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 داند؟ی چه میسلبریتیِ سرگردان از پداگوژ
 شاهین نجفی های اخیرپرانیای به توییتاشاره

 

1  سدزادها رها

                                                           
 پژوهشگر علوم کودک و نوجوان/ دانشگاه استکهلم  1
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کرد که حاوی هشدارهایی  ر خود منتشرتوییتدر را   لینکی از یک گزارش گاردین  لیلی بازرگان شخصی به نام  چندی پیش

گرایشات و تفکرات  بود که منظور هم« رادیکال»تفکرات از انگلیس جهت جلوگیری از تاثیرپذیری محتوای آموزشی مدارس 

را ریتوویت کرده و به روال  هم این توییت (خواننده)فیشاهین نجو مذهبی عنوان شده بود. « داریضد سرمایه»

زند، مارکسیسم را در کنار مذاهب به عنوان های فسلفه و علوم اجتماعی میست به حوزهای که مدتیهای ابلهانهزنیناخونک

داری به خصوص برای کودکان خطرناک است و اندیشه ای خطرناک توصیف کرده که از حیث تمایل برای براندازی سرمایه

 شان در امان باشند. «شر»ز کودکان باید ا

 یهااستیس شبردیها را در پگام نیکه نخستهمچون انگلستان  یکشور در ییهابخشنامه  نیچن صدور ستیتعجب ن یجا 

ی ، اما اینکه چطور و چرا چنین اخباری دستمایهتبرداشته اس ییزداو مقررات یسازیخصوص یدر راستا یستیبرالینئول

راستی به جنبش سوسیالیستی و مبارزاتی در ایران و ی هماهنگ با گرایشات دستایرانی برای حملههای رنگارنگ سلبریتی

که در غیاب نهادهای  زان مخاطبان عمدتا جوان این افرادشود خود جای بررسی جداگانه دارد و با توجه به میجهان می

اند، واکنش انتقادی به این قشر هم شاید در وپا کردهتهایی معتبر برای خود موقعیتی دساجتماعی و سیاسی قدرتمند و رسانه

 چهارچوب یک نبرد هژمونیک ضروری باشد.

 منجر به یو رفاه یبهداشت ؛یآموزش یهاکمتر کردن  بودجه هایی همچونبا شاخصهکه در انگلستان  «عصر تاچریسم»   

برای محتویات کتب آموزشی  پدیدار شد که اینکاز دل همین کشوری  -شد رنف هاونیلیتر شدن م ریو فق یکاریب شیافزا

 انیب یدفاع از آزاد یکه با ژست انسان یدر کتب درس «یدارهینقد سرما». اجبار و اصرار بر حذف کودکان نسخه پیچیده است

در غرب  یچند صباح یکه برا انشیو همتا ینجف نیبه شاه دیبا .است انیب یآشکار آزاد یشده است خود نقض کننده هیتوج

ها آنسخنان  و بدون تفکر انتقادی وار و بدون مطالعهیو طوط اندهمراه و همصدا شده یدست راست شاتیبا گرا واند  ستهیز

، تیفاعل یدربارهبحث تا کنون  یاز عصر روشنگر بایتقرو سال  یهاغرب سال نیدر هم کهشد  آورادی کنندتکرار میرا 

. کودک ه استجامعه شد یعموم ین فضاآو متعاقب  کیآکادم یوارد عرصه  یکودک به طور جد یو کنشگر یسوژگ

که در آن  یمن و شما پر شود بلکه کودک متناسب با مکان و زمان یهاکه با تجربه و دانش و گفته ستین یخال یاکاسه

https://www.theguardian.com/education/2020/sep/27/uk-schools-told-not-to-use-anti-capitalist-material-in-teaching
https://www.theguardian.com/education/2020/sep/27/uk-schools-told-not-to-use-anti-capitalist-material-in-teaching
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 ریتحت تأث .گذاردیم ریو تاث ردیگیم ریآموزاند؛ تاثیآموزد و میم ،شودیخود وارد تعامل م رامونیپ طیبا مح کندیم ستیز

 جو وپرس کند؛یم یگرکودک سوژه است و کنش .دسازیضد گفتمان م گریاما از طرف د ردیگیقرار م کیهژمون یهاگفتمان

