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آمــوزش یکــی از پدیدههــای اجتامعــی اســت و هــر انســانی حــق دارد مطابــق
نیازهــای فــردی و اجتامعــی از آموزش مناســب بهرهمند گردد .هــدف از آموزش،
پــرورش نسـلهای آینــده و خدمــت در راســتای جامعــه اســت .هــر جامعـهای
بـرای تربیــت انســانهای مبتکــر ،جســتجوگر و پرسشــگر نیازمند آموزش اســت.
بنابرایــن نظــام آموزشــی هــر کشــوری میتوانــد بــر می ـزان بازدهــی آموزشــی
آن تاثیــر فراوانــی داشــته باشــد .آمــوزش صحیــح و مطابــق بــا نیازهــای جامعــه
میتوانــد رسمایههــای انســانی خالقــی را پــرورش دهــد کــه نیازهــای توســعه
و تولیــد را در آن جامعــه تامیــن منایــد .بنابرایــن سیســتم آموزشــی بایــد دارای
ویژگیهایــی باشــد کــه متکــی بــر تولیــد اندیش ـههای نــو و اجتامعــی کــردن
انســانها باشــد .بــر ایــن اســاس سیســتم آموزشــی میبایســت از انحصــار
دولتهــا خــارج و بــه ســوی مشــارکت مــردم ،ســازمانها و نهادهــای محلــی و
بومــی ســوق داده شــود .ایــن رویکــرد موجــب معنامنــد شــدن زندگی و بــروز و
شــکوفایی اســتعدادها و تواناییهــای آنــان خواهــد شــد .از ســوی دیگــر روابــط
اجتامعــی تقویــت شــده و کنشهــای همکاریجویانــه نیــز افزایــش مییابــد.
بهطــور کلــی میتــوان گفــت یــک سیســتم آموزشــی دمکراتیــک جامعــه را بــه
ســوی دمکراتیزاســیون ســوق میدهــد .سیســتم آموزشــی ایـران کامــا متمرکــز
و در انحصــار دولــت قــرار دارد ،همگونســازی کــودکان مهاجــر و تنوعــات
هویتــی و قومــی در ســطحی وســیع صــورت میگیرد .سیســتمی بــا رویکردهای
ایدئولوژیــک و مذهبـی ،نظــام آموزشــی آن نیــز یکــی از بســتهترین نظامهــای
آموزشــی دنیــا محســوب میگــردد .در مقابــل در یــک سیســتم آموزشــی
غیرمتمرکــز مهارتهــا و فرصتهــا بــرای مشــارکت متامــی اقشــار فراهــم
میگــردد .مدرســه و نهادهــای آموزشــی وظیفــه انتقــال ارزشهای انســانی نظیر
احـرام بــه اعتقــادات دیگـران ،احـرام به حقیقــت ،عدالت و شــان انســانی دارد
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برگرفته شده از مانیفست متدن دموکراتیک اثر عبداهلل اوجاالن

یکــی از مشــکالت دیگــر سیســتم آموزشــی ایـران کــه حاصل سیاسـتهای نادرســت
و تبعیضآمیــز و عــدم توســعه ســاختارهای آموزشــی یکســان در رسارس ایــران
اســت ،تعــداد کســانی کــه تــا ســن پانــزده ســالگی از آمــوزش محــروم مــی گردنــد
حــدود  ٢.٥میلیــون نفــر اســت و حــدود دو میلیــون نفــر نیــز توانایــی رســیدن بــه
دوره پایانــی دوره متوســطه را ندارنــد .فقــر و نبــود امکانــات آموزشــی در مناطــق
روســتایی و دورافتــاده یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن موضــوع اســت .بازمانــدن از
تحصیــل ،بیشــر شــامل مناطــق محــروم و حاشیهنشــین اســت .اســتانهای مــرزی
در جنــوب ،غــرب و رشق از مناطــق آموزشــی محــروم محســوب میشــوند و در
ایــن مناطــق تــرک تحصیــل در ســالهای ابتدایــی بیشــر دیــده میشــود .عــاوه
بــر ایــن عــدم آشــنایی بــه زبــان فارســی کــه زبــان مســلط آموزشــی در ایـران اســت،
کــودکان بســیاری از ایــن مناطــق از شــانس کمــری بـرای ادامــه تحصیــل برخوردارند.
در ایــن فایــل بــه مقولـهی آمــوزش ،اهمیــت آن در جامعه ،آمــوزش دولتــی و پیامدهای
آن و در انتهــا بــه سیســتم آموزشــی بومی خواهیــم پرداخت.
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و ایــن گونــه بقــای جامعــه را تضمیــن میکنــد .چنیــن سیســتم آموزشــی در پــرورش
رسمایههــای انســانی نقشــی تعییــن کننــده در برســاخت جامعــه دمکراتیــک خواهد
داشــت .در دنیــای امــروز آمــوزش نقــش مهمــی در برقـراری صلــح و دمکراســی دارد.
متاســفانه در نظــام آموزشــی ای ـران چنیــن ارزشهایــی تعلیــم داده منیشــود و بــا
شستشــوی مغزهــا و اشــاعهی تفرقهافکنــی ،بــر چالــش میــان خلقهــا میافزایــد .از
ســوی دیگــر تحمیــل فراگیــری زبــان فارســی و نادیــده گرفــن حــق تعلیــم بــه زبــان
مــادری بخشــی از سیاسـتهای تبعیــض آمیــز رژیــم در قبــال خلقهــا اســت .چنیــن
رویکــردی تبعــات ناگــوار و رضبههــای روحــی و روانی عمیقــی بر کــودکان میگذارد.
ســلب چنیــن حقــی از تنوعــات قومــی و هویتی موجب ناکارآمدی سیســتم آموزشــی
در ایــن مناطــق گشــته اســت .بنابرایــن بــا توجه بــه نقش آمــوزش در دمکراتیزاســیون
جامعــه ،ایــن مهــم هنگامــی قابــل تحقــق خواهــد گردیــد کــه آمــوزش از انحصــار
دولــت و حکومــت خــارج گشــته و در اختیــار نهــاد و ســازمانهای بومــی قـرار گیــرد.

آموزش
درجامعه

میتــوان آمــوزش را بهعنــوان تــاش جامعــه جهــت یــاد دادن تجــارب خویــش بهشــکل
معلومــات نظــری و عملــی ،بــه اعضــا و بهویــژه جوانانــش ،تعریــف منــود .اجتامعی شــدن
کــودکان ،از طریــق فعالیــت آموزشــی جامعــه تحقــق مییابــد .آمــوزش کــودکان مهمتریــن
وظیف ـهی جامعــه اســت و نــه وظیف ـهی قــدرت و دولــت .زی ـرا کــودکان و جوانــان از آن
جامعــه میباشــند .پــرورش کــودکان و جوانــان مطابــق ســنتهای خــود و ویژگیهــای
طبیعــت اجتامعـیاش و نیــز بازگردانــدن آنهــا بــه ماهیــت خویشــن ،هــم بهعنــوان حــق
و هــم وظیفــه موضوعــی حیاتــی بــوده و مســئلهی تــداوم موجودیــت خویــش اســت .هیچ
جامعـهای منیتوانــد حــق هســتی خــود و جهــت ایــن امر وظیفـهی آمــوزش جوانانــش را با
نیرویــی دیگــر تقســیم کنــد یــا بــه نیــروی دیگــری محــول منایــد .اگــر نیــروی مذکــور حتــی
دولــت و دســتگاههای گوناگــون قــدرت باشــد نیــز ،اجــازه نــدارد ایــن حــق وظیفــه را بــه
آنــان محــول منایــد .درغیــر اینصــورت ،تسلیمشــدگی در برابــر انحصــارات حاکــم محســوب
خواهــد شــد.
قداســت حــق آمــوزش ،از هســتی نشــات میگیــرد .هیــچ نیرویــی و در راس آن پــدر و
مــادر ،نــه میتوانــد بــه انــدازهی جامعــه بــا کــودکان و جوانانــش قریــن گــردد و نــه بــه
انــدازهی جامعــه رضورت قرابــت را احســاس منایــد .یکــی از بزرگرتیــن جامعهســتیزیهای
متدنهــا در طــول تاریــخ ،اقــدام آنهــا بــه محرومســازی جامعــه از کــودکان و جوانــان
اســت .نظــام متــدن دولتــی ایــن اقدامــش را از دو راه تحقــق میبخشــد؛ یــا بــا نابــودی
بزرگانــش ،کــودکان و جوانــان را بــه بردگــی میکشــاند؛ یــا جهــت اســتفاده از آنهــا در
الی ـهی قــدرت ،آنــان را بهاصطــاح بــا هــدف آمــوزش (از جامعــه) میســتاند.
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یکــی از مهمتریــن اهــداف جنگهــا ایــن اســت کــه بــا توســل بــه ایــن دو طریــق،
کــودکان ،دخـران و مــردان جــوان را بــه مثابـهی ارزشــمندترین دارایــی در درون خود ذوب
مناینــد و کانــون گــردآوری را تشــکیل دهنــد .بنیــان بروکراســی ابتدایــی بدینگونــه آغــاز
گشــته و تاریــخ متــدن نیــز از یــک لحــاظ گرایشــی اســت در جهــت هــم تضعیــف جامعــه
و هــم تشــکیل نیــروی دســتگاههای بروکراتیــک بــا توســل بــه ایــن روش :تشــکیل جامعــه
در برابــر جامعــه؛ تشــکیل جامعـهی قدرتمــدار و دولتــی در برابــر جامعـهی طبیعــی .در
ایــن تشــکل ،بــه کــودکان و جوانانــی کــه از جامعــه راســتین تجــرد یافتهانــد زبــان ،تاریخ و
فرهنــگ کامــا متفاوتــی آموختــه میشــود .در ایــن آمــوزش ،هــدف اساســی بیگانــه منودن
آنهــا از ماهیــت خویشــن اســت .هــم از حیــث ایدئولوژیــک و هــم مــادی ،دولتیتریــن
هویــت در اذهانشــان جــای داده میشــود .زندگــی عــاری از قــدرت برایشــان ناممکــن
گردانیــده میشــود .دولــت و قــدرت ،بـرای آنــان به حالــت تنهــا راه معترب هســتی درآورده
میشــود .ایــن اقشــار گردآوریشــده هــم خویــش را دولــت و قــدرت محســوب میمناینــد
و هــم بدیــن گونــه در تضــاد بــا جامع ـهی طبیعــی ق ـرار داده میشــوند .گاه جامع ـهی
دولتــی را بــا طبیعــت اجتامعــی یکســان میانگارنــد .ایــن امــر ،اشــتباه و پرتناقــض اســت.
تاریــخ متــدن بــر روی ایــن تناقــض بنــا شــده اســت .در بنیــان غصــب آمــوزش توســط
قدرتهــا ،همیــن واقعیــت تاریخــی نهفتــه اســت .وگرنــه در مقابــل جامعــه ،وظیف ـهی
آمــوزش هیــچ اهمیتــی برایشــان نــدارد .بهانــدازهای کــه یــک رسمای ـهدار کارگرانــش را
آمــوزش میدهــد ،قــدرت نیــز فرمانربانــش را بــا هــان منطــق و بــه منزلـهی بنده-کارگران
خویــش آمــوزش میدهــد .اعضایــش از پایینتریــن تــا باالتریــن درجــات ،اگرچــه نــام آن
بروکراســی باشــد نیــز ،بــه مثابـهی بنــده و عبــد پــرورش داده میشــوند.
بهویــژه قدرتهــای دولت-ملــت ،انحصارشــان را بــر روی متامــی کــودکان و جوانــان
جامعــه ،قبــل از هــر چیــز بــا توســل بــه آمــوزش برق ـرار میســازند .شــخصیتهایی کــه
از رهگــذر تاریخــف هــر و ذهنیــت دینــی و فلسفیشــان رسشــتهاند ،دیگــر فرزنــدان
خانــوادهی پیشــین نیســتند؛ بلکــه کــودکان و داراییهــای خــود قدرتمــداران میباشــند.
از خودبیگانگــی بــزرگ ،اینگونــه نهادینــه میگــردد .بــورژوازی طبقـهای اســت کــه از نظر
آموزشــی ،شــدیدترین انحصــار را بــر روی کل جامعــه برقـرار منوده اســت .آمــوزش ابتدایی
و راهنامیــی را اجبــاری منــوده؛ هنگامــی کــه (لــزوم برخــورداری از) مــدرک دانشــگاهی بــه
کارجویــان یــادآوری میگــردد نیــز ،بــدان معناســت کــه جوانــان را بــه اجبــار در قفــس
انداختــه و در منگنـهی ازخودبیگانگــی و وابستهشــدگی قـرار دادهانــد .زور ،نیــروی مــادی
و آمــوزش بهصــورت اســلحههای مســتعمرهگردانی جامعــه درآمدهانــد؛ اســلحههایی

