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نقن    ورم که در منطقه محل زندگی دوران کودکی من،، يینی از شنرکا کنه ا نو       آبه ياد می

تري، تالش  آن بود تا درختی جديد به بار نیايد! او در تصنورات  دار بود، عمدهباغبان را عهده
شد! وقتنی سناير شنرکا بنه     آمدن آن حا ل نمیباربارنیامدن منافعی داشت که از خود از اي، به

به ظاهر هم چننی،  کردند، ايشان مسئولیت داشت تا به آبیاری آن بپردازد و کشت نهال اقدام می
ها يشان بود. او به واقع قبل از آبیاری مقداری نفت پای ريشه اي، نهالظاهر عمل اکرد. اي، می
گرداند؛ به نحنوی کنه   کشید و مجدد به جای خود برمیبا  می به میزانیريخت و يا آنها را می

هنای نوکشنته را ننابود    نهنال های ضنعی   اند. اي، عمل ايشان ريشهمشخص نشود جابجا شده
کرد تا برآيند اما به واقنع  شدند. به ظاهر ايشان آبیاری میعد از مدتی خشک میکرد و آنها بمی

 کرد تا اعمال تخريبی خود را بپوشاند!  آبیاری می
ظاهر اي، بود که درخت به موقع کاشته شده، آبیاری شده، سبز هم شنده و بعند خشنییده!    

گشنت و  که مطرح منی ها گرفت. چه فرضیهها  ورت میيابی خشییدن تالشپس برای علت
م از خنود درخنت   کنر »رسیدند که شد تا به اي، نظريه میبا شواهدی مردود شمرده میهر يک 
شد تا سنال بعند   بار ديگر به ايشان وجوهی داده میاند. ها مشیل داشتهيعنی اينیه نهال« است!

کم کم پذيرفتنند  خشیید! مالیان از شهری ديگر نهال نو آورد و بیارد! آنها نیز در سال بعد می
های همنان شنريک کنه    های آنان واجد شرايط کشت درخت نیستند! فقط زمی،زمی، که ا و  

 چنی، کششی دارند! شدخود باغبان هم محسوب می
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منورد   اعنم  یبه معنا نجايمدرسه در اگونه است!  قصه مدرسه نوي، در ايران امروز همی،
گذاری ی. سیاستمدرسه متوسطه و مدرسه عال ،يیمدرسه ابتدا ؛ که بر سه قسم است:است نظر

و به  است کالبدش را نگاه داشتهمدرسه طی چهار دهه گذشته به نحوی حرکت کرده است که 
نهنادی در   0بنحوی بماند که کار نهاد مدرسه نوي، را پی  نبرد!دهند که بماند اما آن چیزی می

گنر، نقدکنننده و   گسنتر، پرسن   اننايی آفنري،، د بخ ، شايسنتگی جامعه باشد اما نه نهاد آگاهی
 ! 2؛ بلیه نهادی مردهطلبا الح

ممین، و   بنه مندد آن برايشنان    جهان ریتا تدب آموزدیعلم م نوي، به شاگردان خود مدرسه
سازد تنا خنود را منديريت کننند و از     مدرسه نوي، شاگردان خود را توانمند میمطلوب گردد، 

ننوي، بنه   مدرسنه   ،3يی يابنند رهنا  تین تبع ه کنند و از جهان بدرستی بهره گیرند و آزادگی پیش
گنر  و محاسنبه  ،یبو واقع ندتا از آرزو دست بردار دهدیمريزی ی برنامهستگيشاشاگردان خود 

 یعنن ي و هدر ندهنند!  تا هدر نروند! دآموزیم یخودشناس شاگردان خودبه  نوي، مدرسه ،ندشو
 ننوي،  مدرسنه  ی! وقتن نابود نسازندجهان را های تیخلق را و قابل یهاخود را و توان یهاتوان

از  ای سرشنار جامعنه  یعنن ياسنت؛   یداشنت کنه مملنو از تبناه     میخواه یانباشد، آنگاه جامعه
توان نشان داد که مدرسنه ننوي،   چه شواهدی می و هدردادن! یآرزوپرور ،یبردگ ،يیرگرايتقد

 پردازد؟در ايران به کار و مسئولیت خود می
کشنند کنه در   چند دهه است که مرده و  دای مرگ آنرا کودکانی فرياد منی  مدرسه ايرانی

تنر از همتاينان خنود در    اند و عملیردی ضعی تیمز و پرلز شرکت کرده المللیبی،های آزمون
با نمرات منفی وارد دانشنگاه   دهند ورسانند که کنیور مینوجوانانی به گوش می 0منطقه دارند!

