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 چكيده 
شکل « پرورش»و « آموزش»پس از انقالب با تشکیل امور تربیتی در مدارس افتراقی میان 

گرفت. از يک سو امور تربیتی ايجاد شد که مذهب و تربیت مذهبی مالک اعتبار آن بود و 

زاد  گسترش يافت که هم« دانش»کرد، از سوي ديگر آموزش نظام نیز از آن حمايت می

همراه آورد که  اي به پرورش مدرن بود. آموزش دانش در مدارس، منطق نقادانه  و  آموزش

تربیتی در -هاي مذهبیالجرم با آموزش علوم مذهبی دچار اصطکاک شد. درواقع آموزه

ي انقالب،  ي علمی قرار گرفت. اين فرايند با گذار از دوران اولیه معرض منطق نقادانه

ي پس از آن و اهمیت  هاي توسعهرش، جنگ و ضرورتبوروکراتیزه شدن آموزش و پرو

تر ساخت رنگ تدريج مرجعیت مذهبی را کم وري بههايی چون موفقیت و بهرهيافتن ارزش

-ي نگاه فن جا که به غلبه تر کرد، تا آن را بیش« فناوري»و « دانش»يابی به  و اهمیت دست

ساالرانه روندهاي نو پرورش منتهی شد. محصول اين نگرش ف  ساالر بر آموزش

آموزان تیزهوش،  و پرورش است که عبارتند از: جداسازي دانش  جداسازي در آموزش

ها، جداسازي برحسب میزان  هاي فنی و اعطاي امکانات جداگانه به آنتفوق يافتن رشته

 پرداخت شهريه و نظام گزينش براساس کنکور. 

 ساالري، جداسازي، مرجعیت علمی.: امور تربیتی، منطق نقادي علمی، فنکليدواژگان

 

 

 

                                                           
 yabazari@ut.ac.irنويسنده رابط: پست الکترونیکی  1

 شناختیمطالعات جامعه
ـپژوهشي()علمي



291-311،شمارهدو:20دوره

 1010-2809  شاپا

 ISCدر  نمايه



 

 

 

 

 

 1392، شماره دو، پاييز و زمستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   292 

 

 

 مقدمه
آموزان بود  ي اصلی مدارس آموزش علوم طبیعی و انسانی مدرن به دانش پیش از انقالب وظیفه

هاي ورزشی  و البته برخی از مدارس بسته به بودجه و وظايف خود با آموزش هنرها و فعالیت

نام امور تربیتی در مدارس  قالب نهادي بهآموزان را نیز بر عهده داشتند. بعد از ان دانش« پرورش»

را بر « متعهد متخصص»ي تربیت  ايجاد شد که با الهام و تکیه بر برخی مفاهیم مذهبی وظیفه

ها تاحدود  عهده گرفت و به اين ترتیب دو نهاد متفاوت در مدارس تشکیل شد و وظايف آن

ي معلمان و دبیران متخصص  دهبرعه« آموزش»ي  ديگر منفک گرديد. وظیفه بسیار زيادي از يک

عنوان مکمل امر  ي امور تربیتی تقويت دانش مذهبی به هاي گوناگون دانش بود و وظیفه در شاخه

مشغولی نظام آموزش و پرورش  آموزش بود. چگونگی اين تقسیم و پیوند میان اين دو به دل

اين دو و تربیت  ها براي برقراري پیوند میان بدل شد. تغییر کتب درسی از نخستین گام

ي پیوند  نشده باقی ماند و مسئله هايی اين تمايز حل رغم چنین تالش متخصص متعهد بود. به

میان تخصص و تعهد به معضلی براي نهاد آموزش و پروش بدل شد. بعد از پايان جنگ و با 

ازي توجه به نیازهاي جديد کشور آرام آرام نهاد آموزش بر نهاد تربیت غلبه يافت که جداس

ظاهر بر  دست کسانی صورت گرفت که به مدارس حاصل اين روند بود. هرچند اين جداسازي به

ي تربیت کسانی که بتوانند در المپیادهاي گوناگون  نهادند اما آرام آرام وظیفه امور تربیتی ارج می

تري يافت. متخصصان امور  شرکت کنند و به ياري صنعت و تکنولوژي بشتابند اهمیت بیش

تدريج تمايل يافتند  بیتی نیز که در آغاز با گرايشی ارزشی به کار در مدارس پرداخته بودند بهتر

که در بوروکراسی آموزش و پرورش جايی بیابند. بوروکراتیزه شدن امور تربیتی و افزايش 

هاي  وجود آورد که هرچند تاکنون از حیث سیاست نیازمندي به متخصصان معضلی را به

منجر شده است. « پرورش»بر « آموزش»ي  مانده است اما در عمل به سلطه آموزشی الينحل

هاي علوم آموزشی را مشخص سازند اما با  علوم تربیتی بنا بود با نوعی نظر نقادانه حیطه

تضعیف اين نهاد هر نوع نقد هنجاري از کاربست علوم نیز معطل ماند که حاصل آن چیزي 

 آموزش نیست. گرايی در ساالري و نخبه جز فن به

1گرهارد لنسکی
 ي هبا ديدگاهی عمدتاً وبري، قدرت را همان توانايی اعمال اراد( 1966) 

خشونت را موثرترين نوع قدرت معرفی  زورگويی و داند ورغم مخالفت ديگران میخود علی

                                                           
1 G. Lenski 
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نگه حاشیه  بايد در سلطه باشد و ي هعد از قدرت )زورگويی( نبايد يگانه حربکند. اما اين بُمی

)گرب  حل ديگري وجود نداشته باشدمواردي بايد بدان متوسل شد که راه فقط در داشته شود و

هاي اصلی اعمال قدرت، اجتماعی شدن تعبیري ساده يکی از نخستین گذرگاه به (.167، 1381

در درون نظام آموزش و پرورش رسمی است. امور تربیتی نیز پس از انقالب از طريق اعمال 

يابد که ايدئولوژي دولت را در آموزش و پرورش بازتولید کند و ی اين امکان را میقدرت رسم

 هاي انقالب را درونی گرداند. ارزش

  سهیند
 قدرت مشروع و تمايزي میانبعد کیفی قدرت،  عتقد است که از( نیز م1996)1

کاربست چگونگی  ، ناظر بر«توانايی کمی» معناي. درحالی که قدرت دروجود داردنامشروع 

. در گرو اجتماعی شدن است «کیفی يا مشروع اعمال قدرتتوانايی »وکارکرد قدرت است، 

 قدرت طرح سئوال و مقابل دانشجويان از دانشجويان، استادان در سطح استادان و طور مثال در به

انائی تو یاين قدرت صرفاً نوع مندند. آن بر زندگی آتی شاگردان بهره تأثیري  واسطه بهنمره دادن 

عبارت ديگر قدرت  یت است. بهع. اين قدرت اساتید نوعی اقتدار آمیخته با مرجنیستکمّی 

داوري ايشان را  رسمیت شناسند و استادان فقط تا زمانی برقرار است که دانشجويان آن را به

 شود قبول کنند. درواقع اقتدار استاد از رضايت آزاد دانشجويان تحت قدرت او ناشی می

است. معلمان « دانش»ترين منبع اقتدار معلم در مدرسه آموزش مهم (.177، 1381تريک ا)فیتزپ

هاست اهمیت دانش تکنیکی و تاثیر  چه ضامن اقتدار آن شوند و آنمحسوب می« دانش»ي  دارنده

گیرد،  ي مدرن است؛ اما اقتدار مربیان پرورشی از منبعی ديگر نشات می ي جامعه نفوذ آن در اداره

