
  
 

  رويكردهاي عدالت آموزشي

  (نگاهي به جايگاه عدالت آموزشي در سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش ايران)

  

  2 رزا حسين نژاد ،1حجت صفارحيدري

   11/12/92تاريخ پذيرش:   21/4/92 تاريخ دريافت:

 
 چكيده

 
اع تحقـق عـدالت آموزشـي در سـند تحـول بنيـادين نظـام        هدف اصلي اين پژوهش، بررسي امكـان و يـا امتنـ   

 بهـره گرفتـه شـد.    روش تحليلـي و انتقـادي   بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف از       آموزش و پرورش ايران اسـت. 
 نـژادي،  و يسـت ينيفم ماركسيسـتي،  ليبراليسـتي،  ،گرا آرمان(رويكردهاي عدالت آموزشي بنابراين، با نظر به 

 يهـا  افتـه يبررسـي قـرار گرفـت.     نقـد  و   بنيادين نظام آموزشـي ايـران مـورد    سند تحول )پسامدرن و وجودي
بـر بنيـاد رويكـرد     پـرورش ه سند تحول بنيـادين نظـام آمـوزش و    حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است ك

 رسـد  يمـ ده است. از اين رو، به نظـر  شاز خوانش ايدئولوژيك از دين تدوين  يا زهيآمگرا و بر اساس ن آرما
آرمـان  از يك سو به ماهيت رويكرد  ها چالشاست. اين  ييها چالشدر تحقق عدالت آموزش داراي  دسن كه
تحقـق عـدالت    رسـد  يمـ . بـه نظـر   گردد يمنگاه محدود ايدئولوژيك به عدالت بر  هو از سوي ديگر، ب ييگرا

ن رويكـردي را در  چنـي  يهـا  هيماآموزشي نيازمند رويكردي معنوي و تكثرگرا به انسان و جامعه است. درون 
  بازيافت. توان يمدرون سنت فكري و عرفاني اسالمي 

  عدالت، آموزش و پرورش، رويكردها، سند، تحول، ايرانهاي كليدي: واژه
  

  مقدمه

بزرگ  يها آرماناز لحاظ تاريخي تحقق عدالت و زيستن در يك جامعه عادالنه همواره يكي از 

يت عدالت و چگونگي تحقق آن از مسائلي بوده است كه ذهن آدمي بوده است. از گذشته تاكنون فهم ماه

ه از يونان باستان چنانكانديشمندان، مصلحان اجتماعي، انقالبيون و فيلسوفان را به خود مشغول داشته است. 
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تاكنون عدالت يكي از مناقشه برانگيزترين موضوعات اخالقي، كالمي، فلسفي و حتي تربيتي بوده است. 

هاي جنسيتي،  پردازي درباره ماهيت و چگونگي تحقق عدالت، مبارزه عليه انواع نابرابريدر كنار نظريه 

عدالت، نهاد  نيتأمقومي، نژادي، طبقاتي، مذهبي، جغرافيايي نيز جريان داشته است. اين پرسش كه در راه 

يتي با اهم، پرسش كند يماجتماعي چه نقشي ايفا  رگذاريتأثرسمي آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد 

و آموزش و  شد يمچه نزد يونانيان هر فردي شهروند محسوب بود كه در دو قرن اخير مطرح شد. اگر

، اما با افول تمدن يوناني و در نتيجه شد يمپرورش به عنوان راهي براي تربيت شهروندان شايسته تلقي 

موزش و پرورش، آموزش و مدني و فاصله افتادن ميان نهاد سياست و نهاد آ يها آرمانشدن  رنگ كم

د. در شمتمول جامعه قرار داشت، تبديل  افراد ثروتمندپرورش به فعاليتي فردي و يا گروهي كه در اختيار 

  . )Arasteh,1969( شد يماين مدت ارزش آموزش و پرورش با نتايج اخالقي و ديني آن سنجيده  ولط

بر پايه دميدن روح مليت در افراد يك  كه ييها يدئولوژيامدرن و رواج  يها دولتبا پديد آمدن 

تدريج ه جامعه شكل گرفتند از يك سو، و  پيدايي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي جديد از سوي ديگر، ب

مدرن به آموزش و پرورش از  يها دولتقرار گرفت.  ها حكومتدر كانون توجه  پرورشنهاد آموزش و 

ريق پاسخ گويي به نيازهاي صنعتي و نظامي؛ دوم، دو جهت نياز داشتند: نخست، نوسازي جامعه از ط

در دو سده اخير بحث عدالت آموزشي همواره به عنوان يكي از  چنانكهتحكيم ايدئولوژي سياسي. 

قرار گرفت. با اين همه از نيمه قرن بيستم  مورد توجه ها دولتدقيق توسط  يها يزيرمحورهاي برنامه 

ايط امكان و يا امتناع تحقق عدالت آموزشي موضوعي مناقشه تاكنون در جوامع غربي بحث درباره شر

ميالدي در جوامع غربي  1960و  1950 يها دههه عدالت آموزشي از  ئلمس كه يحالبرانگيز بوده است. در 

 است قرار نگرفتهتوجه كافي  مورددر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران  ، امامطرح شده

)Hossaini,2010(. به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي جوامع در حال توسعه   ها يتوجهين كم بخشي از ا

. روشن است كه براي دهد يمگوناگون را طبيعي جلوه  يها ينابرابر؛ ساختارهايي كه تبعيض و گردد يم بر

ي واسطه وجود همين ساختارهاه تاريخي هستيم. به عنوان نمونه، ب يا مطالعهشناسايي اين ساختارها، نيازمند 

معيوب فرهنگي و اجتماعي در جامعه ايراني، تبعيض طبقاتي، جنسيتي، اقتصادي و حتي آموزشي امري 

، جامعه مدرن ايراني در يك صد سال گذشته مانند ديگر جوامع در اين طبيعي تلقي شده است. با وجود

عدالت گرا از عناصر  يليتأوجهاني و نيز  خواهانه عدالت يها جنبشكوشيده است تا با الهام از  حال توسعه

از اين منظر مورد بررسي و  توان يمسنت ديني خود، يك جامعه عادالنه برپا كند. وقوع انقالب اسالمي را 

  تحليل قرار داد. 
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وقوع انقالب اسالمي در ايران تحقق  يها علتگفت كه يكي از  توان يمدر روشنگري اين نكته 

از انقالب،  بعدتماعي، سياسي و فرهنگي بوده است. از اين رو، از اج يها ينابرابرآرمان عدالت و مبارزه با 

عدالت  نيتأمو بسط عدالت گرد آمده است.  نيتأمدر نظام جمهوري اسالمي حول محور  ها كوششهمه 

آموزش و پرورش نيز در كنار ديگر  نهادهاي اجتماعي و اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. كاهش د در نها

ن اقشار گوناگون جامعه، توزيع و برخورداري مناسب از امكانات و منابع ملي از جمله فاصله طبقاتي ميا

بود كه رهبران نظام جمهوري اسالمي به تحقق آن اهتمام ورزيدند. در حوزه آموزش و پرورش  ييها هدف

ه د. با اين حال، پس از گذشت سه دهشچنين آرماني تصويب  نيتأمدو سند تحول آموزش و پرورش براي 

، هنوز عدالت همه جانبه تحقق نيافته است. كه در اين زمينه اتفاق افتاده ييها شرفتيپ دبا وجواز انقالب 

. در حوزه آموزش و پرورش نيز فاصله شود يماقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مشاهده  يها ينابرابرهمچنان 

فلسفي پژوهش در اينجا قصد موجود بسيار است. با توجه به ماهيت  يها تيواقعميان آرمان عدالت و 

بلكه كوشش  .اقتصادي و جامعه شناختي عدالت در جامعه ايران بپردازيم يها شاخصنداريم به تحليل 

بنابراين، . ميا نمودهمعطوف  1390خود را به تحليل سند تحول بنيادي نظام آموزشي ايران مصوب سال

آموزش و پرورش  نياديبنا سند تحول كه از لحاظ نظري آي ن استاي شود يمسوال اساسي كه مطرح 

 ،در اين زمينه ييها يكاستكند؟ در صورت وجود  نيتأمآرمان عدالت همه جانبه آموزشي را  تواند يم

پرداخته آموزشي عدالت رويكردهاي نخست به بررسي ، هاپرسشاين موانع موجود كدامند؟ براي پاسخ به 

اين گرا، ن حول بنيادين آموزش و پرورش از رويكرد آرماسند ت يريرپذيتأثضمن اشاره به سپس، . شود يم

  .رديگ يمرويكرد مورد نقد و بررسي قرار 

  

  پژوهشروش 

اين  رويكرد نظري، مطالعات در معمول روال با مطابق و پژوهش نظري ماهيت به توجه با 

 (شامل طمربو و ازيمورد ناطالعات  جمع آوري از پس روش اين در. است تفسيري و پژوهش تحليلي

 عنوان به متن تفسير قواعد از با استفاده شود يم تالش آنها بازخواني) و موردنظر يها كتاب و ها مقاله

 تحقيق موضوع از تازه بينشي ،ايراني خوانندگان جامعه فهم به آن معناي كردن نزديك و مطالعه روش

