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مقدمه
سطح آگاهي و جهت گيري افراد نسبت به محيط پيرامون ،معمولا در دوران نوجواني و
جواني در دو نهاد «خانواده» و «مدرسه» تکوين مييابد .علاوه بر اين ،دو نهاد خانواده و مدرسه
از نقش بيبديلي در جريان جامعهپذيري سياسي و جهتگيري افراد نسبت به نظام سياسي نيز
برخوردار ميباشند .بر اين اساس نهاد خانواده به عنوان نخستين دستگاهي که مراحل اجتماعي
شدن را در انسان به وجود ميآورد و نهاد مدرسه به مثابه نخسين محيطي که فرد ،خود را در
اجتماع مييابد ،نقش موثري در جهتگيريهاي سياسي و اجتماعي شهروندان ايفا ميکنند .در
اين بين نقش مدارس به حدي بارز است که نظامهاي سياسي براي بازتوليد خود به ترويج
دانش مرتبط با قدرت ميپردازند.
از اين رو اگر در «جامعه ساده» کارکردهاي آموزش و پرورش عمدتاً از طريق خانواده با
مشارکت فرد در فعاليتهاي گوناگون گروه اجتماعي صورت ميگرفت و نهاد جداگانهاي براي
آموزش وجود نداشت ،در «جامعه پيچيده» ،با گسترش شهرنشيني ،توسعه صنعتي و
دگرگونيهاي مختلف ،اقتدار و نفوذ خانوادهها براي ايفاي وظايف پيچيدهي آموزش و پرورش از
بين رفت و وجود نهاد خاصي به نام نظام آموزش رسمي يا مدرسه ضرورت يافت .علاوه بر اين،
کارکرد نظام آموزشي نيز در گذر زمان و با گسترش ارتباطات و رسانهها تغير پيدا کرد .به
نحوي که اگر در دوران سنتي ،وظيفهي آموزش و پرورش ،انتقال گذشته به آينده و هدف آن
تربيت نوجوانان و جوانان براي حفظ ميراث گذشتگان بود ،در عصر حاضر آموزش و پرورش
ميخواهد که قدرت انطباق انسان با تغييرات مداوم محيط را تقويت کند و جامعه را براي
تغييرات آينده آماده سازد.
به همين سبب با توجه به ربط وثيقي که ميان دانش و قدرت وجود دارد ،مدارس از نقش
مهم و تاثيرگذاري در فرآيند جامعهپذيري سياسي و انتقال ارزشهاي مورد حمايت نظام
سياسي به نسلهاي آينده برخوردار ميباشند .به گونه اي که کارکرد صحيح آنها ميتواند به
بازتوليد نظام سياسي و دروني کردن ارزشها ،هنجارها ،اصول و اهداف آن منجر شود .در اين
چارچوب چنانچه مدرسه به عنوان مهمترين نهاد نظام آموزشي ،توان بازتوليد نظام سياسي و
ارزشها و هنجارهاي متناسب با آن را از دست بدهد ،حکومت را با بحرانهاي «مشروعيت»،
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«مشارکت» و «هويت» مواجه خواهد کرد .بيشک جامعه ايران و نظام جمهوري اسلامي نيز از
چنين امري مستثني نيستند ،از اين رو بحث حاضر در صدد پاسخ گويي به اين سوال اساسي
است که مدرسه از چه جايگاهي در بازتوليد نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران برخوردار
است؟ بر اين اساس فرضيه بحث حاضر چنين تبيين شده است :به رغم آنکه مدرسه از طريق
تاثيري که در فرآيند جامعهپذيري و انتقال ارزشها ،اصول و اهداف حاکم بر نظام سياسي بر
مردم دارد و نقش بي بديلي در بازتوليد نظام سياسي ايفا مينمايد ،با اين حال در بازتوليد نظام
جمهوري اسلامي ايران از جايگاه چندان مناسبي برخوردار نيست و نتوانسته کارکرد اصلي خود
يعني بازتوليد نظام سياسي را انجام دهد.
بر اين مبنا بحث حاضر ،در وهله نخست به بررسي نقش مدرسه در روند جامعهپذيري مردم
مي پردازد و از اين طريق ،فرآيند بازتوليد نظام سياسي در مدرسه مرور خواهد شد .در ادامه نيز
به ارزيابي نظام آموزشي ايران و نقش آن در بازتوليد نظام جمهوري اسلامي پرداخته خواهد
شد .همچنين بحث آسيبشناسي مدرسه و باز توليد نظام سياسي در ايران نيز مد نظر قرار
خواهد گرفت.
گفتار اول :مدرسه ،جامعهپذیري و بازتوليد نظام سياسی
تربيت افراد سازگار با ارزشها و اهداف نظام سياسي ،امري رايج ميباشد .از اين رو تمام
نظامهاي سياسي براي بقاء و پايداري خود ني ازمند ترويج دانشي هستند که آنها را بازتوليد کند
و هر نظامي که از عهده اين امر بر نيايد ،در نهايت با مشکلات خاصي مواجه ميگردد .بر اين
اساس مدارس بايد دانشي را بياموزند که در بازتوليد نظام سياسي کارآيي لازم را داشته باشد و
بتواند پاسخگوي نيازهاي اخلاقي ،رواني ،معنوي ،اقتصادي و سياسي جامعه باشد .به عنوان
نمونه در کشورهاي غربي که نظامهاي سياسي بر پايه اصول «ليبراليستي» استوار است ،بالطبع
امر آموزش نيز در خدمت پيشبرد اهداف و ترويج گفتمان سرمايهداري قرار گرفته است.
از اين رو زندگي و کردارهاي سياسي در هر جامعه اي در چارچوب گفتمان سياسي مسلط
تعين ميشود .هر گفتماني شکل خاصي از کردارهاي سياسي را ممکن ميسازد و برخي از
امکانات زندگي سياسي را محقق و برخي ديگر را حذف مينمايد .بنابراين ساختار سياسي،
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حوزهاي است که در پرتو گفتمان شکل ميگيرد و سپس خود با تغيير گفتمانها ،ساختارها را
دگرگون ميسازد ( بشيريه .)38 :4831 ،به همين سبب در يک ساختار پويا و داراي اهداف
مشخص ،همواره ميان دو مقوله «دادهها» و«ستادهها» تناسب برقرار است و اين امر يکي از
معيارهاي اصلي تعادل و پويايي نظامها محسوب ميشود .رابطه نظام سياسي و نظام آموزشي
نيز به همين شکل است و هر چه از طريق نظام آموزشي به عنوان «داده» وارد نظام سياسي
شود ،در نهايت به مثابه «برونداد» به جامعه و سپس نظام آموزشي« ،بازخورد» ميشود .در
واقع آنچه به عنوان دانش از سوي نظام آموزشي ترويج مي شود ،در نهايت به نظام سياسي باز
ميگردد و يک رابطه ي متقابل و دوسويه ميان آن دو نظام برقرار است .به همين سبب اگر
«دانش مرتبط با قدرت» توليد شده باشد ،به بازتوليد قدرت ميانجامد و در غير اين صورت،
نهادهاي متولي حکومت را در اعمال قدرت ،با ضعفها و ناکارآمديهاي عديده اي مواجه
ميسازد 4.از اين رو نظامهاي سياسي همواره در صدد توليد دانشي هستند که به بازتوليد قدرت
آنها منجر شود .زيرا اهداف نظام سياسي زماني محقق خواهد شد که زيربناي آن توسط نظام
آموزشي ايجاد شده باشد.
در اين چارچوب نظام آموزشي علاوه بر اينکه به عنوان پيششرط تکوين نظام سياسي عمل
ميکند ،بلکه عنصر تعيين کننده اي در اجرا و تداوم آن نيز به حساب ميآيد .زيرا براي تکوين
و تداوم نظام سياسي ،نبايد ميان طرز تلقيها و ارزشهاي ملت و اعمال و رفتارهاي دولت،
فاصله وجود داشته باشد .به نحوي که عدم زمينهسازي نظام سياسي براي بقاء ،موجب بروز بي
ثباتي مي شود و پيدايش يک بحران کوچک ميتواند نظام را با مشکلات عديده اي مواجه
سازد .از اين رو نظام آموزشي ميتواند با ساماندهي صحيح ،بحرانها را به مشارکت سياسي و
نقش حمايتگرانه ي جامعه از نظام سياسي تغير دهد .اين امر معمولا از طريق رواج دانش

 - 4درباره روابط دو سويه ميان قدرت و دانش ،نظرهاي گوناگوني ابراز شده است که در ميان آنها ،ديدگاه
«ميشل فوکو» از اهميت به سزايي برخوردار است .زيرا وي اساس قدرت را در شکل دادن به گفتمانهاي خاصي
مي داند که از طريق دانش توليد مي شوند و بازتوليد قدرت مسلط را هدف نهايي خود قرار ميدهند .از اين رو
ميتوان يکي از مهمترين کار ويژه هاي دولت مدرن را بازتوليد دانشي دانست که به گفتمان قدرت مدار ،اعتبار
ببخشد و از اين طريق مشروعيت نظام مند خود را بازتوليد نمايد.
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خاصي که توسط نظام آموزشي تبين مي شود ،به گفتماني مسلط در جامعه مبدل ميگردد و با
شکل دادن به فرهنگ سياسي مردم ،مشروعيت نظام سياسي را افزايش ميدهد.
