اسطورة مدارس تیزهوشان
دكتر محمد حسني عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
باورها و عقاید یکي از ساحت های مهم و اساسي وجود هر انساني است .این باورها مي تواند منشاء بسياری از كردارها و
گفتارهای ما باشد .برای هر نظام و جامعه ای هم وجود همين باورهای مشترك قابل تصور است .این باورهای مشترك
منشا بسياری از هنجارها و ارزش های هر جامعه ای محسوب مي شود .درست و نادرست بسياری از اعمال انسان ها و
جوامع به این باورها بر مي گردد .یک شخصيت پویا و هم چنين یک سازمان پویا به مثابه شخصيتي حقوقي ،باید مدام
باورها و عقاید خودش را نقد و بازنگری نماید تا از بروز اعمال نادرست و غلط خود پيشگيری نماید .خود شناسي هم ناظر
به شناسایي ،اصالح و پاالیش پيوستة این باورها در دو قلمرو فردی و جامعوی است .سخت ترین و پرهزینه ترین تالش
برای بازنگری در باورها ،به باورهای ریشه دارتر برمي گردد .باورهایي كه بسيار مورد ارج و احترام هم قرار مي گيرند .مانند
اسطورهایي كه در جامعه ای مورد احترام هستند .اسطوره های جوامع باورهای ریشه داری هستند كه ریشه در برخي
تجارب و رویدادهای كهن گذشته یک جامعه داشته باشند.نظام آموزشي هم با همه اجرا و مؤلفه هایش به مثابه یک
شخصيت حقوقي ،دارای باورهایي است و بسياری از اعمال نظام (برنامه ها ،طرح ها  ،چگونگي برخورد با چالش ها و
مشکالت و  )....از این باورها یا اسطورهها نشأت ميگيرند .باورهایي كه هميشه به نفع نظام آموزشي نيست و در مواردی به
نظام آموزشي آسيب ميزنند .در نظام آموزشي ما باورهایي وجود دارند كه شبيه اسطوره ها هستند .باورها یا اسطورههای
آموزشي گاهي چنان قوت و ریشه دارند كه به چالش كشيدن یا نقد آنها بسيار دشوار بوده و ميتواند برای فرد و جامعه
هزینههای سنگيني درپي داشته باشد.
اما باید پذیرفت كه از ناحيه این باورهای شبه اسطوره ،به دليل نقد ناپذیری  ،نظام آموزشي آسيب مي بيند و از پویایي
به دور مي ماند .از آنجا كه اسطوره ها پيوسته شکل مي گيرند و ریشه مي دوانند بنابراین نيازمند آنيم كه پيوسته در نظام
آموزشي اسطوره شناسي كنيم .اسطوره شناشي یعني ساخت شکني از باورهای تربيتي سخت و صلب شده در نظام آموزشي.
یکي از باورهای اسطوره ای تربيتي،باور به ضرورت ایجاد شرایط ویژه و فوق العاده و متمایز(مجزا) برای پرورش تيزهوشان
یا استعدادهای درخشان 1است .بر اساس این باور ،كودكان تيزهوشي وجود دارند كه نيازمند آموزش ویژه در شرایط جدا
سازی شده هستند .این باور از سال های دور در بين جوامع شکل گرفته است اما در ایران از سال های اول انقالب اسالمي

 . 1نخبه گرایي و نخبه پروری از اندیشه های بسيار قدیمي است .این اندیشه كه به تعریف و تصور از عدالت مربوبط مي شود به صورت نظاممند در كتاب
جمهوریت افالطون در ترسيم مدینه فاضله ( بهتر است گفته شود عادله) و نظام آموزشي مطلوب آن به خوبي تبيين و تشریح شده است .اما سازوكاری كه در
تشکيالت مدارس سمپاد كشورمان دنبال مي شود با سازوكارهای تبيين شده توسط افالطون متفاوت است.
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شکل اجرایي به خود گرفت و منجر به تاسيس و گسترش مدارس تيزهوشان یا در سطوح راهنمایي و متوسطه (متوسطه
اول و دوم فعلي) شده است .به دالیل گوناگون روز به روز بر تعداد آن افزوده شده و خانواده های بيشتری متقاضي آن شود.
