
آموزِش بندگِی اقتصاد
ورود بزرگ ترین سازمان های اقتصادی جهانی به عرصه 
کاپیتالیستی در  خط مشی گذاری آموزشی، نشانگر ریشه های 

پس ادعاهای عدالت آموزشی دموکراتیک است.

علی قربانی
پژوهشگر هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

شروع قرن بیستم همراه بود با توسعه و نزاع ایدئولوژی های 
سیاسی. در خالل جنگ جهانی و جنگ سرد این توسعه 
که در پایان این  و نــزاع به اوج خود  رسید. نتیجه ای 
درگیری و قدرت نمایی حاصل گشت، پیروزی نیروهای 
دموکرات و شکست عمومی نیروهای ضد دموکراسی 
که با برنامه اصالح آموزشی در آلمان، ایتالیا و ژاپن  بود 
ادامــه یافت. بــه زودی پس از جنگ جهانی دوم دیگر 
کشورهای غیر دموکرات همچون اسپانیا و پرتغال، قانون 
اساسی خود را با برنامه های آموزش دموکرات همچون 
که مشتمل بر آمــوزش  برنامه آمــوزش رایــگــان جهانی 
دوره متوسطه بود، سازگار نمودند. همچنین در دهه 
ی  کشورهای بلوک شرق، همچون شورو 1980 و 1990 
کمونیستی و مارکسیستی و سیستم  نیز سیاست های 
گذاردند. به جز چین و برخی ملل  کنار  آموزشی خود را 
کثر جهان، حتی آفریقای جنوبی، متعهد به  شرق دور، ا
دموکراسی شدند و رسمًا سیستم آموزشی دموکرات را 
اجرا نمودند. عالوه بر این طی سال های پس از جنگ 
جهانی دوم سازمان های بین المللی تازه تشکیل یافته 
نیز به عرصه آموزش ورود نموده و مروج ایده های عدالت 
آموزشی برگرفته از لیبرال دموکراسی غربی شدند؛ یونسکو، 

OECD و بانک جهانی تأثیرگذارترین این سازمان ها در 
خط مشی گذاری آموزشی بودند. توجه به این جریانات 
که با  و فرایند رو به رشد عدالت آموزشی دموکراتیک 
ی جهانی و آموزش های  ینی همچون ســوادآمــوز عناو
چندفرهنگی مطرح می شود، فهم دقیق ایده دموکراسی 
یکرد ضروری می نماید. و عدالت آموزشی را در این رو

ن هیچ  دموکراسی غربی )حکومت مردم بر مردم بدو
گرفته اما  کنون جهان را فرا پیشوند و پسوندی( هرچند ا
ایده ای نوین نیست و عمری بیش از 2500 سال داشته و 
چه در بعد نظری و چه بعد عملی ریشه در یونان باستان 
دارد. برخی متفکرین نیز مسائل امروز را مشابه مسائل 
یونان در عهد شکوفایی فرهنگی و تمدنی می دانند و 
آرمان های دموکراسی امروز را در آرمان شهر آتنی آن دوره 

جستجو می کنند:
»در زمینه آموزش، یونانیان با مسئله ای مواجه بودند که 
امروز گرفتار آن هستیم: کثرت آموزش ها. این مسئله ناشی 
از رژیم سیاسی، دموکراسی، نقش تعیین کننده در بحث 
کتشاف فرهنگ های دیگر است.« عقالنی و همچنین ا
برای فهم ایده دموکراسی و نتایج آن در یونان باستان، 
بازخوانی نظرات و تحلیل های افالطون در این زمینه 
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حائز اهمیت است. افالطون در عصر دموکراسی یونانی 
زیست و تجربه مستقیمی از آرمان شهر آتنی و دموکراسی 
آن داشت. جالب توجه است که افالطون نظام یافته ترین 
شکل نظریه تربیتی خود را در مهم ترین اثر فلسفی و 
سیاسی اش، یعنی »جمهور« یا »دولت« مطرح می کند 
که دیدگاه جامع خود درباره  و دقیقًا در همین اثر است 
دموکراسی و حقیقت آن را بیان می کند. »جمهور« نه با 
کشور، نه با  حقوق سیاسی سروکار دارد نه با هنر اداره 
قانون گذاری و نه اصاًل با سیاست به معنای امروزی. 
مسئله اساسی او در این اثر هیچ یک از این امور نیست، 
بلکه مسئله اساسی او روح آدمی است. او روح را از منظر 
عملی می نگرد نه نظری و از این رو سازنده روح است و 
تربیت برای شکل بخشی به روح، اهرمی است که به وسیله 
آن تمام دولت را به حرکت در می آورد. از همین روست 
که توجه او به انواع حکومت از جمله دموکراسی معطوف 
به روح بشری و نقش تربیتی آن است و هر حکومتی را 