 . کشدیدارد را به چالش م یباالتر گاهینکه در سلسله مراتب قدرت جاآبزرگسال و هر  تیو قدرت و موقع کندیم عتراضو ا

آزادی ، مطبوعات یو آزادفراهم نیست  ی اقتصادی،فرهنگی و آموزشیهارساختیکه ز یدر جوامعالبته این آشکار است که 

مرکزگرایی اقتدارگرا و مردساالری بر جامعه  موجود نیست و مستقل ییدستگاه قضا ،های سیاسی و اجتماعیفعالیت تشکل

 اریکودکان بس یالبته موانع برا و دشوار استهم و معنادار بزرگساالن  داریمشارکت پا یبرا ییهاسمیمکان جادیا مسلط شده،

 .است شتریب

 یستیمارکس یهاشهیآرا و اند زمتاثر ا ،و جامعه شناسان و پژوهشگران در امور کودک و نوجوان یموزشآاز منتقدان نظام  یاریبس

 و نوجوانان  کودکان نیب یاقتصاد و یاجتماع ؛یفرهنگ نابرابری های دیبازتول در آن  نقشو  سمیتالیکاپ یجد دبوده اند و به نق

 ؛یزیستیگریکار کودک؛ د؛ یازدواج اجبار ؛هااز آن یو جسم یجنس یبهره کش علیه کودکان؛  خشونت  شیافزاپرداخته اند. 

های دنبال کردن سیاستطبقاتی را ماحصل شکاف عمیق  و؛ ظهور گرایشات راست و مذهبی افراطی یزیست؛ مهاجریپرستنژاد

 .انددانسته های اخیردر دهه راستیهای جریانات دستو سیاست هاتسلط گفتار سازی؛ حذف منابع مالی و؛ خصوصیبازار آزاد

 وان ایلیچی؛ ا ویبوردپیر ؛ نگهامیرمیبی مدرسه معروف  یهااز چهره (Paul Willis )  سیلیمثال؛ پائول و هیبه عنوان 

(Ivan Illich)  ، دونالد برودی(Donald Broady) ،لدمن  ین اریکواس (Sven-Eric Liedman)  باسیل و

های و انواع نابرابری طبقه دیدر بازتولو محتوای کتاب های درسی  یموزشآ ستمیبه نقش س  (Basil Bernstein ) نیبرنشتا

معروف در کتاب  2ل ویلیسئوو به طور خیلی مختصر؛ پا. به طور مثال پرداخته اندمارکسیستی  از منظری اجتماعی و اقتصادی

های پسران جوان دبیرستانی و تحلیل این گفتمان رسی رفتارروش اتنوگرافی به بر با استفاده از «تربیت تا کار مزدی» خود

 نیر ادست. اپرداخته  «به درد کار مزدی می خورند تنها و هستند و سکسیست ها شرور و درس نخوان و دعواییآن»که 

 سیاز پسران طبقه کارگر انگل یدهد که چگونه برخینشان م گوهای بسیاروبعد از مشاهدات و مطالعات و گفت سیلی، ومطالعه

 -کندنمایندگی میآن را که مدرسه - راطبقه متوسط  یهامقاومت در برابر هنجارها و ارزش در برخورد با مدرسه فرهنگ  

                                                           
2 Willis, P. (1983). Fostran till lönearbete. Stockholm: Bokförlaget Daidalos 
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در ی متوسط های طبقهارزش دها و؛ کُهارممسلط بودن نُاز  خود را خشم و نارضایتی ها احساسآنقع . در واکنندیم جادیا

ها اذعان کردند که احساس تعلق خاطر به مدرسه ندارند و خود را کامال غربیه با و آن دهندمی بروزکل مدرسه به این ش

آنت  و بوردیوپیر یم یا باز هم اگر به صورت خیلی خالصه بخواهیم شرح دهو   .بیننددرسی آن می مدرسه و محتوای کتب

ها به نان و میزان دسترسی آنآکان را به پیشینه و سوابق خانوادگی ای کودهای تحصیلی و حرفهموفقیت دو عواملهر 3الریو

