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Abstract 

The purpose of this study is to investigate and judge the relationship between gifted 

schools and social justice. To achieve this goal, the concept of distributive justice was studied 

analytically and its appropriate criteria for the distribution of good school education (formal 

and public) were examined. As a results of this study, two necessary and sufficient conditions 

for the realization of distributive justice in school education were formulated. The first is the 

condition of equal distribution of opportunities as a the prerequisite condition, and the second 

is the condition of entitlement as the sufficient and final condition. 

Based on these two conditions, we found that due to the adoption of intelligence as 

the prerequisite condition without considering equal access to school education opportunities, 

gifted schools are unfair and it is suggested that these schools be excluded from the general 

education period (first to ninth grade), that is, from the first elementary level to the end of 

junior high school level). 
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 عدالت  یدر ترازو   زهوشان ی مدارس ت 

 یعی درخشان از منظر عدالت توز ی بر مدارس استعدادها   ی نقد 
 

 1محمدحسنی 
 1400/ 13/9تاریخ پذیرش:   11/11/99تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
به این   هدف این پژوهش واکاوی و قضاوت درباره نسبت مدارس تیزهوشان با عدالت اجتماعی است. برای رسیدن 

رسمی )ای  های مناسب آن برای توزیع خیر تربیت مدرسههدف با روش تحلیل مفهومی، مفهوم عدالت توزیعی بررسی و مالک

و شرط استحقاق به نحو مؤخر به عنوان    ها به نحو مقدمبرابر فرصتشرط توزیع    . بر اساس نتایج این تحلیل،شد  تبیین (  و عمومی

بر اساس این   درخشان  بندی شد. مدارس استعدادهایای صورتشرط الزم و کافی برای تحقق عدالت توزیعی در تربیت مدرسه

ها، ناعادالنه بوده و پیشنهادشده است عنوان شرط مقدم، بدون لحاظ کردن برابری فرصت  به دلیل توجه به تیزهوشی به  دو شرط و 

 پایه اول تا پایه نهم( حذف شوند. ) یعمومکه این مدارس از دوره 

 درخشان، عدالت تربیتی.  استعدادهای  ای، مدارس تیزهوشان، مدارس عدالت توزیعی، تربیت مدرسه: ید یکلی هاواژه 
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 مقدمه 

، مواهب و منافع زندگی اجتماعی است. دغدغه اصلی عدالت توزیعی نحوه  1موضوع عدالت توزیعی

(. این که سهم افراد  Haji Haydar, 2010توزیع منافع و حتی مَضّار حیات اجتماعی بین آحاد جامعه است )

شود  پیاده می  جامعه از خیرهای مشترکی مانند ثروت، کرامت، سالمت، بهداشت چیست؟ و چگونه این مهم 

(Vaezie, 2014)  .و  توان گفت که حوزه دست اساس می  نیا  بر بسیار گسترده  اندازی عدالت در جامعه 

ابعاد مختلفدرعین و  برمی  زندگی اجتماعی و حال ژرف است  گیرد. نهادهای گوناگون اجتماعی را در 

برای اعضا جامعه خود فراهم   ایژه های تربیتی ویای است که فرصت ازجمله این نهادها، نهاد تربیت مدرسه

 کننده شناخته جهان معاصر یک خیر اجتماعی بسیار حساس و تعیین   های تربیتی رسمی درآورد. فرصتمی

تردید این خیر اجتماعی موضوع  ای در جوامع، بیشود. با عنایت به اهمیت و جایگاه خیر تربیت مدرسهمی

ین است که این خیراجتماعی چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود  گیرد. پرسش مهم اعدالت توزیعی قرار می

 تا عدالت تربیتی محقق شود؟ 

روزها در   های اجتماعی که اینای یکی از مسائل و پدیده تحقق عدالت تربیت مدرسه  در راستای

جع  دهد که در کشور ما هفت مرگیرد تنوع مدارس است. شواهد نشان میکشور ما بسیار موردبحث قرار می

بالغ   کرده قانونی  ایجاد  مدرسه  گونه  بیست   Islamic Parliament Research Center Of The) اند  بر 

Islamic Republic Of Iran, 2016, P. 3)   غیرانتفاعی(،  )اند از: مدارس غیردولتی  ها عبارت که برخی از آن

)استعداد درخشان(، مدارس شاهد، مدارس هیئت  تیزهوشان  دارس نمونه دولتی، مدارس امنایی، ممدارس 

پرسش مهم مطرح است    نیا  ساالن، مدارس آموزش از راه دو.روزی، مدارس بزرگعشایری، مدارس شبانه 

سادگی کند؟ پاسخ به این پرسش به ای چه نسبتی برقرار میکه این وضعیت با عدالت توزیعی تربیت مدرسه

به این پرسش می های هر یک از این مدارس ت کارکرد و ویژگیبایسمیسر نیست زیرا برای پاسخ دقیق 

امنایی تفاوت زیادی  روزی و مدارس هیئت موردتوجه قرار گیرد. به عنوان نمونه بین کارکرد مدارس شبانه 

خود نه عادالنه است و نه  خودی، به مدارسپدیده تنوع    رون یازا  وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

  موضوع و مسئله مهم در این میان ماهیت و هدف هریک از این مدارس و ارتباط آن با عدالت   اما؛  غیرعادالنه

 ای الزم است مورد واکاوی قرار گیرند.که به دلیل اهمیت ارزش عدالت در حکمرانی تربیت مدرسه  است

  یزترین مدارس کشور در زمینه عدالت اجتماعی مدارس تیزهوشان است. سابقه برانگچالش یکی از  

در   اداره کل امور کودکان و دانش آموزان استثنایی  1347گردد. در سال  این مدارس به قبل از انقالب بازمی

 
1.Distributive 
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مرکز آموزش » وپرورش تشکیل شد و در سال بعد اولین مدرسه استعدادهای درخشان به نام  وزارت آموزش

ا  .(Ejei, 1997کودکان تیزهوش« تحت نظارت این اداره کل آغاز به کارکرد ) مدارس بعد از   ن یتوسعه 

ادامه گیدا کرد. همچنین سازمان ملی پرورش   با تأسیس مدرسه عالمه حلی و فرزانگان  1366انقالب از سال  

گیری  . بعد از شکل شد  یستأسبا هدف ایجاد و مدیریت این مدارس    1367در سال    1استعدادهای درخشان 

 669ها به  تعداد آن   1393ای که تا سال  گونه به   این تشکالت، روند تأسیس مدارس تیزهوشان سرعت گرفت

و   رسیددانش   146490مدرسه  ) Islamic Parliament Research Center Of The Islamic  2آموز 

Republic Of Iran, 2016, P. 22) .    های  دهند که این میزان در سالرسمی موجود نشان می  آمارهایهمچنین

 اخیر تغییر چندانی نکرده است. 

گذاری موردتوجه قرارگرفته است  در عرصه سیاست   های اخیر مدارس استعدادهای درخشاندر سال

است  شده  باعث  بسیاریبحث   که  سال    های  در  گیرد.  صورت  باب  این  عالی   1396در  شورای 

  با .  تصویب کرد  را  «3متوسطه   اول   دوره   سمپاد   مدارس  ورودی   هایآزمون  »حذف وپرورش مصوبه  آموزش

با    درنهایتکردند.    بندیصف  کشور   در  موافق  و   مخالف  جریان  دو  مصوبه  این   وتوی شورای این مصوبه 

در ین چندر دوره متوسطه اول باقی ماند. هم  استعدادهای درخشانمدارس    و شده عالی انقالب فرهنگی لغو  

تنظیم برخی از مقررات مالی، » نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح  1398 سال مهر  21

آموزش وزارت  پشتیبانی  و  ماده   «وپرورشاداری  تصویب  مدارسبا  تنوع  »حذف  به  رأی  اما دادند    «4ای، 

این مدارس   رو هنوزاین از  شد.   استعدادهای درخشان  این طرح، مانع حذف مدارس  مخالفت شورای نگهبان با

 
سازی دولت به  های نهم و دهم این سازمان در راستای سیاست کوچکشود. در دولتنامیده میاختصار سمپاد  . این سازمان به1

این  فرهنگی  انقالب  عالی  در شورای  استعدادهای درخشان  پرورش  مدارس  سازمان  ایجاد  مصوبه  باوجود  اما  تبدیل شد  مرکز 

 شود.مدیریت می سازمان در قالب مرکز

مدرسه است«    693اعالم کرده بود »سمپاد دارای    1396ماه  سابق سمپاد در نشست خبری دی  که فاطمه مهاجرانی؛ رئیس درحالی  .2

یافته آموزشاما  وزارت  آماری  سال تحصیلی  های  در  از وجود    1397-98وپرورش  )  679نشان  در   310مدرسه سمپاد  مدرسه 

و   اول  دارد  369متوسطه  دوم(  متوسطه  در  تسنیم    .مدرسه  خبرگزاری  از  نقل   (99/ 12/9)به 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/12/2401649 

 جمهور نرسید. . این مصوبه به امضای رئیس3

های آموزشی ، کلیه واحد1398_1399وپرورش مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی  بر اساس این مصوبه وزارت آموزش  .4

جز مدارس استثنایی دولتی، تنوعی در کشور  ای که بهگونهصورت دولتی و غیردولتی اداره کند بهتحت مدیریت را منحصراً به

:  14 :نام در مدارس دولتی فاصله محل سکونت با مدرسه باشد. )خبرگزاری دانشجو: تاریخ انتشاروجود نداشته باشد و مالک ثبت

 ( 1398آبان  14 - 38

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/12/2401649
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 است.  به قوت خود باقی  مسئله بنابراین دهند ای به حیات خود ادامه میدر ساختار نظام تربیت مدرسه 

استعدادهای درخشان   های اجرایی و حقوقیوقوس باوجوداین کش  به   در مورد مدارس  نقد  کمتر 

شود مدارس استعدادهای  مقاله تالش میشده است. در این این نوع مدارس از منظر عدالت توزیعی پرداخته

  پرسش  بر یافتن پاسخ   گیرد. تمرکز این پژوهش   درخشان از منظر عدالت توزیعی مورد واکاوی و داوری قرار

 زیر است.