 ابزار. باشد يم دسترس در منابع گردي و ها مقاله، ها كتاب مجموعه تحقيق اين آماري جامعه شود. ارائه

ت اس آمده فراهم متون مطالعه طريق از كه است ييها شيف پژوهش، اين در اطالعات گردآوري
.(Hafeznia, 2007, p.109)  
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  ها افتهي

                  كه بر يريتأثدر اين بخش به بررسي رويكردهاي عدالت آموزشي به فراخور اهميت و 

 ليبراليستي، گرا،ن آرما:از عبارتند رويكردها اين. شود يمپرداخته  اند داشته تربيتي هاينظريه پردازي

  .     وجودي و پسامدرني نژادي، و يستينيفم ماركسيستي،
 

  1.  رويكرد آرمان گرا1   

از لحاظ تاريخي، افالطون نخستين فيلسوفي است كه به بررسي مفهوم عدالت و نسبت آن با تربيت 

نخستين كتابي دانست كه در آن از نقش نهادهاي آموزشي   توان يماو را  »جمهوري«. كتاب پرداخته است

سعادت فرد و جمع است، سخن گفته شده است.  نيتأمبراي برپا ساختن يك جامعه آرماني كه هدف آن 

د. اين كه شايستگي آن را دارن رنديگ يماست كه همگان در جايي قرار  يا جامعهجامعه عادالنه افالطوني 

. ، وابسته استشود يمتربيتي كه از آن برخوردار  بهشايستگي از يك سو به طبيعت فرد و از سوي ديگر 

راهي است كه آدمي از كودكي  ،آمده است »يرجمهو«نظام تربيتي افالطون كه شرح دقيق آن در كتاب 

 50تا در سن  كند يماز و با پشت سر گذاشتن هر مرحله، مرحله جديدي را آغ ديمايپ يم يسال انيمتا 

است كه جامعه بايد براي تحقق  يا نهيهز ،. تحمل پنجاه سال تربيترسد يمسالگي آموزش او به پايان 

و شايستگي زمامداري را  رسند يمعدالت بپردازد. تنها آناني كه اين راه طوالني را طي كنند، به مقام دانايي 

بلكه به چگونگي حيات جامعه وابسته  ،ري فردي نيست. عدالت براي افالطون امآورند يمدست ه نيز ب

در نگاه افالطون جامعه بر فرد تقدم دارد. نهادهاي آموزشي در كه  رسد يمگاهي به نظر  ،است. از اين رو

نگاه افالطون به فرد و جامعه و كوشش او  ،اخالقي است. با اين حال يها آرمانجامعه افالطوني در خدمت 

مورد نقدهاي تند و شديدي  ،عادالنه منجر شود يا جامعهسياسي كه سرانجام به تاسيس براي استقرار نظام 

پوپر كوشش افالطون براي استقرار عدالت اجتماعي تحت كنترل  زعمبه  .)Plato, 2001( قرار گرفته است

 . )Popper, 2001(و دخالت شديد دولت در نهايت به تماميت خواهي و نابرابري مي انجامد

  

  2ليبراليستي رويكرد .2    

 قرن در آمد. پديد هفدهم قرن اوايل و شانزدهم قرن اواخر در ليبراليسم ،ي نظام فئوداليشبا فروپا

 به طبيعت نسبت ينيب خوش انسان، آزادي و خرد بر اتكاو با  روشنگري خدمت در هيجدهم ليبراليسم

                                                
1 . Idealist approach 
2 . liberal approach 
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 بيستم و نوزدهم قرن در ).Gutek, 2004( پرداخت اشراف با فردي مبارزه بعد در پيشرفت شوق و انسان

 داري سرمايه .خورد پيوند گرا ملي يها يدئولوژيا يا ناسيوناليسم با نوسازي مروج به عنوان ليبراليسم

شعار برابري اجتماعي در  با وجود .بدانيم ليبراليسم رشد اوج بايد را بيستم قرن اواخر جهاني پيشرفته

طبقاتي،  يها ينابرابرجوامع ليبرال هنوز از وجود بسياري از  ،دين ليبراليسمليبراليسم، به نظر بسياري از منتق

از نابرابري در  توان يم ،همچنين .)Scott & Morgan, 2007( برند يمنژادي و مواردي از اين قبيل رنج 

متمركز ملي و فراملي سخن گفت  يها شركتدسترسي به اطالعات و انحصار و كنترل آن در دست 
)Scott, 2006; Webster, 2003 .(  

سال  در گزارشي در وليبراليئن يها استيس مروج ترين شناخته شده عنوان به 1اكونوميستمجله 

 حقوق ،افزايش يافته برابر 40مديران حقوق كه يحال در آمريكا جامعه در چگونه كه دهد يم نشان 2007

 و بين بيكارانطبقاتي  صويري از فاصلهت ،همچنين منبعاين . است مانده ثابت گذشته سال 20در كارگران

 در كه است آن گواه تصوير اين .دهد يمارائه  بهداشتي و رفاهي خدمات دريافت در باال رتبه مديران

 در ،دارند را گوناگون مزاياي از برخورداري آموزش ديده فرصت مديران اندازه چه تا پساصنعتي جوامع

 جوامع در اجتماعي و اقتصادي نابرابر وضعيت. شوند يم قيرترف پايين جامعه يها رده كارگران كه حالي

 مهارت يا و ندهست مهارت فاقد كارگران اغلب كه را جامعه پايين و محروم يها طبقه شده، جهاني

 است آن اكونوميست استدالل .است درآورده مرفه يها طبقه منافع جهت ابزاري در چون دارند، اندكي

 اقتصاد اكونوميست، مجله پردازانعقيده نظريه به. است برابر جامعه يك از بهتر پويا جامعه يك كه

 همگاني رفاه اين كه دهد ينمنشان  اما ،شود يم سراسري رفاه به منجر آمريكا اقتصاد چون پويايي

 از بخشي را ثروت شديد نابرابري اكونوميست ،در واقع .كرد ارزيابي را آن توان يم چگونه و چيست

 شغلي افت و هاپايين بودن دستمزد .پرداخت بهايي براي آن بايد كه داند يم پويا داري سرمايه نظام

 پرداخت كه است بهايي چنين ند،هستشدن  جهاني مقدر و قربانيان محتوم كه تر نييپا يها رده كارگران

 براي حل اما ،كند يم اشاره طبقاتي شكاف و اقتصادي يها ينابرابر به اكونوميست كه يدر حال .شود يم

 نيست، محدود يا عده دست در ثروت تجمع اصلي مسئله ،اين ديدگاه از .دهد يم غلط آدرس مسئله اين

 نژاد طبقه، هر در و بااستعداد استثنايي يها آدم آن وسيله به كه است ساالري شايسته بي رونق نظام بلكه

 برنامه تطابق، و سازگاري ايجاد اياكونوميست بر .نديآ ينم هرم رأس به و شوند ينم شناسايي جنس يا و

 فزاينده رقابت ،يا مدرسه يها بن آموزشي، عرضه هاي استاندارد افزايش ؛كند يم عرضه جديدي ليبرالي

 راه ثروت تنظيم و ماليات كاهش و نيز به افزايش رو و امن شبكه يها استيس عمومي، آموزش در

                                                
1 . Economist 
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 انصاف ،به ظاهر و كند يم ارائه كونوميستا كه هستند ساالري شايسته درجهت خدمت به ييها حل

 در نابرابري يها شهير دادن نشان جاي به اما ،كند يمتأمين  را عدالت از دور به جامعه يك در غائب

 بازار با را خود كه كند يم سفارش محرومان به ويژه به و پردازد يم آن توجيه به داري سرمايه نظام

 ).Beach, 2008( كنند تنظيم

  

  1ماركسيستي رويكرد .3    
و  شخصي يسود طلب فردي،  يها كوششو تحقق آن از طريق  عدالت اجتماعي از ليبراليسم تلقي

و پس  ها ستياليسوسبعد توسط ه ب نوزدهم قرن از ،آورد يم پديد را تقاضا و عرضه ميان توازن كه رقابت

 محروم يها طبقهرنج يامد ليبراليسم بود. ، پگرفت. به نظر آنها نابرابري د قرارنق مورد ها ستيماركساز آن 

  .)Randell, 1997( بود مدعا بر اين شاهدي بود نوزدهم قرن در اروپايي كارگران و

 تعيين و توزيع توليد، در بسيار مؤثري نقش بازار مكانيسم داري سرمايه در نظام طوركلي، به

 در اما دارد، وجود آزادي نوعي كار،اين سازودر درون كه  رسد يمبه نظر  چهاگر .دارد كاالها قيمت

 تعيين را چيز همه كه است بازار پنهان يها دست اين گذشته، در قدرت آشكار يها دست برخالف واقع

 در فعاليت مولد موتور ،قابتر .است دروغين كاذب و احساس نوعي آزادي احساس ،از اين رو .كند يم

 سود كسب اقتصاد نوع اين در اما ،است اقتصادي يها تيفعال همه غايت و سود كسب و بازار اقتصاد

 با متناسب هميشه نيز دارند مولد و مفيد كار كه افرادي و حتي نيست مولد كار و فعاليت نتيجه همواره