کــه مقاومــت در برابــر آنــان دشــوار اســت.
بنابرایــن میتــوان ب هراحتــی گفــت کــه در طــول تاریــخ متــدن ،جامعــه بیشــرین صدمــه
و زیــان را از جنگــی متحمــل گردیــده اســت کــه دولــت و قــدرت از طریــق آمــوزش
در برابــرش برپــا منودهانــد .حــق آمــوزش جوامــع از جملــه حقوقــی اســت کــه تحقــق
آن دشــوارتر از هــر حــق دیگــری اســت .در برابــر دولت-ملــت و نیروهــای غولآســای
انحصــارات هژمونیــک ،تحقــق هســتی جوامــع از طریــق آمــوزش وارد دشــوارترین مقطع
تاریخــی خویــش گشــته اســت .دولــت -ملــت کــه هژمونــی ایدئولوژیــک خویــش را
برقـرار منــوده ،بــا توســل بــه جنگــی رســانهای کــه از طریــق آخریــن انقــاب ارتباطــات و
شــاید هــم شــدیدتر از آن و بهگون ـهای پنهانــی ،یــک اســتعامری مجــدد فرهنگــی را بــا
موفقیــت برقـرار میگردانــد .مقاومــت جامعــه بــا توســل بــه مبــارزه از طریــق اخــاق و
سیاســت ذاتـیاش کــه بنیادیتریــن ابزارهــای هســتی در برابــر ایــن اســتیالی فرهنگــی و
اســتعامرگریاند ،تنهــا راه آزادی و رهایــی میباشــد .جامعـهای کــه جوانانــش را از دســت
داده یــا برعکــس جوانانــی کــه جامعهشــان را از کــف دادهانــد ،نهتنهــا شکس ـتخورده
محســوب میگردنــد بلکــه ایــن وضعیــت بدان معناســت کــه حــق موجودیت خویــش را
از دســت داده و بــدان خیانــت منودهانــد .جــز ایــن ،آنچــه باقــی میمانــد فســاد ،واپاشــی
و نابودشــدگی اســت .وظیف ـهی بنیادیــن جامعــه در برابــر ایــن امــر ،ایــن اســت کــه
نهادهــای آموزشــی خویــش را بهمثابـهی ابزارهــای بنیادیــن هســتی خــود ،ایجــاد منایــد.
تفکیــک محتوایــی تفاســیر علمــی ،فلســفی ،هــری و زبانــی از ســاختاربندی علم-قدرت،
بــه معنــی انجــام دادن موفقیتآمیــز انقــاب معنا(شــناختی) اســت .در غیــر اینصــورت،
کارآمدســازی بافتهــای اخالقــی و سیاســی موجودیــت اجتامعــی ممکــن نخواهــد بــود.
بدینترتیــب هامنگونــه کــه مســئلهی آمــوزش ،بــه لحــاظ ماهــوی نهــاد (بافت)هــای
اخــاق و سیاســت جامعــه را اجبــاری میگردانــد ،اساســا وظیفـهی اخــاق و سیاســت نیز
اقــدام بــه آمــوزش اجتامعــی اســت .جامعـهای کــه خویــش را آمــوزش ندهــد ،هامنگونــه
کــه امــکان پیشــرد و پابرجــا نگــه داشــن نهــاد اخــاق و سیاســت ذاتــی آن از میــان
برداشــته میشــود ،هســتی آن نیــز پیوســته بــا خطــر مواجــه خواهد بــود و از فاسدشــدن
و واپاشــی منیتوانــد برهــد.
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در یــک تعریــف ســاده ،جامعــه مجموعــهای از انســانها اســت کــه
از طریــق آمــوزش ،فرهنــگ خــود را از نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل
میکننــد .اکــر حیوانــات در زمــان کوتاهــی بعــد از تولــد ،قادرنــد خــود را
تغذیــه منــوده و بــر روی دســت و پــای خــود راه رفتــه و در برابــر تهدیــدات
محیطــی از خــود حفاظــت منایــد .امــا برخــاف چنیــن ویژگــی کــه در
حیوانــات وجــود دارد ،کــودکان انســان در صورتــی کــه بــه حــال خــود رهــا
گشــته و مــورد مراقبــت قـرار نگیرنــد ،در مــدت زمــان کوتاهی جان خــود را
از دســت میدهنــد و قــدرت تغذیــه و حفاظــت منــودن از خــود را ندارنــد.
میتــوان گفــت بزرگتریــن عاملــی کــه موجــب تجمــع انســانها در کنــار
یکدیگر شــده و اجتامعات انســانی را به وجود آورده ،همین ضعف انســان
در مراقبــت از خــود میباشــد .از طرفــی دیگــر انســان دارای حافظــه بــوده
و رفتارهایــش را بــه صــورت اکتســابی شــکل و توســعه میدهــد .همچنیــن
شــکلگیری زبــان و توســعه فرهنگــی جوامــع از طریــق آمــوزش و پــرورش
میــر و ارتقــاء یافتــه اســت .بــا نگاهــی بــه تاریــخ کهــن نیــز میبینیــم که
جامعـهی طبیعــی ،ســعی منــوده از طریــق آمــوزش و پــرورش در حفــظ و
توســعه ارزشهــا و دسـتآوردهایش کوشــا باشــد .جامعه در اصل خواســته
اســت آزمونهــا ،تجربیــات و جهانبینــی خــود را نســبت بــه زندگــی یــا
شــیوههای حفاظــت از خــود ،تغذیــه و غیــره را به نســل بعد از خــود انتقال
منایــد .در واقــع آموزش نقش کلیدی در حفظ و تداوم جامعه داشــته اســت.
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اجتماعیشدن
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در جامعــه طبیعــی دانــش و مهارتهــای زندگــی و ســازماندهی اجتامعــی در اطـراف زن ـ مــادر
یــا بهعبــارت دیگــر فرهنــگ الهــه ـ مــادر شــکل پذیرفتــه اســت .در ایــن راســتا در چارچوب تقســیم
کار اجتامعــی نقشهایــی را کــه مــردان در جامعــه بــر عهــده میگرفتنــد ،بهصــورت نقــش مکملــی
ب ـرای فعالیتهــای آموزشــی زن ـ مــادر قلمــداد میگردیــد .اهمیــت الهــه ـ مــادر یــا زن ـ مــادر
در آمــوزش جامعــه ،مربــوط بــه رسشــت و نقــش وی در اجتامعــی منــودن جامعــه میباشــد،
کــه موجــب ایجــاد احســاس ،عاطفــه ،اندیشــه ،حرمــت ،فرهنــگ کار ،مشــارکت ،خودابــزاری،
حیــات و حیاتبخشــی ،تولیــد ،ارزشدهــی ،فهــم و تفهیــم و پیرشفــت آنهــا گردیــده اســت.
زن ـ مــادر در درون کالن بــه دلیــل فرزنــدآوری ،تغذیــه ،حفاظــت و درمــان فرزندانــش مجبــور
بــه کاوش بــوده اســت .بنابرایــن نســبت بــه شــناخت و کاربــرد گونههــای گیاهــی ،نگهــداری و
مراقبــت از حیوانــات و ســاخنت ابزارهــای اولیــه زندگــی تجربیــات زیــادی کســب کــرده اســت.
ایــن تواناییهــا ســبب گشــته تــا زراعــت ،دامــداری ،اســتخراج معــادن و ساختامنســازی بــا
محوریــت زن شــکل بگیــرد و وی را در محــور زندگــی و مقــدس بنامیــد .پیرشفتهایــی کــه در
ایــن زمینههــا از طریــق زن ـ الهــه در جامعــه انســانی صــورت گرفتــه ،زمینــه را جهــت وقــوع
انقالبهــای زراعــی ،ذهنیتــی و یکجانشــینی آمــاده منــوده اســت .در واقــع جامعــه ســعی
منــوده از طریــق آمــوزش ،اجتامعــی شــدن اعضــای خــود را بــر اســاس ارزشهــا و قوانیــن فــوق
نهادینــه کنــد .بــر ایــن مبنــا از طریــق آزمونهــای متفاوتــی تحــت عنــوان «آزمونهــای بلــوغ»،
دخــران و پــران را تشــویق بــه یادگیــری و نهادینــه منــودن مهارتهــای مختلــف میکردنــد.
بهگونــهای کــه اگــر ایــن دخــران و پــران میتوانســتند در ایــن آموزشهــا و آزمونهــا
موفــق باشــند ،حــق عضویــت و برعهدهگرفــن مســئولیتهای مختلــف در جامعــه را داشــتند.
انســان در فرآینــد تحــول جامعــه طبیعــی بــر ایــن نقطــه واقــف بــوده اســت کــه پیرشفــت و
توســعه جامعــه ،در گــرو آمــوزش اعضــای آن از راه انتقــال تجــارب مــادی و معنــوی میباشــد .ایــن
آموزشهــا هــم در حکــم آمــاده منــودن ذهنیــت و ســاختارهای جامعــه جهــت جهشــی رو بــه جلو
بــود ه اســت .بنابرایــن بــا ایجــاد مراکــزی جهت بســط و توســعه اندیشـهها ،ســعی در ایجــاد تحول
اجتامعــی منــوده اســت ،کــه ایــن کار هــم از طریــق مــادر ـ زن در معابــد صــورت میگرفتــه اســت.
در «جامعــه طبیعــی» هــدف از آمــوزش و پــرورش آمــاده کــردن نســل جدیــد بــود ،بــر اســاس
نیازهــای جامعــه ،بهعبــارت دیگــر جوامــع اولیــه نیروهــای جــوان خــود را جهــت برعهــده گرفــن
مســئولیتهای نویــن اجتامعــی در زمینــه حفــظ جامعــه و کالن در مقابــل حــوادث طبیعــی و
تهدیدهایــی کــه از خــارج نســبت بــه کالن صــورت میگرفتنــد ،تربیــت و آمــادهمیکردنــد.
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معابــد عــاوه بــر آمادهمنــودن و آمــوزش نســل نویــن جامعــه ،وظیفــهی حفــظ و صیانــت
از دانشهــای الزم جهــت زندگــی اجتامعــی را نیــز برعهــده داشــتند .در ایــن معابــد ،در
رابطــه بــا «اخــاق و زیباییشناســی» بحــث صــورت میگرفــت و معیارهــای زندگــی را تعییــن
میمنودنــد ،همچنیــن راهکارهایــی در رابطــه بــا «معنادهــی» بــه زندگــی ارائــه میشــدند و
زمینــه ب ـرای ایجــاد خالقیتهــای فــردی و اجتامعــی فراهــم میگردیــد؛ همچنیــن زنــان ،مــردان
و جوانانــی کــه الزم بــود پیشــاهنگی جامعــه را برعهــده بگیرنــد ،پــرورش داده میشــدند.
انســان در هــان ابتــدا که تجمعــات خود را تحت عنوان جامعه شــکل داده ،جهت انتقال تجربیات
خــود بــه آینـدگان ســعی در آمــوزش نســل پــساز خود منــوده اســت« .انســان نخســتین» بهخوبی
بــه ایــن نکتــه واقــف بوده کــه رشط تداوم جامعــه ،در آموزش نســل نوین و انتقال تجربیاتی اســت
کــه حاصــل ســالها اندوختـهی اجتامعــی میباشــند .در واقــع بــه هامن انــدازه کــه جامعه طبیعی
نســبت بــه اهمیــت آمــوزش آگاه بــوده اســت ،نیروهــای تحکمگـرا و دولتــی نیــز نقــش آمــوزش
و پــرورش را در آمــاده و پــرورش کــردن نیروهایــی مطیــع و وابســته را بهخوبــی درک منودهانــد.
متامــی نظامهــای فکــری و ایدئولوژیهــا ،دارای ارزشهــا و مبانــی خــاص خــود میباشــند.
بنابرایــن تعاریفــی کــه ایــن ایدئولوژیهــای متفــاوت نســبت بــه اخــاق ،زیباییشناســی،
حقیقــت ،عشــق و عاطفــه و ...ارائــه میدهنــد ،آنهــا را از یکدیگــر متامیــز میمنایــد.
برایــن اســاس هــر ایدئولــوژی کــه بخواهــد بــه موفقیــت دســت یابــد ،الزم اســت کــه آمــوزش
کادر و نیروهــای معتقــد و وفــادار خــود را در اولویــت برنامههــا و اهــداف قــرار دهــد.
«متــدن دولتگــرا» کــه برمبنــای تحکــم ،اســتثامر و اســتعامر شــکل گرفتــه ،قبــل از هــر
چیــزی درصــدد تخریــب و تحریــف ارزشهــای اخالقــی و زیباییشناســی جامعــهی طبیعــی
بــود کــه حاصــل فرهنــگ «الهــه ـ مــادر» بودنــد .حقیقــت ،پاکــی و اجتامعــی شــدن را از
معنــا تهــی منــوده و بــا تســخیر حــوزه اجتامعــی ،ســعی در بــرده منــودن زنــان ،جوانــان و
متامــی جامعــه برآمــد .در واقــع بــا در دســتگرفنت ســازوکار آموزشــی ،درصــدد بازتعریــف
ارزشهــای اجتامعــی برآمــده و جامعــه را بــا رسشــت و ماهیــت وجــودی خــود بیگانــه کردنــد.
متــدن دولتگـرا بــا تصاحــب معابــد ،مراکــز اصلــی آمــوزش جامعــه را در دســت گرفتــه و درصــدد
پــرورش نیروهــای مــورد نیــاز بـرای نظــام ســلطهگرانهی خــود برآمــد .آموزشهایــی کــه در معابــد،
قرصهــا و ارتشهــا ب ـرای زنــان و جوانــان ارائــه میشــد ،در اصــل نــه براســاس نیازهــای جامعــه؛
بلکــه جهــت آمادهســازی کادرهــای تابــع نظــام صــورت میگرفــت .بــرای منونــه «اســکندر
مقدونــی» کــه توســط اســتادانی چــون «ارســطو» آمــوزش داده شــد ،در واقــع هــدف آموزشــی

