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نحوه جدا کردن یارانه زوجین از خانواده

زوجین حتی بعد از یک ساعت از ازدواج می توانند با مراجعه به دفاتر 
پلیس + ۱۰ برای جدا کردن یارانه خود از خانواده اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، حدود ۹ سال است که یارانه نقدی بین جمع گسترده 
بیش از ۹۵ درصدی جمعیت کشور پرداخت می شود. اما در این فاصله 
و بر اساس الزام هایی که وجود داشت در مواردی دولت نسبت به قطع 
یارانه افراد اقدام کرد و در سوی دیگر برخی در ثبت نام مجددی که در 

سال ۱۳۹۳ انجام شد، از جمع یارانه بگیران کنار رفتند.
اما طی سال های اخیر یکی از مسائلی که بین یارانه بگیران مطرح بوده، 
نحوه جدا کردن یارانه زوجین از خانواده های خود است؛ به طوری که 
نمی دانند چگونه حساب یارانه خود را از خانواده جدا کنند یا این که برای 

جداسازی اقدام کرده اند ولی پرداختی انجام نشده است.
این در حالی است که بررسی و پرس وجوی جریان یارانه زوجین از 
سازمان هدفمندی یارانه ها با این توضیح همراه بود که اگر افرادی که 
ازدواج می کنند در خانواده های خود نیز مشمول دریافت یارانه بوده اند به 
طور حتم می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ از یارانه خود برخوردار 
شوند؛ به گونه ای که با همراه داشتن شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج 
می توانند مراجعه کنند و با اعالم شماره حساب بانکی می توانند از ماه بعد 

و حداکثر دو ماه بعد یارانه خود را دریافت کنند.
اگر یک ساعت  یارانه ها حتی زوجین  اعالم سازمان هدفمندی  بنابر 
از ازدواج آنها گذشته باشد، امکان اقدام برای جدا شدن یارانه خود از 
خانواده ها را خواهند داشت، اما اگر مشکلی در پرداخت صورت بگیرد 
اعالم  زوجین  که  باشد  بانکی  از شماره حسابی  ناشی  می تواند  عمدتاً 
کرده اند و ممکن است در این مورد مسأله ای پیش آمده باشد. بر این 
اساس زوجین می توانند بار دیگر با مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ یا چک 

شماره حساب بانکی خود، از روند واریز یارانه مطلع شوند.
از سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا رسید تاکنون 
جمع گسترده بیش از ۷۸ میلیونی در جمع یارانه بگیران قرار داشته و هر 

ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند.
دولت هزینه  برای  تومان  میلیارد  هزار  از ۴۲  بیش  روند ساالنه  این 
به همراه دارد. این در شرایطی است که بارها به دلیل هزینه سنگین 
یارانه های نقدی که برخالف قانون به تمام متقاضیان پرداخت می شود 
بحث غربالگری افراد پر درآمد مطرح بوده و طی این سال ها گاهی دولت 
در این باره اقدام کرده است؛ به طوری که حتی در چند سال اخیر حدود 
چهار میلیون نفر اعالم شد که به دلیل اعتراض بخشی از آنها بار دیگر 

حدود ۹۰۰ هزار نفر برقرار شده بود.

رییس پلیس آگاهی ناجا
سامانه نما با هدف تسریع استراد اموال به مال باختگان 

راه اندازی شد
رییس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راه اندازی سامانه نما گفت: تسریع 
و تسهیل در روند استرداد اموال مکشوفه مسروقه به مال باختگان محوری 
ترین کارکرد این سامانه است که استرداد اموال تنها برای افرادی امکان 

پذیر است که سابقه تشکیل پرونده قضائی دارند.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پلیس، سردار محسن حسن خانی در 
تشریح روند اجرایی سامانه نما، افزود: در پی دیدار فرماندهان ناجا با مقام 
معظم رهبری در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴و ابالغ تدابیر ایشان مبنی بر 
تالش در راستای کشف و استرداد حداکثری اموال مسروقه به مالکان، 
کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان 
معاونت فناوری اطالعات ناجا، سامانه ای را در بستر اینترنت طراحی 
مال  توسط  المالک  اموال مکشوفه مجهول  امکان شناسایی  که  کردند 