  نوع   از  اجتماعی  عدالت  با  ارتباطی   و   نسبت   چه  جامعه  در  استعدادهای درخشان  مدارس  وجود -

 دارد؟  آن توزیعی

 

 روش پژوهش 

ای الزم  سلوک فکری ویژه   اجرای این پژوهش ارزیابی انتقادی است. برای ارزیابی انتقادی، روش  

 های خاصیکند پژوهش انتقادی نیازمند طی کردن گام قراملکی در کتاب خود بیان می  همچنان که است.  

شان است به این صورت که بعد از مشخص کردن موضوع نقد )که در اینجا نهاد مدارس استعدادهای درخ

بندی شود. سپس در گام  های معتبری برای نقد موضوع موردنظر صورتدر گام نخست باید مالک   است(

این مالک   دوم اساس  ارزیابیبر  و  نقد، مورد قضاوت  نیز ضعف قرار می  ها موضوع  و  گیرد. درنهایت  ها 

ین پژوهش نخست  (. از این رو در اGharamaleki, 2006شود )ی میبندصورت های موضوع موردنقد  قوت

می بحث  اجتماعی  خیرات  عادالنه  توزیع  معیارهای  خیردرباره  عادالنه  توزیع  الگوی  سپس  تربیت    شود. 

می   1ایمدرسه نیز  تشریح  پایان  در  و  اساسشود  مدارس مالک   بر  درباره  تحلیل،  این  از  برآمده  های 

 شود.استعدادهای درخشان قضاوت می

 معیارهای توزیع عادالنه خیرات اجتماعی 

شده  دو مالک برای توزیع عادالنه مطرح  شود کهمی  متفکران مالحظهبا بررسی مجادالت فکری بین  

است. بر اساس این مالک   2عی »برابری«است. اولین مالک برای توزیع عادالنه یک خیر یا موهبت اجتما

اندازه در دسترس همگان و هم   صورت یکسانجوامع باید سازوکارهایی را فراهم کنند تا خیر موردنظر به 

مثابه مالک عدالت  گونه دسترسی را از میان بردارند. برابری به   قرار گیرد و به نحو سلبی نیز باید موانع این

تأملی است که در فلسفه سیاسی موردبحث قرارگرفته است. به تعبیر دیگر قابلهای مهم و  توزیعی از مالک 

 
ای، در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی با عنوان تربیت رسمی و عمومی آمده است و  . تربیت مدرسه1

 سال از آن برخوردار باشند.  18تا   6آن تربیتی است که باید عموم گروه سنی  
2. Egalitarian 
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 توانیم از مالک برابری عبور کرد.نمی 1در تحلیل مفهوم عدالت 

ها  هاست. انسان شبیه بودن انسان   شناختی یعنی برابر بودن و بنیاد مالک »برابری« مبتنی بر مباحث انسان

الوداع  خطبه معروف به حَجه ( در  رابر هستند. پیامبر گرامی اسالم )صخود یکسان و ب   2در ذات و ماهیت 

ها  فرمایند: »انسان و باز می   «3یمگر به تقوای اله  ،نه سفید بر سیاه   ،عرب هیچ برتری بر عجم ندارد  »   اند:فرموده 

رو خیرات برابری است. ازاین ترین بنای عدالت توزیعی از نوع «. این تشابه مهم 4های شانه برابرند مانند دندانه 

و مواهب اجتماعی نباید سوگیرانه توزیع شود. مالک برابری در بسیاری از جوامع موردعنایت بوده است و  

کرده  تنظیم  آن  اساس  بر  را  خود  اجتماعی  قواعد  و  سیاسی قوانین  دیدگاه  که  جوامعی  در  اند. 

مالک برابری، معیار عدالت توزیعی قرار   5است   دمکراسی مبنای تنظیم مناسبات اجتماعی قرارگرفتهسوسیال

  ازجملهگیرد. در ایران نیز پس از انقالب اسالمی در اصولی از قانون اساسی، اصل توزیع برابر خیرات  می

همچنین مطهری بر این باور است که عدالت اجتماعی این است   .ام، موردتوجه و استناد بوده استیساصل 

م[ شود و برای افراد  فراه]  قائلی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی  اومسکه »برای همه امکانات  

در تاریخ تحوالت فکری جهان معاصر .  (Motahari, 1983, P. 53)  های غیرطبیعی و مانع ایجاد نکند«بهانه 

نظریکی    6نیز کارل مارکس  معتقد   پردازانییه از  او  است.  برابری در توزیع خیرات  منادی  است  است که 

باید سهم و دریافت  انسانی مشابه یکدیگر هستند،  نیازهای  افراد برحسب  های مشابه و برابری از ازآنجاکه 

رو عدالت در عرصه اقتصادی بر پایه توزیع برابر و عدم وجود تفاوت بین  منابع اقتصادی داشته باشند. ازاین 

 . (Mirsandsi, 2017, P. 18)شود افراد جامعه پدیدار می 

برابری اگرچه پایه و مبنای توزیع خیرات است اما تردیدهایی در نحوه توزیع خیرات اجتماعی مالک  

توان در همه شرایط دنبال کرد بلکه تنها در شرایط برابر است  بر برخی نظرات، برابری را نمی  وجود دارد. بنا

توزیع خیرهای    مالکاین منظر  از  .انجامدی میابد و در شرایط نابرابر، برابری به ظلم که برابری ضرورت می

 
 شوند. خانواده عدالت محسوب میهم. مفاهیم قسط، مساوات و انصاف 1

رَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وََقبَائِلَ لِتَعَارَُفوا إِنَّ أَکْ .2

 ( 13)حجرات آیه 

ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم الدم و آدم من تراب ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم و لیس لعربی علی عجمی  ایها الناس  .3

)به نقل از وبگاه جامع االحادیث تاریخ برداشت  ( 21 صفحه  ،  1  جلد ،  معدن الجواهر و ریاضة الخواطر) فضل اال بالتقوی

6/10 /1400https://hadith.inoor.ir/fa/hadith/372278/translate  ) 

 .19، ص  2، ج  البیان و التبیین. الناس کلهم سواء کاسنان المشط .4

 . مانند کشورهای فنالند، نروژ و سوئد 5
6. K. Marx 
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باهم داری نیز های معنیدارند تفاوت   گریدیک باهایی که ها باوجود شباهت است. انسان اجتماعی »استحقاق«

کند. از این منظر، خیرات های افراد در توزیع خیرات اجتماعی توجه میدارند. مالک استحقاق به تفاوت 

ها )مثالً تالش و  که تساوی و برابری در توزیع خیر و ندیدن تفاوت نباید به نحو مساوی توزیع شود. چرا  

 عدالتی منجر خواهد شد.کوشش افراد( به بی 

استحقاق در جریان دمکراسی مالک  لیبرال  تفکر  نیز جریان  معاصر  سیاسی  عدالت    1های  برای  را 

بنیادی در این تفکر »آزادی« مهم  کشد.توزیعی پیش می اعی است که مقدم بر هر ترین اصل اجتمترین و 

عنوان »حق اساسی« بر هر خیر دیگری مقدم  های اخالقی است. از این منظر آزادی به ارزشی ازجمله ارزش

آید. مدافعان در تبیین عدالت اجتماعی نیز از تحقق آزادی عموم آحاد جامعه سخن به میان می  . بنابراین2است

به خی افراد این جریان سیاسی معتقد هستند دسترسی  بر اساس تالش آزادانه  رات اجتماعی ازجمله ثروت 

اش عدالتی و رکود اقتصادی است. هر کس به وسع و تالش آزادانه شود، نه برابری. برابری عامل بی تأمین می 

یکی از مدافعان اصلی این    از فیلسوفان سیاسی معاصر  3شود. رابرت نوزیک مند میاز مزایای اجتماعی بهره 

 فرد  مالکیت   ریشه   که   است مهم.  دارد  اهمیت   مالکیت   کسب   چگونگی   تاریخ  یکنوز اعتقاد  به است. نظریه  

  عدالت   تاریخی  غیر  بنابراین اصول  است؛  شده منتقل   او  به  چگونه   مالکیت  این  و  گرددبرمی  کجا  به  گذشته  در

 چراکه  نیست.  مجاز  عدالت  شاخصه  عنوانبه   نهایی  وضعیت  یک  تعیین  یا  الگو   تحمیل  روازاین .  نیستند  صحیح

 مستلزم  کند،   تعیین   عدالت   برای   ایمحدوده   برابری   مثالً   کهاین .  کندمی  پیدا   تعارض  مجاز   هایآزادی   با

 ,Sarparast Sadat)سازگار نیست    افراد  طبیعی  مالکیت  حق   با   که   است  طبیعی  توزیع   و   هامالکیت   در   دخالت

Abedi e renani, 2016) . 

هایک فیلسوف    4فون  مناسبات 5یبرال نولدیگر  و  بازار  نظم خودجوش  او  است.  منظر  این  ، حامی 

عدالت را بر اساس   کند و بر این باور است این نظم خودجوش، تحقق اقتصادی جامعه را جایگزین عدالت می

بازار آزاد تضمین میشکل این نظم خودجوش موجب    ازنظرکند.  گیری  نیرو و قدرتی در  او دخالت هر 

 
1. Entitlement Theory 

برخی فیلسوفان لیبرال، حقوق طبیعی مانند حق  های اساسی تفکر لیبرالیسم، تقدم حق بر خیر است. برای فرض. یکی از پیش2

 (. Sandel, 2014, p. 293آزادی و حق مالکیت بر هر خیر اخالقی تقدم دارد )

3. Nozick, R. 

آنارشی، ، »ترین کتاب او در فلسفه سیاسیشهرتِ زیادی داشت. معروف  1980و    1970های  آمریکایی که در دهه  فیلسوف سیاسی 

 منتشر شد.  1974در   «دولت و ناکجاآباد

4. Hayek, F. A. 

 د.شوشناخته می سوسیالیسم و مخالفت با بازار آزاد و لیبرالیسم کالسیک معاصر که به خاطر دفاع از فیلسوف سیاسی اقتصاددان و
5. Neolibertarianist 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
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به آنچه مستحق آن است می بی این نظم خودجوش، هر فرد  این  ؛  رسدعدالتی خواهد شد. در  چراکه در 

های  ها در این نظم خودجوش بر اساس تفاوت کنند. انسان چهارچوب، افراد آزادانه اهداف خود را دنبال می

ها که دارای نابرابری  دن انسان تالش برای یکسان و برابر دی  بنابراین  رسند.فردی به آنچه مستحق آن هستند می

ها و تهدید آزادی افراد  ای برای دخالت دولت عدالتی شده و بهانه ای هستند منجر به بی های اولیه و تفاوت 

 خواهد بود. 