با والدین تحصیل کرده بسیار های مرفه و یعنی کودکان در خانوادهاند. سمبولیک دانستهاقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ع مناب

کمرنگ کنند و به مختلف را  شان به منابع سرمایهرا به خاطر دسترسیی و سیاسی عهای اجتماساختارتاثیر  توانندتر میراحت

یل اینکه کودکان و ؛ دال«نابرابرکودکی »در کتاب به روش مشابه  الریو های تحصیلی و کاری چشمگیر نایل شوند.پیشرفت

با موسسات و نهادهای  واجههکار گروهی و در مدر  ،درمدرسه ی متوسطکارگر در مقایسه با کودکان طبقه ینوجوانان طبقه

اینکه  یا وتوانند منافع طبقاتی خود را ارتقا بدهند ی خود را به کرسی بنشانند و کمتر میتوانند حرف و ارادهکمتر می عمومی

زندگی وی روالدین بر  ی اجتماعیطبقهرا ناشی از تاثیر به نفع خود برگردانند  مذاکره شرایط و قواعد بازی راتوانند با نمی

ی بودن کودکان طبقهدست  ْمشکالت نباید به معنای پایین کند که ایناعالم می به روشنی او در کتاب خودداند. کودک می

های نابرابری کوبد و با وجود فردگرایی میریشه در جامعه ای دارد که بر طبل ها تعبیر شود بلکه الدین آنکفایتی وکارگر و یا بی

 «های اجتماعیدکُ»گیری ادو یی های زبانی ایتوان ، امکان تمرین برای کسبی و زندگی بسیار سخت طبقات فرودستساختار

  .شده استها سلب از آن

 

 کودک و نوجوان یسوژگ 

 یدر مواقع بحران است،وابسته به بزرگساالن  یاقتصاد لیندارد و به دل یگاهیاصوال چون کودک در سلسله مراتب قدرت جا 

 ؛کودکان در سطح جهانبخش بسیار کوچکی از از  با صرف نظررو  نی. ازنندیبیرا م بیآس نیشتریهستند که ب هانیاول وجز

ازدواج و  یکار اجبار ؛یو جسم یجنس یجنگ؛ بهره کشتبعیض؛ طعم خشونت؛  فقر؛  یو واقع یامروز یایدر دن انکودک شتریب

                                                           
3 Lareau, A. (2003). Unequal childhoods: Race, class, and family life (kap 1). Berkeley: University of California 

Press. 
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 یموجود را نقد نکنند و در پ تیبشوند و وضع یاسیشود انتظار نداشت سیاند و لمس کرده اند پس چطور مدهیرا چش یاجبار

 شان را ربودهیکودک آمیز کهنابرابر و تبعیضتبع وجود قوانین به  فاقاشده و ات رشانیبانگیکه گر یمشکالت یهاشهیعلل و ر

دکی شاید سی کوشنامختصر با جامعهآشنایی  .دید دینبا استی. اصوال کودک را جدا و دور از سنکنند گری و کنشگریمداخله

 برای فهم این مطلب پر بدک نباشد.

کودکی کودک و  مفهوم  به تحولی رادیکال در درک (childhood sociology) یپیدایش علم جامعه شناسی کودک 

را یک ساخت اجتماعی فرهنگی  کودک و کودکیْ  ،پذیریهای سنتی  جامعهبر خالف نظریه ،جامعه شناسی کودکی منجر شد.

ستا از کودکی وجود ندارد و شکل ثابت و ای یکداند که از زمان به زمان و مکان به مکان متغییر است و میو حتی سیاسی 

های زهاز آمو )حاال که مدعیان در یک کانتکس اروپایی مفهوم کودکیبه عنوان مثال مفهوم کودک و کودکی متغییر است. 