باختگان را تسهیل کرد.
وی افزود: با ایجاد زیر ساخت های الزم در سال ۱۳۹6، سامانه ای تحت 
عنوان »نما« به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران راه اندازی و پس 
از برطرف کردن اشکاالت و ایرادات آن سرانجام با نام »نمایشگاه مجازی 
اموال مسروقه مکشوفه« به منظور بارگذاری کاالهای مکشوفه در بستر 

اینترنت ایجاد شد.
 ثبت بیش از ۹۲ هزار بازدید از سامانه

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه این سامانه پس از حدود یک 
سال اجرای آزمایشی، در دی ماه سال گذشته توسط جانشین فرمانده ناجا 
افتتاح و راه اندازی شد، ادامه داد: پس از حدود ۳ ماه از راه اندازی رسمی 
سامانه،۵۹۰ قلم کاالی مکشوفه مجهول المالک در سامانه بارگذاری شد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه گامی در راستای حفظ کرامت 
شهروندان و حذف رفت و آمدهای بی شمار مردم به واحدهای انتظامی 
صورت گرفته است، تصریح کرد: در این بازه زمانی ۹۲هزار و ۳۳۰ مورد 
بازدید از این سامانه صورت گرفته است که نسبت به مدت زمان اجرای 
آزمایشی طرح، ۷۳ درصد رشد را نشان می دهد. این مقام ارشد انتظامی 
در خصوص ساز و کار فعالیت این سایت گفت: مال باختگان در صورت 
مراجعه به سایت پلیس)polic.ir( و آیکون شناسایی اموال، می توانند 
بدون مراجعه حضوری به مراکز انتظامی درخواست خود را مبنی بر تعلق 

کاالی مورد نظر ثبت و نشانه های آن را ارسال کنند.
وی در ادامه تشریح کارکرد این سامانه اضافه کرد: درخواست مال باخته 
توسط اپراتور سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته و اپراتور پاسخ تایید یا عدم 
تایید را در سامانه بارگذاری می کند که در صورت اظهار عنوان تایید، 
راهنمایی الزم توسط اپراتور در خصوص اقداماتی که الزم است مالک در 
راستای تحویل کاالی مورد درخواست انجام دهد، ارائه و اموال پس از 

هماهنگی قضائی با اخذ رسید، تحویل مال باخته خواهد شد.
استرداد به شرط تشکیل پرونده قضایی

سردار حسن خانی تاکید کرد: امکان استرداد اموال از طریق سامانه 
مزبور، تنها برای افرادی امکان پذیر می باشد که سابقه تشکیل پرونده 
قضائی داشته باشند. وی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت هموطنان 
در ثبت و ضبط شناسه اموال خود و در صورت امکان، تهیه تصویر از 
آن ها، خاطرنشان کرد: این اقدام مهم موجب می شود در صورت وقوع 
سرقت، امکان ردیابی اموال توسط کارآگاهان پلیس امکان پذیر شده و 
اموال سرقتی به صاحب حقیقی آن بر گردد. رییس پلیس آگاهی ناجا در 
پایان به شهروندان توصیه کرد: از نگهداری اموال و دارایی های با ارزش 
خود شامل طال، سکه، ارز و ... در منزل خودداری و آن ها را به صندوق 

امانات بانک ها بسپارند.

اخبار
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اطالعات  به   ،)data( داده  از  را  ما  باید  آموزشی  نظام 
)information( ... حرکت بدهد.

 عصر ایران؛ اندیشکده آموزش و پرورش - در ۲۹ بهمن 
۱۳۹۷در مراسمی از کتاب »مرگ مدرسه؟« رونمایی شد. 
محسن  دولت آبادی،  شیوا  باقری،  »خسرو  را  کتاب  این 
مقصود  فاضلی،  نعمت الله  عشایری،  حسن  رنانی، 
فراستخواه، محمدامین قانعی راد، جعفر محمدی و مرتضی 
نظری« نوشته اند و در آن مراسم برخی از مؤلفان دقایقی 

درباره نظام آموزشی سخن گفتند.
آنچه می خوانید، متن کامل سخنان دکتر محسن رنانی، 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است که توسط خود 
ایشان تنظیم و تکمیل شده و برای انتشار در اختیار عصر 

ایران قرار داده شده است.
هرگاه از کودک و آموزش سخن به میان می آید، به وجد 
می آیم و شاید گاهی اوقات ساعت ها درگیر مسئله می شوم. 

