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با اکثریت رای

 سید کاظم خادمی
قائم مقام جامعه اسالمی فرهنگیان شد

با رای اکثریت اعضا سیدکاظم خادمی  به عنوان قائم مقام جامعه اسالمی 
فرهنگیان شد.

دبیرکل،قائم مقام و سخنگوی جامعه اسالمی فرهنگیان با اکثریت آرای شورای 
مرکزی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنما،سید کاظم خادمی از مجموع ۱۸ رای با کسب ۱۳رای به 
عنوان قائم مقام جامعه اسالمی فرهنگیان کشور انتخاب شد.

الزم به ذکراست جلسه صبح امروز در دفتر مرکزی حزب برگزار و علی کریمی 
فیروزجایی از مجموع ۱۸ رای با کسب۱۲ رای به عنوان دبیرکل جامعه اسالمی 

فرهنگیان انتخاب شد.
برپایه این خبر همچنین  محمدعلی امیری به عنوان سخنگوی جامعه انتخاب 

شدند.
به گزارش خبرنما، علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل در ادوار مجلس 

شورای اسالمی بوده است. 

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

سرمای هوا اهدای خون در تهران را روزانه 400 واحد 
کاهش داد

مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: سرمای هوا موجب شده که میزان 
استقبال برای اهدای خون کم شود؛ در حال حاضر روزانه در تهران بین 600 
تا 700 واحد خون اهدا می شود در حالی که پیش از این روزانه بین حدود 

هزار تا هزار و 200 واحد خون در این استان اهدا می شد.
مرتضی طباطبایی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: در حال 
حاضر میزان خونی که توسط اهداکنندگان به صورت داوطلبانه اهدا می شود، در حد 
نیاز مراکز درمانی و بیمارستانی تهران است و میزان ذخیره خون در استان تهران نیز 

هفت روز است و در این مورد هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با این حال نیاز به خون و فرآورده های آن همیشگی است و 
بیماران نیازمند به خون همیشه نیازمند اهدا هستند و چه بهتر که اهداکنندگان نوع 
دوست همیشه به فکر اهدای خون باشند و همه گروه های خونی به خصوص گروه 

های منفی، خون، پالکت و پالسمای بیشتری در فصل سرما اهدا کنند.
 حداقل و حداکثر سن قابل قبول برای اهدای خون 18 و 60 سال تمام 

است
مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 
۱۸ سال و حداکثر سن برای اولین اهدای خون 60 سال است و برای دفعات بعدی 
اهداکننده مستمر )با سابقه حداقل ۲بار اهدای خون در سال( حداکثر 65 سال است.
وی در خصوص ضرورت اهدای خون تصریح کرد: خون سالم، نجات دهنده زندگی 
است و همه روزه، در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز 
دارند؛ به طوری که از هر سه نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق 

خون و فرآورده های خونی پیدا می کند.
طباطبایی اعالم کرد: بارزترین مثال برای موقعیت هایی که در آن نیاز مبرم به 
خون پیدا می شود، زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی، 

سوختگی ها و اعمال جراحی است.
وی گفت: همچنین زنان باردار در حین زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان 
نارس که به زردی دچار می شوند، نیازمند خون هستند و از طرفی بیماران مبتال به 
سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند، از مصرف کنندگان خون 

و فرآورده های خونی به شمار می روند.
مدیرکل انتقال خون اضافه کرد: بسیاری از بیماران، مانند بیماران تاالسمی و 
هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یک زندگی به نسبت طبیعی برای تمام 

عمر به شکل منظم خون یا فرآورده های خونی دریافت کنند.
در حال حاضر اهدای خون در ایران به صورت کامال داوطلبانه و بدون هیچ چشم 
داشتی و به منظور کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده های آن انجام می 
شود. شاخص اهدای خون در ایران ۲7 نفر به ازای هزار نفر جمعیت است که شاخص 

خوبی محسوب می شود.