گیرنند و در جامعنه،   کنه از مدرسنه گنواهی مهنارت منی     کشند وش مید شوند! جوانانی برمی

                                                 
در کجای ايران باشد؛ در روستای لوور میناب در استان هرمزگان يا مدرسنه چنگیزپنور در    کند که اي، مدرسهفرقی هم نمی .0

 شوش تهران!
مرگ مدرسه ن »اهلل فاضلی با عنوان دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر نعمت ای ارزشمند ازدر شماره بعدی اي، نشريه مقاله .2

 به تحلیل عمیق و علمی اي، موضوع اختصاص دارد.رسد که به انتشار می« مرگ سوژه
اردهم پروری؟ آموزش و برنامه درسی ايران در قرن چهپروری يا بنده(: برده0010اهلل. )پور، نعمتموسی»شايد مطالعه مقاله  .3
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 نامیده شده، مفید باشد. تبعیتبرای فهم آنچه 
ه فراينند عمنل   در ايران خبر دارم؛ اما بهتر است برای قماوت دربناره آن بنه شنواهد مربنو  بن     « بازی المپیادها»م، هم از . 0

 سازی شاگردان مراجعه کرد.آماده
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! حتی مديرانی هم که ضم، داشنت، مندرپ پاينان تحصنیالت     شايستگی انجام کاری را ندارند
مدرسه عالی همچنان قادر نیستند متنی را روخوانی کنند يا سخنی را بدرستی برانند، همی، بنار  

 زننند! پرونده شیايت و جنايت هم چنی، فرينادی منی   کنند! هزاران)آموزه( را با خود حمل می
سوز پزشنیان و مهندسنان و   مديريت ناکارآمد جامعه، انحرافات رو به ازدياد، خطاهای خانمان

 های نا واب از دي، و قانون،های جامعه، استنبا های ناراست از واقعیتتولیدکنندگان، تحلیل
نهادی(، نامهربانی با ملنت بهنگنام قندرت،     ناديدن ديگری )چه در سطح فردی و چه در سطح

اخالقی در زبان و عمنل، دوربنودن   و شهوت گفت،، بی نیردن مخال ، ناتوانی در گفتگوتحمل
شنواهد معتبنر،    نندادن بنه  نشنناخت، حقنوو و قنوانی، اجتمناعی، تن،     از شجاعت ابراز عقیده، 

خوددانشنمندانگاری،   و خودخنواهی، خودمحنوری و   جويیجويی فارغ از قابلیت، منفعتگنج
زدن از شفافیت و پاسخگويی، طلب مرگ برای ديگنری و  ت، دلیل و خودپسندی،سرسختی بی

گری  احبان قدرت، خنود را تنا رسنیدن ارابنه منرگ قنادر بنه        درخواست بقای خود، ستاي 
ها نشانه ديگنر اين، را   مديريت جامعه ديدن و آرزوکردن تحمیق ملت به اسم تربیت؛ همه و ده

 0زنند که: مدرسه مرده است!ياد میفر
های مدرسه دارای اثربخشی نیست! يعننی  مرگ مدرسه بدان معناست که آموزش و فعالیت

تربیت انسان برای زيست، در جامعه )انسان اجتماعی( را هدف خود قرار ننداده اسنت!   مدرسه، 
قسیم کار اجتمناعی  داند تا در تانسان اجتماعی يعنی شهروندی که خود را عموی از جامعه می
متعهند بنه شنفافیت،     هنای خنود  در مقامی و موقعیتی واقع شود و در اقدام به انجام مسنئولیت 
ارتبنا  بنا خلنق معننا      بنودن  در پاسخگويی، اخالو و عدالت بماند. اي، انسان حتی خندايی 

تنه  جامعه است. مدرسه نوي، متعهد بود کنه انسنان فرهیخ  شود؛ مگر آنچه که خارج از امور می
تربیت کند و او را برای حیات اجتماعی آماده سازد؛ اما آنچه به اسم مدرسه باقی اسنت انسنان   