مدارس تحت پوشش سمپاد ،مدارسي هستند كه با بودجه عمومي و با امکاناتي كامالً متفاوت از مدارس معمولي كه در
آنها فراهم شده است ،تالش مي كند دانش آموزاني كه تيزهوش شناخته مي شوند یا برچسب تيز هوشي به آنها زده مي
شود را جذب و تربيت نماید .این ساختار ویژه آموزشي برای جامعه و خانواده ها جذابيت زیادی داردو به مروربه یک
تشکيالت جاافتاده و مقبول تبدیل شده است.،اما این جا افتادگي فرهنگي نباید مانع نقد و بازنگری در آن شده باشد
در افتادن نظری با این مساله ،خود نيازمند بحث و پژوهش بسيار پيچيده و طوالني است با وجود این در مجالي كوتاه مي
خواهم  ،نقدی بر تفکرات پشتيبان این تشکيالت آموزشي داشته باشيم .هرچند كنده پر روز و ستبر این باور شبه اسطوره
ای اخيرآ تکاني خورده است و شک و تردیدهای جدی در جامعه نسبت به صحت این باور تربيتي گسترش یافته است.
شواهد و رویدادهای موجود نشان مي دهد كه از جنبه عملي و اجرایي مواجهه با این جریان كه گروه ها و طبقات قدرتمند
جامعه از آن به شدت حمایت نيز مي كنند كار ساده ای نيست .اما در مقام نظر این امکان وجود دارد كه آسوده از برخي
دغدغه های عملي و سياسي ،به بررسي و نقد این اندیشه پرداخت.
به گمانم محل نزاع عدالت است .در واقع پرسش اساسي این است كه ایا این مدارس مصداق عدالتند یا مصداق بي عدالتي؟
من ادعا مي كنم كه این مدارس در شرایط كنوني كشور ،مصداق بي عدالتي هستند .زیرا كه فراهم كردن فرصت های ویژه
و پرهزینه آموزشي با بودجه عمومي برای كودكاني كه تصور مي شود هوش باالیي دارند مي تواند به نابرابری فرصت های
دسترسي به مزیت های اجتماعي( آموزش و تربيت با كيفيت) منجر شود .نابرابری آموزشي كه این مدارس به آن دامن مي
زنند منجر به نوعي تبعيض رنج آور مي شود.
این مدارس بر اساس تصوری از عدالت بنا گردیده است .در این تصور ،عدالت عبارت است از رعایت مالحظه استحقاق ها.2
بر اساس این تعریف ،در مسير تحقق عدالت باید تفاوت های فردی استحقاق یا ظرفيت های طبيعي(استعدادهای) افراد
مبنا قرار گيرد و بها داده شود و هر فرد متناسب با ویژگي هایش از توجه و امکانات متناسب بهره مند شود .مصداق تصور
فوق ،این است كه كساني كه باهوش و متفاوت از متوسط افراد هستند باید از امکانات ویژه برخودار شوند و آدم های با
هوش متوسط از امکانات معمولي .لذا چنين تصوری از عدالت پایه و مبنای شکل گيری مدارس تيز هوشان یا سمپاد است.

 2برای آشنایی با نظریه استحقاق در عدالت به کتاب نظریه اسالمی تعلیم و تربیت تالیف دکتر علم الهدی مراجعه نمایید
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ل این تعریف ،این واقعيت را نادیده مي گيرد كه استحقاق ها كه همان ظرفيت های
در نقد این تصور باید گفت كه او ا
طبيعي و ذاتي هستند در جریان تحقق و حيات فرد (مستحِق) ،قبض و بسط مي یابند .یعني شرایط اجتماعي مي تواند
در قبض و بسط ظرفيت ها یا استعدادهای افراد موثر باشد .پيشيني بودن ظرفيت ها یا استعداد ها بدون مالحظه شرایط
بيروني و دورنيِ تحققِ ظرفيت ها ،فرضي است كه توسط برخي متفکران معاصر ردّ شده است .از جمله شفلر فيلسوف
تحليلي كه دركتاب خود " در باب استعداد آدمي " ایده ای دیگر را در مقابل تعبير ارسطویي ظرفيت ها و استعدادها پيش
ی مشخص را نقد مي كند .هم چنين شواهد
مي كشد .او با طرح ایده استعداد بسيط ،نظریه پيش بنياد بودن استعداد ها ِ
تجربي از جمله تحقيقات در بارة هوش نشان مي دهد كه هوش افراد به ميزان قابل توجهي تابع شرایط و موقعيت های
زندگي است .به سخن دیگر نوعي عدم تعين بر ساحت استعدادها حاكم است.