ها در توزیع خیرات اجتماعی مبنا و  ها و مالحظه این تفاوت های انساندیدگاه استحقاق، تفاوت   بنابر

ید در توزیع خیرات این تفاوت در وضعیت و شرایط افراد مورد مالحظه قرار گیرد  گیری است. بامبدأ تصمیم 

تفاوت با  متناسب  افراد  دستاوردهای  تفاوت و  مانند  آنان  فردی  طبیعی  های  تفاوت ) های  و  های  استعداد( 

 تعیین شود. (تالش و کوشش، طبقه اجتماعی)غیرطبیعی 

دیدگاه در مورد عدالت توزیعی، اختالف بر سر مبنا  بین این دو    اختالف   توان گفت کهمی  یجهدرنت 

است؛ محور »شباهت«  یا  »تفاوت«  شباهت   بودن  دادن  انسان قرار  دادن  های  قرار  محور  یا  برابر  توزیع  و  ها 

 ها.های متفاوت انسان ها و توزیع متناسب با وضعیتتفاوت 

مالک درباره  بسیاری  نظری  معیارهای   هامباحث  وجود    و  هم عدالت  خصوص  دارد.  در  چنین 

گذاران  ها نیز مباحث فراوانی بین سیاستریزیها و برنامه گیری ها در تصمیمکارگیری این مالک چگونگی به 

شواهد حاکی از آن است که نوعی همگرایی بین طرفین بر سر عدالت توزیعی   شود. باوجوداین، دیده می

 درباره » با عنوان    گاه لیبرال دمکراسی است، در اثر خودایجادشده است. جان راولز که خود متفکری از اردو
برابری نسبتی برقرار کند. او در اصل    بین آزادی و  تالش کرده است تا بر اساس تفکرات لیبرالیستی،  «عدالت

دهد و در سیاسی، بیان، تفکر و مالکیت( قرار می)  های اساسیاول، عدالت را بر مبنای: توزیع برابر آزادی 

 . همچنین بنابر نظر آمارتیا سن هیچ(Rawls, 2008, P.300)کند  تمایزات( توجه می)   ها به تفاوت اصل دوم  

ی  ( معنا Amartya Kumar Sen, 2019, p. 103) تواند برابری را در نظر نگیرد.متفکری در باب عدالت نمی

توانند  برال هستند نیز نمی سخن آمارتیا سن این است که حتی طرفداران نظریه استحقاق که بیشتر متفکران نولی

پردازان استحقاق هم در اندیشه خود  یهنظراصل برابری را در ذات عدالت در نظر نگیرند. به تعبیر دیگر حتی  

پنهان دارند.   نیز روایتی همگرایانه  به اصل برابری باوری  نظرمیرسندسی  پردازان در خصوص عدالت  یه از 

توان  ها می اند که نزد هریک از دیدگاه حوزه به تجربه، نیک دریافته نظران این  صاحب »   دهد.توزیعی ارائه می 

تنهایی و با تفکری در چارچوب ها به که هرکدام از آن هایی از حقیقت و منطق مشاهده کرد. درصورتینشانه 

های جامعه نوین و نیازهای نظام سیاسی جدید  توانند پاسخگوی انتظارات و خواسته بندی پیشین نمی صورت



 119 ...عدالت ی در ترازو زهوشانیمدارس  ت                                                                   1400، بهار و تابستان 1شماره  ، 11سال 

پردازی در موضوع عدالت  توان چنین دریافت که روند نظریه رو میازاین .  (Mirsandsi, 2017, P. 20) «اشندب

یافته است که این دو مالک  ای سامانگونه ها به و تالشهای ترکیبی گرایش پیدا کرده است  به سمت نظریه 

 ها موردنظر قرار گیرند.گذاریدر سیاست

 ایتوزیعی تربیت مدرسه های عدالت مالک 

تر شدن اجتماعات انسانی و وجود مناسبات و روابط نهادهای اجتماعی متعدد، لزوم آماده پیچیده  

ای مانند مدرسه دوچندان کرده های پیچیده سازمان  شدن نسل جوان برای ورود به این جوامع را به کمک

فرصت فرصتاست.  برخالف  عمومی  و  رسمی  تربیتی  تربهای  و  های  شده  تمهید  اجتماعی،  عام  یتی 

تواند و باید بر روی مشترکات ضروری موردنیاز آحاد جامعه برای زندگانی یافته است. این فرصت میسازمان

ازاین  باشد.  از این فرصت پاکیزه و شایسته توجه داشته  برای فرد و جامعه  رو در این دوران، محرومیت  ها 

کند  تنها به سعادت و تعالی فردی کمک میدسترسی به این خیر، نه  عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.

سان و بر اساس چنین ضرورتی است که بلکه سعادت و تعالی اجتماعی را هم در پی خواهد داشت. بدین 

بینیم ها یک تکلیف قانونی تلقی شده است چنانکه میای برای دولت خیر تربیت مدرسه  برابر  ارائه و توزیع 

تکلیف برای    المللی نیز این حق برای کودکان و ی بین هانامه   ثاق یمهم چنین    و   کشور ما موضوعه    در قوانین 

 ها مندرج شده است. دولت 

ها به سبب وجود  ای با وحدت و انسجام ملی در یک کشور ارتباط وثیقی دارد. انسان تربیت مدرسه 

ها  های مشترک انسان کنند. ویژگیندگی میهای بسیار در بستر و بافتی به نام اجتماع در کنار هم ز شباهت 

تأثیر  انسانی است که در کیفیت حیات اجتماعی )سعادت و نیک بختی فردی و جمعی(  ارتباطات  محور 

جهانی و ملی( حاصل از آن باعث شده است که )  یاجتماعدارد. ارزش و جایگاه این مشترکات و انسجام  

مدرسه  به تربیت  اجتماعیای  ازاین   عنوان یک جریان  کند.  امروزی جلوه  انسان  نگاه  در  و حیاتی  رو  مهم 

های تربیت رسمی در کشورهای مختلف به غایاتی که به وحدت و انسجام  کنیم که عموم نظام مالحظه می

هایی از نسل نوخاسته تحقق یابد که سعادت ها و ظرفیت شود توجه ویژه دارند تا تواناییاجتماعی منجر می

 را توسعه دهد. و نیک بختی عمومی

ها به  اعتنا و ارزشمند است. نادیده گرفتن فردیت انسان های انسانی امری قابلاز سوی دیگر تفاوت 

نادیده گرفتن شباهت  و مشکلاندازه  نادرست  انسانی  اینجا مطرح های  که در  پرسش مهمی  است.  آفرین 

ها را  ها حوزه وسیعی از حیات انسان ت ای است. تفاوها در تربیت مدرسه ها با تفاوت شود رابطه شباهت می

رسد که به نظر می  رو چنینها. ازاین های فردی، خانوادگی، قومی، جنسی و مانند اینگیرد؛ تفاوتدر برمی

توان برخی دالیل را اقامه  ها تعامل وجود دارد. برای چنین مدعایی میهای فردی و عمومی انسانبین جنبه 
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این اول  مشخصیکرد.  مرز  جنبه   که  انسانبین  عمومی  و  فردی  این های  دوم  ندارد.  وجود  برخی ها  که 

انسان ظرفیت این ها مانند تواناییهای عام و مشترک  ارتباطی، زبانی، تفکر، عمل و مانند  نیز   خود   ها،های 

بر بستر های ویژه و فردی است. به زبان دیگر توسعه فردیت  ها و توانایی زمینه و بستر تحقق بسیاری از ظرفیت

انسانی میسر است. فرصت انسانی امکانمشترکات  پذیر ها و تجارب تربیتی عمومی برای تحقق مشترکات 

فرصت از است.  برخی  تحقق  و  امکان کشف  انسانی،  مشترکات  تحقق  برای  تربیتی عمومی  تجارب  و  ها 

های  دون فهم و کسب سرمایهیابد. بسازد. فردیت انسانی در خأل تحقق نمیهای فردی را نیز فراهم میظرفیت

توان گفت که توجه  رو میکند. ازاینهای فردی نیز قابلیت تحقق پیدا نمیتمدنیِ جامعه، بسیاری از ظرفیت 

به مشترکات انسانی به نحو مقدم )هم تقدم زمانی و هم تقدم رتبی( در مسیر تحقق فردیت و داشتن جامعه و  

جامعه از اولویت بیشتری برخوردار است و انسان در این جامعه    بختانه برای آحاد بستر مناسبِ زیست نیک

های اجتماعی ازجمله تربیت  توان مدعی شد جوامع و جریانرضایت فردی بیشتری خواهد داشت. بنابراین می

های  های مشترک برای زیست اجتماعی به تواناییای، ناگزیر ضمن محور قرار دادن توسعه توانایی مدرسه

های  های تربیتی که در نظام که فرصت کنند. البته مشروط به آن نیز توجه می  ها از این منظرت فردی و تفاو

 . 1نشود  هاسازیِ انسان شود تبدیل به جریان استانداردسازی و شبیه ای فراهم می تربیت مدرسه 

 ای خیر تربیت مدرسه  چهارچوب مالکیِ عدالت توزیعی برای

توان به پاسخ پرسش اصلی خودمان نزدیک شویم که بر  گذشت، اکنون میبا عنایت به مباحثی که  