های چندگانه زنندگی اسنت   دهد! مدعیست که در پی تحقق شايستگیمعمولی هم تحويل نمی
کند! مدعیسنت کنه در   اما شخص فاقد توانايی حل مساله و مديريت خوي  را وارد جامعه می

دارانی بنرای  ی انسانی کارآمد برای سیاست و مديريت و فرهنگ است اما چماوپی تربیت نیرو
دهد. مرگ مدرسه يعنی ناکارآمدی مدرسه در تاديب و تهديد و تقابل و تهاجم تحويل ملت می

سازی مردم بنرای زيسنت، در جامعنه واقعنی در جهنان کننونی. منرگ        تربیت اجتماعی و آماده
 ز رقبای خود و از مدارس جايگزي،!مدرسه يعنی عقب ماندن مدرسه ا
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مرگ مدرسه بدان معناست که کالبد آن برجاست ولی زندگی آن گرفته شنده! يعننی کتناب    
درسی دارد، اما خالی از محتوای آموزنده؛ يعنی ساختمان دارد اما فاقد استاندارد آموزشی؛ يعنی 

رای ايفنای نقن  الگنويی!    معلم دارد اما فقیر در کیفیت شايستگی و محروم از کیفیت زندگی ب
تنوان انتظنار   ثیری منی أتوان ديند و ننه تن   ت که مدرسه مرده است و از مرده نه اثری میاس اي،

! آنچه شودکشید؛ نه در آن آموزش مقرر محترم است و نه از آن يادگیری اعتالبخ  حا ل می
بنه رعاينت   هنای مجبنور   در اي، فما و تعامل به طور عملنی جرينان دارد اجتمناعی از انسنان    

 و از واقعیت حیات و محتنوای کنالم   2کنندر از برنامه درسی پنهان عمل میکه متأث 0هاستآيی،
سنت آخنر تحصنیالت خنوب! مدرسنه      اآموزند که: اي،معلمان و پژوهشگران و دانشمندان می

 3«شود!از مدرسه نوي، آبی گرم نمی»ای در برابر است که کنونی آيینه
ست؛ خواه آموزگار در مدرسه ابتدايی يا دبیر در مدرسه متوسنطه ينا   جويی، معلم انماد علم

ای آنان در اي، نهاد امروز ايران چه آمنوزه  استاد در مدرسه عالی. ديدن فعل و فعالیت و فردای
برای بیننده فیور دارد؟ حتی شنیدن حرف آنان چه پیامی برای شنونده دارای تامنل دارد؟ آننان   

جامعه کنونی قرار دارند تا الگنويی بنرای نورسنیدگان )کودکنان،     خود در کجای چرخه حیات 
الگو قلمداد کرد؟ در مدرسه توان نوجوانان و جوانان( عر ه جامعه باشند؟ چه چیز آنان را می

نوي،، حیثیت و اعتبار دارندگان و  احبان علم و نق  کنونی و آينده آنان است که اعتمناد بنه   
عتماد است که پیام آنان را در جان مخاطب )شاگرد( وارد و جاری آورد و اي، اآنان را پديد می

سازد. کدامیک از کارگزاران مدرسه کنونی ايرانی در جايگاهی قرار دارند که واجد حیثیت و می
 و امیدآفري، باشد؟  بخ ی الهاماعتبار
تناده از  ای دور افاسنت. منرده   بارترمیان اي، مردگان، وضع مدرسه عالی )دانشگاه( اس  در

جامعه و علم و ادب و اخالو و حل مساله و نقد اجتماعی و ... و منتهم بنه خطاهنای فنراوان.     
برای آن دو از سوی عامه مردم ممی، است طلب آمرزش شود، اما اي، سومی از آن نیز محروم 

                                                 
مزگان( ، دانشگاه فرهنگیان هر0010ارديبهشت  8« )دانشگاه در ايران شدنآيینی»اهلل فاضلی با عنوان به سخنرانی دکتر نعمت .0

 مراجعه شود.
( مراجعنه  0010تیر ماه  7« )محورروشهای تدريس نوي، با رويیرد پژوه »به سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه در کارگاه  2.