دوم ،اندازه گيری و شناسایي ظرفيت ها و استحقاق های پيش بنياد(استعدادها)مورد نظراست .حتي اگر بپذیریم كه
استعدادها از پيش تعيين یافته اند .اما به سختي مي توان پذیرفت كه بتوان با ابزار نسبت ًا دقيقي آنها را شناسایي و اندازه
گيری نمود و بالمال مستعدین را در معرض آموزش ویژه قرار داد .ابزار روا و معتبری برای این مقصود وجود ندارد .راهي
جز این نيست كه اجازه داد همه انسان ها در معرض تجارب سازنده قرار گرفته و در شرایط و موقعيت های غني شده،
بروز و ظهور توانایي های افراد مستعد را شاهد بود.
سوم ،نظریه استحقاق در تبيين عدالت اجتماعي مي تواند در دست قدرتمندان به ابزاری برای بي عدالتي تبدیل شود .با
برچسب زني به افراد یا خرید و فروش برچسب ها در بازار مکارة جامعه ،به بي عدالتي در جامعه دامن بزند .یعني نظریه
استحقاق بدون پيوستي برای شناسایي مستحق كارآمدی نخواهد داشت.
در مقابل این تصور ،تصور دیگری از عدالت وجود دارد .بر اساس ان  ،پایه و اساس عدالت در برابری فرصت هاست نه تمایز
فرصت ها .این عدالت توزیعي است .بنابر این تصور و دیدگاه فيلسوفاني كه به این تعریف از عدالت باور دارند ،در ذات و
نهاد مفهوم عدالت  ،برابری نهفته است .برابری در یک جامعه انساني به این معناست كه باید مزیت های اجتماعي به گونه
ای باشد كه همگان فرصت برابر برای دسترسي به آن را داشته باشند .نباید به بهانه تفاوت ها ،حتي طبيعي ،مزیت های
اجتماعي برای گروهي اسان یاب و برای گروهي سختیاب و یا غيرممکن باشد .این موضوع در زمينة تربيت رسمي و
عمومي(آموزش و پرورش) كه در عصر حاضر مبنای دست یافتن به سطح كيفي از زندگي فردی و اجتماعي است نيز باید
به صورت جدی رعایت شود .برابری به عنوان پایه و اساس برقراری عدالت ایجاب مي كند كه جامعه از برقراری حداقل
فرصت های تربيتي با كيفت(استانداردهای آموزشي) برای تمامي آحاد اطمينان حاصل نماید تا شایستگي های پایه مبتني
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بر ویژگي های مشترك انساني آحاد جامعه محقق شود .این همان رسالت اصلي تربيت رسمي و عمومي( نظام آموزشي)
است كه در مباني نظری تحول بنيادین به تفصيل در باره آن بحث شده است.
نخبه گرایاني چون افالطون هم در تبيين نظام آموزشي عادالنه( عدالت تربيتي) ،به برابری فرصت های آموزشي برای آحاد
جامعه صرف نظر از وابستگي طبقاتي ،نظر دارند .در نظام آموزشي پيشنهادی افالطون نخبگان در مسير طبيعي و در بستر
عمومي امکانات برابر آموزشي بروز و ظهور مي یابند .به زبان افالطون فلز وجودی افراد در جریان و بستر برابر تربيتي ظهور
و بروز پيدا مي كند.
بر اساس این تصور از عدالت ،جامعه ای كه از فقر امکانات آموزشي در بسياری نقاط كشور برای فرزندانش در رنج و تعب
است تشدید تمایز فرصت ها برای گروهي( كه حتي اگر فرض كنيم تيز هوش یا استعداد درخشان به معنای دقيق
هستند) غير اخالقي است .3در واقع مهم ترین استدالل اخالقي برای نقد مدارس تحت پوشش سمپاد همين استدالل
است.
بر اساس این استدالل ،نظام تربيت رسمي و عمومي ( نظام آموزشي) باید تالش كند تا امکانات و فرصت های با كيفيت
مقبول را برای همه صرف نظر از استعداد و ویژگي های فردی( استعدادها) خانوادگي ،قومي و طبقاتي و ...فراهم سازد.
زماني كه از توزیع نسبت ًا برابر این فرصت های آموزشي با كيفيت مقبول ،اطمينان حاصل نشده است .توجة ویژه به استعداد
های خاص(حتي به فرض وجود) نادرست و غير اخالقي است .از انجا كه از یک سو افق و چشم انداز توسعه وجودی انسانها
ال وابسته به شرایط و بستر تجارب كمال
نامتعيين و نامشخص است و از سوی دیگر ،تحقق توسعه وجودی انسانها كام ً
بخش است .لذا ،این بسترهای كمال بخش باید به نحو برابر برای همگان فراهم شود.