ارســطو آمــاده منــودن کادری جهــت فتــح منــودن مــرق زمیــن بــود .در «دوران ســومر» سیســتم
حاکــم نیــز بـرای تســلط بــر کل جامعــه مکانهــای ضــد اجتامعــی تحــت نــام «مقاســطین» جهــت
آمــوزش زنــان ایجــاد منــود .مقاســطین در اصــل نقــش فاحشــهخانههایی را داشــتند کــه در
آنجــا زنــان را تبدیــل بــه ضعیفــه منــوده و بــه بردگــی کشــاندن جامعــه را مــروع کــرده بودنــد.
در حــال حــارض اگــر توجــه داشــته باشــیم ،متامــی دولتهــا و در کل نظــام رسمایــهداری،
آمــوزش و پــرورش را در تســلط خــود قــرار داده و درصددنــد تحــت عنــوان روشهــای علمــی
و تجربــی ،نظــام ســلطهجویان ه و متامیتخــواه خــود را مــروع مناینــد .آنــان بهخوبــی
میداننــد ،کــه بــدون مرشوعیتبخشــی ،منیتواننــد عملکــرد و رویکردهــای رفتــاری تعییــن
مناینــد و بــه حیــات خــود تــداوم بخشــند .بهعنــوان مثــال در دوران فئودالــی ،دولتهــا
جهــت مرشوعیــت بخشــیدن بــه تجــاوزات و غارتهــای خــود ،متوســل بــه دیــن شــده و از
آن سوءاســتفاده ابــزاری منودنــد ،لشکرکشــی و جنگهــای بســیاری از حــکام و پادشــاهان
کــه بــه نــام جهــاد ،فتــح و مبــارزه بــا کفــار روی دادهانــد ،در ایــن چارچــوب ق ـرار میگیرنــد.

آموزش در نظامهای جامعهمحور و غیردولتی

آیــا جامعــه طبیعــی بــه طــور کامــل تســلیم متــدن دولتگــرا گردیــد؟ اگــر تســلیم نشــده،
چگونــه توانســت ه خــود را تــداوم ببخشــد و مکانیــزم تــداوم بخشــیدن آن چگونــه بــوده اســت؟
سیســتمهای اقتدارگــرا و قدرتمــدار کــه همــواره در تــاش بــرای اســتیال و حکومــت بــر
جامعــه بودهانــد ،برایــن امــر واقــف بودهانــد کــه بــدون در دســت گرفــن یــا کنــرل ذهنیــت
جامعــه ،قــادر بــه دس ـتیابی بــه اهــداف خــود نخواهنــد شــد .بــدو ن شــک ســازوکار و اب ـزار
ایــن مهــم نیــز بــه انحصــار درآوردن و کنــرل نظــام و مراکــز آمــوزش و پــرورش اســت .طــرف
دیگــر مســئله جامعــه و نیروهــای دموکراتیــک موجــود در آناســت .نیروهــای دموکراتیــک و
جامعهمحــور نیــز در راســتای مقاومــت و تــداوم بخشــیدن بــه رونــد و حیــات طبیعــی خــود،
همــواره ســعی منودهانــد ،ارزشهــای فرهنگــی ،سیاســی و اخالقــی خــود را حفــظ مناینــد .نیروهــای
دموکراتیــک بــا ایجــاد محافــل و مراکــز مختلــف و ســازماندهی مختــص بــه خــود ،از جامعــه در
مقابــل هجمــه و تخریبــات نظــام دولت ـ ی و نیروهــای قدرتمــدار محافظــت و صیانــت منودنــد.
شــکلگیری و مقاومــت بســیاری از جنبشهــا و مکاتــب فکــری فلســفی توســط اشــخاص و
نیروهــای آزادیخــواه در جامعــه ،منــود عــدم تســلیمیت جامعــه از یکطــرف و عــدم موفقیــت
ت و ســاختارهای اقتــدار و دولتمــدار اســت .اینگونــه جنبشهــا بهخصــوص در
کامــل ذهنی ـ 
دورا ن بحــران و کائــوس ،نقــش عمــدهای را در زنــده نــگاه داشــن روح مقاومتگــرای جامعــه
داشــتهاند و در راســتای تغذیــه منــودن جامعــه بــا اندیشــه و تفکــرات مقاومتگــرا تــاش
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منودهانــد .آنهــا خواســتار ایــن بودهانــد تــا حقیقــت گمشــدهی جامعــه اخالقــی و سیاســی
خــود را زنــده منــوده و هامهنــگ بــا «روح زمــان و مــکان» آن را مجــددا بنیــاد و بازتولیــد مناینــد.
برخــی از منونههــای برجســتهی مقاومــت نیروهــای دموکراتیــک و مدافــع ارزشهــای جامعـ ه بــه
شــکل زیــر اســت:

میرتائیسم

طبــق شــواهد تاریخــی «میرتائیســم» بــه  ۶۰۰۰هــزار ســال ق.م بــازمیگــردد .خاســتگاه آن
کوههــای «زاگــرس» اســت .هرچنــد بــا گذشــت زمــان ایــن آئیــن دچــار تحریفــات زیــادی گشــته؛
امــا هنــوز منادهایــی از ایــن آئیــن را میتــوان در افــکار ،اعتقــادات ،فرهنــگ و هــر و آموزههــای
کوردهـا مشــاهده منــود .اعتقــاد بــه وجــود روح در اجســامی چــون «ســنگ» و «درخــت» که هنوز
در باورهــای مــردم زاگرسنشــین وجــوددارد و یــا متثــال «شــاماران» کــه منــادی از قــدرت و دانایــی
میباشــد و ایــن هــان نقشــی اســت کــه جامعــه در آئیــن میـرا دارا بــود .در ایــن آئیــن عنــارص
چهارگانــه(آب ،آتــش ،خــاک ،بــاد) کــه تشــکیل دهنــده حیــات میباشــند ،تقــدس یافتهانــد« .میرتا»
معتقــد بــه وجــود دوگانگیهایــی از قبیــل تاریکــی و روشــنایی ،خوبی و بــدی ،مرگ و زندگــی بود.
از نظــر میـرا هیچکــدام از اینهــا یکدیگــر را نفــی منیمنایــد ،بلکــه وجــود یکــی الزمـهی وجــود
دیگــری اســت .از نظــر وی اگــر مــرگ نباشــد ،زندگــی معنــی نخواهــد داشــت ،در واقــع تاریکــی
اســت کــه بــه روشــنایی معنــا میدهــد .میـرا بــر آفرینــش نظــارت داشــته و تعــادل بیــن اجـزا را
نگــه مـیدارد .بدینصــورت جریــان زندگــی در جنــگ میــان «نیکــی و بــدی» مشــخص میگــردد.
در حقیقــت آموزههــای می ـرا براســاس «چگونگــی ایجــاد تعــادل» برســاخته شــده اســت .بــدون
شــک رسمنشــا بســیاری از مشــکالت بــر امــروزی نیــز برهــم خــوردن تعــادل و یــا نقــص در آن
اســت کــه موجــب افراطیگــری در بســیاری از حوزههــای زیســتی جامعـهی انســانی شــده اســت.
در میرتائیســم آمــوزش  ۷مرحلــه دارد کــه عبارتنــد از۱:ـ کالغ ۲ـ همــر ۳ـ رسبــاز ۴ـ شمشــیر ۵ـ
پارســی ۶ـ پیــک خورشــید ۷ـ پیــر ،طیکننــدگان ایــن مســیر میتواننــد بــه روشــنایی برســند و بــر
دانــش زندگــی و حکمــت آســانی دســت یابنــد.

