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پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

ظلم طبقاتی پایدار
کــرده و در طبقات فرودست  کــم ســوادی را بازتولید  فقر، 
استمرار می بخشد. نگاهبانان جامعه طبقاتی نیز از استمرار 

آن حمایت می کنند.

گر ما در مدیریت آموزش وپرورش به مسئله عدالت  »ا
کشور،  که در آینده  کنیم، نتیجه این خواهد شد  توجه 
کشور برقرار خواهد  عدالت نسبی بین قشرها و مناطق 
گر ما امروز در آموزش وپرورش نگاه عدالت محور  شد. ا
که اختالف  نداشته باشیم، نتیجه ایــن خواهد شد 
کشور روزبـــه روز بیشتر خواهد شد؛  طبقاتی در آینده 

تأثیرات آموزش وپرورش را ببینید.
نگاِه غیر عدالت محور، این است که ما در کشور مدارس 
پیشرفته مجهز به بهترین تجهیزات در یک جاهایی، 
کپری در یک مناطق  کپری یا شبیه  و مدارس محروِم 
دیگر داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته برای تعدادی 
کم سواد بــرای تعداد  از مــدارس، و معلمان خسته یا 
دیگری از مدارس داشته باشیم. این درست ضد نگاه 
عدالت محور اســت. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه 
ن هیچ دلیلی  کودکان امــروِز ما بــدو اینکه: جمعی از 
)جز اینکه یا پول دارند یا در یک منطقه برخوردار زندگی 
می کنند( از عالی ترین تحصیالت برخوردار خواهند شد 
و یک عده دیگر در سطوح بسیار پایینی خواهند ماند، 
پیش نخواهند رفت و استعدادهایشان رشد نخواهد 
که ما با همه  کرد. البته عدالت به معنای این نیست 

کنیم؛ نه، استعدادها  استعدادها با یک شیوه برخورد 
باألخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع 
بشود و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم؛ 
ک، باید استعدادها باشد،  در این تردیدی نیست. اما مال
الغیر. عدالت، این است.« بیانات رهبر معظم انقالب 

اسالمی 1385/02/12
کنونی، سطح برخورداری از آموزش و کیفیت  در جامعه 
آن بر بهره مندی های اجتماعی-اقتصادی خصوصًا در 
گرچه در  گزاره و شدت آن،  آینده مؤثر است. اصل این 
جامعه ایرانی قابل آزمون میدانی و رصد است و نیز اندر 
بایستگی و شایستگی این گزاره می توان نقدهایی ارائه داد 
کنون  اما به هر حال از مشهورات جامعه جهانی است. ا
فقر، تبعیض، خشونت، حقوق انسانی و برخورداری های 
اجتماعی و اقتصادی را به آموزش بازمی گردانند و سعی 
دارند با تغییر در محتوای آموزشی و نیز ساختار آموزش 
کشورها، چنین مسائلی را برطرف سازند. هژمونی حاضر، 
آموزش را چالش اصلی در تولید این معضالت دانسته 
و راه حل را نیز در همان نقطه می جوید. در دنباله چنین 
نگاهی می توان با عینک های مختلف، موقعیت را 
کرد. یکی از این عینک ها، »تحلیل طبقاتی«  تشریح 
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یه  است. در این نوشتار برآنیم عدالت آموزشی را از زاو
کنیم.  ی  کاو تحلیل طبقاتی، وا

تحلیل طبقاتی بیان می کند که آنچه تعیین کننده سطح 
یافتی برای هر دانش آموز است،  کیفیت آموزشی در و 
ی در جامعه است. به تبع، این امر  جایگاه و طبقه و
گذارده و در نهایت،  بر ساختارهای آموزشی نیز تأثیر 
بهره مندی های اجتماعی-اقتصادی در دنباله همین 
تفاوت طبقاتی و شکاف آموزشی، توزیع شده و پرواضح 
است که شکاف طبقاتی اولیه تشدید یا حداقل، تداوم 
می یابد. پس ساختار آموزشی فعلی، تحت تأثیر طبقات 
اجتماعی، بازتولیدکننده شکاف طبقاتی آتی خواهد 
که در اندیشه های انتقادی، آموزش  بود. از این روست 