م کودکی در فهومرادیکالی را از سر گذرانده است. معنای کودکی در عصر حاضر با تغییرات زنند( خود در دنیای غرب دم می

. در هر دوران و با توجه به تندمدرنیسم متفاوت هسو پست یسممدرنهای یا در گفتمانودالیته یا قرون وسطی و عصر فئ

به طور . اندتعریف شده  متفاوتیبه طور و کودکی  کودمفهوم ک ،حاکمهای ستسیاهای مسلط و و گفتار کانتکست مشخص 

  :تعریف شده اند دیدگاهکودک و کودکی بر اساس چهار  یعموم

 .به عنوان ابژه ککود( 1 

ی با کمک تجربه و علم بزرگساالن ی کم بایستبه دلیل سن و تجربه و یت نداردفاعلی که فاعل؛ فاعلبه عنوان  کودک(2

                              پخته و بالغ شود.

 .گیردگذارد و تاثیر می( کودک به عنوان سوژه که تاثیر می3

شود با ها و تحقیقاتی که برای او انجام میو به فعالیت کندمی گریمداخلهای که در نهایت کودک به عنوان سوژه(  و ۴

ادی کودکان دارای فاعلیت و قدرت تاثیر گذاری هستند و افر . بر اساس این دیدگاه،بخشدگری خود معنا میمشارکت و مداخله

گذارد میها تاثیر نگیری در اموری که بر زندگی آباید در فرآیند تصمیم شوند پسالیق، دانا و با صالحیت محسوب می

ها، مراکز تفریحی، طراحی حیاط مدرسه، استخدام کادر خاص کودکان مثل پارک شهری )معماری و طراحی فضاهای عمومی

جدی آرا و نظرات کودکان  یدبا همین حاالو  اینجا ...( مشارکت داده شوند. تردد  جدید در مدرسه و چگونگی حمل و نقل و
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های اخیر در واقع در سال گری هر چه بیشتر کودکان در امور مربوط به خود هموار کرد.گرفته شود و شرایط را برای دخالت

 یکودکان در مسائل اجتماع شتریب هرچه مشارکت موفقیتعدم  یکی از دالیل نن امور کودک و نوجوایصپژوهشگران و متخص

ها و نشینی زنان، بردهدر مورد حاشیهی خود در مقاله ۴والجان برای نمونه  شمارند. نداشتن قدرت سیاسی کودکان بر می را

مطرود و در هایی که قبالً گروه ،در اثر شکوفایی دموکراسیطی دو قرن و دهد که چگونه نشان می گذشته دوران کودکان در

ا حد زیادی به به مرور زمان و با شکل گیری جنبش های اعتراضی ت  -رنگین پوستانهمچون زنان، بردگان و -حاشیه بودند 

گسترش این ، دهند یم لیرا تشک تیسوم کل بشر کیسال  18 ریکه کودکان ز نیاما با وجود ارسمیت شناخته شدند. 

های تاثیری بر روی تصمیم گیریجوانان کودکان و نو .را در بر نگرفتکودکان  عمومبه طور  سیدموکرا یتشمول یدایره

شامل حال فقط  «دموکراسی»پس از این رو  ،سیاسی ندارند چون کودکان همواره  قطب مخالف بزرگساالن تعریف شده اند

 شهروندی. برای اینکه دموکراسی بتواند حقوق کودکان را نمایندگی کند الزمه اش تعریف مجدد از مفهوم شودبزرگساالن می

حقوقی ناچیز به کودکان هم راهی به سمت شمولیت کودکان نیست بلکه کودکان همانند بزرگساالن باید حقوق اعطای است. 

مشارکت دادن کودکان و وسعت یافتن  های کودکان با بزرگساالن.ا داشته باشند حتی با وجود تفاوتمخصوص به خود ر

 این رویکرد کودک را فردی مقتدر و دارای عاملیت وبلکه  است راهی برای تمرین دمکراسی ان نه تنهاشگریی دخالتدامنه

  .حق و حقوق مربوط به خود می داند

شیلی و آمریکا  در  تظاهراتاز -کنیم در اقصی نقاط دنیا بهای گذشته های اجتماعی سالمروی کوتاه به جنبشکافی است 

 13۹8ماه آبانقیام کودکان و نوجوانان . منوجوانان بشویگری کودک و گری و مداخلهتا شاید متوجه کنش -تا عراق و ایران

زایش قیمت بلیط تظاهرات فاعتراض به ا در که دانش آموزان و محصلین شیلی همچنان که ،نکشاند هاابانیبه خ یرا کس