  ).Fromm, 2008( رنديگ ينم دستمزد خود كار

            معه را از پيامدهاي جا »منش بازاري«فروم در تحليل و نقد جامعه ليبرالي غرب پديد آمدن 

 كاال عنوان به شخصي تجربه در اش شهير كه را منشي آن من« كه سدينو يمچنين و  داند يمسرمايه داري 

به  ).Fromm, 2009, p.84( ».نامم يم بازاري گيري جهت ،باشد يا مبادلهارزش  منزله به شخص ارزش و

، كند يمميزاني كه بازار تعيين  بهنايي او و توااست شخصيت انسان بازاري فاقد ارزش اقتصادي  ،نظر فروم

 روند در معرفت و اين آگاهي« ؛كند يمگاهي او به نوع نياز به آموزش را نيز بازار تعيين آ. بستگي دارد

 .»شود يم تكميل خانواده به وسيله و آمده دست به دانشگاه تا كودكستان از پرورش و آموزش كلي

)Fromm,2009, p.87 .( عدالت آموزشي است. به رديگ ينممورد توجه قرار چندان چرخه  ايندر آنچه ،

نهادهاي از جمله كاركردهاي وجود آوردن منش بازاري مطلوب ه در جامعه سرمايه داري ب ،فرومزعم 

                                                
1 . marxist approach 
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 آموزش از«چيزي ديگري نيست.  ،هدف حقيقي اين نهادها جز توليد دانش قابل فروش آموزشي است. 

 براي كه است اطالعاتي و معلومات بيشتر چههر آوردن دست به ادگيريهدف ي دانشگاه، تا دبستاني

الزم  انرژي و وقت تقريباً دانش آموزان كه است زياد قدري به درسي مواد .بازاري سودمندند قاصدم

 به عالقه ،بهتر و بيشتر پرورش و آموزش كسب اصلي انگيزه .دارندرا آن درباره  انديشيدن براي

 از كه است زيادي يا مبادله ارزش بلكه نبوده، بصيرت و معرفت آوردن به دست درسي يا يها موضوع

عين  در و خورد يم به چشم آموزش و دانش كسب براي شوق بسياري امروز .ديآ يم دست دانش به

 بازار در يا مبادله ارزش و داشته سروكار حقيقت با فقط كه فايده بي و غيرعملي اصطالح به تفكر حال

  ).Fromm, 2009, p.93(» است. هشد مقدار بي و ارخو ،ندارد

  

   1. رويكرد پست مدرني4  

د، پست مدرنيست ها شدوران مدرن آشكار  يها يدئولوژيابرخالف تلقي رايج از عدالت كه در 

گوناگون اجتماعي و  يها گروه يها شيگراق و ئو بسط عدالت را در گرو توجه واقعي به نيازها، عال نيتأم

، Lyotard, 2008)( 2. متفكراني چون ليوتاردانند يمايت كالن از عدالت اجتماعي و تربيتي نفي يك رو

 نيرگذارتريتأثاز  توان يمديگران را و  )Giroux, 1992, 1997( 4ژيرو ،)(Fuocault, 2007 3فوكو

ابل مالحظه سهم ليوتار ق ،ه عدالت تربيتي دانست. در اين ميان ئلنمايندگان انديشه پست مدرن در طرح مس

د، به شدر پاريس منتشر  1979كه در سال  »پست مدرن شرايط«نمونه، كتاب او با عنوان طوراست. به 

ورود جوامع با  ،. به نظر اوپردازد يمتوصيف دقيقي از وضعيت دانش و علم در جوامع بسيار توسعه يافته 

از ه است. شدلت دانش دگرگون منز ،به عصر پست مدرن ها فرهنگغربي به عصر صنعتي پيشرفته و نيز 

در اين جوامع علم و دانش در خدمت  برآوردن نيازهاي فني و اقتصادي صنايع بزرگ قرار  ديدگاه ليوتار،

قرار بود علم و دانش مدرن در خدمت بسط و گسترش دموكراسي و توسعه  كه يدر حال، است گرفته

زودي ه ك نمايد. ناكارآمدي اين نگرش بآموزش و پرورش به ساختن يك جامعه انساني و عادالنه كم

نهادهاي آموزشي نه در خدمت رفاه  ،بر آن است كه در عصر سرمايه داري پيشرفته رد. ليوتاشآشكار 

. از اين جهت ما با نوعي اند گرفتهاقتصادي قرار  يها بنگاهعمومي، بلكه به عنوان خرده نظامي در خدمت 

  ).Lyotard, 2008( هستيمبحران مشروعيت مواجه 

                                                
1 . post-modern approach 
2. Lyotard  
3. Focult 
4. Giroux 
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نقش نهادهاي آموزشي را بايد از منظر برقرار كردن مناسبات سلطه مورد تحليل قرار   ،از نظر فوكو

آن كه بر نوعي خشونت استوار از نوع سنتي  ،آورند يمكه اين نهادها فراهم  يا سلطهداد. به نظر او شكل 

به اين نكته دست يافت  توان يمانش فوكو درباره نقش قدرت در توليد د يها نوشته، متفاوت است. از بوده

كه بتواند به هويت  پردازند يمنهادهاي قدرت به نوعي به توليد دانشي  زيرنظرموزشي آكه نهادهاي 

. اگرچه به نظر او اين سلطه پذيري همواره قرين بخشدو نظم داده يادگيرندگان و رفتارهاي آنان شكل 

قدرت دانش در جوامع مدرن در بعد انضباطي و كنترلي  زعم فوكو،به  ).Foucault, 2007(توفيق نيست 

  آن نهفته است.

 نظريه و«عنوان  باكه كتاب معروف او  ديآ يمبه شمار ژيرو از نمايندگان برجسته نظريه مقاومت 
او به عنوان منتقد نظريه بازتوليد  .نقش مهمي در رشد اين نظريه داشته است »آموزش و پرورشر مقاومت د

                   حدي از استقالل برخوردار است اكه مدرسه نظام ستمگري است كه تاست  معتقد

)Sharepour,2011, p.101 .( ظلم كه مخالف هرگونه استثمار و  توصيف نمودانسان گرا  توان يمژيرو را

ان ديگر و يا را كه موجب برتري دادن انساني بر انس يا شهياندبه همين دليل هر نوع پديده و  .انسان است به

آموزش و پرورش نه ، از نظر او .دهد يممورد حمله قرار را  شود يمفرهنگي به فرهنگ ديگر و نژادپرستي 

دانش فهميده شود، بلكه آموزش و پرورش انتقادي بايد به جاي رد كردن زبان  خالقتنها بايد به مثابه 

كه  دارد يميوند دهد. ژيرو بيان يك دموكراسي انتقادي پ يها ضرورتسياست، آموزش عمومي را با 

چون آموزش و پرورش،  ييها نهيزمدموكراسي بر توسعه هرچه بيشتر عدالت اجتماعي،آزادي و برابري در 

پداگوژي انتقادي يا راديكال به عنوان يك امر . ورزد يمفرهنگي تاكيد  يها عرصهاقتصاد، سياست و 

عواملي قدرتمند، مسئول و  مانند كهانتقادي است  يدانسياسي در پي تربيت دانش آموزان به عنوان شهرون

منتقد در راه ايجاد جامعه مساوات خواه، عدالت محور و دموكراتيك اقدام كنند. ژيرو براي نقد نظام 

وليبراليسم  نظريه انتقادي، مكتب فرانكفورت را وارد گفتمان آموزشي ئآموزشي وابسته به سرمايه داري و ن

 پردازد يمتفاده از اين نظريه به تحليل نظام آموزش و پرورش جهان سرمايه داري و با اس  دينما يم
)Giroux, 2009, pp. 92-97.(   

تحقق  به خودي خود به دنبالسخن گفته است. پداگوژي مرزي،  »پداگوژي مرزي«ژيرو از 

 ه حاشيه كشاندنسر راه اين هدف وجود دارد، ب است. نخستين مانعي كه در حال حاضر بر آزاد يا جامعه

براي تربيت مرزي فرصت الزم را  تعليم و پرستي و جنسيت گرايي است.اجتماعي به واسطه نژاد يها گروه

را تشكيل  ها زبانكه مرزهاي مختلف فرهنگي، تجارب و  يا چندگانهدرگير شدن دانش آموزان با منابع 

آنها به طور انتقادي مواجه و  ا بشناسند و بامنظور كه دانش آموزان مرزها ر. به اين كند يم، فراهم دهند يم
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فرهنگ غرب به عنوان  قرار دادن محور«. )Giroux, 1997, p.147( آن آگاه شوند يها تيمحدوداز 

كه در آن صداي كساني كه ديگري محسوب  شود يمفرهنگ برتر باعث ايجاد يك روايت كالن 

  ).Giroux, 1992, p. 55(» .شود يمسركوب  ،شوند يم

  

 1نژادي و يستينيفم .  رويكرد5       

جنسيتي  و نژادي حوزه به را نابرابري مسئله سرمايه داري، اقتصادي نظام يا عده نظر به    

)Mcrobbie,1978 Mcdonald,1980; Gabe,1991; Skellon,1997;( عنوان به .است تسري داده نيز 