 کرد.  یاي اخالق و مذهب که دولت پس از انقالب از آن حمايت میاز دن

شد در عین حال به  خنثی تلقی می  هاي جامعه بعد از انقالب دانشی که از حیث مالک

انجامید.  عنصري ايدئولوژيک بدل گشت که آموزش آن الجرم به تربیت انسان دانشمند خنثی می

حت عنوان متخصص از آن نام برده است ناکافی و پس از انقالب اين برداشت از انسان که ت

نابسنده تلقی شد. چنین انسانی ممکن است در دنیاي مادي مثمرثمر باشد اما در دنیاي مذهبی 

بايست بر  عبارت ديگر تعهد را نیز می سويگی آن لگام زد. به بايست با آموزش مذهب بر يک می

تر رفت. پرسش اين مقاله اين است که بعدي انسان جديد فرا تخصص افزود تا از خصلت تک

اي  گونه اين تلقی قبل از انقالب در عمل چگونه پیاده شد؟ آيا نظام آموزش و پرورش به

                                                           
1 B. Hindess 
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هايی در عمل پديد  ديگر پیش بروند يا نقصان پاي يک گسترش يافت که تعهد و تخصص پابه

ي  و سپس مسئلهدلیل جنگ  توان گفت که به آمد که روند مطلوب را دچار وقفه کرد؟ می

ساالري در هاي مهم نظام بدل شد. فن مشغولی ساالري و کسب فن به يکی از دل سازندگی، فن

 ي دنبال جداسازي تحصیلی، مالی و رشته وري از منابع انسانی بهوجوي ارتقاي بهره جست

ي  الهکند. در بخش اول مق ي تعهد را امري ثانوي تلقی می آموزان است و مسئلهتحصیلی دانش

حاضر ابتدا با بررسی امور تربیتی به تقابل نهاد دانش و نهاد تربیتی در نظام آموزش و پرورش 

شويم که الزامات منطق اکتشاف علمی چه تاثیري بر امور تربیتی نهاد و  پردازيم و متذکر می می

مدارس  هايی دارد و چگونه به جداسازي درساالرانه چه ويژگیخواهیم گفت که اين آگاهی فن

 منتهی شده است.

 امور تربيتي و منطق نقادي علمي

  منطق روش علمي

قول ماکس شلر وجود نظام جهانی دانش اولین شرط آموزش و کاربست آن است. اين نظام  به

هاي پژوهشی، ارتباط افراد با سازمان-هاي علمی تولید، جذب تسهیالت و منابع براي فعالیت

دهد.  تأثیر قرار می پژوهشگران در زندگی علمی خود را تحت علمی و رفتارهاي دانشمندان و

عبارت ديگر نظام نهادي دانش از يک سو نزد اهالی دانش و پژوهش، تعهد و انگیزش الزم را  به

تر را به پشتیبانی  ي بزرگ کند و از سوي ديگر جامعه پژوهشی ايجاد می-هاي علمی براي فعالیت

بايست افرادي که در  گیري و استمرار نهاد دانش می . براي شکلسازد ها متعهد می از اين فعالیت

هم متصل گردند و نوعی نظم  نوعی به  کنند، به ورزانه فعالیت می ي دانش درون يک جامعه

پذيري در جوامع علمی از  وجود آيد. درواقع وجود فرايندهاي جامعه اجتماعی در نهاد دانش به

اي است اجتماعات علمی است. منظور از روش علمی هستهشرايط ضروري براي ادغام افراد در 

ي بحث در  (. ما در ادامه1051-1055، 1377کند )پوپر شده را حفظ میکه تمامی الزامات مطرح

هاي اصلی کنیم و سپس به ديدگاه ابتدا ديدگاه مرتن را در مورد منطق فعالیت علمی مطرح می

 . پردازيمانداز پوپر میخود بر مبناي چشم
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چهار رشته ضوابط نهادي ـ »سازد: چهار رشته ضوابط نهادي را براي علم مشخص میمرتن 

ـ راه و رسم علم جديد محسوب  4يافته ، شکاکیت سازمان3طرفی ، بی2گرايی اشتراک، 1یيگرا عام

ي  از میان هنجارهاي چهارگانه .(47ـ 8: 1376نقل از مولکی  به ،270، 1975مرتن شوند ) می

مفهوم به تعويق انداختن قضاوت تا  اين هنجار به يافته مدنظر ماست.ها شک سازمانمرتن تن

است. احکام  دانشحصول شواهد قطعی است و بديهی است که تاکید اصلی بر ترتیبات نهادي 

کر یب از نظر (.1372محسنی  ها از طريق آزمون اعتبار علمی ندارند ) تا زمان تايید اعتبار آن

بدين  ؛ دهد يافته را توسعه و پرورش می علم هنجار شک سازمان  امور مذهبی،برخالف مذهب و 

بلکه فقط محل توقف موقتی است تا زمانی که  ،چه که انجام شده هدف علم نیست ترتیب که آن

نقل از  ، به1988بیکر هاي قديمی شوند ) هاي نوين جانشین و جايگزين آثار و يافته يافته

زير سوال بردن  به يافته را شامل مرتن خود شک سازمان. »(1378 رودادهیو طباطبائی  قاضی

طور  و به  هاي قطعی و مسلم، هاي جاافتاده و مستقر، اقتدار، رويه پنهان مبانی معینی از راه و رسم

 (.158، 1370)توکل  «داند می «مقدس و روحانی»کلی قلمرو 

نهد، بخشی از منطق روش علمی است. می« نقادي»چه پوپر نام آن را  يافته يا آنشک سازمان

هاي غیرتجربی در قلمرو پذيري نقد نظريه را معیار تجربی بودن آن و تمیز آن از حوزهاو امکان

توانم اين ي من چگونه ابطال خواهد شد، می اگر بگويم که نظريه»نويسد: داند. پوپر میعلم می

ي تجربی است. من اين معیار  ظريهي يک ن ام واجد مشخصهادعا را مطرح سازم که نظريه

)پوپر « امپذيري نیز نام نهادههاي تجربی و غیرتجربی را معیار ابطالتمیزگذاري میان نظريه

1389 ،187-186.) 

ناپذير کاذبند. فاقد هاي ابطالشود که نظريهاز اين معیار چنین نتیجه نمی»دهد: پوپر ادامه می

دهد که تا زمانی که شود. اما اين معیار نشان مین نتیجه نمیها نیز از آمعنی بودن اين نظريه

ي مورد  ي معین چگونه خواهد بود، نظريه نتوانیم اين نکته را توصیف کنیم که ابطال يک نظريه

 (.187، 1389)پوپر « بايد متعلق به خارج از قلمرو علوم تجربی تلقی کردبحث را احیانا می

 نمايد:بندي میگونه جمع هاي خود را بدينپوپر ديدگاه

 کل معرفت علمی فرضی يا حدسی است.  .1

                                                           
1 universalism 
2 communism 
3 disinterestedness 
4 organized skepticism 
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خصوص رشد معرفت علمی، متکی بر فراگیري از خطاهايمان  رشد معرفت، و به .2

 است. 

توان آن را روش علمی نامید متکی بر فراگیري منظم )سیستماتیک( از چه می آن .3

ي جديد  هاي جسورانهي نظريه خطاهاست: نخست، از رهگذر خطر کردن.... يعنی از طريق ارائه

يعنی،  -وجوي منظم براي کشف خطاهايی که مرتکب شديم ي جست وسیله و سپس به

 ي نظرهايمان. ي بحث نقادانه و وارسی و بررسی نقادانه وسیله به

، 1389شود صرفا متکی بر رهیافت نقادانه است )پوپر چه عینیت علمی نامیده می آن .4

197-195 .) 