علت تصادف خودرو همراهان وزیر کار مشخص شد
دکتر  خودرو  رانندگی  تصادف  حادثه  علت  گلستان،  راه  پلیس  رییس 
نوربخش و تاج الدین مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی 
را سه عامل عدم رعایت حق تقدم راننده سواری، عدم توجه کافی به جلو 
راننده تریلی و قصور مسووالن راه برای احداث دوربرگردان ایمن اعالم 

کرد.
به گزارش گروه دریافتی ایسنا، سرهنگ علی عبدی گفت: بر اساس بررسی های 
بعمل آمده در خصوص علت تصادف روز گذشته که منجر به فوت مدیر عامل و 
معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی کشور شد، سه عامل مشترک در این حادثه 

نقش داشتند.
وی افزود: اولین علت، بی احتیاطی از جانب راننده سواری تویوتا لندکروز به علت 
عدم رعایت حق تقدم عبور هنگام دور زدن، دومین علت، عدم توجه کافی به جلو از 
جانب راننده تریلی نفتکش و  سومین علت مربوط به قصور مسووالن راه برای احداث 

دوربرگردان ایمن یا تقاطع غیر همسطح بوده است.
دکتر نوربخش و تاج الدین که از همراهان وزیر کار در سفر به گلستان بودند، عصر 
روز گذشته حین خدمت در بریدگی ورودی غربی گرگان بر اثر تصادف با یک تانکر 

تریلی حمل سوخت جان خود را از دست دادند.

اخبار
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تاکید وزیر بهداشت بر "تکرار مهربانی" از سوی قوای سه گانه و همه قشرها
وزیر بهداشت با اشاره به درخواست بهورزان درباره افزودن دو سال مدت آموزش به سابقه خدمتی شان، گفت: این موضوع را به صورت مکرر از مجلس درخواست کرده ایم و این خانه ملت است که باید در این باره اقدام کند. به گزارش ایسنا، سیدحسن 
اِر ُرَحَماُء بَْیَنُهْم عمل کنیم، کشور گلستان  اُء َعَلی الُْکفَّ هاشمی در آیین کلنگ زنی عملیات اجرایی بیمارستان 220 تختخوابی خدابنده، اظهار کرد: ماه ربیع االول، ماه والدت نبی مکرم اسالم بوده، پیامبر منادی وحدت است و اگر به کالم خدا مبنی بر أَِشدَّ

می شود. وی با اشاره به اینکه حضرت محمد )ص(، پیامبر رحمت و مهربانی است، افزود: نباید این طور باشد که هر وقت دچار تهدیدی شدیم با یکدیگر مهربان باشیم، بلکه قوای سه گانه و همه قشرها باید در همه  جا مهربانی را تکرار کنند.

کاستی های نظام آموزش و پرورش در گفت و گو با دکتر تقی آزاد ارمکی:

تربیت در مدارس مبتنی بر »تبعیت« است نه »خالقیت«
 هومان دوراندیش- کاستی   های نظام آموزش و پرورش 
در ایران، همواره موضوع بحث و فحص بوده است اما از 
آغاز دهۀ 1380 به این سو، این بحث سال به سال جدی تر 
شده است. معنای دیگر اهمیت این بحث، کاسته شدن 
از اتوریته مدرسه در فرهنگ ایرانی و تنزل وجهۀ نظام 

آموزش و پرورش در جامعۀ ایران است. 
جزو  تهران،  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  ارمکی،  آزاد  تقی 
و  پرورش  و  آموزش  نظام  به  نسبت  که  است  جامعه شناسانی 
کاستی های آن حساسیت و دغدغه دارد و رسالۀ دکتری برخی 
از دانشجویانش نیز در این زمینه بوده است. متن زیر گفت وگویی 
است با دکتر ارمکی درباره نیمۀ خالی لیوان آموزش و پرورش 
در این دیار. قضاوت دربارۀ نیمۀ پر این لیوان، باشد با خوانندگان 

عصر ایران.
نظام  به  ایران  در  بسیاری  واقفید،  چنانکه خودتان   *
آموزش و پرورش از جهات گوناگون انتقاد دارند. در آغاز 
مختصراً  را  تان  انتقادات  مهم ترین  هم  شما  گفت وگو، 

می فرمایید؟
- انتقاد اصلی من این است که ما هیچ وقت آموزش و پرورش 
را، که یک نهاد موثر و مهم است، مهم قلمداد نکرده ایم. ما به این 
نهاد همیشه به عنوان یک نهاد واسطه ای و ابزاری نگاه کرده ایم 
که اگر به آن امکانات بدهیم، محصولش همان چیزی می شود که 
مورد نظر ماست. این نگاه ابزاری و دست دوم به آموزش و پرورش، 
موجب شده است که آموزش و پرورش کاالیی را تولید کند که 
مطلوب هیچ کس نیست. نه مطلوب خانواده هاست، نه مطلوب 