این روز ها خیلی به حوزه ی آموزش و کودکی می پردازم، 
گرچه رشته ی من اقتصاد است و به اشتباه جامعه شناسم 
می خوانند، در عین حال به اشتباه وارد آموزش هم شده ام. 
در  کار  سال  بیست  از  بعد  که  است  این  هم  آن  علت 
مرحوم  استادم  که  شدم  متوجه  توسعه،  حوزه ی اقتصاد 
دکتر عظیمی به درستی درک کرده بود - ولی فرصت نکرد 
که مسأله را باز کند - که به جز تحول در نظام آموزش، ما 

هیچ راهی برای توسعه ی ملی نداریم. 
هیچ راهی نداریم، به ویژه اینکه تقریباً بخش اعظم منابع 
طبیعی کشورمان را هم مصرف کرده ایم و داریم به نقطه ی 

انتها می رسیم. 
این است که این حوزه یکی از حوزه های بسیار کلیدی 
است. البته باید تأکید کنم که منظور من از حوزه آموزش 
و کودکی، فقط دوره مدرسه نیست بلکه تربیت کودک از 
بدو تولد آغاز می شود و بلکه سرمایه گذاری برای دوره پیش 

از دبستان اهمیت بسیار بیشتری برای توسعه ملی دارد.
ایده مرکزی سخن امروز من هم در همین باره است که 
که  می کند  کاری  دارد  فناوری  تحوالت  بگویم  می خواهم 
آموزش  و  تربیت  وارد  از دوران دبستان  بچه ها در پیش 
از طریق ارتباطات اجتماعی شوند و این خیلی مهم است. 

اما پیش از آن الزم است اندکی درباره علم و تفاوت علم 
زنده و علم مرده سخن بگوییم تا بعداً بتوانیم نشان بدهیم 
که تحوالت فناوری و تحوالت دنیای مدرن دارد بچه های 
ما را از همان کودکی درگیر نوعی آموزش زنده و علم زنده 
می کند و این همان تحول بزرگی است که در پیش روی 

ماست.
علم گفتنی نیست، شکفتنی است

در ماه گذشته من صحبتی در دانشگاه تربیت مدرس 
داشتم با عنوان »گذار از علم مرده بهعلم زنده« که چکیده 
سخنم این بود که اکنون در فرآیند توسعه ایران، مهم ترین 
مأموریت اجتماعی دانشگاه ها باید گذار از علم مرده به علم 

زنده باشد. 
در آنجا سخن اصلی ام این بود که دانشگاه نباید هیچ کاری 
بکند، فقط باید بستر تولید علم زنده را مهیا کند. البته واژه 
»تولید« در مورد علم واژه ی غلطی است، علم به مفهوم 
مصطلح تولید نمی شود؛ مقاله تولید می شود، کتاب تولید 
می شود. یعنی شما می توانید مقاالت زیادی چاپ کنید، 
ولی ممکن است در عمل، انتشار یک مقاله هیچ کمکی 
به ارتقاء علمی جامعه نکند. علم باید در واقع کشف شود، 
ابتدایی اش  )emerge( شود. یک حالت  پدیدار  و  بروید 
همان کاری است که سقراط می کرد، یعنی در گفت وگوی 
حس  پایان  در  شما  که  می کرد  کاری  فردی  و  شخصی 
می کردید که آنچه دنبال اش بودید یا از قبل می دانستید 
یا خودتان کشفش کرده اید. سقراط فقط کمک می کرد که 
آن مجهول آشکار شود. اما این شکل ساده گفت وگو مورد 

نظر من نیست. 
آنچه من االن مراد می کنم، وجه اجتماعی کشف و خلق 
و پدیدار شدن علم است. یعنی علم باید در فرآیند ارتباطات 
و گفت وگوها و نقدها و آزمایش ها و پرسش های ما خلق و 
کشف شود و به صورت یک محصول عمومی در بین ما به 
گردش درآید؛ نه این که کسی علم را به صورت یک سری 
اطالعات در ذهن ما بریزد؛ و نه اینکه حتی کسی در یک 
فرآیند گفت وگو یا سؤال و جواب مکالمه ای به ما نشان 
بدهد. مثالً اینکه دو به عالوه دو می شود چهار را به چند 
روش می شود به کودک منتقل کرد. اول اینکه بگوییم و 
او حفظ کند. دوم اینکه بنشینیم و با چند سؤال و جواب 
و روی کاغذ به او نشان بدهیم که ببین دو به عالوه دو 
می شود چهار. حالت سوم هم این است که تعدادی گردو 
برداریم و شروع کنیم با او بازی کنیم و او در فرآیند بازی 