ها و نقادي منطق فعالیت علمی را تشريح ي محوري مسائل، نظريه ه کلمهپوپر در قالب س

هاي تربیتی در کنار منطق آموزش گیري ارزش اي که ما با آن مواجهیم جايکند. حال مسئلهمی

تواند هر نوع دانش آموز به همان نسبت که میدر مدارس است. به اين معنا هر دانش« علمی»

ي آزمون گذاشته، آن را نقد کند و در هاي آموزشی را به بوتهر کتابشده د عملی و نظري ارائه

هايش آن را کنار نهد، اين کار گیرد و در صورت ناتوانی آن از پاسخ به پرسش زندگی عملی به

طور که در  ي خود قرار دهد. اما همان تواند موضوع نگرش نقادانههاي تربیتی را نیز میارزش

ذکر شد موضوع نقادي در روش علمی آن چیزي است که به محک تجربه نقل قول باال از پوپر 

تواند موضوع اين نگرش نقادانه قرار هاي ارزشی از اهداف نظام آموزشی نمیآيد. برداشتدرمی

 گیرد. گیرد چرا که در قلمرو علوم تجربی قرار نمی

 تشكيل امور تربيتي و تاریخ آن
با عنوان مدارس ملی يا خصوصی تاسیس شدند. از  شمسی اولین مدارس مذهبی 30ي  در دهه

در تهران بود که توسط عالمه کرباسچیان و آقاي روزبه « علوي»ي  ي اين مدارس، مدرسه جمله

در قم که توسط « دين و دانش»ي  تاسیس شد و نیز مدرسه« متدينین متخصص»با هدف تربیت 

تربیتی -هاي دينیي آموزه هاي مواجههتگاهاندازي گرديد. درواقع نخستین خاساهلل بهشتی راه آيت

نامیم بايد چه ما آن را منطق روش علمی در درون نهاد نظام آموزش و پرورش مدرن می را با آن

شد فیزيک، رياضی و... بود.  شناخته می« علم»چه در اين مدارس  در همین مدارس جست. آن

شده و علم امري داده«. نسان متدينپیشرفت فردي ا»علم در اين معنا ابزاري بود در خدمت 
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شد کاربست آن را براي تولید و ساخت چیزها تضمین نمود و مثابه ابزار می يافته بود که به تعین

 هاي دينی و مذهبی نداشت.  ي آموزه منافاتی با ارائه

 نهیم وجودمی« دانش»چه ما نام آن را  ي ديگري نیز از آن در دوران پیش از انقالب انگاره

ها تصور  جامعه بپردازند. آن« علمی»ي  هاي مذهبی تالش کردند به مطالعهداشت. برخی از گروه

ي علوم تجربی فراتر بردند و آن را براي تحلیل محیط اجتماعی پیرامونشان  را از حیطه« علم»از 

نمايند.  اجتماعی زمانه ترکیب« علم»هاي دينی خود را با ها تالش کردند آموزه کار بستند. آن به

کند و با توجه تبعیت می« علمی»ها به جهان از روش  ها با ادعاي اين که نوع نگرش آناين گروه

ها شان به اسالم، تالش نمودند نوعی اسالم علمی )و در برخی گروهي فرهنگی و دينی به علقه

ند. اولین وجه تفاوت داشت« متدينین متخصص»مارکسیستی( را بنیان نهند. اين افراد از جهاتی با 

است. دانش براي متدين متخصص « روش علمی»يا « علم»تر ها کاربست اجتماعی ي آن ممیزه

دار است. اما هاي او معنیها و موفقیتفقط در قلمرو زندگی شخصی و اثرگذاري آن بر شکست

ه، اصالح کنیم، هدف شناخت جامعگذاري مینام« اسالم علمی»اي که ما آن را با عنوان در انگاره

از تاريخ آن است. هم اهداف و هم کاربست علم در اين معنا « علمی»ي تحلیلی  آن و ارائه

تر به يابد. ديگر وجه تمايز اين دو نیز محصول همین نگرش اجتماعیتر میخصلتی اجتماعی

است. معرفت علمی در اسالم علمی، معرفتی معتبر است که ما از طريق آن امکان شناخت « علم»

پیشرفت فرد »انداز صرفا ابزار آوريم. معرفت علمی در اين چشمدست می حیط اجتماعی را بهم

تر هاي کسب معرفت در مورد جهان است. برداشت گستردهنیست، بلکه يکی از روش« مسلمان

را پس از انقالب و معضالت آن را « علم»کند تا مواجهه با از مفهوم اسالم علمی ما را کمک می

وزير جمهوري اسالمی عنوان مثال مهندس مهدي بازرگان که اولین نخست ک کنیم. بهبهتر در

دانشمند »نويسد: می شدهراه طیسال پیش از انقالب در کتاب  30يعنی  1327ايران بود در سال 

اساس و منشا نبوده و يک نظم واحدِ متقن ازلی در چیز طبیعت بیعمال معتقد است که هیچ

گويد دنیا داراي مبدا و اساس بوده، يک گويد؟ او مین دارد. خداپرست چه میسراسر دنیا جريا

کند. تنها تفاوت در اين است که نام خدا بر سراسر آن حکومت می نظم واحد و ازلی قادري به

« گويدبرد. قرآن هم غیر از اين چیزي نمیکند و موحد ناظم را اسم میعالم صحبت از نظم می

 (.72، 1344)بازرگان 
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ي اسالمی نوظهور نیازمند تربیت انسان کامل بود. دين و دانش هر  ، جامعه57پس از انقالب 

چه در ادبیات آن روز  ي اسالمی بودند؛ يعنی آن دو از ضروريات توسعه و قدرت گرفتن جامعه

« متعهد متخصص»به « متدين متخصص»شد. چرخش از شناخته می« متعهد متخصص»با عنوان 

-است که رويکردهاي آرمان« علم»و « دين»شده به کاربست نگرش اجتماعی محصول همان

ي  مثابه ابزار پیشرفت جامعه علم به»ي پیش و پس از انقالب بر آن تاکید داشتند. بنابراين  گرايانه

در شرايط جديد ابزار « علم»در درون نهاد آموزش و پرورش رسمی نهادينه گشت. « اسالمی

شد که از اي تخصصی قلمداد میمی )و نه فرد متدين( است. علم حوزهي اسال ي جامعه توسعه

 کاري تشکیالت امور تربیتی معاف شده بود.  ي دست دايره

اي مشروع و معناي منضم نمودن امور دينی به حوزه تشکیل امور تربیتی در مدارس به

آموزي بود. و علم« یتدريس علم»، «روش علمی»هايی چون شده در مدارس با نامنهادينه ازپیش

هايی مانند مارکسیسم، لیبرالیسم، شود ولی انديشهخنثی تلقی می« علم»جا نیز  در اين

آموز عمل به وظايف ي دانش سکوالريسم و... بايد از محیط مدارس کنار گذاشته شوند. وظیفه

وزير ي اسالمی است. عبدالمجید معاديخواه  براي خدمت به جامعه« آموزيعلم»مذهبی و 

گويد: می« تخصص و تعهد»ي انقالب در پاسخ به سوالی در مورد بحث  فرهنگ در دوران اولیه

اي انقالب شد، جامعه اگر بخواهد روي تخصص تکیه که در جامعه درحالی که بعد از اين»... 