فضای عمومی است نه مطلوب نظام سیاسی. 
به عبارت دیگر، آنچه به عنوان دانش آموز تولید می شود، چیزی 
نیست که کسی انتظارش را داشته باشد. دانش آموزان ما متفاوت 

از همۀ انتظاراتند.
ما،  جامعۀ  در  را  خودخواهانه  فردگرایی  گفت  بتوان  شاید 
آموزش و پرورش دارد تولید می کند و مشکل اساسی همین 
است. خانواده ها عموماً ناراحتند که آنچه برای فرزندشان هزینه 
کرده اند تا او سال ها در مدارس کشور درس بخواند، به نتیجه 
مطلوب منتهی نمی شود. بچه ای که مدرسه می رود، نهایتاً باید 
آداب و ارزشهای خانوادگی را رعایت کند و ذیل حمایت خانواده 
قرار بگیرد ولی عمالً این طور نمی شود. او آدمی بسیار فردگرا 
می شود که دنبال ساحت های فردی خودش است و تعلق چندانی 

به خانواده ندارد. 
* این فردگرایی با فرهنگ عمومی حاکم بر جهان کنونی 

همسویی ندارد؟
- نه؛ چون فردگرایی جهان مدرن، فردگرایی مسؤوالنه است. 
و  آموزش  نظام  دارد.  فرق  مسؤوالنه  فردگرایی  با  خودخواهی 
پرورش در کشورهای پیشرفته دنیا، فرد مدرن تولید می کند؛ 
فردی که مسؤولیت پذیر است و مسؤولیت کارهای خودش را به 
عهده می گیرد. البته چنین فردی از حمایت خانواده و حمایت 
اجتماعی هم برخوردار است؛ ولی فرد خودخواهی که آموزش و 
پرورش ما تولید می کند، مسؤولیت کارهای خودش را نمی پذیرد. 
و  آموزش  وزارت  کوچک سازی  گفته اند  هم  برخی   *
پرورش ضرورت دارد. نظر شما درباره این توصیه چیست؟

- کوچک سازی آموزش و پرورش بی معناست. کاراسازی آن 
اهمیت دارد.

* این منتقدین می گویند چابک سازی وزارت آموزش و 
پرورش در گرو کوچک سازی آن است. 

- وقتی جمعیت جوان شما کثیر است، کوچک سازی معنا ندارد. 
من نمی فهمم کوچک سازی یعنی چه. 

* مثالً اینکه آموزش به بخش خصوصی واگذار شود.
- نه، به نظر من آموزش و پرورش نباید به بخش خصوصی 
واگذار شود؛ چون بخش خصوصی دغدغه اش منفعت است و در 
فرهنگ که منفعت معنا ندارد. اتفاقاً در این جا حوزۀ عمومی باید 

موثر باشد نه بخش خصوصی. 
* ولی ظاهراً این یک روند کلی در سراسر جهان است که 

آموزش در حال پولی شدن است. 
- آموزش و پرورش این طور نمی شود؛ دانشگاه پولی شده است 
چون که دانشگاه به بازار وصل است. آموزش و پرورش به بازار 
وصل نیست. هیچ جای دنیا آموزش و پرورش پولی نیست. در 

آمریکا هم چنین وضعی حاکم نیست. 
* بر فرض که این طور باشد. سوال این است که چرا 

مدارس نباید شهریه بگیرند؟
- برای اینکه آموزش و پرورش شهریه ای، مفسده خیز است. 
خرید و فروش کاالهایی به نام معلم و مدرسه پیش می آید. در 
آموزش و پرورش فرهنگ باید منتقل شود و فرهنگ را باید به 
اهل فرهنگ واگذار کرد نه به هر کسی که در بخش خصوصی به 

ثروت رسیده است. 
* چرا االن مدارس دولتی هم شهریۀ باالیی می گیرند؟

- برای اینکه حکومت ما آموزش و پرورش را رها کرده است 
به حال خودش. 

* اینکه می فرمایید حکومت آموزش و پرورش را رها 
کرده، یعنی قبالً این طور نبود. مثالً در دهۀ 60. 