مفهوم دو به عالوه دو می شود چهار را درک کند.
بگوییم  باید  نیست.  دقیق  »درک«  واژه  کاربرد  اینجا 
مفهوم »دو به عالوه دو می شود چهار« در ذهن کودک 
شکفته می شود، کشف می شود یا پدیدار می شود. خیلی 

ساده: علم گفتنی نیست شکفتنی است.
یک  رانندگی.  در  نظم  و  قاعده مند  ترافیک  مثل  دقیقاً 
وقت یک معلم به من می آموزد که قواعد رانندگی چیست 
و چگونه یک رانندگی قانونمند داشته باشم. در این صورت 
من  به  »داده«  یک سری  عنوان  به  را  قواعد  فقط  معلم 

می دهد.
آموزش  که  فردی  با  مربی  که  است  این  دوم  حالت 
رانندگی می بیند درباره خوب رانندگی کردن و ضرورت آن و 
روش های آن گفت وگو کند و از دل این گفت وگو با همدیگر 
قواعدی برای رانندگی قاعده مند کشف و استخراج و توافق 

کنند.
یک موقع هم مربی در کنار من می نشیند داخل خودرو 
و باهم رانندگی می کنیم و در عمل من درک می کنم که 
چقدر رانندگی کردن از سمت راست، خوب است و ترافیک 
را روان می کند، چقدر حق تقدم خوب است و به ترافیک 

نظم می دهد. 
بنابراین وقتی شهروندان در عمل با منافع رعایت قوانین 
رانندگی رو به رو شوند آنگاه شروع می کنند که قاعده مند و 
اخالقی و عقالنی رانندگی  کنند و کم کم یک »ترافیک روان 
و منظم« در شهر شکل می  گیرد. »ترافیک روان و منظم« 

نه آن چیزی بود که در کتاب های رانندگی نوشته شده بود 
و نه آن چیزی که در گفت وگوی بین معلم و یادگیرنده 
رد و بدل شده بود، ترافیک روان همان چیزی است که 
در کف خیابان و در شکل و کیفیت رانندگی شهروندان 
منعکس می شود و حاصل یک آگاهی و اراده جمعی است 
که خودش در فرآیند گفت وگو و تعامل میان شهروندان و 

تجربه های گذشته شکل گرفته است.
نه  علم  است.  معنی  همین  به  هم  علم  پدیدار شدن 
ما حفظ  و  است که معلم سرِ کالس می گوید  آن چیزی 
در  یا  است  کتاب  در  که  است  چیزی  آن  نه  و  می کنیم 
تعامل  حاصل  حتی  می شود.  چاپ  آکادمیک  مجالت 
استاد و دانشجو در آزمایشگاه و سروکله زدن با پدیده های 
آزمایشگاهی هم نیست. در آزمایشگاه یک سری ایده ها بر 

روی یک سری پدیده ها آزمون می شود، همین و بس.
ثل اینکه مربی رانندگی کنار ما پشت خودرو بنشیند و 
سبقت از چپ را یادمان بدهد. اینکه منجر به قاعده مندی 
ترافیک نمی شود. ترافیک وقتی قاعده مند می شود که من و 
دیگران در تعامل با هم منافع رعایت قواعد رانندگی را حس 

کنیم و آنها را رعایت کنیم.
نتایج آن آزمایش وقتی به علم تبدیل می شود که وارد 
شود.  مردم  اجتماعی  زیست  حتی  و  آکادمیک  زیست 
یعنی در گام اول در گفت وگوها و تعامالت میان جامعه 
علمی،  حضور پیدا کند و بچرخد و مورد استقبال و نقد 
بررسی و آزمون قرار گیرد و در گام دوم توسط عده ای دیگر 
وارد فناوری شود، یعنی از آن برای ارتقاء فناوری موجود 
یا معرفی یک فناوری  جدید بهره برده شود، یعنی تحولی 
واقعی  ظرفیت  یا  علمی  جامعه  فکری  نقشه  در  واقعی 

