
بازاِر »غیرانتفاعی«
از دید مستند غیرانتفاعی، مسئله اساسی ظهور و نفوذ یک 
نگاه اقتصادی و جایگزینی تدریجی آن با نگاه آموزشی است.

که به مرور »انتفاعی« شد و در دهه های  »غیرانتفاعی« 
بعد، نامش را به »غیردولتی« تغییر داد، عنوان مستندی 
که سعی دارد مخاطب را متوجه انتفاعی شدن  است 
کیفیت پایینشان و تأثیر این مدارس بر  غیردولتی ها، 
کند. این مستند توسط موسسه  تشدید فاصله طبقاتی 
هنری رسانه ای دیدبان پیشرفت تهیه شد و قرار بود سال 
1396 از شبکه سوم سیما و در برنامه ثریا پخش شود اما 
کار ممانعت شد. لکن در نهایت،  با فشارهایی از این 

به پخش تلویزیونی رسید.
مستند غیرانتفاعی، ابتدا به تاریخچه تأسیس مدارس 
گسترش آن هــا از اوایـــل دهه  غیرانتفاعی و سپس به 
هفتاد می پردازد. از همان زمان نیز این مسئله موافقان 
و مخالفانی داشت. برخی مشارکت بخش خصوصی، 
تنوع بخشی به خدمات، ارتقاء کیفیت آموزش و کاهش 
بار مالی و اداری آموزش وپرورش را دلیل حمایت خود از 
ایده مدارس غیرانتفاعی بیان می کردند. شاید بیشترین 
زمینه تأثیر در حمایت از این ایده، متعلق به موج جمعیتی 
دانش آموزان دهه 60 تا نیمه اول دهه هفتاد بوده است 
که باالترین تعداد دانش آموزان را بعد از انقالب اسالمی 
شکل می دادند. مخالفان اما پولی شدن آموزش، فشار 
به طبقات محروم و تشدید شکاف طبقاتی را دلیل خود 

در مخالفت می دانستند.

این مدارس، علی رغم همه انتقادات، باالخره تأسیس 
کشور را به خود  کنون نزدیک به 10 درصد از مدارس  و ا
اختصاص داده است. مستند غیرانتفاعی سعی دارد با 
کنون  تجربه بیش از دو دهه از تأسیس این نوع مدارس، ا
به عوارض و آسیب هایشان بپردازد. مهم ترین چالش 
که  کیفیت آموزشی بیان می شود  این مدارس فقدان 
به نقل از رییس مرکز سنجش آموزش وپرورش، در همه 
کشور پایین ترین مدارس، مدارس غیرانتفاعی  مناطق 
هستند. در این میان اما مدارس غیرانتفاعی خوبی هم 
هستند که مأمن و ملجأ برای کیفیت آموزش به حساب 
می آیند اما تعدادشان بسیار اندک است. ضمنًا مستند 
مدعی است غیرانتفاعی به تشدید شکاف طبقاتی 
کمتر به پــردازش  منجر می شود اما این ادعــای مهم، 
درآمده است و تقریبًا در بررسی ادعای هژمونی سلطه 
کار بیشتری در این  کم فروغ شده است. لذا جای  پول، 

خصوص احساس می شود.
مستند غیرانتفاعی سعی دارد از ظواهر این پدیده و حتی 
کند و مخاطب  استدالل های موافقان و مخالفان عبور 
را متوجه یک مسئله بسیار جدی کند. مسئله اساسی، 
یجی  ظهور و نفوذ یک نگاه اقتصادی و جایگزینی تدر
آن با نگاه آموزشی است؛ به عبارت دیگر مستند سعی 
دارد هشدار دهد که مدارس غیرانتفاعی عمومًا به بنگاه 
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ــه روز، این امر شدت  اقتصادی تبدیل شده اند و روزب
می یابد. به نحوی که مدارس غیرانتفاعی به بنگاهی سودآور 
کنون معلمان، مدیران، دانش آموزان،  تبدیل شده اند. ا
کشور به نوعی  مدارس و حتی مجتمع های آموزشی در 
گرانه خریدوفروش می شوند. نگاه به آموزش در قالب  سودا
یک بنگاه اقتصادی و با هدف سودآوری، برای نظام 
آموزشی ما بسیار مخرب و مهلک است. آنچه مستند 
عماًل دنبال می کند پرداختن به مدارس غیرانتفاعی 
نیست. آن چنان که به درستی عنوان »غیرانتفاعی« برای 
مستند انتخاب شده است و نه »مدرسه غیرانتفاعی«، 
این مستند سعی دارد تا به امری به نام »غیرانتفاعی« 
بپردازد. نه تنها مسئله ما، مدارس غیرانتفاعی است 
گرانه و  بلکه باالتر از آن، شیوع نگاه کاسب کارانه، سودا
اقتصادی به تحلیل و طراحی امور حوزه آموزش است. 
یه، آماج  که از این زاو خرید خدمت، سیاستی است 
کثر  گرفته است. اما آیا این حدا نقد مستند حاضر قرار 

