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 شناسی پشت دیوارهای مدرسهجامعه 

 مقدمه

هانری ژیرو در کتاب سیاست و فرهنگ زامبی در توصیف وضعیت معاصر جامعۀ آمریکا و در تبیین چگونگی ظهور قسمی 

 کند.اشاره می سوادی مدنیبی عنوانای تحتاقتدارگرایی جدید به مسئله

سوادی مورد نظر او اشاره به ناتوانی سوادی مدنی چیزی بیش از ناتوانی در خواندن کتاب یا فهم اخبار است. بیبه باور او بی

فرد در خواندن جهان و استیصال در ایجاد پیوند میان مسائل شخصی و مناسبات کلان اجتماعی دارد. این تعریف به اذعان 

میلز است. بینشی که از دید میلز نیز توانایی پیوند امر شخصی و امر عام به رایتختی سیشناژیرو یادآور مفهوم بینش جامعه

 .های فردی و جمعی در راستای تغییر جهان استآید و آموزش آن، پایۀ بسط و شکوفایی امکان عاملیتشمار می

ک زوال دمکراسی و سر زندگی حیات شناسی برای میلز معیاری برای دررسد به همین خاطر، فقدان بینش جامعهبه نظر می

شناختی که اتفاقًا در زمانۀ نفی هر گونه کلیت و تمامیت به بهانۀ ترس از توتالیتاریانیسم ای نقشهآید. گونهسیاسی به شمار می

نا، ها و زوال معپایان دالو اعلام شکست هر گونه تلاش برای بازنمایی عینی و مرگ سوژه خردورز و سرخوشی از بازی بی

رسد. تلاشی نظری که در دورۀ بسط سلطه و حاکمیت هر دم افزون منطق جهان آمد روز به نظر میچون طلبی خلاف هم

نظرانه و ارتجاعی بیش از هر زمان دیگری مورد های تنگگراییکالایی و سیطره اقتدار بروکراتیک و ظهور انواع و اقسام هویت

 .نیاز و خواستنی است

 شناختیگذاری جامعهکتدریس یا اشترا

شناسی در نظام آموزش عمومی را براساس نحوۀ توان ارزیابی محتوا و روش آموزش جامعهبا ارائۀ این توضیح مختصر می

شناختی بررسی کرد. قطعًا چنین آموزشی مفروضات ضمنی خاصی دربارۀ یاددهنده و یادگیرنده و آموزش بینش جامعه

سازد. رد و نیز پیوند فرم و محتوا در این کلاس الزامات پداگوژیکی خاصی را ضروری میمحتوای آموزشی در دل نهفته دا

بندی شده، بلکه برخاسته از تجربه زیسته و با توجه جان و بستهچون دانشی انتزاعی و بیمحتوای آموزشی در این کلاس نه هم

 شود.آموز خلق میبه وضعیت انضمامی دانش
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گر یادگیرنده در فرایند کند یاریسازی مداوم تلاش میعنوان راهنما با مسألهچون دانای کل؛ بلکه بهشناسی نه هممعلم جامعه

 شده براساس عقل سلیم باشد.سازی واقعیت غیرشفاف درکشفاف

 های مخدوش و چیزواره است و در این مسیر یادگیرندهواره شده و معرفتبرداری و افشای جهان سنگهدف او تسهیل پرده

ای که تمام واقعیت را در لوحانهشود از آگاهی سادهسان فاعلی شناسا با کشف روابط درونی پدیدارهای مختلف قادر میبه

ای صلب سان هستهگیری واقعیت را بهای که شکلکند، بپرهیزد و نیز از آگاهی جادوگرانههای آشکار خلاصه میظواهر و تجلی

 .دهد نیز دوری جویدغیرقابل شناخت و غیرقابل تغییر نسبت میو لایتغیر به نیروهای قدرتمند، 

 صدافریادهای بی

شناسی در مقطع متوسطۀ دوم در نظام آموزشی ایران، فقدان این رویکرد را به شدت های آموزشی جامعهنگاهی گذرا به کتاب

این بینش را برسازندۀ اصلی محتوای کتب  سازد. پر بیراه نیست )البته با اندکی چاشنی طنز و مطایبه( که غیاببرجسته می

 شناسی دبیرستان بدانیم.آموزش جامعه

آموزان و برخی حاصل معلمان و دانشبه بعد همواره مورد اعتراض و نارضایتی بی 98ویژه از سال های تألیف شده بهکتاب

نش به انتقادات تا به امروز نوید تغییر اساسی شده از برخوردهای پیشین و واکاساتید دانشگاهی بوده و البته دورنمای استنباط

 این رویه را به همراه نداشته است.

