سلبریتیِ سرگردان از پداگوژی چه میداند؟
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چندی پیش شخصی به نام لیلی بازرگان لینکی از یک گزارش گاردین را در توییتر خود منتشر کرد که حاوی هشدارهایی
جهت جلوگیری از تاثیرپذیری محتوای آموزشی مدارس انگلیس از تفکرات «رادیکال» بود که منظور هم تفکرات و گرایشات
«ضد سرمایهداری» و مذهبی عنوان شده بود .شاهین نجفی(خواننده) هم این توییت را ریتوویت کرده و به روال
ناخونکزنیهای ابلهانهای که مدتیست به حوزههای فسلفه و علوم اجتماعی میزند ،مارکسیسم را در کنار مذاهب به عنوان
اندیشه ای خطرناک توصیف کرده که از حیث تمایل برای براندازی سرمایهداری به خصوص برای کودکان خطرناک است و
کودکان باید از «شر»شان در امان باشند.
جای تعجب نیست صدور چنین بخشنامههایی در کشوری همچون انگلستان که نخستین گامها را در پیشبرد سیاستهای
نئولیبرالیستی در راستای خصوصیسازی و مقرراتزدایی برداشته است ،اما اینکه چطور و چرا چنین اخباری دستمایهی
سلبریتیهای رنگارنگ ایرانی برای حملهی هماهنگ با گرایشات دستراستی به جنبش سوسیالیستی و مبارزاتی در ایران و
جهان میشود خود جای بررسی جداگانه دارد و با توجه به میزان مخاطبان عمدتا جوان این افراد که در غیاب نهادهای
اجتماعی و سیاسی قدرتمند و رسانههایی معتبر برای خود موقعیتی دستوپا کردهاند ،واکنش انتقادی به این قشر هم شاید در
چهارچوب یک نبرد هژمونیک ضروری باشد.
«عصر تاچریسم» در انگلستان که با شاخصههایی همچون کمتر کردن بودجههای آموزشی؛ بهداشتی و رفاهی منجر به
افزایش بیکاری و فقیر تر شدن میلیونها نفر شد -از دل همین کشوری پدیدار شد که اینک برای محتویات کتب آموزشی
کودکان نسخه پیچیده است .اجبار و اصرار بر حذف «نقد سرمایهداری» در کتب درسی که با ژست انسانی دفاع از آزادی بیان
توجیه شده است خود نقض کنندهی آشکار آزادی بیان است .باید به شاهین نجفی و همتایانش که برای چند صباحی در غرب
زیسته اند و با گرایشات دست راستی همراه و همصدا شدهاند و طوطیوار و بدون مطالعه و بدون تفکر انتقادی سخنان آنها
را تکرار میکنند یادآور شد که در همین غرب سالهای سال و تقریبا از عصر روشنگری تا کنون بحث دربارهی فاعلیت،
سوژگی و کنشگری کودک به طور جدی وارد عرصه ی آکادمیک و متعاقب آن فضای عمومی جامعه شده است .کودک
کاسهای خالی نیست که با تجربه و دانش و گفتههای من و شما پر شود بلکه کودک متناسب با مکان و زمانی که در آن
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زیست میکند با محیط پیرامون خود وارد تعامل میشود ،میآموزد و میآموزاند؛ تاثیر میگیرد و تاثیر میگذارد .تحت تأثیر
گفتمانهای هژمونیک قرار میگیرد اما از طرف دیگر ضد گفتمان میسازد .کودک سوژه است و کنشگری میکند؛ پرسوجو
و اعتراض میکند و قدرت و موقعیت بزرگسال و هر آنکه در سلسله مراتب قدرت جایگاه باالتری دارد را به چالش میکشد.
البته این آشکار است که در جوامعی که زیرساختهای اقتصادی،فرهنگی و آموزشی فراهم نیست و آزادی مطبوعات ،آزادی
فعالیت تشکلهای سیاسی و اجتماعی ،دستگاه قضایی مستقل موجود نیست و مرکزگرایی اقتدارگرا و مردساالری بر جامعه
مسلط شده ،ایجاد مکانیسمهایی برای مشارکت پایدار و معنادار بزرگساالن هم دشوار است و البته موانع برای کودکان بسیار
بیشتر است.