هرمس

یکــی دیگــر از کســانی کــه بـرای آمــوزش فراگیــر جامعــه اهمیــت بســیاری قائــل بــود« ،هرمــس»
میباشــد کــه  ۳۰۰۰ه ـزار ســال قبلازمیــاد ظهــور کــرده اســت .وی ســعی در تعالــی بخشــیدن
مجــدد بــه انســان از لحــاظ ذهنــی ،رفتــاری و اخالقــی داشــت .هرمــس بــه بُعــد معنادهــی انســان
توجــه خاصــی داشــت ،از نظــر وی انســان موجــودی نبــود کــه تنهــا از طریــق غریــزه ادامــه حیــات

دهــد؛ بلکــه وی معتقــد بــود کــه «آغــاز و پایــان هــر چیــزی نــور» اســت و «انســان جوهــر گیتی یا
کائنــات» میباشــد .بــه گفتــه وی «فضیلــت ،نــور و روشــنایی در ذات انســان وجــود دارد ،امــا ایــن
صفــات توســط غرایــز و نفــس ضایع گشــت ه و موجــب از خودبیگانگی انســان شــدهاند»« .هرمس»
بــر ایــن بــاور بــود کــه چنانچــه انســان بتوانــد نیروهــای درونــی خــود را کنــرل منــوده و آنهــا را
بــه حرکــت وادارد ،میتوانــد وحــدت گردونی(کیهانــی) را نیــز بدســت آورد .جهــت رســیدن بــه این
درجــه الزم اســت کــه انســان خــود را از «مادیات ،غرایز و هــوس» دور نگــه دارد .در واقع آموزههای
«هرمــس» در رابطــه و بــا محوریــت کنــرل غرایــز و روانپاالیــی نفــس شــک ل و تاکیــد داشــت.

زرتشت

در دورهای کــه زرتشــت پدیــدار شــد ارزشهــای اخالقــی «جامعــهی طبیعــی» کــه مبتنــی
بــر «فرهنــگ زراعــت» بودنــد ،توســط نیروهــای قدرتمــدار در حــال افــول بودنــد،
لــذا زنــده منــودن ایــن ارزشهــا کــه ریشــه در فرهنــگ مــادر ـ الهــه داشــتند را همچــون
رســالت خــود تعییــن کــرد .زرتشــت از آئیــن میرتائیســم الهــام گرفتــه بــود ،بهگونــهای
کــه گفتــه میشــود ،حتــی زرتشــت هــم یکــی از « ُمغــان» میرتائیســتی میباشــد و
زندگــی را بــر اســاس دیالکتیــک «نیکــی -بــدی و روشــنایی-تاریکی»تعریف منــوده اســت.
زرتشــت معتقــد بــود کــه انســان میتوانــد بــا تاکیــد بــر ارزشهــای اخالقــی جامعــه طبیعــی
کــه مبتنــی بــر فرهنــگ زراعــت پایهگــذاری شــده اســت ،بــر ضــد «متــدن دولتگــرا» کــه
هدفــش بــه بردگــی کشــیدن جامعــه و اســتثامر دســترنج انســانها بــه ســود طبقــات
حاکــم میباشــد ،مبــارزه منایــد و بــه آزادی دســت پیــدا کنــد .بــه نظــر وی فرهنــگ زراعــت
و روســتایی کــه بــر اســاس رنــج و زحمــت بنیــاد نهــاده شــده و دربرگیرنــده ارزشهایــی چــون
همــکاری ،اح ـرام بــه یکدیگــر میباشــد .چنیــن فرهنگــی توانایــی از میــان برداشــن مشــکالتی
چــون بیــکاری ،منفعتپرســتی ،نابرابــری ،اســتثامر و اســتعامر را دارد .زرتشــت معتقــد بــود
«انســان بــا کار کــردن بــرروی زمیــن و در کل بــا بدســت آوردن رزق و روزی خــود بــر اســاس
تــاش و زحمــت ،بــه جوهــر واقعــی خــود و رشــد تعالــی خواهــد رســید»؛ لــذا اح ـرام نهــادن
بــه طبیعــت بــه عنــوان منشــا حیاتــی انســان را ج ـ ز اصــول اساســی میدانســت .بــه بــاور وی
انســان بایســتی در زندگــی از لحــاظ تفکــر و رفتــار خــود را پاکیــزه نــگاه دارد .بـرای همیــن ســه
آمــوزه اصلــی زرتشــت بدیــن صــورت میباشــند۱:ـ پنــدار نیــک۲ـ گفتــار نیــک۳ـ کــردار نیــک.
بنیانهای زندگی در تفکر زرتشتی بر این اصول باید پایهریزی شوند:
۱ـ جامعه باید از بیگانگی نسبت به خود و طبیعت اول رهایی یابد.
۲ـ باید عشق عمیقی نسب به گیاهان و حیوانات داشت.
۳ـ حیوانات نشخوارکننده را نباید قربانی کرد.
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نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

۴ـ فعالیت زراعی را باید مبنا گرفته و حیوانات را از بین نربد.
۵ـ حفاظــت و متیــز نــگاه داشــن محیــطزیســت و طبیعــت جــزو وظایــف هر انســان اســت و آب
و آتــش جــزو عنــارص پاککننــده هســتند.
زرتشــت میگفــت« :آزادی بــا کار و رنــج بدســت میآیــد» .او خصوصــا زراعــت را پــر اهمیــت
میدانســت .چــون زرتشــت معتقــد بــود کــه جهــت نجــات دادن انســان از «متــدن دولتگـرا» کــه
انســان را بــه اســارت میکشــد ،فــرد بایســتی دارای «اراده آزاد» باشــد ،بــه همیــن دلیــل درصــدد
بنیــاد نهــادن شــخصیتی اســت کــه بتوانــد در میــان «تاریکــی و روشــنایی» ،روشــنایی را انتخــاب
منایــد و رســیدن بــه ایــن هــدف را در گــرو «مبــارزه گســرده بــا دروغ و جهالــت» میدانســت.
زرتشــت طرفــدار «طـراوت و شــادابی» بــود ،بدیــن خاطــر نیــز تعالیــم و آموزههــای خویــش را بــه
صــورت شــعر و ترانــه کــه «گات» گفتــه میشــود ،بیــان میمنــود .در آموزههــای خــود فعالیــت
جمعــی ،برابــری اجتامعــی ،دموکراســی ،برابــری زن و مــرد ،عشــق به کــودکان ،احرتام به بزرگســاالن
و حامیــت از ضعفــا را ترویــج مـیداد .زرتشــت بـرای کــودکان آمــوزش ویــژهی را در نظــر گرفتــه
بــود .کــه ایــن آمــوزش در ســنت «ناوجــوت» بــه خوبــی دیــده میشــود« .ناوجــوت» آموزشــی
اســت کــه الزم بــود دخـران و پرسانــی کــه بیــن ســنین  ۱۰تــا  ۱۵ســالگی زندگــی میکردنــد ،ایــن
آموزشهــا را ف ـرا بگیرنــد ،تــا قابلیــت و تــوان رشکــت در حوزههــای اجتامعــی را داشــته باشــند.

مانی

«مانــی» در دورهای پدیــدار شــد کــه میــان امپراتــوری روم کــه پرچمــدار دیــن مســیحیت بــود
و امپراتــور ساســانی کــه پیــرو آییــن زرتشــت بــود ،ســالها جنــگ و اختــاف وجــود داشــت و
رسزمینهــای بینالنهریــن و کوردســتان کــه «مانــی» در آن منطقــه میزیســت ،تبدیــل بــه میــدان
گ شــده بــود .بـرای همیــن هــم «مانــی» درصــدد پیــدا منــودن راهحلــی جهــت پایان یافــن این
جنـ 
اختالفــات بــود .در ایــن راســتا تعالیــم وی جهــت برقراری «نظامــی اجتامعی» بــود کــه در درون آن
متامــی «تنوعــات ملــی و مذهبــی» بتواننــد در کنــار یکدیگر بدون جنــگ و خونریــزی زندگی کنند.

اخوان الصفا

«اخوانالصفــا» معتقــد بودنــد کــه آمــوزش نقــش مهمــی در ایجــاد جامعــهای دارد کــه بتوانــد در
مقابــل سیســتم ســلطه از خــود دفــاع منایــد دارد .بــه همیــن دلیــل میتــوان گفــت «اخوانالصفــا»
از آنجملــه اجتامعاتــی بــود کــه در زنــده نــگاه داشــن ســنت دموکراتیــک جامعــه نقــش اساســی
داشــتند .اخوانالصفــا در اصــل حرکتــی روشــنفکری و فلســفی بــود کــه میخواســت مــدل
«جامع ـهی دموکراتیــک» را ایجــاد منایــد و ب ـرای رســیدن بــه ایــن هــدف کادر پیشــاهنگ نقــش
اصلــی را نیــز داشــت .اخوانالصفــا جهــت آمــاده منــودن ایــن کادرهــای پیشــاهنگ ،بـرای آمــوزش

اهمیــت فوقالعــادهای قائــل بودنــد ،بهگونــهای کــه آمــوزش زیربنایــی را از ســنین  ۴الــی ۱۵
ســالگی آغــاز میمنودنــد .کادرهایــی کــه موفــق بــه گذرانــدن دورههــای آموزشــی میشــدند را
«داعــی» مینامیدنــد« .داعــی» کســانی بودنــد کــه بــا طــیمنــودن مراحــل مختلــف آموزشــی بــه
درجـهای رســیده بودنــد کــه میتوانســتند در میــان مــردم بــه تبلیغــات و ســازماندهی بپردازنــد.
اخوانالصفــا کــه آمــوزش کــودکان را از وظایــف اساســی خود میدانســتند ،معتقد بودند کــه قبل از
هــر چیــزی یــک کادر الزم اســت بــه روانپاالیــی نفس بپردازد و به خودشناســی برســد .آنها معتقد
بودنــد هــر کادری که در مســیر خودشناســی گام بردارد بــه دانش و آگاهیهای الزم دســت مییابد
و ایــن دانــش اســت کــه متایــات زودگذر و بدیها را از انســان دور منــوده و وی را بســوی ارزشهای
اخالقــی راهنامیــی میمنایــد .آنهــا همچنیــن بــر پیونــد معنــوی «استاد-شــاگرد» تاکیــد میمنودند.