؛ جوانان و بچه های مدرسه ای که به همراه دوستان و معلمین ه بودشوی مغزی ندادورا کسی شست گسترده ای برگزار کردند

؛ ی نبرد نیاوردبه عرصه لوژیکیوایدئشرکت کردند را کسی با اهداف  black lives mattersدر جنبش و والدین خود 

داری سرمایه سیستمشان تحت زندگی عینی و واقعیی ی زیستههایی بودند و هستند که تجربهها سوژهآن ؛هرگز چنین نبود

و سالمت  و کیفیت زیست و زندگی نظام آموزشیو پیامدهایش بر  «یت احزاب دست راستاصالحا» به همراهو بازار آزاد 

                                                           
4 Wall, J. (2011). Can democracy represent children? Toward a politics of difference, Childhood, 19(1), 86–100 
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تبعیض در بازار   ؛؛  خشونت پلیسراض به گتو شدن مناطق مسکونیاعت  .آورده استرا در خیابان گرد هم  ها شان آنروان

. اضات بودندهای مشترک تمامی این اعترتم نشینیو حاشیه های عمومیسازی بخشی؛ خصوصگسترش روز افزون فقر  ؛کار

ها  وارد آن  یبدن، سالمت روان و زندگ ست،یز طیبه مح یدارهیسرما ستمیکه س یو ضرر بیآس یدر واقع  به واسطه

ی وشوشست»و نه و مقاومت خیابانی بوده است نبرد  دانیبه م ها نآ  ورود و محرک  گفته انگیزهو تمامی عوامل پیش کندیم

درخشش با   ها قبل شروع شده بودکه از سال یستیز طیجنبش مح  !و جریانات سیاسیها توسط مارکسیسم آن «مغزی

 یرهست از کنشگ یگریمثال دو این هم شد در سطح جهان تبدیل داغ  یموضوعبه  یگرتا تونبربه نام  یدئسو ینوجوان

گرتا تونبری  ،خود «تحلیلی-فلسفی»های به اصطالح از برنامه یکی جهت نیست که شاهین نجفی دربیکودکان و نوجوانان. 

ییرات محیط زیستی و و تغگرمایش زمین  کند!می معرفی« رمانتیزم»ی او را به عنوان کند و دغدغهاش را مسخره میو لحن

در زندگی بسیاری از کودکان و نوجوانان را  طبیعی ها و غارت منابع ، آتش گرفتن جنگلال آمدن آب دریاهاخشکسالی و با

اصلی این وضعیت محسوب پیامد های معرض خطر قرار داده به صورتی که امروزه مهاجرت به دلیل تغییرات اقلیمی یکی از 

 شود. می

 افرادی همچون هیجانی هایو ریتوییت کردن« کودکان»در مورد موضوعی مربوط به  محابابی  هایپراکنیوییتعلت این ت

چایلدیسم ،مقابله با تعصب علیه »در کتاب  5 الیزابت یانگ برول دارد. «چایلدیستی»یک رویکرد ریشه در  ،شاهین نجفی

گیرد و توضیح های موجود علیه کودکان بهره میاز مفهوم چایلدیسم برای روشن کردن تعصبات و پیش داوری 6«کودکان

آنکه گیرند بیای که به بزرگساالن دارند روزانه در معرض سو استفاده قرار میدهد چگونه کودکان به دلیل موقعیت وابستهمی

ی صحبت کردن و رفتار خود با کودک ین تامل و بازنگری در نحوهتربزرگساالن و محیط پیرامونی کودک بخواهد کوچک

سمیتیزم)یهودستیزی(، این مفهوم را مترادف با آنتی تالیزابرسد. یعی و عادی به نظر میداشته باشند بلکه بالعکس همه چیز طب

سخر کودک و جایگاه تمستیزی و تحقیر و داند بدین منظور که کودکدگی( میزراسیسم)نژادپرستی( و سکسیسم)جنسیت

ربوط به او منوط به تعصبات و تری را برای کودک و کودکی در نظر گرفتن و شرکت ندادن کودک در امور مپایین