بسیاری از منتقدان نظام آموزشی و جامعه شناسان و پژوهشگران در امور کودک و نوجوان ،متاثر از آرا و اندیشههای مارکسیستی
بوده اند و به نقد جدی کاپیتالیسم و نقش آن در بازتولید نابرابری های فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی بین کودکان و نوجوانان
پرداخته اند .افزایش خشونت علیه کودکان؛ بهره کشی جنسی و جسمی از آنها؛ ازدواج اجباری؛ کار کودک؛ دیگریستیزی؛
نژادپرستی؛ مهاجرستیزی؛ ظهور گرایشات راست و مذهبی افراطی و شکاف عمیق طبقاتی را ماحصل دنبال کردن سیاستهای
بازار آزاد؛ خصوصیسازی؛ حذف منابع مالی و تسلط گفتارها و سیاستهای جریانات دستراستی در دهههای اخیر دانستهاند.
به عنوان یه مثال؛ پائول ویلیس ) ( Paul Willisاز چهرههای معروف مدرسهی بیرمینگهام؛ پیربوردیو ؛ ایوان ایلیچ
) ،(Ivan Illichدونالد برودی ) ،(Donald Broadyاسوین اریک لدمن ) (Sven-Eric Liedmanو باسیل
برنشتاین ) ( Basil Bernsteinبه نقش سیستم آموزشی و محتوای کتاب های درسی در بازتولید طبقه و انواع نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی از منظری مارکسیستی پرداخته اند .به طور مثال و به طور خیلی مختصر؛ پائول ویلیس 2در کتاب معروف
خود «تربیت تا کار مزدی» با استفاده از روش اتنوگرافی به بررسی رفتارهای پسران جوان دبیرستانی و تحلیل این گفتمان
که «آنها شرور و درس نخوان و دعوایی و سکسیست هستند و تنها به درد کار مزدی می خورند» پرداخته است .در این
مطالعه ،ویلیس بعد از مشاهدات و مطالعات و گفتوگوهای بسیار نشان میدهد که چگونه برخی از پسران طبقه کارگر انگلیس
در برخورد با مدرسه فرهنگ مقاومت در برابر هنجارها و ارزشهای طبقه متوسط را -که مدرسه آن را نمایندگی میکند-
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ایجاد میکنند .در واقع آنها احساس خشم و نارضایتی خود را از مسلط بودن نُرمها؛ کُدها و ارزشهای طبقهی متوسط در
مدرسه به این شکل بروز میدهند و آنها اذعان کردند که احساس تعلق خاطر به مدرسه ندارند و خود را کامال غربیه با
مدرسه و محتوای کتب درسی آن میبینند .و یا باز هم اگر به صورت خیلی خالصه بخواهیم شرح دهیم پیر بوردیو و آنت
الریو 3هردو عوامل موفقیتهای تحصیلی و حرفهای کودکان را به پیشینه و سوابق خانوادگی آنان و میزان دسترسی آنها به
منابع اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سمبولیک دانستهاند .یعنی کودکان در خانوادههای مرفه و با والدین تحصیل کرده بسیار
راحتتر میتوانند تاثیر ساختارهای اجتماعی و سیاسی را به خاطر دسترسیشان به منابع سرمایه مختلف را کمرنگ کنند و به
پیشرفتهای تحصیلی و کاری چشمگیر نایل شوند .الریو به روش مشابه در کتاب «کودکی نابرابر»؛ دالیل اینکه کودکان و
نوجوانان طبقهی کارگر در مقایسه با کودکان طبقهی متوسط درمدرسه ،در کار گروهی و در مواجهه با موسسات و نهادهای
عمومی کمتر میتوانند حرف و ارادهی خود را به کرسی بنشانند و کمتر میتوانند منافع طبقاتی خود را ارتقا بدهند و یا اینکه
نمیتوانند با مذاکره شرایط و قواعد بازی را به نفع خود برگردانند را ناشی از تاثیر طبقهی اجتماعی والدین بر روی زندگی
کودک میداند .او در کتاب خود به روشنی اعالم میکند که این مشکالت نباید به معنای پایینْدست بودن کودکان طبقهی
کارگر و یا بیکفایتی والدین آنها تعبیر شود بلکه ریشه در جامعه ای دارد که بر طبل فردگرایی میکوبد و با وجود نابرابریهای
ساختاری و زندگی بسیار سخت طبقات فرودست ،امکان تمرین برای کسب توانایی های زبانی و یادگیری «کُدهای اجتماعی»
از آنها سلب شده است.

