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چون بمیرد مدرسه دنیای ما گردد «تباه!»1
نعمتاهلل موسیپور2؛ سردبیر
به ياد میآورم که در منطقه محل زندگی دوران کودکی من ،،يینی از شنرکا کنه ا نو نقن
باغبان را عهدهدار بود ،عمدهتري ،تالش

آن بود تا درختی جديد به بار نیايد! او در تصنورات

خود از اي ،بهبارنیامدن منافعی داشت که از بارآمدن آن حا ل نمیشد! وقتنی سناير شنرکا بنه
کشت نهال اقدام میکردند ،ايشان مسئولیت داشت تا به آبیاری آن بپردازد و به ظاهر هم چننی،
میکرد .اي ،ظاهر عمل ايشان بود .او به واقع قبل از آبیاری مقداری نفت پای ريشه اي ،نهالها
میريخت و يا آنها را به میزانی با میکشید و مجدد به جای خود برمیگرداند؛ به نحنوی کنه
مشخص نشود جابجا شدهاند .اي ،عمل ايشان ريشههای ضنعی

نهنالهنای نوکشنته را ننابود

میکرد و آنها بعد از مدتی خشک میشدند .به ظاهر ايشان آبیاری میکرد تا برآيند اما به واقنع
آبیاری میکرد تا اعمال تخريبی خود را بپوشاند!
ظاهر اي ،بود که درخت به موقع کاشته شده ،آبیاری شده ،سبز هم شنده و بعند خشنییده!
پس برای علتيابی خشییدن تالشها ورت میگرفت .چه فرضیهها که مطرح منیگشنت و
هر يک با شواهدی مردود شمرده میشد تا به اي ،نظريه میرسیدند که «کنرم از خنود درخنت
است!» يعنی اينیه نهالها مشیل داشتهاند .بار ديگر به ايشان وجوهی داده میشد تا سنال بعند
از شهری ديگر نهال نو آورد و بیارد! آنها نیز در سال بعد میخشیید! مالیان کم کم پذيرفتنند
که ا و زمی،های آنان واجد شرايط کشت درخت نیستند! فقط زمی،های همنان شنريک کنه
خود باغبان هم محسوب میشد چنی ،کششی دارند!

« .0تباه» در لغت به معنای «پايمال ،تل  ،تبه ،خ راب ،زايل ،ضايع ،فاسد ،منهدم ،هندر ،ممنمحل ،آشنفته ،پريشنان ،نابسنامان،
باطل ،نادرست ،ناراست ،خطا» (فرهنگ دهخدا) میباشد که در اينجا عالوه بنر آن معنانی ،بجنای چهنار کلمنه «تقنديرگرايی،
بردهواری ،آرزومندی ،هدردهی» قرار گرفته است؛ تا و فی از يک فرهنگ زندگی باشد! «زندگی تباه» ترکیب معمولی در زبان
عامه مردم است و «فرهنگ تباهی» هم مجموعهای از ارزشها و باورها و رفتارها و توجیهات و توسلها و دلیلهاست کنه آن
زندگی را «عقالنی» میسازد و «منطقی» جلوه میدهد؛ البته بر اساس موازي ،عقل قديم نه عقل مدرن.
 .2استاد برنامهريزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
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قصه مدرسه نوي ،در ايران امروز همی ،گونه است! مدرسه در اينجا به معنای اعنم منورد
نظر است؛ که بر سه قسم است :مدرسه ابتدايی ،مدرسه متوسطه و مدرسه عالی .سیاستگذاری
مدرسه طی چهار دهه گذشته به نحوی حرکت کرده است که کالبدش را نگاه داشته است و به
آن چیزی میدهند که بماند اما بنحوی بماند که کار نهاد مدرسه نوي ،را پی

