بسم هللا الرحمن الرحیم
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گاهی اوقات هم ماشینمون یک ماشین فرسوده است و هم در یه جاده اشتباهی حرکت میکنیم .وقتی هم که خراب می
شه ،از ماشین پیاده میشیم و ماشین رو هل می دیم و تمام تالش خودمون را برای هل دادن این ماشین فرسوده در این
جاده اشتباه می کنیم؛ عرق میریزیم و دائم هم سر مسافران منت می گذاریم که چقدر زحمت می کشیم.
در صورتی که این ماشین رو رها نکنیم ،جاده را عوض نکنیم و به جاده جدید نریم ،به زودی ،به زودی ،به زودی پیچ و
مهره های این ماشین ازش بیرون می زنه و ماشین اوراق می شه ،و سرنشنیان این ماشین هم پیاده میشن و خودشون بارو
بندیل شون رو زیر بغلشون می زنند و با زحمت خودشان را به جاده جدید میرسانند و وسیله نقلیه جدیدی دست و پا می
کنند و حرکت میکنند.
این اتفاقیه که داره در مورد نظام آموزشی می افته .این ماشین هم همون نظام آموزشی کهنه صنعتیه.
اگر متولیان این نظام آموزشی که  20سال پیش کهنگی ماشین و اشتباه بودن جاده را فهمیدند ،مسالمتآمیز این تعویض
ماشین و جاده رو انجام داده بودند ،می تونستند خودشان وسیله نقلیه خوبی را در این جاده جدید به راه بیاندازند ،ولی
متاسفانه این کار با شکل دیگری اتفاق میافتد.
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ما در گذار از نظام تعلیم و تربیت جامعه صنعتی به نظام تعلیم و تربیت برتری که در جامعه تمدنی جدید در
حال شکلگیری است ،هستیم .بین این دو نظام یک نبرد نهادی در حال وقوع است .جنگ بین این دو در
نهایت منجر به آن خواهد شد که نظام برتر ،بر نظام تربیت صنعتی غلبه کرده و جایگزین این نظام بشه.
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جامعه تمدنی جدید االن در محیط ما به شدت شکل گرفته و در محیط اطراف خصوصیات این جامعه را
کامال حس می کنیم و داره جوانه های تمدن اسالمی در این جامعه بتدریج شکل می گیره.
نوع تعامالت اقتصادیمون ،رسانه ها ،فرهنگ ،سازمان جامعه ،نوع ارتباط حاکمیت با جامعه ،جریان
قدرت ،بازار ،پول ،بانک و همه اینها کامال از گذاشته متفاوت شده!
از طرف دیگه خصوصیات جامعه صنعتی و نگاه خط تولیدی و ماشینی اون در جامعه امروز ما کمرنگتر
شده و در حال ازبین رفتن است.
اما نظام تعلیم تربیت ما با شدت همان نظام تربیت صنعتی است و بچه ها را برای نظام صنعتی ای تربیت
میکند که در حال اضمحالل است .مثل یک ماشین روی خط تولید به بچه های ما نگاه می کنه و اونها رو
توی چرخ گوشت تربیت انبوه می ریزه .اما نظام تربیتی که برای جامعه امروز عمل کنند ،بسیار کمرنگ و
کوچک است.
توی این نظام برتر ،مفهوم شاگرد ،کالس ،درس ،کتاب درسی ،روند یادگیری ،اهداف آموزشی ،منابع
آموزشی ،برنامه درسی و خیلی چیزهای دیگه تغییر ماهیت داده ،و تعلیم و تربیتی ایجاد می شه که متناسب با
نیازهای واقعی هر شاگرد ،در تعامل با زندگی واقعی ،بچه ها هر کدامشون مسیر متفاوتی رو برن ،و
استعدادهای خودشون را با توجه به شرایط متنوعی که در این جامعه براشون ایجاد شده ،شکوفا کنند .بر
خالف نظام صنعتی که هویت رو از بچه ها می گرفت و سرشون رو می تراشید تا همه یک شکل بشن ،نظام
برتر به توانمندیها و خصوصیات شخصی هر شاگرد توجه می کنه و آموزش مناسب شرایط خودش را به
اون عرضه می کنه .به جای کتابهای درس کلیشه شده ،بچه ها در میدان جدید با درگیر شدن در زندگی در
محیط مدرسه ،و درگیر شدن با مسائل واقعی محیط اطراف ،از منابع یادگیری متنوعی که در دسترسشونه،
فرایند کشف رو تجربه می کنند ،و در مدرسه شخصیت و فرهنگ بچه ها شکل می گیره.