                                                           
5 Elisabeth Young-Bruehl 
6 Young-Bruehl, E. (2012). Childism: Confronting Prejudice Against Children. New Haven, London: Yale University 

Press 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wcRjTFcLW2I
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مورد کودک در حال قضاوت هستند. به کودک و افکارش ساالن همواره در یعنی بزرگها است، های ما راجع به آنداوریپیش

چون به نظرشان  شوندیرد م یسرسردهند یا گوش نمی هایش را یاها و گفتهحرف ،اندنگریستهی ظن و نظراتش به دیده

عصب علیه کودکان بر ت کرد: فیتعر این گونهتوان یرا مچایلدیسم  ی بدیع و تازه و جالبی نخواهد بود.حاوی نکته« قاعدتا»

، بزرگساالن کنترل شوند یازهاین نیتأم ی( برادیبا یحت ایند )توانیو مهستند بزرگساالن ها امالک و دارایی ناین اساس که آ

هر آنچه برایشان -کودکان زیردست و فرمانبر بزرگساالن و ی چایلدیستی، در یک جامعه شوند.حذف  ای ی کشانده وبردگبه 

ها مفید چه چیزی برای آندانند شوند و نمیمحسوب می« بالغنادان و احمق و نا»ها چون آن ،هستند -شودتصمیم گرفته می

 ها را کمک کنند. ی خود آنبا دانش و علم و تجربهاست که  است و این وظیفه ی بزرگساالن

 ،«را دارند انیفکر و ب یحق آزاد نیو همچن یریگ میتصم ندیکودکان حق شرکت در فرا» ؛ طبق کنوانسیون حقوق کودک 

 نه تنها هاستدر تمام اموری که مربوط به کودکان و زندگانی آن ابراز کنند.شان را آزادانه کودکان حق دارند  نظرات ییعن

ها در بهتر شدن از افکار و عقاید آن عملی و در عرصهرا جدی تلقی کرد  شانبلکه باید نظراتباید مورد سوال قرار بگیرند 

تحول  کیبه  تغییر این رویه نیاز شود.میجلوگیری  ی کودکان اغلبآزادانه دیعقااز ابراز  بهره جست. شانشرایط زندگی

 .دارد یاسیو س یو فرهنگ یاجتماع

که شهروند آلمان شده  ستین یهنوز چند سال شانیکه ا مینیبیو م شدیندیخواهد ب یآزاد است هر طور م ینجف نیحتما شاه

است. در اروپا هم  گرانید یشهیاند یبرداشته که اتفاقا هدفشان محدود کردن آزاد یاناتیبه سمت جر یبلند ییقدم ها یول

کودک و شنیدن صدا و حقوق »با استفاده ی ابزاری از و  کنندیفرض م یکی سمینازرا با مونیسم کآشنا که  یاناتیجر میدار

های بی محتوایی که از زندگی واقعی کودکان به دور هبرای پیش بردن پروژبودجه های مالی  برای دریافت  «نظرات کودکان

اما   .بهره می جویند انتخاباتیباال بردن درصد رای دهندگان  برای  ابزاری سیاسی به عنوان   از آن بهره می برند و یا است

برداشته  نهیزم نیدر ا یبزرگ یدر اروپا قدم هاقید شد  طور که در باالهماندر مورد حقوق کودکان  صرف نظر از این جریانات،

و بر  یمشارکت یهاشبر رو دیآموزش کودکان مطرح بوده تاک یبرا یهفتاد آنچه در سطح آکادم یشده است. حداقل از دهه

چه  هشتاد به بعد یاز دهه یدارهیتحوالت سرمادیدیم که آموزش بوده است. اما  انیکودکان در جر یسوژگ تیمحور یهیپا

اسفناک اصالحات آموزشی احزاب ی بسیاری نتیجه المللیمطالعات بین آورده است. یآموزش یها طیبر سر مح ییبال
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کند در ی خود خاطر نشان میدر مقاله   Wiborg )2009(7به طور مثال  به کرات نشان داده اند.را در اروپا  یراستدست

مدرسه  ستمیدر سی و متناسب با بازار در بخش دولت یاساس تغییرات چگونه 1۹80انگلیس و با ظهور تاچریسم از اوایل دهه ی 