کم و مرفه می دانند. را ابزار قدرت طبقات حا
اما این امر چگونه محقق می شود؟ موقعیت فرد در جامعه 
ی  از حیث داشته هایش تعیین کننده طبقه اجتماعی و
است. این داشته ها چیست؟ زمان، مکان جغرافیایی، 
والدین و شبکه اجتماعی فرد، درآمد ثابت، سرمایه های 
مادی، توانایی های فردی، سرمایه اجتماعی، دسترسی های 
قانونی و ... . همه این موارد تعیین کننده طبقه اجتماعی 
ی ارث  که به و فرد هستند. فرد بر اساس استعدادهایی 
رسیده است، سطح تحصیالت والدین، امکان خانواده 
در تأمین و خرید آموزش برای فرزندان، خرده فرهنگ 
فامیل و شبکه اجتماعی فرد و امثال آن به فرصت هایی 
دست می یابد و امکان استفاده از آن فرصت ها را خواهد 
داشت. طبقه اجتماعی در این تحلیل، مفهومی بسیار 
بازتر و منعطف تر از طبقه اجتماعی در نگاه های چپ 
است. زمانی می توان مدعی شد آموزش طبقاتی نیست 
که به صورت سیستماتیک امکان تحرک هر فردی به هر 
ی آموزشی فارغ از موقعیت موجودش  نقطه برخوردار

وجود داشته باشد.
کالس های  که پول دارتر باشند، می توانند از  کسانی 
یس  کیفیت، تأمین سرو تقویتی، مدارس غیردولتی با 
رفت وبرگشت بــرای مــدارس بهتر، معلم خصوصی و 

که بی سواد هستند،  ... بهره مند شوند. افــراد فقیری 
فقر خود را با ناتوانی در رسیدگی به وضعیت آموزشی 
فرزندانشان تــداوم می دهند. مادر بی سواد نمی تواند 
کند یا به آن ها امال بگوید.  تکالیف فرزندانش را چک 
که خوبی و بدی آموزش در چیست.  اساسًا نمی داند 
نسبت به تغییرات یا وضعیت مدرسه نیز امکان حساس 
بودن چندانی ندارد. آن ها نمی توانند فرزندان خود را به 
کنکور را  مدارس دور از محل سکونت خود بفرستند. 
کالس های  که می توانند از  کسانی بهتر برنده می شوند 
تست زنی، کتاب های تست و جلسات مشاوره برخوردار 
کتاب های فعلی  کسانی می توانند با محتوای  باشند. 
کامپیوتر دارنـــد، در محیط  که  بیشتر مأنوس باشند 
پیرامونی خود امکان آزمایشات علمی دارند، فرصت 
کودکان  کــردن دارنــد.  گوش دادن و شنیدن و تمرین 
کار، کودکان خانواده های مستضعف و فقیر و ... چنین 
که نمی داند برق چیست،  امکانی ندارند. دانش آموزی 
کند؟! بسیار  کامپیوتر را تصور  چگونه می خواهد درس 
که به دلیل فقر مالی، بی سوادی والدین،  خانواده هایی 
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کتاب های فعلی بیشتر  کسانی می توانند با محتوای   
کامپیوتر دارند، در محیط پیرامونی  که  مأنوس باشند 
گوش  خود امکان آزمایشات علمی دارند، فرصت 
کار،  کودکان  کردن دارند.  دادن و شنیدن و تمرین 
کودکان خانواده های مستضعف و فقیر و ... چنین 

امکانی ندارند.



فقر فرهنگی، جهل نسبت به تربیت و ...، حتی نسبت 
کودکان خویش غفلت می کنند. به تبع  به سوادآموزی 
کودکان، نه سوادی خواهند داشت، نه مهارتی و نه  این 
توان بهبودی چشمگیر. آن ها در آینده تبدیل به نیروهای 
کارگر ساده، خدماتی،  کار ساده می شوند که جز به عنوان 
نگهبان و ...، آن هم در حقوق و مزایای پایین استخدام 
نمی شوند. آن ها چون آموزش ندیده اند نمی دانند چگونه 
می توانند از برخی حقوق اولیه خویش دفاع کنند و همواره 
ممکن است به خاطر جهلشان تحت ظلم و ستم محیط 
گیرند. این فرایند در نسل آن ها به ظلمی پایدار و  قرار 