کردند. تخصص کند بايد سرنوشت انقالب را بدهد به همان کسانی که رژيم گذشته را اداره می

شود روي اين شعار تقدم تعهد بر تخصص تکیه، و تخصص را همیشه خوبی است و نمی چیز

تر  توان به تخصص کمنفی کرد. اما در يک شرايط و مقطع خاصی براي گريز از نفی انقالب می

ها اين مسئله را دارند اما ديگر بعد از يک زمانی شما بايد برگرديد و ي انقالب توجه کرد؛ همه

« توان در چند سال ابتداي يک انقالب پذيرفتیت بدهید. اين را تنها میبه تخصص اهم

« علم»(. تخصص به اين معنا همان 1390رسانی و خبري جماران  )مصاحبه با پايگاه اطالع

اي با علم اي متدين ساخت. معاديخواه مسئلهتوان از رهگذر آن فرد يا جامعهخنثايی است که می

بايد تعهد نسبت به تخصص رجحان يابد، فارغ از آن ريخی مشخصی میندارد. تنها در شرايط تا

 شوند.ي دينی محسوب می ابزار تعالی جامعه« فن»و « تخصص»و « علم»
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 بوروکراتيزه شدن امور تربيتي
امور تربیتی بعد از انقالب در نظام آموزش کشور نهادي شد و در آغاز لونی انقالبی داشت، اما 

تحلیلی از اي خود ناگزير شده بود بوروکراتیزه شود. محمد رضايی در کتاب آرام آرام براي بق
تربیتی از امور مرتبط با  ي کل امور به تغییر کارکرد اداره آموزيي دانش زندگی روزمره

هاي جديدي مثل امور مربوط به حراست، هاي تفريحی در پیش از انقالب به مسئولیت فعالیت

سب با گسترش فرهنگ اسالمی و البی پس از انقالب اسالمی و متناگزينش، تبلیغات دينی و انق

و طرح  1364کند. او ارتقاي امور تربیتی به سطح معاونت در سال هاي انقالب اشاره می ارزش

تر  را در جهت بسط و گسترش هرچه بیش 1380هاي آموزش و پرورش در سال تلفیق مقوله

بررسی روند اجمالی »انداز رضايی  . در چشمداند هاي پرورشی در سطح مدارس میفعالیت

 هاي پرورشی مبین سه دوره در تحول اين بخش است: تشکیالت و برنامه

ي دينی  ي آموزش و پرورش با صبغه که امور تربیتی در بدنه 1363تا  1358هاي سال .1

کار اقتضاي شرايط آغازين انقالب اسالمی و حساسیت حضور در مدارس آغاز به  و سیاسی و به

 کرد؛ 

که با ارتقاي ساختار امور تربیتی به سطح معاونت، ضمن  1371تا  1364هاي سال .2

هاي تربیتی در مدارس، براي تهیه و تدوين مبانی نظري، علمی و قوام تعلیم و گسترش فعالیت

 کارشناسی اقداماتی صورت گرفت؛ 

یتی در سطح معاونت هاي امور تربي فعالیت به بعد که افزون بر ادامه 1371هاي سال .3

هاي آموزش و پرورش و تعمیم نقش تربیتی در بین مديران پرورشی، در مورد لزوم تلفیق مقوله

)رضايی « هاي جدي طرح شدهاي آموزش و پرورش سوالها و روشي برنامه و معلمان و کلیه

1387 ،15 .) 

تی در طی اين سالیان فقط اقتدار بخش امور تربی از ديد نگارنده برخالف ديدگاه رضايی نه

ها شاهد نوعی بوروکراتیزه شدن تر نگرديده است، بلکه ما در طول اين سال در مدارس افزون

جاي تمرکز بر حاکمیت قدرت،  به فوکوامور تربیتی در درون نهاد آموزش و پرورش هستیم. 

اي هاي حاشیه ت سوژهرصو تاثیرات قدرت به ي شمار افرادي را که در نتیجه گويد ما بايد بیمی

از نظر نگارنده تمامی افرادي که تحت لواي  (.269 ،1383)کلگ  اند مطالعه کنیمو فرعی درآمده

دلیل رجحان يافتن  هاي تربیتی وارد نظام بوروکراتیک آموزش و پرورش شدند بهفعالیت
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ل شدند اي مدنظر فوکو بدهاي حاشیهساالرانه به همین سوژهي نگاه فن مرجعیت علمی و غلبه

بگیرانی وابسته رغم نزاع نمادين جهت تقويت امور تربیتی، در واقعیت امر يا به حقوقکه علی

مراتب نظام  هاي تربیتی تالش نمودند منزلت خود را در سلسلهبدل گرديدند يا در عوض فعالیت

 آموزشی تحکیم کنند و جايی در بوروکراسی کلی نظام آموزش و پرورش بیابند.

اي معنادار است. در طول جنگ تحمیلی و زه شدن امور تربیتی در چنین زمینهبوروکراتی

را قوت بخشید. « فن و تکنولوژي»و « علم»هاي توسعه، اقتدار باالخص با پايان آن ضرورت

شدن  وري در معناي عام حائز اهمیت گشت. افزايش کارايی نیروي انسانی، خصوصیبهره

افزايش جمعیت جوان و جوياي کار، ضرورت تربیت ها، مدارس و ضرورت کاهش هزينه

هاي دانشگاهی، آموزان براي اشغال کرسیي رقابت میان دانش نیروي انسانی کارآزموده، توسعه

 تر جايگاه امور تربیتی گرديد.   رنگ شدن هرچه بیش موفقیت در کنکور تحصیلی و... موجد کم

هاي تربیتی و دينی را درون فرايند نظام آموزش و پرورش ايران تالش نمود تا آموزه 

تر در نظام بوروکراتیک  که امور تربیتی هرچه فزاينده ي آموزشی جاي دهد. حاصل آن نهادينه

را بر عهده « دانش»ي تدريس  ي نظام آموزشی که وظیفه ادغام شد اما کماکان تفاوت آن با بدنه

ائز اهمیت است. منطق اکتشاف داشت حفظ شد. اين تقابل از حیث منطق اکتشاف علمی نیز ح

گري است، اما  نظر از کاربست خوب يا بد آن موجب پرسش علمی بنا به ماهیت خود صرف

ناپذير است. اين روش نقادانه از يک سو معیارهاي دانش  امور تربیتی درصدد تبلیغ امور پرسش

ع معرفت را کند و از سوي ديگر هر نوعنوان موازين معرفت علمی معرفی می تجربی را به

آيد موضوع آموزش علمی چه به محک تجربه درنمی گذارد. آنبراساس اين موازين به محک می

در معرض نقد و « بايست نمی»چه  گیرد. درواقع از طريق تشکیل امور پرورشی آنقرار می

سنجش تفکر علمی قرار گیرد الجرم در معرض نقادي قرار گرفت. امور تربیتی در مدارس پس 

تدريج با چرخش به سمت وظايفی پراکنده و چندگانه  گرايی انقالبی بههاي آغازين آرمانلاز سا

فاصله گرفت و « سازي انسان»که در درون ساختار مدارس متولی خاصی نداشت از مرجعیت 

ي  الجرم براي اجراي وظايف اداري به منابع تخصصی وابسته شد. مربیان پرورشی براي گستره