 مزاياي شغلي از سفيدپوستان آمريكايي و ي تبارآفريقاي يها ييكايآمر گاه چيه آمريكايي جامعه در نمونه

 چون ساختاري عوامل به آنكه بيش از نابرابري اين معموالً. نيستند برخوردار برابر حقوق و درآمد و

 نسبت عالي آموزش يا پرورش و آموزش برخورداري از ميزان به شود داده نسبت طبقه و جنسيت نژاد،

 ثانوي برنامه از استفاده يا مهارت آموزي يها برنامهاز  استفاده بيشتر ليبرالي، يها حلراه  .شود يم داده

 مربيان وجود ها حلراه  اين كنار ر. دهستند تجويزهاي بي خاصيتي كه كنند يم پيشنهاد را يا يآموزش

 شود يم خوانده الزامي پاسخگو، و مطلوب رهبري نيز و يا حرفههدايت  مؤسسات، مالي حمايت دلسوز،

نظام  در بايد نيز را آموزش از پس شغلي برابر يها فرصت از استفاده در جنسيتي تبعيض ريشههمچنين 

 از براي استفاده را برابري فرصت همگان شود يم ادعا همواره كه حالي در .نمود جستجو ليبرالي اقتصاد

و  )& Carter, 2004 Lakes(مطالعات ليكز و كارتر شواهد اما دارند، شغلي و آموزشي يها فرصت

 به دسترسي زنان امكان كه است آن از حاكي )Adair & Dahlberg, 2003(همچنين آداير و دالبرگ 

  .است كمتر مردان با مقايسه در مشاغل

  

  2.  رويكرد وجودي6   

در حالي در رويكردهاي گفته شده  معيارها، نتايج و پيامد هاي عدالت از منظر اجتماعي مد نظر 

له عدالت  از منظر ديگري نگريسته شده است. جامعه و نظام ئرويكرد وجودي به مسقرار گرفته است، در 

آموزشي نابرابر جامعه و نظامي است كه فرديت آدمي را از او بستاند و او را بنده و برده جمع و تابع 

ايي عظيم او را به ابزاري براي استفاده در ساختن بن، )Gutek 2010 ,( خواست و اراده ميانگين جامعه سازد

قابل تعويض در يك دستگاه  يا قطعهاو، با او چون  منحصربه فرد هايويژگيتبديل كند و با ناديده گرفتن 

                                                
1 . feminist and racial approach 
2 . existential approach 
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، هويت و شخصيت او را ناديده انگارد و با فرو كاستن او به نيروي كار )Jaspers,1963( عظيم رفتار نمايد

عظيم به خدمت گيرد. اين نابرابري  يها كارخانهو تبديل او به جزئي از يك ماشين، او را در اداره صنعت و 

بيش از آن كه هويت اجتماعي، جنسيتي، نژادي و اقتصادي او را آشفته سازد، با ناديده گرفتن هستي يگانه 

. در اين جا ستم چيزي جز خود نبودن و به هم رنگ جماعت درآمدن اندازد يماو، فرديت او را به مخاطره 

از فيلسوفان، از پيامدهاي علم و فناوري جديد، در كنار اثرات مثبت و مفيد آنها، نيست. از نظر اين دسته 

صرف اجتماعي و اقتصادي است. چنين پيامدي به معناي ناديده گرفتن  يها ساحتتقليل وجود آدمي به 

و با اعتماد بيش از  )Kin, 1996, p. 38(راز وجود انسان و جايگزين كردن داشتن به جاي بودن است 

  ).Jaspers, 1994, p.129(، گرفتار آمدن به خرافه علمي كند يمارائه  انسان ازندازه به تصويري كه علم ا
 

  عدالت آموزشي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش جايگاه 

است كه در سند تحول نظام آموزش و پرورش جمهوري  ييها دهياه عدالت آموزشي از جمله ئلمس

 حدودانفرادي و يا با تركيباتي،  به طورآن پرداخته شده است. واژه عدالت  ) به1390اسالمي ايران (

، 1شماره  يها ارزشمربوط به فصل اول ( ها ارزشچهارده بار در سند مذكور آمده است. در بخش بيانيه 

) فصل پنجم مربوط به راهبردهاي 1،2،3هدفكالن ( يها هدف)، فصل چهار مربوط به بحث درباره 16، 8

به واژه عدالت اشاره  راهكارها) و در فصل ششم بحث مربوط به اهداف عملياتي و 4(راهبرد كالن كالن 

و بسط  نيتأم« شده است. در فصل ششم زير عنوان اهداف عملياتي و راهكارها، هدف پنجم با عنوان

 يها يژگيوو  ها تفاوتتعليم و تربيت يا كيفيت مناسب با توجه به  يها فرصتعدالت در برخورداري از 

  به راهكارهاي تحقق عدالت آموزشي اختصاص دارد.     »دختران و پسران و مناطق مختلف

: 3. هدف شماره 1« شرح بيان شده است:دين ب  7و  5و  3هدف عملياتي فوق براي تحقق اهداف كالن 

ثربخشي : افزايش مشاركت و ا5. هدف شماره 2آموزشي و تربيتي؛ همه جانبه عدالت  نيتأمگسترش و 

: ارتقاي 7. هدف شماره 3ت رسمي عمومي ؛ و خانواده در تعالي نظام تعليم و تربي ژهيبه وهمگاني 

 .)(Transformation Document, 2011, p.14» اثربخشي و افزايش كارايي در نظام تعليم و تربيت عمومي

  زير پيشنهاد شده است:  گانه هشتراي تحقق هدف عملياتي سند، راهكارهاي ب

تعميم دوره پيش دبستاني به ويژه در مناطق محروم و نيازمند حتي االمكان با مشاركت  – 1/5راهكار «

  .قرآني و تربيت بدني و اجتماعي يها آموزشبخش دولتي با تاكيد بر 

برنامه ريزي و تمهيد مقدمات براي پوشش كامل دوره آموزش عمومي و برخوردار از  – 2/5راهكار 

  .مامي مناطق كشوركيفيت مناسب در ت
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شهرها، عشاير كوچ   هيحاشتوانمندسازي دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها،  - 3/5راهكار 

  آموزشي متنوع و با كيفيت يها فرصتنشين و هم چنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تاكيد بر ايجاد 

يت نيروي انساني كارآمد، تدوين برنامه براي و تخصيص منابع، ترب نيتأماولويت بخشي به  – 4/5راهكار 

موزان مناطق محروم آرشد، توانمندسازي و مهارت آموزي، ادامه تحصيل و حمايت مادي و معنوي دانش 

  .و مرزي

، هنرها، ها حرفهدرصد از برنامه آموزشي به معرفي  20درصد و حداكثر  10اختصاص حداقل  - 5/5راهكار 

به ويژه مناطق روستايي و عشايري با  ها استانازها و شرايط اقليمي و جغرافيايي جغرافيا، آيين و رسوم و ني

ارچوب ايجاد هايراني دانش آموزان در چ –رعايت استانداردهاي ارتقاي كيفيت و تقويت هويت اسالمي 

  .كارآمدي و تقويت هويت ملي

  .دختران و پسران ياه نقشطراحي و تدوين برنامه آموزشي متناسب با نيازها و  – 6/5راهكار 

شخصيتي و  يها يژگيوطراحي و تدوين برنامه تعليم و تربيت انعطاف پذير، متناسب با  – 7/5راهكار 

محيطي استعدادهاي گوناگون دانش آموزان به منظور شكوفايي استعدادهاي خاص و افزايش كارآمدي و 

  .مفيد بودن آنها

 »اثربخش منابع انساني و توزيع عادالنه آن در سراسر كشور بهينه و يريكارگ بهسازماندهي و  – 8/5راهكار 
Transformation Document, 2011, p.22)(.  

  

و بسط  نيتأمتدوين كنندگان سند تحول  دهد يمفوق نشان  گانه هشتكه راهكارهاي  گونه همان

ردار و توزيع عدالت را بيش هر چيز متوجه رفع تبعيض مادي و معنوي ميان مناطق محروم و مناطق برخو

جنسيتي در كنار توجه به  يها نقش) و نيز توجه به نيازها و  5/5تا  1/5عادالنه منابع و امكانات (راهكارهاي 

 يدر صورت). از نظر تدوين كنندگان سند 7/5و  6/5(راهكار  دانند يمشخصيتي دانش آموزان  يها يژگيو

اجتماعي در مناطق گوناگون توزيع شود، و  يها گروهو عادالنه ميان افراد  يا گونهكه منابع و امكانات به 

جنسيتي دانش آموزان توجه  يها نقشآموزشي  چنان طراحي و تدوين شوند كه به نيازها و  يها برنامه

كه سند درباره آن ساكت  شود يممطرح  ييها پرسشاما در اينجا  .شود يم نيتأمگردد، عدالت آموزشي 

تنها به اين دو مقوله محدود ساخت؟ تا چه اندازه سند تحول توجه به  توان يماست: آيا عدالت آموزشي را 

دانش موزان دختر و پسر چگونه تعيين و تعريف  يها نقش؟ نيازها و شمردقومي را مجاز مي  –هويت ملي 

جنسيتي مورد نظر براي دختران و پسران با تحوالت اجتماعي تناسب وجود  يها نقش؟ آيا ميان شوند يم