سوژگی کودک و نوجوان
اصوال چون کودک در سلسله مراتب قدرت جایگاهی ندارد و به دلیل اقتصادی وابسته به بزرگساالن است ،در مواقع بحرانی
جزو اولینها هستند که بیشترین آسیب را میبینند .ازین رو با صرف نظر از بخش بسیار کوچکی از کودکان در سطح جهان؛
بیشتر کودکان در دنیای امروزی و واقعی طعم خشونت؛ فقر؛ تبعیض؛ جنگ؛ بهره کشی جنسی و جسمی؛ کار اجباری و ازدواج
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اجباری را چشیدهاند و لمس کرده اند پس چطور میشود انتظار نداشت سیاسی بشوند و وضعیت موجود را نقد نکنند و در پی
علل و ریشههای مشکالتی که گریبانگیرشان شده و اتفاقا به تبع وجود قوانین نابرابر و تبعیضآمیز که کودکیشان را ربوده
مداخلهگری و کنشگری نکنند .اصوال کودک را جدا و دور از سیاست نباید دید .آشنایی مختصر با جامعهشناسی کودکی شاید
برای فهم این مطلب پر بدک نباشد.
پیدایش علم جامعه شناسی کودکی ) (childhood sociologyبه تحولی رادیکال در درک مفهوم کودک و کودکی
منجر شد .جامعه شناسی کودکی ،بر خالف نظریههای سنتی جامعهپذیری ،کودک و کودکیْ را یک ساخت اجتماعی فرهنگی
و حتی سیاسی میداند که از زمان به زمان و مکان به مکان متغییر است و یک شکل ثابت و ایستا از کودکی وجود ندارد و
مفهوم کودک و کودکی متغییر است .به عنوان مثال مفهوم کودکی در یک کانتکس اروپایی (حاال که مدعیان از آموزههای
خود در دنیای غرب دم میزنند) تغییرات رادیکالی را از سر گذرانده است .معنای کودکی در عصر حاضر با مفهوم کودکی در
عصر فئودالیته یا قرون وسطی و یا در گفتمانهای مدرنیسم و پستمدرنیسم متفاوت هستند .در هر دوران و با توجه به
کانتکست مشخص و گفتارهای مسلط و سیاستهای حاکم ،مفهوم کودک و کودکی به طور متفاوتی تعریف شده اند .به طور
عمومی کودک و کودکی بر اساس چهار دیدگاه تعریف شده اند:
 )1کودک به عنوان ابژه.
)2کودک به عنوان فاعل؛ فاعلی که فاعلیت ندارد و به دلیل سن و تجربهی کم بایستی با کمک تجربه و علم بزرگساالن
پخته و بالغ شود.
 )3کودک به عنوان سوژه که تاثیر میگذارد و تاثیر میگیرد.