- بله، آن موقع تمام انرژی های باقی مانده از انقالب در آموزش 
و پرورش متمرکز بودند. نخبگان انقالب در این حوزه فعال بودند 

ولی االن این طور نیست. 
* رهاشدگی آموزش و پرورش از کی آغاز شد؟

- پس از جنگ. یعنی از زمانی که سیاست سازندگی شروع شد 
و ثروت منشأ منزلت شد.

* یعنی می توان گفت از اواسط دهۀ 70؟
- بله، دقیقاً از همان دوران چنین وضعی آغاز شد و ما االن 

هم گرفتار آنیم. 
* بسیاری هم گفته اند آموزش در مدارس ایران بیش از 
حد تئوریک است. آیا این ویژگی لزوماً منفی است. به نظر 
می رسد شهروندان ایرانی در قیاس با شهروندان بسیاری 
از کشورهای دیگر، دانایی و حساسیت سیاسی بیشتری 
بودن  تئوریک  از همان  ناشی  بیشتر،  دانایی  این  دارند. 

آموزش در مدارس ما نیست؟ 
- آموزش و پرورش ما بیش از حد تئوریک نیست؛ مشکل 
در فقدان کار عملی و فقدان آموزش مهارتهای اجتماعی است. 
آموزش مهارت را نباید جایگزین آموزش های تئوریک کرد. با 
کاستن از بار تئوریک آموزش، لزوماً آموزش مهارت پدید نمی آید. 
به  بتوان  تا  شوند  کمتر  باید  کتابها  حجم  ولی   *

دانش آموزان مهارتهای اجتماعی را آموزش داد.
 بله، ولی بعداً در متن زندگی روزمره، فرصت کتاب خواندن 
وجود ندارد یا کمتر وجود دارد. من از وضع موجود دفاع نمی کنم. 
دانش آموزان  به  را  زندگی  مهارتهای  باید  که  است  این  حرفم 
آموخت. باید برویم به سمت سطح بندی آموزش و پرورش. در 
این صورت است که مدارس و دانش آموزان متفاوت پدید می آیند. 

* به نظر شما، به عنوان یک جامعه شناس، آموزش چه 
مهارتهایی باید در مدارس ما در اولویت باشد؟

- مهارت "آشتی  با محیط" ؛ به دانش آموزان ما آموزش داده 
نمی شود که با محیط پیرامون خودشان ارتباط برقرار کنند، آن را 

بفهمند، در آن محیط مداخله و برایش هزینه کنند. 
*چطور باید این کار را انجام داد؟

- آموزش و پرورش باید متعهد به انجام آن باشد. انسان مدرن 
مدنی یعنی انسان مسؤولیت پذیر. مسؤولیت پذیر در قبال آنچه که 
در محیط پیرامونی اش وجود دارد. اعم از زباله، مدرسه، ترافیک، 
اتوبوس، پیرزن، مادرش و هر چیز دیگری. البته مهارت اندوزی 
آموزش  صرف  است.  مهم  هم  مسؤولیت پذیری  زمینۀ  در 
مسؤولیت پذیری کافی نیست؛ چراکه این یک امر تئوریک است. 
باید شرایط و مهارت الزم برای مسؤولیت پذیری را هم فراهم کرد. 
مثالً می گویند در فالن کشور، بچه ها در مدارس کالس هایشان را 
تمیز می کنند. یعنی همۀ آشغال ها را خودشان جمع می کنند. کار 

رفتگر مدرسه را انجام می  دهند. 
* اگر بچه های یک مدرسۀ را ببریم زباله های اطراف یک 
جنگل یا آشغال های یک ساحل را جمع کنند، بهتر از این 
است که به آنها بگوییم بنشینید آرای فالن شیمیدان را 

بخوانید؟
- هر دو الزم است. 