-آموزان وارد ارتباط میهاي متنوعی از دانشبايست با طیفاي از وظايف میوسیع و پراکنده

گاهی،  شدند. وظايفی چون نظارت بر تابلوهاي اعالنات در مدارس، برگزاري مراسم صبح

 مسابقات ها و مراسم مرتبط به والدت، شهادت، يادبودهاي انقالبی و اعالماردوها و جشن
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در  ...و سرود قرآن، نماز، احکام، مسابقات برگزاري مدرسه، نآغازي ي برنامه در هنري-فرهنگی

خوانی، سرود، تئاتر و... همه بخشی از  ي هنر مثل کتاب هاي تخصصی در حوزهکنار فعالیت

شناسی نیز بخشی از  تري مثل روانهاي تخصصیعملکرد مربیان پرورشی در مدارس بود. حوزه

شده در هاي تعريفود، هرچند با وظايف برخی نقشتعهدات کاري مربیان پرورشی را اشغال نم

ريزي تحصیلی. ي تحصیلی و برنامه مدارس مانند مشاوران تداخل داشت؛ وظايفی چون مشاوره

بعدتر مربیان پرورشی در سطح مدارس تالش کردند از لحاظ مفهومی و البته شکلی نوعی 

هاي تربیتی با وارد م آورند. اين برنامههاي تربیتی فراهمشروعیت علمی را براي رفتارها و برنامه

 ي چیزي بدل شدند که بنا بود آن را تحديد کنند. کردن مرجعیت دانش، به ابزار توسعه

ي مالک دانش در مدارس گرديد. امور تربیتی با  تدريج باعث غلبه اين منابع تخصصی به 

رفت. انزواي کادرهاي ي علمی قرار گ هاي تخصصی، خود موضوع منطق نقادانهورود به حوزه

ي علمی بود. در عمل  گزينی امور دينی در کنار منطق نقادانهتربیتی، محصول اين شکل از مکان

تدريج شاهد آن هستیم که اين کادرهاي تربیتی به نیروهايی اجرايی در سطح مدارس بدل  ما به

ي به ساير اهاي مديريتی و معاونتی و آموزشی ظاهر شدند و عدهدر بخش شدند؛ برخی

  يافتند. انتقال اسالمی تبلیغات سازمان و ارشاد وزارت صداوسیما، هاي اداري مثلسازمان

در حال  وضعیت در سخنان خود به همین محمدعلی نجفی وزير آموزش و پرورش وقت 

 کار براى اى انگیزه پرورشى مربیان: »کند می اشاره 67-68 هاي سال در پرورشی گذار مربیان

 نفر 90 نفر 100 هر از و ندارند شود می انجام حاضر حال در که صورت اين هب پرورشى

 بودن راحت خاطر به تقاضا اين از بخشى. هستند آموزشى به پرورشى ي رسته از انتقال متقاضى

 فعالیت که گردد برمى اين به تقاضا ي عمده بخش اما است پرورشى به نسبت آموزشى ي رسته

 حاصلی بی فعالیت و است غیرممکن مدارس در شده تعريف هاي العملدستور راستاي در مربیان

 (.1385)عبداللهی  «شود می تلقی

ي مشترک چه ما آن را دغدغه در پايان بخش اول مقاله بايد اين نکته را موکد سازيم که آن

یل مذهبی قبل و بعد از انقالب نامیديم، از طريق اين تغییرات نهادي به روالی بوروکراتیک تقل

ي آموزش و پرورش در ساختار آموزشی  ساالرانه در حوزهي نگاه فن تدريج با غلبه يافت و به

 رمق شد و از اثر افتاد. مدارس ايران بی
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 جایگزین تربيت فن
ها  ي حوزه ها در همه ي تکنیک و نسبت آن با روند انقالبی و چگونگی تاثیر متقابل آن مسئله

یرد. اما در مورد نسبت فن و تربیت در نظام آموزشی ابراهیم بايست مورد تحقیق قرار گ می

ي تکنولوژي  توسعه»اي با عنوان در مقاله 70ي  رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اوايل دهه

 گويد:در مورد نقش تکنولوژي در زندگی بشر می« و نقش دولت

ی مستقل ندارد، بحث ي دست بشري است و حرکت که تکنولوژي ساخته باتوجه به اين»

او «. مورد دانستتوان بیهاي جديد را میناپذير بودن عوارض منفی تکنولوژيمربوط به اجتناب

-ي تکنولوژيکی کشور را که عمدتا از سوي دولت می پیشنهاد براي توسعه 14در انتهاي مقاله 

 شمريم:ها را برمی مورد آن 3جا  سازد که ما در ايني عمل درآيد، مطرح می تواند به مرحله

ايجاد مرکزي براي شناسايی استعدادهاي مولفین و مخترعین و ارتقاي کیفی و کمی  .1

آنان از طريق آموزش و ارسال اطالعات، شناسايی ايرانیان بااستعداد خارج از کشور و تامین 

 شرايط کار و بازگشت آنان به کشور؛

ي سطوح  ودکی، در کلیهايجاد مرکزي براي کشف افراد مستعد از همان دوران ک .2

 هاي صنعتی، علمی و فنی؛ها براي آموزش ي آن جانبهتحصیلی و ارتقاي همه

دادن نوعی مصونیت قضايی شبیه مصونیت نمايندگان مجلس به دانشمندان،  .3

 «.پژوهشگران، نويسندگان، مترجمان

هاي و گروه آيد، مصاديق تربیت افراد زمانی که سخن از تربیت يا امور تربیتی به میان می

صحبت « ي اسالمی پیشرفت جامعه»شوند. اما زمانی که از آموزان به ذهن متبادر میدانش

شود. تربیت در اين معنا به يکی از ها و افراد به موضوعی ثانوي بدل میشود، تربیت انسان می

 3هر شود. تربیت موضوعی مرتبط به منابع انسانی است. وري بدل میابزارهاي ارتقاي بهره

وري ي میان دولت و تکنولوژي توسط رزاقی در راستاي افزايش بهره شده در رابطهکار ارائه راه

 همین منابع انسانی است.  

رغم  دار آن بود به تربیتی که امور تربیتی در مدارس مرجعیت خود را وام-ادبیات مسلط دينی

توانست در معرض نقدي درونی  ها براي تغییر در آن و موثر ساختن آن حتی نمی تمامی تالش

باره خود را در معرض مواجهه با  قرار گیرد. اما در روند بوروکراتیزه شدن اين ادبیات به يک

دينی -ي محتواي تربیتی ي ارائه ي علمی قرار داد؛ زمانی که بازانديشی در شیوه رويکرد نقادانه
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درونی محتواي ادبیات مسلط  عوض اجبار( هیچ ارتباطی با نقد آموزان به)يعنی اقناع دانش

عنوان محور نهاد آموزش و پرورش  چه بر عملکرد مدرسه به نداشت. با زوال امور تربیتی آن

 شد.  حاکم شد، تفکر و کنشی ابزارگرايانه بود. علم بار ديگر امري خنثی تلقی 

تفکر  هاي قبلی اشاره شد، ما در مدارس مذهبی پیش از انقالب نیز همینطور که بخش همان

جاست که نظام آموزش و  توانیم مشاهده کنیم. اما تفاوت در اينخنثی نسبت به علم را می

اندازهاي نقادانه نسبت به کارکرد ي چشم پرورش با تثبیت رسمی امور تربیتی در مدارس، کلیه

-بیان وبري کنش عقالنی علم و تکنولوژي را از میان برد و با تضعیف خود امور تربیتی، به

 مند چیست؟ هدف-مند بر نظام آموزش و پرورش حاکم شد.  اما منظور از کنش عقالنی فهد

هاي کنش عقالنی )ابزاري هابرماس میان دو قلمرو تعامل نمادين يا چهارچوب نهادي و نظام