زیست اجتماعی ایجاد کند.
تا زمانی که فعالیت های علمی و آکادمیک صرفاً مانند 
بسته های اطالعات، بین استاد و دانشجو یا از این کتاب 
پدیده هایی  یا  ایده ها  با  ما  می شود  جا به جا  کتاب  آن  به 
این  تا  واقع  و در  داریم  که موضوع علم هستند سروکار 
مرحله،  ما با علم مرده و بی جان سروکار داریم. اما وقتی 
این پدیده ها یا ایده ها نخست بین جامعه علمی و سپس 
فراتر از جامعه علمی به گردش درآمد و ذهن ها و دست ها 
و فعالیت ها و سرمایه ها و فناوری ها را درگیر خودش کرد، 
و تحولی در ساختار ذهنی و ساختار بیرونی جامعه ایجاد 

کرد، ما با علم زنده روبه رو شده ایم.
علم زنده در برابر علم مرده

جا به جا  را  گندم  کیسه های  ما  مرده،  علم  در  واقع  در 
می کنیم، تقسیم می کنیم یا از این انبار به آن انبار منتقل 
می کنیم، یعنی از این حافظه به آن حافظه و از این کتاب 
به آن کتاب منتقل می کنیم. در علم زنده این کیس ه های 
نتایج  شواهد،  نظریه ها،  علمی،  اطالعات  )یعنی  گندم 
آزمایش ها و ...( آرد می شود، خمیر می شود، مدتی می ماند 
تا تخمیر شود، آنگاه پخته می شود و سپس مصرف می شود 

و از مصرف آن لذت و رفاهی نصیب جامعه می شود. 
بنابراین جامعه ای که فقط کیسه های گندم را دست به 
دست می کند، هیچ گاه سیر نمی شود، ولی جامعه ای که 
آن کیسه ها را در یک فرآیند تدریجی تبدیل به نان می کند، 

سیر می شود. 
علم هم این گونه است، انبار به انبار کردن یعنی جابه جایی 
و انبار گردانی مفاهیم و نظریه ها چیزی به علم نمی افزاید. 
وقتی از روی ده مقاله، صد مقاله ی دیگر بنویسیم، چیزی 

به علم نمی افزاید. 
می کند.  زیست  زنده  موجود  یک  مثل  هم  دین  آری 
پیدا  تکامل  می شود،  تکثیر  دارد،  ولد  و  زاد  زنده  موجود 
با  دارد،  تعامل  محیط  با  می کند،  پیدا  جهش  می کند، 
تحوالت انطباق پیدا می کند، اگر اشتباه کرد اشتباهش را 
اصالح می کند و ...؛ به همین ترتیب، دینی زنده است که 
این ویژگی ها را داشته باشد. و اگر نداشته باشد، به درد یک 

جامعه زنده نمی خورد.
به  و جامعه  است  آفریده  زنده  را  ما  اگر خدا  واقع  در 
پیشرفته ترین  از  یکی  رتبه ی سیستم ها،  عنوان هشتمین 
سیستم های زنده است، هر چیزی که برای کنترل، هدایت 
و مدیریت جامعه به کار گرفته می شود، باید زنده باشد. 
حتی در مورد خوراک هم اگر فقط از مواد غیرآلی مصرف 
باید مواد آلی یعنی از گیاهان  کنیم، می میریم؛ ما حتماً 
حتی  یعنی  بمانیم.  زنده  تا  بخوریم  حیوانات  گوشت  و 
و  روحمان  به  رسد  چه  است،  بدین گونه  هم  جسم مان 

ساختار اجتماعی مان.
بنابراین برای من دینی الهی است که زنده باشد. و البته 
تنها دین های زنده می توانند در بستر تاریخ دوام بیاورند. 