* آخر محدودیت وقت هم در کار است. 
- اگر با مشکل محدودیت وقت مواجه باشیم، از وقت یکی کم 
می کنیم و به وقت دیگری می افزاییم. یعنی کار آموزش تئوریک و 
آموزش مسؤولیت پذیری و مهارتهای زندگی را به صورت طبیعی 

مدیریت می کنیم. 
* منظورم این نیست که درس شیمی کالً حذف شود. 
شیمی یک دریای بی پایان است که بخشی از آن گزینش 
می شود و به کتب شیمی دبیرستان راه می یابد. منتقدین 
معتقدند همین بخش گزینش شده هم زیاد و حجیم است. 
بنابراین بهتر است حجم درس شیمی کمتر شود تا فرصت 

کسب مهارتهای زندگی بیشتر شود در مدارس. 
- با این موافقم. دانش آموز غذای دست پخت مادرش را می خورد 
ولی اگر خودش غذا پختن را یاد بگیرد، نگاهش به غذا و خورد 
و خوراک متفاوت می شود. مهارتهای زندگی یعنی همین چیزها. 
نباید بگوییم که دخترها در خانه غذاپختن را یاد بگیرند و پسرها 
هم در کوچه فوتبال بازی کنند. آشپزی دختر و پسر ندارد. فوتبال 

بازی کردن هم. 
* پس این طور که شما می فرمایید، پرهیز ازجنسیت 
گرایی هم باید در آموزش مهارتهای زندگی باید لحاظ شود. 

بله. 
* با توجه به حجم باالی محفوظات تئوریک در دروس 
مدارس ما، می توان گفت در آموزش و پرورش ما تعلیم بر 

تربیت غلبه دارد؟
- تربیت هم داریم ولی یکسویه و مبتنی بر "تبعیت" است نه 
"خالقیت". ما بچه ها را در صف نگه می داریم، به آنها اخالقیات یاد 
می دهیم و تنبیهشان می کنیم. این ها هم نوعی تربیت است ولی 
تربیت توام با مسؤولیت و مشارکت نیست. تربیت ما عمیقاً آمیخته 

به تبعیت است. 
* در واقع رویکرد تنبیهی به تربیت داریم.

- دقیقاً. ما باید سامان تربیتی  مان را مورد بازبینی قرار دهیم 
انسان مشارکت طلب و  بلکه  انسان خودخواه  نه  از درونش  که 

مشارکت پذیر درآید. 
* ماروین زونیس در کتاب "فرهنگ سیاسی نخبگان 
ایران"، که برآمده از گفت وگوهایی بود که با اذن محمدرضا 
شاه با نخبگان حاکم در ایران دهه 1340 انجام داده بود، 
این نکته را مطرح می کند که کودک ایرانی "بدبینی به 
جامعه" را در خانواده کسب می کند؛ برخالف کودک غربی 

که نسبت به جامعه خوش بین بار می آید. 
به نظرتان سیستم آموزش و پرورش ما در دوران پس 
از انقالب، در زدودن این بدبینی نسبت به جامعه، موفق 

بوده یا ناموفق؟
- در آموزش و پرورش ما تصویری از جامعه وجود ندارد. عواملی 
که جامعه را می سازند، در نظام آموزشی ما مفقودند. آموزش 
ابتدا جامعه و  مهارتهای اجتماعی، مبتنی بر این است که ما 
مشکالت آن را بپذیریم، بعد بکوشیم با آموزش مهارتهای الزمه 
در نسل بعدی، مشکالت جامعه را کاهش و سطح و کیفیت آن 

را ارتقا دهیم.
در نظام آموزشی ما، یک تعریف ایده آل و تصوری اخالقی از 

جامعه وجود دارد. در حالی که جامعه یک امر اخالقی نیست؛ 
یک امر غیراخالقی است و شما باید در این ساحت غیراخالقی 
مشارکت کنید برای ارتقابخشی آن. چنین تصویری از جامعه در 
آموزش و پرورش ما وجود ندارد. به همین دلیل آموزش در ایران 
معطوف به ارتقای اخالقی جامعه نیست. چون از ابتدا این نکته 
مفروض گرفته شده است که جامعۀ ما اخالقی است. کتابهای 
علوم اجتماعی در مدارس، به جای اینکه به آموزش های تئوریک 
بپردازند، باید به مهارتهای اجتماعی بپردازند تا در ارتقابخشی 

اخالقِی جامعه، واقعا موثر باشند. 
* اینکه بچه های ما با نوعی بدبینی نسبت به جامعه 
تربیت می شوند، آیا یکی از علل ناتوانی ما ایرانیان در انجام 