تربیت مدرسه  اجتماعی  بین آحاد جامعه میاساس چه مالکی، خیر  را  آنچه در ای  بنابر  توزیع کرد.  توان 

تردید در مفهوم  پوشی کرد. بیتوان از مالک برابری چشممباحث پیشین گذشت در توزیع هر خیری نمی

ای  های تربیت مدرسه و مساوات مندرج است. مراد از برابری در توزیع خیر و مواهب )فرصت عدالت، قسط 

ای برخوردار کنند( این است که کلیه آحاد یک جامعه از فرصت تربیت مدرسه در هرجایی که زندگی می

مفهوم همان  توان گفت باید امکان دسترسی برابر برای همه وجود داشته باشد. این  باشند. به سخن دیگر می

صورتی که هیچ عامل طبیعی یا اجتماعی   برای همگان است. به  ایو فراگیری تربیت مدرسه  2شمول اجتماعی

مانع این دسترسی نباشد. مطهری بر این باور است که عدالت به معنای آن است که امکانات مساوی برای  

اگر پیشرفت و طی   . (Motahari, 198, P. 53)پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی برای همگان فراهم شود  

 
 باخته شدن فردیت است. ای دارند همین رنگگرا بر تربیت مدرسه. یکی از نقدهایی که فیلسوفان هستی1

2.:Social inclusion  ها و شأن و منزلت اجتماعی همه افراد ها، فرصتدر اینجا شمولیت اجتماعی به معنای اصالح و بهبود توانایی

)به مدرسهجامعه  تربیت  دریافت  طریق  از  جامعه(  محروم  افراد  و  طبقات  از ویژه  بسیاری  که  است  روشن  است.  مناسب  ای 

 ای کاهش داد و حتی جبران کرد.با کیفیت تربیت مدرسهتوان با ارائه  های اجتماعی را مینابسامانی
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بنابراین لوازم ترقی باید به نحو    یابد یا از لوازم آن استهای تربیت مدرسه تحقق میبا فرصت   مدارج رشد 

برابر برای همگان فراهم شود که حتی موانع طبیعی مانند ناتوانی ذهنی و جسمی مانع این دسترسی نباشد. اگر 

این مالک را روش این تر صورتن بخواهیم  برابر خیر بندی کنیم  »نباید در توزیع  بیان کنیم که:  باید  گونه 

ناتوانی جسمی و ذهنی  های اجتماعی مانند فقر و محرومیت ای، محرومیت تربیت مدرسه  های طبیعی مانند 

هبردها  بدان معناست که اصل برابری نیازمند را های طبیعی و اجتماعیمانعی ایجاد کند«. توجه به محرومیت

زادیی است. وجود راهبردهایی مانند تأسیس مدارس عشایری، یا همان مانع  1های جبرانی و ترمیمیو سیاست 

جویانه است که در همه  های وجود یک سازوکار عدالت ساالن از نشانه روزی، مدارس بزرگروستایی، شبانه 

شته است. حتی ایجاد مدارس کودکان  ما نیز سالیانی دراز حضور دا جوامع جاری و ساری است و در کشور

ای قابل نابینایی، ناشنوایی و...( نیز با این مالک برابری در دسترسی به تربیت مدرسه ) توان ذهنی و حسی کم

که درباره کودکان مرزی در نظام    2برنامه فراگیر  توان مدعی شد که شود. بر این اساس میتوجیه و تفسیر می

 ای دارد.ی ویژه شناختجامعهشناختی و ود، منطق روان شوبیش اجرا می آموزشی کم

یعنی این خیر را   مالی خانواده ارتباط پیدا کند؛  نباید به توانایی ایچنین توزیع خیر تربیت مدرسه هم

طور به » توان مانند توزیع کاالهای خصوصی در بازار توزیع کرد. کاالی خصوصی، کاالیی است که  نمی

مصرف تمایل  و  اراده  و  خرید  قدرت  از  تابعی  آن  مصرف  ذاتی،  یا  باشد«  اعتباری   ,Hazeri)کننده 

Ariyannezhad, 2017)    خدمت( عمومی در )  عنوان یک کاالیای را به در صورتی که باید تربیت مدرسه

طور اعتباری یا که »به   چنان دید. کاالی عمومی، کاالی استنظر داشت و کیفیت توزیع آن را نیز باید آن 

( این خیر، خیر عامی است  Ibid)ذاتی، سهم هر کس از آن به قدرت خرید و تمایل او بستگی نداشته باشد«.  

ای نباید  دسترسی به تربیت مدرسه  که ضرورت دارد همه آحاد انسانی از آن برخوردار شوند. به سخن دیگر

باید برطرف شود. در غیر این  أثیر این زمینه های اجتماعی باشد و تمتأثر از پیشینه و زمینه  ها تا حد زیادی 

مدرسه  میصورت  نابرابریها  بازتولید  عامل  اجتماعی توانند  دیگر  خیرات  به  دسترسی  در  اجتماعی  های 

شود  ای صرفاً به دسترسی محدود نمی عدالت توزیعی تربیت مدرسه   منزلت، ثروت و قدرت باشند.ازجمله  

 
های ای بیشتر از میانگین ملی هزینه. به معنای آن است که برای برخی طبقات محروم الزم است توجه مضاعفی شود و حتی هزینه1

های دوردست ر محیطها لحاظ شود؛ مثالً ممکن است هزینه تربیت رسمی و عمومی دانش آموزان دآموزی برای آنسرانه دانش

 دانش آموزان، بیش از میانگین ملی باشد. به دلیل تعداد کم

شود. بر اساس آن کودکان با برخی مشکالت ذهنی یا وپرورش استثنایی کشور اجرا می. این برنامه با حمایت سازمان آموزش2

شود. خود قبت معلمان متخصص انجام میشوند. این کار با حمایت و مراحسی و حرکتی در مدارس عادی مشغول به تحصیل می

 این حمایت و مراقبت ویژه شاهدی است بر مدعای باال. 
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ای مانند  مندی از تربیت مدرسه بعد بهره   درای نیز اهمیت زیادی دارد.  دی از تربیت مدرسهمنبلکه بُعد بهره 

گذار ای تأثیرهای تربیت مدرسهمندی از فرصت ها در بهره این پیشینه   نیز نباید اجازه داد که  بعد دسترسی به آن 

های ضروری و الزم  شایستگیها و  باشد. واقعیت این است که دسترسی باید به دستیابی و کسب توانمندی

 بینجامد. ت یفیباک برای زندگی 
ای است. بدون  برای تحقق عدالت تربیت مدرسه (  شرط الزم )ضروری   توان مدعی شد برابریمی

برابری   گرفتن  نظر  در  و  تحقق    توانینم رعایت  کامالً  این شرط  با  عدالت  اما  رسید.  اجتماعی  عدالت  به 

های پیشین گفته شد گروهی از متفکران در این معنا که برابری معادل  حثطور که در بنخواهد یافت. همان

تردید کرده  است  را طرح کرده عدالت  نقدهایی  انسان اند. آن اند و  به  برابر  نگاه  مانع تحقق کامل ها  را  ها 

نابرابر. این    ها در شرایط برابر« عادالنه است نه در شرایط دانند و معتقدند که »نگاه برابر به انسان عدالت می

سخن به آن معناست که عنصر مفهومی دیگری در عدالت مندرج است که آن را باید در نظر گرفت. اگر 

کفایت نخواهد  این عنصر مفهومی شناخته نشود و در عدالت توزیعی به کار گرفته نشود عدالت توزیعی به 

برای توزیع خیرات اجتماعی از موضع  عنوان مالک معتبر  رسید. این اندیشمندان با طرح مالک استحقاق به 

هاست. این نابرابری انسان   ذات خود ناظر به نگاه نابرابر به  استحقاق درنگرند.  دیگری به عدالت توزیعی می

کند. مثالً هرکسی و حقوق تعیین می   (1وُسع و سَعیها )ها و تالشها از منظر ظرفیت را استحقاق متفاوت انسان 

 بیشتری کسب خواهد کرد.  بیشتر تالش کند منافع

ها« عنصر مفهومی دیگری در معنای عدالت است. درواقع  رسد که در نظر گرفتن »تفاوتبه نظر می 

عدالت توزیعی با   -چه در بعد نظری و چه در بعد عملی-ها برقرار نیست  ازآنجاکه شباهت کامل بین انسان 

م برای تحقق عدالت توزیعی باید به مالک دیگری  پذیر نخواهد بود. الجرمعیار برابری به صورت کامل تحقق

بتوان گفت که عدالت توزیعی از مسیر برابری می  عنوان شرط مکمل توجه کرد. بنابراینبه  گذرد و  شاید 

شود. یکی ها محقق میمقصد آن رسیدن به نیکبختی فردی و اجتماعی است که با رعایت و مالحظه تفاوت 

رسد  افراد است. چنین به نظر می  وسع یا »استعداد«  -ایویژه در تربیت مدرسهبه -های مهم استحقاق  از مصداق

انجامد. در بحث قبل هم اشاره شد که فردیت  عدالتی میکه برخوردهای برابر بااستعدادهای گوناگون به بی 

ای است. درادامه مباحث باال باید در چند نکته دقیق شویم که در ادامه به  از مالحظات مهم در تربیت مدرسه 

 
( یا 286سوره مبارکه البقرة آیه  کند: مانند الیکلف اهلل نفسا اال وسعا ). در منابع اسالمی برخی شواهد از این مالک حمایت می1

توان گفت که وسع و سعی از مصادیق استحقاق هستند که در راین می( بناب39لیس لالنسان اال ما سعی )سوره مبارکه نجم آیه  

 .نمایدها ضروری میتحقق عدالت مالحظه آن
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 ها خواهیم پرداخت. بررسی آن

شود امری کامالً عنوان »استعداد« از آن یاد میهای متفاوت که بیشتر به تواناییهای متفاوت یا  ظرفیت