معادل سنخی از نفوس بشری می داند:
»آیا می دانی به همان اندازه که طرز حکومت متنوع است، 
به همان اندازه اخالق نفوس هم متنوع است؟ این هم 
قهری است زیرا انواع حکومت ها از درخت بلوط یا زیر 
سنگ پیدا نشده اند، بلکه مولود اخالق نفوس هستند 
که البته این نفوس تمایالت طبیعی خود را در هر چیزی 

تأثیر می دهند.«
که از دموکراسی دارد؛  افالطون با وجود تجربه مستقیمی 
اما در این اثر به دنبال ایده های اساسی، ریشه ها و نتایجی 
که به این تجربیات واقعی و جزئی منجر می گردد.  است 
در نگاه او حکومت حکیمانه می تواند در سیری نزولی 
به حکومت اشراف )تیموکراسی( و سپس به حکومت 
ثروتمندان و زراندوزان )الیگارشی( بدل گردد و دموکراسی 

زاده حکومت ثروتمندان است:

که تبدیل الیگارشی به دموکراسی به چه  کنیم  مالحظه 
طریق صورت می گیرد. می توان گفت که علت این تغییر 
که مطلوب الیگارشی  همانا طمع و حرص مال است 
است و شخص را بر آن می دارد که حتی المقدور ثروتمند 
که زمام  کسانی  گفتم به عقیده من  گفت چطور؟  شود. 
شهر را در دست دارند چون قدرت خود را از راه ثروت 
که  کنند  کرده اند حاضر نمی شوند قوانینی وضع  کسب 
جوانان را از عیاشی و تبذیر و اتالف مال خود باز دارند، 
که اموال آنان را بخرند و یا با  زیرا قصدشان این است 
آن ها به وثیقه اموالشان وام دهند و از این راه بر دارائی و 

شکوه خود بیفزایند.
خوب است در اینجا به ایده لیبرال دموکراسی جدید 
که بر اساس بازار نئولیبرال و رقابت شدید اقتصادی 
که افالطون از عیاشی و  گرفته و عینًا تصویری را  شکل 
بی بندوباری سودآفرین ترسیم می کند واقعیت بخشیده، 
که  توجه نمائیم. لیبرال دموکراسی نوین نیز همان گونه 
افالطون تحلیل می کند زاده نوعی الیگارشی است و 
گر این چنین نبود، بحث از رقابت ایجاد شده توسط  ا
که به تأثیر انتخابی ترجمه  یکپارچه سازی بین المللی 
و تفسیر می شود و بر اثر آن فقط شرکت های پر سود و 
نوآور اقتصادی می توانند به حیات خود ادامه دهند، 
جای مطرح شدن نداشت. آمــوزش وپــرورش و آموزش 
عالی نیز شدیدًا تحت تأثیر همین جهت گیری نئولیبرال 
کنون یکی  که آمــوزش، هم ا بــازار اســت. این واقعیت 
از دوازده بخش خدماتی در تفاهم نامه های عمومی 
ی است و سازمان تجارت جهانی نیز  خدمات تجار
این بخش را بازاری سودآور تلقی می کند، شاهدی بر 

؟ع؟
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لیبرال دموکراسی نوین زاده نوعی الیگارشی است 
و اگر این چنین نبود، بحث از رقابت ایجاد شده 
توسط یکپارچه سازی بین المللی جای مطرح شدن 
 
ً
نداشت. آموزش وپرورش و آموزش عالی نیز شدیدا
تحت تأثیر همین جهت گیری نئولیبرال بازار است.



که آموزش عالی نیز تحت تحوالت بازار  این مدعاست 
اقتصادی حرکت می کند.