 شود.
که فقط زمنی، او دارای   القاء کند پی آن بود تا به ديگران در روايت ابتدای سخ، آوردم که يیی از شرکای باغ در روستا در .3

رقیب چیز ديگنری  « آن»اند تا ملت به آن برسد که بنیاد آن را بر باد داده ،کشت است! در اينجا هم رقبای مدرسه نوي، قابلیت
 است! آنجا زمینی حا لخیز است!
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کند که نجنبند تنا شنايد شنرايط     اگر اندپ جانی هم در آن باشد، امید به بقا به او القا می است!
دانشگاه، نهادی از نهادهای جامعه است که حتی اتصال آن هم با ا ل  0تغییر کند و زنده بماند!

، ننه  سنازد پژوه  منی ای از جامعه که نه مساله جامعه برای آن خود قطع شده است. جداافتاده
آفريند، نه اقتصناد جامعنه بنرای آن فر نت آزمنون      نگ جامعه برای آن موضوع گفتگو میفره

 نعت و کشاورزی و امنیت و نه سیاست و مديريت جامعنه بنه دانن  آن    دهد، نه نوآوری می
ننه   شنود. . هر نوع اتهامی به همه جوارح و ارکان آن نسنبت داده منی  2کندابراز نیاز و عالقه می
اي، تیرها در امان است و نه رهسپاران )دانشجويان( و نه رهبران )اسنتادان و  دان  علمی آن از 

کند بدون ارتبا  بنا  پژوهشگران( آن! خود را بناچار از جامعه خود جدا ساخته است. کاری می
کننند. ننه محصنو ت     آنرا فهم منی دانند و نه مديران پیام جامعه پیرامون. نه مردم زبان آنرا می

آموختگان  دارای توان متناسب برای کار در  نعت و کشاورزی و ت و نه دان برای مردم اس
اختینار دارد،   مدرسه عالی از آن جهت که فمای فیزيینی بزرگتنری در   .3خدمات کنونی ايران
اسنت کنه اتصنالی بنه      هنايی محلی برای حمور و فعالیت گروه ای،سسهؤبیشتر از هر نهاد و م

اند تنا در آن  برافرازند! اي، نهاد را همچون يک زمی، خالی ديدهحاکمیت دارند تا در آن خیمه 
)نهادی( که قدرتی دارد، عَلَمی برپا کند! همه نهادهای ديگر اجتماعی که در جامعه  هر شخصی

 انند و قاعندتا   ای نیز در مدرسه عالی برپا کنرده دارای دفتر و دستک و علم و کتل هستند، شعبه
مندرن را از کنار ا نلی خنود، يعننی تولیند، انتقنال،         که اي، نهادتنها هنرشان هم همی، است 

بیارگیری و نقادی علم نوي، و اثربخشی آن در زندگی و رفناه منردم، محنروم سنازند! تعنداد      
نهادهايی که در دانشگاه برپا هستند را بشماريد تا بدانید که آنها به چه میزان قدرت دارند تا در 

نهاد خود يک جامعه است که بايد هر نهاد اجتماعی ديگنری در   کار آن اخالل کنند! گويی اي،
هننوز دو مدرسنه    ای هم در آن داشته باشد؛ حتی نهاد متولی معارف ديننی! ذيل حیومت شعبه

 اند.حیومتی درامان مانده 0ابتدايی و متوسطه از اي، بلیه

                                                 
بینار  نشینی بهنگام شیست و عقب های جنگ معمو  فنون حفظ جان است که در میدان، يیی از «دادنخود را مرده جلوه». 0
 آيد!می

 ديدار وزرای دولت از علمای حوزه علمیه را مقايسه کنید با ديدار آنان از برتري، دانشگاههای کشور برای کسب راهنمايی!. 2
اند در جامعه امنروز اينران جنايی ندارنند بندان      آموختگان که خوب آموختهاي، موضوع دو وجه متفاوت دارد: برخی دان . 3

هنم کنه   در سطحی است که  نعت و کشاورزی وخدمات بندان نیناز نندارد! برخنی      اند و دانايی آنانسبب که خوب آموخته
از  اسنت  تواند! اي، گروه دوم، البته، گاه به واسطه وابستگی و تعلنق ممین،  اند جايی ندارند بدان سبب که کاری نمینیاموخته