نیست.  بنیاد  تفاوت   پیش  از  بسیاری  انسان یعنی  و ظرفیتهای  استعداد  در  انسان ها  که  نیستند  اموری  ها  ها، 

ب مختلف ها ثمره و حاصل تجارتوجهی از آنصورت »نامقدور« دریافت کرده باشند؛ بلکه بخش قابل به 

کنند.  گرفته و توسعه پیدا می ها و استعداد شکل زندگانی است. در طی زندگی و از طریق تجارب، این ظرفیت 

وبیش وجود دارد. این بحث، چالش فکری کهنی هرچند این استعدادها به نحو مبهم و تمایز نیافته در افراد کم

شده است که سرشت و محیط یا طبیعت  روشن آورد. امروزه »سرشت و محیط« به خاطر می را در نسبت بین

ها  های مناسب که برای عموم انسان بنابراین بدون وجود شرایط و زمینه در تعامل با یکدیگر هستند. و محیط

ها به  به تعبیر دیگر ازآنجاکه استعدادها در سرشت انسان   کند.ها هم بروز نمیفراهم نشده باشد حتی تفاوت 

د ندارند، باید شرایطی فراهم کرد تا این استعدادها متمایز شوند و توسعه یابند.  نحو متمایز و مشخص وجو

دیگر بیان سازد. به های پایه را ضروری میهای تربیتی برابر و دارای شباهت این بحث اهمیت وجود فرصت 

بودن فرصتبرابری در فرصت تها که یکسان  بر  تقدم زمانی  دارد،  اولی درون خود  به نحو  را  به  ها  وجه 

های برابر است که  زیرا در شرایط و فرصت   کننده است.ها خواهد داشت. این تقدم زمانی بسیار تعیین تفاوت 

 شوند. گیرند و مشخص و متمایز نیز می شکل میها  تفاوت 

ها به صورت ذاتی و سرشتی نیستند و حاصل تعامل برخی های جدید، بسیاری از تفاوتطبق دیدگاه 

جای  (. اگر به Behrad,2019ها نیز پایدار نیستند )ایط محیطی هستند. همچنین برخی تفاوت ها با شرظرفیت

گیری استعدادها رویکرد تعاملی را مدنظر قرار دهیم به نظر یی یا رویکرد وراثتی در شکل گراطیمحرویکرد  

کرد تعاملی حمایت  های مشاهدتی از رویتجربی و گزاره   که شواهد تری ارائه خواهد شد. چراتفسیر مناسب 

می تفاوت بهتری  به  دادن  اولویت  بنابراین  مدرسه کنند.  تربیت  خیر  توزیع  در  به ها  جریان  ای  یک  عنوان 

کند که رویکرد چنین بیان میشود. این  عرض در کنار جریان اصلی تربیت عمومی موردانتقاد واقع می هم

است که عامل توسعه استعدادها و تمایز   نیتوجه نیست؛ بلکه آنچه مهم است محیط غ  فرد مستعد، محور

تالش   آدمی«  استعداد   باب  درفیلسوف آمریکایی در کتاب مشهورش تحت عنوان »  شفلر  توانمندها است.

این فیلسوف    عنوان توانایی بالقوه یا پیشینی به چالش بکشد. اهتمام کند تا آموزه ارسطویی استعداد را به می

بندی برداشت دیگری از مفهوم استعداد است که به معنای نوعی آمادگی در این کتاب مصروف صورت

موقعیت در  عمومی  آمادگی  این  است.  تجارب،  عمومی  و  زندگی  مختلف  تواناییهای  و  به  متمایز  های 

تبدیل می  تفاوت   .(Scheffler, E. 1998)شود  متفاوت  اینجاست که  ها چگونه شناسایی شوند،  اما مشکل 
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 قرار گیرند؟  موردنظرهای انتخاب شده ها مورد انتخاب واقع شوند و چگونه این تفاوت کدام تفاوت 

 ,Sadeghzadeh, Hassani)است  ای  های اساسی تربیت مدرسه از ویژگی  ازآنجاکه عمومیت داشتن 

Ahmadi, Keshavarz, 2011, p. 230)  در دیده   دسترسی،  برابری  سرشتش  و  نهاد  بدون  در  است.  شده 

شوند. به سخن دیگر ها به نحو عادالنه و »غیرسوگیرانه« مشخص و متمایز میویژگی عمومی بودن، تفاوت 

یعنی تربیت    دهند. ها نیز خود را نشان میست که ظرفیت به تجارب تربیتی غنی ا  در بستر این دسترسی برابر

های افراد است. بنابراین تحلیل، اگر مستقیماً چنین آشکارساز ظرفیتی ظرفیت ساز و هم نوعبه ای خود  مدرسه

تفاوت  برویمبه سراغ  و آن  ها  قرار دهیم  مبنای دسترسی  تفاوت را  برنامه و  و  توجه  را محور  ارائه  ها  و  ها 

  متنوع   بسیار  فردی  هایتفاوت   کهاین   شویم. نخست ربیتی قرار دهیم با چند مشکل اساسی روبرو میخدمات ت

 انتخاب  و   شناسایی  را   زیاد  بسیار   هایتفاوت   این   که   وجود ندارد  روایی  و   معتبر  کامالً  وسایل  و   ابزار  هستند. 

نیز با مخالفت  .1کند ها ذاتی نیست و های جدی روبرو هستیم که بسیاری از این تفاوت دوم از بعد نظری 

های فردی ذاتی نیستند یعنی به ذات مشترک  حاصل تعامل عوامل محیطی است. باید توجه داشت که تفاوت 

لطمه انسان  نمی ها  مدرسهای  تربیت  خیر  توزیع  پایه  و  مبنا  اگر  تفا زند. سوم،  تعداد  وت ای،  به  باید  باشد  ها 

های پیش  ها برنامه و نظام تربیتی داشته باشیم. بنابراین بدون توجه به چالش های مقدور و نامقدور انسان تفاوت 

دانیم شویم. میداری« مواجهه میشود؛ زیرا با مشکل »سوگیری« و »جانب جا آغاز میعدالتی در همین رو، بی 

هرکجا  (Haji Haidar,2011) دارانه« بودن است.یرسوگیرانه بودن یا جانب های مهم عدالت »غکه از نشانه 

 بازد.داری مالحظه شود عدالت رنگ می ای از سوگیری و جانب که نشانه 

ای  عنوان یک کاالی عمومی؛ توزیع ساده ای به که توزیع خیر تربیت مدرسه  دیآیبرمازآنچه گذشت  

پیچیده است. مالحظه توزیع  نحو    نیست بلکه یک  به هرکدام به  هماهنگ و سازگار دو مالک که توجه 

و    بندی مناسبمستقل، متعارض دیگری است، نشان از پیچیدگی موضوع دارد. حل این معضل با صورت 

توان چنین نتیجه گرفت  سازگار ارتباط دو مالک برابری و استحقاق میسرخواهد بود. با توجه به این بحث می 

»مقدمه یک واجب« است. بدون    (سال  18تا    6از گروه سنی  )تربیتی به همگان    های برابرکه ارائه فرصت 

به سخن دیگر از تحقق مقدمه واجب باید مطمئن شد تا به واجب    شود.تحقق مقدمه، آن واجب محقق نمی

 
مهم  .1 از  تفاوتیکی  این  نظریات جدید  ترین  طبق  و  سازه هوش  بودن  پیچیده  دلیل  به  است.  سازه هوش  در  نظریه -ها  مانند 

های پیچیده هستیم. گاردنر نسبت به ابزارهای رایج موسوم به تست هوش مردد نیازمند سنجش  -های چندگانه هوارد گاردنرهوش

Hosseinnejad,  Hajiها در شرایط واقعی زندگی است. )افراد مشاهده عملکرد آنو منتقد بود. بهترین روش برای کشف هوش  

zadeh S. 2004) BalghiGh;  ها منجر شود. تواند به آشکار شدن و برکشیدن تفاوتیعنی بستر و شرایط محیطی مناسب می 



 125 ...عدالت ی در ترازو زهوشانیمدارس  ت                                                                   1400، بهار و تابستان 1شماره  ، 11سال 

نشان می استدالل  این  برنامهپرداخت.  اولویت  و  اساس  در  آنچه  که  در ریزیدهد  تربیتی  قرار   های  جامعه 

ای مطلوب برخوردار شوند تا  باید به این اطمینان عمومی دامن بزند که همگان از تربیت مدرسه  1گیرد می

 ها و استعدادها دنبال شود. واجب، یعنی تکاپو برای متمایز شدن و برکشیده شدن ظرفیت 

ن دو  ای باید ایعادالنه بودن سازوکارهای توزیعی تربیت مدرسه  درباره به سخن دیگر برای داوری  

گیرند. یعنی این  مالک را مدنظر قرار داد؛ با این توضیح که این دو مالک به نحو مستقل موردتوجه قرار نمی

آید  ها پیش میدو مالک استقالل ذاتی ندارند و در عرض هم قرار ندارند زیرا در این حالت تعارض بین آن 

گیرند. برابری نباید استحقاق را مخدوش کند  دارند و در طول یکدیگر قرار می  باهمبلکه نسبت تقدم و تأخر  

بنا بر دالیلی  باید مراقب بود که هیچ کودکی  نباید مانع تحقق برابری باشد. در مالک برابری  و استحقاق 

، ت یفیباک   ایبه تربیت مدرسه   ی، دینی، نژادی و فرهنگی از دسترسیجنس  چون وضعیت خانوادگی، جسمانی، 

ای به عامل انتخاب و  مندی از تربیت مدرسه نیز باید مراقبت بود کیفیت بهره محروم شود. در افق استحقاق  

او و    عمل  کند  پیدا  بستگی  خانوادگی،رهایمتغمنحصراً  وضعیت  اجتماعی،  طبقه  مانند  های  برچسب   یی 

 یا تأثیر این متغیرها به حداقل ممکن برسد. اجتماعی در آن تأثیری نداشته 

 ایهای توزیع خیر تربیت مدرسه استعدادهای درخشان از منظر مالک بررسی مدارس 

توانیم درباره جایگاه مدارس استعدادهای  ی باال میبندی شده اکنون با توجه به چهارچوب صورت

استعدادهای درخشان از منظر عدالت توزیعی قضاوت کنیم. طبق اساسنامه    درخشان  سازمان ملی پرورش 

انقالب فرهنگی، هدف اساسی این ساختار و تشکیالت رسمی در چهارچوب نظام  شورای عالی    813مصوبه  

است. متأسفانه این سند ملی نیز مانند بسیاری از مصوبات   2تربیتی[]  یآموزشای، تحقق عدالت  تربیت مدرسه 

ن  های نظری پشتیبان نیست. البته روشن است که در پس ایگیر، دارای چهارچوب نهادهای باالدستی تصمیم

به نظر چنین می   رونده اساسنامه تعبیر و تعریفی از عدالت به نحو پس  نگاه این    کهآید  قابل استنتاج است. 