البته آمــوزش عمومی رسمی دوره ابتدائی و متوسطه 
را نیز نباید از این قاعده مستثنا نمود. ورود بزرگ ترین 
سازمان های اقتصادی جهانی همچون بانک جهانی 
و OECD به عرصه خط مشی گذاری آموزشی، نشانگر 
کاپیتالیستی و الیگارشی در پس ادعاهای  یشه های  ر
عدالت آموزشی دموکراتیک است. در نامه سرگشاده ای 
که عده ای از فرهنگیان و دانشگاهیان سراسر دنیا در 
سال 2014 به مدیر برنامه ارزیابی بین المللی دانش آموزان 
)PISA( که ذیل OECD برگزار می شود نگاشته و خواستار 

توقف آزمون ها شده اند این گونه می خوانیم:
OECD برای پیشبرد برنامه PISA و خدمات مربوطه، 
مشارکت خصوصی مردمی را جذب نموده و با شرکت های 
که PISA از  که از هر نقیصه ای  ی متحد شد  ســودآور
ک نظام های آموزشی )کشورها( به در می آورد،  دل خا
به دنبال ســود اقتصادی خــود هستند. برخی از این 
شرکت ها خدمات آموزشی به مدارس و مدرسه محله های 
که اساسًا برای سود اقتصادی است  آمریکایی می دهند 
گسترش  که OECD برای  و همچنین در آفریقا، جایی 
یابی خود برنامه ریزی می کند، طرح های  آزمون های ارز

سودآور توسعه آموزش ابتدائی دارند.
ایده های عدالت محور آمــوزش دموکراتیک همچون 
آموزش چندفرهنگی و سوادآموزی بین المللی و امثال 
کاپیتالیستی جایی  یشه های الیگارشی و  آن، بدون ر
که  برای تحقق در جهان امروز ندارند و از این رو است 
فهم ایده دموکراسی برای شناخت ادراک عمومی عدالت 

در روزگار ما اهمیتی اساسی دارد.

به ادامه بحث بازگردیم و تحلیل افالطونی از ویژگی های 
دموکراسی را تکمیل نمائیم. افالطون ویژگی های جامعه 

دموکرات را این گونه بیان می نماید:
که در این شهر همه  قبل از هر چیز مشاهده می کنیم 
آزادند، همه جا پر از آزادی است، هر کس آنچه بخواهد 
که موافق میلش باشد می کند؛ آیا  کاری  می گوید و هر 
گفتم البته در  گفت این طور می گویند.  چنین نیست؟ 
جایی که مردم دارای یک چنین اجازه ای باشند هر کس 
که موافق  کرد  برای زندگی خود روشی را انتخاب خواهد 
دلخواهش باشد. گفتم پس در چنین حکومتی همه قسم 
مردمان یافت می شوند و حال آن که در حکومت های دیگر 
یک چنین تنوعی وجود نخواهد داشت. گفت بی شک 
همین طور است. گفتم این حکومت به ظاهر از همه انواع 
که از هر  دیگر زیباتر است و مانند جامعه های رنگارنگی 
نوع نصیبی داشته باشند، این نوع حکومت نیز رنگ همه 
گوئی نمونه زیبایی است  اخالق ها را داراست، چنان که 
کودکان و زنان فریفته هر چیز رنگارنگ  که  و همان طور 
می شوند، ممکن است بسیاری از مردمان هم این نوع 

حکومت را از انواع دیگر زیباتر بدانند.
و در ادامه در مقایسه جامعه دموکراتیک با جامعه آرمانی 
خود و تفاوت عدالت و مساوات در این دو جامعه 

این گونه نتیجه می گیرد:
در این نوع حکومت اغماض و سهل انگاری به منتها 
که ما در ضمن تأسیس  درجه معمول است و اصولی 
کمال اهمیت را برای آن قائل شدیم قدر و  شهر خود 
که به جز در مــواردی  گفتیم  منزلتی نـــدارد. ما چنین 
که انسان طبیعتًا دارای استعداد خارق العاده باشد، 
که شخص از  کسب اخــالق حسنه مستلزم آن است 
کودکی در میان آثار زیبا پرورش یافته و علومی شریف 
گرفته باشد، اما شهر دموکراسی این اصول را با کمال  فرا
که مرد  بی اعتنایی زیر پا می گذارد و ابدًا متوجه نیست 
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ایده های عدالت محور آموزش دموکراتیک همچون 
آموزش چندفرهنگی و سوادآموزی بین المللی و امثال 
کاپیتالیستی جایی  آن، بدون ریشه های الیگارشی و 

برای تحقق در جهان امروز ندارند.