در رقابت  رهای بازارها و معیاارزشحاکم شدن و  انتخاب مدرسه حق  ، خصوصیمدارس  سی، تأسیسازیخصوص. آغاز شد

مناطق  آموزانهای واهی و با سرباز زدن از ثبت نام دانشبا بهانهو  مرفهطبقات  ازآموزان جذب دانشبرای  تنگاتنگ مدارس

 شتریب کی، تفکمدارس کیتفک شیمنجر به افزا  -بود دیجد تغییرات زیمتما یها یژگیاز وکه -حاشیه ای و کم درآمد  

 جینتا و شکاف عمیق بین ی یک آموزش با کیفیت به تمام شهروندان کشوردر ارایه ی، کاهش برابرگتو سازی( ( مسکن

ی خود در مقاله )2018 (8ماتیاس نی لوند در مورد کشوری دیگر همچون سوئد، شد.دانش علمی و کیفیت سطح و  درسی

های مختلف طبقاتی و بچه ها با پیشینه( مدرسه ناهمگن  کیآموزش سوئد بر  استی، سیخینظر تار از دهد کهنشان می

شکاف اجتماعی کمتر کردن هر چه بیشتر و به منظور ایجاد یکپارچگی و برابری   و منسجم متمرکز بوده است. (زبانی و مذهبی

نقشی را در جایگاه خوردار بود. چرا که مدرسه در سوئد بر همگن از اهمیت واالییمدارس منسجم و نایس تاس ،و اقتصادی

 تعاملبه عنوان مکان و هم اینکه اینگونه مدارس  کردندشکاف طبقاتی و اجتماعی محسوب میجبرانی برای کمتر کردن 

مختلف افراد خت و باال بردن فهم از شرایط زندگی امکان شنا ،وندان از نواحی مختلفردموکراتیک برای مالقات تمامی شه

 تی، تقاضا و قابل، رقابتتیو فرد شکسته شد 1۹۹0از دهه  یبرالینئول هایسیاست جهیروند در نت نیاکرد. اما را فراهم می

توسط احزاب   2011  سال این تغییرات قانونی که ازدهد که چطور او در ادامه اضافه نشان می آن شده است. نیگزیاشتغال جا

های برنامهو  به پیش رفتسازی بین کار فکری و کار یدی  بر مبنای یک دوگانه ،اعمال شددر آموزش متوسطه لیبرالی 

. شد میتقس فنی/یشغل یو آمادگ ت عالی/نظریالیتحص برای  یآمادگ ی براییهامتوسطه به برنامه ارس مقطعمدآموزشی 

نیاز خواندن و درک کردن مباحث ایجاد شد و پیشهای درسی مفاهیم کتابدر یراتییتغهای آموزشی، تغییر سیاست به موجب

 یبدان معن نیا . در عملای حذف شدهای فنی و حرفهاز کتب درسی دوره نظری و توانایی تحلیل مسایل اجتماعی و سیاسی 

انجام شده است.  یدانشگاه التیتحص ای یحرفه ا یزندگ یبرا انیدانشجو یآماده ساز یبرا قانونی« اصالحات» نیبود که ا

                                                           
7 Wiborg, Susanne (2009). Education and social integration: Comprehensive schooling in Europe, Springer, s. 1–19 
& 211–233 
8 Nylund, Mattias, (2018). ”Gymnasieskolan som parallellskola?”, i Dahlstedt, Magnus & Fejes, Andreas (red), 
Skolan, marknaden och framtiden, Lund: Studentlitteratur, s. 151–167. 
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  گرید یدارند و برخ یدست به کار  یادیعالقه ز ی، برخدارند یمتفاوت قیآموزان عالمعتقد بودند که دانش «اصالحات» مدافعان

 اما در مقابل منتقدیند. ستنیمناسب ن «یآموزش عال» یاندازه برا کیهمه به عبارت دیگر از نظر آنان  به ای! یبه کار فکر

های مختلف نقش ی، دانش آموزان را برادانش آموزان ی طبقاتیوابستگ با محوریتسیستم آموزشی  کردند کهاستدالل می