فردي دانش آموزان، تنوع و تكثر  يها يآزادپرسيد سند تحول تا چه اندازه به  توان يم؟ همچنين دارد
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كه تدوين كنندگان آن، بيش از  رسد يمفرهنگي آنها توجه نموده است؟ با نگاهي اجمالي به سند به نظر 

بروز و ظهور آزادانه آنكه دغدغه توجه و شناخت نيازهاي واقعي و متنوع دانش آموزان و در نتيجه امكان 

ايدئولوژيك و سياسي دارند. از اين روست كه سند مذكور،  نيازها و  يا دغدغهآنها را داشته باشند، 

اي محدود و بر اساس تصويري از پيش تعيين شده تفسير و تعيين  چهيدراستعدادهاي  دانش آموزان را از 

 ادامه  سند تحول بپردازيم. در تر ياديبنبه تحليل تا  هستيم . براي تبيين چنين نگرشي  نيازمند آنكند يم

 گانه ششتا به اين پرسش پاسخ گوييم كه سند تحول بر اساس كدام رويكرد از رويكردهاي  ميكوش يم

زيرا مشخص كردن رويكرد بنيادي سند تحول، زمينه مناسبي را براي تحليل و  ؛ده استشعدالت، تدوين 

 .آورد يمفراهم فوق  يها پرسشنيز پاسخ گويي به 

  

  ؟رويكرد بنيادي سند تحول براي تحقق عدالت آموزشي كدام است

نگاشته شده  يستيال دهياادعاي اصلي اين پژوهش آن است كه سند تحول، بر اساس چشم اندازي 

 يها تفاوتاست و از اين جهت قرابت بسيار نزديكي به تفسير افالطون از عدالت دارد. گذشته از بعضي از 

حتوايي ميان متافيزيك و فلسفه سياسي و اخالقي افالطون با جهت گيري بنيادي سند،  در نزد جزئي م

خواه در حوزه جهان شناسي و انسان شناسي يا در  –پذيري سنت فلسفي اسالمي ريتأثانديشه گران اسالمي، 

ست تنها با نيست. كافي ا يا دهيپوشاز ميراث فكري يوناني امر  –حوزه سياست، اخالق و حتي تربيت

. 1فكري اسالمي رديابي كنيم يها حوزهارسطويي را بر  –تفكر افالطوني ريتأثمراجعه به منابع تاريخ فلسفي 

غالب  يها حوزهاين ميراث نه تنها از لحاظ محتوايي، بلكه از لحاظ روش شناختي نيز بر متفكران اسالمي و 

با همان  نيز كه متفكران اسالمي دور از ذهن نيست گذار بوده است. از اين رو ريتأثفلسفي در جهان اسالم 

كه سند  رسد يمبه تفسير و بررسي متون و منابع اسالمي بپردازند. به نظر  ها روشو يا  ها مفهومو  ها مقوله

در  توان يماز اين نوع را  يا نمونهچنين رويكردي قرار دارد.  ريتأثتحول بنيادين آموزش و پرورش تحت 

و روايات ديني و در نتيجه سازگار كردن  اتيآدرايي به عنوان فلسفه رسمي اسالمي با آميختن فلسفه ص

فهم اين منابع با تفسير مالصدرا از دين، مشاهده كرد. اين در حالي است كه نه اين فيلسوف بزرگ مسلمان 

                                                
  غير اسالمي با فرهنگ و سنت فكري اسالمي ر.ك به: يها هحوزميان  يريرپذيتأث. براي مطالعه درباره چگونگي  1

  . ترجمه گروهي از مترجمين. در چهار جلد، تهران، مركز نشر دانشگاهي.تاريخ فلسفه در اسالم .)1365شريف، م.م. (  --

  سرا. . ترجمه سعيد دهقاني. چاپ سوم تهران، چاپ قصيده سنت عقالني اسالمي در ايران .)1389نصر، سيد حسن ( --

. ترجمه عبدالحميد آيتي، چـاپ هفـتم، تهـران، نشـر شـركت      تاريخ فلسفه در جهان اسالمي .)1383خليل جر ( ؛حنا ،فاخوري --

  انتشارات علمي و فرهنگي.
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فلسفي به  يها شتبردااست و نه يگانه كردن ميان  –يا حتي ايران –تنها نماينده تفكر فلسفي در جهان اسالم

توجه به اين نكته ضروري است  ژهيبه ومعناي عام با متون ديني همواره كوششي مقرون به صواب است. 

ي فكري ضد فلسفه يوناني نيز، تحت عنوان دفاع از دين اسالم و مبارزه با ها حركتكه در جهان اسالم 

امام محمد غزالي  يها نوشتهدر  توان يم را ها كوششاز اين  يا نمونهانحراف و الحاد، رواج داشته است. 

محل نزاع و مجادله  تواند يميافت. بر اين اساس سند تحول از ابتدا بر پايه كوششي شكل گرفته است كه 

  باشد. 

از تفسير  يا زهيآمو با  - افالطوني –مباني سند تحول بنيادين از يك سو بر پايه نوعي نگرش آرماني

ي ديگر به كمك روشي استنتاجي و عقالني تدوين گرديده است. گرچه از دين و از سو 1ايدئولوژيك

دور  آورد يمكه آرمان گرايي پديد  ييها چالشتحقق هر تحولي نيازمند وجود آرماني است، اما يكي از 

. چنين چالشي از ناحيه در هم آميختگي ميان آرمان و تفسير ايدئولوژيك از هاست تيواقعافتادن از 

  سند تحول مشاهده كرد.  يها ارزشدر بيانيه  توان يم. چنين در هم آميختگي را ديآ يم جودبه و ها تيواقع

تصوير شده است كه در آن همگان  يا جامعه، آل دهياسند تحول، جامعه  يآرمان گرادر رويكرد 

و تكثر . تنوع رنديپذ يمديني برخوردار بوده و ايدئولوژي رسمي واحدي را  يها آموزهاز تفسيري واحد از 

. در چنين رويكردي، عدالت اجتماعي و 2شود يمايدئولوژي رسمي پذيرفته  يها چارچوبتنها در درون 

كه از پيش تعيين شده است. در قياس ميان  دهد يمآموزشي از طريق تحقق آن وضعيت آرماني رخ 

رداشتي رسمي بيان است كه بر اساس ب ييها آرمانموجود، داوري همواره به نفع  يها تيواقعو  ها آرمان

 يها آرمان. در اين رويكرد نهادهاي آموزشي ابزارهاي مناسبي براي تعميق و مشروعيت دادن به شود يم

  .شوند يمايدئولوژيك محسوب 

در فلسفه اخالقي و سياسي افالطون نيز مشاهده كرد. عدالت مورد نظر  توان يمچنين نگرشي را 

يزيكي از حقيقت استوار است و از سوي ديگر تحقق آن منوط به افالطون از يك سو بر نوعي برداشت متاف

اعمال نظارت شديد دولت و ايجاد يك جامعه يك پارچه و سلسله مراتبي است. در نگاه افالطون حقيقت 

                                                
. در اين نوشته منظور از ايدئولوژي، آن دسته از باورهايي است كه هدف آنها تغيير وضع موجود و ايجاد وضـع مطلـوب اسـت.     1

داعيه شناسايي واقيعت ها را ندارنـد، بلكـه هـدف آنهـا ايجـاد دگرگـوني هـاي الزم اسـت. حتـي اگـر            ها يدئولوژيااساس  بر اين

باشند، اين شوق به شناسايي با اهـداف عملـي و از ايـن رو نـاقص و ناتمـام اسـت. از ايـن روسـت كـه           ها تيواقعدرصدد شناسايي 

فردي را براي ساختن يك جامعـه مطلـوب و يگانـه ناديـده گيرنـد و يـا حتـي بـه          يها يآزادتنوع، تكثر و  توانند يم ها يدئولوژيا

 .   ها تيواقع، تقدم شوق آنهاست به شناسايي سازد يممبارزه با آنها بپردازند. آنچه راه فلسفه و علم را از ايدئولوژي متمايز 
  .و بسط عدالت آموزشي آمده است نيتأمكه در بحث راهكارهاي  گونه همان.  2



 1393و تابستان بهار ، 1، شماره 4سال                        دانشگاه فردوسي مشهد          نامه مباني تعليم و تربيت،  پژوهش   62

آن ذاتي است كه تنها از طريق خردورزي قابل شناسايي است. خردورزي راهي به سوي دانايي است و 

است كه خردمندان بر آن حكم  يا جامعهاست. بر اين اساس يك جامعه عادل دانايي نيز بنياد عدالت 

گوناگوني تشكيل گرديده است كه جايگاه افراد آن  توسط نظام تعليم و  يها بخش. جامعه نيز از رانند يم

. از لحاظ عملي جامعه عادالنه افالطوني، شود يمتحت نظارت دولت قرار دارد، تعيين  به شدتتربيتي كه 

سلسله مراتبي است و هدف آن در نهايت برپا شدن يك اجتماع انساني وحدت يافته است. از اين  يا امعهج

وجود دارد و نه جايي براي بروز  –جز آن مقداري كه توسط دولت مجاز است –رو نه جايي براي تنوع