تی باید خود را آماده اداره  سیاسی به وسیله چه تحصیال
امور کند. ... پس صفات دموکراسی همین ها و نظایر آن 
است و چنان که مساوات را هم درباره آنچه مساوی و هم 

ی است رعایت می کند. درباره آنچه نامساو
ی مساوات بین  عدالت آموزشی در دموکراسی برقرار
گزینه های ارزشــی متفاوت و به نوعی بی تفاوتی  همه 
ارزشی و فرهنگی است، درحالی که عدالت از دیدگاه 
افالطون قرار دادن هر چیز در جای خود است و به بهانه 
عدالت نمی توان تربیت بر مبنای حیا و عفت را با تربیت 
که  ی برابر دانست و به همین دلیل است  بی بندوبار
که از آموزش های شاعران  افالطون با توجه به شناختی 
کتاب جمهور به  و هنرمندان عصر خود داشــت، در 
نقد هومر و هزیود و دیگر هنرمندان پرداخته و برای ورود 
آنان به آرمان شهرش قواعدی سخت وضع می نماید. 
کمال مطلق  فهم افالطون از عدالت، فهم معطوف به 
است، حال آن که عدالت و مساوات دموکراتیک با نوعی 
بی تفاوتی ارزشی همراه است و از این جهت افالطون 
دموکراسی را حتی پایین تر از الیگارشی و حکومت 

ثروتمندان و زراندوزان قرار می دهد:
که فقط به آرزوهای الزم تن در دهد ممسک و  آن کسی 
الیگارشی صفت است. گفت بی شک همین طور است. 
گفتم در محیط نادانی و خست  که  گفتم آن جوانی   ...
پرورش می یابد وقتی عسل زنبور بیکاره را چشید و با 
گون را  گونا که انواع آرزوها و هوس های  حشرات موذی 
تحریک می کنند معاشر شد، آنگاه به یقین زمام حکومت 
ی از دست الیگارشی خارج شده و به دست  نفس و
دموکراسی می افتد. ... خالصه بی آنکه هیچ یک از آرزوها 
را خوار شمارد، با همه آن ها با مساوات رفتار خواهد کرد.

کار دموکراسی نیست و در نگاه افالطون  البته این پایان 
دموکراسی مطلق حامل دیکتاتوری مطلق در دل خود 

است و در اصل، دیکتاتوری زاده دموکراسی است:

که استبداد از دموکراسی پیدا می شود  بدیهی است 
که علت تباهی دموکراسی  گفت  گفتم آیا نمی توان   ...
که دموکراسی  هم همین است؟ یعنی افراط در چیزی 
کدام  گفت آن چیز  کمال مطلوب خود می داند؟  آن را 
گفتم آن چیز آزادی است. در شهر دموکراتیک  است؟ 
که هیچ نعمتی باالتر از آزادی نیست و  خواهید شنید 
کرد همان  یست تواند  که مرد آزاد در آن ز تنها شهری 
گفتم نتیجه ای  گفت آری بارها آن را شنیده ام.  است. 
که افراط در همین نعمت  که می خواستم بگیرم این بود 
آزادی و بی اعتنایی نسبت به چیزهای دیگر موجب 
کند و زمینه برای  که این حکومت هم تغییر  می شود 

استبداد فراهم شود.
گران قدر است اما افراط در همین  آزادی هرچند نعمتی 
نعمت و بی قیدوشرط نمودن آن نیز مرضی مهلک به همراه 
خواهد داشت. در روزگار ما شک بر سر ایده دموکراسی 
که البته عمری  امری تعجب آور است و اجماع جهانی 
طوالنی ندارد اما پس از جنگ جهانی با سرعتی سرسام آور 
کره ارض را پیموده است، در مقابل هرگونه شک  سراسر 
و تردیدی خواهد ایستاد و صدالبته جامعه ایران نیز در 
مجموع از این اصل مستثنا نیست. عدالت آموزشی 
در تفسیر دموکراتیک خود، خواه ناخواه زاده الیگارشی 
و سودپرستی اقتصادی، و در نهایت بهترین ابزاردست 
دیکتاتوری آمریکائی است. سهم همه دولت-ملت های 
عضو در ساختارهای دموکراتیک جهانی، همچون 
ی و توسعه  یونسکو، بانک جهانی و سازمان همکار
کشورهای  که ساخته آمریکا و   ،)OECD( اقتصادی
دیگری همچون انگلیس و فرانسه هستند، به ظاهر برابر 
است اما در واقع بررسی های تاریخی و تبارشناسی است 
که نشان می دهد این برابری تا چه حد واقعی و تا چه 

حد منجر به استبداد جهانی شده است.