الف) جامعهپذیري و بازتوليد نظام سياسی
با توجه به اين نکته که بازتوليد نظام سياسي ،ربط وثيقي با فرهنگ سياسي مردم يک
جامعه دارد ،مسا له فرهنگ سياسي و چگونگي انتقال آن به نسلهاي آينده از مهمترين مباحث
مربوط به بازتوليد نظام سياسي از طريق نظام آموزشي مي باشد .به نحوي که اگر فرهنگ
سياسي مردم همسو با نظام سياسي باشد ،آن نظام قادر به ادامه حيات خواهد بود و در غير اين
صورت با بحرانهايي نظير «بحران مشروعيت»« ،بحران مشارکت» و «بحران هويت» مواجه
خواهد شد .بنابراين در حالي که ممکن است يک فرهنگ سياسي ،حضور و مشارکت همه
بخشهاي جامعه را تاييد نکند و به عنوان نمونه از مشارکت زنان جلوگيري کند ،احتمال آنکه
يک فرهنگ سياسي ديگر بر حضور فعال و مشارکت آگاهانه شهروندان تاکيد ورزد نيز وجود
دارد .به همين سبب انتقال فرهنگ سياسي که عمدتاً در ناخودآگاه ذهن انسان جاي ميگيرد،
از نسلي به نسل ديگر  ،امري مهم تلقي ميشود .به خصوص که فرهنگ سياسي به طور پيچيده
و با ابزار رواني و آموزشي به فرد منتقل ميشود و نظام کنش  -واکنش او را نسبت به
پديدههاي سياسي شکل ميدهد.
بهطور کلي نحوهي ارزيابي و داوري مردم نسبت به نهادها و فعاليتهاي سياسي را «فرهنگ
سياسي» مينامند .در واقع فرهنگ سياسي قواعد بنيادين را براي به اجرا در آوردن سياست
وضع مي کند و تصورات و اعتقادات مشترکي را که بنياد هاي اصلي زندگي سياسي يک کشور
هستند ،معين مي کند (پاي .)4001 :4838 ،از اين رو ميتوان باورها ،ارزشها و آرمانهاي
مربوط به چگونگي کارکرد يک نظام دولتي را فرهنگ سياسي تلقي نمود .به نحوي که ميتوان
ميان روشهاي سياسي رايج در يک جامعه نظير چگونگي انتخاب رهبران سياسي ،رفتار و شيوه
تصميمگيري رهبران  ،قلمرو اقدام دولتي و مشروعيت مداخله دولت در حوزههاي فعاليت
اجتماعي و اقتصادي با فرهنگ سياسي ،رابطهاي مستقيم برقرار کرد.

5

نقش مدرسه در بازتوليد نظام سياسي ايران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابراين فرهنگ سياسي نشاندهندهي سطح آگاهي و ادراک طبقات مختلف گروههاي
اجتماعي و افراد از قدرت و سياست است .چنانکه فرهنگ سياسي در شکلگيري و عملکرد
نهادهاي سياسي موثر است .بهعنوان نمونه ،تفاوتهاي نهادهاي سياسي در کشور ها تنها ناشي
از نظام اقتصادي نيست ،بلکه سنتهاي تاريخي ،ايدئولوژي و هدفهاي سياسي نيرو هاي حاکم
و ديگر عناصر فرهنگي نيز در تعيين آنها دخالت داشتهاند .از اين رو فرهنگ سياسي در ميزان
فعال بودن افراد از نظر سياسي نيز تاثيرگذار ميباشد (بشيريه.)1۵3 :48۳3 ،
در اين بين علي رغم آنکه مفهوم فرهنگ سياسي با تعاريف گوناگوني مواجه است ،با اين
حال فهم آن آسان و ساده ميباشد .به عنوان نمونه «ثبات» در حالتي حاصل ميشود که
اعضاي جامعه بر سر ارزشهايي که موجب ثبات ميشوند ،اشتراکنظر پيدا کنند .اين اشتراک
نظر را مي توان به مثابه فرهنگ سياسي تلقي نمود و از طريق نهادهاي آموزشي به ترويج آن
پرداخت .در واقع نظام آموزشي بايد به گونه اي عمل کند که هيچ گاه بخشي از جامعه،
احساس نکند که قواعد و عملکرد دولت ،فاقد اقتدار اخلاقي است و يا اينکه بخواهد آنها را به
چالش بکشاند.
يکي از مهمترين کارويژههاي نظامهاي سياسي ،بازتوليد فرهنگ سياسي و هدايت سمت و
سوي جامعهپذيري شهروندان است .به همين سبب عليرغم آنکه عوامل متعدد فرهنگي،
ارزشي و هنجاري در شکلگيري فرهنگ سياسي يک جامعه وجود دارد ،با اين حال نميتوان از
نقش جامعهپذيري سياسي و نحوه عملي شدن آن غافل ماند .از اين رو جامعهپذيري و نمادهاي
مولد آن ،نقش مهمي نخست در توليد فرهنگ سياسي و سپس در بازتوليد نظام سياسي ايفا
مينمايند .چرا که در انتقال فرهنگ سياسي ،انگارهها و ايستارهاي شهروندان نسبت به اقتدار
مسئوليتهاي حکومتي و الگوهاي مرتبط با جامهپذيري سياسي مورد توجه قرار ميگيرند.
بنابراين فرهنگ سياسي از طريق جامعهپذيري از نسلي به نسل ديگر انتقال مييابد و در اين
راستا نهادهايي نظير خانواده ،مدرسه ،نهادهاي مذهبي ،گروههاي جوانان ،احزاب سياسي و...
تاثير زيادي بر شکلگيري فرهنگ سياسي و انتقال آن از نسلي به نسل ديگر ميگذارند .به
همين سبب يکي از مهمترين مسائلي که در روند بازتوليد فرهنگ سياسي و بالتبع نظام
سياسي بايد مورد توجه قرار گيرد ،فرآيند جامعهپذيري افراد است.
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به طور کلي جامعهپذيري فرآيندي محسوب ميشود که طي آن افراد به پذيرش و دروني
کردن ارزشها ،هنجارها ،حرفهها ،تواناييها ،آداب و رسوم و فرهنگ جامعهي خود ميپردازند.
در واقع جامعهپذير ي به معناي روندي است که طي آن اعضاي يک جامعه ارزشهاي گوناگون
فيزيکي ،فرهنگي ،تکنولوژيک و زيباييشناختي جامعه را در دوره طولاني و اغلب در سراسر
زندگي ،به تدريج دروني ميکنند .از اينرو ميتوان جامعهپذيري سياسي را ترکيبي از
مکانيسمها ،روندها و نهادهاي گون اگون دانست که به وسيله آنها ،اعضاي جامعه به تدريج از
روابط قدرت طبقه حاکم در جامعه خود آگاهي و شناخت مييابند و الگوهاي حاکم را
ميپذيرند (عالم .)443 :48۳۵ ،در واقع جامعه پذيري سياسي را ميتوان فرايندي تعريف کرد
که به وسيله آن افراد در جامعه معين با نظام سياسي آشنا ميشوند و تا اندازه قابل توجهي
ادرکشان از سياست و واکنشهايشان نسبت به پديدههاي سياسي تعيين مي شود (صبوري،
.)114 :4834
در نتيجه جامعهپذيري سياسي به عنوان فرآيندي که طي آن افراد علاوه بر آشنا شدن با
نظام سياسي از طريق کسب اطلاعات و تجربيات ،به کسب آگاهي از وظايف ،مسئوليتها،
حقوق و نقشهاي خود در جامعه نيز ميپردازند ،ميتواند در بازتوليد نظام سياسي نقش مهمي
ايفا نمايد .در واقع نظامهاي سياسي از اين طريق ميتوانند جهتگيريهاي شناختي که به
باورهاي مردم از نظام سياسي ،مقررات ،نقشها ،نهادها و ...مرتبط ميشود را مشخص نمايند
(.)Varkey, 1008 :11-80
در اين بين عليرغم آنکه جامعهپذيري فرآيندي مادامالعمر است ،با اين حال بايد توجه
داشت که اين فرآيند در دوران کودکي ،نوجواني و جواني ،نقش جديتري در تکميل شخصيت
انسان دارد و با افزايش سن به تدريج از شدت آن کاسته ميشود .در واقع جامعهپذيري از
خانواده آغاز ميشود ،در مدرسه ادامه مييابد و به وسيله رسانهها و مطبوعات استمرار پيدا
مي کند .در اين فرآيند ،نهادهايي مانند خانواده ،مدرسه ،مطبوعات و ...بر رفتار اجتماعي افراد
نظارت ميکنند و شيوههاي رفتار شايسته و ناشايسته را به آنها آموزش ميدهند
( .)L.B. Becker, 47۳۵: 413-487در اين بين با توجه به سرعت تغييرات اجتماعي در جوامع
جديد که قابل قياس با جوامع قديم نيست ،مسالهي جامعه پذيري و همسويي افراد با نظام
سياسي بيش از پيش اهميت مييابد .زيرا در جامعهاي که سرعت تغييرات اجتماعي زياد است،
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تفاوت نسل جوان با نسل قبل فقط در دورهي سني نيست ،بلکه آنها دو جامعه متفاوت را
تجربه ميکنند.
بر اين اساس تحولات سريع سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و علمي ،زندگي جوانان و
نوجوانان را دگرگون ساخته و مسائل جامعهشناختي نظير «مناسبات نسلي» و «گسست نسلي»
را بوجود آورده است .همين امر باعث شده که مساله انتقال ارزشها و جامعهپذيري بيش از
پيش اهميت يابد .زيرا در صورتي که فرآيند جامعه پذيري به خوبي صورت نگيرد ،باعث قضاوت
و داوريهاي متفاوت با نسل قبل ميشود و چالشهاي اساسي نظير دو گانگي هويت ،فرهنگ،
ارزشها ،آداب و رسوم و ...افزايش مييابند .در چنين شرايطي نظامهاي سياسي آسيبپذيرتر
مي گردند و عدم انطباق با جامعه يا تمايل جامعه به اصول و ارزشهاي ديگران ميتواند خطر
آفرين تلقي گردد .به همين سبب ايجاد يک نظام فکري مستحکم و تاکيد بر هويت عمومي
منسجم اعضاي جامعه و همدلي و همبستگي آنها ،زمينههاي اقتدار نظام سياسي را فراهم
خواهد نمود .در واقع توان فرآيندهاي جامعهپذيري در انطباق با تحولات نوين ميتواند به
اشتراک ديدگاه نسل هاي مختلف بيانجامد .در نتيجه نحوهي جامعهپذيري ميتواند ايستارها و
زيربناهاي فکري نسلهاي متفاوت را همگون سازد و ارزشها و اصول نسلهاي پيشين را به
آيندگان انتقال دهد.