 )۴و در نهایت کودک به عنوان سوژهای که مداخلهگری میکند و به فعالیتها و تحقیقاتی که برای او انجام میشود با
مشارکت و مداخلهگری خود معنا میبخشد .بر اساس این دیدگاه ،کودکان دارای فاعلیت و قدرت تاثیر گذاری هستند و افرادی
الیق ،دانا و با صالحیت محسوب میشوند پس باید در فرآیند تصمیمگیری در اموری که بر زندگی آنها تاثیر میگذارد
(معماری و طراحی فضاهای عمومی شهری خاص کودکان مثل پارکها ،مراکز تفریحی ،طراحی حیاط مدرسه ،استخدام کادر
جدید در مدرسه و چگونگی حمل و نقل و تردد  )...مشارکت داده شوند .اینجا و همین حاال باید آرا و نظرات کودکان جدی
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گرفته شود و شرایط را برای دخالتگری هر چه بیشتر کودکان در امور مربوط به خود هموار کرد .در واقع در سالهای اخیر
پژوهشگران و متخصصین امور کودک و نوجوان یکی از دالیل عدم موفقیت مشارکت هرچه بیشتر کودکان در مسائل اجتماعی
را نداشتن قدرت سیاسی کودکان بر میشمارند .برای نمونه جان وال ۴در مقالهی خود در مورد حاشیهنشینی زنان ،بردهها و
کودکان در دوران گذشته نشان میدهد که چگونه طی دو قرن و در اثر شکوفایی دموکراسی ،گروههایی که قبالً مطرود و در
حاشیه بودند -همچون زنان ،بردگان و رنگین پوستان -به مرور زمان و با شکل گیری جنبش های اعتراضی تا حد زیادی به
رسمیت شناخته شدند .اما با وجود این که کودکان زیر  18سال یک سوم کل بشریت را تشکیل می دهند ،این گسترش
دایرهی شمولیت دموکراسی به طور عموم کودکان را در بر نگرفت .کودکان و نوجوانان تاثیری بر روی تصمیم گیریهای
سیاسی ندارند چون کودکان همواره قطب مخالف بزرگساالن تعریف شده اند ،پس از این رو «دموکراسی» فقط شامل حال
بزرگساالن میشود .برای اینکه دموکراسی بتواند حقوق کودکان را نمایندگی کند الزمه اش تعریف مجدد از مفهوم شهروندی
است .اعطای حقوقی ناچیز به کودکان هم راهی به سمت شمولیت کودکان نیست بلکه کودکان همانند بزرگساالن باید حقوق
مخصوص به خود را داشته باشند حتی با وجود تفاوتهای کودکان با بزرگساالن .مشارکت دادن کودکان و وسعت یافتن
دامنهی دخالتگریشان نه تنها راهی برای تمرین دمکراسی است بلکه این رویکرد کودک را فردی مقتدر و دارای عاملیت و
حق و حقوق مربوط به خود می داند.
کافی است مروی کوتاه به جنبشهای اجتماعی سالهای گذشته در اقصی نقاط دنیا بکنیم -از تظاهرات در شیلی و آمریکا
تا عراق و ایران -تا شاید متوجه کنشگری و مداخلهگری کودک و نوجوانان بشویم .کودکان و نوجوانان قیام آبانماه 13۹8
را کسی به خیابانها نکشاند ،همچنان که دانش آموزان و محصلین شیلی که در اعتراض به افزایش قیمت بلیط تظاهرات
گسترده ای برگزار کردند را کسی شستوشوی مغزی نداده بود؛ جوانان و بچه های مدرسه ای که به همراه دوستان و معلمین
و والدین خود در جنبش  black lives mattersشرکت کردند را کسی با اهداف ایدئولوژیکی به عرصهی نبرد نیاورد؛
هرگز چنین نبود؛ آنها سوژههایی بودند و هستند که تجربهی زیستهی زندگی عینی و واقعیشان تحت سیستم سرمایهداری
و بازار آزاد به همراه «اصالحات احزاب دست راستی» و پیامدهایش بر نظام آموزشی و کیفیت زیست و زندگی و سالمت
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روانشان آنها را در خیابان گرد هم آورده است .اعتراض به گتو شدن مناطق مسکونی؛ خشونت پلیس؛ تبعیض در بازار
کار؛ گسترش روز افزون فقر؛ خصوصیسازی بخشهای عمومی و حاشیهنشینی تمهای مشترک تمامی این اعتراضات بودند.
در واقع به واسطهی آسیب و ضرری که سیستم سرمایهداری به محیط زیست ،بدن ،سالمت روان و زندگی آنها وارد
میکند و تمامی عوامل پیشگفته انگیزه و محرک ورود آنها به میدان نبرد و مقاومت خیابانی بوده است و نه «شستوشوی
مغزی» آنها توسط مارکسیسم و جریانات سیاسی! جنبش محیط زیستی که از سالها قبل شروع شده بود با درخشش
نوجوانی سوئدی به نام گرتا تونبری به موضوعی داغ در سطح جهان تبدیل شد و این هم مثال دیگری هست از کنشگری
کودکان و نوجوانان .بیجهت نیست که شاهین نجفی در یکی از برنامههای به اصطالح «فلسفی-تحلیلی» خود ،گرتا تونبری
و لحناش را مسخره میکند و دغدغهی او را به عنوان «رمانتیزم» معرفی میکند! گرمایش زمین و تغییرات محیط زیستی و
خشکسالی و باال آمدن آب دریاها ،آتش گرفتن جنگلها و غارت منابع طبیعی زندگی بسیاری از کودکان و نوجوانان را در
معرض خطر قرار داده به صورتی که امروزه مهاجرت به دلیل تغییرات اقلیمی یکی از پیامد های اصلی این وضعیت محسوب
میشود.