در راستای همين تصور از عدالت و برای دفاع از حذف مدارس تحت پوشش سمپاد از ساختار نظام تربيت رسمي و عمومي
استدالل دیگری را مي توان اقامه كرد .توسعة فرصت های برابر و با كيفيت ( شرایط و بستر تجارب كمال بخش) برای
عموم آحاد جامعه ،مزیت و بهروری اجتماعي بسيار بيشتری دارد تا سرمایه گذاری بر روی استعدادهای خاص .روشن است
سعادت و نيکبختي یک جامعه بر دوش عموم افراد با لیاقت است ،نه محدود انسان های نخبة با كفايت.
 . 3روشن است كه توجه ویژه به كودكان كم توان (ذهني ،جسمي و )...و ایجاد مدارس ویژه برای آنها ،ماهيتا با مداس سمپاد متفاوت است .زیرا كه این مدارس
ویژه برای این منظور ایجاد شده اند كه فرصت های برابر آموزشي را برای آنها فراهم كنند تا آنها به كسب حداقل شایستگي های ضروری برای زندگي مستقل
دست یابند .زیرا تصور بر این است كه به دليل شرایط ویژه این گروه از كودكان ضعيف و ناتوان از نظر طبيعي ،جداسازی حداقلي برای فراهم كردن فرصت
برابر ضرورت دارد .این كار  ،در تبيين های فلسفي از عدالت به مثابه برابری به تبعيض مثبت مشهور است .بر این اساس تبعيض مثبت برای تحقق برابری
ضرورت دارد.
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نکتة حساس و اساسي تر این است كه در ميانة این بخش عظيم كودكان و نوباوگان كه در شرایط بسيار ضعيف و امکانات
اندك آموزشي درس مي خوانند بسيارافرادی وجود دارد كه در این شرایط نامساعد و گاه آسيب زا ،استعدادهایشان جوانه
نزده خاموش مي شوند و جامعه از داشتن آنها محروم مي شود .مشکل جایي شدت مي گيرد كه فقر امکانات آموزشي
برای گروه بي شماری از افراد به ایجاد و توسعه كجروی های اجتماعي منجر مي شود كه آثار وخيمي برای جامعه به همراه
دارد .توجه به پرورش تعداد اندكي از آحاد جامعه موجب توليد بخش گسترده ای از افراد اسيب رسان مي شود به گونه
ای كه جامعه برای جبران آن هزینه هنگفتي را متحمل مي شود .اگر از این منظر نيز به موضوع نگاه كنيم غير اخالقي
بودن آن كامال آشکار است.
در حالي كه هزاران هزار كودك این مرز و بوم از حداقل های آموزش با كيفيت برخوردار نيستند چرا باید تعدادی خاص
كه برچسب باهوش خورده اند از امکانات كامالً متمایز برخوردار باشند .عمداً از اصطالح بر چسب استفاده مي كنم .زیرا
كه روش های گزینش مدارس سمپاد با نظریه های جدید هوش نيز حتي ناسازگار بوده و تصور مخدوش و قابل نقدی از
هوش و استعداد ،مبنای گزینش خود قرار داده اند كه جز برچسب نام دیگری نمي توان بر آن نهاد .از این رو عمومي سازی
امکانات با كيفيت آموزشي تنها راهبرد برای توسعه پایدار اجتماع است .در واقع توسعه پایدار تنها از این طریق قابل تحقق
است .تا هنگامي كه جامعه از این عمومي سازی كيفيت آموزشي فارغ نشده است توجه و سرمایه گذاری روی افراد باهوش
آسيب زاست .توسعه ای كه متکي بر نخبگان جامعه باشد ناپایدار و لرزان است با نسيمي چون مهاجرت فرو مي ریزد.
استدالل دیگری كه مي تواند از منظر جامعه شناختي از مواضع فوق حمایت كند این است كه نخبگان زماني در جامعه
ثمربخش و اثر گذار خواهند بود و به تعالي جامعه یاری مي رسانند كه آحاد جامعه به رشد كافي رسيده باشند .در جامعه
ای كه به دليل فقر آموزش های عمومي به لحاظ مناسبات انساني مخدوش و نبض حياتش ضعيف مي زند ،نخبگان روی
به مهاجرت مي آورند و در جایي سکنا مي گزینند كه ثمر بخشتر باشند .این به واقع نظریه ای برای تبيين مهاجرت(فرار)
مغزها هم هست.
