنامهریزی و نظارت اجتماعی (به همراه بری فرانکلی )
فصل پنجم :برنامه درسی پنهان و ماهیت تضاد
فصل ششم :نظامهای مدیریت و ایدئولوژی نظارت
فصل هفتم :مقوالت متعارف و سیاستهای برچسب زنی
فصل هشتم :فراسوی ایدئولوژی بازتولید
فصل نهم :تربیت ،میه پرستی و دموکراسی؛ ایدئولوژی و تعلیم و تربیت پس از  00سپامبر
فصل دهم :در باب تحلیل روابط سلطهای (یک گفتدو)
یادداشتها
توصیف مختصر عناوین فصول و محتوای آن
اپل در ابتدای یادداشتی که در مورد ویراست سوم کتاب خود با ای عبارت مهم آغاز میکند که« :در هر تحلیلی از شیوههیایی کیه بیه
واسطه آن قدرت نابرابر بازتولید می شود و در جامعه مورد نزاع است باید به تعلیم و تربیت پرداخته شود .نهادهای تربیتی یکی از ساز و
کارهای اصلی است که از طریق آن قدرت هم حفظ میشود و هم مورد چالش واقع میشود»(.)vii
در مقدمه فصل اول کتاب مینویسد سال ها پیش از م خواسته بودند که سیننی شنصیی در میورد یکیی از مجلیدات آکیارم کیه
تجدید چاپ میشد بنویسم .تالش کردم که اشتغال خاطرههای سیاسی و شنصی خود را مستند کنم که احساس میکنم مجموعیهی
حداقل غیر قابل فروکاست از اصول مسلم در اختیار م به عنوان یک مربی قرار مینهد .خالصه کالمم ای اسیت کیه تعلییم و تربییت
اقدامی خنثی نیست و خواسته یا ناخواسته درگیر عمل سیاسی میشود و خواهد شد.
به نظر اپل سنت نومارکسی 2چارچوب منسجمی برای سازماندهی تفکر درباره تفکر و عمل درباره تعلیم و تربیت در اختیار مینهد
(ص  .)0بولز و جینتیس 3اگر چه در آکارشان در مورد رابطه میان اقتصاد و تعلیم و تربیت سن گفتهاند اما به نظر اپل ای تنها بنشی
از روابط ممک است که مورد بحث آنها بوده است .توجه به ابعاد فرهندی و ایدئولوژیکی که آگاهی را در جامعه شیکل دهیی مییکنید
اهمیت به سزایی دارد .وی بحثهایش را در ای فصل مقدماتی بر اندیشه هیای ییک اندیشیمند اجتمیاعی و فرهندیی بیه نیام رایمونید
 .0استادیار دانشداه خوارزمی
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2. Neo-Marxist
3. Bowles and Gintis
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ویلیامز 0بنا می کند .شنصیت یاد شده اگر چه در میان متنصصان تعلیم و تربیت کمتر شناخته شده است اما آکارش بیر محیور روابیط
نظارت و شکل محتوای فرهندی و رشد اقتصادی نهادها میگردد .در ای بنش وی تالش میکند سه موضوع را توضیح دهید :مدرسیه
به مثابه یک  )0نهاد  )2اشکال دانش  )3خودِ مربی.
اصطالح کلیدی در اینجا موقعیتی بودن 2ای محورهاست .ویلیامز از مقولهی سلطه 3سن میگوید که در آکیار آنتونییو

گرامشیی4

مفصل راجع به آن بحث شده است .مدعای بی طرفی یکی از موضوعاتی است که اپیل در ایی فصیل بیه آن مییپیردازد .بیه نظیر وی
ایدئولوژیها در پرتو سلطه خود وانمود میکنند که بیطرف و خنثی هستند ،اما در عمل ایندونه نیستند .خنثی نبودن فعالیت بیه ایی
معناست که عینیت 5تحت تأکیر امور سیاسی قرار نمیگیرد .ای مدعا به دو دلیل یک مغالطه است :ننست اینکه شواهد فزاینده نشیان
می دهد که خودِ نهاد مدرسه بر حسب برون دادهای اقتصادی امر خنثیای نیست .کسانی چون بوردییو ،6برنسیتای  7و دیدیران چنیی
موضوعی را نشان دادهاند و دوم اینکه دانشی که در مدرسه عرضه میشود غالبا از جهان گسترده تیر دانیش و اصیول ممکی اجتمیاعی
گزینش شده است .به نظر ویلیامز غلبه طبقه بورژوا (متوسیط) فهیم میا از روابیط واقعیمیان در رابطیه و وابسیتدی بیا دیدیران در هیم
می شکند .در بنشی دیدر از ای فصل از دانشوری تربیتی 8و کنش تعیی جایداه 9سن میگوید .مطالعه روابیط متقابیل اییدئولوژی و
برنامه درسی و ایدئولوژی و استدالل تربیتی داللت مهمی برای حوزه برنامه درسی و نظریه و خطی مشی تربیتی بیه طیور عیام دارد .از
ای رو ما نه تنها باید نحوه تحصیل دانشِ دانشآموز را به صورت انتقادی ارزیابی کنیم بلکه باید پرسش کنیم که چیرا وجیه خاصیی از
فرهنگ جمعی در مدرسه به عنوان امری عینی و دانش واقعی عرضه میشود.
در فصلهای بعدی به نقش مدرسه در ایجاد و بازتولید سلطه در دانشآموز میپردازد؛ یعنی سلطه چدونه در اندیشه معلمیان بیه
مثابه روشنفکر عمل میکند .فصلهایی از کتاب اختصاصاً به همی موضوع میپردازد .در فصل دوم اپل مدعی میشود کیه