شود. چهارچوب نهادي در ديدگاه هابرماس همان مند تمايز قائل می هدف-بردي(  و راه

االذهانی و انتظارات رهنگی ماست که در آن زبان مشترک رايج بینجهان اجتماعی و ف زيست

هاي متقابل وجود دارد. ما در نوايی با هنجارها بر مبناي تضمین ي رفتارها و هم متقابل درباره

زنند، ها دست به عمل می ها و هنجارهايی مواجه هستیم که افراد بر اساس آنجا با ارزش اين

هاي پردازند. اما نظامن خود هابرماس به بسط ارتباطات فارغ از سلطه میزبا کنند و بهقضاوت می

کنند. درواقع کارهاي حل مسئله عمل می مند اساسا بر مبناي قواعد فنی و راه هدف-کنش عقالنی

هاي مشروط در مورد جهان اطراف از اهداف اين بینیبسط قدرت مهار فنی در جهت انجام پیش

هاي ي چهارچوب جا که در حیطه ها را تا آنکنش»نويسد: ماس میشکل از کنش است. هابر

ي  جا که تحت سیطره آن کنند و تانهادي قرار دارند، هنجارها هدايت و تضمین می

آيند، خود را با الگوهاي کنش ابزاري يا راهبردي مند درمی هدف-هاي کنش عقالنی نظام خرده

ها از قواعد فنی مشخص و  ها است که آني شدن کنشي نهاد کنند. البته پس از مرحلهمنطبق می

(. نقض قواعد در 73، 1383)هابرماس « کنندشدت پیروي می راهبردهاي مورد انتظار به

هاي ها و هنجارهاي نهادي نوعی کوتاهی نسبت به اقتدار حاکم يا ارزشچهارچوب

 شود. ي کنش تلقی می کننده هدايت

هاي هنجاري و ه برخالف انتظار نظام تعهد به چهارچوببا تضعیف امور تربیتی شاهديم ک

گرايی مذهبی يا شعائرگرايی ارزشی مذهبی نیز در ساختار مدارس تضعیف شده است. شکل

جز مدارس مذهبی يا مدارس غیرانتفاعی که اساسا  تدريج از ساختار مدارس )به ي انقالب به اولیه
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تربیتی -هاي دينیي اين آموزه ذف گرديد و ارائههاي مذهبی در حال فعالیت بودند( حبا دغدغه

هاي درسی باقی ماند. زندگی روزمره در مدرسه جز شعائري منظم )مثل ي کتاب تنها در محدوده

 گاهی( و مناسبات مذهبی و ملی جاي ديگري براي امور تربیتی باقی نگذاشته بود.  قرآن صبح

است که متکی بر « االري علمیسفن»گیري شده شکلي وضعیت توصیف دومین نتیجه

ساالري در فرهنگ وبستر عبارت است از الگوهاي کنش ابزاري يا راهبردي است. تعريف فن

عبارت  ؛ به«نظامی که در آن افراد صاحب دانش و تکنولوژي کنترل جامعه را در اختیار دارند»

در فرهنگ «. نیطور مشخص مديريت جامعه با کارشناسان ف ها يا بهحاکمیت تکنسین»ديگر 

ي يک گروه  وسیله حاکمیت و کنترل جامعه يا صنعت به»ساالري آکسفورد تکنوکراسی يا فن

تعريف شده است. موضوع امور تربیتی در مدارس که بنا بود به « نخبه از کارشناسان فنی

ست شد دآموزان ارائه میعنوان دانش در مدارس به دانش چه به نسبت به آن« موقعیتی نقادانه»

از ساختار مدارس « وريعدم کارايی و بهره»دلیل  بدل گرديد و به« علم»يابد، خود به موضوع 

ساالري علمی از طريق نقد جايگاه امور تربیتی و مشروعیت فعالیت آن در حذف شد. فن

ساختار مدارس، جايگاه خود را تثبیت نمود و خود بري از نقادي باقی ماند. درواقع ضرورت 

نمود. اين نگرش ی را ايجاب میي نگاه علم ي اسالمی، ضرورت توسعه امعهي ج توسعه

چه  ، مدرسه را از هر آن«سالمیي ا ابزار پیشرفت جامعه»ي علمی در جايگاه  ساالرانه فن

بخش  توانست نگاهی نقادانه نسبت به اين نگرش ايجاد نمايد، خالی نمود. کارکرد مشروعیت می

ساالرانه قرار گرفت. براي روشن کردن اين ر خدمت اين نگاه فند« ي اسالمی پیشرفت جامعه»

 اي از هابرماس متوسل شد:   توان به گفته امر می

تر به ثبات و رشد نظام اقتصادي اختصاص يابد، به همان  هر اندازه اقدامات حکومت بیش
در  هاي حکومتگیرد. علت آن است که سیاستاندازه سیاست نیز خصلتی منفی به خود می

ي نظام قرار  ه خدمت رفع اختالالت موجود در نظام اجتماعی و جلوگیري از خطرات تهديدکنند
هاي عرفی نیستند بلکه به حل و فصل ها معطوف به تحقق هدفبیان ديگر، سیاست گیرند؛ بهمی

شناسی فرانکفورت در پردازند. کالز افه طی گزارش خود در کنفرانس جامعهمسائل فنی می
اي است که گونه ي اقتصاد و دولت در ساختار کنونی به کند: رابطهبه همین نکته اشاره می 1968



  
 
 
 
 
 

 305  مدرسه: از تشكيل امور تربيتی تا جداسازي
 

 

-دفعات پیش می که پیوسته و به 1«گیري هاي پیشضرورت»به سطح اقداماتی از سنخ « سیاست»

 (.81، 1383يابد )هابرماس آيند تنزل می
اي بدل شد. پیشرفت و یهتدريج به هدف فرعی و حاش زبان هابرماس امور تربیتی به به

نمود. کسب علم، طی کردن مدارج علمی، موفقیت ضرورت تمرکز بر مسائل فنی را توجیه می

هايی بدل شدند که هاي اداري، کسب ثروت و... به ارزشمراتبی در سازمانصعود سلسله

ه مرجعیت علم را در مقابل عرف معمول دوچندان کرد. حساسیت نسبت به تربیت فرزندان ب

تدريج در  به« تربیت انسان کامل اسالمی»ي  حساسیت نسبت به موفقیت فرزندان تبديل شد. ايده

 حال محو شدن است.