ب) مدرسه و جامعهپذیري
همانطور که پيشتر اشاره شد ،نهادهاي نظير خانواده ،مدرسه ،گروههاي همسالان ،نهادهاي
مذهبي و رسانههاي گروهي در جامعهپذيري ،نقش اساسي ايفا مينمايند .در اين بين مدرسه
ميتواند اثرگذاري عميقتري داشته باشد و يا در ميزان اثرگذاري عوامل ديگر ،نقش مهمي بر
عهده گيرد .در واقع در ميان نهادهايي که وظيفهي جامعهپذيري را برعهده دارند« ،مدارس» از
سرمايههاي بيبديلي برخوردارند .زيرا اکثر قريب به اتفاق انسانها ،وقت قابل توجهي از زندگي
خود را در مدرسه ميگذرانند و علاوه بر فراگيري علم و دانش ،شخصيت خود را نيز در ابعاد
روحي ،عقلي و اجتماعي رشد ميدهند و هويت و استقلال فرهنگي خود را باز مييابند.
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بر اين اساس ورود به مدرسه يکي از مهمترين دورههاي زندگي هر فرد محسوب ميشود و
فرد با حضور در مدرسه ،وارد دورهي جديدي از زندگي ميشود که طي آن تا حد زيادي از خانه
و خانواده خارج و محيط جديدي را تجربه ميکند .از اين رو عليرغم آنکه خانواده مهمترين
نهادي محسوب ميشود که فرد در آن رشد مييابد ،با اين حال بايد توجه داشت که خانواده
نسبت به مدرسه ،نقش محدودتري در جامعهپذيري فرد ايفا مينمايد .در واقع مدرسه به عنوان
محيطي بزرگتر و از نظر کارکردي حجيمتر ،به مراتب کارکردي بيشتر از خانواده در
جامعهپذيري افراد دارد؛ چرا که مدرسه به شکلي نظاممند ،شخصيت و منش افراد را شکل
ميدهد و اين ساماندهي ميتواند تا آخرين مراحل تحصيل در نظام آموزش عالي نيز در خدمت
نظام سياسي عمل کند.
از اين رو با ورود به مدرسه ،بهطور آهسته و تدريجي ،تعلّقات و ارتباطات فرد با خانواده و
فاميل کاهش مييابد و پيوندهاي او با گروه همسالان تقويت ميشود .در واقع فرد به گروههاي
ثانويه تمايل پيدا ميکند و در داخل گروههاي همکلاس و هم سن و سال قرار ميگيرد .در اين
دوره مساله «گروههاي مرجع» يا «الگوها» مطرح ميشود که مدارس تا حد زيادي ميتوانند در
جهتگيري افراد نسبت به آنها تاثيرگذار باشند .به ويژه آنکه گروههاي مرجع به عنوان شاخص
اصلي جهتگيريها و تصميمگيريهاي افراد نيز محسوب مي شوند .به عنوان نمونه افراد براي
حضور در انتخابات و ابراز راي به گروههاي مرجعي رجوع ميکنند که به آنها گرايش دارند.
ممکن است اين گروه مرجع ،پدر خانواده ،روحاني محل ،حزب مشخص و يا چهرهاي سرشناس
باشد که گرايش فرد را به خود معطوف ميسازد .در چنين شرايطي فرد براي ابراز راي خود به
پيروي از گروه مرجع ميپردازد و همان رايي را ميدهد که گروه مرجع او داده است .از اين رو
بحث گروههاي مرجع و نقش مدارس در جهتدهي افراد نسبت به اين گروهها نيز از اهميت
زيادي برخوردار است.
بنابراين نحوهي کارکرد مدارس ميتواند سرنوشت جديدي را براي جامعه و نظام سياسي رقم
بزند .زيرا نظام آموزش به شکلگيري رفتار و نگرش مطلوب براي زندگي اجتماعي ياري ميرساند
و افراد را براي انجام منشهاي مختلف آماده ميسازد .علاوه بر اين نظام آموزشي با دروني کردن
ارزشها و آشنا کردن دانشآموزان با اصول حاکم بر جامعه و نظام سياسي ،ميتواند نقش قابل
توجهي در افزايش علاقه و دلبستگي افراد به آنها داشته باشد ( .)Blass, 100۳: 4بر اين اساس
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اگر نظام آموزش نتواند ارزشها و هنجاريهاي مورد قبول نظام سياسي را به خوبي در افراد
نهادينه سازد ،لطمه بزرگي به نظام سياسي وارد کرده است .به همين سبب دروني کردن ارزشها
و هنجارهاي نظام سياسي و اشاعه آنها در تک تک افراد از جمله مهمترين وظايف نظام آموزشي
محسوب ميشود که هر نوع اختلالي در انجام آن ميتواند نتايج ناخوشايندي در پي داشته باشد.
از ابتداي دههي هفتاد ميلادي از قرن بيستم ،دانشمندان علم سياست به بررسي ميداني،
جامعهپذيري سياسي در ايالات متحدهي آمريکا پرداختند .آنها در تلاش براي طراحي مدلي
نظري جهت مطالعهي جامعه پذيري سياسي کودکان و دانش آموزان بودند و آن را در چهار
مرحله به شرح ذيل تبيين نمودند:
مرحله اول :مرحلهي «سياسي شدن» 4است که در اين مرحله طفل به رشد سياسي يا
کوشش در جهت شناخت عرصه ي سياست نائل ميآيد.
مرحله دوم :مرحلهي «تشخيص و بازشناخت» 1مي باشد؛ اين مرحله زماني آغاز ميگردد
که کودک در اصطحکاک با نظام سياسي قرار گرفته و برخي از نمونهها و يا اشکال سلطه
سياسي يا سلطه در معناي عام را در مييابد.
مرحله سوم :مرحلهي «مثالي» 8است که در اين مرحله کودک گرايش به صدور احکام
1

ارزشي در اسلوبهاي معيني مينمايد و در پرتو اسلوبهاي مثالي فوق به سلب يا ايجاب به
قضاوت در خصوص اشکال سلطه و سياست در حال جريان (به شکل يک کل) ميپردازد.
مرحله چهارم :مرحلهي «تحول به سمت نهادينه شدن» 1ميباشد که در آن از مرحله
ادراک برخي از اشکال مطروحه سياسي فراتر رفته و در خصوص تمامي اجزاي تشکيل دهنده
نظام سياسي به قضاوت ارزشي مينشيند (گيدنز.)8۵۳ :483۵ ،
بر اين اساس هدف غايي نظامهاي آموزشي در سراسر دنيا ،تعليم افراد به منظور حضور در
جامعه و انتقال هويت ،فرهنگ ،ارزش ها و اصول حاکم بر کشور است .به نحوي که نظام آموزش
و پرورش در سراسر گيتي ،گروههاي دانشآموزي را در مدارس و کلاسهاي درس گردهم
1. Politicalization Stage
2. Diagnosis Stage
3. Idealization Stage
4. Institutionalization Stage
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ميآورد تا اميدها و انتظارات جامعه و افراد را برآورده سازد .در اين بين عليرغم آنکه در ظاهر
فراگيري علم و ترويج شاکلههاي آن از مهمترين اهداف مدارس به شمار ميآيند ،با اين حال
نبايد از ياد برد که مدارس نقش مهمي در جامعهپذيري افراد ايفا مينمايند .از اين رو افراد در
مدارس علاوه بر فراگيري علم و دانش ،به شناخت خود و ديگران نيز ميپردازند .به همين سبب
نحوهي شکلگيري شخصيت و جامعهپذيري فرد در مدارس از اهميت قابل توجهي برخوردار
است .به نحوي که جامعهپذيري ميتواند افرادي تربيت کند که در راه رشد وکمال خود و
توسعه و سازندگي جامعه قدم بردارند و يا بالعکس.
نتايج تحقيقات «بورديو» 4و «پارسورون» 1در خصوص تأثير و ارتباط نظام مدارس بر جامعه
پذيري سياسي و انتقال مکاتب سياسي در فرانسه نشان داده است که به رغم آنکه نظام
آموزشي فرانسه مي کوشد خود را از چارچوب تمايزات طبقاتي به دور نگه دارد و تأييدکننده
نوعي از طبقات ،چه بورژوايي محافظه کار و يا کارگري نيست ،اما معلمان و مديران مدرسه به
شکلي ناآگاهانه به تثبيت و استحکام نظام فرهنگي ـ سياسي بورژوايي را ياري ميرسانند .اگر
چه کوشش آنها در پوشش بيطرفي صورت مي پذيرد ،اما به شکلي غيرمستقيم به بازتوليد
فرهنگ سياسي بورژوايي مي انجامد .اين امر بيانگر آن است که گاه مکاتب سياسي بيش از
آنکه به صورت هاي مستقيم منتقل گردد ،به شکل غيرمستقيم حرکت و جابجايي مي يابد و
آن از طريق ارائه توجيهات معين و يا احترام به معيارهاي رفتار سياسي است که در عين حال
بر عليه مکتب سياسي ضد خود مي باشد .چنانکه «بورديو» و «پارسورون» با مطالعه ي مدارس
زبان در فرانسه دريافتند که اين مدارس تنها به تعليم زبان نپرداخته و آموزش آنها به شدت
آميخته با رفتارهاي فرهنگي ،سياسي و مکتبي معيني در جهت مکتب بورژوازي عام موجود در
فرانسه و در جهت مخالف با فرهنگ کارگري يا تودهاي است .مسلما چنين امري در آينده به
توليد مبارزهي نمادين در جامعهي فرانسه و عدم ايجاد فعاليت ادغام فرهنگي و سياسي به
شکل برجسته مي انجامد (شارع پور.)48۳ :483۵ ،
از اين رو با توجه به نقشي که مدارس در جهتگيريهاي سياسي افراد ايفا ميکنند،
پرورش سياسي به عنوان يک کارکرد آشکار در نظامهاي آموزش و پرورش و به عنوان يک
1. Bourdieu
2. Passeron
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فراگرد اجتماعي مشروع ،بيش از پيش مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است .به نحوي که عملا
مسووليت ايجاد آگاهي ملي و وفاق سياسي به مدارس واگذار شده است (توسلي.)3۵ :4833 ،
بهخصوص که موضوع آموزش و پرورش در عرصه هاي سياسي و اجتماعي معاصر با طيف
وسيعي از موضوعات مانند قدرت ،جنسيت ،تمايلات جنسي ،طبقه اجتماعي ،قوميت ،هويت،
جنايت و انحراف ،نمايندگي و مدلهاي دموکراسي ،برابري و نابرابري ،جنگ و صلح ،وابستگي
متقابل و جهاني شدن عجين شده است (.)Tormey, 1003: 18
بر اين اساس مدرسه به عنوان نهادي رسمي ،به مثابه ابزاري در دست نظام سياسي براي
جامعهپذيري و انتقال فرهنگ سياسي محسوب ميشود .زيرا فرد در مدرسه علاوه بر کسب
اطلاعات و دانش ،براي نقشهاي مختلف نيز در جامعه آماده ميشود و با هنجارها و قواعد
اجتماعي آشنا مي گردد .در واقع فرد از يک سو شيوه صحيح زندگي اجتماعي را ميآموزد و از
سوي ديگر آماده ي شرکت فعالانه در زندگي سياسي و پذيرش مسئوليت در جامعه ميشود .از
اين رو محيط مدرسه ،نخستين محيطي محسوب ميشود که فرد ،روندهاي جامعهپذيري و به
خصوص جامعهپذيري سياسي را تجربه ميکند و فرا ميگيرد.