 سوسمت و سوهای بی

شناسانه با حذف تاریخ و های شرقهمانند ایدئولوژی کتاب پایۀ دهمالذکر و به شکل ویژه های فوقبه صورت کلی کتاب

وژیک از روندهای جهان معاصراند؛ بازاندیشی که با حذف و نادیده دهندۀ بازاندیشی مخدوش و ایدئولهای ضروری، ارائهمیانجی

های انگاشتن عوامل ساختاری؛ نظیر بازار و دولت، طبقه و نیز فرایندهای مربوط به قدرت و آنتاگونیسم در درون جامعه، کلیت

نوزدهمی در قالب های قرن انتزاعی، همگن و بری از هر گونه تنش درونی و پیچیده را به سبک و سیاق کلاسیک

آلیسمی کند و با تکیه بر ایدههای نظیر جامعهء مادی/ جامعهء معنوی یا جامعهء مبتنی بر حق یا باطل ارائه میدیکوتومی

دهد. البته های مشخص تقلیل میها و هویتگرا، تمامی مصائب و مشکلات جهان مدرن را به قسمی کجروی از ارزشفرهنگ

های نظری موجود در حوزۀ کارگیری و تصرف برخی مفاهیم و سنتشده تلاش دارد با بهگفتمانی اتخاذناگفته نماند استراتژی 

شده را به زیور مفاهیم علمی بیاراید و اتفاقاً این تلاش به های گفتهشناسی، بدون توجه به تناقضات و عدم انسجام، تقابلجامعه

وز و سختی تدریس برای معلم را دو صد چندان کرده است. سوای رقص آماصطلاح خلاقانه دشواری فهم کتاب را برای دانش

 ها و خطاهایی عیان و برجسته است.مفهومی دشوار فهم و دیریاب حاکم بر کتاب در بسیاری از دروس، کاستی

 بررسی و نقد کتاب درسی

گیرد. موارد رادات مورد توجه قرار میدرس کتاب، برخی از این ای 41در ادامۀ این نوشته، از طریق چند نمونه درس از مجموع 

 .سازدمورد میها را بیقابل نقد و بررسی بیشتر از این چند نمونه است و صرفاً پرهیز از اطالهء کلام اشاره به آن

 درس دوم

 

http://www.ensaniha.ir/


                                             www.ensaniha.ir                                  م انسانیی علوسایت تخصص انسانیها؛        

3 
 

 89شناسی دهم؛ چاپ کتاب درسی جامعه 41صفحه 

شده در باب نسبت کنش اجتماعی و هنجار به این نتیجه رسید که کنش اجتماعی به لحاظ وجودی بر توان از توضیح ارائهمی

س قاعده و الگویی که مفهوم هنجار، ذاتِی کنش اجتماعی است و هر کنش اجتماعی قطعًا براساهنجار تقدم دارد، درصورتی

 .های معنایی این مفاهیم استسخن بر سر تقدم و تأخر کنش و هنجار به معنای عدم درک ضرورتشود. انجام می

 درس ششم

 

 89شناسی دهم؛ چاپ کتاب درسی جامعه 98صفحه 

گرایانه، رویه و رویکرد تلفیقی و ظاهراً دیالکتیکی را برگزیده است؛ شناسی فردگرایانه و کلکتاب برای پرهیز از خطاهای روش

های ل از کنشها را مستقهای صرفًا فردی نیست و از سوی دیگر ساختارها و الزامات آنیعنی از سویی قائل به وجود هستی

شناسی پرهیز های جامعهگرایی برخی نظریهشده از جهتی از ارادهگیرد. بصیرت نظری به خدمت گرفتهانسانی در نظر نمی

شود، داند چیره میء مناسبات ساختاری میکند و از سوی دیگر بر ضعف نگاه ساختارگرایانه که کنشگر را اسیر و شیءوارهمی