به اساس عدالت  عدالت،  به  حقوقینامه  لحاظ  به  تشکیالت  این  است.  استحقاق  به    مثابه  توجه  راستای  در 

  چنین ای ایجادشده است. هم رسه ها و برکشاندن تمایزات )استعدادهای درخشان( در حوزه تربیت مدتفاوت 

شناسایی نیز گیرد که استعدادهای درخشان به نحو متمایزی وجود دارند و نیز قابل این اساسنامه مفروض می

صراحت بیشتری در ماده دوم اساسنامه سازمان پرورش رو مستحق توجه ویژه هستند. این معنا به هستند؛ ازاین 

 
 گرایانه است.یعتدانند استداللشان واجد مغالطه طبکسانی که عدالت را تابع توزیع طبیعی خیرات می .1

ای و تحقق امر خطیر شناسایی،  منظور تحقق عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت مدرسه در مقدمه اساسنامه چنین آمده است: »به   . 2

ویژه سند ملی نخبگان هدایت و تربیت صاحبان استعدادهای برتر برای پرورش نخبگان آینده کشور؛ در چارچوب اسناد باالدستی به 

 وپرورش، اساسنامه »سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان« به شرح ذیل به تصویب رسید«.د تحول بنیادین آموزش و سن
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هدف از تأسیس سازمان، عبارت است از  است: »   قرارگرفتهد تأکید  استعدادهای درخشان به این شرح مور

ر دوره کشور دهدایت و تربیت استعدادهای برترریزی، پشتیبانی و نظارت بر شناسایی،  مشی، برنامهتعیین خط 

دهد که نویسندگان این سند معتقد هستند باید  گیری نشان می این موضع   روشنی«. به یتربیت رسمی و عموم

دانش  از  گروهی  درخشنده آموزان  به  و  برتر  استعداد  ویژه که  تربیتی  خدمات  دارند  و  سازمان  ای  یافته 

 شده تعلق گیرد.ریزیبرنامه

باید تالش خود    ای بر این است که نظام تربیت رسمیبیت مدرسه نظام تر  بدنهداللت این اساسنامه در  

برتر در زمینه  استعدادهای  این مصروف کند که  بر  نیازها و  را  تا  و هدایت کند  شناسایی  را  های مختلف 

استعدادهای    را برطرف کند. تنوع  علمی، فناوری، فرهنگی، ادبی، هنری و مدیریتی کشور  آینده   هایاولویت 

های مختلف تحصیلی از اول ابتدایی آموزان دوره که این جریان حجم بزرگی از دانش   معناست  درخشان بدان 

طلبد که این  ها میها و توانمندی گیر استعدادها و ظرفیتزیرا تنوع چشم   شود؛تا پایه دوازدهم را شامل می

عظیمی از اهتمام نظام  ابتدایی و متوسطه شود. حجم    و رقیب آموزش در دوره  سازمان یک تشکیالت بدیل

های ادبی، هنری فنی، ای بر این راهبرد استوار شود که استعدادهای درخشان در تمامی زمینهتربیت مدرسه 

شده و موردحمایت ویژه قرار گیرند. این موضع با فلسفه وجودی نظام تربیت  در دوره عمومی شناسایی  علمی

های مشترک و پایه برای کسب  دی و پرورش شایستگیباید رشد و تعالی وجو  که  ای مباینت داردمدرسه

ین بیان و نگاه ضمنی ا  آمادگی جهت داشتن زندگانی پاک و پاکیزه را مرکز ثقل توجهات خود قرار دهد.

که این   مستقل از است. ی عالی انقالب فرهنگیخود ستیزی در مصوبات شورا  به عدالت تربیتی، نشان نوعی

ناسازگار است    با الگوی عدالت تربیتی تبیین شده در این مقاله  جود در اساسنامهاین مواضع آشکار و پنهان مو

با منویات مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی که مورد تائید شورای عالی انقالب 

مثابه  به   اگر بپذیریم که نظریه عدالت آموزشی پشتیبان این اساسنامه عدالت  فرهنگی است نیز ناهماهنگ است.

 استحقاق است تمامی نقدهایی که به نظریه استحقاق مطرح شده است به این اساسنامه نیز وارد است.
می اساسنامه  متن  بررسی  نشانه با  آن  در  که  شد  مدعی  استعدادهای  توان  پرورش  رویکرد  از  ای 

تی ویژه به استعدادهای  شود که این تشکیالت باید خدمامی  مستفادشود و تنها این معنا  درخشان دیده نمی

بدهد؛  ارائه  استعدادهای    برتر  مستقل  مدرسه  وجود  عدم  یا  وجود  اساسنامه،  این  برای  امر  ظاهر  در  یعنی 

کند  امنای سازمان را تعریف میبند درجایی که مشخصات اعضای هیئت برابر است. تنها در یک   درخشان

بنابراین، جز   امنا باشد؛بایست در حلقه هیئت میالتحصیالن مدارس سمپاد  شده است که یکی از فارغاشاره 

و   مواضع  بودن  نامشخص  دلیل  به  است  وارد  اساسنامه  این  پشتیبان  و  پنهان  نظری  دیدگاه  بر  که  نقدی 

https://tizland.ir/%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1/
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ی  شورا  13 96اما با توجه به مواضع سال  توان نقدی را وارد کرد؛ راهبردهای تربیتی استعدادهای درخشان نمی 

های ورودی مدارس  حذف آزمون وپرورش مبنی بر  توی مصوبه شورای عالی آموزش و   عالی انقالب فرهنگی و 

و مخالفت شورای نگهبان با حذف مدارس استعدادهای درخشان در مصوبه حذف    سمپاد دوره اول متوسطه 

حتی    گذاران ارشد نظام بر وجود مدارس مستقل استعدادهای درخشان دهد که سیاست نشان می   تنوع مدارس 

رغم  بنابراین علی   کنند. عین عدالت تلقی می   تأکید و اصرار دارند و این سیاست را   مومی متوسطه اول در دوره ع 

استعدادهای درخشان  پرورش  تربیتی  راهبرد  نشدن  به آیین   شفاف  و موکول کردن آن  اساسنامه  این  نامه  در 

 932از نوع مدرسه مجزا تأکید دارند. حتی در مصوبه    1گذاران بر راهبرد جداسازیداخلی سازمان، سیاست 

در ماده    « وپرورش کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش » وپرورش تحت عنوان:  شورای عالی آموزش 

های اجرایی، بند دوم به ادامه حیات مدارس استعدادهای درخشان تأکید داشته است و تنها  چهار یعنی سیاست 

امه حیات این مدارس با رویکرد حداقلی صورت گیرد اکتفا شده است. بنابراین، وجود مدارس  با این قید که اد 

عنوان یک راهبرد قطعی در سطوح  به   ای مستقل استعدادهای درخشان و راهبرد جداسازی در نظام تربیت مدرسه 

نظام پذیرفته عالی تصمیم    شورای عالی   وپرورش و شده است. در هر دو مصوبه شورای عالی آموزش گیری 

تربیت مدرسه  نظام  تربیت عمومی در  اصلی در عرض جریان  بر جریانی  فرهنگی  یا  انقالب  تربیت  نام  با  ای 

. نقدی که در ادامه  2شده است پرورش استعدادهای درخشان بدون قید دوره یا پایه تحصیلی به رسمیت شناخته 

 ز است.شود بر مدارس تیزهوشان در دوره متوسطه اول متمرک بیان می 

ای مطرح شد، مدارس مستقل هایی که درباره عدالت توزیعی خیر تربیت مدرسه و بحث   با این مقدمات 

در  ای است.  استعدادهای درخشان در دوره متوسطه اول برخالف موازین عدالت توزیعی خیر تربیت مدرسه 

ین معنا که توزیع خیر تربیت  ای رسیدم. به ا های پیشین به تعریفی از عدالت توزیعی خیر تربیت مدرسه بحث 

استحقاق( به  )  ها ای بین آحاد جامعه با دو شرط برابری به گونه ضروری و مقدم و شرط مالحظه تفاوت مدرسه 

عرض، مانع تحقق برابری  ایجاد جریان تربیتی هم   بنابراین مدارس تیزهوشان یعنی   گیرد؛ صورت می   گونه مکمل 

برای  و تحقق ویژگی  انسانی  نیک های مشترک  اولویت  زندگی  بود.  بختانه برخالف عدالت توزیعی خواهد 

مندی  های مشترک و اطمینان از دسترسی و بهره ها و توانایی ها پیش از تحقق جنبه ها و استحقاق دادن به تفاوت 

شود. اگر برابری دسترسی شرط مقدم و بستری  برابر، غفلت از تحقق شرط الزم و ضروری عدالت محسوب می 

 
ای، جداسازی . راهبرد جداسازی در پرورش استعدادهای درخشان شامل چند سیاست آموزشی مختلف ازجمله جداسازی پایه1

 موضوعی و... است. 