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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عدالت آموزشی

عدالت آموزشی در دموکراسی برقراری مساوات بین 
گزینه های ارزشی متفاوت و به نوعی بی تفاوتی  همه 

ارزشی و فرهنگی است.



در دهه 1980 آمریکا به بهانه تبلیغ ضدکاپیتالیستی 
در یونسکو، خیلی راحت بودجه آن را قطع نموده و در 
پی آن انگلیس نیز از عضویت یونسکو خارج شد و این 
ماجرا فقط با تغییر مدیرکل یونسکو حل شد. OECD هم 
که از دیگر ابتکارات آمریکائی انگلیسی است با چنین 
 OECD که بازوی آموزشی CERI برخورد سختی روبرو شد؛
محسوب می شود به ظاهر محل فعالیت های دموکراتیک 
که مخالفتی  علمی و آموزشی است و این روند تا زمانی 
کاپیتالیستی آمریکا نداشته باشد برقرار است  با افکار 
اما به محض مخالفت با ایده های آمریکائی با تهدید 
قطع بودجه روبرو می شود. در سال 1983 آمریکا ایده 
که پیشتر در  جمع آوری داده هــای مقایسه ای–ایده ای 
درون آمریکا و برای دخالت فعال و غیرمستقیم دولت 
فدرال در امور آموزشی دولت های ایالتی و مدارس منفرد 
کار رفته بود- را در CERI مطرح نمود اما با شک و  به 
گردید؛ طولی نمی کشد  تردید و مخالفت اعضا روبرو 
که با تهدید آمریکا به قطع بودجه، این ایده پذیرفته و 
اجرائی می شود و آزمون های PISA نتیجه مستقیم همین 
یه در بخش آموزشی OECD است. همینتن  تغییر رو
از جلسه هیئت مدیره CERI در سال 1983 این گونه 

گزارش می دهد:
نماینده آمریکا فشار زیادی به وجود آورده و در واقع به طور 
ی و  مستقیم می خواهند OECD درگیر پروژه جمع آور
تحلیل آمار آموزشی با عنوان »ورودی ها و نتایج« شود، 
ــاره استانداردهای برنامه  که مشتمل بر اطالعاتی درب
آموزشی، هزینه ها، فرایندها، و مانند آن است. اعضا 
که  کسانی  CERI شوکه شده و سوءظن عمیقی دارند، 

کردم معتقدند اندازه گیری چنین  من با آن ها مصاحبه 
شاخص هایی غیرحرفه ای است و ممکن است باعث 
ی بیش ازحد و بازنمائی غلط سیستم های  ساده ساز

OECD شود.
آنچه در زمینه عدالت آموزشی در جهان امــروز با آن 
روبرو هستیم نوعی عدالت آموزشی دموکراتیک است 
که ریشه آن در الیگارشی و لیبرالیسم اقتصادی و نتیجه 
ی قدرت های اقتصادی جهانی است.  آن دیکتاتور
قدرت های اقتصادی جهان با ساماندهی سازمان های 
یج عدالت دموکراتیک در زمینه های  بین المللی به ترو
مختلف از جمله آموزش می پردازند و با بروز کوچک ترین 
تخلفی در این سازمان ها، مستبدانه با تهدید به قطع 
بودجه، روال را به نفع خود جهت دهی می کنند و همین 
واقعیت است که ما را به بازخوانی مجدد ایده دموکراسی 

از دیدگاه افالطون فرامی خواند:
گفتم پس به نظر من افراط در آزادی ناچار منجر به افراط در 
بندگی خواهد شد، چه در فرد و چه در حکومت. گفت 
گفتم بنابراین بدیهی  به راستی این امری است طبیعی. 
که استبداد از هیچ نوع حکومتی به جز دموکراسی  است 
سرچشمه نمی گیرد زیرا به عقیده من همانا آزادی مطلق 

که منجر به اسارت مطلق و ظالمانه می گردد. است 
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قدرت های اقتصادی جهان با ساماندهی سازمان های 
بین المللی به ترویج عدالت دموکراتیک در زمینه های 
مختلف از جمله آمـــوزش مــی پــردازنــد و بــا بــروز 
کوچک ترین تخلفی در این سازمان ها، مستبدانه 
با تهدید به قطع بودجه، روال را به نفع خود جهت دهی 

می کنند.