بازتولیید01

ایدئولوژی ،فرهنگ و اقتصاد در سنتهایی که اکنون بر گفتمان برنامه درسی غلبه پیدا کردهاند عمق بیشتری یافته است .در ای فصیل
با تحلیل نقش برنامه درسی در تعامل میان بازتولید فرهندی و اقتصادی به گونهای روش تر بر جامعه شناسی و اقتصیاد برنامیه درسیی
متمرکز میشود و با بررسی برخی از نقش های مدرسه در رشد فنی به موضوع پیوند بازتولید نابرابری فرهندی و اقتصادی پرداخته می-
شود .فصل سوم در مورد اقتصاد و نظارت روزمره مدرسه است که با همکاری نانسی کینگ 00نوشته شده است ،به آن روی دیدر سیکه
ندریسته می شود .منظور ای است که به روابط اجتماعی و برنامه درسی غیر رسمی و تدریس ایدئولوژیکی یا سلطهگرانیه کیه فراسیوی
زندگی روزمره است ،پرداخته میشود .فصل چهارم که با همکاری باری فرانکلی  02نوشته شده است به تاریخ برنامه درسیی و نظیارت
اجتماعی پرداخته می شود .در ای فصل نویسندگان اعتقاد دارند که باید نسبت به عرضه برنامه درسی به عنوان قلمرویی که دارای یک
تاریخ است بسیار حساسیت به خرج داد چرا که ممک است سنتهای محافظه کار که تمایل به توافق فراگیر و یکپارچه دارند وارد ای
حوزه ش وند .ای فصل ادامه و تعمیق باور به مورد بررسی قرار دادن تارینی مضمونی است که در فصل پیشی به آن پرداخته بود است.
در فصل پنجم به بررسی برنامه درسی پنهان و ماهیت تضاد 03میپردازد .در ای فصل اعتقاد نویسنده ای است که عالئق اجتماعی در
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در اشکال دانش برنامه درسی که در مدارس امروز ایجاد شده است هنوز غلبه دارد .ای عالئیق بازتیاب برخیی از پییش پنداشیتههیای
ایدئولوژکی است که در فصل چهار مورد تحلیل قرار گرفته بود .دانش غالب در طرحهای برنامیه درسیی وسییعاً پفیرفتیه شیده و میواد
آموزشی در علم و علوم اجتماعی را مورد تحلیل قرار میده د و مجدداً به ایدئولوژی توافق که به دانش مدرسه نفوذ کرده و فقدان سهم
برنامه درسی سیاسی نیرومند میپردازد .ای موضوع نیز مورد بررسی قرار میگیرد که چدونه یک سنت گزینشی بیرای ندهیداری ییک
فرهنگ غالب موکر عمل میکند .در فصل شش به موضوع مدیریت سیستمها و ایدئولوژی نظارت پرداخته میشود .توجه اپیل در ایی
فصل به ای موضوع معطوف می شود که چدونه سلطه در زیر بنای اندیشیه مربییان بیا نقیب زدن بیه نقیش اییدئولوژیهای میدیریت در
سازمان مدارس و دانش برنامهی درسیِ گزینشی عمل میکند .در طی چنی بررسیای هم خنثیی نبیودن اخالقیی و اقتصیادی و هیم
استفاده از آنها به مثابه سازوکارهای سکوت 0سیاسی ،توافقی و نظارت اجتماعی نشان داده میشود .در فصل هفتم به موضوع مقیوالت
متعارف 2و سیاستهای برچسب زنی پرداخته می شود .اپل در ای فصل به پژوهش در باب اشباع ایدئولوژیکی آگاهی مربیان میپردازد.
بر ای موضوع متمرکز میشود که چدونه سرمایه فرهندی گروههای غالب در مقوالتی به کارگرفته میشود کیه "قربانییان را سیرزنش"
میکند ،یعنی کودکان و نه مدرسه یا جامعهای که شرایطی را برای شکست و موفقیت فراهم میکند .در فرایند پیچییده برچسیب زنیی
اجتماعی ،مدارس نقشی اساسی در سهیم ساخت انواع منتلف دانش و اختصاص دادن به گونهها و طبقات منتلف افراد ایفا مییکنید.
در ای فصل به تحلیل شیوه کنش برچسب زنی مدرسه و نحوه عملی کردن پیش پنداشتهای ایدئولوژیکی پرداخته میشیود .اپیل در
ای فصل اذعان می کند که از یک چارچوب نومارکسی برای اتصال دانش مدرسه ،برچسبها و نهادهایی که مدرسه را احاطه کردهاند با
نشان دادن اینکه چدونه «مسائل مربوط به موفقیت» و مانند آن به طور طبیعی در کیارکرد روزمیره نهادهیا ایجیاد مییشیود اسیتفاده
میکند .در فصل هشت تالش اپل ای است که نقشهای سیاسی را نیز عالوه بر نقشهای تربیتی توضیح دهد .با قائل شدن به چنی
نقشی است که عنوان ای فصل را فراسوی بازتولید ایدئولوژیکی 3میگفارد .در ای فصل مجدداً عالوه بر بازتولید اقتصیادی بیر اهمییت
فهم روابط درونی پیچیده ای که میان مدرسه و دیدر وجوه فرهندی برای عمل رضایتبنشی که باید صورت گییرد تأکیید مییکنید .در
ای فصل مسیرهایی برای پژوهش بیشتر در مورد جامعه شناسی و اقتصاد آموزش و پرورش پیشنهاد میشود .در فصل نهم کتیاب بیه
دشواریهای طرح موضوع میه پرستی در مدارس امریکا پس از رویداد یازده سپتامبر میپردازد .فصل پایانی کتیاب بیا گفتدیوی اپیل
گفتدو در مورد تحلیل روابط سلطهای جدید پایان میپفیرد .اپل با ای مضمون نتیجه گیری میکند که نقش مربیان و معلمیان نیه بیر
اساس تصوری از معلم به عنوان یک فرد انتزاعی بلکه باید به عنوان یک عامل عقالنی پویا که فعاالنیه علییه سیلطه اییدئولوژی فعالییت
میکند بازتعریف شود.
شرح و بسط مقصود و مضمون اثر
هماندونه که از معرفی محتوای سرفصلهای کتاب بر میآید اپل ابتدا تالش میکند روابط فرهنگ ،اقتصاد و قدرت را در تعلیم و تربیت
امروز بررسی کند و در ای زمینه به تعبیر خودش از اندیشمندانی چون برنستای و بوردیو تاکیر پفیرفتیه اسیت و تحلییلهیای آنهیا را
ارزشمند و عمیق ارزیابی میکند .البته تالش میکند با بر شمردن مالحظاتی انتقادی مسیر خود را نیز از آنها جدا کند .به نظر