نبرد! 0نهنادی در

جامعه باشد اما نه نهاد آگاهیبخ  ،شايسنتگیآفنري ،،داننايیگسنتر ،پرسن گنر ،نقدکنننده و
ا الحطلب؛ بلیه نهادی مرده!2
مدرسه نوي ،به شاگردان خود علم میآموزد تا تدبیر جهان بنه مندد آن برايشنان ممین ،و
مطلوب گردد ،مدرسه نوي ،شاگردان خود را توانمند میسازد تنا خنود را منديريت کننند و از
جهان بدرستی بهره گیرند و آزادگی پیشه کنند و از تبعینت رهنايی يابنند ،3مدرسنه ننوي ،بنه
شاگردان خود شايستگی برنامهريزی میدهد تا از آرزو دست بردارند و واقعبی ،و محاسنبهگنر
شوند ،مدرسه نوي ،به شاگردان خود خودشناسی میآموزد تا هدر نروند! و هدر ندهنند! يعننی
توانهای خود را و توانهای خلق را و قابلیتهای جهان را نابود نسازند! وقتنی مدرسنه ننوي،
نباشد ،آنگاه جامعهای خواهیم داشنت کنه مملنو از تبناهی اسنت؛ يعننی جامعنهای سرشنار از
تقديرگرايی ،بردگی ،آرزوپروری و هدردادن! چه شواهدی میتوان نشان داد که مدرسنه ننوي،
در ايران به کار و مسئولیت خود میپردازد؟
مدرسه ايرانی چند دهه است که مرده و دای مرگ آنرا کودکانی فرياد منیکشنند کنه در
آزمونهای بی،المللی تیمز و پرلز شرکت کردهاند و عملیردی ضعی تنر از همتاينان خنود در
منطقه دارند! 0نوجوانانی به گوش میرسانند که کنیور میدهند و با نمرات منفی وارد دانشنگاه
میشوند! جوانانی بر دوش میکشند کنه از مدرسنه گنواهی مهنارت منیگیرنند و در جامعنه،
 .0فرقی هم نمیکند که اي ،مدرسه در کجای ايران باشد؛ در روستای لوور میناب در استان هرمزگان يا مدرسنه چنگیزپنور در
شوش تهران!
 .2در شماره بعدی اي ،نشريه مقالهای ارزشمند از دانشمند بزرگوار جناب آقای دکتر نعمتاهلل فاضلی با عنوان «مرگ مدرسه ن
مرگ سوژه» به انتشار میرسد که به تحلیل عمیق و علمی اي ،موضوع اختصاص دارد.
 .3شايد مطالعه مقاله «موسیپور ،نعمتاهلل :)0010( .بردهپروری يا بندهپروری؟ آموزش و برنامه درسی ايران در قرن چهاردهم
چه راهی را طی کرده و به کجا رهسپار است؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،سال هفدهم ،شماره  ،50بهار »0 – 60 :0010

برای فهم آنچه تبعیت نامیده شده ،مفید باشد.
 .0م ،هم از «بازی المپیادها» در ايران خبر دارم؛ اما بهتر است برای قماوت دربناره آن بنه شنواهد مربنو بنه فراينند عمنل
آمادهسازی شاگردان مراجعه کرد.
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شايستگی انجام کاری را ندارند! حتی مديرانی هم که ضم ،داشنت ،مندرپ پاينان تحصنیالت
مدرسه عالی همچنان قادر نیستند متنی را روخوانی کنند يا سخنی را بدرستی برانند ،همی ،بنار
(آموزه) را با خود حمل میکنند! هزاران پرونده شیايت و جنايت هم چنی ،فرينادی منیزننند!
مديريت ناکارآمد جامعه ،انحرافات رو به ازدياد ،خطاهای خانمانسوز پزشنیان و مهندسنان و
تولیدکنندگان ،تحلیلهای ناراست از واقعیتهای جامعه ،استنبا های نا واب از دي ،و قانون،
ناديدن ديگری (چه در سطح فردی و چه در سطح نهادی) ،نامهربانی با ملنت بهنگنام قندرت،
تحملنیردن مخال  ،ناتوانی در گفتگو و شهوت گفت ،،بیاخالقی در زبان و عمنل ،دوربنودن
از شجاعت ابراز عقیده ،نشنناخت ،حقنوو و قنوانی ،اجتمناعی ،تن،نندادن بنه شنواهد معتبنر،
گنججويی فارغ از قابلیت ،منفعتجويی و خودخنواهی ،خودمحنوری و خوددانشنمندانگاری،
سرسختی بیدلیل و خودپسندی ،ت،زدن از شفافیت و پاسخگويی ،طلب مرگ برای ديگنری و
درخواست بقای خود ،ستاي