است... « تر ايدئولوژيک کم»هاي پیشین ساالرانه از يک سو از تمامی ايدئولوژيآگاهی فن

است، از  ولی از سوي ديگر، ايدئولوژي مسلط و نسبتا شفاف کنونی که از علم بتی ساخته
اعتنايی به مسائل عرفی و عملی، دارتر است چرا که با بیانگیزتر  و دامنه ايدئولوژي کهن وسوسه

اي ديگر را براي دهد و نیازهاي طبقهاي خاص را موجه جلوه میي منافع طبقه تنها سیطره نه
ورد )هابرماس آکند، بلکه آرزوي رهايی نوع انسان را نیز به مهار خود درمیرهايی سرکوب می

1383 ،89.) 
ي آموزش و پرورش ايران بعد از انقالب  گیري در حوزه هاي پیشترين ضرورتيکی از مهم

پايان بی« رقابت»ساالر شکلی از نظام طبقاتی و فرهنگ ي اين نگاه فن جداسازي بود که با توسعه

هاي اقتصادي ، فرصتاندوزي براي آيندهرا در قلمروهاي آموزشی ايجاد نمود. ضرورت مهارت

ي نظام آموزش و  عنوان محور توسعه وري را بهنمود و تاکید بر متغیر بهرهجديدي ايجاد 

 شد.واسطه يا از طريق جداسازي محقق می وري بهپرورش نهادينه کرد. بهره

-ي مطرح خوبی به مسئله گذار مدارس سمپاد در متن زير به اي بنیاناالسالم جواد اژه حجت

آن روز، يکی از اساتید آموزش و پرورش دلیل مخالفتش »کند: ر باال و پاسخ آن اشاره میشده د

و تحويل دادن دانش آموز  19آموز با معدل با تاسیس را اين موضوع اعالم کرد که پذيرش دانش

جمهور وقت( در پاسخ فرمودند،  اي رئیساهلل خامنههنر نیست. رهبر انقالب )آيت 19با معدل 

وارد  19آموزان با معدل  فته وقتی صحیح است که فرض کنیم در شرايط فعلی دانشاين گ

                                                           
1 avoidance imperative 
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شوند، درحالی که عمال اين طور از همان مدارس خارج می 19شوند و با معدل مدارس می

 (.347، 68ي  )استعدادهاي درخشان، شماره« نیست

انتفاعی ايجاد شدند تا از دولتی، غیر انواع بسیار گوناگونی از مدارس مانند تیزهوشان، نمونه

ي آموزش و پرورش  گذاري در حوزهوري سرمايهآموزان، به ارتقاي بهرهطريق گزينش دانش

که  -گیري  هاي پیشهاي کالنِ اين ضرورتکمک کنند. نهاد خانواده در ايران با پرداخت هزينه

ساالرانه ولید اين آگاهی فنبه بازت -وري نامید هاي افزايش بهرهها را ضرورت توان آندرواقع می

پردازد. موسسات کنکوري، مدارس تیزهوشان و... همگی از يک ويژگی پرداخت و هنوز هم می

 مند هستند: جداسازي. مشترک بهره

« آموزگزينش دانش»ي  ي انرژي اتمی تهران در مقاله گذار و مدير مدرسه سعد حجاريان بنیان

کند: گیري مدارس خاص تیزهوشان اشاره میهاي شکلزي انرژي اتمی به نیا در سايت مدرسه

ها و  دهد که تشکیل کالس نشان می« يافته کشورهاي توسعه»ي آموزش و پرورش در  تجربه »...

مدارس با ترکیب جمعیتی نرمال که شامل استعدادهاي يادگیري متفاوت باشد، مجموعاً 

لحاظ  آموزان بلکه به و کیفیت يادگیري دانشلحاظ سرعت  باشد. امّا اين برتري نه به تر می مناسب

هاي بشري  دوستی و درک تفاوت تربیتی و تقويت ديگر نیازهاي انسانی مانند کار گروهی، نوع

 پروري نخبه و يادگیري سرعت با اولويّت که «توسعه کشورهاي روبه»در  باشد. از اين رو و... می

 چشم به يادگیرندگان استعدادهاي تفکیک ،باشد می کشور آن فنی و صنعتی اهداف پیشبرد جهت

 «.خورد می

 جداسازي
روها، اتاق معلمان،  ها، راهمدرسه محیطی بسته است؛ فضاهاي آموزشی مشتمل است بر کالس

ي فضايی محصور،  هاي بهداشتی، اتاق يا سالن ورزش و جز آن که همگی در محدودهسرويس

بودن دلیل همین بسته اند. اما مدارس دقیقا بهر گرفتهنام ساختمان مدرسه قرا شده و بسته بهکنترل

دارند. مراتب اجتماعی مبتنی بر طبقه، نژاد، ثروت و... را نیز بیرون از خود نگاه می انواع سلسله

توان از نوعی خودآيینی نسبی در مدرسه صحبت کرد. تاثیرات مدرسه فقط بر اين اساس می

ها و امکانات آموزشی هاي مدارس، زمان تحصیل، کالسمهي آموزش معلمان، برنا ناشی از شیوه

دلیل اين فرض بنیادين که مدرسه )در  ي آموزش نیز به و مسائل درون مدرسه نیست بلکه تجربه
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اي دهد، تجربهي خود قرار می هاي اجتماعی را بیرون از محیط بستهآل آن( نابرابريشکل ايده

قول  قا محصول چنین نگرشی به آموزش است. بهمتفاوت است. ضرورت آموزش اجباري دقی

ها صرفا تابع و مطیع کافی است آموزش را لغو کنید تا تنش از میان برود؛ بچه»مايکل والزر 

ها در آن جاي دارند. اي که خانوادهمراتب اجتماعی چنین سلسله شوند و همهايشان میخانواده

-ها تابع محض دولت میگاه بچهرود؛ و آنیها را هم که حذف کنید، تنش از میان مخانواده

گفته مثل طبقه، (. فرايند جداسازي پیشاپیش تمايزات اجتماعی پیش382، 1389)والزر « شوند

 دهد. نام جاي میي ثبت ثروت و... را در فرايند اولیه

تواند شود که میمتمايز می ساالرانه[ از سلف خود از اين حیثايدئولوژي جديد ]فن
ها و موازين توجیه سازمان زندگی اجتماعی را از هر نوع کنترل و تنظیم هنجاري امور  مالک

ها زدايی و غیرسیاسی کردن اين مالکراحتی به سیاست اجتماعی مجزا سازد و در نتیجه به
« اخالقیات»ي قلمرو اخالقی بلکه از سرکوب  تنها از تجزيه ساالرانه نهبپردازد.... آگاهی فن

 (.90، 1383کند )هابرماس ي زندگی حکايت می يک مقولهعنوان  به
هاي محدودي چون هوش و ثروت هر نوع کنترل و تنظیم جداسازي نیز با تعیین مالک

هاي داخلی موجود و گذاريآورد. همین تفاوتهنجاري امور آموزشی را به حالت تعلیق درمی

شود. درواقع اين مدارس  زتولید میهاي اجتماعی است که توسط اين مدارس بامحصول نابرابري

صرفا با هدف تربیت و تعلیم نه شهروندان بلکه مديران و متخصصان نسل آينده هیچ حصاري 

 براي بیرون نگاه داشتن اقتصاد و جامعه ندارند. 

ي توزيع امتیازات اجتماعی که  کارگیري سرمايه و شیوه ... چنین است که شکل خصوصی به

وبیش  شود. در نتیجه، پیشرفت کمهاست، به بحث گذاشته نمیري تودهي وفادا کنندهتضمین
متغیر  ترين و يگانهگردد که مهمصورت متغیري مستقل ظاهر می مستقل علم و تکنولوژي به

شويم که رو می شود. بدين ترتیب با وضعی روبهمستقل نظام، يعنی رشد اقتصادي، تابع آن می
کند. نظام اجتماعی از منطق پیشرفت علمی و فنی تبعیت می ي رسد در آن، توسعهنظر می به

آورد که هر سیاست و حکومتی که بخواهد گويی قانون ذاتی اين پیشرفت الزاماتی را پديد می
 (.83، 1383ها گردن نهد )هابرماس  نیازهاي کارکردي نظام را برآورد، بايد بدان

اي از عوامل بیرونی را وارد محیط ناچار براي پرورش نخبگان، مجموعه اين مدارس به

هاي تحصیلی و شغلی ها، معرفی فرصتسازند. عوامل بیرونی چون فشار خانوادهمدرسه می
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هاي آموزشی ي موفقیت تحصیلی صددرصد تنها در دروس کالسی، انواع تکنیک آينده، انگیزه