آسیبی ثابت تبدیل می شود.
طبقه اجتماعی آن قدر قدرت دارد که مدارس غیردولتی 
را به خاطر بهره مندی طبقات مرفه تر ایجاد می کند. 
که در مناطق مرفه هستند، برای  مــدارس غیردولتی 
تأمین هزینه های خود به سلطه پول تن می دهند. از 
این مسیر، پولدارترها را جذب می کنند. این امر، امکان 
کیفیت تری را فراهم می کند.  جذب معلمان و مدیران با
کیفیت  ــدارس با ی رقابت بین م ــدارس در بــاز ایــن م
نیز به سرعت، نرخ خدمات را باال می برند تا از مسیر 
کیفیت تر در مسابقه جذب  ارائــه خدمات بیشتر و با
دانش آموزان پولدارتر، رتبه های باالتری را به دست آورند. 
در صورت وجود رقابت بین مدارس غیردولتی، مدارسی 
که مشتری مدارتر هستند و بیشتر به خواسته های موجه 
و غیرموجه والدین تن دهند، در رقابت باقی می مانند 

و این است راز بقا.
به خاطر شکاف حاصله از بــروز مــدارس غیردولتی، 
که  مدارس خیریه و مورد حمایت دولت ایجاد می شود 
کم است و مدارسی  تعادل برقرار شود اما توان دولت ها 
که  در فواصل دور از هم تأسیس می کنند. خانواده هایی 
به لحاظ جغرافیایی دور هستند، توان استفاده ندارند. 
کیفیت جــذب مــدارس  ضمنًا معلمان و مــدیــران با 
که  کیفیتی وجود ندارد  غیردولتی می شوند. پس عماًل 

سایرین بخواهند از مدارس تحت حمایت دولت یا 
کنند. دولت و خیریه توان رقابت مالی  خیریه استفاده 
گرچه در این  با اقتصاد مدارس غیردولتی را ندارند. 
میان مدارس غیردولتی ضعیف تر نیز در قانون جنگل 
که طبقه اجتماعی،  بازار، از دور خارج می شوند. حال 
ساختارهای آموزشی را تغییر دادند، خط مشی گذاران 
آموزشی هم بدون توجه به چنین طبقاتی به نسخه پردازی 
بــرای نظام آموزشی اهتمام می ورزند. غافل از اینکه 
طبقات مرفه تر از هر تغییری در شرایط فعلی، بیشتر 
برخوردار می شوند. افراد و نهادهای آموزشی، در چنبره 
تأثیرات طبقات اجتماعی هستند. آنچه مهم است 
فهم تأثیر این طبقات و نسخه پردازی به نحوی است 
که بن بست سلطه طبقات بر آموزش را بشکند. البته 

جای تحلیل سؤاالت اول متن هم چنان باقی است.
حال سؤال دیگری را اضافه می کنیم: تصمیم گیران حوزه 
کدام طبقه هستند یا مسائلشان مربوط به  آموزش در 
کدام طبقه می آید؟  کدام طبقه است یا اطالعاتشان از 
آیا تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه آموزش، خود 
از طبقات مرفه هستند یا از طبقات ضعیف؟ آن ها 
مسائل طبقات ضعیف را درک می کنند؟ اطالعاتی 
یــافــت می کنند، مربوط به  ــوزش در که از وضعیت آم
تهران و پیرامون اســت یا مناطق دورافــتــاده هــم؟ در 
کدام مدارس است؟ آیا  تهران، اطالعاتشان مربوط به 
ی  که خود درگیری مستقیم در مدرسه دار مسؤولینی 
کنند؟ جواب  دارند، می توانند برای همه مدارس فکر 
بسیاری از این سؤاالت واضح است. اساسًا تصمیم گیران 
کسانی هستند  و تصمیم سازان آموزش وپرورش غیر از 
که از آموزش بهتری برخوردار بوده اند؟ وقتی فالن عضو 
شــورای عالی آمــوزش وپــرورش، خــود به مــدرســه داری 
غیرانتفاعی مشغول است، آیا مسائل مدارس معمول 
را هم فهم می کند؟ آیا تصمیمات برای رفع مشکالت 
خودشان است یا رفع مشکالت طبقات محروم؟ آیا 
فرزندان این مسؤولین در مدارس دولتی عادی درس 
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طبقه اجتماعی آن قدر قدرت دارد که مدارس غیردولتی 
را به خاطر بهره مندی طبقات مرفه تر ایجاد می کند.