تالش در شلیک این مستند است؟
گرچه مستند در بیشتر دقایقش به تحلیل مدارس غیرانتفاعی 
پرداخته و سپس به نگاه اقتصادی در آموزش وپرورش 
منتقل می شود اما استناد به سخنان وزیر بهداشت، 
نشان می دهد که مستند هنوز سعی دارد هدف باالتری را 
نشانه رود: تسری نگاه بنگاه داری و اقتصادی به حوزه های 
کمیتی دیگر مثل سالمت و بهداشت؛ جایی که آن ها  حا
نیز سعی دارند خود را مشابه آموزش وپرورش کنند. ازاین رو 
مستند همچون یک هنرمند به تشخیص یک خطر و 
خطای راهبردی برای نظام اسالمی رسیده است و سعی 
دارد با تحلیل اشتباهات موجودمان که نمونه اش مدارس 
غیرانتفاعی است، مخاطبان را از اشتباهات مهلک 
آینده بیم دهد. روزی که دیگر، آموزش و بهداشت و شاید 
امنیت و چیزهای دیگر همگی توسط دست نامرئی بازار 
گران( تنظیم می شود. آنگاه  )بخوانید نظام داللی سودا
کمیتی نظام  است که باید مراسم فاتحه ای برای شئون حا
کالبد  که روح از  کرد و همان زمانی است  اسالمی برگزار 

انقالب مفارقت کرده است.

یبایی مقصر را نه معلمان، نه  یرکی و ز مستند به ز
خانواده ها و نه دانش آموزان، بلکه نظام تصمیم گیری 
ی آن  کشور در حوزه آموزش وپرورش و شیوه ریل گذار

می داند. مستند برنامه ثریا، می خواهد بگوید:
کج گر نهد معمار  »خشت اول 

کج« تا ثریا می رود دیوار 
ی حاضر در نظام  که بدانیم ریــل گــذار مهم آن است 
آموزشی و در ادامه اداره کشور، باید با دقت صورت گیرد. 
گذارده  کج  که خشت مدارس غیرانتفاعی  گر چنانی  ا
شد، نمی توان از کنش گرانی چون خانواده، معلم، مدیر، 
دانش آموز و ... توقع اصالح داشت. این ریل گذاری غلط 
که رفتار همگان را جهت می دهد. اساسًا مگر نه  است 
آنکه عدالت اجتماعی به معنای ریل گذاری درست 
کمیت  حرکت عمومی جامعه است؛ پس می توان حا
کشور را نمونه بارز  نگاه پولی در تنظیم خط مشی های 
بی عدالتی اجتماعی دانست که مقصر اصلی آن، نظام 

کشور در این حوزه است. تصمیم گیر 
گرچه مستند غیرانتفاعی به خوبی، یکی از ابعاد جدی 
پدیده غیرانتفاعی را ورق زده است اما به جهت فقدان 
راهکار ایجابی برای وضع حاضر، چیزی جز تنفر ما را 
از مدارس غیرانتفاعی یا این شیوه ریل گذاری افزایش 
نمی دهد یا اینکه ما را مجاب می کند به اینکه »غلط 
است اما چــاره چیست«. البته این ضعف مستند، 
که  بازتابی از ضعف جامعه علمی-نخبگانی ماست 
عماًل راهکاری برای معضل ندارد و معلوم نیست تا چه 
کبک نخبگی سر در برف عافیت و بی خیالی  زمانی، 
گاهی بخشی بود و  خواهد داشت. رسالت مستند، آ
گر دنباله ایجابی نیابد،  مطالبه گری؛ اما این جریان ا
نتیجه می شود همان که قانون آزمایشی مدارس غیردولتی 
به قانونی دائمی تبدیل شد و ائتالف منتقدان ره به جایی 
که ایده تنظیم گری و  نبردند. همچنان مدعی هستیم 
تنوع بخشی به آموزش به جای تنوع بخشی به مدارس و 
که  گرانه، راهکاری ایجابی است  کمیت نگاه سودا حا
در جای دیگری باید به شرح، بسط و نقد آن پرداخت.
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