اسکات4

مستند سازی تالش هایی که در عرصه برنامه درسی شده است باعث شده است که اپل بتواند نداهی پویا به فرایندهای سیاست گیفاری
در ای حوزه داشته باشد (اسکات .)2118،حاصل چنی مستند سازیای خروج از تبیی یکسویه رابطیه سیاختار و عاملییت اسیت کیه
همواره در مباحث کالسیک جامعه شناسی وجود داشته است و پیش نهادن تبیینی مبتنی بر پویایی روابیط سیاختار و عاملییت اسیت.
1. Quiescent
2. Commonsense Categories
3. Beyond Ideological Reproduction
4. D.Scott
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چنی دستاوری به معنای نقطهی عطفی در جامعه شناسی آموزش و پرورش نیز هست و چشم اندازهای جدیدی بیه سیطوح تبییی و
تغییر در تعلیم و تربیت در اختیار مینهد.
معرفی جایگاه اثر در میان سایر آثار نویسنده و دلیل ماندگاری آن
اگر چه همه آکار اپل مستقیماً به موضوع تعلیم و تربیت و مسائل آن مربوط میشود؛ اهمیت کتاب ایدئولوژی و برنامه درسی مایکل اپل
در میان سایر آکار وی ای است که در ای اکر صراحتاً به مقوله برنامه درسی میپردازد و ابعاد منتلف آن را بیه صیورت مشین تیر از
منظر انتقادی (نومارکسی) مورد بررسی قرار می دهد .آنچه که واضح است ای است کیه کتیاب اییدئولوژی و برنامیه درسیی بنشیی از
منظومه فکری اپل است و ارزیابی آن باید با توجه به مجموعه آکار وی صورت گیرد .زمینههیای موضیوعات کتیاب اییدئولوژی و برنامیه
درسی پیشتر به عنوان مثال در اکر دانش رسمی :دانش دموکراتیک در عصر محافظه کاری 0وی فراهم شده بود .به نظر تیور «اکیر ییاد
شده مورد تحسی کسانی چون پاول ویلیس ،2ماکسی گری  ،3هنری ژیرو 4و پائولو فریره 5قرار گرفتیه اسیت» (تیور .)2110،263،اکیر
ایدئولوژی و برنامه درسی اپل از آن رو که به طور مستقیم از منظر تئوری انتقادی به مقوله برنامه درسی میپردازد و موضوعات مهمیی
چون قدرت ،سلطه و بازتولید را در تعلیم و تربیت تحلیل و ارزیابی می کند یکی از آکار طراز اول در ای حوزه به شمار آیید و در تیاریخ
مطالعات برنامه درسی اکری ماندگار باشد .البته همچنانکه در پایان مقدمه ای کتاب مینویسد هیچ کتاب (و نویسندهای) سن آخیر را
ندفته است و باید به مقوله نوشت و تفکر به عنوان پدیدهای مستمر ندریست.
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