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چكيده
پس از انقالب با تشکیل امور تربیتی در مدارس افتراقی میان «آموزش» و «پرورش» شکل
گرفت .از يک سو امور تربیتی ايجاد شد که مذهب و تربیت مذهبی مالک اعتبار آن بود و
نظام نیز از آن حمايت میکرد ،از سوي ديگر آموزش «دانش» گسترش يافت که همزاد
آموزش و پرورش مدرن بود .آموزش دانش در مدارس ،منطق نقادانهاي بههمراه آورد که
الجرم با آموزش علوم مذهبی دچار اصطکاک شد .درواقع آموزههاي مذهبی-تربیتی در
معرض منطق نقادانهي علمی قرار گرفت .اين فرايند با گذار از دوران اولیهي انقالب،
بوروکراتیزه شدن آموزش و پرورش ،جنگ و ضرورتهاي توسعهي پس از آن و اهمیت
يافتن ارزشهايی چون موفقیت و بهرهوري بهتدريج مرجعیت مذهبی را کمرنگتر ساخت
و اهمیت دستيابی به «دانش» و «فناوري» را بیشتر کرد ،تا آنجا که به غلبهي نگاه فن-
ساالر بر آموزش و پرورش منتهی شد .محصول اين نگرش فنساالرانه روندهاي
جداسازي در آموزش و پرورش است که عبارتند از :جداسازي دانشآموزان تیزهوش،
تفوق يافتن رشتههاي فنی و اعطاي امکانات جداگانه به آنها ،جداسازي برحسب میزان
پرداخت شهريه و نظام گزينش براساس کنکور.
کليدواژگان :امور تربیتی ،منطق نقادي علمی ،فنساالري ،جداسازي ،مرجعیت علمی.

 1پست الکترونیکی نويسنده رابط:

yabazari@ut.ac.ir
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مقدمه
پیش از انقالب وظیفهي اصلی مدارس آموزش علوم طبیعی و انسانی مدرن به دانشآموزان بود
و البته برخی از مدارس بسته به بودجه و وظايف خود با آموزش هنرها و فعالیتهاي ورزشی
«پرورش» دانشآموزان را نیز بر عهده داشتند .بعد از انقالب نهادي بهنام امور تربیتی در مدارس
ايجاد شد که با الهام و تکیه بر برخی مفاهیم مذهبی وظیفهي تربیت «متعهد متخصص» را بر
عهده گرفت و به اين ترتیب دو نهاد متفاوت در مدارس تشکیل شد و وظايف آنها تاحدود
بسیار زيادي از يکديگر منفک گرديد .وظیفهي «آموزش» برعهدهي معلمان و دبیران متخصص
در شاخههاي گوناگون دانش بود و وظیفهي امور تربیتی تقويت دانش مذهبی بهعنوان مکمل امر
آموزش بود .چگونگی اين تقسیم و پیوند میان اين دو به دلمشغولی نظام آموزش و پرورش
بدل شد .تغییر کتب درسی از نخستین گامها براي برقراري پیوند میان اين دو و تربیت
متخصص متعهد بود .بهرغم چنین تالشهايی اين تمايز حلنشده باقی ماند و مسئلهي پیوند
میان تخصص و تعهد به معضلی براي نهاد آموزش و پروش بدل شد .بعد از پايان جنگ و با
توجه به نیازهاي جديد کشور آرام آرام نهاد آموزش بر نهاد تربیت غلبه يافت که جداسازي
مدارس حاصل اين روند بود .هرچند اين جداسازي بهدست کسانی صورت گرفت که بهظاهر بر
امور تربیتی ارج مینهادند اما آرام آرام وظیفهي تربیت کسانی که بتوانند در المپیادهاي گوناگون
شرکت کنند و به ياري صنعت و تکنولوژي بشتابند اهمیت بیشتري يافت .متخصصان امور
تربیتی نیز که در آغاز با گرايشی ارزشی به کار در مدارس پرداخته بودند بهتدريج تمايل يافتند
که در بوروکراسی آموزش و پرورش جايی بیابند .بوروکراتیزه شدن امور تربیتی و افزايش
نیازمندي به متخصصان معضلی را بهوجود آورد که هرچند تاکنون از حیث سیاستهاي
آموزشی الينحل مانده است اما در عمل به سلطهي «آموزش» بر «پرورش» منجر شده است.
علوم تربیتی بنا بود با نوعی نظر نقادانه حیطههاي علوم آموزشی را مشخص سازند اما با
تضعیف اين نهاد هر نوع نقد هنجاري از کاربست علوم نیز معطل ماند که حاصل آن چیزي
بهجز فنساالري و نخبهگرايی در آموزش نیست.
گرهارد لنسکی )1966( 1با ديدگاهی عمدتاً وبري ،قدرت را همان توانايی اعمال ارادهي
خود علیرغم مخالفت ديگران میداند و زورگويی و خشونت را موثرترين نوع قدرت معرفی
G. Lenski
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میکند .اما اين بُعد از قدرت (زورگويی) نبايد يگانه حربهي سلطه باشد و بايد در حاشیه نگه
داشته شود و فقط در مواردي بايد بدان متوسل شد که راهحل ديگري وجود نداشته باشد (گرب
 .)167 ،1381بهتعبیري ساده يکی از نخستین گذرگاههاي اصلی اعمال قدرت ،اجتماعی شدن
در درون نظام آموزش و پرورش رسمی است .امور تربیتی نیز پس از انقالب از طريق اعمال
قدرت رسمی اين امکان را میيابد که ايدئولوژي دولت را در آموزش و پرورش بازتولید کند و
ارزشهاي انقالب را درونی گرداند.
هیندس )1996( 1نیز معتقد است که از بعد کیفی قدرت ،تمايزي میان قدرت مشروع و
نامشروع وجود دارد .درحالی که قدرت درمعناي «توانايی کمی» ،ناظر بر چگونگی کاربست
وکارکرد قدرت است« ،توانايی کیفی يا مشروع اعمال قدرت» در گرو اجتماعی شدن است.
بهطور مثال در سطح استادان و دانشجويان ،استادان در مقابل دانشجويان از قدرت طرح سئوال و
دادن نمره بهواسطهي تأثیر آن بر زندگی آتی شاگردان بهرهمندند .اين قدرت صرفاً نوعی توانائی
کمّی نیست .اين قدرت اساتید نوعی اقتدار آمیخته با مرجعیت است .بهعبارت ديگر قدرت
استادان فقط تا زمانی برقرار است که دانشجويان آن را بهرسمیت شناسند و داوري ايشان را
قبول کنند .درواقع اقتدار استاد از رضايت آزاد دانشجويان تحت قدرت او ناشی میشود
(فیتزپاتريک  .)177 ،1381مهمترين منبع اقتدار معلم در مدرسه آموزش «دانش» است .معلمان
دارندهي «دانش» محسوب میشوند و آنچه ضامن اقتدار آنهاست اهمیت دانش تکنیکی و تاثیر
نفوذ آن در ادارهي جامعهي مدرن است؛ اما اقتدار مربیان پرورشی از منبعی ديگر نشات میگیرد،
از دنیاي اخالق و مذهب که دولت پس از انقالب از آن حمايت میکرد.
بعد از انقالب دانشی که از حیث مالکهاي جامعه خنثی تلقی میشد در عین حال به
عنصري ايدئولوژيک بدل گشت که آموزش آن الجرم به تربیت انسان دانشمند خنثی میانجامید.
پس از انقالب اين برداشت از انسان که تحت عنوان متخصص از آن نام برده است ناکافی و
نابسنده تلقی شد .چنین انسانی ممکن است در دنیاي مادي مثمرثمر باشد اما در دنیاي مذهبی
میبايست با آموزش مذهب بر يکسويگی آن لگام زد .بهعبارت ديگر تعهد را نیز میبايست بر
تخصص افزود تا از خصلت تکبعدي انسان جديد فراتر رفت .پرسش اين مقاله اين است که
اين تلقی قبل از انقالب در عمل چگونه پیاده شد؟ آيا نظام آموزش و پرورش بهگونهاي
B. Hindess
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گسترش يافت که تعهد و تخصص پابهپاي يکديگر پیش بروند يا نقصانهايی در عمل پديد
آمد که روند مطلوب را دچار وقفه کرد؟ میتوان گفت که بهدلیل جنگ و سپس مسئلهي
سازندگی ،فنساالري و کسب فن به يکی از دلمشغولیهاي مهم نظام بدل شد .فنساالري در
جستوجوي ارتقاي بهرهوري از منابع انسانی بهدنبال جداسازي تحصیلی ،مالی و رشتهي
تحصیلی دانشآموزان است و مسئلهي تعهد را امري ثانوي تلقی میکند .در بخش اول مقالهي
حاضر ابتدا با بررسی امور تربیتی به تقابل نهاد دانش و نهاد تربیتی در نظام آموزش و پرورش
میپردازيم و متذکر می شويم که الزامات منطق اکتشاف علمی چه تاثیري بر امور تربیتی نهاد و
خواهیم گفت که اين آگاهی فنساالرانه چه ويژگیهايی دارد و چگونه به جداسازي در مدارس
منتهی شده است.