می خوانند یا در مدارس غیردولتی؟ دغدغه توجه به 
مدارس غیردولتی که حدود 13 درصد مدارس را تشکیل 
می دهند، به چه دلیل باید دغدغه ما را نسبت به 87 
درصد مدارس دیگر را تحت الشعاع جدی قرار دهد؟ به 
عبارت دیگری باید گفت که شاید حلقه تصمیم سازی و 
تصمیم گیری نیز در چنبره قدرت طبقات مرفه و بازتولید 
آثار اجتماعی آنان است. در چنین حالتی است که کل 
نظام آموزشی را باید سیکل بسته قدرت-ثروت-آموزش 
که هرگز برای طبقات ضعیف و مستضعف  دانست 

دغدغه جدی ندارد.
که طبقات مرفه، معمواًل  همچنین باید توجه داشت 
به جهت داشتن دسترسی های اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و ... خود، می توانند رسانه پرقدرت تری داشته 
باشند و دغدغه های خویش را به نظام آموزشی انعکاس 
که طبقات مستضعف چنین امکانی  دهند. در جایی 
ندارند یا رسانه ضعیفی در اختیار دارند، نظام آموزشی 
به صورت دائم در مواجهه با رسانه پرقدرت و مطالبات 
گرفته و مجبور به واکنشی متناسب  قشر مرفه جامعه قرار 
است. از این رو قشر مرفه می تواند بسیاری از دغدغه های 
خود را به نظام تصمیم گیر و تصمیم ساز آموزشی تحمیل 
نماید. گرچه رسانه های جمعی تالش داشته اند تا بخشی 
از این مسئله را پوشش دهند اما واقعًا دغدغه رسانه های 
جمعی یا ساختار آن ها در راستای حمایت از طبقات 
مستضعف است یا آ ن ها نیز در چنبره قدرت سیاست، 
گرفتار شده اند؟  اقتصاد، ژورنالیسم و موج سواری و ... 
قطع شدن انگشتان دانش آموزان روستای ابراهیم آباد 
شهرستان پلدختر لرستان برای عبور از رودخانه و رفتن 
که اقدامی  به مدرسه، سال های سال باعث نمی شود 
گیرد اما فضاسازی رسانه ای در مسئله خالف  صورت 
عفت عمومی در یک مدرسه غیردولتی معین در تهران، 
کل جامعه و نظام جمهوری اسالمی را درگیر می کند؛ اما 
باز هم مسئله، مسئله طبقات مرفه است. باید بدانیم 

که هرگاه از مستضعفین صحبت می کنیم، همه ابعاد 
استضعاف را باید در نظر داشت و در برخی موارد، همه 
ابعاد استضعاف در مردمی خاص جمع می شوند و 

محرومیتی غامض را رقم می زنند.
آخر سخن اینکه نظام تصمیم گیری، تصمیم سازی و 
کیفیت آموزشی باید در تاروپود خود، عدالت را  ارائه 
کند تا بتوان از دل این نظام آموزشی  ی و دنبال  کاو وا
به تحقق بخشی از عدالت اجتماعی دست یافت و از 
تشدید حلقات باطل بی عدالتی ناشی از نظام ناعادالنه 
کرد. استفاده از ظرفیت های فضای  آموزشی جلوگیری 
یافت مسائل و دغدغه های مدارس  ی برای در مجاز
دورافتاده، سفرهای استانی بدون تشریفات، جلسات 
بیشتر و مستمر با مدیران استانی، دیدارهای مردمی و... 
از جمله راهکارهایی هستند که  می توانند فاصله مسائل 
گروه های مختلف را با نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر 
کاهش دهد. در عین حال، نیازمند ایجاد سازوکارهایی 
کاهش تأثیر شکاف طبقاتی بر امر آموزش و  دقیق تر در 

بازتولید شکاف طبقاتی هستیم.
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شاید حلقه تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز در 
چنبره قدرت طبقات مرفه و بازتولید آثار اجتماعی 
کل نظام  که  آنان است. در چنین حالتی است 
آموزشی را باید سیکل بسته قدرت-ثروت-آموزش 
که هرگز برای طبقات ضعیف و مستضعف  دانست 

دغدغه جدی ندارد.