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کسانی که با مدرسه حکمت آشنائی دارند ،گریزهائی از این نظام تعلیم و تربیت آینده رو در بافت این مدرسه
حس می کنند .مدرسه ای که با هدف ترسیم پیش نمونه ای از این نظام برتر طراحی و شکل گرفت.
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اتفاقی که داره میفته اینه که گذاری از این نظام تربیت صنعتی ،به نظام تعلیم و تربیت برتر داره رخ می ده.
در این میدان نبرد بین این دو نظام ،هر کدام از این دو تا نظام برای خودشان تالشهائی می کنند .نظام
صنعتی تدافعی عمل می کند و تالش می کنه وضع موجود را حفظ کنه!
نظام برتر هم تهاجمی عمل می کند ،و تالش می کنه به صورت مرحله به مرحله ،سنگرها را از نظام
صنعتی بگیره!
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اولین چیزی که در این نبرد برای نظام آموزشی صنعتی اتفاق افتاده ،احساس فرسودگیه!
همه درک میکنند که این نظام فرسوده است و دیگه نمیتونه نیازهای آنها را جواب بده!
بهترین تمثیلی که پیدا کردم ،ماشین پیکانه! تا سالها بعد از اینکه ما متوجه بودیم که این ماشین دیگر باید
کنار گذاشته بشه ،هنوز ایران خودرو و وزارت صنایع ما چسبیده بودند به این ماشین ،و ولش نمی کردند!
(من البته از پیکان برای این تمثیل عذر خواهی می کنم! باالخره پیکان اسطوره دوران صنعتی کشور ماست
و همه ما پیرمردها ،خاطرات خوبی را با اون داریم).
اتفاقی که افتاده اینه که نظام صنایع کشور باالخره پیکان رو رها کرد ،ولی نظام تعلیم و تربیت کشور هنوز
چسبیده به این پیکان تعلیم و تربیت صنعتی ،و با تعصب تمام رهاش نمی کنه!
آقایون اعاظم ،اگر این امکان وجود داشت که پیکان برای قرنها در مسند اقتدار باقی بماند ،نظام تعلیم و
تربیت صنعتی شما هم باقی خواهد ماند! ولش کنید دیگه!!
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اما در آن طرف ،در نظام برتر ،و انسانهائی که این نظام برتر را مطالبه می کنند ،اولین رخداد درماندگی
است.
ما و بچه هامان درمانده شدیم! از اینکه بنشینیم و عمرمان را تلف کنیم .از اینکه ما را مجبور کنند وقتمون را
صرف کارهایی بی فایده بکنیم ،در حالی که نیازهای فروانی در زندگیمون داریم ،که هیچ فکری به حال آنها
نمی شه! و درمونده هستیم از اینکه بتونیم از چنگ این نظام فسیل شده ،نجات پیدا کنیم.
اما این درماندگی ،مقدمه امیدیه که به ما حرکت می ده ،و این امید که میشه کاری کرد ،و باید کاری کرد ،و
راهی نداره به جز اینکه کاری کرده بشه و تغییری حاصل بشه! همه ما امید داریم که در آینده انشاهللا نزدیک
تحول جدی اتفاق خواهد افتاد.
اما این تحول نه در تدوین اسناد و بازی هایی از این دست رخ می ده ،بلکه اون رو باید در جای دیگه ای
مشاهده کنیم.
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اما نظام صنعتی بخصوص در  2۰سال اخیر وقتی فرسودگی رو حس کرد ،به جای اینکه بافت رو تغییر بده،
به جای اینکه ماشین را تغییر بده ،تمام تالشش رو برای صنعتی کردن بیشتر بکار برد ،و راه نوسازی
صنعتی رو در پیش گرفت.
نظام به شدت متمرکزتر شده ،انواع اقسام ارزیابی ها و بخشنامه ها و ساز و کارهای مدیریتی را تو مدارس
اعمال کرد ،وابستگی همه را به کتابهای درسی بیشتر کرد ،با آزمونهای کنکوری همه رو مو به مو به کلمه
به کلمه های ظاهر کتابها آویزان کرد ،با بودجه بندی ارائه آموزش ،تالش کرد همه را در یک رفتار کامال
ماشینی هماهنگ کند ،و مقررات کامال مشخصی برای اجرای برنامه های درسی واحد و متمرکز قرار داد!