علت این توییتپراکنیهای بی محابا در مورد موضوعی مربوط به «کودکان» و ریتوییت کردنهای هیجانی افرادی همچون

شاهین نجفی ،ریشه در یک رویکرد «چایلدیستی» دارد .الیزابت یانگ برول  5در کتاب «چایلدیسم ،مقابله با تعصب علیه
کودکان» 6از مفهوم چایلدیسم برای روشن کردن تعصبات و پیش داوریهای موجود علیه کودکان بهره میگیرد و توضیح
میدهد چگونه کودکان به دلیل موقعیت وابستهای که به بزرگساالن دارند روزانه در معرض سو استفاده قرار میگیرند بیآنکه
بزرگساالن و محیط پیرامونی کودک بخواهد کوچکترین تامل و بازنگری در نحوهی صحبت کردن و رفتار خود با کودک
داشته باشند بلکه بالعکس همه چیز طبیعی و عادی به نظر میرسد .الیزابت این مفهوم را مترادف با آنتیسمیتیزم(یهودستیزی)،
راسیسم(نژادپرستی) و سکسیسم(جنسیتزدگی) میداند بدین منظور که کودکستیزی و تحقیر و تمسخر کودک و جایگاه
پایینتری را برای کودک و کودکی در نظر گرفتن و شرکت ندادن کودک در امور مربوط به او منوط به تعصبات و
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پیشداوریهای ما راجع به آنها است ،یعنی بزرگساالن همواره در مورد کودک در حال قضاوت هستند .به کودک و افکارش
و نظراتش به دیدهی ظن نگریستهاند ،حرفها و گفتههایش را یا گوش نمیدهند یا سرسری رد میشوند چون به نظرشان
«قاعدتا» حاوی نکتهی بدیع و تازه و جالبی نخواهد بود .چایلدیسم را میتوان این گونه تعریف کرد :تعصب علیه کودکان بر
این اساس که آنها امالک و دارایی بزرگساالن هستند و میتوانند (یا حتی باید) برای تأمین نیازهای بزرگساالن کنترل شوند،
به بردگی کشانده و یا حذف شوند .در یک جامعهی چایلدیستی ،کودکان زیردست و فرمانبر بزرگساالن و -هر آنچه برایشان
تصمیم گرفته میشود -هستند ،چون آنها «نادان و احمق و نابالغ» محسوب میشوند و نمیدانند چه چیزی برای آنها مفید
است و این وظیفه ی بزرگساالن است که با دانش و علم و تجربهی خود آنها را کمک کنند.

طبق کنوانسیون حقوق کودک؛ «کودکان حق شرکت در فرایند تصمیم گیری و همچنین حق آزادی فکر و بیان را دارند»،
یعنی کودکان حق دارند نظراتشان را آزادانه ابراز کنند .در تمام اموری که مربوط به کودکان و زندگانی آنهاست نه تنها
باید مورد سوال قرار بگیرند بلکه باید نظراتشان را جدی تلقی کرد و در عرصهی عمل از افکار و عقاید آنها در بهتر شدن
شرایط زندگیشان بهره جست .از ابراز عقاید آزادانهی کودکان اغلب جلوگیری میشود .تغییر این رویه نیاز به یک تحول
اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دارد.