 .های ضروری، ناتوان از برساختن تئوری تلفیقی کارآمد استدلیل غیاب میانجیاما این ترکیب نظری به

تأکید بر خلق  .آیدشود، جهان اجتماعی مخلوق آگاهی و ارادۀ فرد انسانی به شمار میگونه که از جملۀ اول استنباط میهمان

باشد. با در نظر گرفتن می« وضعیت و شرایط از پیش داده شد»جهان اجتماعی توسط کنشگر، ناشی از حذف میانجی ضروری 

توان از مفهوم خلق و آفرینش، به تعبیری که در کتاب کند، نمیشرایط از پیش داده شده که کنشگر را قادر به انجام عمل می

ها دیگر خالق جهان ء پیشین )مناسبات اجتماعی قبلی( را در نظر بگیریم، انسانر وضعیت داده شدهاگ .آمده است استفاده کرد

هایشان جهان اجتماعی را تغییر تر آن است که گفته شود کنشگران از طریق کنشتر و صحیحاجتماعی نیستند، بلکه درست

 .کنندتولید میدهند و یا بازمی

 درس هشتم

 :رو هستیمباب تمایز هویت اجتماعی و هویت فردی با توضیح زیر روبه کتاب در 89در صفحه 
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برخلاف نیت خود و در تضاد با رویکرد ًا شده این مدعا را مطرح ساخت که مؤلفین کتاب احتمالقول ذکرتوان براساس نقلمی

سویی قابل توجهی را با برخی گرایشات و مبانی فلسفی غربی به بندی، قرابت و هم، با ارائۀ چنین صورتاصلی حاکم بر کتاب

، کندای مطلق و نامشروط را به ذهن متبادر میشده تصویری از سوژهکنند. جملۀ آخر پاراگراف نقلطور ضمنی اعلام می

گیرد. درکی که پایهء فلسفهء آگاهی دکارتی ست، ای که خود از درون و براساس جدایی مطلق عین و ذهن شکل میسوژه

گیری و قوام، شود؛ بر این اساس، هویت انسانی جهت شکلسوژهء دکارتی به شکل من منفرد و منفک از جامعه نمایان می

قرابت قرائت کتاب از هویت فردی که نیازمند پیوند و عضویت در جامعه نیست باشد. البته نیازمند جامعه و محصول تاریخ نمی

های مستقل و منفک از مناسبات عنوان اتمگرا هم بهگرایی کلاسیک هم قابل پیگیری است. سوژۀ فلسفۀ تجربهدر سنت تجربه

تاریخی تابع عقلانیت هزینه و فایده آیند و براساس منطقی فراهای درونی به حرکت درمیاجتماعی براساس منافع و خواسته

آید. فردی مستقل و منتزع شناسی لیبرالیسم نیز به شمار میکند، چنین درکی از سوژه، پایه و مبنای هستیاقدام به عمل می

آدام گرایی متفکرینی همچون کروزوئههای فرا فردی ست؛ برداشت مورد اشاره یادآور رابینسوناز فرایندهای اجتماعی و هستی

اند. گیر تنها بنیان توضیح خود را استوار ساختهاسمیت و ریکاردو نیز هست که در قالب مفروض گرفتن شکارچی و یا ماهی

شناسانه بلکه توهمی محصول بسط و رشد مناسبات بورژایی ست. البته این مفروض گرفتن نه صرفاً ترفندی ادبی و زیبایی

گیرد، های کنش بشری در بطن روابط و مناسبات اجتماعی شکل مید که چون تمام سویهگونه خلاصه کرتوان ایندرنهایت می

تکرار سخن چارلز هورتن کولی یعنی این نکته که هر  .جدا کردن هویت فردی مستقل از جامعه، مدعایی غیرقابل دفاع است

ردن منظور و مقصود مدعای این نوشتهء شناسد شاید بیانی ساده برای روشن کبیند و میکسی خود را در آینهء دیگران می

های مورد اشارهء کتاب، نظیر زرنگی یا کوتاه باشد. هیچ فردی بدون پیوندهای گفته شده هرگز قادر به تشخیص و اطلاق صفت

 .نخواهد بود« محصول عضویت در گروه نیست»عنوان هویت فردی که به قول متن کتاب تنبلی و رنجور بودن و ... به
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