در نتيجه مدرسه ميتواند به مثابه مرجعي انسانساز براي نظامهاي سياسي عمل کند و
ارزش ها ،اصول و اهداف نظام سياسي را در جامعه بازتوليد نمايد .به خصوص که در حال حاضر
ضرورت و نقش دورههاي آموزش و پرورش در مدارس را فقط در توسعه مهارتها ،قابليتهاي
شناختي و آماده کردن کودکان براي ورود به مدارج تحصيلي بالاتر خلاصه نميکنند ،بلکه آن را
عامل و اساس هرگونه تحول آغازين در عرصه رشد و توسعه اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي نيز
ميپندارند .در واقع در عصر حاضر مدارس از يک سو در تبديل انسانها به افرادي بالنده از
لحاظ فرهنگي و اجتماعي فعال هستند و از سوي ديگر تأمينکنندهي دانش عمومي مورد نياز
نيروي انساني در بخشهاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي محسوب ميشوند .ضمن آنکه
مدارس نقش مهمي در تحکيم وحدت ملي و تقويت همبستگي اجتماعي از طريق اشاعهي
سنتها ،رسوم اجتماعي و ايدئولوژيها ايفا ميکنند و بدين ترتيب جامعه و نيازها و
خوستهاي آن را با نظام سياسي و اهداف آن منطبق ميسازند.
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ج) مدرسه و بازتوليد نظام سياسی
استقرار نظامي پويا و پرثمر در مدارس که توان بازتوليد ارزشها ،اصول و اهداف نظام
سياسي را داشته باشد ،يکي از مهمترين مولفههاي دوام و پايداري حکومتها محسوب ميشود.
به نحوي که عدم کارکرد صحيح مدارس ميتواند مولد بحرانهاي مختلفي نظير «بحران
هويت»« ،بحران مشارکت» و «بحران مشروعيت» گرد د .به همين سبب مدارس مهمترين نقطه
براي جامعه پذيري صحيح و انتقال فرهنگ سياسي از يک سو و مواجهه با بحرانهاي مشارکت،
مشروعيت و هويت محسوب ميگردند.
در اين بين مسا له بحران هويت يکي از حادترين مسائل موجود در کشورهاي در حال توسعه
محسوب ميشود و بعضا اين بحران موجب رخنهي عوامل بيگانه و سقوط رژيمهاي حاکم نيز
شده است .به طور کلي بحران هويت هنگامي رخ مي دهد که يک جامعه دريابد آنچه را که تا
کنون به طور دربست و بيچون و چرا به عنوان تعاريف فيزيکي و روانشناسانهي «خود
جمعي» اش پذيرفته بود ،تحت شرايط تاريخي جديد ديگر قابل پذيرش نيست .از اين رو بحران
هويت در اثر پيامدهاي روانشناسانهي تغير اجتماعي سريع و احساسات دوگانه نسبت به
بيگانگان ايجاد ميشود (پاي و ديگران .)4۳0-4۳4 :4830 ،در چنين شرايطي حکومت از
بازتعريف هويت خود باز ميماند و نيروهاي خارجي با تبليغات گسترده به تبين هويتي نوين
براي ملتي که از هويت پيشين خود وامانده است ،ميپردازند.
به همين سبب اگر کارکرد نظام آموزشي ،جهت انتقال ميراث فرهنگي و اجتماعي شدن
افراد با ارزشها و هنجارهاي جامعه ،خانواده ،فرد و مقتضيات زمان منطبق نباشد ،موجب ايجاد
تضاد و دوگانگي در فرد ميشود و او را در هويتيابي دچار نابساماني ميکند .در واقع آموزش و
پرورش همان قدر که ميتواند پيوندگر باشد ،به همان ميزان نيز ميتواند گسستگر باشد .در
اين راستا اگر آموزش و پرورش از نظام فکري بومي برخاسته باشد و از پيشرفتهاي جهاني نيز
بهرهمند شده باشد ،نقش غير قابل انکاري در تکوين همبستگي ملي و هويت ملي ايفا خواهد
نمود .زيرا هر نظام انديشه داراي مقاصد ويژه اي است که از يک سو بر مباني کلي و فرهنگ
عمومي يک جامعه استوار است و از سوي ديگر ،ماهيت موضوع و مسائل فکر سياسي در آن
جامعه را تعين ميکند .در واقع به همين دليل است که معرفتشناسيها ،جهانبينيها و نظام
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دانايي که مبناي روش انديشه و زندگي اجتماعي را تشکيل ميدهند ،از سوي نظام سياسي
تبين ميشوند و در راستاي بازتوليد آن عمل ميکنند.
از اين رو در شرايطي که بحران هويت به طور خاصي با موضوع وحدت و انسجام ملي مرتبط
است ،عدم دستيابي به راه حلي قاطع جهت بر طرف نمودن آن در گذر زمان ،به بحران
مشروعيت منجر خواهد شد .به همين سبب مدرسه ميتواند نقش مهمي در شکلگيري و
تکوين هويت جوانان و نوجوانان ايفا نمايد و جهتگيري هويتي افراد را با جهتگيري ارزشي و
هنجاري نظام سياسي همراه سازد .در واقع چنانچه مدارس بتوانند با آموزش صحيح به بازتوليد
نظام فرهنگي و ارزشي جامعه متناسب با خواستهاي نظام سياسي بپردازند ،ارزشها و فرهنگ
جامعه نيز به خوبي قادر به حمايت و پشتيباني از نظام سياسي خواهند بود .زيرا همواره
ارزشها و فرهنگها نقش پيشروتري نسبت به ساير ارکان جامعه دارند و ارزشها و فرهنگ
ميتوانند کارکرد نهادهاي گوناگون را ت غيير دهند و يا حتي نهادهاي متناسب با اهداف خود را
بوجود بياورند .از اين رو همواره نهادهاي سياسي و اجتماعي پيرو نظام ارزشي و فرهنگي بوده
اند .مصداق عيني اين مسئله را ميتوان در وقوع انقلاب اسلامي ايران مشاهده نمود .زيرا در اين
انقلاب ،ارزشها و آرمان هاي اسلامي ملت ايران در نهايت به تغيير نهادها و ساختارها منجر شد
و حتي نهادها و ساختارهاي متناسب با خود را نيز بوجود آورد.
در نتيجه يکي ديگر از عرصههايي که آموزش صحيح ميتواند نقش مهمي در ارتقا آن ايفا
نمايد ،مقوله «مشارکت سياسي» است .مشارکت سياسي به عنوان مجموعهاي از فعاليتها و
اعمالي که شهروندان به وسيله آن در جستجوي نفوذ يا حمايت از حکومت و سياست خاصي
هستند ( )Milbrath, 47۳۳: 1و در صحنههاي سياسي حضور مييابند ،معلول آموزش صحيح
است .در واقع مشارکت سياسي به مثابه درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام
سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي ،از سوي مردم ،با موافقت آنها و بر اساس
نظام ارزشي حاکم بر آنها انجام ميشود (راش.)418 :48۳۳ ،
از اين رو آنچه که به مشارکت مردم در امور اجتماعي و سياسي معنا ميدهد ،اراده و
خواست و باور آنها در انجام آن است و اين امر زماني تحقق مييابد که دو عنصر «آگاهي بر امر
مشارکت» و «تضمين نحوه مشارکت» به عنوان امري جدي و مستمر مورد توجه جدي قرار
گيرد .در اين بين مقوله «آگاهي بر امر مشارکت» تا حد زيادي اکتسابي است و مدارس يکي از
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مهمترين نهادهاي انتقال اين آگاهي محسوب ميشوند .بر اين اساس اگر نوجوانان از نحوه
مشارکت و نياز به آن اطمينان حاصل نمايند و بدانند که مشارکت آنها فرآيندي جدي است ،به
حتم از انجام آن مضايقه و کوتاهي نخواهند کرد .بنابراين بوجود آوردن انگيزهي لازم براي باور
عمومي جهت شرکت در مشارکت سياسي ،امري مهم محسوب ميشود که ميتواند از طريق
مدارس و کتابهاي درسي ،آموزش داده شود.