اینها همه نشان از صنعتی شدن بیشتر نظام آموزش ماست .مسیر کامال اشتباهی که پیکان رو پیکان تر از
آنچه که بود می کرد!
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وقتی متولیان نظام صنعتی متوجه شدند که این نوسازی صنعتی ،جواب نمیده میده ،شروع کردن درمانهای
مقطعی را انجام دادند که من بهش میگم درمانهای چسباندنی!
سعی کردند و با وصله هایی به کیفیت دست پیدا کنند .فکر کردند که با این وصله ها میتونند مشکل را حل
کنند.
نمونه ای از این وصله ها را با همدیگه می بینیم.
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سعی کردند الگوهای جدید آموزشی را بکار ببرند ،اما جرات تغییر بافت اصلی کهنه را نداشتند .به همین
دلیل پیکان همان پیکان باقی ماند.
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سعی کردند با افزایش قدرت و تغییر دادن برخی عناصر ،کاری بکنند ،اما پیکان همان پیکان است!
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سعی کردند با کشیدن دستی به سرو گوش مدارس و کتابهای درسی و نظایر آن ،مدرسه را کمی تر و تمیز
کنند ،اما پیکان همان پیکان است!
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سعی کردند از تکنولوژیهای جدید استفاده کنند و با چند تخته و پروژکتور کالس مثال هوشمند راه بیاندازند،
ولی این مثل آن بود که االغی مجهز به تکنولوژی جلوی پیکان ببندند و آن را با خود بکشند ،و پیکان همان
پیکان است.
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سعی کردند از تکنیکها و فنون و روشهای جدید استفاده کنند ،اما پیکان همان پیکان است.
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سعی کردند با چند اقدام ظاهری شاد سازی و الکی خوش گردانی ،مدارس را از خمودی ای که نظام صنعتی
ایجاد کرده بیرون بیاورند ،اما بافت مدرسه همان بافت خموده است و پیکان همان پیکان است.
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سعی کردند که ظاهرا فرم بیرونی را تغییر بدهند ،میز و صندلی را عوض کنند ،نمای ساختمان را درست
کنند ،اما باز هم این پیکان همان پیکان است ،هر چند که اسم پژو رویش گذاشته شده باشه.
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و سعی کردند که با تدوین اسناد آرمانی و تحولی و ملی ،و حرفهای قشنگ در آن زدن ،اعالم کنند که ما
داریم تغییر می کنیم ،اما جرات نکردند که بافت نظام را تغییر دهند.
بعضی دوستان می نشینند و ساعتها بحثهای فلسفی در مورد مشکالت سند و دیدگاههای آن می کنند ،اما
فراموش می کنند که سند اصال جرات نکرده شالوده های اصلی نظام صنعتی را کنار بگذاره ،و فقط خواسته
با تمهیداتی ظاهری نشون بده که ما خیلی قراره نظام تحول یافته ای داشته باشیم.
مسئله سند ما اینه که از اون اول نپذیرفتیم که ما در دنیای جدید با مفاهیم متفاوتی مواجه هستیم.
در این دنیای جدید کالس درس متفاوت میشه ،معلم متفاوت میشه ،کتاب درسی متفاوت میشه ،مفهوم شاگرد
متفاوت میشه ،فضای یادگیری متفاوت میشه ،فرایند یادگیری متفاوت میشه!
بلکه بر همان بافت و مفاهیم کهنه موتورهای جدید و ابزارهای جدید را به زور خوراندند؛ و در تدوین سند
بافت کهنه را به عنوان جزء الیتغییر فرض کردند و اجازه تغییر بافت را به آن ندادند و تغییرات را فقط در
حواشی و به کارگیری چند ابزار و بحثهای نظری بی حاصلی که معلوم نیست اصال چطور می خواهد در
مدرسه فرود بیاد خالصه کردند ،و سر همه را با کش و قوس در کم و زیاد کردن و باال و پائین کردن اجزاء
حاشیه ای گرم کردند،
تا ظاهرا هیچکس متوجه این نشه که بدنه ای که در مورد آن صحبت می کنند ،همان بدنه فرسوده و کهنه
است ،و پیکان همان پیکان قدیمی است؛ و آرمانهای مردم را در قالب همان پیکان به خورد مردم دادند؛
اما ساده لوح بودند که فکر کردند مردم پیکان بودن این ماشین تحول یافته را تشخیص نمی دهند.