به ای  نیازی که  انتخاب دوره های فنی و حرفه به این دلیلاز طبقات کارگر  دانش آموزان عمدتا و کندتربیت می اجتماعی 

ها این دوره الزمه ی آن نیست  و ادبی هم  و توانایی نوشتن متون علمی ندارد اجتماعی و فرهنگی، ینظر میمفاهخواندن 

بالفاصله و بعد از اتمام دوره های فنی و  هاآن نییپا نمراتو  یو با توجه به دانش سطح بیترت نی. به اکنندرا انتخاب می

بیشتر به  باال ومتوسط  اتکودکان طبق گرید یطرف. از گیرندیان قرار میکارفرماوارد بازار کار می شوند و در اختیار  حرفه ای

 یطبقات یجامعه کیخود را در  تیموقع هیبه اشکال مختلف سرما یکنند و با دسترسمی به آموزش عالی/نظری گرایش پیدا

های اشغال پستها در آینده  با آن. رندیگیقرار م تقسیم کار اجتماعیبرتر قدرت در تیموقع کیکنند و در یم ترمستحکم

 کنند. شان عمل میا منافع طبقاتیبدر هماهنگی کامل کلیدی 

 یروین لیمنتشر نشود. به علت تعدو مدارس ها در سطح مهدکودک یاز مشکالت آموزش یکه گزارش ستین یسوئد روزدر   

، عمال کاری شدیدو فشار  دهیآموزش ند انیاستفاده از مرب ن،ییگذشته، دستمزد پا یچند دهه یها طمهدکودک مدارس کار در

و آموزش  یکیاز پداگوژ یاثر کمتر بایتقر تریاهیبه خصوص در مناطق حاش و مدارس از مهدکودک ها یدر درصد قابل توجه

  شود.با کیفیت مشاهده می

 ایگر کودکان و مداخله یبر روش آموزش مشارکت یشاتیاست که چه گرا نیبحث ا نجایابندی باید تاکید کنم که برای جمع

 میدانیکنند. حداقل میقا خالف آن حرکت میدق یاناتیداشتند و چه جر دیآموزش کودکان تاک یتر براامکانات گسترده نیبر تام

 ییهارنامهب یصدا شده همگبا آنان هم ینجف نیشاهکه اکنون  ییهایراستند و دستاول بود یجزو دسته هاستیمارکس که

خود را پشت  ،یکارپنهان یکرده است اما آنان برا جادیرا ا یکه هم اکنون معضالت بزرگ در سر پروراندند و اجرا کردندرا 

 نیمنظورشان فقط اسالم است و گرنه اغلب انمایی های نخبا استداللو مذهب)تازه آن هم  سمیمارکس هیعل یآبک ییشعارها

برخورد نجفی  نیبه امثال شاه دیبا هیزاو نیاند. اتفاقا از اکرده میدارند( قاپر رنگی  دیتاک یحیمس یهاارزش یایبه اح اناتیجر

انتخاب بکند و احساس  اندتویکودک م یتیخوب در چه وضع ،یشما طرفدار انتخاب آزاد کودکان هست نکهیکرد که مگر نه ا
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 ای ،سوزد یبچه م یپا یکند پوشاک بچه را هم عوض کند و الیوقت نم ینفره که مرب 60 یبکند؟ در مهدکودک یراحت

سر کودکان  ییاختصاص دهد و در همان زمان بال  هر کودک یمناسب را برا یبتواند حداقل زمان یکه هر مرب یمهدکودک

که بخواهند در مغز  ستین یکه اوراد مذهب یدارهیضدسرما یشهیدهند، اند یآدرس غلط م ینجف نیامثال شاه د؟یاین گرید

 یشیآزاداند  یو واقع ینیع ینهیزم ،آموزش تیبه وضع هاستی، اتفاقا نقد مارکسشده است نگران شانیبچه فرو بکنند که حاال ا

ی هویتی و ایدئولوژیک نیست بلکه نقد داری محدود به یک دغدغهها در نقد سرمایهرویکرد مارکسیستکند. یرا فراهم م

 ی کودکان است. داری از این منظر معطوف به احیای امکانات واقعی و فراگیر آموزش برای همهسرمایه
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