درون فرد بر  فردي. بر اساس روان شناسي افالطون، عدالت در گرو غلبه نيروهاي فرادست يها يآزاد

نفساني او تحت  يها خواهشنيروهاي فرودست او است. در اين معنا انسان عادل كسي است كه خشم و 

او مطابقت دارد. عقل جامعه،  يروان شناسانقياد خرد و يا عقل او قرار گيرد. جامعه شناسي افالطوني نيز با 

 اند افتهيدست  –حقايق ازلي و ابدي كه در جهان ايده وجود دارند –همان دانايان هستند كه به حقايق ثابت 

ولي نبايد  رديگ يمجامعه به واسطه تفاوت در طبيعت (كه افالطون آن را فرض  تر نييپا يها طبقهو ديگر 

، اشتباه گرفت) و در شود يممدرن از آنها سخن گفته  يروان شناسفردي كه در  يها تفاوتآن را با بحث 

ي بهره ماندن و يا كم بهره بردن از تربيت كامل، ناتوان در شناخت آن حقايق هستند و يا دست كم نتيجه ب

بايد از دانايان پيروي كنند. ظلم  ها طبقهشناخت آنها نسبت به آن حقايق نارساست. از اين روست كه اين 

ابراين بر اساس دو معيار فرادست بنشينند. بن يها طبقهفرودست بر جاي  يها طبقهكه  ديآ يمآنگاه پديد 

 به وجوداز طبيعت و ميزان بهره بردن از تربيت نوعي ارتباط عمودي در جامعه ميان مردم  يبرخوردار

  .ديآ يم

كه براي توضيح ايده عدالت، ايده آزادي را نيز مورد بحث قرار دهد. او  نديب ينمافالطون نيازي 

. به همين خاطر است كه او از تكثر و تنوع نيز بيزاري دنيب يمميان آزادي اجتماعي و عدالت نوعي تقابل 

، طرحي مينيب يم. طرح او از يك نظام تعليم و تربيتي مطلوب، آن گونه كه در كتاب جمهوري ديجو يم

. فرايند آموزش و پرورش، بخشد يماست كه برپا ساختن يك جامعه داراي سلسله مراتب را مشروعيت 

كه بايد در جايي قرار بگيرند كه شايستگي آن را دارند. در  قبوالند يمه جرياني است كه به افراد جامع

كه زمام  ندارندشايستگي آن را  كه رنديپذنتيجه آناني كه نتوانند دوران طوالني تربيت را طي كنند مي 

. دكن ينمحكومت را در دست گيرند. اما افالطون تالزم ميان عادل بودن و فيلسوف بودن را به روشني بيان 

آن حقايق كدامند كه برپا كردن يك جامعه دادگر به دانستن آنها وابسته است و از اين رو تنها فيلسوفانند 

عدالت و دادگري را در جامعه  توانند يمهستند كه  ها همانو نيز تنها  هستند قيحقاكه قادر به شناختن آن 
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                      1فه او بيان ناشدني استمستقركنند؟ افالطون خود در نامه هفتم گفته است كه حقيقت فلس

)Plato, 2001.(  مذكور ممكن نيست.   يها پرسشبنابراين امكان ارائه پاسخي دقيق به  

نوعي متافيزيك يا هستي شناسي استخراج كند.  درونافالطون كوشيده است تا دادگري را از 

كه اولي حقيقي اما تجربه  كند يمتقسيم تصوير او از جهان از يك سو آن را به دو بخش بود و نمود 

كه  اند يكسانناشدني، ثابت و پايدار است و دومي، سايه، ناپايدار و تجربه شدني است. فيلسوفان افالطوني 

به كمك نيروي خرد خود، كه در طي دوراني طوالني به خوبي پرورش يافته است، به آن حقايق  توانند يم

نمونه  توانند يمو از اين رو  اند افتهيخود تسلط  يها خواهشو  ها ليمه بر دست يابند. آنان كساني هستند ك

يك انسان دادگر باشند. فرمان و عمل آنان عادالنه و پيروي ديگران نيز زمينه تحقق عدالت است. خالصه 

   .)Koyre, 2010( آنكه، تحقق عدالت به تحقق دانايي و شناسايي آن حقايق بستگي دارد

است، اما پذيرش آن منوط به فهم  ارتباط طولي ميان  تأملطون از جهاتي قابل اگرچه سخن افال

دانايي به حقايق ازلي و ابدي و انجام عمل دادگرانه است. تلقي از اين نوع درباره نسبت ميان دانش و 

عدالت، دست كم از دو منظر معرفت شناسي و زبان شناختي معاصر مورد نقادي قرار گرفته است. بخش 

كه به كمك خرد بتوان به   يابدمتافيزيكي درباره مفهوم حقيقت و حقايق ازلي و  يها فرضادي از پيش زي

شناسايي آنها پرداخت، از سوي فيلسوفان و متفكران به چالش كشيده شده است. دسته نخست از منتقدان 

و توانايي شناخت و نيز  كه هر گونه بحث درباره واقعيت هستي را به شناسايي حدود هستند  يكسانافالطون 

در  توان يماين نگرش را  يها شهير. كنند يمفرهنگي و اجتماعي، موكول  يا دهيپدساختار زبان به عنوان 

ند كه با در هستآراء فيلسوفان قرن هفدهم و هيجدهم تا عصر حاضر پي گيري نمود. اما دسته دوم، كساني 

در پنج دهه گذشته  ژهيبه وامع بشري در دوران مدرن، نظر داشتن تحوالت انديشه فلسفي، به دگرگوني جو

آنان در جوامع متكثر و پيچيده امروزي، ر . به نظاند نمودهكه در جوامع پيشرفته صنعتي رخ داده است توجه 

گرفت. انقالب در ارتباطات، امكان   دهيناد توان ينمتنوع و تكثر اجتماعي و فرهنگي واقعيتي است كه 

مع گوناگون را سهولت بخشيده، اهميت مرزهاي جغرافيايي را به عنوان مرزهاي فرهنگي آشنايي افراد جوا

  گوناگون زندگي را آسان ساخته است.  يها سبككم رنگ نموده، و در نتيجه همگرايي و گزينش ميان 

                                                
، اعم از اينكه بگويند دانند يمدرباره نويسندگاني كه چه امروز و چه در آينده ادعا كنند كه از مطلب اصلي فلسفه من چيزي . « ١

آن را از دهان من شنيده يا از ديگران آموخته و يا خود به تحصيل آن نايل گرديه اند، فاش مي گويم كه آنان، بنا به عقيده اي 

دارم، از فلسفه كوچكترين خبري ندارند. در مورد آن مطالب اصلي هيچ گونه نوشته اي از من در وجود  كه من درباره فلسفه

  ).Plato, 2001( »نيامده و در آينده نيز وجود پيدا نخواهد كرد...
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بدون در نظر گرفتن اين تحوالت، سندي و يا طرحي موفق را براي  توان يماز اين رو چگونه 

آموزشي و يا  يها نظامگفت كه اصالح  توان يمظام آموزشي پيشنهاد كرد. در توضيح اين نكته تحول در ن

متافيزيكي از آن نوعي كه ما به  ييها كوششتدوين سند تحول آموزش و پرورش بيش از آنكه نيازمند 

يازها و ايران و نيز مباني نظري آن شاهديم، باشد، محصول توجه به ن يآموزشمثل در سند تحول نظام 

عملي جامعه است. بر همين اساس نيازي نيست كه طرح يك نظام عادالنه اجتماعي و  يها ضرورت

آموزشي را بر پايه نوعي جهان شناسي و يا انسان شناسي استوار كنيم. ناديده گرفتن نيازهاي متحول 

رايي ايدئولوژيك براي تحول نظام آموزشي ممكن است از يك سو به جزم گ يا برنامهاجتماعي و طراحي 

از اين  ييها طرحو از سوي ديگر در مقام عمل، با گذر زمان به ناكارآمدي و كهنگي گرفتار آيد.  نجامديب

 ييها طرح. چنين كنند يمنوع تصوير خود از واقعيت را به عنوان تصوير واقعي اجتماعي بر همگان تحميل 

 يها خواستتا  كوشند يمهمگاني باشند،   يها يدل مشغول، ها دغدغهبيش از آنكه منعكس كننده نيازها، 

               رسمي را به عنوان آرمان عمومي منعكس نمايند يها يدئولوژياايدئولوژيك و تفسيرهاي 
)Plamenatz, 1994( .  

از تقدم عدالت بر  توان يمبا توجه به ضرورت برآوردن همين نيازهاي روزمره و فوري است كه 

بر اين اساس بر پا ساختن يك نظام عادالنه آموزشي نيازمند ياري جستن از  متافيزيك سخن گفت.

زيرا مجادالت  ؛نيست - مينيب يمگونه كه ما در مباني نظري سند تحول ن آ –مقدمات استداللي متافيزيكي

فلسفي درباره ماهيت عدالت و چگونگي تحقق آن چندان به نقطه مشتركي نرسيده است. اين در حالي 

. هر چند اين نكته كم گردد يماز لحاظ عملي عدالت الزمه دوام جامعه و نيازي عمومي محسوب است كه 

  يا بيش در مورد  ماهيت انسان، ماهيت تربيت، ضرورت، اهميت و اهداف تربيت نيز صادق است.