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پس از اینکه نظام تعلیم و تربیت صنعتی فهمید که در درمانهای چسباندنی ناموفق بوده ،نشانه های فهمیدنش
را در درماندگی اش نشان داد.
اهالی این نظام درمانده شدند .از معلمانش که وقتی با اونها از ملزومات یک مدرسه خوب صحبت می کنی،
مایوسانه به تو نگاه می کنند ،تا متولیان باالدستی که ضمن اعتراف به ناتوانی ،از تکاپو برای حفظ صندلی
خودشان دست نمی کشند.
آنها با زبان بی زبانی اعالم می کنند که درمانده شده ایم از اینکه در این نظام تغییر بنیادین ایجاد کنیم.
سواالتی دائم جلوی آنهاست و آنها نمیتوانند به این سواالت پاسخ دهند .دکتر عبدالعالی و برنامه خوب
پرسشگرشان به خوبی این درماندگی در نظام آموزش موجود را نشان دادند و نشان می دهند که سواالتی
وجود دارد و این سواالت اصال از جنسی نیست که نظام آموزشی ما بتونه جواب بده!
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از سوی دیگر نظام برتر در حال تالش برای حرکت و به راه افتادنه!
مدارس مختلف یا معلمینی به صورت مستقل شروع کردند به دادن ایده ها و اجرا کردن کارهائی که بتونه
تعلیم و تربیت را به این نیازهای جدید نزدیک کنه .پاره ایده های خوب ،و الگوهای خوبی که از درون خود
مردم جوشیده ،و همه در تکاپو بودند که در مدرسه شون کارهاشون رو بیازمایند.
هرچند که نظام آموزشی صنعتی رسمی سعی می کنه جلوی این آزمون رو بگیره و متوقف کند.
ولی در جاهای مختلف مدرسه ها و افراد مختلف تالشهایی برای تحقق این پاره ایدهها و پاره عمل های
مطلوب در تربیت نیازهای بچه ها در جامعه جدید می کنند.
اما مسئله هنوز اینه که اینها پاره ای هستند پاره پاره اتفاق میافتد .اینطور نیست که این بتونه تبدیل به یک
نظام بشه.
فرق این کسانی که اینجا اقداماتی انجام می دهند با اون اقدامات چسباندنی که در نظام صنعتی داره اتفاق می
افته اینه که این افراد باور دارند پیکان باید عوض بشه ،و ماشین دیگری را هم تصور می کنند ،اما نمی تونند
یکدفعه بسازندش ،بلکه یکی چرخی می سازه که ممکنه توی این ماشین جدید استفاده بشه ،یکی روی سیستم
سوختش کار می کند و نظایر اون.

2۰

اما در بین اینها کسانی هم بودند که تالش کردند یک نظام یکپارچه رو تجربه کنند .نظامی که به صورت
جامع به همه ابعاد نیازها توجه کنه.
من اینجا پارتی بازی می کنم و فقط تالش مدرسه حکمت رو در اینجا ازش اسم می برم .فرق مدرسه حکمت
با تالشهای خوب دوستان در جامعیت نظامه و تالشی که از ابتدا برای دستیابی به این جامعیت کرده.
هر چند ممکنه در پاره ها ،تجربیات خوب دیگری که اتفاق افتاده از پاره اقدامات حکمت قوی تر باشه .مسئله
اصلی رسیدن به این جامعیته است.
یک مدل منسجم که بتونه روی پای خودش بایسته و در یک سازوکار همه جانبه حرکت کنه .اما تا تحقق این
انسجام راه زیادی در پیشه!
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و در این میان با برخورد با مقاومتها و موانع و سنگ اندازیها ،خانواده ها و بچه هائی که می فهمند این نظام
صنعتی نمی تونه نیازهاشون را برآورده کنه ،و پاره اقداماتی رو هم در نظام برتر تجربه کردند ،با ضربه
هائی که نظام صنعتی به پیکر این تالشها می زنه ،و احیانا کارهائی که متوقف می شه ،سرگردان می شند که
چکار باید بکنند!
هر روز تعداد خانواده هائی که بچه ها شون را از مدرسه بیرون می کشند و خودشون تربیت می کنند ،بیشتر
می شه ،چون می بینند که این چرخ گوشت نظام صنعتی با بچه هاشون چه می کنه!