امور تربيتي و منطق نقادي علمي
منطق روش علمي
به قول ماکس شلر وجود نظام جهانی دانش اولین شرط آموزش و کاربست آن است .اين نظام
تولید ،جذب تسهیالت و منابع براي فعالیتهاي علمی-پژوهشی ،ارتباط افراد با سازمانهاي
علمی و رفتارهاي دانشمندان و پژوهشگران در زندگی علمی خود را تحتتأثیر قرار میدهد.
بهعبارت ديگر نظام نهادي دانش از يک سو نزد اهالی دانش و پژوهش ،تعهد و انگیزش الزم را
براي فعالیتهاي علمی-پژوهشی ايجاد میکند و از سوي ديگر جامعهي بزرگتر را به پشتیبانی
از اين فعالیتها متعهد میسازد .براي شکلگیري و استمرار نهاد دانش میبايست افرادي که در
درون يک جامعهي دانشورزانه فعالیت میکنند ،بهنوعی به هم متصل گردند و نوعی نظم
اجتماعی در نهاد دانش بهوجود آيد .درواقع وجود فرايندهاي جامعهپذيري در جوامع علمی از
شرايط ضروري براي ادغام افراد در اجتماعات علمی است .منظور از روش علمی هستهاي است
که تمامی الزامات مطرحشده را حفظ میکند (پوپر  .)1051-1055 ،1377ما در ادامهي بحث در
ابتدا ديدگاه مرتن را در مورد منطق فعالیت علمی مطرح میکنیم و سپس به ديدگاههاي اصلی
خود بر مبناي چشمانداز پوپر میپردازيم.
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مرتن چهار رشته ضوابط نهادي را براي علم مشخص میسازد« :چهار رشته ضوابط نهادي ـ
عامگرايی ،1اشتراکگرايی ،2بیطرفی ،3شکاکیت سازمانيافته 4ـ راه و رسم علم جديد محسوب
میشوند (مرتن  ،270 ،1975بهنقل از مولکی 8 :1376ـ  .)47از میان هنجارهاي چهارگانهي
مرتن تنها شک سازمانيافته مدنظر ماست .اين هنجار بهمفهوم به تعويق انداختن قضاوت تا
حصول شواهد قطعی است و بديهی است که تاکید اصلی بر ترتیبات نهادي دانش است .احکام
تا زمان تايید اعتبار آنها از طريق آزمون اعتبار علمی ندارند (محسنی  .)1372از نظر بیکر
برخالف مذهب و امور مذهبی ،علم هنجار شک سازمانيافته را توسعه و پرورش میدهد؛ بدين
ترتیب که آنچه که انجام شده هدف علم نیست ،بلکه فقط محل توقف موقتی است تا زمانی که
يافتههاي نوين جانشین و جايگزين آثار و يافتههاي قديمی شوند (بیکر  ،1988بهنقل از
قاضیطباطبائی و ودادهیر « .)1378مرتن خود شک سازمانيافته را شامل به زير سوال بردن
پنهان مبانی معینی از راه و رسمهاي جاافتاده و مستقر ،اقتدار ،رويههاي قطعی و مسلم ،و بهطور
کلی قلمرو «مقدس و روحانی» میداند» (توکل .)158 ،1370
شک سازمانيافته يا آنچه پوپر نام آن را «نقادي» مینهد ،بخشی از منطق روش علمی است.
او امکانپذيري نقد نظريه را معیار تجربی بودن آن و تمیز آن از حوزههاي غیرتجربی در قلمرو
علم میداند .پوپر مینويسد« :اگر بگويم که نظريهي من چگونه ابطال خواهد شد ،میتوانم اين
ادعا را مطرح سازم که نظريهام واجد مشخصهي يک نظريهي تجربی است .من اين معیار
تمیزگذاري میان نظريههاي تجربی و غیرتجربی را معیار ابطالپذيري نیز نام نهادهام» (پوپر
.)186-187 ،1389
پوپر ادامه میدهد« :از اين معیار چنین نتیجه نمیشود که نظريههاي ابطالناپذير کاذبند .فاقد
معنی بودن اين نظريهها نیز از آن نتیجه نمیشود .اما اين معیار نشان میدهد که تا زمانی که
نتوانیم اين نکته را توصیف کنیم که ابطال يک نظريهي معین چگونه خواهد بود ،نظريهي مورد
بحث را احیانا میبايد متعلق به خارج از قلمرو علوم تجربی تلقی کرد» (پوپر .)187 ،1389
پوپر ديدگاههاي خود را بدينگونه جمعبندي مینمايد:
.1

کل معرفت علمی فرضی يا حدسی است.
1

universalism
communism
3
disinterestedness
4
organized skepticism
2
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.2

رشد معرفت ،و بهخصوص رشد معرفت علمی ،متکی بر فراگیري از خطاهايمان

است.
.3

آنچه میتوان آن را روش علمی نامید متکی بر فراگیري منظم (سیستماتیک) از

خطاهاست :نخست ،از رهگذر خطر کردن ....يعنی از طريق ارائهي نظريههاي جسورانهي جديد
و سپس بهوسیلهي جستوجوي منظم براي کشف خطاهايی که مرتکب شديم -يعنی،
بهوسیلهي بحث نقادانه و وارسی و بررسی نقادانهي نظرهايمان.
.4