در مورد مسا له مشروعيت نيز همين امر مصداق دارد و آموزش صحيح در مدرسه تا حد
زيادي ميتواند طرز تلقي مردم نسبت به نظام سياسي را شکل دهد .به طور کلي کشورهايي
دچار بي ثباتي و ناآرامي ميشوند که نظام سياسي آنها از هيچ منشاء خاصي به مثابه نيروي
مشروعيت بخش برخوردار نباشند .در اين کشورها ،گروهبندي هاي اجتماعي و سياسي سنتي
جامعه سست ميشوند و کارکرد خود را از دست ميدهند .به خصوص در حال حاضر با توجه به
گسترش ارتباطات که باعث آگاهي گروههاي گوناگون اجتماعي نظير گروههاي قبيله اي،
منطقه اي ،مذهبي ،شغلي و ...به مصالح خود در برابر ديگران ميشود ،چنانچه وفاداري اقشار
گوناگون جامعه به مراجع اقتدار تضعيف شود ،نوعي خلاء مشروعيت بوجود ميآيد که به
رخنهي عوامل خارجي ميانجامد.
بنابراين در شرايطي که شهروندان يک نظام سياسي مشروع ،در يک وضعيت سخت و
بحراني مي توانند تا حد بسيار زيادي از سطح بحران بکاهند و حتي مسير آن را عوض نمايد،
مردم در کشورهاي فاقد مشروعيت ،همانند يک نيروي سياسي مخالف عمل مينمايند .به
نحوي که بحران مزمن مشروعيت سياسي و بي ثباتيهاي اجتماعي و سياسي علاوه بر آنکه
موجب ناآراميهاي داخلي ميشود ،محيط کلي امنيتي را نيز در جهت افزايش تهديدات
خارجي تغير مي دهد و بي ثباتي داخلي را به نشانه اي از ضعف و انگيزه اي براي تحريکات
نظامي خصمانه و خرابکاري داخلي تبديل ميکند .بدين ترتيب رفتارهاي خصمانهي فزاينده
دشمنان که از نقصان سطح مشروعيت و ثبات داخلي ناشي ميشود ،به راحتي ارزشهاي
محوري يک ملت را مورد تهديد قرار ميدهد (آزر.)414 :48۳7 ،
از اين رو نظامهايي قادر به حفظ تعادل و پايداري خود خواهند بود که توان بازتوليد
مشروعيت و عناصر و شاکله هاي مختلف آن را داشته باشند .در اين بين مطمئنا مدارس از
نقش بي بديلي برخوردارند و سهم به سزايي در شکلگيري و تکوين طرز تلقي مردم نسبت به
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نظام سياسي دارن د .به همين سبب چنانچه مدارس موفق به آموزش صحيح و انتقال فرهنگ
سياسي پويا و فعال به دانش آموزان شوند ،در واقع بقا و پايداري نظام سياسي را تضمين کرده
اند .زيرا يک جمعيت آگاه و همسو با نظام سياسي نسبت به يک جمعيت نا آگاه و بي تفاوت ،از
تواناييهاي بالفعل و بالقوه ي بيشتري براي دفاع و پشتيباني از ارزشهاي مورد وفاق جامعه و
نظام سياسي برخوردار است و قادر به حمايت همه جانبه از نظام سياسي خود در برابر ديگران
ميباشد.
بنابراين مدارس ،نقش مهمي در نحوه مشارکت مردم ،افزايش مشروعيت نظام سياسي و
حفظ شاکلههاي هويت فردي و جمعي افراد حاضر در يک جامعه ايفا ميکنند و «سرمايههاي
اجتماعي» 4را به منظور پشتيباني از نظام سياسي هدايت ميکنند .در اين راستا مدارس از
روشها و شيوههاي مختلفي استفاده ميکنند تا هم به طور مستقيم و هم از طريق راههاي غير
مستقيم ،وظيفه و کارکرد خود را در جهت انتقال فرهنگ سياسي ،ارزشها ،اصول و اهداف
حاکم بر نظام سياسي ايفا نمايند .به عنوان نمونه «کتابهاي درسي» ،حلقه اي از زنجيرهي
بلند آموزش است که کارکرد مناسب آن در کنار ساير عوامل ميتواند فرآيند آموزش را به شکل
مطلوب و مورد قبولي به پيش ببرد.
در واقع کتابهاي درسي ،آينه تمام نماي فرهنگ ،دانش ،اطلاعات و طرز تلقي از زندگي در
جامعه هستند و آنچه در کتابهاي آموزشي تهيه و تدوين ميگردد ،در خارج از محيط مدرسه
نيز صادق ميباشد؛ زيرا يکي از پايههاي اساسي شکلگيري آگاهي افراد را شکل ميدهد و اين
آگاهيها ه مواره با فرد خواهند بود .به نحوي که اگر اين آگاهيها از اعتبار لازم برخوردار
نباشند و به شکل نامطلوب در ذهن فرد جاي بگيرند ،علاوه بر آنکه اصلاح آن نياز به انرژي و
زمان فراوان دارد ،در برخي موارد با ايجاد نگرش منفي ،پيامدهاي جبرانناپذيري نيز بر جاي
خواهد گذاشت.
از اين رو مطالب و محتواي کتابهاي درسي بايد از ويژگيهاي متعددي برخوردار باشد که
نه تنها موجب شکل گيري نگرشي منفي نشود ،بلکه به بازتوليد عناصر گوناگون نظام اجتماعي،
فرهنگي و سياسي نيز منجر گردد .به همين سبب کتابهايي که در مدارس مبناي تدريس قرار
1. Social Capital
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ميگيرند ،بايد ضمن برآورده ساختن نيازهاي علمي ،به گرايشهاي فرهنگي ،اقتصادي،
اجتماعي و سياسي دانشآموزان نيز جهت دهند .بنابراين کتابهاي آموزشي نقش مهمي در
رشد اجتماعي ،فرهنگي و سياسي افراد دارند و جامعهپذيري سياسي و فرهنگ سياسي ميتواند
از درون کتابهاي درسي و دروس مختلف به دانشآموزان القا شود .در چنين شرايطي هم نظام
سياسي هزينههاي کمتري به منظور بازتوليد خود ميپردازد و هم مردم از طريق نظام آموزشي
و به صورت غيرمستقيم علاوه بر فراگيري علوم مختلف ،در جريان جامعهپذيري سياسي نيز قرار
گرفتهاند.
به هر روي با توجه به آنچه گذشت ،يافته مي شود که مدارس در شکلگيري و رشد درون
مايههاي شخصيت فردي نقش مهمي دارند .از اين رو به راحتي ميتوان در مدارس ،خط
مشي هاي ارزشي و فرهنگي و هنجاري نظام سياسي را دروني ساخت  .همچنين از طريق
مدارس ميتوان به آموزش مشارکت سياسي پرداخت و نسل آينده را براي حضوري فعال در
عرصههاي مختلف آماده نمود .به اين معنا نظام سياسي ميتواند از يک سو با توجه به ربط
وثيقي که ميان دانش و قدرت وجود دارد و از سوي ديگر با توجه به کارکرد مدرسه بهعنوان
يکي از مهمترين نهادهايي که در روند جامعهپذيري سياسي ،نقش مهمي ايفاي ميکند ،به
بازتوليد و حفظ پايداري و بقاء خود بپردازد.
در نتيجه نظام هاي سياسي با توليد دانش مرتبط با قدرت ،به ترويج گفتمان مورد نظر خود
در جامعه مي پردازند .اين امر که از طريق نظام آموزشي به خصوص مدارس به عنوان يکي از
مهمترين نهادهاي جامعهپذيري ،صورت ميگيرد ،علاوه بر ترويج و اشاعه ارزشها ،هنجارها،
اصول و اهداف نظام سياسي ،از بروز بحران هويت ،بحران مشارکت و بحران مشروعيت نيز
جلوگيري ميکند .بدين ترتيب مدارس به عنوان آرام ترين ،مطمئن ترين و مفيد ترين راهي
که منشأ و موجد تحولات اجتماعي محسوب ميشود ،نقش بي بديلي در بازتوليد نظام سياسي
ايفا مينمايد.
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گفتار دوم :مدرسه و بازتوليد نظام سياسی در ایران
شناخت واقعي هر پديده نيازمند مطالعه و درک بستر و زيربناي آن است .بالطبع بررسي
نقش مدرسه در بازتوليد نظام سياسي در ايران نيز از چنين چارچوبي خارج نيست و براي
شناخت و درک نحوه عملکرد آن بايد به نخستين تاثيرات مدرسه بر فضاي اجتماعي و سياسي
ايران پرداخت .به طور کلي تاريخچه توليد علم و انديشهورزي در ايران ،به روزگاران کهن بر
ميگردد و با تاريخ اين سرزمين عميقاً پيوند خورده است؛ به نحوي که طي قرون متمادي
گذشته در سرزمين ايران به علم ،عالم ،دانش و معرفت توجه فراواني شده است و مراکزي که از
کتب و اسناد تاريخي نگهداري ميکردهاند ،داراي ويژگيهايي بودهاند که امروزه همان ويژگيها
همچنان مورد توجه متخصصان قرار دارند .از جنبه اعتقادي نيز هم در آئين زرتشت و هم در
دين اسلام ،علم از جايگاه بسيار رفيعي برخوردار بوده است .به همين دليل ايران از زمانه اي
بسيار دور ،جامعهاي دانامحور بوده است و مردم عقل جمعي و اجماع را ميپسنديدهاند .با اين
حال در طول تاريخ به دليل فراز و نشيبهاي فرهنگي و تاريخي ،به نوعي امتناع انديشه و
فقدان رشد علم در ايران بوجود آمده است.
الف) مدرسه ،دانش و قدرت در ایران
به رغم آنکه نظام آموزشي در ايران از سابقه اي ديرينه برخوردار است ،با اين حال نخستين
انگيزههاي تشکيل نظام آموزش نوين در ايران به شکستهاي نظامي در برابر عثمانيها و
روسها در عهد قاجار باز مي گردد که طي آن برخي از نخبگان به آموزش علوم متداول و اطلاع
از فنون و ابزارهاي جديد نظامي تمايل نشان دادند .پس از آن نيز ارتباط با کشورهاي ديگر به
تدريج نياز به ايجاد مدارس نوين را آشکار ساخت و بدين ترتيب نخستين مدرسهها شکل
گرفتند.