تخصصی  ي ر رشتهآموزان ددانش« سواد»اي جز باال بردن اي که وظیفهخاص، معلمان حرفه

اي از امور ها مجموعهدلیل عدم موفقیت تحصیلی و... اين ندارند، طرد و اخراج از مدرسه به

گیرد. موسسات کنکوري، کارشناسان ها شکلی تخصصی می تکنیکی است که بحث درمورد آن

-نیکچنین از يک سو تک آموزشی و تربیتی، معلمان ويژه، مدارس ويژه و بسیاري از موارد اين

ي عموم خارجند  ي عمومی و مداخله آور پیشرفت هستند و از سوي ديگر از حوزه هاي الزام

هاي آموزشی مشروعیت عملکردهاي آموزشی را تعیین اند. تکنولوژيچون اموري تخصصی

هاي راحتی نابرابري ساالرانه بهپذيران يا معلمان. اين نگاه فنها يا آموزشکنند، نه خانوادهمی

-نمايد و بحث در مورد همگانیشده در درون نظام آموزشی را از معرض ديد خارج می ينهنهاد

ي آموزش و پروش را به بحثی تخصصی  ترين مسائل و حقوق اجتماعی عموم مردم در حوزه

دهد. حذف امور تربیتی در مدارس حائز چنین کارکردي است، يعنی میان کارشناسان تقلیل می

 ساالري علمی در درون مدارس. فن حاکم شدن اقتدار کامل

هاي مردم است. به همان اندازه زدايی تودهي دولت، سیاست ي سیاست مداخله بنابراين الزمه

توان يابد... چگونه میکه مسائل عرفی کنار نهاده شوند، نقش سیاسی مردم نیز کاهش می
وزه آن است که به تکنولوژي و ها موجه جلوه داد؟ پاسخ مارک ها را در نظر آنزدايی تودهسیاست

 (. 82، 1383)هابرماس « علم نیز بايد نقش ايدئولوژي بخشیده شود
جمعی هاي پیشین بر سرکوب دستهچون ايدئولوژي ساالرانه ديگر ممکن نیست همآگاهی فن

-شده را برمیهايی که نیازهاي خصوصیي مردم تنها با پاداش تکیه کند....امروزه وفاداري توده

 (90شود )همان، رند، تضمین میآو
ها و فنون و اهداف صنعتی است و اگر  گرديم. مهم يادگیري تکنیکبه سخن حجاريان بازمی

آموزان معضالت و مضراتی نیز وجود داشته باشد، اين معضالت در قبال  در جداسازي دانش

چه  آني درسی قابل اغماض است. در اين وضعیت  پیشرفت و حفظ کیفیت آموزش و نمره

کند، خدماتی خصوصی براي اقشار خاصی از جامعه است. از اين آموزش و پرورش ارائه می

سازد و از سوي ديگر نیاز منابع انسانی را برآورده می« توسعه و پیشرفت»حیث از سويی نیاز 

 خصوصی و خاص فرزندان را به موفقیت تحصیلی و غیرتحصیلی. 
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پذير است، زيرا فقط يک تر آسیب ي نقاد کم ديشهساالرانه[ در مصاف با ان]آگاهی فن

 (.89، 1383باشد )هابرماس « زندگی خوب»گر  ايدئولوژي نیست که صرفا بیان
مثابه تکنولوژي ارتباط  ترين ويژگی علم بهجا ساده کنیم، مهم اگر سخنان هابرماس را در اين

 -« پیشرفت»دهد، ابزارِ نمیساالرانه تصويري از آينده آن با زندگی عملی ماست. آگاهی فن

آورد. برهمین مبنا است که ابراهیم رزاقی استاد را فراهم می -تر تر و گنگعنوان هدفی سیال به

کند ارائه می« ي تکنولوژيک دولت توسعه»هايی که در رابطه با حلاقتصاد دانشگاه تهران در راه

شود و حقی براي عموم ايرانیان قائل میخواهان فراهم آمدن شرايط بازگشت ايرانیان بااستعداد 

ي  کاري ديگر خواهان جدانمودن کودکان بااستعداد از همان اوان کودکی و ارائه نیست، يا در راه

ساالرانه به  ها است. در آموزش و پرورش ايران آرام آرام ديدگاه فن هاي خاص به آنآموزش

نیاي غرب اين ديدگاه با نقد درونی دانش به ديدگاه مسلط بدل گشت و درحالی که حتی در د

ي آن را معین و محدود سازد، در ايران در غیاب اين  کند حیطه مواجه است، نقدي که سعی می

تاز میدان دانش و علم و کاربست آن در جامعه بدل شده  ساالرانه به يکه نقد درونی، ديدگاه فن

 است.

 گيري نتيجه
پذيران در معناي تربیت آموزش سطه بودن آموزش بهوامدرسه ابزار آموزش باواسطه است. بی

هاي اجتماعی مثل خانواده، نظام شغلی، نظام طبقاتی است که هريک نظام ها يا خردهفرهنگخرده

ترين نهاد آموزشی باواسطه، تمامی عنوان مهم گیرند. مدرسه بهي خود را پی می يافتهمنافع سازمان

ي اعضاي  ي منافع همه رو دولت که نماينده کند. ازاينظ میها را بیرون از خود حفاين تفاوت

بايد به آموزش اجباري باواسطه در مدارس متعهد بوده و امکان اين شکل از جامعه است، می

ي آحاد جامعه فراهم آورد. اما از سوي ديگر اين خودآيینی مدرسه،  آموزش را براي همه

 نمايد. چندان میضرورت نقد خود دولت و استقالل از آن را دو

پس از انقالب اسالمی با تشکیل امور تربیتی در مدارس ايران و تسلط گفتمان رسمی تربیتی 

واحد از رهگذر آن، خودآيینی نهاد مدرسه تضعیف شد. درواقع اين نهاد نوپا در مدارس ايران 

زر امکان بیان وال نمود و بهي بسط گفتمان نظام حاکم در مدارس را فراهم می تنها اجازه

طور که گفتیم تشکیل امور  ي معرفتی و انضباط فکري مستقل را مانع شد. همان گیري بدنه شکل
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و « علم»ي نگرشِ آلترناتیوي را که امکان نقد  کننده تربیتی منابع ارزشی، هنجاري و فکري تغذيه

جنگ هاي توسعه پس از آورد، تضعیف کرد. ضرورترا فراهم می« هاي دانش علمیکاربست»

ساالري علمی در منتهی شد. فن« ساالري علمیفن»گیري به تقويت مرجعیت دانش و شکل

 آموزان بر اساس هوش، ثروت و... پرداخت. خالء رويکرد نقادانه به جداسازي دانش

ي حاضر  ي گرايشات تحصیلی نیز از اين جداسازي مصون نماند. هرچند ما در مقاله حوزه

هاي تحصیلی پیش از دانشگاه نداشتیم، اما اين نکته بايد مورد رشتهتمرکزي بر جداسازي در 

ها، صرف  انات آموزشی به آنهاي فنی، اختصاص امکتصريح قرار گیرد که تاکید بر رشته

ساالرانه ها همگی محصول همین نگرش فن اي بر آنهاي گزاف و تمرکز موسسات حرفه هزينه

دقت مورد توجه قرار گیرد. اين  يد در تحقیقات آتی بهباو يکی از اشکال جداسازي است که می

ر امکانات آموزشی در سطح هاي تحصیلی و تخصیص نابرابروندهاي جداسازي رشته

 هاي کشور نیز وجود دارد.  دانشگاه
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