بودیسم

همزمــان بــا ظهــور زرتشــت در  ۶۰۰۰ســال قبــل از میــاد مســیح ،در جنــوب رشقــی آســیا و در
رسزمیــن هندوســتان «بــودا» پدیــدار شــد .وی جهــت اصــاح جامعــه طبقاتــی هندوســتان درصــدد
برآمــد تــا بــه آمــوزش جامعــه بپــردازد.
او زندگی را با چهار واقعیت بیان میمنود:
۱ـ دوکها ( بخشی از هستی و زندگی پرمشقت است)
۲ـ سامودا ( منشأ زحامت و درد و امل ،خواستها و آرزوهایند )
۳ـ نیرودها (در صورت کنار گذاشنت آرزوها مشقات پایان مییابند)
۴ـ مــاگگا ( راه زدودن مشــقات ،دانــش راســتین ،ذهنیــت درســت ،گفتــار و عهــد درســت بــا رفتــار
درســت ،شــیوهی زندگــی ،تــاش راســتین ،دقــت راســتین و هوشــیاری راســتین میباشــد).
«بودا» جهت گذار از درد و رنج ،راهی هشت مرحلهای را به انسانها پیشنهاد منوده است:
۱ـ به هیچ جانوری آزار نرسان.
۲ـ تا چیزی ندهی ،چیزی طلب نکن.
۳ـ حواس خود را تربیت کن.
۴ـ با هدف روانپاالیی(تزکیه) باید از ارتباط جنسی پرهیز کرد.
۵ـ نباید دروغ گفت.
۶ـ نباید هر جا هر سخنی را بر زبانآورد.
۷ـ باید از مسکرات پرهیز کرد.
۸ـ باید هدفی مقدس داشته باشی.
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تائوئیسم

همزمــان بــا «بــودا» و «زرتشــت» ۶۰۰۰ ،ســال قبــل از میــاد نیــز در چیــن «مکتــب تائوئیســم» که
بــر اخالقیــات تاکیــد داشــت ،پدیــدار شــد .هــدف آن رســیدن بــه حقیقــت بــود .از نظــر تائوئیســم
زندگــی عبــارت بــود از هامهنگــی بــا طبیعت ،فضیلــت ،فرزانگی ،قناعت ،ســادگی ،عــدم خرابکاری
و زندگیبخشــی .تائوئیســم معتقــد بــر یکپارچگــی جهــان بــود و تفاوتهــا و درهمآمیختگیهــا را
منــودی از وحــدت در اشــکال متفــاوت میدیــد .وی میگفــت« :خداوند (تائو) در ســنگ میخوابد،
در گل خــواب میبینــد و در حیــوان بیــدار میشــود و در انســان بــه بیــداری خویــش میرســد».
اصول آموزشی تائو بدین صورت بودند:
۱ـ در برابر نیکی ،نیکی منودن
۲ـ در برابر بدی ،نیکی منودن و از این طریق راه را بر نیکی باز منودن
اخالق تائوئیسم به سه بخش تقسیم میگردد:
۱ـ زمانی که زندگیای عادی داری موضع خود را مشخص کن
۲ـ تواضع داشته باش و از تکرب و غرور به دور باش
۳ـ در برابر همه جانداران بخشنده باش

مدارس دینی

بــا ظهــور اســام و گســرش آن در حــوزه خاورمیانــه ،از لحــاظ سیســتم آموزشــی وارد مرحلــه
جدیــدی میشــویم .در دورهی «امویــان» بــا بکارگیــری «دیــن» بهعنــوان ابـزار حکومتــی و ســلطه
بــر جامعــه ،نیروهــای معــرض و دموکراتیــک جهــت رهایــی خــود از زیــر ظلــم دســتگاه خالفــت
و دیــن رســمی ،اقــدام بــه ایجــاد گــروه و محفلهــای خــاص خــود بــه شــکل طریقتهــای
تصوفــی و دراویــش را منودنــد .دولتهــای اســامی درصــدد برآمدنــد تــا جهــت نهادینــه منــودن
دیــن رســمی در جامعــه ،سیســتم آموزشــی وابســته بــه خــود را ایجــاد مناینــد .بدینصــورت
آمــوزش را از بطــن جامعــه خــارج منــوده و آن را بــه ابـزاری جهــت تحکیــم قــدرت دولــت منودنــد.
در ابتــدای اســام و دورهی خلفــای عباســی بهخصــوص در دوره خالفــت «هارونالرشــید» ،فضــای
اجتامعــی جهــت بحثهــای فلســفی مســاعد بــود و فرقـهای همچــون «معتزلــه» کــه معتقــد بــه
بحــث و جدلهــای فکــری بودنــد ،بــه پیشــاهنگی «حســن البــری» بهوجــود آمــد .اولیــن مدرســه
در «شــام» و در ســال  ۷۰۷میالدی تاســیس گردید که دانشــکدهای طبی بود و بیشــر به صورت یک
بیامرســتان فعالیــت میکــرد .ایــن رسآغــازی بــود برای تاســیس دیگــر مدارس کــه بعدا دانشــگاهای
اروپایــی بــا الهــام از ایــن مــدارس افتتــاح گردیدنــد .در ابتــدا مــدارس بــه گونـهای بودنــد کــه متامــی
شــاخصههای علمــی در یــک کلیــت و در همخوانــی با تفکرات دولتــی در آنها تدریــس میگردید.

بـرای همیــن رونــق مدارس در دورههای متفاوت بســتگی به ســاطین وقت داشــت .در این مدارس
رشــتههایی همچــون الهیــات ،علــوم العاملیــه ،علــوم نقلــی ،علــوم فنــی و ...تدریــس میشــدند.
الهیــات شــامل :قــرآن ،تجویــد و قرائــت ،تفســیر و اصــول تفســیر ،کالم و عقایــد ،حدیــث و اصــول
حدیــث ،فقــه و اصــول فقــه ،فرایــض
علوم ابزاری شامل :منطق ،رصف و نحو ،بالغت ،تاریخ ،فلسفه ،جغرافیا
در ایــن مــدارس در مراحــل اولیــه دروســی چــون فیزیــک ،نجــوم ،ریاضیــات ،طــب و هرنهــای
اســامی تدریــس میگردیــد .دروس فــوق در مراتــب مختلــف تدریــس میشــدند ب ـرای منونــه
رصف و نحــو ،زراعــت ،حســاب و هندســه جــزء دروس پایــه بودنــد.
فیلســوفان و دانشــمندانی همچــون فارابــی ،ابنســینا ،رازی و ســهروردی در ایــن دوران
میزیســتند .بعضــی از اســاتید هــم علــوم را بهگونــهای ویــژه تقســیم کــرده بودنــد .فارابــی
یکــی از اشــخاصی بــود کــه علــوم را بــه ایــن ترتیــب تقســیمبندی کــرده بــود :منطــق ،مکانیــک،
نجــوم ،هندســه ،اپتیــک ،موزیــک ،فیزیــک ،متافیزیــک ،سیاســت ،کالم و فقــه .در مــدارس اســامی
آن دوره کلیــه علــوم تدریــس میشــدند ،تــا اینکــه «امــام محمــد غزالــی» ،اجتهــاد را ممنــوع
کــرد و از قــرن دوازدهــم میــادی بــه بعــد علــو م فنــی ممنــوع گشــته و دچــار رکــود گردیدنــد.
تقسیمبندی غزالی از علوم بدین صورت بود:
علوم رشعی :علوم انسانی ،قرآن ،سنت و اجتامع ،علوم فرعی ،فقه و اخالق
علوم پایه :مقدمه ،رصف و نحو ،خطاطی(کتابت)
علوم تعلیمی :تفسیر ،تجوید و حدیث
علوم غیر رشعی :علوم مطلوب ،طب ،حساب ،زراعت و ریاضی
علوم ممنوعه :کیمیا(شیمی) ،نجوم ،طلسم و جادو
علوم مباح :شعر ،تاریخ و ادبیات
در ایــن مــدارس شــیوههای آموزشــی بیشــر براســاس حفظیــات ،تفهیــم و تفاهــم ،مذاکــره و کتابــت بــود.
کســانی کــه میتوانســتند ایــن مراحــل را بــا موفقیــت طــی مناینــد ،اجازهنامــه دریافــت میمنودنــد.
اجازهنامــه دانشآمــوزان توســط مــدارس آنــان داده میشــد.

تقسیمبندیمدارس

مدارســی کــه در چهارچــوب علــوم دینــی شــکل گرفتنــد و توســط دولــت بــه رســمیت شــناخته
میشــدند ،از ســوی اوقــاف ،کمکهــای الزم بــه آنهــا میشــد .مــدارس ســلطانی :ایــن مــدارس
کــه توســط ســلطان تاســیس میشــدند و هزینههــای آنهــا از طــرف ســلطان تامیــن میگردیــد،
تحــت عنــوان مــدارس ســلطانی شــهرت یافتنــد .مــدارس نظامیــه ازجملــه ایــن مــدارس بودنــد کــه
در قــرن پنجــم و دورهی ســلجوقیان توســط نظامامللــک تاســیس شــدند .اولیــن مدرســه نظامیــه در
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بغــداد تاســیس گردیــد و در شــهرهای دیگــری چــون اصفهــان ،مــرو ،ســمرقند و نیشــابور و ....دایــر
گردیدند.
مــدارس خصوصــی :چنانکــه اســاتید توانایــی تاســیس مــدارس را داشــتند ،اقــدام بــه تاســیس
ایــن مــدارس میمنودنــد کــه الزم بــود ایــن اســاتید و دانشــمندان از طــرف دولــت اجازهنامــه
داشــته باشــتند .بهدلیــل بســته شــدن دروازههــای اجتهــاد از طــرف غزالــی ،مــدارس رســمی کــه
وجــود داشــتند بیــش از آنکــه در راســتای رشــد و تعالــی علمــی و فکــری عمــل منایــد ،تبدیــل
بــه نهادهایــی شــدند در خدمــت قــدرت دولــت و پــرورش کادرهایــی بـرای حکومــت .همچنیــن
مــدارس چــون وابســته بــه دولــت بودنــد و اســاتید آنهــا از ســوی ســلطان پشــتیبانی میشــدند،
موجــب ایجــاد هیرارشــی بیــن طــاب و اســاتید گردیــد .ایــن مــدارس بهخصــوص در ترویــج افــکار
دیــن رســمی و فرهنــگ و زبــان عربــی بســیار موثــر بودنــد .امــا نبایســتی از یــاد بربیــم کــه در کنار
ایـ ن مــدارس رســمی ،نهادهــای آموزشــی دیگــری وجــود داشــتهاند کــه خــود را از مــدارس دولتــی
مســتقل کــرده بودنــد ،تکایــای شــیوخ و طریقــت هــای تصــوف از منونههــای ایــن مــدارس بودنــد.