اگر دین در یک جامعه ای نمی تواند به بهبود و  بنابراین 
رشد و ارتقاء  عملکرد آن جامعه کمک کند حتما آن دین یا 

نیمه جان است یا مرده است.
علم هم به همین گونه است، علم نیز قرار است پدیده ای 
باشد که در خدمت بشر باشد و زندگی او را بهبود دهد. اگر 
دیدیم فردی مدارج تحصیلی زیادی را طی کرده است اما 
زندگی اش پریشان است، نشانه این است که علمی که نزد 
اوست علم مرده است. جامعه ای نیز که فارغ التحصیالن 
زیادی دارد و روی دانشگاه و مراکز آموزشی و تخصصی 
خیلی سرمایه گذاری می کند اما |آموزش و وضعیت زندگی 
در حوزه های مختلف اش بهبود نمی یابد نشانه آن است که 
علمی که در آن جامعه جریان دارد علم مرده است. که 
اگر علم زنده نباشد، فقط یک بازی خواهد بود مثل بقیه ی 
بازی ها که فقط برای سرگرمی و مشغولیت خوب است اما 

تغییری در زیست واقعی ما نمی دهد.
علم یک پدیده ی اجتماعی و یک پدیده ی جمعی است. 
نام »کاالی عمومی« سخن  از مفهومی به  اقتصاد  ما در 
همه  وقتی  که  است  کاالیی  عمومی  کاالی  می گوییم، 
مصرف می کنند، تمام نمی شود. ولی در رابطه با »کاالی 
خصوصی«، وقتی یک نفر مصرف می کند تمام می شود. 
در اینجا کاری به مالکیت آن کاال نداریم، بلکه مصرف آن 
مهم است. یک نوشابه یک کاالی خصوصی است چون 
دیگری  فرد  کند،  را مصرف  آن  نفر  اینکه یک  به محض 
نمی تواند مصرف کند و با مصرف فرد اول هم حجم نوشابه 

کم  می شود تا تمام شود.
اما کاالی عمومی کاالیی است که اگر همه هم مصرف 
کنند، تمام نمی شود؛ مثالً امنیت یک کاالی عمومی است 
که وقتی تولید می شود همه می توانند به صورت همزمان از 
آن بهره ببرند بدون آنکه مصرف آن موجب شود که مقدار 
آن کم شود یا مصرف من موجب شما که دیگری نتواند 

مصرف کند.
اما علم یک »کاالی عمومی زنده« است که هم در تولید 
آن باید همه یا تعداد زیادی از اعضای جامعه مشارکت 
کنند و هم پس از تولید به راحتی و به رایگان در اختیار همه 
قرار می گیرد و می توانند آن را مصرف کنند و هم هرچه آن 

را مصرف کنند افزایش می یابد. 
به  چه  هر  که  است  معنی  همین  به  پدیده  زنده بودن 
کارش بگیریم کم نمی شود بلکه بیشتر می شود. یک سریال 
تلویزیونی یک کاالی عمومی است که همه با هم می توانند 
تنگ  دیگران  برای  را  جا  یکی  استفاده  آنکه  بدون  ببینند 
یا اتمام  اینکه تماشای همه موجب کاهش  کند یا بدون 
آن بشود. اما در فرآیند تماشا کردن مردم، حجم سریال یا 
کیفیت آن افزایش نمی یابد. بنابراین یک سریال تلویزیونی 
و  تولید شده  مرده  عمومی  کاالی  یک  می شود  پخش  که 

مصرف شده است. 
اما علم این گونه نیست. چون زنده است هر چه بیشتر 
بیشتر  آن  آن و گستره  و عمق  آن  کنیم حجم  مصرفش 
می شود و به همین خاطر علم تا جایی زنده می ماند که 
بین ما و در زندگی ما می چرخد و در این چرخش زندگی  

ما را بهبود می دهد.
نمی ماند.  زنده  نچرخید،  ما  بین  دیگر  آنکه  محض  به 
در  بشر  راهنمای  زمانی  که  بطلمیوسی  هیئت  علم  مثال 
دریانوردی بود، اکنون همه اصول و قواعدش موجود است 
اما علم مرده است چون دیگر  و در کتاب ها ثبت است 
بین ما نمی چرخد و در جامعه به کار گرفته نمی شود و در 

دغدغه ها و گفت و گوهای جامعه علمی حضور ندارد.
ما،  افکار  و  ما می چرخد  بین  که  است  آن چیزی  علم 
روحیات ما، رفتار ما، الگوهای ذهنی ما، الگوهای رفتاری 