آنچه عینیت علمی نامیده میشود صرفا متکی بر رهیافت نقادانه است (پوپر ،1389

.)195-197
پوپر در قالب سه کلمهي محوري مسائل ،نظريهها و نقادي منطق فعالیت علمی را تشريح
میکند .حال مسئلهاي که ما با آن مواجهیم جايگیري ارزشهاي تربیتی در کنار منطق آموزش
«علمی» در مدارس است .به اين معنا هر دانشآموز به همان نسبت که میتواند هر نوع دانش
عملی و نظري ارائهشده در کتابهاي آموزشی را به بوتهي آزمون گذاشته ،آن را نقد کند و در
زندگی عملی بهکار گیرد و در صورت ناتوانی آن از پاسخ به پرسشهايش آن را کنار نهد ،اين
ارزشهاي تربیتی را نیز میتواند موضوع نگرش نقادانهي خود قرار دهد .اما همانطور که در
نقل قول باال از پوپر ذکر شد موضوع نقادي در روش علمی آن چیزي است که به محک تجربه
درمیآيد .برداشتهاي ارزشی از اهداف نظام آموزشی نمیتواند موضوع اين نگرش نقادانه قرار
گیرد چرا که در قلمرو علوم تجربی قرار نمیگیرد.

تشكيل امور تربيتي و تاریخ آن
در دههي  30شمسی اولین مدارس مذهبی با عنوان مدارس ملی يا خصوصی تاسیس شدند .از
جملهي اين مدارس ،مدرسهي «علوي» در تهران بود که توسط عالمه کرباسچیان و آقاي روزبه
با هدف تربیت «متدينین متخصص» تاسیس شد و نیز مدرسهي «دين و دانش» در قم که توسط
آيتاهلل بهشتی راهاندازي گرديد .درواقع نخستین خاستگاههاي مواجههي آموزههاي دينی-تربیتی
را با آنچه ما آن را منطق روش علمی در درون نهاد نظام آموزش و پرورش مدرن مینامیم بايد
در همین مدارس جست .آنچه در اين مدارس «علم» شناخته میشد فیزيک ،رياضی و ...بود.
علم در اين معنا ابزاري بود در خدمت «پیشرفت فردي انسان متدين» .علم امري دادهشده و
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تعینيافته بود که بهمثابه ابزار میشد کاربست آن را براي تولید و ساخت چیزها تضمین نمود و
منافاتی با ارائهي آموزههاي دينی و مذهبی نداشت.
در دوران پیش از انقالب انگارهي ديگري نیز از آنچه ما نام آن را «دانش» مینهیم وجود
داشت .برخی از گروههاي مذهبی تالش کردند به مطالعهي «علمی» جامعه بپردازند .آنها تصور
از «علم» را از حیطهي علوم تجربی فراتر بردند و آن را براي تحلیل محیط اجتماعی پیرامونشان
بهکار بستند .آنها تالش کردند آموزههاي دينی خود را با «علم» اجتماعی زمانه ترکیب نمايند.
اين گروهها با ادعاي اين که نوع نگرش آنها به جهان از روش «علمی» تبعیت میکند و با توجه
به علقهي فرهنگی و دينیشان به اسالم ،تالش نمودند نوعی اسالم علمی (و در برخی گروهها
مارکسیستی) را بنیان نهند .اين افراد از جهاتی با «متدينین متخصص» تفاوت داشتند .اولین وجه
ممیزهي آنها کاربست اجتماعیتر «علم» يا «روش علمی» است .دانش براي متدين متخصص
فقط در قلمرو زندگی شخصی و اثرگذاري آن بر شکستها و موفقیتهاي او معنیدار است .اما
در انگارهاي که ما آن را با عنوان «اسالم علمی» نامگذاري میکنیم ،هدف شناخت جامعه ،اصالح
آن و ارائهي تحلیلی «علمی» از تاريخ آن است .هم اهداف و هم کاربست علم در اين معنا
خصلتی اجتماعیتر میيابد .ديگر وجه تمايز اين دو نیز محصول همین نگرش اجتماعیتر به
«علم» است .معرفت علمی در اسالم علمی ،معرفتی معتبر است که ما از طريق آن امکان شناخت
محیط اجتماعی را بهدست میآوريم .معرفت علمی در اين چشمانداز صرفا ابزار «پیشرفت فرد
مسلمان» نیست ،بلکه يکی از روشهاي کسب معرفت در مورد جهان است .برداشت گستردهتر
از مفهوم اسالم علمی ما را کمک میکند تا مواجهه با «علم» را پس از انقالب و معضالت آن را
بهتر درک کنیم .بهعنوان مثال مهندس مهدي بازرگان که اولین نخستوزير جمهوري اسالمی
ايران بود در سال  1327يعنی  30سال پیش از انقالب در کتاب راه طیشده مینويسد« :دانشمند
عمال معتقد است که هیچچیز طبیعت بیاساس و منشا نبوده و يک نظم واحدِ متقن ازلی در
سراسر دنیا جريان دارد .خداپرست چه میگويد؟ او میگويد دنیا داراي مبدا و اساس بوده ،يک
نظم واحد و ازلی قادري بهنام خدا بر سراسر آن حکومت میکند .تنها تفاوت در اين است که
عالم صحبت از نظم میکند و موحد ناظم را اسم میبرد .قرآن هم غیر از اين چیزي نمیگويد»
(بازرگان .)72 ،1344
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پس از انقالب  ،57جامعهي اسالمی نوظهور نیازمند تربیت انسان کامل بود .دين و دانش هر
دو از ضروريات توسعه و قدرت گرفتن جامعهي اسالمی بودند؛ يعنی آنچه در ادبیات آن روز
با عنوان «متعهد متخصص» شناخته میشد .چرخش از «متدين متخصص» به «متعهد متخصص»
محصول همان نگرش اجتماعیشده به کاربست «دين» و «علم» است که رويکردهاي آرمان-
گرايانهي پیش و پس از انقالب بر آن تاکید داشتند .بنابراين «علم بهمثابه ابزار پیشرفت جامعهي
اسالمی» در درون نهاد آموزش و پرورش رسمی نهادينه گشت« .علم» در شرايط جديد ابزار
توسعهي جامعهي اسالمی (و نه فرد متدين) است .علم حوزهاي تخصصی قلمداد میشد که از
دايرهي دستکاري تشکیالت امور تربیتی معاف شده بود.
تشکیل امور تربیتی در مدارس بهمعناي منضم نمودن امور دينی به حوزهاي مشروع و
ازپیشنهادينهشده در مدارس با نامهايی چون «روش علمی»« ،تدريس علمی» و علمآموزي بود.
در اينجا نیز «علم» خنثی تلقی میشود ولی انديشههايی مانند مارکسیسم ،لیبرالیسم،
سکوالريسم و ...بايد از محیط مدارس کنار گذاشته شوند .وظیفهي دانشآموز عمل به وظايف
مذهبی و «علمآموزي» براي خدمت به جامعهي اسالمی است .عبدالمجید معاديخواه وزير
فرهنگ در دوران اولیهي انقالب در پاسخ به سوالی در مورد بحث «تخصص و تعهد» میگويد:
« ...درحالی که بعد از اينکه در جامعهاي انقالب شد ،جامعه اگر بخواهد روي تخصص تکیه
کند بايد سرنوشت انقالب را بدهد به همان کسانی که رژيم گذشته را اداره میکردند .تخصص
چیز خوبی است و نمیشود روي اين شعار تقدم تعهد بر تخصص تکیه ،و تخصص را همیشه
نفی کرد .اما در يک شرايط و مقطع خاصی براي گريز از نفی انقالب میتوان به تخصص کمتر
توجه کرد؛ همهي انقالبها اين مسئله را دارند اما ديگر بعد از يک زمانی شما بايد برگرديد و
به تخصص اهمیت بدهید .اين را تنها میتوان در چند سال ابتداي يک انقالب پذيرفت»
(مصاحبه با پايگاه اطالعرسانی و خبري جماران  .)1390تخصص به اين معنا همان «علم»
خنثايی است که میتوان از رهگذر آن فرد يا جامعهاي متدين ساخت .معاديخواه مسئلهاي با علم
ندارد .تنها در شرايط تاريخی مشخصی میبايد تعهد نسبت به تخصص رجحان يابد ،فارغ از آن
«علم» و «تخصص» و «فن» ابزار تعالی جامعهي دينی محسوب میشوند.
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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