گری احبان قدرت ،خنود را تنا رسنیدن ارابنه منرگ قنادر بنه

مديريت جامعه ديدن و آرزوکردن تحمیق ملت به اسم تربیت؛ همه و دهها نشانه ديگنر اين ،را
فرياد میزنند که :مدرسه مرده

است!0

مرگ مدرسه بدان معناست که آموزش و فعالیتهای مدرسه دارای اثربخشی نیست! يعننی
مدرسه ،تربیت انسان برای زيست ،در جامعه (انسان اجتماعی) را هدف خود قرار ننداده اسنت!
انسان اجتماعی يعنی شهروندی که خود را عموی از جامعه میداند تا در تقسیم کار اجتمناعی
در مقامی و موقعیتی واقع شود و در اقدام به انجام مسنئولیتهنای خنود متعهند بنه شنفافیت،
پاسخگويی ،اخالو و عدالت بماند .اي ،انسان حتی خندايیبنودن

در ارتبنا بنا خلنق معننا

میشود؛ مگر آنچه که خارج از امور جامعه است .مدرسه نوي ،متعهد بود کنه انسنان فرهیختنه
تربیت کند و او را برای حیات اجتماعی آماده سازد؛ اما آنچه به اسم مدرسه باقی اسنت انسنان
معمولی هم تحويل نمیدهد! مدعیست که در پی تحقق شايستگیهای چندگانه زنندگی اسنت
اما شخص فاقد توانايی حل مساله و مديريت خوي

را وارد جامعه میکند! مدعیسنت کنه در

پی تربیت نیروی انسانی کارآمد برای سیاست و مديريت و فرهنگ است اما چماودارانی بنرای
تاديب و تهديد و تقابل و تهاجم تحويل ملت میدهد .مرگ مدرسه يعنی ناکارآمدی مدرسه در
تربیت اجتماعی و آماده سازی مردم بنرای زيسنت ،در جامعنه واقعنی در جهنان کننونی .منرگ
مدرسه يعنی عقب ماندن مدرسه از رقبای خود و از مدارس جايگزي!،
 .0باور دارم که مدرسه تنها عامل نیست؛ اما موثرتري ،عامل است که همچنان جوامع از آن بهره موثر میگیرند.
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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
معلم دارد اما فقیر در کیفیت شايستگی و محروم از کیفیت زندگی برای ايفنای نقن

الگنويی!

اي ،است که مدرسه مرده است و از مرده نه اثری میتوان ديند و ننه تنأثیری منیتنوان انتظنار
کشید؛ نه در آن آموزش مقرر محترم است و نه از آن يادگیری اعتالبخ

حا ل میشود! آنچه

در اي ،فما و تعامل به طور عملنی جرينان دارد اجتمناعی از انسنانهنای مجبنور بنه رعاينت
آيی،هاست 0که متأثر از برنامه درسی پنهان عمل میکنند 2و از واقعیت حیات و محتنوای کنالم
معلمان و پژوهشگران و دانشمندان میآموزند که :اي،اسنت آخنر تحصنیالت خنوب! مدرسنه
کنونی آيینهای در برابر است که «از مدرسه نوي ،آبی گرم

نمیشود!»3

نماد علمجويی ،معلم است؛ خواه آموزگار در مدرسه ابتدايی يا دبیر در مدرسه متوسنطه ينا
استاد در مدرسه عالی .ديدن فعل و فعالیت و فردای آنان در اي ،نهاد امروز ايران چه آمنوزهای
برای بیننده فیور دارد؟ حتی شنیدن حرف آنان چه پیامی برای شنونده دارای تامنل دارد؟ آننان
خود در کجای چرخه حیات جامعه کنونی قرار دارند تا الگنويی بنرای نورسنیدگان (کودکنان،
نوجوانان و جوانان) عر ه جامعه باشند؟ چه چیز آنان را میتوان الگو قلمداد کرد؟ در مدرسه
نوي ،،حیثیت و اعتبار دارندگان و احبان علم و نق

کنونی و آينده آنان است که اعتمناد بنه

آنان را پديد میآورد و اي ،اعتماد است که پیام آنان را در جان مخاطب (شاگرد) وارد و جاری
میسازد .کدامیک از کارگزاران مدرسه کنونی ايرانی در جايگاهی قرار دارند که واجد حیثیت و
اعتباری الهامبخ