ما، فناوری ما و شیوه زندگی ما را شکل می دهد.
این  نمی زنم،  میکروبی  چیزهای  به  دست  من  اگر 
علم است؛ و اگر این چراغ سالن را روشن می کند این 
علم است، و اگر شما همه با هم صحبت نمی کنید و 
و صحبت های  سؤاالت  و  می کنید  گوش  و  نشسته اید 
خود را در پایان جلسه مطرح می کنید این علم است و 
اگر ما امروز دیگر در کالس های درسمان با چوب تنبیه 
نمی کنیم این علم است و اگر ما دیگر با معتادانمان به 
عنوان مجرم برخورد نمی کنیم و آنها را بیمار می دانیم، 
این علم است. این یعنی همان علم زنده ای که در زندگی 
ما وارد شده است و در زندگی ما دارد می چرخد و زندگی 

ما را متحول می کند و بهبود می بخشد.
اثر  و  چرخید  و  شد  وارد  ما  زیست  در  علم  اگر  پس 
را تغییر داد، می فهمیم که  گذاشت و ذهن و زندگی ما 
علم زنده است. بنابراین تنوع برداشت ما و تنوع تفسیر 

ما از یک مسئله، بدین معناست که علم زنده است. برای 
علمی  ارتباطی  نظام  یک  یک جامعه،  در  علم  زنده بودن 

خیلی منسجم باید وجود داشته باشد. 
من فقط یک مثال می زنم: بیست و اندی سال پیش که 
وارد دانشگاه اصفهان شدم، دانشجو از لیسانس تا فوق 
لیسانس که می آمد، هفت هشت درس با من می گذراند، 
هم،  با  کالس  بیرون  در  می کرد  سؤال  من  از  کالس  در 
هم کالم می شدیم و بارها و بارها به اتاق من می آمد و وقتی 
به اواخر فوق لیسانس و یا دکتری می رسید به یک موضوع 
مشترک رسیده بودیم که تحت عنوان رساله با هم کار کنیم 
و در این فرآیند هم او لذت می برد و رشد می کرد و هم من.

اما امروز هر سال دو دانشجوی دکتری در همان بدو 
ورود به دانشگاه توسط گروه آموزشی به من معرفی می شود 
تا با من تز بگذراند. من اصالً نمی دانم او کیست، از کجا 
آمده است، افکارش چیست، چه پیشینه پژوهشی و فکری 
دارد و به دنبال چیست؟ فقط می گویند که ایشان سهمیه 
شماست و باید رساله اش را با شما بگذراند. به همین علت 
است که من اکنون چند سال است که رساله نمی گیرم، 
چون نوشتن چنین رساله ای به مثابه کار کردن برای علم 
مرده است. این چه علمی است که دانشجو یک جست و جو 
بکند و یک مرتبه بیاید و بگوید من فالن موضوع را انتخاب 
کرده ام، من هم بگویم بسم الله، برو رساله ات را بنویس و 

بیاور. این همان علم مرده است.
علم زنده چیزی است که در همان رفت و برگشت های 
کالسی و بیرون کالسی بین من و دانشجو شکل  می گیرد. 

در واقع علم محصول دیالوگ است، محصول گفت و گو 
که اختالل  جامعه ای  در  محصول ارتباط است.  و 
جامعه ی  و  نمی شود  تولید  علم  دارد،  ارتباطی وجود 
دانشگاهی ما پر از اختالل ارتباطی است. یعنی من امروز 
دانشگاه  در  که  اندی سال  و  بیست  در  که  ادعا می کنم 
اصفهان تدریس کرده ام، هنوز در گروه آموزشی ما هیچ 
برای  انتشار  از  پیش  را  مقاله اش  است  نیامده  استادی 
بقیه ی استادان ارائه دهد و ما گوش کنیم، نقد کنیم، بحث 
کنیم و بعد او برود و مقاله اش را بر اساس بحث های ما 
اصالح و تکمیل کند و سپس آن را در یک مجله داخلی 
دانشگاه به عنوان working paper منتشر کند تا دیگران 
هم ببینند و نظر بدهند و بعد از همه این مراحل برود و در 

یک مجله رسمی علمی منتشر کند.
او مقاله اش را از میان انباشت های ذهنی اش بیرون آورده 
است، چهار مقاله ی دیگر هم خوانده است، بخش هایی را 
کپی کرده و کنار هم چسبانده است و یک مقاله ی دیگر 

شده است. این به معنی تکثیر علم مرده است.
علمی که از گفت و گو بیرون نیاید، از ارتباط بیرون نیاید، 
علم مرده است و تکثیر نظریه ها است و ما نظریه ها را نیز 
به صورت مرده و به عنوان نوعی »اطالعات« نه علم تحویل 