آرام آرام براي بقاي خود ناگزير شده بود بوروکراتیزه شود .محمد رضايی در کتاب تحلیلی از
زندگی روزمرهي دانشآموزي به تغییر کارکرد ادارهي کل امور تربیتی از امور مرتبط با
فعالیتهاي تفريحی در پیش از انقالب به مسئولیتهاي جديدي مثل امور مربوط به حراست،
گزينش ،تبلیغات دينی و انقالبی پس از انقالب اسالمی و متناسب با گسترش فرهنگ اسالمی و
ارزشهاي انقالب اشاره میکند .او ارتقاي امور تربیتی به سطح معاونت در سال  1364و طرح
تلفیق مقولههاي آموزش و پرورش در سال  1380را در جهت بسط و گسترش هرچه بیشتر
فعالیتهاي پرورشی در سطح مدارس میداند .در چشمانداز رضايی «بررسی روند اجمالی
تشکیالت و برنامههاي پرورشی مبین سه دوره در تحول اين بخش است:
.1

سالهاي  1358تا  1363که امور تربیتی در بدنهي آموزش و پرورش با صبغهي دينی

و سیاسی و بهاقتضاي شرايط آغازين انقالب اسالمی و حساسیت حضور در مدارس آغاز به کار
کرد؛
.2

سالهاي  1364تا  1371که با ارتقاي ساختار امور تربیتی به سطح معاونت ،ضمن

تعلیم و گسترش فعالیتهاي تربیتی در مدارس ،براي تهیه و تدوين مبانی نظري ،علمی و قوام
کارشناسی اقداماتی صورت گرفت؛
.3

سالهاي  1371به بعد که افزون بر ادامهي فعالیتهاي امور تربیتی در سطح معاونت

پرورشی ،در مورد لزوم تلفیق مقولههاي آموزش و پرورش و تعمیم نقش تربیتی در بین مديران
و معلمان و کلیهي برنامهها و روشهاي آموزش و پرورش سوالهاي جدي طرح شد» (رضايی
.)15 ،1387
از ديد نگارنده برخالف ديدگاه رضايی نهفقط اقتدار بخش امور تربیتی در طی اين سالیان
در مدارس افزونتر نگرديده است ،بلکه ما در طول اين سالها شاهد نوعی بوروکراتیزه شدن
امور تربیتی در درون نهاد آموزش و پرورش هستیم .فوکو بهجاي تمرکز بر حاکمیت قدرت،
میگويد ما بايد بیشمار افرادي را که در نتیجهي تاثیرات قدرت بهصورت سوژههاي حاشیهاي
و فرعی درآمدهاند مطالعه کنیم (کلگ  .)269 ،1383از نظر نگارنده تمامی افرادي که تحت لواي
فعالیتهاي تربیتی وارد نظام بوروکراتیک آموزش و پرورش شدند بهدلیل رجحان يافتن
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مرجعیت علمی و غلبهي نگاه فنساالرانه به همین سوژههاي حاشیهاي مدنظر فوکو بدل شدند
که علیرغم نزاع نمادين جهت تقويت امور تربیتی ،در واقعیت امر يا به حقوقبگیرانی وابسته
بدل گرديدند يا در عوض فعالیتهاي تربیتی تالش نمودند منزلت خود را در سلسلهمراتب نظام
آموزشی تحکیم کنند و جايی در بوروکراسی کلی نظام آموزش و پرورش بیابند.
بوروکراتیزه شدن امور تربیتی در چنین زمینهاي معنادار است .در طول جنگ تحمیلی و
باالخص با پايان آن ضرورتهاي توسعه ،اقتدار «علم» و «فن و تکنولوژي» را قوت بخشید.
بهرهوري در معناي عام حائز اهمیت گشت .افزايش کارايی نیروي انسانی ،خصوصی شدن
مدارس و ضرورت کاهش هزينهها ،افزايش جمعیت جوان و جوياي کار ،ضرورت تربیت
نیروي انسانی کارآزموده ،توسعهي رقابت میان دانشآموزان براي اشغال کرسیهاي دانشگاهی،
موفقیت در کنکور تحصیلی و ...موجد کمرنگ شدن هرچه بیشتر جايگاه امور تربیتی گرديد.
نظام آموزش و پرورش ايران تالش نمود تا آموزههاي تربیتی و دينی را درون فرايند
نهادينهي آموزشی جاي دهد .حاصل آنکه امور تربیتی هرچه فزايندهتر در نظام بوروکراتیک
ادغام شد اما کماکان تفاوت آن با بدنهي نظام آموزشی که وظیفهي تدريس «دانش» را بر عهده
داشت حفظ شد .اين تقابل از حیث منطق اکتشاف علمی نیز حائز اهمیت است .منطق اکتشاف
علمی بنا به ماهیت خود صرف نظر از کاربست خوب يا بد آن موجب پرسشگري است ،اما
امور تربیتی درصدد تبلیغ امور پرسشناپذير است .اين روش نقادانه از يک سو معیارهاي دانش
تجربی را بهعنوان موازين معرفت علمی معرفی میکند و از سوي ديگر هر نوع معرفت را
براساس اين موازين به محک میگذارد .آنچه به محک تجربه درنمیآيد موضوع آموزش علمی
قرار میگیرد .درواقع از طريق تشکیل امور پرورشی آنچه «نمیبايست» در معرض نقد و
سنجش تفکر علمی قرار گیرد الجرم در معرض نقادي قرار گرفت .امور تربیتی در مدارس پس
از سالهاي آغازين آرمانگرايی انقالبی بهتدريج با چرخش به سمت وظايفی پراکنده و چندگانه
که در درون ساختار مدارس متولی خاصی نداشت از مرجعیت «انسانسازي» فاصله گرفت و
الجرم براي اجراي وظايف اداري به منابع تخصصی وابسته شد .مربیان پرورشی براي گسترهي
وسیع و پراکندهاي از وظايف میبايست با طیفهاي متنوعی از دانشآموزان وارد ارتباط می-
شدند .وظايفی چون نظارت بر تابلوهاي اعالنات در مدارس ،برگزاري مراسم صبحگاهی،
اردوها و جشنها و مراسم مرتبط به والدت ،شهادت ،يادبودهاي انقالبی و اعالم مسابقات
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فرهنگی-هنري در برنامهي آغازين مدرسه ،برگزاري مسابقات احکام ،نماز ،قرآن ،سرود و ...در
کنار فعالیتهاي تخصصی در حوزهي هنر مثل کتابخوانی ،سرود ،تئاتر و ...همه بخشی از
عملکرد مربیان پرورشی در مدارس بود .حوزههاي تخصصیتري مثل روانشناسی نیز بخشی از
تعهدات کاري مربیان پرورشی را اشغال نمود ،هرچند با وظايف برخی نقشهاي تعريفشده در
مدارس مانند مشاوران تداخل داشت؛ وظايفی چون مشاورهي تحصیلی و برنامهريزي تحصیلی.
بعدتر مربیان پرورشی در سطح مدارس تالش کردند از لحاظ مفهومی و البته شکلی نوعی
مشروعیت علمی را براي رفتارها و برنامههاي تربیتی فراهم آورند .اين برنامههاي تربیتی با وارد
کردن مرجعیت دانش ،به ابزار توسعهي چیزي بدل شدند که بنا بود آن را تحديد کنند.
اين منابع تخصصی بهتدريج باعث غلبهي مالک دانش در مدارس گرديد .امور تربیتی با
ورود به حوزههاي تخصصی ،خود موضوع منطق نقادانهي علمی قرار گرفت .انزواي کادرهاي
تربیتی ،محصول اين شکل از مکانگزينی امور دينی در کنار منطق نقادانهي علمی بود .در عمل
ما به تدريج شاهد آن هستیم که اين کادرهاي تربیتی به نیروهايی اجرايی در سطح مدارس بدل
شدند؛ برخی در بخشهاي مديريتی و معاونتی و آموزشی ظاهر شدند و عدهاي به ساير
سازمانهاي اداري مثل صداوسیما ،وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسالمی انتقال يافتند.
محمدعلی نجفی وزير آموزش و پرورش وقت در سخنان خود به همین وضعیت در حال
گذار مربیان پرورشی در سالهاي  67-68اشاره میکند« :مربیان پرورشى انگیزهاى براى کار
پرورشى به اين صورت که در حال حاضر انجام میشود ندارند و از هر  100نفر  90نفر
متقاضى انتقال از رستهي پرورشى به آموزشى هستند .بخشى از اين تقاضا بهخاطر راحت بودن
رستهي آموزشى نسبت به پرورشى است اما بخش عمدهي تقاضا به اين برمىگردد که فعالیت
مربیان در راستاي دستورالعملهاي تعريفشده در مدارس غیرممکن است و فعالیت بیحاصلی
تلقی میشود» (عبداللهی .)1385
در پايان بخش اول مقاله بايد اين نکته را موکد سازيم که آنچه ما آن را دغدغهي مشترک
مذهبی قبل و بعد از انقالب نامیديم ،از طريق اين تغییرات نهادي به روالی بوروکراتیک تقلیل
يافت و بهتدريج با غلبهي نگاه فنساالرانه در حوزهي آموزش و پرورش در ساختار آموزشی
مدارس ايران بیرمق شد و از اثر افتاد.
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فن جایگزین تربيت
مسئلهي تکنیک و نسبت آن با روند انقالبی و چگونگی تاثیر متقابل آنها در همهي حوزهها
میبايست مورد تحقیق قرار گیرد .اما در مورد نسبت فن و تربیت در نظام آموزشی ابراهیم
رزاقی ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اوايل دههي  70در مقالهاي با عنوان «توسعهي تکنولوژي
و نقش دولت» در مورد نقش تکنولوژي در زندگی بشر میگويد:
«باتوجه به اينکه تکنولوژي ساختهي دست بشري است و حرکتی مستقل ندارد ،بحث
مربوط به اجتنابناپذير بودن عوارض منفی تکنولوژيهاي جديد را میتوان بیمورد دانست» .او
در انتهاي مقاله  14پیشنهاد براي توسعهي تکنولوژيکی کشور را که عمدتا از سوي دولت می-
تواند به مرحلهي عمل درآيد ،مطرح میسازد که ما در اينجا  3مورد آنها را برمیشمريم:
.1