حتما شاهین نجفی آزاد است هر طور می خواهد بیندیشد و میبینیم که ایشان هنوز چند سالی نیست که شهروند آلمان شده
ولی قدم هایی بلندی به سمت جریاناتی برداشته که اتفاقا هدفشان محدود کردن آزادی اندیشهی دیگران است .در اروپا هم
داریم جریاناتی آشنا که کمونیسم را با نازیسم یکی فرض میکنند و با استفاده ی ابزاری از «حقوق کودک و شنیدن صدا و
نظرات کودکان» برای دریافت بودجه های مالی برای پیش بردن پروژههای بی محتوایی که از زندگی واقعی کودکان به دور
است بهره می برند و یا از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای باال بردن درصد رای دهندگان انتخاباتی بهره می جویند .اما
صرف نظر از این جریانات ،در مورد حقوق کودکان همانطور که در باال قید شد در اروپا قدم های بزرگی در این زمینه برداشته
شده است .حداقل از دههی هفتاد آنچه در سطح آکادمی برای آموزش کودکان مطرح بوده تاکید بر روشهای مشارکتی و بر
پایهی محوریت سوژگی کودکان در جریان آموزش بوده است .اما دیدیم که تحوالت سرمایهداری از دههی هشتاد به بعد چه
بالیی بر سر محیط های آموزشی آورده است .مطالعات بینالمللی بسیاری نتیجهی اسفناک اصالحات آموزشی احزاب
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دستراستی در اروپا را به کرات نشان داده اند .به طور مثال  Wiborg (2009)7در مقالهی خود خاطر نشان میکند در
انگلیس و با ظهور تاچریسم از اوایل دهه ی  1۹80چگونه تغییرات اساسی متناسب با بازار در بخش دولتی و در سیستم مدرسه
آغاز شد .خصوصیسازی ،تأسیس مدارس خصوصی ،حق انتخاب مدرسه و حاکم شدن ارزشها و معیارهای بازار در رقابت
تنگاتنگ مدارس برای جذب دانشآموزان از طبقات مرفه و با بهانههای واهی و با سرباز زدن از ثبت نام دانشآموزان مناطق
حاشیه ای و کم درآمد -که از ویژگی های متمایز تغییرات جدید بود -منجر به افزایش تفکیک مدارس ،تفکیک بیشتر
مسکن )گتو سازی)  ،کاهش برابری در ارایهی یک آموزش با کیفیت به تمام شهروندان کشور و شکاف عمیق بین نتایج
درسی و سطح علمی و کیفیت دانش شد .در مورد کشوری دیگر همچون سوئد ،ماتیاس نی لوند (2018) 8در مقالهی خود
نشان میدهد که از نظر تاریخی ،سیاست آموزش سوئد بر یک مدرسه ناهمگن )بچه ها با پیشینههای مختلف طبقاتی و
زبانی و مذهبی) و منسجم متمرکز بوده است .به منظور ایجاد یکپارچگی و برابری و کمتر کردن هر چه بیشتر شکاف اجتماعی
و اقتصادی ،تاسیس مدارس منسجم و ناهمگن از اهمیت واالیی در سوئد برخوردار بود .چرا که مدرسه را در جایگاه نقشی
جبرانی برای کمتر کردن شکاف طبقاتی و اجتماعی محسوب میکردند و هم اینکه اینگونه مدارس به عنوان مکان تعامل
دموکراتیک برای مالقات تمامی شهروندان از نواحی مختلف ،امکان شناخت و باال بردن فهم از شرایط زندگی افراد مختلف
را فراهم میکرد .اما این روند در نتیجه سیاستهای نئولیبرالی از دهه  1۹۹0شکسته شد و فردیت ،رقابت ،تقاضا و قابلیت
اشتغال جایگزین آن شده است .او در ادامه اضافه نشان میدهد که چطور این تغییرات قانونی که از سال  2011توسط احزاب
لیبرالی در آموزش متوسطه اعمال شد ،بر مبنای یک دوگانهسازی بین کار فکری و کار یدی به پیش رفت و برنامههای
آموزشی مدارس مقطع متوسطه به برنامههایی برای آمادگی برای تحصیالت عالی/نظری و آمادگی شغلی/فنی تقسیم شد.
به موجب تغییر سیاستهای آموزشی ،تغییراتی درمفاهیم کتابهای درسی ایجاد شد و پیشنیاز خواندن و درک کردن مباحث
نظری و توانایی تحلیل مسایل اجتماعی و سیاسی از کتب درسی دورههای فنی و حرفهای حذف شد .در عمل این بدان معنی
بود که این «اصالحات» قانونی برای آماده سازی دانشجویان برای زندگی حرفه ای یا تحصیالت دانشگاهی انجام شده است.