شاید در یک تصور و تبيين دیگر از مفهوم عدالت بتوان تركيبي از دو معنای یادشده یعني مالحظة تفاوت ها و برابری
فرصت ها را ارائه داد .تکاپوی فکری تلفيق در تعبير از عدالت ،ما را به سمت تعبيری تشکيکي و ذومراتبي 4از مفهوم
عدالت پيش مي برد .این تعبير از عدالت در مباني نظری سند تحول بنيادین بخش فلسفه تربيت رسمي و عمومي بيان
 . 4این معنا از عدالت را در كتاب مباني نظری سند تحول در بخش فلسفه تربت رسمي و عمومي ذیل بيان ویژگي عدالت محوری مي توانيد دنبال كنيد.
این مباني در سال  1390مورد تایيد شورای عالي آموزش و پرورش و شورای عالي انقالب فرهنگي قرار گرفته است .مخالفت شورای عالي انقالب فرهنگي با
حذف مدارس سمپاد با توجه به این مباني نظری عجيب به نظر مي رسد  .بهتر است شورا به مصوبات قبلي خود مراجعه كند.
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شده است .در این الگوی عدالت تربيتي مندرج در مباني نظری سند تحول بنيادین چنين بيان شده است كه در مفهوم
عدالت هم برابری نهفته است هم تفاوت .برابری بر شکل گيری جنبه های مشترك انسان ها( شایستگي های مشترك)
برای تحقق یک جامعه صالح و سالم تاكيد مي كند .لذا در برنامه ریزهای ها اولویت با فراهم كردن فرصت های برابر است
تا عموم انسانها بتوانند ظرفيت های مشترك و سازنده و تعالي بخش خود را در عرصة اجتماع محقق نمایند و سپس در
همين شرایط فرصت های برابر است كه به خودی خود تفاوت ها نيز بروز مي نماید و آشکار مي شود .یعني تنوع و تفاوت
ها به نحو اخالقي تری در شرایط برابر بروز مي كند .طبق این جریان تحقق عدالت در جامعه با برابری فرصت ها آغاز مي
شود و در جریان تشدید عدالت به سمت مالحظه تفاوت ها حركت مي كند .یعني شرط الزم و كافي برای تحقق عدالت
در سطح رعایت تفاوتها و دادن حق به هر ذیحقي آن است كه ما راهبرد توزیع برابر فرصت های با كيفيت تربيتي را در
دستور كار قرار دهيم.
البته این سخن بدان معناست كه به استعدادهای ویژه توجه نمي شود .بلکه به نحو طبيعي و اخالقي تری به استعدادها در
این الگوی عدالت آموزشي نيز مورد مالحظه قرار مي گيرند به این صورت كه به خودی خود در توسعه و عمومي سازی
فرصت های با كيفيت آموزشي ،استعدادها نيز سر بر مي آورند .یعني خود را نشان مي دهند آنگاه است كه جامعه به این
استعدادها توجهي نيز مي كند .به سخن دیگر راهبرد برخاسته از چنين تصوری از عدالت همانا عام گرايي كيفيت آموزشي
است نه خاص گرايي كيفيت آموزشي .از بطن عام گرایي فرصت های با كيفيت آموزشي نيز تفاوت ها و تمایزها به نحو
بهتری سر بر مي آورند و آنگاه مورد توجه قرار مي گيرند .البته تفاوت ها در استعدادها و توانایي هاست.
در این الگو از عدالت آموزشي نظام تربيت رسمي و عمومي مبنای خود را بر تحقق و توسعه ویژگي ها مشترك انساني
قرار مي دهد .برای این منظور ،فرصت های آموزشي با كيفيت حداقلي (استاندارد) را برای تمامي احاد جامعه فراهم مي
كند .از آنج ا كه بروز توانایي های خاص و ویژه افراد بر پایه شکل گيری توانایي های مشترك انساني است بنابر این ،حق
تقدم با مشتركات(توانایي های ضروری پایه و مشترك انساني) و برابری فرصت هاست .اما در عين حال به لحاظ زماني نمي
توان تقدمي تاخری برای بروز تفاوت ها قائل شد لذا نباید از تفاوت ها هم غفلت ورزید .اما این توجه به تفاوت ها نباید به
سياست عمومي سازی كيفيت آموزشي خدشه ای وارد سازد یعني باید به گونه ای تفاوت ها مورد مالحظه قرار گيرد كه
اخالقي بوده و بدون جداسازی صورت پذیرد .طرح شهاب بر این مبنای نظر و تصوری از عدالت و برآمدگي طبيعي افراد با
استعداد در شرایط برابر كيفي استوار است .طبيعت برای قناری ها شرایط ویژه ای فراهم نکرده است .قناری ها در همان
شرایطي رشد یافته اند كه گنجشک ها و كبوترها رشد كرده اند.
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