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

آنان از طريق آموزش و ارسال اطالعات ،شناسايی ايرانیان بااستعداد خارج از کشور و تامین
شرايط کار و بازگشت آنان به کشور؛
.2

ايجاد مرکزي براي کشف افراد مستعد از همان دوران کودکی ،در کلیهي سطوح

تحصیلی و ارتقاي همهجانبهي آنها براي آموزشهاي صنعتی ،علمی و فنی؛
.3

دادن نوعی مصونیت قضايی شبیه مصونیت نمايندگان مجلس به دانشمندان،

پژوهشگران ،نويسندگان ،مترجمان».
زمانی که سخن از تربیت يا امور تربیتی به میان میآيد ،مصاديق تربیت افراد و گروههاي
دانشآموزان به ذهن متبادر میشوند .اما زمانی که از «پیشرفت جامعهي اسالمی» صحبت
میشود ،تربیت انسانها و افراد به موضوعی ثانوي بدل میشود .تربیت در اين معنا به يکی از
ابزارهاي ارتقاي بهرهوري بدل میشود .تربیت موضوعی مرتبط به منابع انسانی است .هر 3
راهکار ارائهشده در رابطهي میان دولت و تکنولوژي توسط رزاقی در راستاي افزايش بهرهوري
همین منابع انسانی است.
ادبیات مسلط دينی-تربیتی که امور تربیتی در مدارس مرجعیت خود را وامدار آن بود بهرغم
تمامی تالشها براي تغییر در آن و موثر ساختن آن حتی نمیتوانست در معرض نقدي درونی
قرار گیرد .اما در روند بوروکراتیزه شدن اين ادبیات به يکباره خود را در معرض مواجهه با
رويکرد نقادانهي علمی قرار داد؛ زمانی که بازانديشی در شیوهي ارائهي محتواي تربیتی-دينی
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(يعنی اقناع دانشآموزان بهعوض اجبار) هیچ ارتباطی با نقد درونی محتواي ادبیات مسلط
نداشت .با زوال امور تربیتی آنچه بر عملکرد مدرسه بهعنوان محور نهاد آموزش و پرورش
حاکم شد ،تفکر و کنشی ابزارگرايانه بود .علم بار ديگر امري خنثی تلقی شد.
همانطور که بخشهاي قبلی اشاره شد ،ما در مدارس مذهبی پیش از انقالب نیز همین تفکر
خنثی نسبت به علم را میتوانیم مشاهده کنیم .اما تفاوت در اينجاست که نظام آموزش و
پرورش با تثبیت رسمی امور تربیتی در مدارس ،کلیهي چشماندازهاي نقادانه نسبت به کارکرد
علم و تکنولوژي را از میان برد و با تضعیف خود امور تربیتی ،بهبیان وبري کنش عقالنی-
هدفمند بر نظام آموزش و پرورش حاکم شد .اما منظور از کنش عقالنی-هدفمند چیست؟
هابرماس میان دو قلمرو تعامل نمادين يا چهارچوب نهادي و نظامهاي کنش عقالنی (ابزاري
و راهبردي) -هدفمند تمايز قائل میشود .چهارچوب نهادي در ديدگاه هابرماس همان
زيستجهان اجتماعی و فرهنگی ماست که در آن زبان مشترک رايج بیناالذهانی و انتظارات
متقابل دربارهي رفتارها و همنوايی با هنجارها بر مبناي تضمینهاي متقابل وجود دارد .ما در
اينجا با ارزشها و هنجارهايی مواجه هستیم که افراد بر اساس آنها دست به عمل میزنند،
قضاوت میکنند و بهزبان خود هابرماس به بسط ارتباطات فارغ از سلطه میپردازند .اما نظامهاي
کنش عقالنی-هدفمند اساسا بر مبناي قواعد فنی و راهکارهاي حل مسئله عمل میکنند .درواقع
بسط قدرت مهار فنی در جهت انجام پیشبینیهاي مشروط در مورد جهان اطراف از اهداف اين
شکل از کنش است .هابرماس مینويسد« :کنشها را تا آنجا که در حیطهي چهارچوبهاي
نهادي قرار دارند ،هنجارها هدايت و تضمین میکنند و تا آنجا که تحت سیطرهي
خردهنظامهاي کنش عقالنی-هدفمند درمیآيند ،خود را با الگوهاي کنش ابزاري يا راهبردي
منطبق میکنند .البته پس از مرحلهي نهادي شدن کنشها است که آنها از قواعد فنی مشخص و
راهبردهاي مورد انتظار بهشدت پیروي میکنند» (هابرماس  .)73 ،1383نقض قواعد در
چهارچوبهاي نهادي نوعی کوتاهی نسبت به اقتدار حاکم يا ارزشها و هنجارهاي
هدايتکنندهي کنش تلقی میشود.
با تضعیف امور تربیتی شاهديم که برخالف انتظار نظام تعهد به چهارچوبهاي هنجاري و
ارزشی مذهبی نیز در ساختار مدارس تضعیف شده است .شکلگرايی مذهبی يا شعائرگرايی
اولیهي انقالب بهتدريج از ساختار مدارس (بهجز مدارس مذهبی يا مدارس غیرانتفاعی که اساسا
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با دغدغههاي مذهبی در حال فعالیت بودند) حذف گرديد و ارائهي اين آموزههاي دينی-تربیتی
تنها در محدودهي کتابهاي درسی باقی ماند .زندگی روزمره در مدرسه جز شعائري منظم (مثل