تها
آنارشیس 

همزمــان بــا تعمیــق جزماندیشــی در خاورمیانــه و تعطیلــی حوزههــای فکــری در قــرون
پانزدهــم و شــانزدهم میــادی ،شــاهد توســعه فکــری و صنعتــی گســردهای در قــاره اروپــا
هســتیم ،بــه دلیــل تحــول در انــرژی و صنایــع کشتیســازی ،می ـزان دسرتســی اروپــا بــه دیگــر
نقــاط جهــان و بهرهگیــری از منابــع فکــری و طبیعــی در دورهی رنســانس بــه اوج خــود رســید.
روشــنفکرانی همچــون «فرانســیس بیکــن»« ،کانــت»« ،اســپینوزا» و بعــدا افـرادی چــون «آگوســت
کنــت» ،رشوع بــه تقســیمبندی علــوم بهصــورت علــوم طبیعــی ماننــد :فیزیــک ،نجــوم ،شــیمی،
مکانیــک و  ...و علــوم انســانی ماننــد :تاریــخ ،روانشناســی ،علــوم اجتامعــی و ...منودنــد .گســرش
روز افــزون «پوزیتیویســم» کــه معتقــد بــه دس ـتیابی بــه علــوم از طریــق حــواس پنجگانــه بــه
عنــوان تنهــا راهحــل علمــی و کشــف و وضــع قوانیــن علــوم طبیعــی بهصــورت قوانیــن ثابــت،
مرحلـهی نوینــی را آغــاز منــود« .آگوســت کنــت» کــه در حــوزه علــوم انســانی فعالیــت داشــت،
ایــن قوانیــن غیرقابــل تغییــر علــوم طبیعــی را بـرای پدیدههــای اجتامعــی و جامعــه انســانی بــکار
گرفــت و آن را «فیزیــک اجتامعــی» نــام نهــاد .همـراه بــا توســعه علــوم تجربــی و پیرشفتهــای
صنعتــی و گســرش ســفرهای اکتشــافی و تجــاری و در کنــار آن تعمیــم دادن ایــن قوانیــن ثابــت به
علــوم متغیــر اجتامعــی مــا بــا مقولــه «اســتاندارد منــودن» مواجــه هســتیم .ایــن اســتاندارد منــودن
در صنایــع موجــب پیرشفــت گردیــد و تولیــد انبــوه را بــا خــود همـراه داشــت ،ایــن امــر تــا حــد
زیــادی موجــب تســهیل در زندگــی انســان گردیــد؛ امــا وقتی کــه ایــن روش در جامعه انســانی بکار
گرفتــه میشــود و انســان را ماننــد ماشــینی فــرض میکنــد کــه تنهــا الزم اســت ،مایحتــاج زیســتی

«پیرتکروپاتکیــن» (۱۹۲۱ـ )۱۸۴۲ازجملــه شــخصیتهای برجســته آنارشیســت اســت کــه در زمینــه
آمــوزش و پــرورش صاحبنظــر اســت .از نظــر وی امــروزه آمــوزش در دســت گــروه کوچکــی
ت و منافــع خــود ،جامعــه را
تحــت عنــوان «حاکمیــت» ق ـرار دارد کــه آنهــا بــر اســاس رضور 
آمــوزش میدهنــد و امــکان برخــورداری از آمــوزش و علــم را بــه محرومــان منیدهنــد .دانشــی کــه
میبایســت افـراد جامعــه را بــر اســاس اراده آزاد آمــوزش دهــد ،تبدیــل بــه ابـزاری جهــت مــروع
منــودن نظــام ســلطه و رسمایـهداری گشــته اســت و نه تنهــا احتیاجــات جامعــه را بــرآورده منیکند،
بلکــه موجــب ایجــاد بیــکاری نیز گشــته اســت .کروپاتکین میگویــد« :الزم اســت آمــوزش و پرورش
را از انحصــار دولــت و نیروهــای قــدرت خــارج شــود» .وی دولــت را ماننــد نیروی اشــغالگر میداند

مدارس مدرن و مشکالت آنها:

وی را بــدون توجــه بــه دنیــای معنــوی بــرآورده منــود ،موجــب بــروز فاجعههــای انســانی میگــردد.
تحــت تاثیــر تفکــرات پوزیتیویســتی و تاکیــد بــر علمگرایــی و تخصصــی منــودن مفــرط
رشــتههای علمــی ،علــم بــه ابــزاری در دســت اقتــدار دولتــی تبدیــل شــد .آنهــا بــا تاســیس
مراکــز علمــی و تحقیقاتــی وابســته بــه خــود اقــدام بــه انحصــاری منــودن علــم کردنــد .در
واقــع بــا چنیــن کاری میخواســتند جامعــه را از طریــق آمــوزش در قالــب و چارچوبهایــی
کــه خــود میخواســتند و در راســتای نیازهــای سیســتم رسمایــهداری ،پــرورش دهنــد .بدیــن
خاطــر مــدارس و دانشــگاهها را نیــز در همیــن چارچــوب تاســیس منودنــد .در مقابــل ایــن
«هژمونــی آموزشــی» ،گروههــای معــرض درصــدد ایجــاد شــیوههای جایگزیــن آموزشــی
برآمدنــد کــه از جملــه آنهــا آنارشیســتها ،سوسیالیســتها و فمنیســتها بودنــد کــه
بهعنــوان دنبالــهای از جنبشهــای دموکراتیــک کالســیک میتــوان از آنهــا نــام بــرد.
«آنارشیســتها» کــه مخالــف هرگونــه مدیریــت دولتــی هســتند .آموزشهــای نظامنــد کــه زیــر
نظــر دانشــگاههای حاکمیــت و دولتهــا فعالیــت میمناینــد را رد میکننــد .آنارشیســتها
خواســتار آن هســتند کــه آمــوزش را اجتامعــی مناینــد و ایــن کار را از طریــق مشــارکت آزاد
افــراد بــر اســاس بیــان موجودیــت خــود امکانپذیــر میداننــد .چنیــن دیــدگاه آموزشــی الزم
اســت دارای چندیــن ویژگــی باشــد :بــدور از پیــش داوریهایــی همچــون جنســیتگرایی
و اقتدارگرایــی باشــد .در آن برابــری وجــود داشــته باشــد و ضــد هیرارشــی باشــد .اگــر
آمــوزش و پــرورش بدیــن صــورت باشــد افــراد میتواننــد ب هراحتــی تجــارب ،اطالعــات و
استعدادهایشــان را بــه اشــراک بگذارنــد و گــردش علمــی و اطالعــات بــه آســانی امکانپذیــر
اســت ،در ایــن صــورت ،فــرد میتوانــد هــم خــود و هــم فضــای اطرافــش را بشناســد.
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KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

کــه متامــی حوزههــای اجتامعــی از جملــه آمــوزش و پــرورش را غصــب منــوده اســت .بــه نظــر وی
ایــن جملــه کــه میگویــد« :اگــر دولــت نباشــد جامعــه قــادر بــه حل مشــکالت خــود نیســت ،کامال
اشــتباه اســت .ایــن هــان تفکریســت کــه در مــدارس رســمی دولت بــه ذهــن دانشآمــوزان تزریق
میگــردد .قبــل از اینکــه دولــت وجــود داشــته باشــد ،جامعــه اعضــای خــود را آمــوزش داده و در
اداره منــودن خــود مشــکلی نداشــته ،امــا دولــت مانند انگلــی درصدد مکیــدن خون جامعه اســت».
دولتهــا از طریــق آمــوزش و پــرورش بــر ابعــاد روانی ،عاطفــی ،ذهنی و نحوه زندگی و احساســات
انســانها تاثیـرات مخربــی گذاشــتهاند .بهگونـهای کــه ســبب وابســتگی فــرد بــه دولــت گشــته و
بــدون دولــت بــه هیــچ وجهــی تــوان حیــات و فکــر کــردن را نــدارد .نکتـ ه حائــز اهمیت این اســت
کــه پیـشاز هــر چیز ،سیســتم آموزشــی را از دســت دولت خــارج منــود و آن را به جامعــه برگردانیم.
یعنــی جامعــه بــا ســازماندهی خود اقدام به تاســیس آموزشــگاههای مناید تــا در راســتای احتیاجات
جامعــه ،کــودکان و جوانــان پــرورش ببیننــد .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه منــود کــه آمــوزش نبایــد تنها
بعــد مــادی انســانها را مبنــا قـرار دهــد ،بایــد بهگونـهای باشــند کــه انســان را از تــک بُعــدی و تک
ســاحتی بــودن خــارج منــوده و دیگــر ابعــاد فکــری او همچون هــر ،معنویــات و زیباییشــناختی را
نیــز پــرورش داده و ســطح معنادهــی حیــات بــری را ارتقــا دهــد .بهدلیــل انحصــاری شــدن علــم
و دانــش توســط دولــت ،زبــان علمــی هــم بـرای جامعــه و عامــه مــردم پیچیــده و نامفهــوم گشــته
اســت ،بهگونـهای کــه بســیاری از مفاهیــم ســاده زندگــی و علمــی توســط زبــان علمــی پیچیــده
شــدهاند .بایــد بـرای جلوگیــری منــودن از ایــن امــر زبــان علــم ســاده گشــته تا بیشــر اقشــار جامعه
بتواننــد بــه آنهــا دسرتســی داشــته باشــند .ایــن هــدف در صورتی تحقــق خواهد یافت کــه جامعه
ســعی منایــد بــا ســازماندهی خــود نیازهایــش را بــه صــورت اشـراکی تامیــن منایــد و جهــت آموزش
شــهروندان برنامــه و اس ـراتژیهای بــر اســاس طرحهــای کمونــال و اش ـراکی بــه اج ـرا بگــذارد.
دولتهــا آموزشهــای خــود را بــر اســاس نظامــی طبقاتــی و جنســیتگرایانه تنظیــم منودهانــد کــه
موجــب نهادینــه کــردن سیســتم «مردســاالری» شــد ه اســت .پیرتکروپاتکیــن در ادامــه تاکید میکند
کــه « بهجــای اینکــه بگذاریــم دولــت قوانینــی را جهــت حاکمیــت بــر جامعــه تنظیــم منایــد ،بایــد
نهادهــای اجتامعــی را بوجــود آوریــم کــه ارزشهای اخالقی ـ سیاســی را تعیین مناینــد و این نهادها
بهگون ـهای باشــند کــه عملکــرد آنهــا مشــخص باشــد .همچنیــن بهجــای بکارگیــری تئوریهــای
غیرقابــل فهــم ،بایســتی آمــوزش بــر اســاس شــیوههای علمــی ،کاربــردی و دیــداری تنظیــم گردند».
مــدارس دولتــی بــه دلیــل مرکــزی بودنشــان تعامــل دانشآمــوزان و معلمیــن را خشــک و
قاطــع منودهانــد و چــون محوریــت را بــه معلــم دادهانــد ،دانشآمــوز تنهــا نقــش مخاطــب و
گیرنــده را دارد .بدیــن صــورت دانشآمــوزان را تنبــل و آســیبپذیر میمناینــد .لــذا جهــت

رهایــی از چنیــن وضعیتــی بایســتی اداره منــودن مــدارس بــه صــورت کمونــال و اجتامعــی
باشــند کــه معلــم و دانشآمــوز در یــک موقعیــت یادگیــری و آموزشــی برابــر قــرار گیرنــد.