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مدافعان «اصالحات» معتقد بودند که دانشآموزان عالیق متفاوتی دارند ،برخی عالقه زیادی به کار دستی دارند و برخی دیگر
به کار فکری! یا به عبارت دیگر از نظر آنان همه به یک اندازه برای «آموزش عالی» مناسب نیستند .منتقدین اما در مقابل
استدالل میکردند که سیستم آموزشی با محوریت وابستگی طبقاتی دانش آموزان ،دانش آموزان را برای نقشهای مختلف
اجتماعی تربیت میکند و عمدتا دانش آموزان از طبقات کارگر به این دلیل که انتخاب دوره های فنی و حرفهای نیازی به
خواندن مفاهیم نظری ،اجتماعی و فرهنگی ندارد و توانایی نوشتن متون علمی و ادبی هم الزمه ی آن نیست این دورهها
را انتخاب میکنند .به این ترتیب و با توجه به دانش سطحی و نمرات پایین آنها بالفاصله و بعد از اتمام دوره های فنی و
حرفه ای وارد بازار کار می شوند و در اختیار کارفرمایان قرار میگیرند .از طرفی دیگر کودکان طبقات متوسط و باال بیشتر به
به آموزش عالی/نظری گرایش پیدا میکنند و با دسترسی به اشکال مختلف سرمایه موقعیت خود را در یک جامعهی طبقاتی
مستحکمتر میکنند و در یک موقعیت برتر قدرت درتقسیم کار اجتماعی قرار میگیرند .آنها در آینده با اشغال پستهای
کلیدی در هماهنگی کامل با منافع طبقاتیشان عمل میکنند.
در سوئد روزی نیست که گزارشی از مشکالت آموزشی در سطح مهدکودکها و مدارس منتشر نشود .به علت تعدیل نیروی
کار درمدارس مهدکودکها طی چند دههی گذشته ،دستمزد پایین ،استفاده از مربیان آموزش ندیده و فشار کاری شدید ،عمال
در درصد قابل توجهی از مهدکودک ها و مدارس به خصوص در مناطق حاشیهایتر تقریبا کمتر اثری از پداگوژیکی و آموزش
با کیفیت مشاهده میشود.
برای جمعبندی باید تاکید کنم که اینجا بحث این است که چه گرایشاتی بر روش آموزش مشارکتی و مداخلهگر کودکان یا
بر تامین امکانات گستردهتر برای آموزش کودکان تاکید داشتند و چه جریاناتی دقیقا خالف آن حرکت میکنند .حداقل میدانیم
که مارکسیستها جزو دستهی اول بودند و دستراستیهایی که اکنون شاهین نجفی با آنان همصدا شده همگی برنامههایی
را در سر پروراندند و اجرا کردند که هم اکنون معضالت بزرگی را ایجاد کرده است اما آنان برای پنهانکاری ،خود را پشت
شعارهایی آبکی علیه مارکسیسم و مذهب(تازه آن هم با استداللهای نخنمایی منظورشان فقط اسالم است و گرنه اغلب این
جریانات به احیای ارزشهای مسیحی تاکید پر رنگی دارند) قایم کردهاند .اتفاقا از این زاویه باید به امثال شاهین نجفی برخورد
کرد که مگر نه اینکه شما طرفدار انتخاب آزاد کودکان هستی ،خوب در چه وضعیتی کودک میتواند انتخاب بکند و احساس
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 یا، نفره که مربی وقت نمیکند پوشاک بچه را هم عوض کند و الی پای بچه می سوزد60 راحتی بکند؟ در مهدکودکی
مهدکودکی که هر مربی بتواند حداقل زمانی مناسب را برای هر کودک اختصاص دهد و در همان زمان بالیی سر کودکان
 اندیشهی ضدسرمایهداری که اوراد مذهبی نیست که بخواهند در مغز،دیگر نیاید؟ امثال شاهین نجفی آدرس غلط می دهند
 زمینهی عینی و واقعی آزاداندیشی، اتفاقا نقد مارکسیستها به وضعیت آموزش،بچه فرو بکنند که حاال ایشان نگران شده است
 رویکرد مارکسیستها در نقد سرمایهداری محدود به یک دغدغهی هویتی و ایدئولوژیک نیست بلکه نقد.را فراهم میکند
.سرمایهداری از این منظر معطوف به احیای امکانات واقعی و فراگیر آموزش برای همهی کودکان است
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