قرآن صبحگاهی) و مناسبات مذهبی و ملی جاي ديگري براي امور تربیتی باقی نگذاشته بود.
دومین نتیجهي وضعیت توصیفشده شکلگیري «فنساالري علمی» است که متکی بر
الگوهاي کنش ابزاري يا راهبردي است .تعريف فنساالري در فرهنگ وبستر عبارت است از
«نظامی که در آن افراد صاحب دانش و تکنولوژي کنترل جامعه را در اختیار دارند»؛ بهعبارت
ديگر «حاکمیت تکنسینها يا بهطور مشخص مديريت جامعه با کارشناسان فنی» .در فرهنگ
آکسفورد تکنوکراسی يا فنساالري «حاکمیت و کنترل جامعه يا صنعت بهوسیلهي يک گروه
نخبه از کارشناسان فنی» تعريف شده است .موضوع امور تربیتی در مدارس که بنا بود به
«موقعیتی نقادانه» نسبت به آنچه بهعنوان دانش در مدارس به دانشآموزان ارائه میشد دست
يابد ،خود به موضوع «علم» بدل گرديد و بهدلیل «عدم کارايی و بهرهوري» از ساختار مدارس
حذف شد .فنساالري علمی از طريق نقد جايگاه امور تربیتی و مشروعیت فعالیت آن در
ساختار مدارس ،جايگاه خود را تثبیت نمود و خود بري از نقادي باقی ماند .درواقع ضرورت
توسعهي جامعهي اسالمی ،ضرورت توسعهي نگاه علمی را ايجاب مینمود .اين نگرش
فنساالرانهي علمی در جايگاه «ابزار پیشرفت جامعهي اسالمی» ،مدرسه را از هر آنچه
می توانست نگاهی نقادانه نسبت به اين نگرش ايجاد نمايد ،خالی نمود .کارکرد مشروعیتبخش
«پیشرفت جامعهي اسالمی» در خدمت اين نگاه فنساالرانه قرار گرفت .براي روشن کردن اين
امر میتوان به گفتهاي از هابرماس متوسل شد:

هر اندازه اقدامات حکومت بیشتر به ثبات و رشد نظام اقتصادي اختصاص يابد ،به همان
اندازه سیاست نیز خصلتی منفی به خود میگیرد .علت آن است که سیاستهاي حکومت در
خدمت رفع اختالالت موجود در نظام اجتماعی و جلوگیري از خطرات تهديدکنندهي نظام قرار
میگیرند؛ بهبیان ديگر ،سیاستها معطوف به تحقق هدفهاي عرفی نیستند بلکه به حل و فصل
مسائل فنی میپردازند .کالز افه طی گزارش خود در کنفرانس جامعهشناسی فرانکفورت در
 1968به همین نکته اشاره میکند :رابطهي اقتصاد و دولت در ساختار کنونی بهگونهاي است که
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«سیاست» به سطح اقداماتی از سنخ «ضرورتهاي پیشگیري» 1که پیوسته و بهدفعات پیش می-
آيند تنزل میيابد (هابرماس .)81 ،1383
بهزبان هابرماس امور تربیتی بهتدريج به هدف فرعی و حاشیهاي بدل شد .پیشرفت و
موفقیت ضرورت تمرکز بر مسائل فنی را توجیه مینمود .کسب علم ،طی کردن مدارج علمی،
صعود سلسلهمراتبی در سازمانهاي اداري ،کسب ثروت و ...به ارزشهايی بدل شدند که
مرجعیت علم را در مقابل عرف معمول دوچندان کرد .حساسیت نسبت به تربیت فرزندان به
حساسیت نسبت به موفقیت فرزندان تبديل شد .ايدهي «تربیت انسان کامل اسالمی» بهتدريج در
حال محو شدن است.

آگاهی فنساالرانه از يک سو از تمامی ايدئولوژيهاي پیشین «کمتر ايدئولوژيک» است...
ولی از سوي ديگر ،ايدئولوژي مسلط و نسبتا شفاف کنونی که از علم بتی ساخته است ،از
ايدئولوژي کهن وسوسهانگیزتر و دامنهدارتر است چرا که با بیاعتنايی به مسائل عرفی و عملی،
نهتنها سیطرهي منافع طبقهاي خاص را موجه جلوه میدهد و نیازهاي طبقهاي ديگر را براي
رهايی سرکوب میکند ،بلکه آرزوي رهايی نوع انسان را نیز به مهار خود درمیآورد (هابرماس
.)89 ،1383
يکی از مهمترين ضرورتهاي پیشگیري در حوزهي آموزش و پرورش ايران بعد از انقالب
جداسازي بود که با توسعهي اين نگاه فنساالر شکلی از نظام طبقاتی و فرهنگ «رقابت» بیپايان
را در قلمروهاي آموزشی ايجاد نمود .ضرورت مهارتاندوزي براي آينده ،فرصتهاي اقتصادي
جديدي ايجاد نمود و تاکید بر متغیر بهرهوري را بهعنوان محور توسعهي نظام آموزش و
پرورش نهادينه کرد .بهرهوري بهواسطه يا از طريق جداسازي محقق میشد.
حجتاالسالم جواد اژهاي بنیانگذار مدارس سمپاد در متن زير بهخوبی به مسئلهي مطرح-
شده در باال و پاسخ آن اشاره میکند« :آن روز ،يکی از اساتید آموزش و پرورش دلیل مخالفتش
با تاسیس را اين موضوع اعالم کرد که پذيرش دانشآموز با معدل  19و تحويل دادن دانش آموز
با معدل  19هنر نیست .رهبر انقالب (آيتاهلل خامنهاي رئیسجمهور وقت) در پاسخ فرمودند،
اين گفته وقتی صحیح است که فرض کنیم در شرايط فعلی دانشآموزان با معدل  19وارد