ویلیام گودوین:

«گودویــن» از دیگــر آنارشیسـتهایی اســت کــه مخالف مترکــز آموزش در دســت دولت اســت .وی
دولــت را عامــل ســلطه میدانــد و معتقــد اســت ســلطه ،انســان را از خودشناســی دور میمنایــد،
از نظــر وی مــا بــا دو طبیعــت روبرو هســتیم.
۱ـ طبیعــت اول کــه هــان جهــان هســتی و کائنــات اســت کــه از آن تحــت عنــوان محیــط یــا
طبیعــت بیــرون یــاد میمنایــد.
۲ـ طبیعــت دوم کــه جامعــه و محیطــی اســت کــه حاصــل روابــط فیمابیــن افـراد و جامعه اســت.
بــه بــاور او آمــوزش انســان بــا تاثیــر از ایــن دو طبیعــت صــورت میگیــرد و بدیــن شــیوه هیــچ
برداشــت ،دیــدگاه و رفتــاری در انســان مطلــق منیباشــد؛ یعنــی منیتــوان بــه صــورت کامــل قوانین
ثابــت را در رابطــه بــا واکنشهــای انســان وضــع منــود .اگــر مــا معتقــد بــه ایــن نکتــه باشــیم
کــه رفتارهــا و عملکردهــای انســانی نســبت بــه موقعیتهــا و محیطهــای متفــاوت ،آزادانــه
انجــام میپذیــرد ،میتــوان بــه ایــن مســئله توجــه داشــت کــه «اخــاق» بــه صــورت «داوطلبانــه»
تحقــق مییابــد« .گودویــن» میگویــد کــه آمــوزش و یادگیــری بــه ســه روش تحقــق مییابــد:
۱ـ یادگیری بدون تاثیر عوامل بیرونی
۲ـ یادگیــری از طریــق دیــدن یــا تجربــه منــودن نتایــج ارتباطاتــی کــه منجــر بــه رســیدن هــدف و
نتیجــهای میگــردد.
۳ـ یادگیری از طریق سیستم آموزشی دولت
«گودویــن» در رابطــه بــا آمــوزش توســط سیســتم دولــت میگویــد «دولــت ـ ملتهــا انســانها
ف خــود تعلیــم و تربیــت میمناینــد و درصــدد
را در چارچــوب و راســتای نیــل بــه اهــدا 
تربیــت افــرادی هســتند کــه در بلندمــدت جهــت اداره و مدیریــت منــودن سیســتم خــود
از آنهــا بــه عنــوان کادر اســتفاده مناینــد .آموزشهــای دولــت ـ ملــت در راســتای مرشوعیــت
بخشــی بــه ایدوئولــوژی رســمی اســت و شــهروندانی کــه در ایــن مــدارس آمــوزش میبیننــد،
بــدل بــه «موکالنــی» میشــوند کــه از سیســتم دولــت ـ ملــت دفــاع میمناینــد .مــا میدانیــم
کــه انســانها در حالتــی قــادر بــه نشــان دادن خالقیــت از خــود هســتند کــه بهصــورت آزاد و
در متامــی ابعــاد شــخصیتی خــود بــدون مانــع رشــد منــوده باشــند .امــا در سیســتم دولتــی بــا
آمــوزش ایدوئولــوژی رســمی و قالبــی منــودن رفتــار انســان ،باعــث از میــان بــردن آزادی فــرد-
جامعــه میگــردد .ایــن آموزشهــا هامننــد آمــوزش کبوترهایســت کــه اهلــی شــدهاند و هــر
انــدازه هــم در آســان پــرواز کننــد در نهایــت بــه درون قفــس دولــت ـ ملــت برخواهنــد گشــت».
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نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

ویلیــام گودویــن میگویــد« :وظیفــه مدرســه آمــوزش دادن معلومــات و حفظ منودن آنها نیســت،
یعنــی هــدف حفــظ منــودن بعضــی از اطالعــات و دانشهایــی نیســت کــه از طــرف سیســتم القــا
گشــته و مــا مجبــور بــه تکرار آنها باشــیم ،بلکه فضایی اســت که در آنجا انســانها بتواننــد آزادانه
و دموکراتیــک اظهــار عقیــده منــوده و تــوان تفکــر داشــته باشــند .بدینصــورت اســتعداد انســان
بهعنــوان موجــودی آزاد و صاحــب اراده شــکوفا گــردد ».از مشــکالت نظریــه «گودویــن» این اســت
کــه وی فــرد را در فضــای زمانی-مکانــی خــاص و اسـرلیزهای فــرض میکنــد کــه بــدور از تاثیـرات
خارجــی اســت .امــا امــروزه فــرد در سیســتم رسمایـهداری در برابر تهاجــات مدرنیته کاپیتالیســتی
کامــا بیدفــاع اســت .بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش در رشــد و اجتامعــی منــودن افـراد یــک جامعــه
نقــش اساســی دارد ،در طــول تاریــخ بهطــور مــداوم اجتامعــات ،گروههــا و اندیشــمندان مختلف را
جهــت رســیدن بــه الگویــی آموزشــی کــه بتواننــد افـراد جامعــه را جهــت دســتیابی بــه مهارتهای
زندگــی و در هــان حــال رشــد تعالــی انســانی خــود تربیــت منایــد ،در تــاش و کوشــش بودنــد.

مدل مونتوسوری:

در ایــن مــدل مــدارس بــه آمــوزش کــودکان توجــه شــده اســت و هــدف ایــن اســت کــه کــودکان
بتواننــد «حــواس» خــود را بشناســند تــا بتواننــد بــه صــورت شــفاف بــا دیگـران ارتبــاط برقـرار کرده
و حــس مســئولیتپذیری در آنهــا بوجــود آیــد .الزم اســت رفتــار مــا بــا کــودکان همراه بــا عالقه و
احـرام باشــد ،زیـرا کــودکان در هــان ســنین خردســالی توانایــی تشــخیص انــواع برخــورد را دارنــد.
بایــد کــودکان را راحــت بگذاریــم تــا استعداهایشــان شــکوفا شــود و تنهــا بــه آنها کمک کنیــم ،نه
درصــدد قالبدهــی به آنها اســت .متاســفانه مــا وقتی میخواهیم کــودکان خود را آمــوزش دهیم،
بیشــر از آنکه درصدد شــکوفا منودن استعدادهایشــان باشــیم ،ســعی داریم دیدگاههای خود را بر
آنــان تحمیــل کنیــم و در صــورت عــدم موفقیــت متوســل بــه روشهای تشــویق و تنبیــه میگردیم.

مقایســه منــودن کــودکان بــا یکدیگــر بــه هیچ وجه درســت نیســت ،چــون هــر کودکــی در یادگیری
دارای تواناییهــای خــاص خــود اســت .بایــد بگذاریــم کودک بر اســاس ریتــم و تواناییهــای خودش
پیرشفــت منایــد ،نــه بــر اســاس رسعتــی کــه مــا میخواهیــم .لــذا الزم اســت در آمــوزش کــودکان از
مــوارد ســاده بــه ســوی پیچیــده حرکــت منــود و اگــر کودکــی در انجــام کارهایــش با مشــکلی روبرو
شــد بهجــای انجــام کارهــای وی ،بایســتی آنــان را راهنامیــی مناییــم .درســت برعکــس آنچــه پــدر و
مادرهــا بهجــای راهنامیــی در نوشــن تکالیــف مدرســه بچههایشــان ،خــود آنهــا را مینویســند.
لــذا در آمــوزش بایــد از روش «حفظیــات» دور ی کــرد .در «مــدل مونتوســوری» معلــم نقــش راهنام
را دارد کــه بــه کــودکان در حــل معــا و یادگیــری کمــک میمنایــد ،ایــن آموزشهــا بهصــورت
همــکاری معلــم و دانشآمــوز در درون گــروه شــکل میگیــرد .ایــن مرحلــه ،مرحله آمــوزش آگاهانه

اســت .در ســنین باالتــر از  ۶ســال ریاضیــات ،زبــان ،جغرافیــا و تاریــخ وجــود دارد کــه همـراه بــا
آن ارزشهــای اخالقــی ،فرهنگــی و محلــی و جهانــی تدریــس میشــوند .در واقــع کــودکان در ایــن
مــدارس از طریــق تجــارب زندگــی« ،خودبســندگی و اعتــاد بــه نفــس» را یــاد میگیرنــد .در ایــن
مــدل یادگیــری ،بــر اســاس احتیاجــات سیاســی-اجتامعی ،تولیــد و خالقیــت پایهریــزی شــده اســت.