با اين حال رواج علوم جديد و افزايش سطح آگاهي عمومي بيش از آنکه در راستاي حفظ و
بقاي نظام سياسي عمل کند ،در جهت مخالفت و بيان اعتراض نسبت به آن حرکت کرد .به
نحوي که دانش آموختگان در زمره مهمترين افرادي محسوب ميشدند که در ترويج انديشه
مشروطهخواهي و نفي حاکمي ت استبدادي شاهان قاجار ،گام برداشتند .در واقع هنگامي که
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حکام قاجار نتوانستند از عهدهي بازتوليد مشروعيت سنتي پدرسالار که از درون قبيله به عرصه
حاکميت بسط مييافت ،برآيند ،به واسطه رواج علوم جديد و آشنايي هر چه بيشتر ايرانيان با
اين علوم ،کارکرد خود را از د ست دادند .زيرا علوم جديد علاوه بر آنکه ايرانيان را با مظاهر
پيشرفت و تمدن غربي آشنا ميکرد ،نقش مهمي در آگاهي و شناخت آنها از نظامهاي سياسي
غربي و کارکرد آنها نيز داشت .از اين رو هنگامي مباحث مربوط به مشروطهخواهي در ايران
رواج يافت که پيش از آن انديشههاي مرتبط با قانونخواهي و حکومت مشروطه به واسطه علوم
جديد ،ـ حداقل در ميان روشنفکران ـ فراگير شده بود.
در دوره سلطنت پهلويها نيز عليرغم تلاشهاي گستردهاي که جهت مدرنسازي نظام
آموزشي در ايران صورت گرفت ،با اين حال نظام سياسي در همسو نمودن نظام آموزشي ناکام
ماند .در نهايت نيز عدم توانايي نظام آموزشي در بازتوليد نظام سياسي از طريق ترويج اصول،
ارزش ها و اهداف شاهنشاهي ،نقش مهمي در سقوط رژيم پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي ايفا
نمود .به عنوان نمونه حکومت پهلوي هيچ گاه نتوانست به واسطه مدارس و توليد دانش مرتبط
ب ا قدرت ،بحران هويت را در ايران ساماندهي کند .بر اين اساس اکثر اقدامات و اصلاحات هويتي
و فرهنگي رژيم پهلوي با عکسالعملهاي منفي مواجه شد .در واقع زدوده شدن محتوا و ظواهر
اسلامي از جامعه ايران که توسط رژيم پهلوي و با محوريت «ناسيوناليسم باستانگرا» « ,شبه
مدرنيسم» و «سکولاريسم» انجام ميپذيرفت ،نه تنها کمکي به دوام و قوام ايدئولوژي و نظام
شاهنشاهي نکرد ،بلکه از سوي انقلابيون به دستآويزي جهت مبارزه با رژيم پهلوي نيز مبدل
شد .در نتيجه رژيم پهلوي نيز هيچ گاه موفق به رواج گفتماني که به بازتوليد نظام سياسي
بپردازد ،نشد و همين امر در نهايت پايههاي سلطنت را به لرزه انداخت.
در اين بين پيروزي انقلاب اسلامي که از پايههاي هويتي و مشارکتي فعالي برخوردار بود ،به
ايجاد نظام سياسي مشروعي تحت عنوان «جمهوري اسلامي ايران» منجر شد .از اين رو پيروزي
انقلاب و شکلگيري نظام جم هوري اسلامي ،عملا اين انتظار را بوجود آورد که نظام سياسي،
هدفهاي آموزشي و تربيتي متفاوتتر و حتي جامعتري را نسبت به گذشته دنبال کند .با اين
حال بروز جنگ تحميلي و مسائل و مشکلات ناشي از آن ،اجراي طرحهاي بنيادين در سيستم
آموزش و پرورش را ناممکن ساخت .در سالهاي بعد از جنگ نيز هيچ گاه توجه جدي به امر
آموزش و نقش مدارس در فرايند جامعهپذيري و انتقال ارزشها و فرهنگ سياسي صورت
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نگرفت .به نحوي که طي سال هاي گذشته بيش از آنکه به محتواي دروس و برنامههاي آموزشي
توجه شود ،به شکل و چارچوب نظام آموزشي توجه شده است.
از اين رو در حال حاضر که دهه سوم انقلاب به پايان رسيده و جايگاه سيستم آموزش و
پرورش در چشمانداز  10ساله کشور مشخص شده است 4،بايد بيش از پيش مساله تحول در
سيستم آموزش و پرورش پي گيري شود .به خصوص که شرايط حاضر در نظام آموزش و
پرورش کشور از توان محدودي جهت بازتوليد نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردار است و اين
امر ميتواند در آيندهي نزديک ،کشور را با دوگانگيها و مشکلات ساختاري فراواني همراه سازد.
چنانکه در حال حاضر نيز عدم کارايي مدرسه در بازتوليد نظام سياسي ،موجب شده است که با
گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ،ايران از سرمايههاي اجتماعي خود ،سود کافي نبرد و
نسبت به تقويت اين عامل مهم اهتمام نورزد.
بهطور کلي جامعه ايران با پيروزي انقلاب ،شاهد تحول گستردهاي در تمام سطوح سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و بين المللي گرديد که آن را کاملا با پيش از انقلاب متفاوت
ميساخت .علاوه بر اين در سه دهه گذشته نيز جامعه ايران شاهد چند مرحله و ظهور
گفتمانهاي متفاوت نسبت به يکديگر بوده است .در واقع هر يک از مراحل ،يک گفتمان خاص
را نيز به دنبال داشته است .با اين حال به جاي آنکه گفتمانها از بطن نظام سياسي برخيزند ،از
متن و بدنهي جامعه سرچشمه گرفته اند و در بسياري از مواقع دولتمردان را نيز به دنبال خود
کشانده اند .چنين امري حکايت از عدم کارآيي و کارکرد نامطلوب نظام آموزشي در بازتوليد
نظام سياسي دارد.
بر اين اساس عليرغم آنکه مردم ايران همچنان نسبت به آرمانهاي اصلي انقلاب نظير
«استقلال»« ،آزادي» و «جمهوري اسلامي» پايبند هستند ،با اين حال نظام آموزشي و مدارس
در ترسيم مجدد ابعاد مفاهيم فوق ،موفق عمل نکرده اند .به همين سبب نيز جامعه ايراني در
دهه سوم انقلاب از تمايزهاي فاحشي نسبت به دهه اول و دوم انقلاب برخوردار شده است .به

 - 4سند چشم انداز  10ساله جمهوري اسلامي ايران براي دستگاههاي برنامهريزي و اجرايي کشور ،هم بهعنوان
الزام و تکليف و هم بهعنوان يک فرصت ،زمينه هاي مناسب براي تدوين سند ملي در آموزش و پرورش را فراهم
ساخته است.
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نحوي که در اين جامعه ،نه تنها بسياري از ارزشها ،اصول و اهداف شهروندان نسبت به
سالهاي اول انقلاب تغيير کرده است ،بلکه بسياري از ارزشهاي پيشين به ضد ارزش نيز مبدل
شدهاند .نشانههاي اين امر را ميتوان در رواج قانونشکني ،بالا رفتن ميزان تعهدات محضري و
کنترل افراد ،نردهکشي بين چهار راهها ،حضور پليس در اکثر ميادين و خيابانها ،پايين آمدن
ميزان مشارکت رسمي سياسي و اجتماعي شهروندان اعم ازحضور در انتخابات مجلس و شوراها،
عدم رعايت حقوق شهروندي ،نزول اعتماد و مشارکت در جامعه و بسياري از موارد ديگر
مشاهده نمود.
ب) آسيبشناسی مدرسه و بازتوليد قدرت در ایران
در حال حاضر توليد دانش مرتبط با قدرت در ايران از موقعيت مطلوبي برخوردار نيست .اين
امر به ناتواني و عملکرد نامناسب نظام آموزشي باز ميگردد که در برنامهريزي درسي ،تامين
نيروي انساني و تجهيزات و امکانات لازم ،داراي کاستيهاي اساسي ميباشد .از اين رو در
شرايطي که بزرگترين و اصلي ترين بخش مولد هر ملت را بخش آموزش شکل ميدهد ،دلايل
متعددي کارکرد مدارس ايراني را به مثابه يکي از مهمترين نهادهاي بازتوليد کننده نظام
سياسي ،با ضعف مواجه کرده است .از اين رو در آسيب شناسي مدرسه و بازتوليد قدرت در ايران
ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 .4افزايش بيرويه جمعيت و کمبود امکانات آموزشي :يکي از دلايل ناکامي نظام آموزشي ايران
در بازتوليد نظام سياسي به افزايش بيرويه جمعيت در سه دهه اخير و کمبود امکانات آموزشي
متناسب با رشد جمعيت جوان باز ميگردد .بر اين اساس نظام آموزشي ايران با کمبود نيروي
انساني ،فقدان فضاي آموزشي ،زمان ناکافي براي آموزش ،عدم تامين هزينههاي آموزشي و
مشکلاتي از اين قبيل مواجه بوده است .از اين رو بايد در نظر داشت که در حال حاضر جوانان و
نوجوانان از حيث کمي ،بزرگترين و جديترين گروه جمعيتي کشور را تشکيل ميدهند و اين
امر در تاريخ ايران و جوامع معاصر ،وضعيت ويژهاي محسوب ميگردد .به نحوي که هم اکنون
ايران يکي از جوان ترين کشورهاي جهان به شمار ميآيد .به همين سبب چنانچه گسترهي
عظيم نوجوانان و جوانان به نحو م طلوبي ساماندهي نشوند و در روند جامعهپذيري آنها خللي
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وارد گردد ،آينده ايران نيز در ابهام قرار خواهد گرفت .به خصوص که اين سنين مهمترين
مرحلهي زندگي براي کسب هويت نيز محسوب ميشوند و شخصيتي که تا آخر عمر همراه
انسان خواهد بود ،در اين مرحله شکل ميگيرد.