avoidance imperative

1
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مدارس میشوند و با معدل  19از همان مدارس خارج میشوند ،درحالی که عمال اين طور
نیست» (استعدادهاي درخشان ،شمارهي .)347 ،68
انواع بسیار گوناگونی از مدارس مانند تیزهوشان ،نمونهدولتی ،غیرانتفاعی ايجاد شدند تا از
طريق گزينش دانشآموزان ،به ارتقاي بهرهوري سرمايهگذاري در حوزهي آموزش و پرورش
کمک کنند .نهاد خانواده در ايران با پرداخت هزينههاي کالنِ اين ضرورتهاي پیشگیري  -که
درواقع میتوان آنها را ضرورتهاي افزايش بهرهوري نامید  -به بازتولید اين آگاهی فنساالرانه
پرداخت و هنوز هم میپردازد .موسسات کنکوري ،مدارس تیزهوشان و ...همگی از يک ويژگی
مشترک بهرهمند هستند :جداسازي.
سعد حجاريان بنیانگذار و مدير مدرسهي انرژي اتمی تهران در مقالهي «گزينش دانشآموز»
در سايت مدرسهي انرژي اتمی به نیازهاي شکلگیري مدارس خاص تیزهوشان اشاره میکند:
« ...تجربهي آموزش و پرورش در «کشورهاي توسعهيافته» نشان میدهد که تشکیل کالسها و
مدارس با ترکیب جمعیتی نرمال که شامل استعدادهاي يادگیري متفاوت باشد ،مجموعاً
مناسبتر میباشد .امّا اين برتري نه بهلحاظ سرعت و کیفیت يادگیري دانشآموزان بلکه بهلحاظ
تربیتی و تقويت ديگر نیازهاي انسانی مانند کار گروهی ،نوعدوستی و درک تفاوتهاي بشري
و ...میباشد .از اين رو در «کشورهاي روبهتوسعه» که اولويّت با سرعت يادگیري و نخبهپروري
جهت پیشبرد اهداف صنعتی و فنی آن کشور میباشد ،تفکیک استعدادهاي يادگیرندگان به چشم
میخورد».

جداسازي
مدرسه محیطی بسته است؛ فضاهاي آموزشی مشتمل است بر کالسها ،راهروها ،اتاق معلمان،
سرويسهاي بهداشتی ،اتاق يا سالن ورزش و جز آن که همگی در محدودهي فضايی محصور،
کنترلشده و بسته بهنام ساختمان مدرسه قرار گرفتهاند .اما مدارس دقیقا بهدلیل همین بستهبودن
انواع سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر طبقه ،نژاد ،ثروت و ...را نیز بیرون از خود نگاه میدارند.
بر اين اساس میتوان از نوعی خودآيینی نسبی در مدرسه صحبت کرد .تاثیرات مدرسه فقط
ناشی از شیوهي آموزش معلمان ،برنامههاي مدارس ،زمان تحصیل ،کالسها و امکانات آموزشی
و مسائل درون مدرسه نیست بلکه تجربهي آموزش نیز بهدلیل اين فرض بنیادين که مدرسه (در
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شکل ايدهآل آن) نابرابريهاي اجتماعی را بیرون از محیط بستهي خود قرار میدهد ،تجربهاي
متفاوت است .ضرورت آموزش اجباري دقیقا محصول چنین نگرشی به آموزش است .بهقول
مايکل والزر «کافی است آموزش را لغو کنید تا تنش از میان برود؛ بچهها صرفا تابع و مطیع
خانوادههايشان میشوند و همچنین سلسلهمراتب اجتماعیاي که خانوادهها در آن جاي دارند.
خانوادهها را هم که حذف کنید ،تنش از میان میرود؛ و آنگاه بچهها تابع محض دولت می-
شوند» (والزر  .)382 ،1389فرايند جداسازي پیشاپیش تمايزات اجتماعی پیشگفته مثل طبقه،
ثروت و ...را در فرايند اولیهي ثبتنام جاي میدهد.

ايدئولوژي جديد [فنساالرانه] از سلف خود از اين حیث متمايز میشود که میتواند
مالک ها و موازين توجیه سازمان زندگی اجتماعی را از هر نوع کنترل و تنظیم هنجاري امور
اجتماعی مجزا سازد و در نتیجه بهراحتی به سیاستزدايی و غیرسیاسی کردن اين مالکها
بپردازد ....آگاهی فنساالرانه نهتنها از تجزيهي قلمرو اخالقی بلکه از سرکوب «اخالقیات»
بهعنوان يک مقولهي زندگی حکايت میکند (هابرماس .)90 ،1383
جداسازي نیز با تعیین مالکهاي محدودي چون هوش و ثروت هر نوع کنترل و تنظیم
هنجاري امور آموزشی را به حالت تعلیق درمیآورد .همین تفاوتگذاريهاي داخلی موجود و
محصول نابرابريهاي اجتماعی است که توسط اين مدارس بازتولید میشود .درواقع اين مدارس
صرفا با هدف تربیت و تعلیم نه شهروندان بلکه مديران و متخصصان نسل آينده هیچ حصاري
براي بیرون نگاه داشتن اقتصاد و جامعه ندارند.