کار جمعی نیست؟
- دقیقاً. ما اگر توانایی داشتیم مشکالت پیرامونی  مان را حل 
کنیم، دائماً از دولت و استعمار بد نمی گفتیم که. من می خواهم 
بروم سر کوچه نان بخرم، نانوا هم باید نان خوب به من بدهد. 
این چه ربطی به نظام سیاسی دارد؟ ما فاید مهارتهای الزم برای 
ارتقای کیفی زندگی خودمان هستیم و دائماً به قدرتهایی فراتر 
از خودمان فحش می دهیم. حاال آن قدرت ممکن است قدرت 
داخلی باشد یا قدرت خارجی. در حالی که اگر خوب دقت کنیم، 
در بسیاری از موارد، مشکل زیر سر ناتوانی خود ماست نه زیر سر 

قدرت های برتر از ما. 
* ما می توانیم فهرستی از امور مطلوب را تهیه کنیم و 
بگوییم آموزش و پرورش باید این امور را در بچه ها نهادینه 
کند. تهیۀ این فهرست راحت است اما تحقق مولفه های آن 
در وجود میلیون ها دانش آموز در سراسر کشور، دشوار 
است. سوال این است که چنین کار مهمی را چگونه باید 

انجام داد؟
- باید کتابهای متنوع بنویسیم. مثالً برای دانش آموزان کالس 
کشور  مختلف  نقاط  در  متنوع  کتابهای  باید  دبستان،  چهارم 
بنویسیم. شما نمی توانید یک کتاب بنویسید برای همۀ بچه های 
چهارم دبستان در سرتاسر کشور. بنابراین ما باید از مهارت تالیف 
کتب درسی برخوردار باشیم. یعنی این مهارت تبدیل به یک 

تخصص مهم می شود در نظام آموزش و پرورش کشور. 
* فرض کنیم درسی وجود داشته باشد به نام "مهارتهای 
و  سیستان  بچه های  برای  درس  این  کتاب  زندگی". 

بلوچستان باید متفاوت از بچه های تهران و تبریز باشد؟
- کامالً درست است. چون مساله مردم سیستان و بلوچستان 
این است که چگونه با محیط سخت مبارزه کنند ولی مساله مردم 
تهران این است که چگونه با محیط تکنولوژیک زندگی کند. 
نمی شود یک کتاِب "مهارتهای زندگی" برای دانش آموزان هر دو 
استان نوشت. در سیستان و بلوچستان ترافیک وجود ندارد و در 
تهران هم کم آبی. مردم سیستان و بلوچستان یک لیوان آب ندارند 

بخورند، ولی مردم تهران یک ساعت زیر دوش می نشینند. 
ما  مدارس  بچه های  که  می کنند  انتقاد  هم  برخی   *
سیاست زده بار می آیند. البته این مشکل شاید در دهه های 
60 و 70 بیشتر بود. اما به هر حال منتقدین می گویند اینکه 
بچه ها را به خط کنیم و هر روز صبح شعار مرگ بر این و 

مرگ بر آن سر دهند، امر مطلوبی نیست. 
و  آموزش  به  اختصاصی  و  این مشکل کل جامعۀ ماست   -
پرورش ندارد. این همه شعار، نوعی دلزدگی نسبت به آرمان ها 
بوجود می آورد. اما طبیعتاً وجود چنین جّوی در مدارس، به سود 
آرمانها و به سود دانش آموزان نیست. مشکل اساسی این جاست 
که در کشور ما "مدرسه" از دستور کار خارج شده است. مدرسه 
جایی است که معلم و دانش آموز و مدیر و محیط دارد. مدرسه 

اهمیتش را در کشور ما از دست داده است. 
جدی  را  مدرسه  است  ایدئولوژیک  که  نظامی  چرا   *

نمی گیرد؟
- چون برای ما "آموزش ایده ها" مهم است نه "مدرسه". االن هر 
کس هر جا بتواند مدرسه می سازد. کنار جاده و دِم اتوبان. در حالی 
که "مدرسه" مکان مخصوص و مناسب می خواهد. مدرسه یک 
نهاد است؛ نهادی که باید زیست جمعی را برای دانش آموز ممکن 
سازد. مدرسه به این معنا، در مملکت ما از دستور کار خارج شده 
است. وقتی ما مدرسه به معنای واقعی کلمه داشته باشیم، در این 
صورت "معلم فرهیخته" و "فضای زیست جمعی دانش آموزان" و 