 .1د يدگاه سنتي به تعليم و تربيت :يکي از معضلات نظام آموزشي به طور اعم و مدارس به طور
اخص ،به ديدگاه آنها درباره تعليم و تربيت باز ميگردد .به نحوي که هيچ گاه در ايران به اين
امر مهم توجه نشده که ريشه ي بسياري از مشکلات و معضلات اجتماعي و سياسي در آموزش
نادرست است و با اصلاح رويههاي آموزشي و محتوي دروس ميتوان پيامدها و بازتابهاي آن را
در جامعه مشاهده نمود .به عنوان نمونه در شرايطي که در کشورهاي توسعه يافته ،توجه به
گذشته و حفظ آثار آن پديدهي چشمگيري محسوب ميشود ،در ايران به رغم برخورداي از
گذشته غني و تاريخ پربار ،هيچ گاه کتابها و برنامههاي درسي در هويت بخشيدن به
دانشآموزان موثر نبوده اند .به نحوي که اکثر دانشآموزان ايراني تلقي نادرست و تصوير مبهمي
از گذشتهي تاريخي خود دارند.
 .8بهروز و کاربردي نبودن کتب درسي :در حالي که کتاب از جمله مهمترين وسايل براي
انتقال مفاهيم و بالا بردن درجات آگاهي فرهنگي و رشد اجتماعي است ،کتابهاي درسي
مدارس ايران تلاشي در راستاي تحقق اهداف و اصول نظام سياسي جمهوري اسلامي به عمل
نياورده اند .در واقع هم اکنون کتابهاي درسي مدارس ايران مبتني بر فلسفه مدون و مصوب
آموزش و پرورش جمهوري اسلامي نيستند .بر اين اساس عليرغم آنکه در ايران هر ساله
کتابها تغيير ميکنند ،با اين حال نميتوانند تاثير زيادي در انتقال ارزشها و اصول نظام
سياسي داشته باشند .به همين سبب توجه به فرهنگ ،سابقه تاريخي ،هويت ملي و مذهبي و
ارزشهاي مورد نظر نظام سياسي بايد به عنوان مؤلفههاي لازم در تدوين کتابهاي درسي مورد
توجه قرار گيرد .در واقع کتاب هاي درسي بايد به گونه اي تدوين گردند که اگر دو دانشآموز
در تهران و در يکي از روستاهاي دور افتاده ،آن را مطالعه ميکنند ،هر دو تلقي يکساني از
هويت و فرهنگ ملي خود داشته باشند .به خصوص که در فرهنگ اجتماعي و سياسي ايران با
دو سطح رفتار شهري و صنعتي از يک سو و رفتار عشيرهاي ،روستايي و سنتي از سوي ديگر
مواجه هستيم .از اين رو نوعي دوگانگي رفتاري و هويتي ميان ايرانيان وجود دارد که بايد به
تدريج رفع گردد.
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بنابراين با توجه به اين نکته که کتابهاي درسي« ،کتاب ملي» محسوب ميشوند ،توليد
برنامه درسي ملي بايد به صورتي باشد که منويات کلان کشور در آن متجلي شود .به خصوص
که جامعه ايران از دو ويژگي ممتاز و بيبديل براي جلوگيري از پيدايش بحران هويت ،برخوردار
است .ويژگي اول به تاريخ غني و پر بار ايران باز ميگردد که سرشار از نمادها و اسطورههاي
ملي است و ويژگي دوم به مذهبي بودن ايرانيان ارتباط پيدا ميکند .به نحوي که ايرانيان
همواره افرادي مذهبي بوده اند و در حال حاضر نيز با گرايش به مذهب شيعه از تمايزي
بيبديل با ساير مسلمانان جهان برخوردار ميباشند.
 .1فقدان نگاه جامع به آموزش و پرورش :بايد نکات مثبت نمادها و اسطورههاي ملي با علايق
مذهبي در هم آميخته شوند و در امر باز توليد نظام سياسي جمهوري اسلامي به کار گرفته
شوند .زيرا تجربه يک صد سال اخير ايران نشان ميدهد که هر نوع تلاش براي القاي يکي از
ابعاد ملي يا مذهبي به طور تمام و کمال ،در نهايت به شکست خواهد انجاميد .از اين رو با
ت وجه به نزديکي نهادهاي کهن ملي با علايق مذهبي و عدم اختلاف و تمايز فاحش ميان آنها،
شايسته است که در نظام آموزش نيز توجه کافي به هر دو بعد هويت ايرانيان صورت گيرد.
 .۵نگاه نادرست به علوم انساني :يکي از ريشههاي ناکارآمدي مدارس در امر بازتوليد نظام
سياسي در ايران را مي توان در نگرش نادرستي جستجو نمود که بر برتري رشتههاي رياضي و
تجربي و کم ارزشي علوم انساني تکيه ميکند .بر اين اساس همواره در ايران ،علوم انساني به
مثابه مه مترين علومي که قادر به بازتوليد نظام سياسي و دانش مرتبط با قدرت است ،در
جايگاه نامناسبي قرار داشته است .به نحوي که رياضيات و علوم تجربي همواره بر رشتههاي
انساني ترجيح داده شده است .به همين سبب همواره دانشآموزاني که معدل بالاتري داشتهاند،
وارد رشتههاي رياضي و تجربي شدهاند و دانش آموزاني که از سطح پايين تري برخوردار بوده
اند ،ناگزير به انتخاب رشتههاي انساني شدهاند.
در نتيجه در جامعه نيز رشته هاي رياضي و تجربي اهميت خاصي يافتهاند و اين امر موجب
تشويق دانشآموزان مستعدتر براي ورود به رشتههاي رياضي وتجربي شده است .همچنين
دانشآموزاني که در رشته هاي رياضي و تجربي تحصيل ميکنند ،نسبت به دانشآموزان
رشته هاي انساني ،از منزلت بيشتري برخوردار هستند .عوامل فوق باعث شده که از يک سو
علوم انساني از جايگاهي نامناسب برخوردار باشد و از سوي ديگر بهترين سرمايههاي فکري
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جامعه از حوزه علوم انساني خارج شوند .در نتيجه طي سالهاي گذشته ،همواره علوم انساني به
مثابه علومي که نقش اصلي در بازتوليد نظام سياسي را برعهده دارد ،تضعيف شده است.
بنابراين تقويت علوم انساني به مثابه علومي که از نقش بيشتري نسبت به علوم رياضي و تجربي
در انتقال ارزش ها ،اصول و اهداف نظام سياسي برخوردار است ،يکي از ضرورتهاي نظام
آموزشي و مدارس ايراني به شمار ميآيد.
 . 3فقدان سند راهبردي در امر آموزش :يکي از نکاتي که باعث ضعف مدارس در بازتوليد نظام
سياسي جمهوري اسلامي ايران شده است ،عدم تدوين برنامه و فلسفه اي مکتوب به عنوان
سندي راهبردي در نظام آموزشي ايران ميباشد .از اين رو در ايران همواره ابهامات و
کليگوييهايي در تدوين و تدارک هدفهاي آموزش و پرورش وجود دارد .علاوه بر اين در
بسياري از اوقات مدارس نيز هدفهاي آموزش و پرورش دوره تحصيلي مدرسه خود را با دقت
مطالعه نميکنند و نميتوانند به درک مشترکي از اهداف عاليه نظام سياسي برسند .مهمترين
علت اين مشکل را بايد در فقدان فلسفه مکتوب و مستند در نظام آموزش و پرورش ايران
جستجو نمود .به نحوي که فلسفه آموزش و پرورش بايد با جهتدهي مناسب فضاي خلاقيت،
نوآوري و توليد فکر را به مدارس برگرداند تا در نهايت به بازتوليد نظام سياسي و توسعه پايدار
در کشور منجر شود.
از اين رو تا زماني که هدفهاي آموزش و پرورش از صراحت و شفافيت کافي برخوردار
نباشد ،امکان دستيابي به توافق و وفاق جمعي در مدارس ،ميسر نخواهد شد و آنچه که تدريس
ميشود ،صرفاً مجموعهاي از علوم است که نقش زيادي در فرآيند جامعهپذيري افراد و بازتوليد
نظام سياسي ايفا نميکند .به همين سبب برنامههاي درسي بايد با نظام اصول ،اهداف و
ارزشهاي جمهوري اسلامي و ضرورتهاي جامعه ايران ،انطباق و هماهنگي منطقي داشته
باشند .در چنين شرايطي ميتوان نسبت به آيندهي بازتوليد نظام سياسي و انطباق آن با جامعه
ايراني خوشبين بود.
از اين رو با توجه به اين نکته که بسياري از کشورها علاوه بر حوزههاي اقتصادي ،نظامي و
سياسي ،در حوزه تعليم و تربيت نيز برنامههاي استراتژيک توسعه طراحي کرده و مبناي
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تصميمگيريها و جهتگيريها و هدايت خود قرار دادهاند 4،شايسته است که در ايران نيز
چنين برنامهي بلند مدتي تدوين گردد تا تغيير و پالايش نظام فکري وارداتي در آموزش و
پرورش به عنوان سنگ زيربناي توسعه و پيشرفت همه جانبه کشور مد نظر قرار گيرد .بنابراين
بايد در ايران برنامه درس ملي ،طرح و تدوين گردد و در اين برنامه علاوه بر رشد علم و دانش،
به بازتوليد نظام سياسي نيز توجه شود و نيازهاي لازم براي شکل گيري هويت اجتماعي
نسلهاي آينده برطرف شوند .در اين راستا تدوين سند ملي آموزش و پرورش تا حد زيادي
ميتواند راهگشا باشد و مبناي هرگونه تحولي در آينده نظام جمهوري اسلامي تلقي گردد .به
همين سبب سند ملي آموزش و پرورش بايد به نحوي تدوين گردد که حفظ عناصر اصلي
هويت ملي و آرمانهاي اسلامي و همچنين بازتوليد ارزشها ،هدفها ،چشم اندازها و
راهبردهاي جمهوري اسلامي را در نظر گرفته باشد.