مسئله اینه که همه کسانی که برای تجربه نظام برتر تالش می کنند ،در حال شناکردن در خالف جهت جریان
آب هستند ،و این اونها را رو خسته و درمانده و سرگردان می کنه.
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این تا االن وقایعی بود که در این میدان گذار اتفاق افتاده و ما همه مون اون را حس کردیم .اما گذار هنوز
آبستن اتفاقات و رخدادهای دیگری است که در شرف وقوع است.
از اولین و مهمترین اتفاقی که داره شروع می شه ،اینه که بین کسانی که پاره ایده ها و اقدامات را انجام می
دادند و یکپارچگی را جستجو می کردند و خانواده هایی که سرگردان شده بودند ،یک انسجامی شکل می گیره
که این انسجام منجر به شکل گرفتن یک هویت جدید برای اونها می شه!
هر چند که اینها هنوز در یک جنگ نابرابر با نظام آموزش صنعتی با ابزارهای بسیار زیادی که از
ابزارهای رسمی و قانونی گرفته تا کالس های کنکور و سرمایه های عظیمی که دارند ،قرار دارند.
ولی هویت یابان نظام برتر در این جنگ نابرابر معادالت را به هم خواهند زد و قطعا پیروز خواهند شد!
--البته فراموش نکنیم که نظام آموزشی صنعتی هم تمام توانش رو به میدان خواهد آورد ،و این نبرد آخر خواهد
بود .قدرتمداران نظام صنعتی برای حفظ قدرت و منافع خودشان ،تمام قدرت خودشان را در این میدان صرف
خواهند کرد .اما کم من فئته قلیله ،غلبت فئه کثیره باذن هللا .مطمئنم انسجام با هویت جدید انشاءهللا این نظام
صنعتی را به زمین خواهد زد و این نظام از هم فرو خواهد پاشید.
--و انسجام هویت جدید زمانی محقق می شود که ما بتونیم یک هویت رسمی را شکل بدیم ،و در این نظام
جدیدی که داره محقق میشه ،بتونه رسمیت پیدا کنند ،و در حوزه تعلیم و تربیت کشور به رسمیت شناخته
بشه!
--زمانی که این حقوق رسمی محقق بشه ،فروپاشی نظام تعلیم و تربیت صنعتی شروع خواهد شد! و البته
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فروپاشی از قبل شروع شده ،ولی با این رسمیت یابی هویت ،این فروپاشی عینی و وسیع خواهد شد ،و نظام
تعلیم و تربیت برتر ،بتدریج جای آن را خواهد گرفت .و البته کسانی که در این نبرد بیش از همه آسیب می
بینند ،بچه های ما هستند! بچه هائی که متولیان نظام صنعتی ،با اون که له شدن اونها را در این چرخ گوشت
نظام صنعتی می بینند ،له شدن این بچه ها ،در مقابل صندلی ها و منافع مالی که دارند ،هیچ اهمیتی برایشان
نداره! و کسانی که به جای اینکه روند تعویض مسالمت آمیز این ماشین کهنه رو طی کنند ،که من  16سال
پیش توصیه کرده بودم ،و خیلی از کشورهای دنیا این روند مسالمت آمیز رو انتخاب کردند ،نظام تعلیم و
تربیت صنعتی ما با چنگ و دندان تالش می کنه جلوی تحقق این نظام برتر را بگیره ،نظام برتری که شرایط
وقوعش اتفاق افتاده ،و تحققش اجتناب ناپذیره ،همون طور که همه می دونستند پیکان دیر یا زود کنار گذاشته
می شه!
--و البته وقتی این نظام به این شکل تحقق پیدا کنه ،این واقعه ممکنه در اوائل منجر به یک قانون گریزی
عمومی و آنارشیسم و هرج و مرج طلبی بشه ،که طبیعی است.
--اما به تدریج نظمی از جنس متفاوت ایجاد می شه ،که باید فهم بشه ،و این نظم نوین تمدن اسالمی ،بتدریج
استحکام ،ثبات و اقتدار پیدا می کنه .و تعلیم تربیتی رو رقم می زنه که تحقق تمدن اسالمی مالزم اون خواهد
بود.
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و این اتفاق خواهد افتاد ،و کسی نمی تواند جلوی اون رو بگیره ،پس بهتره پاشنه های کفشمان رو برای این
تحول باال بکشیم ،و در اون نقش مطلوب و موثری داشته باشیم.
الحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم الحمد هللا رب العالمین.
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