 های مذکور برخوردار شوند! نعمت حمور در عر ه
 گ معی،(.گرفتاری، سختی. ج. باليا )فرهن .0
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آن را بنه   از جنای درآورده و مجندد   گنذار آموزشنی(  درخت مدرسه را باغبان آن )سیاست
هاي  به عمد قطع شده است! آنچنه هسنت   ظاهر در خاپ فرو نشانده تا آشیار نشود که ريشه

جان است. جان مدرسه نوي،، تربینت بنرای زيسنت، در اجتمناع و بینارگیری علنم       کالبدی بی
بشری مبتنی بر کوش  و خطاهای انسانی در خدمت رفاه و دوری از رنج زندگی است؛ فنارغ  

محور. مدرسه در ايران امروز محور باشد يا اجتماعوزش که فردمحور باشد، دان از رويیرد آم
موريت خود بعننوان ينک   أها جان  را ستانده و مدرسه را از مبه چیزهايی سرگرم است که آن

ديندن و شننیدن   »نهاد جامعه مدرن، محنروم سناخته اسنت. تربینت اجتمناعی يعننی آمنوزش         
. 0گناه )موجنود زمیننی(   زيسنت سرنوشت و هنم عصر و همهمنوع و ؛ آنهم ديگری هم«ديگری

های فنردی بنرای زيسنت، در    يابد که در خدمت توسعه شايستگیمدرسه نوي، وقتی حیات می
زمانی( مبتننی بنر   اجتماعات کنونی بشری )از جامعه محلی تا جامعه جهانی در زمی، واقعی اي،

و تا بدامان آن بازنگردد، جان منرده آن  قرار گیرد  معطوف به توسعه دستاوردهای علمی بشری
 آرايم؛ که به مدد آن پیام  شنیده شود:( می077حافظ ) غزل. اي، کالم را به يابدحیات نمی

 دو ينننار زينننرپ و از بننناده کهننن، دومننننی    

 مننن، ايننن، مقنننام بنننه دنینننا و آخنننرت نننندهم

 هننر آن کننه کنننج قناعننت بننه گنننج دنیننا داد     

 بینننا کنننه روننننق ايننن، کارخاننننه کنننم نشنننود 

 تننننوان دينننندنننننندباد حننننواد  نمننننی ز ت

 ببنننی، در آيننننه جنننام نقننن  بنننندی غینننب   

 از اينن، سننموم کننه بننر طننرف بوسننتان بگذشننت

 بنه  نبر کنوش تنو ای دل کنه حنق رهنا نینند        

 مِننزاج  دَهْنننرَ تَبَنننهْ شننند در ايننن، بنننال حنننافظ 

 فراغتننننی و کتننننابی و گوشننننه چمنننننی   

 اگننر چننه در پ ننیَم افتننند هننردم انجمنننی     

 مننی فروخت يوسن  مصنری بنه کمتنري، ث    

 به زهد همچو تويی يا به فسنق همچنو مننی   

 در اي، چم، که گلی بنوده اسنت ينا سنمنی    

 که کس بنه يناد نندارد چننی، عجنب زمننی      

 عجب که بوی گلی هسنت و رننگ نسنترنی   

 چنننی، عزيننز نگینننی بننه دسننت اهرمنننی    

 کجاسنننت فینننر حییمنننی و رای برهمننننی

                                                 
( برای و   آن پناه برد: آن يینی  000نام داد و به تمثیل مو نا )مثنوی، دفتر اول: بخ  « از م، رهیدن»شايد بتوان آن را  0.

گفت  برو هنگام نیست/ بر چنی، خوانی مقام خام نیست/ خنام  «! م،»آمد در ياری بزد/ گفت يارش کیستی ای معتمد/ گفت 
پزد کی وارهاند از نفاو/ رفت آن مسیی، و سالی در سفر/ در فراو دوست سوزيد از شرر/ پخته را جز آت  هجر و فراو/ کی 

ادب لفظی ز لنب/  گشت آن سوخته پس باز گشت/ باز گرد خانۀ همباز گشت/ حلقه زد بر در بصد ترس و ادب/ تا بنجهد بی
: اکنون چون منی ای م، در آ/ نیست گنجنايی  ای دلستان/ گفت« تويی»بانگ زد يارش که: بر در کیست آن؟/ گفت بر در هم 

 دو م، را در سرا.