"محلۀ مدرسه" و ... هم معنا پیدا می کند. 
* عدۀ قلیلی از کسانی که به مدارس و نظام آموزش 
می دهند  ترجیح  دارند،  جدی  انتقاد  ایران  پرورش  و 
بچه هایشان اصال مدرسه نروند.  نظر شما راجع به این ایده 

چیست.
- بچه های این افراد در جایی شبیه به کارگاه تعلیم می بینند 
تا یک سری ایده ها به آنها حقنه شود. مدرسه جایی است که 
بچه ها آنجا می دوند و می خوابند و خرابکاری و شیطنت می نند و 
چیزهایی هم یاد می گیرند. یک کارگاه خصوصی یا شخصی که 

مدرسه نیست و کار مدرسه را نمی کند. 
* اگر مدارس فعلی اوضاعشان خوب نیست، بهتر نیست 

مدرسه  را  بچه هایشان  برمی آیند،  عهده  از  که  کسانی 
نفرستند؟

- نه؛ چون جای دیگری جز مدرسه وجود ندارد که بچه را به 
آنجا بفرستیم. مگر اینکه بچه را بسپریم دست یک سری آدم 
منفعت طلب در یک کارگاه خصوصی؛ آدم هایی که معلوم نیست 
دانش آموز در مدرسه  دارند.  تعلیم  و  تدریس  چقدر صالحیت 

مدنی شدن را هم می آموزد. 
* وقتی شما این قدر از وضع موجود آموزش و پرورش 
انتقاد می کنید و مدرسه را جایی نمی دانید که در آن جا 
مهارتهای زندگی را به دانش آموزان یاد بدهند، بهتر نیست 
کارگاههای  همان  به  و  بزنیم  هم  را  مدارس  همین  قید 

خصوصی اکتفا کنیم؟
- نه، حرف من این است که مدارس را باید بهبود بخشید نه 

اینکه بچه ها را از مدارس بیرون بکشیم.
* ولی ظاهراً کسی وضع مدارس را بهبود نمی بخشد. 
خودتان هم گفتید که مدارس به حال خودشان رها شده اند. 
- ما انتقاد می کنیم که متولیان امر بیایند مدارس را سامان 
بدهند؛ نه اینکه مدارس را تعطیل کنیم و بچه ها را بفرستیم جایی 

که شبیه یک حزب است. 
از مفهوم  الیاس در نقد جوامع جهان سوم  * نوربرت 
"سطح تمدنی" استفاده می کند و مثالً پایین بودن سطح 
این کشورها  در  باال  رانندگی  تصادفات  عامل  را  تمدنی 
می داند؛ چرا که وقتی سطح تمدنی پایین است، قدرت به 
تاخیر انداختن میل هم پایین خواهد بود و همین موجب 
می شود مثالً سبقت غیرمجاز بگیریم یا با سرعت باالتر از 
حد مجاز رانندگی کنیم. از حیث کنترل بر خود و ارتقای 
سطح تمدنی، وضعیت سیستم آموزش و پرورش ما چطور 

است؟
- مشکل این سیستم این است که "دیگری" در آن اهمیت 
ندارد. ما معیار کنترل "خود" نداریم. آنچه معیار کنش ماست، 
فقط امیال و آرزوهای خودماست نه امیال و آرزوهای جمعی. وقتی 
"دیگری" مهم می شود، کنترل بر "خود" هم مهم می شود. ولی ما 
فقط "خود"ی تولید می کنیم که ضد "دیگری" است. این وضع در 

مدارس ما بیشتر از جاهای دیگر است. 
* ولی در کتب درسی مدارس ما، بر اخالقیات و اخالقی 

زیستن تاکید ویژه ای می شود.
- این چیزها انتزاعی است. البته نفس وجود چنین کتاب هایی 
خوب است اما همۀ بچه ها این کتابها را می خوانند و نمرۀ ۲0 هم 
می گیرند ولی هیچ کس به محتوای آنها عمل نمی کند. اینکه باید 
اخالق را رعایت کرد، یعنی باید حقوق دیگری را رعایت کرد؛ 
اما مدارس ما چنین چیزی را در دانش آموزان نهادینه نمی کنند. 