دانشجوها می دهیم. 
علم زنده علمی است که به گونه ای دانشجویان را در 
فرآیند آموزش آرام آرام با یک نظریه  درگیر می کند و آرام آرام 
در  که  می کند  آشکار  دانشجو  چشم  پیش  را  آن  اجزاء 
پایان دانشجو احساس می کند مثالً نظریه نسبیت آلبرت 

آینشتاین را خودش دوباره کشف کرده است. 
یعنی اگر ما توانستیم به گونه ای گفت و گو کنیم و آموزش 
بدهیم که بچه های ما نظریه را به عنوان data حفظ نکنند، 

گامی رو به جلو برای زنده کردن علم برداشته ایم. 
ولی متاسفانه نظام آموزشی ما حتی نظریه ها را نیز به 
بچه های مان به عنوان data تحویل می دهد. مثال مساحت 
ایران چقدر است؟ این قدر است؛ تئوری آینشتاین چیست؟ 
این است. اینها data و در بهترین حالت اطالعات است؛ 
مثل آمار است. هیچ فرقی نیست بین اینکه بچه های ما 
مثالً اسامی بازیکنان فالن تیم، و تعداد گل های زده فالن 
بازیکن فوتبال را حفظ کنند یا نظریه آینشتاین را. هر دو 

data است و علم مرده است. 
نظام آموزشی ما علمی که قبالً به طور زنده تولید شده 
است را تبدیل به data می کند، یعنی در فرآیند زنجیره 
علم، به عقب می رود، و این به معنی این است که این در 

این نظام، تنها علم مرده تولید می شود.
مدرنیزاسیون نتیجه پیدایش علم زنده بود

امروز بحث من این است نظام آموزش عمومی که در قرن 
بیستم در جهان رواج یافت و نظام آموزشی ما هم برگرفته 
آموزش  از جنس  آن  آموزش  که  بود  نظامی  است  آن  از 
مرده بود. گرچه در سه دهه اخیر تحوالت بزرگی در نظام 
آموزش کشورهای توسعه یافته ایجاد شد تا آموزش به سمت 
انسانی شدن و کودک محور شدن برود اما همچنان همان 
مدل نظام آموزشی مرده، انسانی تر و کودک محورتر شده 

است.
که  سریعی  تحوالت  با  که  است  این  من  سخن  اما 
در فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در پیش است، آموزش 
کامالً از انحصار نظام آموزشی خارج می شود و به یک امر 
از همان شیرخوارگی  تبدیل می شود که کودک  اجتماعی 
درگیر آن می شود و از دل آن، مهارت و دانش الزم برای 
ورود به یک نظام آموزش تخصصی )دانشگاهی( را هم پیدا 
می کند بدون آنکه دیگر الزم باشد ما او را برای سال ها پشت 

نیمکت های کالس های مرده بنشانیم و زجر بدهیم.
تا  بدهید  اجازه  موضوع  روشن شدن  و  باز شدن  برای 
نخست ببینیم در غرب چه تحوالتی رخ داد که اکنون به آنها 

توسعه یافته می گوییم. 
تحولی که در غرب به وجود آمد، دو حوزه داشت، یعنی 
ما شاهد دو تحول در اروپا بودیم که به آن توسعه می گوییم.

در واقع توسعه دو بعد دارد: نخست مدرنیزاسیون، یعنی 
نوسازی؛ اینکه الیه ی مادی تمدّن نو شود؛ اینکه جاده بزنیم، 
بیاید،  مخابرات  بیاید،  تلویزیون  بیاید،  برق  بسازیم،  سد 
مدل خودرو ها بهتر شود، موبایل داشته باشیم و غیره؛ اینها 
می شود مدرنیزاسیون. یعنی الیه مادی تمدن، و ساختار 

فیزیکی زندگی و جامعه نو شود. 
بهترین خودرو ها،  با  بهترین جاده ها،  امروز در  ما  ولی 
همچنان به اندازه ی ۴۰ سال قبل تصادف می کنیم. این بدین 
معنی است که الیه دوم یا بعد فرهنگی توسعه که مدرنیته یا 

نوگرایی نامیده می شود، شکل نگرفته است.

نظام آموزشی ایران

 علم مرده یا علم زنده؟! 

روزنامه صبح ایران