و امیدآفري ،باشد؟

در میان اي ،مردگان ،وضع مدرسه عالی (دانشگاه) اس بارتر اسنت .منردهای دور افتناده از
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
 .0به سخنرانی دکتر نعمتاهلل فاضلی با عنوان «آيینیشدن دانشگاه در ايران» ( 8ارديبهشت  ،0010دانشگاه فرهنگیان هرمزگان)
مراجعه شود.
 .2به سخنرانی دکتر مقصود فراستخواه در کارگاه «روشهای تدريس نوي ،با رويیرد پژوه محور» ( 7تیر ماه  )0010مراجعنه
شود.
 .3در روايت ابتدای سخ ،آوردم که يیی از شرکای باغ در روستا در پی آن بود تا به ديگران القاء کند که فقط زمنی ،او دارای
قابلیت کشت است! در اينجا هم رقبای مدرسه نوي ،،بنیاد آن را بر باد دادهاند تا ملت به آن برسد که «آن» رقیب چیز ديگنری
است! آنجا زمینی حا لخیز است!
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است! اگر اندپ جانی هم در آن باشد ،امید به بقا به او القا میکند که نجنبند تنا شنايد شنرايط
تغییر کند و زنده بماند! 0دانشگاه ،نهادی از نهادهای جامعه است که حتی اتصال آن هم با ا ل
خود قطع شده است .جداافتادهای از جامعه که نه مساله جامعه برای آن پژوه

منیسنازد ،ننه

فرهنگ جامعه برای آن موضوع گفتگو میآفريند ،نه اقتصناد جامعنه بنرای آن فر نت آزمنون
نوآوری میدهد ،نه نعت و کشاورزی و امنیت و نه سیاست و مديريت جامعنه بنه دانن

آن

ابراز نیاز و عالقه میکند .2هر نوع اتهامی به همه جوارح و ارکان آن نسنبت داده منیشنود .ننه
دان

علمی آن از اي ،تیرها در امان است و نه رهسپاران (دانشجويان) و نه رهبران (اسنتادان و

پژوهشگران) آن! خود را بناچار از جامعه خود جدا ساخته است .کاری میکند بدون ارتبا بنا
جامعه پیرامون .نه مردم زبان آنرا میدانند و نه مديران پیام آنرا فهم منیکننند .ننه محصنو ت
برای مردم است و نه دان آموختگان

دارای توان متناسب برای کار در نعت و کشاورزی و

خدمات کنونی ايران .3مدرسه عالی از آن جهت که فمای فیزيینی بزرگتنری در اختینار دارد،
بیشتر از هر نهاد و مؤسسهای ،محلی برای حمور و فعالیت گروههنايی اسنت کنه اتصنالی بنه
حاکمیت دارند تا در آن خیمه برافرازند! اي ،نهاد را همچون يک زمی ،خالی ديدهاند تنا در آن
هر شخصی (نهادی) که قدرتی دارد ،عَلَمی برپا کند! همه نهادهای ديگر اجتماعی که در جامعه
دارای دفتر و دستک و علم و کتل هستند ،شعبهای نیز در مدرسه عالی برپا کنردهانند و قاعندتا
تنها هنرشان هم همی ،است که اي ،نهاد مندرن را از کنار ا نلی خنود ،يعننی تولیند ،انتقنال،
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
کار آن اخالل کنند! گويی اي ،نهاد خود يک جامعه است که بايد هر نهاد اجتماعی ديگنری در
ذيل حیومت شعبهای هم در آن داشته باشد؛ حتی نهاد متولی معارف ديننی! هننوز دو مدرسنه
ابتدايی و متوسطه از اي ،بلیه 0حیومتی درامان ماندهاند.
« .0خود را مرده جلوهدادن» ،يیی از فنون حفظ جان است که در میدانهای جنگ معمو بهنگام شیست و عقبنشینی بینار
میآيد!
 .2ديدار وزرای دولت از علمای حوزه علمیه را مقايسه کنید با ديدار آنان از برتري ،دانشگاههای کشور برای کسب راهنمايی!
 .3اي ،موضوع دو وجه متفاوت دارد :برخی دان آموختگان که خوب آموختهاند در جامعه امنروز اينران جنايی ندارنند بندان
سبب که خوب آموختهاند و دانايی آنان در سطحی است که نعت و کشاورزی وخدمات بندان نیناز نندارد! برخنی هنم کنه
نیاموختهاند جايی ندارند بدان سبب که کاری نمی تواند! اي ،گروه دوم ،البته ،گاه به واسطه وابستگی و تعلنق ممین ،اسنت از
نعمت حمور در عر ههای مذکور برخوردار شوند!
 .0گرفتاری ،سختی .ج .باليا (فرهنگ معی.)،
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درخت مدرسه را باغبان آن (سیاستگنذار آموزشنی) از جنای درآورده و مجندد آن را بنه
ظاهر در خاپ فرو نشانده تا آشیار نشود که ريشههاي