 ...چنین است که شکل خصوصی بهکارگیري سرمايه و شیوهي توزيع امتیازات اجتماعی که
تضمینکنندهي وفاداري تودههاست ،به بحث گذاشته نمیشود .در نتیجه ،پیشرفت کموبیش
مستقل علم و تکنولوژي بهصورت متغیري مستقل ظاهر میگردد که مهمترين و يگانه متغیر
مستقل نظام ،يعنی رشد اقتصادي ،تابع آن میشود .بدين ترتیب با وضعی روبهرو میشويم که
بهنظر میرسد در آن ،توسعهي نظام اجتماعی از منطق پیشرفت علمی و فنی تبعیت میکند.
گويی قانون ذاتی اين پیشرفت الزاماتی را پديد میآورد که هر سیاست و حکومتی که بخواهد
نیازهاي کارکردي نظام را برآورد ،بايد بدانها گردن نهد (هابرماس .)83 ،1383
اين مدارس بهناچار براي پرورش نخبگان ،مجموعهاي از عوامل بیرونی را وارد محیط
مدرسه میسازند .عوامل بیرونی چون فشار خانوادهها ،معرفی فرصتهاي تحصیلی و شغلی
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آينده ،انگیزهي موفقیت تحصیلی صددرصد تنها در دروس کالسی ،انواع تکنیکهاي آموزشی
خاص ،معلمان حرفهاي که وظیفهاي جز باال بردن «سواد» دانشآموزان در رشتهي تخصصی
ندارند ،طرد و اخراج از مدرسه بهدلیل عدم موفقیت تحصیلی و ...اينها مجموعهاي از امور
تکنیکی است که بحث درمورد آنها شکلی تخصصی میگیرد .موسسات کنکوري ،کارشناسان
آموزشی و تربیتی ،معلمان ويژه ،مدارس ويژه و بسیاري از موارد اينچنین از يک سو تکنیک-
هاي الزامآور پیشرفت هستند و از سوي ديگر از حوزهي عمومی و مداخلهي عموم خارجند
چون اموري تخصصیاند .تکنولوژيهاي آموزشی مشروعیت عملکردهاي آموزشی را تعیین
میکنند ،نه خانوادهها يا آموزشپذيران يا معلمان .اين نگاه فنساالرانه بهراحتی نابرابريهاي
نهادينهشده در درون نظام آموزشی را از معرض ديد خارج مینمايد و بحث در مورد همگانی-
ترين مسائل و حقوق اجتماعی عموم مردم در حوزهي آموزش و پروش را به بحثی تخصصی
میان کارشناسان تقلیل میدهد .حذف امور تربیتی در مدارس حائز چنین کارکردي است ،يعنی
حاکم شدن اقتدار کامل فنساالري علمی در درون مدارس.

بنابراين الزمهي سیاست مداخلهي دولت ،سیاستزدايی تودههاي مردم است .به همان اندازه
که مسائل عرفی کنار نهاده شوند ،نقش سیاسی مردم نیز کاهش میيابد ...چگونه میتوان
سیاستزدايی تودهها را در نظر آنها موجه جلوه داد؟ پاسخ مارکوزه آن است که به تکنولوژي و
علم نیز بايد نقش ايدئولوژي بخشیده شود» (هابرماس .)82 ،1383
آگاهی فنساالرانه ديگر ممکن نیست همچون ايدئولوژيهاي پیشین بر سرکوب دستهجمعی
تکیه کند....امروزه وفاداري تودهي مردم تنها با پاداشهايی که نیازهاي خصوصیشده را برمی-
آورند ،تضمین میشود (همان)90 ،
به سخن حجاريان بازمیگرديم .مهم يادگیري تکنیکها و فنون و اهداف صنعتی است و اگر
در جداسازي دانشآموزان معضالت و مضراتی نیز وجود داشته باشد ،اين معضالت در قبال
پیشرفت و حفظ کیفیت آموزش و نمرهي درسی قابل اغماض است .در اين وضعیت آنچه
آموزش و پرورش ارائه میکند ،خدماتی خصوصی براي اقشار خاصی از جامعه است .از اين
حیث از سويی نیاز «توسعه و پیشرفت» منابع انسانی را برآورده میسازد و از سوي ديگر نیاز
خصوصی و خاص فرزندان را به موفقیت تحصیلی و غیرتحصیلی.
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[آگاهی فنساالرانه] در مصاف با انديشهي نقاد کمتر آسیبپذير است ،زيرا فقط يک
ايدئولوژي نیست که صرفا بیانگر «زندگی خوب» باشد (هابرماس .)89 ،1383
اگر سخنان هابرماس را در اينجا ساده کنیم ،مهمترين ويژگی علم بهمثابه تکنولوژي ارتباط
آن با زندگی عملی ماست .آگاهی فنساالرانه تصويري از آينده نمیدهد ،ابزارِ «پیشرفت» -
بهعنوان هدفی سیالتر و گنگتر  -را فراهم میآورد .برهمین مبنا است که ابراهیم رزاقی استاد
اقتصاد دانشگاه تهران در راهحلهايی که در رابطه با «توسعهي تکنولوژيک دولت» ارائه میکند
خواهان فراهم آمدن شرايط بازگشت ايرانیان بااستعداد میشود و حقی براي عموم ايرانیان قائل
نیست ،يا در راهکاري ديگر خواهان جدانمودن کودکان بااستعداد از همان اوان کودکی و ارائهي
آموزشهاي خاص به آنها است .در آموزش و پرورش ايران آرام آرام ديدگاه فنساالرانه به
دانش به ديدگاه مسلط بدل گشت و درحالی که حتی در دنیاي غرب اين ديدگاه با نقد درونی
مواجه است ،نقدي که سعی میکند حیطهي آن را معین و محدود سازد ،در ايران در غیاب اين
نقد درونی ،ديدگاه فنساالرانه به يکهتاز میدان دانش و علم و کاربست آن در جامعه بدل شده
است.

نتيجهگيري
مدرسه ابزار آموزش باواسطه است .بیواسطه بودن آموزش بهمعناي تربیت آموزشپذيران در
خردهفرهنگها يا خردهنظامهاي اجتماعی مثل خانواده ،نظام شغلی ،نظام طبقاتی است که هريک
منافع سازمانيافتهي خود را پی میگیرند .مدرسه بهعنوان مهمترين نهاد آموزشی باواسطه ،تمامی
اين تفاوتها را بیرون از خود حفظ میکند .ازاينرو دولت که نمايندهي منافع همهي اعضاي
جامعه است ،میبايد به آموزش اجباري باواسطه در مدارس متعهد بوده و امکان اين شکل از
آموزش را براي همهي آحاد جامعه فراهم آورد .اما از سوي ديگر اين خودآيینی مدرسه،
ضرورت نقد خود دولت و استقالل از آن را دوچندان مینمايد.
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
تنها اجازهي بسط گفتمان نظام حاکم در مدارس را فراهم مینمود و بهبیان والزر امکان
شکلگیري بدنهي معرفتی و انضباط فکري مستقل را مانع شد .همانطور که گفتیم تشکیل امور

 310مطالعات جامعهشناختی دوره  ،20شماره دو ،پاييز و زمستان 1392

تربیتی منابع ارزشی ،هنجاري و فکري تغذيهکنندهي نگرشِ آلترناتیوي را که امکان نقد «علم» و
«کاربستهاي دانش علمی» را فراهم میآورد ،تضعیف کرد .ضرورتهاي توسعه پس از جنگ
به تقويت مرجعیت دانش و شکلگیري «فنساالري علمی» منتهی شد .فنساالري علمی در
خالء رويکرد نقادانه به جداسازي دانشآموزان بر اساس هوش ،ثروت و ...پرداخت.
حوزهي گرايشات تحصیلی نیز از اين جداسازي مصون نماند .هرچند ما در مقالهي حاضر
تمرکزي بر جداسازي در رشتههاي تحصیلی پیش از دانشگاه نداشتیم ،اما اين نکته بايد مورد
تصريح قرار گیرد که تاکید بر رشتههاي فنی ،اختصاص امکانات آموزشی به آنها ،صرف
هزينههاي گزاف و تمرکز موسسات حرفهاي بر آنها همگی محصول همین نگرش فنساالرانه
و يکی از اشکال جداسازي است که میبايد در تحقیقات آتی بهدقت مورد توجه قرار گیرد .اين
روندهاي جداسازي رشتههاي تحصیلی و تخصیص نابرابر امکانات آموزشی در سطح
دانشگاههاي کشور نیز وجود دارد.
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