. در ميا بودهاز لحاظ تاريخي تاكنون، شاهد دو نوع كوشش يا گفتمان كلي تحقق عدالت اجتماعي 

سياسي خوانده شده، كاري كه تنها از طريق برپا كردن يك  يها نظامگفتمان، تحقق عدالت وظيفه يك 

نظام اداري سخت و نظارت شديد دولتي ممكن است. نظام آموزش و پرورش نيز به عنوان ابزار مشروعيت 

 يها نوشته در توان يماز اين نوع كوشش را  ييها نمونهبخشيدن به گفتمان مذكور به كار رفته است. 

. 1متفكراني چون افالطون و ماركس و هگل و آثار ديگر ايدئولوگ هاي تماميت خواه جستجو نمود

چون نظام سوسياليستي شوروي سابق و كشورهاي سوسياليستي كنوني،   ياسيس يها نظام توان يمهمچنين 

ه عادالنه برپا كنند. اين تا يك جامع اند دهيكوشسياسي از نوع آلمان نازي را سراغ گرفت كه  يها ميرژ

                                                
  خوارزمي راتانتشا :تهران .فوالدوند اهللا عزت .آن دشمنان و باز جامعه  .)1380( كارلپوپر، . به عنوان نمونه ر. ك به:  ١
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عدالت، عدالت را در نقطه مقابل آزادي قرار داده و با تحريف  –سياسي در بازي دوگانه آزادي  يها نظام

از اين نوع با شكست  ييها كوشش. به گواه تاريخ اند كردهعدالت را نيز مسخ  ،و تبديل آن به ضد خود

  مواجه شده است. 

عدالت نسبتي برقرار است. اين گفتمان كه ويژه جهان توسعه يافته و در گفتمان دوم، ميان آزادي و 

ه تحقق عدالت را به عنوان يك ضرورت عملي در پرتو به رسميت شناختن ئلمتكثر امروزي است، مس

تا به اين پرسش پاسخ گويد  كوشد يمو  كند يممدني، تنوع فرهنگي، فكري و اعتقادي دنبال  يها يآزاد

با همكاري پديد آورد تا  به كمك آن به عدالت حداكثري  توأميك نظام اجتماعي  توان يمكه چگونه 

اين گفتمان نه بر پايه برداشتي فلسفي از عدالت، بلكه تنها با در نظر داشتن  .)Rawlsn, 2004(دست يافت 

سده  ناشي از ستيزهاي ويرانگري كه در سه يا چهار يها رنجتاريخي جوامع انساني و  باليايو  ها رنج

   .)Rorty, 2007(شدياند يمگذشته رخ داده است، به لزوم تحقق عدالت 

  

  نتيجه

از منظر شش رويكرد مورد بحث قرار دهيم.  راه عدالت آموزشي ئلتا مس ميا دهيكوشدر اين تحقيق 

تاريخي و  يها تجربه. تفاوت در اند آمدهتاريخي و اجتماعي پديده  يا نهيزمهر يك از رويكردها بر 

به تحقق و گسترش آن  توان يممتفاوتي در مورد اين كه عدالت چيست و چگونه  يها پاسخماعي، به اجت

پرداخت، انجاميده است. در حالي كه رويكرد فلسفي افالطوني عدالت را بر دو عنصر وجود حقايق ازلي و 

آن را تنها با استقرار ، رويكرد ايدئولوژيك افالطون تحقق كند يمو نيز خردورزي استوار  ها دهياابدي يا 

. اين رويكرد از زمان شمرديك جامعه يك دست، سلسله مراتبي و عمودي تحت نظارت دولت ممكن مي 

) با نفي وجود جهان 1385ارسطو تاكنون مورد نقدهاي جدي قرار گرفته است. به عنوان نمونه، ارسطو (

. در دوران داند يمد گوناگون متفاوت است، ايده، عدالت را در ميانه روي، كه چگونگي آن نيز در نزد افرا

معاصر نظريه عدالت افالطون مورد نقادي فيلسوفاني چون پوپر، رورتي و ديگران قرار گرفته است. در 

. اين رويكرد بر نوعي انسان شناسي استوار است كه ابدي يمرويكرد ليبرالي، عدالت از طريق رقابت تحقق 

هفده و هيجده  يها سده. گرچه ليبراليسم در شود يمعت طلب معرفي در آن انسان موجودي سودجو و منف

د كه داعيه ايستادگي در برابر ظلم و نابرابري ناشي از تفوق شدر قامت يك ايدئولوژي انقالبي ظاهر 

مذهبي در اروپا را داشت، اما با نگاهي محدود به  يها تعصبسلطنتي مطلقه و هم چنين  يها حكومت

ل مقام و موقع او به حيواني سودجو كه در نهايت به نفي بعد معنوي و اخالقي او انجاميد ساحت انسان و تنز

از يك سو، و مجاز خواندن رقابت نامحدود براي بدست آوردن سود از سوي ديگر، خود زمينه را براي 
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ت، با بهره بسيار اجتماعي و آموزشي فراهم ساخت. رويكرد ماركسيستي به عدال يها ستمو  ها ينابرابربسط 

سياسي و از ميان برداشتن مالكيت  يها حكومتگرفتن عناصري از تفكر افالطوني، عدالت را رسالت 

سياسي كمونيستي را ، فراهم  يها ميرژخصوصي قلمداد كرد. اين نگرش در قرن بيستم زمينه پديد آمدن 

بعد از فروپاشي  .»سان دادندل انيبهشت بر روي زمين داشتند اما جهنمي تحو«ساخت كه داعيه برپا كردن 

بلوك شرق به سوي سرمايه داري رفته و  به اصطالحجمهوري شوروي، بسياري از كشورهاي كمونيستي 

اقتصادي و اجتماعي، به عنوان  يها ينابرابر، اما همچنان گرفتار فساد و اند رفتهيپذنظام اقتصاد بازار آزاد را 

در  گاه چيهبه تاريخي خود گواه است كه عدالت همه جانبه ميراث برجاي مانده از گذشته، هستند. تجر

تحقق عدالت اجتماعي و حتي آموزشي به نوع  يستينيفمجوامع كمونيستي تحقق نيافته است. در رويكرد 

. به سخن ديگر، در يك جامعه به شود يمنگرشي بستگي دارد كه در يك جامعه نسبت به زنان روا داشته 

تحقق عدالت و برابري به سخني  شوند يمزنان به عنوان جنس فروتر خوانده  شدت مردساالر كه در آن 

كه عدالت را مردان تعريف و حدود آن را براي زنان تعيين  يا جامعه. در چنين شود يمموهوم تبديل 

اين سيطره را  يها شهير، عدالت جز راهي براي اعمال كنترل و نظارت مردان بر زنان نيست. كنند يم

) فرو دست شمردن زنان واقعيتي است كه كم يا 1385تا عصر اساطيري پي گرفت. به نظر اورتنر ( توان يم

ارزشي  ها فرهنگ. در پاسخ به اين پرسش كه چرا زنان در تمامي شود يميافت  ها فرهنگبيش در همه 

يا  –شده با  ذات پنداشتهم به طور مشخص تز من اين است كه زن ه«: سدينو يمكمتر از ارزش مردان دارند 

ارزش وجودي  ها فرهنگ  همه. چيزي كه شمرد يمچيزي است هر فرهنگي خوار  –به قولي، نمادي از

 تر نييپا  مرحلهكمتري در مقايسه با خود بر آن قائل هستند كه هر فرهنگي جاي آن را نسبت به خودش در 

و  ديآ يمبا اين توصيف جور در كه تنها يك چيز است كه  رسد يم. اينك به نظر كند يماز هستي تعيين 

به نظر او جوامع در فرايند زايش و حفظ  .)Ortner, 2006, p.45( »مفهوم است. نيتر عامدر » طبيعت«آن 

كه از سوي  شوند يمتا طبيعت را كنترل كنند. در اين معنا زنان نماد طبيعت خوانده  كوشند يمفرهنگ 

.آنچه كه تفسير اين رنديگ يمنظارت و كنترل قرار تحت  –يعني مردان –فرهنگ و يا حافظان فرهنگ

زن و در نتيجه برپا  –،گرفتار آمدن به بازي دوگانه مردسازد يمرويكرد از عدالت را با چالش مواجه 

. رويكرد نگرد يمكه  بار ديگر عدالت تنها از يك منظر   يدئولوژياساختن يك ايدئولوژي جديد است، 

كه تا امكان نابرابري را از منظر ستمي كه به رنگين پوستان و ديگر نژادها و نژادي عدالت، نيز بر آن است 

اقتصادي  يها فرصتبه حاشيه رانده شده بنگرد. وضعيت معيشتي و نابرابري در استفاده برابر از  يها تيقوم

مع توسعه و آموزشي آن گونه كه در متن مقاله بدان اشاره شد، داليلي براي قبول وجود بي عدالتي  در جوا
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ترويج و تحكيم سلطه  شود يميافته و صنعتي كنوني است.  در رويكرد پسامدرني، آنچه مانع تحقق عدالت 