به هر روي با توجه به آنچه گذشت ،براي ارتقا جايگاه و نقش مدارس در بازتوليد نظام
سياسي از يک سو بايد مشکلات مربوط به ساختار نظام آموزش نظير نيروي انساني ،فضاي
آموزش ،هزينههاي آموزش و ...را مرتفع ساخت و از سوي ديگر با نگرشي نوين به محتواي
کتابها و دروس آموزشي نگريست .ضمن آنکه بايد ويژگيهاي متمايز کننده نظام جمهوري
اسلامي ايران از ساير نظامهاي حاکم بر سرزمين ايران و همچنين ساير نظامهاي موجود در
جهان مورد نيز توجه قرارگيرد .زيرا اساسا انقلاب اسلامي سال  48۵۳بهدليل خواست عمومي
براي انجام تغييرات بنيادي در نظام سياسي ،فرهنگي و اقتصادي صورت گرفت .از اين رو تاکيد
بر ارزشها و آرمان هاي انقلاب اسلامي تا حد زيادي ميتواند دانشآموزان را با نظام جمهوري
اسلامي و اهداف آن آشنا سازد .به ويژه با توجه به اين نکته که حضور حداکثري مردم در
انتخابات و ساير عرصههاي سياسي ،يکي از راهبردهاي نظام جمهوري اسلامي است ،بنابراين
ميتوان با آموزش صحيح و مناسب در راستاي ارتقا مشارکت سياسي ،حرکت نمود و فرهنگ

 - 4کشورهاي کره جنوبي ،هند ،تايلند ،مراکش و اردن از جمله کشورهايي هستند که داراي برنامههاي راهبردي
و سند ملي توسعه در حوزه تعليم و تربيت ميباشند .علاوه بر اين اهميت تدوين برنامههاي راهبردي ملي در
عرصه هاي تعليم و تربيت به حدي است که يونسکو در سال  1004از کشورها خواست که سند ملي «آموزش
براي همه» را تهيه کنند.
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سياسي تبعي مردم ايران را به يک فرهنگ سياسي فعال و مشارکتي مبدل نمود .زيرا مشارکتي
به دوام و قوام نظام سياسي ميانجامد که ارادي و آگاهانه باشد.
همچنين در شرايطي که مشارکت فعال شهروندان در امور سياسي ،نشانگر سلامت سياسي
جامعه است و اين امر ميتواند به عنوان مکانيسمي براي بازتوليد نظام سياسي تلقي شود ،با اين
حال نگرشهاي ذهني خاصي نظير پيشداوري ،جزم و جمود ،تقديرگرايي ،خرافهپرستي،
همرنگي با جماعت ،تلقينپذيري ،القاپذيري ،تقليد (از جنبه روانشناختي) در برابر تحقيق و
خلاقيت ،خردستيزي ،تعبد ،شخصيتپرستي ،تعصب ،تجربهگريزي ،ظاهرنگري ،قناعت به اندک
در برابر کار و تلاش ،دنياگريزي در برابر دنياگرايي ،استبداد ،ستمپذيري و تسليم ،پنهانکاري،
بيقانوني ،ترس از آينده ،تفرد و عدم اعتماد افراد به يکديگر و ...که آگاهانه يا ناآگاهانه در
ايرانيان راسخ شدهاند ،موانع مهمي در امر مشارکت سياسي محسوب ميشوند .بهعنوان نمونه
«تقديرگرايي» همچون مجموعه باورهايي که داراي ويژگيها و خصايص به خصوصي است ،در
جامعه ايراني رواج دارد و بر اساس اعتقاداتي که افراد در مورد بداقبالي يا خوش اقبالي خود و
ديگران دارند ،اتفاقات مختلف را به حوزهي خارج از مکانيزم و در واقع به بخت و اقبال خويش
ارجاع ميدهند .بدين ترتيب باورهايي رواج مييابد که طي آن افراد به جاي جستجو درباره
علت هر عمل ،آن را پديده اي از پيش تعيين شده ميدانند و تلاش براي اصلاح و يا بهبود آن را
کاري بيهوده فرض ميکنند.
اين در حالي است که ميتوان از طريق مدارس بر جامعهپذيري و فرهنگسياسي مردم،
تاثير به سزايي گذاشت و بسياري از نگرشهاي ذهني و عملي را تغيير داد.

نتيجهگيري
رشديابي ،کمال جويي و شکوفايي قابليتهاي انسان تنها در بستر زندگي اجتماعي امکان
پذير است .بخش اعظم زندگي اجتماعي نيز با نظام آموزش و پرورش درگير است .از اين رو در
حال حاضر از نظام آموزشي به خصوص مدارس به عنوان فرآيند منظمي ياد ميشود که علاوه
بر تقويت و گسترش اطلاعات ،مهارت و نگرشهاي دانشآموزان ،به طور هدفمندي به انتقال
ارزشها ،اصول و اهداف نظام سياسي نيز ميپردازد .در واقع نهادهاي آموزشي به خصوص
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مدارس به عنوان نهادي زيربنايي و شخصيتساز ،از حساسترين و مهمترين دستگاهها در
عرصه بازتوليد نظام سياسي محسوب ميشوند .زيرا با توجه به خيل عظيم دانشآموزان به مثابه
آيندهسازان کشور ،هر تغير و تحولي در آن موجب دگرگوني عميق در گستره جامعه ميشود.
ضمن آنکه نبايد از ياد برد آموزش و پرورش به عنوان مردميترين نهاد دولتي ،فصل
مشترک مردم با دولت نيز محسوب ميشود و ميتواند نقش مهمي در فرآيند جامعهپذيري و
انتقال ارزشهاي نظام سياسي به جامعه ايفا نمايد .از اين رو در عصر حاضر ،مدرسه با نقش
تعيين کننده اي که در تکوين و تنفيذ هويتهاي جمعي ،جنسيتي ،گروهي ،قومي ،ملي و
ديني دارد ،وظيفهي انسانپروري و ملتسازي را بر عهده گرفته و تکوين سرمايههاي اجتماعي
را سرلوحهي برنامههاي خود قرار داده است .در نتيجه مدرسه ميتواند با آموزش صحيح و
استفاده از روشهاي خاص ،مسائلي از قبيل تربيت شهروند مسووليتپذير ،افزايش مهارتهاي
زندگي اجتماعي ،تقويت اراده جمعي در انجام کار گروهي و ...را عملي سازد .در واقع مدارس به
عنوان تربيتکنندهي نسلهاي آينده بايد در مسير تحول سازنده جامعه فعالتر شوند و بر
اساس نيازهاي نوپديد ملي و بينالمللي ،نقش خود را در بازتوليد نظام سياسي ايفا نمايند.
با اين حال هم اکنون مشکلات ساختاري و محتواي دروس ارايه شده در آموزش و پرورش
به خوبي از عهده انتقال ارزشهاي مورد حمايت نظام جمهوري اسلامي ايران بر نميآيند و اين
امر بازتوليد نظام سياسي را با مشکلات متعددي مواجه نموده است .در واقع روشهايي که
تاکنون در مديريت مدارس ايران به کار گرفته شده ،در بازتوليد نظام سياسي ناکارآمد بوده
است .دليل اصلي اين امر را بايد در برنامهريزي و مديريت غيرعلمي ،سياسي شدن و رقابت
احزاب در آموزش و پرورش به جاي نگاه کارشناسانه ،کمبود توجه به نيروي انساني ،عدم نگاه
نظاممند و فقدان ارتباط منسجم بين عناصر مختلف در نظام آموزش و پرورش به همراه
بي توجهي به علوم انساني به مثابه علومي که نقش مهمي در فرآيند جامعهپذيري ايفا ميکند،
جستجو نمود.
بنابراين مشکلات و معضلات فوق باعث شده که نظام آموزشي از کارکرد صحيح خود باز
بماند و در بازتوليد نظام سياسي نقش نامناسبي داشته باشد .به نحوي که ادامهي اين روند
ميتواند موجب پديدار گشتن بحرانهاي مشارکت ،مشروعيت و هويت در بين جوانان و
نسلهاي آينده کشور گردد .از اين رو شناخت فرصتها ،تهديدها ،ضعفها و قوتهاي نظام
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آموزش و پرورش به همراه تدوين برنامهي مدون درسي که مسبوق به ملاکها و موازين تعليم
و تربيتي مورد پذيرش و توافق در جمهوري اسلامي ايران باشد ،از جمله مهمترين ضرورتهاي
نظام جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود .در اين راستا نظام جمهوري اسلامي ميتواند به
تدوين سند رسمي يا فلسفه مدون آموزش و پرورش در ايران مبادرت ورزد .در اين سند رسمي
يا فلسفه مدون آموزش و پرورش بايد مجموعه هدفهايي معين شوند که جهتگيري فرد را در
مورد مسايل اساسي معنوي و مادي ،فرهنگي ،تربيتي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي با نظام
حاکم همراه سازند.
در واقع نظام سياسي اير ان بايد از طريق نظام آموزشي و به خصوص مدارس ،فرآيند
جامعه پذيري را به نحوه دلخواه و مطلوب ،هدايت کند و به بازتوليد ارزشها ،اصول و اهداف
مورد حمايت خود بپردازد .در اين چارچوب سياستگذران ،برنامهريزان و مجريان بايد هدف
خود را جامعهپذيري مردم در راستاي بازتوليد نظام سياسي قرار دهند .بر اين اساس ترويج
همبستگي و يکپارچگي اجتماعي ،مسئوليتپذيري و وظيفه شناسي ،مشارکت عمومي در امور
سياسي و اشاعه بنيانهاي مشروعيت زا براي نظام جمهوري اسلامي ايران از جمله مواردي
محسوب ميشوند که بايد سرلوحهي برنامهريزي جديد براي مدارس قرار گيرند.
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