* این خودخواهی یا "خود" را در هر حال به "دیگری" 
ترجیح دادن، در مقام عمل چطور می تواند در بچه ها کم 

شود؟ 
که  باشد  داشته  وجود  مدرسه  بسامان  محیط  وقتی   -
مسؤولیت پذیری را در بچه ها نهادینه کند، این دیگردوستی هم در 
بچه ها شکل می گیرد. وقتی معلم و رئیس مدرسه را کس دیگری 
تعیین می کند و درس ها را هم کسان دیگری تعیین می کنند و 
دانش آموزان هیچ نقشی در این مناسبات ندارند، چیزی به نام 
تربیت هم شکل نمی گیرد. وقتی می گویم مدرسه باید در کانون 
قرار بگیرد، یعنی دانش آموزان باید نقش بیشتری در مناسبات 

محیط آموزشی پیرامون خودشان داشته باشند. 
* بسیاری از فیلسوفان اخالق گفته اند نقطه عزیمت 
داشتن  پاس  است.  "دیگری"  به  توجه  زیستن،  اخالقی 
"دیگری" و برخورداری از "اخالق مراقبت"، چطور می تواند 

در وجود دانش آموزان محقق شود؟
- خیلی ساده است. مثالً در رقابت های حزبی، حزب پیروز باید 
به حزب بازنده احترام بگذارد. در پایان بازی فوتبال، وقتی که 
می خواهند مدالهای دو تیم را اهدا کنند، اول تیم بازنده باال می رود 
و مدالهایش را می گیرد. این یعنی بازنده اهمیت دارد. اگر بازنده ای 
در کار نباشد، برنده ای هم شکل نمی گیرد. اهمیت من به وجود 
رقیبم است. در نظام آموزشی باید این معانی جستجو شود نه 
اینکه ما دائماً ایده آل های خودمان را تکرار کنیم. اینکه "دیگری" 
در خدمت من و برای من باشد، به کلی متفاوت از این است که 

"دیگری" برای خودش باشد. 
* کانت هر انسانی را غایت بالذات می داند. فمینیست ها 
هم بر وجود "اخالق مراقبت" در زنان تاکید می کنند. به 
نظرتان زنانه تر شدن فضای آموزش و پرورش به ترویج 

اخالق مراقبت در بین دانش آموزان کمک می کند؟
- مراقبت از خود یا مراقبت از دیگری؟

* مراقبت از دیگری. اگر تعدا معلمان زن افزایش یابد، 
این در رشد و نهادینه شدن اخالق مراقبت در دانش آموزان 

موثر است؟
- بله، خیلی مهم و موثر است. زنان بسیار مهم و تعیین کننده اند. 
زنان در آموزش اعتدال و چندوجهی دیدن را تولید می کنند ولی 
مردان یکسویه نگر و رادیکال اند. در نظام آموزش و پرورش همه 
جای دنیا، تعداد معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است. معلمان 
زن باید درصد بیشتری از کل معلمان کشور را تشکیل دهند. 
خطای ما از روز اول این بود که زنان را بیرون کردیم و معلمان 

مرد را اکثریت دادیم. 
* اگر معلم فیزیک یا تاریخ کالس سوم دبیرستان یک 

مدرسه زن باشد، لزوماً اشکالی دارد؟
- نه، هیچ اشکالی ندارد.

* ولی احتماالً عده ای می گویند ممکن است دانش آموزان 
پسر با چنین معلمی شوخی اروتیک کنند و حواسشان از 

درس پرت شود.
- چه ربطی دارد؟! مگر با معلم مرد نمی توانند شوخی اروتیک 
بکنند؟ ما وقتی امور را سکشوال می بینیم و سطح انسانی انسان 
را کنار می گذاریم، این گرفتاری ها پیش می آید. مگر در دانشگاه 

چنین اتفاقاتی می افتد که ما بگوییم در مدرسه چنین می شود؟
* معلم زن شاید حتی موجب شود احترام بیشتری در 

کالس پسرانه حاکم باشد.
- بله، بی حرمتی و شوخی های زشت کاهش می یابد. مگر همین 
دانش آموزان پسر در خانواده هایشان با زنان سر و کار ندارند. آیا 
در  اگر  نیستند؟  مودب تر  خاندان خودشان  زن  اعضای  جلوی 
خانواده ادب را در برابر زنان بیشتر رعایت می کنند، چرا در مدرسه 

این طور نباشند؟