آن را محصول  ه چگونگي شكل گيري سلطه، كه اساساًاست. برخالف نگرش خطي ماركسيستي دربار

هايي چون ليوتار، فوكو، ، نگاه پست مدرنيست داند يمسرمايه دار  يها طبقهانحصار منابع اقتصادي توسط 

سلطه به نقش  يها شكلاست. پست مدرنيست ها به هنگام تحليل  تر قيعمژيرو به رواج و نفوذ سلطه، 

و به ويژه به نقش پنهان آموزش و پرورش بيشتر توجه  يفرهنگچون صنعت توليد كاالهاي   يفرهنگعناصر 

راء اين دسته از متفكران نسبت به وضعيت جوامع انتقادي قابل توجهي كه در آ يها نكته. علي رغم كنند يم

مثبتي را براي  و كمترجايگزين  يها حلصنعتي و پيشرفته كنوني وجود دارد، اين دسته از متفكران راه 

، عدالت را از منظر ديگري نگريسته است. 2. رويكرد وجودياند كردهپيشنهاد  1تحقق عدالت اجتماعي

كه چنين كاري براي طرح  انديشه  گونه همانحدي سخن گفت، از مكتب وجودي وا توان ينمگرچه 

پست مدرن به عنوان يك مكتب نيز  انجام ناشدني است، با اين حال، آنچه رويكرد وجودي را از ديگر 

تا ميان عدالت و ساحت  شود يم، كوششي است كه در اين نگرش نشان داده سازد يمرويكردها متمايز 

انساني است  يا يآموزشعادالنه و نظام  يا جامعهگردد. بر اساس اين رويكرد، وجودي انسان نسبتي برقرار 

كه امكان تحقق و خود شدن را براي انسان فراهم سازد. اين نگرش درباره امكان تحقق عدالت، بر پيش 

اصيل در انسان استوار است كه  ممكن است تحت فشار نيروهاي اجتماعي، سياسي و  يوجود خودفرض 

؛ موجودي فاقد توان خود شود يمبه زوال برود. در اين وضعيت انسان به موجودي بدلي تبديل  صنعتي رو

بسته اداره  ها يدئولوژيا) اين نيروها را چه در جوامعي كه  با 1963بودن و خود شدن. به زعم  ياسپرس (

در دوران به قدرت يافت. او كه از سويي،  توان يماصطالح آزاد كنوني،  و يا در جوامع باز و شوند يم

هاي ويرانگر رژيم بود و از سويي ديگر خطر تهديد مردم آلمان  هايمصيبت، شاهد ها ينازرسيدن 

كه پيامد چنين تهديدهايي تباه آينده نوع  دانست يمكمونيستي شوروي را از نزديك  احساس مي گرد، 

و از خود بدر شدن آدمي را در  يگهم رنبا اين وجود، او خطر پديد آمدن  .)Jaspers, 1973( انسان است

. اما نكته مجادله گرفت ينماز او بستاند ناديده  4اصالت تواند يمكه  3جوامع صنعتي، دموكراتيك و آزاد

                                                
ترجمه  .از مدرنيسم تا پست مدرنيسم . )1385( كهون، الرنس  :كانتقادي تفكر پست مدرن ر.  يها يژگيو. براي آشنايي با  ١

  ، نشر ني.عبدالكريم رشيديان و همكاران
2 . existential approach 

  ر.ك:يشتر ببه خوبي به تصوير كشيده است. براي مطالعه  وضعيت را اريك فروم اين .  ٣

، چاپ چهارم، تهران، انتشارات شركت سهامي كتابهاي 2536والدوند، . ترجمه عزت ا... ف). گريز از آزادي 1941( اريك، فروم

  جيبي.
4  .  authencity  
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 يا دهياكه طرح چنين  رسد يمبرانگيز در فلسفه وجودي، طرح ايده اصالت وجودي انسان است. به نظر 

باشد. اين در حالي است كه فيلسوفان وجودي با دين به معنايي  ديني ممكن يا نهيزمدرباره انسان تنها بر 

  . پردازند ينمندارند. گرچه بسياري از آنها نيز به نفي خدا  يا انهيمشناخته شده آن چندان 

رويكردهاي عدالت هر چه كه باشد، در اين نكته شكي نيست كه تحقق عدالت از آرزوها و 

باره انجام گرفته و  نيدر ادامن گستري  يها بحثافالطون تاكنون  ديرينه آدمي است. از زمان يها آرمان

، فلسفه وجودي اديان بزرگ ها كوششبسياري براي تحقق آن پديد آمده است. در كنار اين  يها كوشش

كه در  يا مالحظه.  با اين وجود، رويداد قابل 1،2نيز تحقق قسط و عدل بوده است –اسالم ژهيبه و –الهي

شته اتفاق افتاده است، برقراري نسبت نزديكي است كه براي تحقق عدالت ميان نهاد طي دو سده گذ

 يها آرمانو گسترش  نيتأمسياست و نهاد آموزش و پرورش پديد آمده است. در طي اين مدت براي 

ر گرفته است. از لحاظ تاريخي ملي قرا يها دولتسياسي و اجتماعي، نهادهاي آموزشي در كانون توجه 

مدرن  يها ملت –قرار داشته، اما با پيدايش دولت ها حكومتآموزش و پرورش همواره مورد توجه چه اگر

توجه به نقش و اهميت نهادهاي آموزشي فزوني گرفت. در دو سده گذشته به آموزش و پرورش به عنوان 

. از اين منظر كه سياسي بكار رود يها يدئولوژيابراي تعميق و بسط  تواند يمابزار مناسبي نگريسته شده كه 

 در كانونيافت كه چرا اين دسته از نهادها چنين  ميدر خواهبه نقش نهادهاي آموزشي بنگريم، به خوبي 

  . رنديگ يمقرار  ها دولتدقيق  يها يزيرتوجه و برنامه 

ارچوبي، عملي قابل فهم هدر درون چنين چ »سند تحول بنيادي نظام آموزش و پرورش«تدوين 

 يها يكاستاز  وردنظرسند م مي رسد دقيق نيز هست. به نظر يها ينقادچنين كوششي نيازمند . اما دينما يم

گرا از نوع افالطوني آن، ناديده گرفتن تنوع و ن است. غلبه نگرش آرما برخوردار يا مالحظهنظري قابل 

نگيني ايدئولوژيك و در نتيجه س يها دغدغهي فردي دانش آموزان، برجستگي بيش اندازه ها يآزاد

زندگي  شرايطفزاينده آن بر مدارس، مبتني كردن مباني آن بر يك نوع نگرش فلسفي و نيز ناديده گرفتن 

، از جمله آنها است. به نجامديبو تحوالت اجتماعي كنوني كه ممكن است به ناكارآمدي و عدم اجراي آن 

بي سابقه فكري،  يها تحولكه به به دو كوشش نيازمند است. نخست آن ها يكاسترهايي از اين  رسد يمنظر 

با خود نيازها،  ها تحولاجتماعي و سياسي كه در پرتو انقالب ارتباطات رخ نموده است توجه شود. اين 

                                                
و از روي  اي كساني كه ايمان آورده ايـد، همـواره بـراي خـدا قيـام كنيـد      ». ( يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين هللا شهدا بالقسط.« 1

  ).   8عدالت گواهي دهيد). ( سوره مائده/ 

  . جلد اول. تهران، انتشارات دالكتب اسالميه.برگزيده تفسير نمونه) 1390براي مطالعه بيشتر ر. ك : مكارم شيرازي، ناصر ( 2.  
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آموزشي به ميزان توان  يها نظام. كارآمدي و ناكارآمدي اند آوردهنويني را پديد  يها دهياو  ها آرمان

از  يا هينظرآموزشي نيازمند طرح  يها نظامتحول بنيادي در  پاسخگويي به و همراهي با آنها است. دوم،

انسان نيز پاسخ  1كردن نيازهاي مادي زندگي،  به نيازهاي معنوي برطرفعدالت است كه در عين توانايي 

  در سنت معنوي اسالمي يافت.      توان يمرا  يا هينظرو عناصر چنين  ها هيمادرون  رسد يمگويد. به نظر 

ميراث عرفاني، ادبي، اخالقي و  –به كتاب و سنت اسالمي توان يموهر معنوي انسان براي فهم گ

معناي آن رجوع كرد. آشنايي دانش آموزان با اين ميراث غني فهم آنها را از  نيتر گستردهدر  –فلسفي

، نگرش آنها را به عدالت از تنگناي محدود زيست اجتماعي فراتر برده و به دهد يمعدالت  گسترش 

  احت امر قدسي پيوند مي زند. س
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دقيق، كه بر اساس آنها  يها يزيرمعنوي قلمداد كرد. روشن است كه برآوردن اين نيازها به روشي يكسان و بر پايه برنامه 

بكوشند تا همه نيازها و شيوه هاي پاسخ گفتن به آنها را يكسان كنند، روش مناسبي براي برآوردن نيازهاي  نهادهاي آموزشي

اين نيازها توجه به عامل فرديت و آزادي  نيتأممعنوي نيست. متاسفانه در اين باره سند تحول نكته چنداني براي گفتن ندارد. در 

 حائز اهميت است. 
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