به عمد قطع شده است! آنچنه هسنت

کالبدی بیجان است .جان مدرسه نوي ،،تربینت بنرای زيسنت ،در اجتمناع و بینارگیری علنم
بشری مبتنی بر کوش

و خطاهای انسانی در خدمت رفاه و دوری از رنج زندگی است؛ فنارغ

از رويیرد آموزش که فردمحور باشد ،دان محور باشد يا اجتماعمحور .مدرسه در ايران امروز
به چیزهايی سرگرم است که آنها جان

را ستانده و مدرسه را از مأموريت خود بعننوان ينک

نهاد جامعه مدرن ،محنروم سناخته اسنت .تربینت اجتمناعی يعننی آمنوزش «ديندن و شننیدن
ديگری»؛ آنهم ديگری همنوع و همعصر و همسرنوشت و هنمزيسنتگناه (موجنود زمیننی).0
مدرسه نوي ،وقتی حیات میيابد که در خدمت توسعه شايستگیهای فنردی بنرای زيسنت ،در
اجتماعات کنونی بشری (از جامعه محلی تا جامعه جهانی در زمی ،واقعی اي،زمانی) مبتننی بنر
دستاوردهای علمی بشری معطوف به توسعه قرار گیرد و تا بدامان آن بازنگردد ،جان منرده آن
حیات نمیيابد .اي ،کالم را به غزل حافظ ( )077میآرايم؛ که به مدد آن پیام

شنیده شود:

دو ينننار زينننرپ و از بننناده کهننن ،دومننننی

فراغتننننی و کتننننابی و گوشننننه چمنننننی

مننن ،ايننن ،مقنننام بنننه دنینننا و آخنننرت نننندهم

اگننر چننه در پننیَم افتننند هننردم انجمنننی

هننر آن کننه کنننج قناعننت بننه گنننج دنیننا داد

فروخت يوسن

مصنری بنه کمتنري ،ثمننی

بینننا کنننه روننننق ايننن ،کارخاننننه کنننم نشنننود

به زهد همچو تويی يا به فسنق همچنو مننی

نمننننیتننننوان دينننندن

در اي ،چم ،که گلی بنوده اسنت ينا سنمنی

بنننندی غینننب

که کس بنه يناد نندارد چننی ،عجنب زمننی

از اينن ،سننموم کننه بننر طننرف بوسننتان بگذشننت

عجب که بوی گلی هسنت و رننگ نسنترنی

بنه نبر کنوش تنو ای دل کنه حنق رهنا نینند

چنننی ،عزيننز نگینننی بننه دسننت اهرمنننی

مِننزاج دَهْننرَ تَبَننهْ شننند در ايننن ،بنننال حنننافظ

کجاسنننت فینننر حییمنننی و رای برهمننننی

ز تننننندباد حننننواد

ببنننی ،در آيننننه جنننام نقننن

 .0شايد بتوان آن را «از م ،رهیدن» نام داد و به تمثیل مو نا (مثنوی ،دفتر اول :بخ
آمد در ياری بزد /گفت يارش کیستی ای معتمد /گفت «م !»،گفت
را جز آت

 )000برای و

آن پناه برد :آن يینی

برو هنگام نیست /بر چنی ،خوانی مقام خام نیست /خنام

هجر و فراو /کی پزد کی وارهاند از نفاو /رفت آن مسیی ،و سالی در سفر /در فراو دوست سوزيد از شرر /پخته

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