 شناختی را ندارد. شناختی و رواننقد رویکرد تفکیکی از منظر جامعهد به. روشن است که این مقاله قصد ورو2
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 قق عدالت است باید موانع طبیعی و غیرطبیعی از پیش روی آن برداشته شود. برای تح 

به نحو سلبی در جامعه نباید سازوکاری وجود داشته باشد تا منجر    داللت شروط یادشده این است که 

 تأمل در عدالت توزیعیای شود. یکی از ابعاد مهم و قابل به نابرابری در دسترسی و پیامد کیفی تربیت مدرسه 

و    ایمطابق مالک برابری( به تربیت مدرسه )  یدسترسای همانا توجه به دو بُعد  خیر اجتماعی تربیت مدرسه 

کننده در چگونگی عدالت  مطابق مالک استحقاق( از آن است. این دو بعد از ابعاد مهم و تعیین )  یمندبهره 

عرض برای توجه ویژه به گروهی بدیل و همایجاد یک جریان    های تربیتی است.بندی برنامه تربیتی و صورت

با عنوان تیزهوش یا استعداد درخشاناز دانش  با    راهبرد جداسازیخاص )و ارائه خدمات ویژه و    آموزان 

  ها نیست( نیز برخالفبنا بر برخی شواهد، اعتمادی بر صدق آن   که )ها  ها به دلیل تفاوتبه آن   (مدارس ویژه 

 این شروط عدالت توزیعی است. 

ای در دوره عمومی باید تأکید و تمرکز بر روی تحقق برابری دسترسی در توزیع خیر تربیت مدرسه 

ای به  های یادگیری برای همگان به نحو کیفی باشد تا از قبال این توزیع عادالنه خیر تربیت مدرسه به فرصت 

ه برای زندگی پاکیزه در جامعه  نسل نوخاست  های مشترک و پایه ها و شایستگیاطمینان نسبی رسید که توانایی

ای باید تمام تالش خود را بر این قرار دهد  یافته است. طبق این تعریف از عدالت نظام تربیت مدرسه تحقق 

ای غنی و سازنده برای همه و تا حد امکان با استانداردهای مناسب به نحو برابر های تربیت مدرسه که فرصت 

اصلی تربیت در دوره عمومی باشد. هر سازوکاری که این جریان اصلی فراهم آورد. این روند باید جریان  

 ای خواهد بود. ای را مخدوش کند نافی عدالت توزیعی تربیت مدرسه تربیت مدرسه 

یابد.  چگونه و چه موقع موضوعیت می   ها در استعدادها آید که توجه به تفاوت این پرسش پیش می حال  

شود خود بستری  های مختلف فراهم می ای در ساحت نظام تربیت مدرسه   ها و تجارب تربیتی که در تنوع فرصت 

ها و  ای در فراهم کردن زمینه یعنی مأموریت نظام تربیت مدرسه   ها در استعدادها خواهد بود؛ برای بروز تفاوت 

ها خواهد شد. مأموریت نظام  گیری استعدادها و توسعه آن متنوعی است که خود موجب شکل   های فرصت 

ای  های مستقل و بدیلی در تربیت مدرسه ها را شناسایی کرده و جریان که این تفاوت   ای این نیست مدرسه   تربیت 

به  استعدادهای  پرورش  کند.برای  مدیریت  و  ایجاد  درخشان  کلی  اصطالح  انکار  و  رد  معنای  به    این سخن 

ها و استعدادها نیز فراهم  ظرفیت   در این مسیر امکان بروز تفاوت در   خود خودبه   را ی ز استعدادهای متفاوت نیست؛  

ها  ها در سبک یادگیری، تفاوت ها به نحو ایجابی موردتوجه خواهد بود مانند تفاوت خواهد بود. برخی تفاوت 

  ها و محتواهای تربیتی موردنظر کارگیری روش ها در انتخاب و به چنین این تفاوت در عالیق و نیازهای بومی. هم 

دی  نوع  گرفت.  خواهند  تفاوت قرار  از  مانند  گری  بود؛  خواهد  موردتوجه  سلبی  نحو  به  راستا  این  در  نیز  ها 
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می تفاوت  که  بهره هایی  و  دسترسی  در  نابرابری  به  فرصت تواند  از  مدرسه مندی  تربیت  یا  های  شود  ای ختم 

مانند چندزبانگی،  های مقدور  تفاوت   های جسمی و ذهنی همچنین مانند ناتوانایی   های نامقدور و طبیعی تفاوت 

ها این است که تالش  ها. وجه سلبی توجه به تفاوت و موقعیت جغرافیایی خانواده   های اقتصادی اجتماعی تفاوت 

 ها کاهش یابد. مندی از فرصت ها در دسترسی و بهره شود تأثیر این تفاوت می 

ه عمومی برخالف  در دور  شود که وجود مدارس استعدادهای درخشانبا این استدالل ساده روشن می

ای برداشت و اجازه داد نظام تربیت  عدالت توزیعی است. بایستی این مأموریت را از گُرده نظام تربیت مدرسه

رسد که  مندی عمومی را فراهم کند. به نظر میزمینه تحقق برابری در دسترسی و بهره   ای با تمام قوامدرسه

تهیه و تصویب که توسط شور  نخبگان  امور  در   کشور  راهبردی   سند انقالب فرهنگی   1شده است ای عالی 

، اقدام  2راهبر شماره    های این مطالعه تناسب دارد. درگیری را از خود نشان داده است که با یافتهچنین جهت 

ای )در همه  های مدرسهریزی برای ارتقای سطح کیفی آموزش»برنامه این سند چنین آمده است:    2-2ملی  

ب دوره  تحصیلی(  مهارت ه های  و  آداب  مسئله،  حل  مهارت  خالقیت،  پرورش  در منظور  زندگی  های 

ای است و ربطی به نخبه بودن یا نبودن از مأموریت اصلی نظام تربیت مدرسه   . این بیانی دیگر«2آموزاندانش 

ام تربیت  ساز بروز استعدادهای مختلف خواهد شد بنابراین نظافراد ندارد. تحقق بهینه این مأموریت خود زمینه 

شرایط و بستر )های  . توسعه فرصت ای تمامی توجه خود را باید مصروف تحقق چنین شرایطی کندمدرسه

ی اجتماعی بسیار بیشتری وربهره برابر و با کیفیت، برای عموم آحاد جامعه، مزیت و    تجارب کمال بخش( 

 
  7/91/ 11مورخ    248که بنا به تفویض شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه   راهبردی کشور در امور نخبگان  مصوبه سند  .1

شده است. نکته جالب در این سند این است ابالغشورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است و برای اجرا 

همین سند( اما در این سند نیز سخنی   3که ادعاشده است توجه به نخبگان باید بر اساس عدالت و انصاف باشد )هدف کالن شماره  

د مدارس خاص از الگوی عدالت تربیتی یا عدالت اجتماعی به میان نیامده است. همچنین در بخش دیگری از این مصوبه به وجو 

 برای نخبگان نیز توجه شده است. 

-1در بخش دیگری از این سند نیز به وجود مدارس خاص برای پرورش نخبگان نیز اشاره شده است. در راهبرد اول اقدام ملی   .2

یردولتی در ها، ضوابط و مقررات برای مشارکت بیشتر بخش غچنین آمده است: »تمهید شرایط و تنظیم استانداردها، نظامنامه  3

ها و محتوای درسی های مختلف و با روشتأسیس و فعالیت مدارس، مراکز آموزشی تخصصی و نهادهای نخبه پرور در حوزه 

دهد که نوعی ناسازواری درونی، این اسناد را مخدوش کرده است. علت این است که چهارچوب نظری متنوع«. این نشان می

هن  و  است  نشده  فراهم  آن  برای  تربیتی مناسبی  عدالت  اینجا  در  و  اجتماعی  عدالت  برای  مناسبی  مفهومی  الگوی  و  نظریه  وز 

که مصوبات شورای انداز روشن محروم است. نکته مهم دیگر اینبندی نشده است و گویی کلیت حاکمیت از این چشم صورت

ول بنیادین در شورای عالی انقالب فرهنگی که مبانی نظری سند تح عالی انقالب فرهنگی متأسفانه دارای هماهنگی نیستند. درحالی

 خورد. تائید شده است. مصوبات بعدی در این حوزه با این مبانی نظری محک نمی
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ختی یک جامعه بر دوش عموم  ی بر روی استعدادهای خاص. روشن است سعادت و نیکبگذارهیسرمادارد تا  

 ی نخبه یا شبه نخبه.هاانسانافراد رشد یافته است، نه محدود 

این است که در میان کودکانی که در شرایط بسیار ضعیف و امکانات اندک    تریاساسنکته حساس و  

وجود دارد که در این شرایط نامساعد، استعدادهایشان جوانه نزده   یاریبس   افرادکنند،  آموزشی تحصیل می

داشتن آن خاموش می از  امکانات   گیردشود. مشکل جایی شدت می ها محروم میشوند و جامعه  فقر  که 

شود که آثار وخیمی های اجتماعی منجر میرویبرای گروهی از این افراد به ایجاد و توسعه کج آموزشی  

ای  یری گسترده گشکل نخبه( موجب  جامعه )تعداد اندکی از آحاد    برای جامعه به همراه دارد. توجه به پرورش

اگر از    شود.را متحمل میای که جامعه برای جبران آن هزینه هنگفتی  گونهشود به رسان میاز افراد آسیب 

  ت ی فیباک سازی امکانات  رو عمومیبودن آن آشکار است. ازاینناعادالنه    این منظر نیز به موضوع نگاه کنیم

راهبرد توسعه پایدار اجتماع    ( تنها های ویژه و سپس ظرفیت )ها  های عمومی انسان آموزشی برای تحقق ظرفیت 

ا تنها  پایدار  توسعه  دیگر  تعبیر  به  هنگامی است.  تا  بود.  خواهد  تحقق  قابل  طریق  این  این  ز  از  جامعه  که 

گذاری روی افراد باهوش نادرست خواهد  سازی کیفیت آموزشی فارغ نشده است توجه و سرمایهعمومی

نخبگان   ای که متکی بر نخبگان جامعه باشد ناپایدار و لرزان است و تنها با نسیمی چون مهاجرتبود. توسعه

گیری  شکل   گیری جریانی بدیل در این عرصه هستیم که به چنین شاهد شکل هم  های اخیرالسریزد.  فرومی

  اد یبن توسط  1391منجر شد. این برنامه که در سال    (شهاب)  1شناسایی و هدایت استعدادهای برتربرنامه ملی  

پیشنهاد شد،  نخبگان  مدرسه   ملی  تربیت  نظام  به در  ایران  رویکرد جداسازی  عنوان جریان مکمل  ای  برای 

نامه  هدف این برنامه طبق شیوه   گذاران قرارگرفته است.موردتوجه سیاست   ( )مدارس استعدادهای درخشان

آموزش  که  آناجرایی   وزارت  تاریخ    وپرورشتوسط  ذی   8/11/99در  مراجع  ابالغ به  استربط    شده 

رتر از دوره ابتدایی تا پایان متوسطه و  شناسایی، هدایت و حمایت آموزشی، تربیتی و معنوی استعدادهای ب » 

حمایت زمینه استمرار  برای  به   «هاسازی  توجه  ضمن  است  کرده  تالش  طرح  این  در   شرطاست.  برابری 

دسترسی به آموزش و در بستر شرایط معمول زندگی تحصیلی به شناسایی استعدادهای مختلف اقدام کرده 

 
طرح1 از  یکی  شهاب  طرح  دانش.  حوزه  در  نخبگان  ملی  بنیاد  ویژه  وزارت های  اهتمام  با  آن  اجرای  که  است  آموزی 

نخبگان هدف از اجرای طرح شهاب را پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد وپرورش آغاز شده است. بنیاد ملی  آموزش

های خدادادی و ملی، تقویت و درونی کردن هویت دینی  زمینه و سازوکارهای مناسب برای رشد و بالندگی آنان به عنوان سرمایه

دوره  در  برتر  استعدادهای  واجدان  ملی  منظو و  به  عمومی  آموزش  مختلف  نقش  های تحصیلی  ایفای  برای  مسئولیت  احساس  ر 

دانش معنوی  و  تربیتی  حمایت  و  کشور  اعتالی  در  بهسازنده  برتر  استعداد  دارای  بهره آموزان  توانمندیمنظور  از  و مندی  ها 

 (. Navidi, 2018های آنان در تعالی و پیشرفت کشور، اعالم کرده است )قابلیت
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ای با استعدادهای درخشان را تلطیف  نحوه برخورد نظام تربیت مدرسه   برنامه   و از این استعدادها حمایت کند. این 

ی برابر توجه کرده است. این فرایند با  ها بستر فرصت یده رشد استعدادهای مختلف بر  ا نوعی بر  به   است و   کرده 

ظر  تواند از من استدالل دیگری که می   . 1ای هماهنگی بیشتری داردها و معیارهای عدالت تربیت مدرسه مالک 

در جامعه ثمربخش و اثرگذار خواهند بود    شناختی از موضع باال حمایت کند این است که نخبگان زمانی جامعه 

تعالی جامعه یاری می  به  باشند. در جامعه و  به رشد کافی رسیده  به دلیل فقر رسانند که آحاد جامعه  ای که 

 . 2آورندنخبگان روی به مهاجرت می مخدوش است    به لحاظ مناسبات انسانی   های عمومی آموزش 

نابرابری در داشتن فرصت شواهد میدانی نشان می به نحو مناسب و    ایمدرسه  های تربیتدهد که 

دارد.   کشور  در  بارزی  جلوه  تیمز  ثمربخش،  مطالعه  می  2015نتیجه  تنها  نشان  که  از   65دهد  درصد 

المللی پایین  درصد در درس علوم به نقطه معیار بین   61  و  ریاضی  درس  در  ایرانی  ه چهارمآموزان پایدانش 

المللی کننده در نقطه معیار بین آموزان کل کشورهای شرکترسند. این در حالی است که متوسط دانش می

با   برابر  ترتیب  به  علوم  و  ریاضی  دروس  در  است  95و    93پایین   ,Kabiri, Karimi)  .درصد 

Bakhalizadeh,2017)   آموز به  دانش   یک   ه چهارمی،آموز پایاز هر سه دانش   دهد که ن می ها نشااین یافته

آموز  دانش   دو   ه چهارمی،آموز پایدانش  5شده در درس ریاضی و از هر  حداقل استانداردهای در نظر گرفته 

آموزان  درصد از دانش   65نیز تنها    2016های پرلز  بر اساس داده   .رسدبه حداقل استانداردهای درس علوم نمی

در   پایین  معیار  نقطه  بودند    تحصیلبه  کریمیان  جالل    (Kabiri, Karimi, Bakhalizadeh, 2017)رسیده 

 رفع در کشور مثبت عملکرد رغمکند که علیبندی میچنین جمع  هایش( در گزارش خود از یافته2020)

 حال گسترش در روزروزبه   ای تربیت مدرسه یت کیف در نابرابری  ای،تربیت مدرسه فقر آموزشی و نابرابری

بر اساس شواهد موجود بر وجود نوعی نابرابری در   پژوهش خود  در  (2021)است. الهیار ترکمن و همکاران  

مدرسه تربیت  خدمات  میدریافت  اذعان   آموزشی، یافتگیتوسعه ازنظر کشور هایاستان  بینکند.  ای 

 هایاستان و تهران  شهرمرکز ) توسعه نابرابری  از نشان هااستان سهیمقا  .دارد وجود هایینابرابری  و هاتفاوت 

استان  مقایسه در ویژه )به پیرامون  به نسبت  کشور( شمالی البته مرزی هایبا   سایر اساس بر کشور( دارد. 

 اغلب در کشور مرزی و های مرکزیاستان میان نابرابری این کشور، در شده انجام  هایپژوهش  و مطالعات

های  یافته   .شودمی دیده  نیز ... و بیکاری بهداشتی، اقتصادی،  هایشاخص شامل یافتگیتوسعه هایشاخص

 
ها برای آمادگی  های عمومی انسان که همانا توجه به توانایی   - ای لی نظام تربیت مدرسه عرض برای مأموریت اص . هرچند جریان سازی هم 1

 کوبد که صدای ناخوشی دارد. ها می تواند وجه منفی این رویکرد باشد؛ یعنی در شرایطی بر طبل تفاوت می   - برای زندگی مشترک است 

 نیز باشد.  هاتبیین مهاجرت یا فرار مغزای برای تواند نظریه. این موضع می2
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دهد که عدم دسترسی به امکانات مناسب آموزشی در خانوارهای  نشان می  همکاران نیزپژوهشی معززی و  

مهم عامل  دارد  روستایی  دخالت  آموزشی  فقر  در  خانوارها  خصوصیات  و  وضعیت  از   ,Moezzi)تری 

Shaukat Fadai, and Shirvanian, 2016)ها در جوامع  توزیع برابر فرصت  عدالتی دردهد بی . این نشان می

روند    ای ایران در تحقق شرط الزم دهد که نظام تربیت مدرسهشود. این شواهد نشان میمیروستایی دیده  

قصور توزیعی  و  عدالت  در  دارد  کردن  حتی  فراهم  که  اصلی خود  مأموریت  برای    تحقق  برابر  دسترسی 

 های باکیفیت است ضعف جدی دارد. فرصت

 

 نتیجه

شده است و    و تبدیل به صفت پایدار   نهادینه   ای است که در آن رفتار عادالنه جامعه عادل جامعه

است.   اجتماعی شده  از سرمایه  عنصری  به  به   روین ازاتبدیل  است  توزیعی الزم  مستمر سازوکارهای  طور 

ای  آمده عدالت توزیعی خیر تربیت مدرسه عملخیرات در جامعه موردنقد قرار گیرد. بر اساس مباحث به 

و در مقابل   پایه هفتم تا نهم( حذف شوند )  از دوره عمومی  درخشانکند که مدارس استعدادهای  حکم می

مدرسه تربیت  توانایی   اینظام  تعالی  و  توسعه  محور  بر  را  خود  ظرفیت  و  مشترک  توان  و  ضروری  های 

های مورد و توجه خاص به تفاوت   در جامعه مصروف کند  بختانهک ینآموزان برای آمادگیِ زندگی  دانش 

و پرورش آن    استعداد برتر و تیزهوشی را به دوره باالتر واگذار کند. توجه عمومی به استعداد مناقشه یعنی  

مندی از های تربیتی و سازوکارهای بهره ای است که در آن فرصت منوط به داشتن یک نظام تربیت مدرسه

ین و نامشخص است و  ها نامتعانداز توسعه وجودی انسان شده باشد. ازآنجاکه افق و چشمآن عادالنه توزیع 

توان ادعا وابسته به شرایط و بستر تجارب کمال بخش است می  ها کامالًهمچنین تحقق توسعه وجودی انسان

 کرد که این بسترهای کمال بخش باید به نحو برابر برای همگان فراهم شود.

خواهند کرد. همان    ها به نحو فرایندی و نه ایستا، استعدادها بروزدر چنین نظامی در بستر این فرصت 

ای است  آموزان سرآمد و مستعد امری فرایندی، طولی و مرحله کند شناسایی دانش یان میبهراد ب طور که  

(Behrad, 2019) های  محرکاز  داد استعدادهای مختلف در بستر و شرایط برابر و غنی    اجازه   د یبابنابراین  ؛

از استعداد به راهبرد جداسازی اتکا نشود.   گونهک یعنوان  مواجهه با تیزهوشی به   در  رشد کنند و  سودمند

سیاست و خط راهبردها،  تفاوت مشیها  به  توجه  برای  جهانی  تجارب  در  متنوع  آموزشی  طبیعی های  های 

  رو،. ازاین (Kazemi Haghighi, 2014)هاست  که جداسازی یکی از آن  استعداد و تیزهوشی وجود دارد

از رویکردهای متنوع دیگری    ز برای پرورش و توجه به استعدادها و تیزهوشیهای باالتر نیبهتر است در دوره 

 که با ارزش عدالت تناسب بیشتری دارد.  بهره برد
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