مدارس رودولف نشایرنـ والدوف()۱۹۱۹

«رودولف نشــانیر» معلم ،محقق ،نویسنده ،فیلســوف و هرنمند خوشفکر در حوزهی آموزشی است .از
نظر وی انســان مرکز هر چیزی اســت .او معتقد اســت که مشکل اساســی جامعه ،در رابطه با روشهای
انســان در رســیدن به «خودشناســی» اســت و برای حل این مســائل سه شیوه اساسی را پیشنهاد میکند:
۱ـ حکمت انسانی
۲ـ آگاهی انسانی
۳ـ شناخت انسانی
وی میگفــت« :علمگرایــی و ماتریالیســم بُعــد معنــوی انســان را تخریــب منــوده و موجــب
ســقوط انســانیت شــده اســت .ب ـرای همیــن هــم جهــت مقابلــه بــا علمگرایــی و ســوبژهگرایی
آموزشــی بــه نوعــی پیشــنهاد آنرتوپوســین در حــوزهی آموزشــی را ب ـرای برســاخت و آغــاز یــک
عــر جدیــد میدهــد .درواقــع وی میگفــت «علمگرایــی انســان را تبدیــل بــه ابــزاری
میکنــد کــه تنهــا در خدمــت سیســتم عمــل میکنــد ،ایــن در حالیســت کــه بعــد معنــوی
انســان کــه موجــب تعالــی نــوع بــر میشــود را فرامــوش منــوده اســت ».مــدارس والــدوف
در آمــوزش آنرتوپوســین کار مــا ،قــدرت روح ،ارسار مــرگ و زندگــی ،تجربیــات و زندگــی بعــد
از مــرگ انســان ،جزئیــات بیامریهــا ،رسچشــمه اگوئیســم و بدیهــا و آن حقیقتــی را کــه
در پشــت راســتی فرهنگهــا وجــود دارد و تاثیــرات تکامــل انســان را مــورد بررســی قــرار
میدهــد .وی اعتقــاد داشــت کــه «انســان دارای دو بعــد فیزیکــی و متافیزیکــی اســت».
از طریــق آموزشهــای آلرتوســوفیک انســان میتوانــد بــا مترکــز درونــی نســبت به جهــان ،دیدگاهی
را بدســت آورد و در درون روح خــود مفاهیــم اخالقــی ،خوبــی ،حرمــت ،مهربانــی ،عدالــت و
عشــق را نیرومنــد منــود و بــه توانایــی تشــخیص درســت از نادرســت دســت یابــد« .والــدوف»
اولیــن مدرســه خــود را در ســال  ۱۹۱۹در شــهر «شــتوتگارد» آملــان تاســیس کــرد .امــروز نزدیــک بــه
«نهصــد» مدرســه از مــدارس والــدوف وجــود دارد .وی آمــوزش را مبتنــی بــر هامهنگــی و پیرشفــت
هــوش و خصوصیــات اخالقــی بهطــور همزمــان میدانــد .بــه همیــن دلیــل مراحــل پیرشفــت
انســان را بــه مراحــل هفــت ســال  ،هفــت ســال تقســیم میمنایــد کــه بــه یکدیگــر متصل هســتند.
۱ـ مرحلــه هفــت ســال دوران کودکــی :از زمــان بــه دنیــا آمــدن تــا ســن هفــت ســالگی ،در ایــن
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دوره کــودک توســط حــواس خــود متامــی حــوادث اطــراف خــود را ضبــط و
ذخیــره میمنایــد ،بــا توجــه بــه ایــن موضــوع پــدر و مــادر نســبت بــه فرزنــد
خویــش عشــق بورزنــد و بــا آگاهــی برخــورد منایــد .زیــرا نــوع برخــورد در
گرایــش آینــده فــرد تاثیــر مســتقیم میگــذارد .ب ـرای منونــه بایســتی بــه وی
«دروغ» گفتــه نشــود و در روابــط ،منطــق خاصــی وجــود داشــته باشــد .در
انتخــاب اســباببازی کــودکان نیــز الزم اســت دقــت شــود و ایــن اســباببازیها
کامــا واقعــی باشــند تــا کــودک توســط تخیــات خــود آنهــا را تکمیــل
منایــد .همچنیــن تعریــف حکایــات و مضامیــن آنهــا اهمیــت بســیاری دارد.
۲ـ مرحلــه هفــت تــا  ۱۴ســالگی :کــه بــه «تولــد دوم» از آن نــام میبــرد.
بایــد در ایــن مرحلــه درصــدد ارتبــاط طبیعــی بــا کــودک برآمــد .در ایــن دوره
عــادات ،خصوصیــات ،وجــدان ،خوبــی و بــدی رفتــار شــکل میگیرنــد .بایســتی
شــیوههای تدریــس بــه گون ـهای تنظیــم گردنــد کــه در ذهــن کــودک پرســش
ایجــاد منایــد و از دادن دانشهــای آمــاده امتنــاع منــود .بایســتی روشهایــی
را در پیــش گرفــت کــه کــودکان را نســبت بــه یادگیــری مشــتاق و عالقهمنــد
منایــد و برنامههــای درســی آنهــا هم ـراه بــا موســیقی ،نقاشــی و ...باشــد تــا
موجبــات پدیــد آمــدن فضــای محیطــی و فکــری شــاد و رسزنــدهای باشــد.
۳ـ چهــارده تــا بیســت و یــک ســالگی :کــه در آن تحــت عنــوان «تولــد ســوم»
یــاد میشــود.
در ایــن دوره انســان بــه ســن بلــوغ وارد شــده و بــه آگاهــی جنســی میرســد.
در ایــن مرحلــه هویتیابــی فــرد رشوع بــه رشــد میمنایــد و درصــدد درک
دالیــل پدیدههــا میباشــد .روابــط معلــم و شــاگرد بایســتی بــر محــور
«تفکــر ،فهــم و قضــاوت» باشــد .انســان در ایــن ســن دارای «تفکــری
انتزاعــی» بــوده و بدیــن ترتیــب بایــد را ه و روش صحیــح تفکــر را بــه آنهــا
یــاد داد .جــوان در ایــن مرحلــه میدانــد کــه اســتعدا د و هوسهــا چــه
هســتند ،معلــم بایــد بدانــد کــه چگونــه جوانــان را جهتدهــی منایــد .در
ایــن مرحلــه الزم اســت از طریــق برنامههــای مختلــف ،آزمونهــا ،ســمینارها
و آزمایشــگاهها ،رشایــط الزم را بــرای امتحــان میــزان جســارت ،قــدرت و
خالقیــت فکــری جوانــان فراهــم آورد تــا تواناییهــای خــود را بشناســد.

دولتــــــــی
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از یــک نظــر دولــت ـ ملــت حاصلــی بــود از رشــد تفک ـرات علمــی در عــر روشــنگری کــه بــه
مــوازی آن افــکار پوزییتویســتی وارد علــوم انســانی گردیــد .تفکــری کــه معتقــد بــود قوانیــن
ثابــت بیــن پدیدههــای فیزیکــی را میتــوان در بررســی مســائل اجتامعــی بــکار گرفــت .لــذا
ب ـرای اینکــه راحتتــر بتــوان جوامــع انســانی را کنــرل منــود ،الزم اســت ســعی در یکدســت و
یکرنــگ منــودن اجتامعــات مختلــف بــا فرهنگهــا و زبانهــای متفــاوت کــرد .میتــوان جهــت
تولیــد انبــوه ،کارخانــهای را طراحــی منــود کــه در آن بهوســیله دیگهــای بــزرگ ،ماهیهــای
تــن را بــه یــک می ـزان و بــا مقــدار مســاوی منــک و ادویهجــات دیگــر طبــخ منایــد ،و همچنیــن
میتــوان قوطیهــای حلبــی مشــابه و در یــک مقیــاس خــاص را ســاخت و بدیــن وســیله
ه ـزاران تــن ماهــی یــک شــکل و یــک وزن و یــک طعــم را بســتهبندی کــرد و وارد بــازار منــود.
در ایــن شــیوه تولیــد قبــا قالبهــا آمــاده میشــوند و ســعی میکننــد محصــوالت را بــر اســاس این
قالبهــا آمــاده کننــد .وقتــی کمپوتهــای هلــو را طراحــی میکننــد قوطیهــا را بــر اســاس هلوها
آمــاده منیکننــد ،بلکــه ایــن هلوهــا هســتند که مجبورنــد بر اســاس قالبها خــود را تطبیــق دهند.
در واقــع بحــث بــررس دیــدگاه اثباتگرایــی اســت ،یعنــی اینکــه مــا قانونهــای ثابتــی را یافتهایــم و
الزم اســت هرکســی بــر اســاس ایــن قانونها خــود را ســازگار مناید ،تو که منیخواهی ســازگار شــوی
حــق حضــور را هــم نخواهــی داشــت .آنچه را کــه رشح دادیم هامن طرز تفکر دولت ـ ملت اســت.

مدارس رسمی دولت

مرکزگرایــی و تکتیــپ منــودن از ویژگیهــای بــارز مــدارس دولتمحــور میباشــد .دولــت
ســعی در خلــق شــخصیتی مطیــع و منفعــل دارد .آمــوزش در چنیــن سیســتمی تربیتــی و نــه
پرورشــی کــه شــخص را بـرای بــازی منــودن در چارچــوب نقشهایــی کــه از پیــش تعریــف شــده،
وامـیدارد .تفکیــک علــم در شــاخههای متفــاوت تحــت عنــوان تخصــص از ویژگیهــای آمــوزش
مــدرن اســت کــه از منظــر روانــی بــر شــخصیت انســان مــدرن تاثیــر گداشــته اســت .الزم بــه ذکــر
اســت زمانیکــه ســخن از مــدارس دولتمحــور میآیــد در اصــل ســخن از ذهنیتــی بازدارنــده در
رشــد طبیعــی جامعــه و مهندســی آن بــر اســاس دیــدگاه مرکــز -پیرامــون و ذهنیــت مردســاالری
اســت .لــذا کلیــه مــدارس غیردولتــی و غیرانتفاعــی کــه تحــت عنــوان مــدارس خصوصــی
اداره میشــوند وقتــی بــا ایــن دیــدگاه اداره میشــوند ،در ایــن چارچــوب قــرار میگیرنــد.
قبــا در رابطــه بــا نقــش آمــوزش و پــرورش در رشــد جوامــع صحبــت منــوده بودیــم و اینکــه
چگونــه جامعــه و نیروهــای معــرض بــا سیســتمهای حاکمیــت ،جهــت خــارج شــدن از زیــر
ســلطه آنهــا اقــدام بــه ایجــاد نهادهــای آموزشــی متفاوتــی منودنــد .در واقــع بایســتی گفــت کــه
مدرســه بهعنــوان رکنــی جهــت آمــوزش جامعــه بــر اســاس نیازهــای جامعــه و پــرورش افــراد

آن در راســتای رســیدن بــه شــخصیتی مطلــوب و آزاد نهــادی رضوری میباشــد ،مــا وقتــی در
جوامــع مــدرن و سیســتم دولــت ـ ملــت در رابطــه بــا نقــش مــدارس بحــث میکنیــم در اصــل
میخواهیــم بــه ایــن نکتــه بپردازیــم کــه چگونــه سیســتم آمــوزش و پــرورش نــه در خدمــت
جامعــه و در راســتای رشــد و بالندگــی آن؛ بلکــه بهصــورت ابــزاری جهــت تامیــن نیروهــای
مــورد نیــاز دولــت تبدیــل گشــته اســت .ایــن نقــدی کــه از مــدارس دولــت ـ ملتهــا صــورت
میگیــرد ورای متامــی آن فداکاریهایســت کــه معلمیــن در راســتای پــرورش شــاگردان آزاده
انجــام دادهانــد .لــذا بــد نیســت اگــر بــه ایــن نکتــه اشــارهای داشــته باشــیم کــه چگونــه دولتهــا
بــا انحصــاری منــودن علــم در دســت خــود در واقــع جامعــه را از دانــش محــروم منودنــد.
دولــت ـ ملتهــا در دوران جنــگ رسد از یافتههــای علمــی بهصــورت ابــزاری اســتفاده
میمنودنــد و بــه دلیــل منافــع خــاص سیاســی و قــدرت ،از تبــادل و گــردش آزادانــه علــم نیــز
جلوگیــری میمنودنــد .سیســتمهای آموزشــی بیشــر از آنکــه در راســتای نیازهــای جامعــه
باشــد بــه صورتــی تنظیــم شــد ه بــود کــه بــه بهرتیــن شــیوه طــرز تفکــر سیســتم حاکــم و
ایدئولــوژی رســمی را بــه دانشآمــوزان تزریــق میکنــد .در واقــع هــدف نــه رشــد و بالندگــی
انســان ،بلکــه هــدف تربیــت شــخصیتی اســت کــه ه مراســتا بــا سیســت م حاکــم حرکــت منــوده
و ایدوئولــوژی رســمی را بــه عنــوان تنهــا ایدوئولــوژی رهاییبخــش تلقــی مناینــد .چ ـرا امــروزه
آمــوزش و پــرورش تبدیــل بــه ابــزاری در دســت نیروهــای ســود و قدرتمحــور تبدیــل شــده
اســت؟ واقعیــت ایــن اســت کــه دولتهــا اهــداف و آرمانهــای خــود را از طریــق آمــوزش و
پــرورش برجامعــه تحمیــل میمناینــد .هیــچ نیــروی نظامــی جهــت تســلط بــر جامعــه تنهــا بــا
توســل بــه ابـزار خشــونت پیــروز نخواهــد گشــت ،مگــر اینکــه حضــور و ســلطه خــود را از طریــق
ایدئولــوژی کــه توســط نهــاد آمــوزش و پــرورش در جامعــه نهادینــه میشــود ،توجیــه منایــد.
رژیــم ای ـران بــه عنــوان دولــت ـ ملتــی کــه دارای ایدئولــوژی دینــی و بــر مبنــای شــیعه دوازده
امامــی و زبــان رســمی فارســی تنظیــم شــده ،مســتثنی از ایــن قائــده منیباشــد .لــذا بررســی
سیســتم آمــوزش و پرورشــی آن در رابطــه بــا چگونگــی تحکــم خــود بــر جامعــه رضوری میباشــد.

نگاهی به نظام آموزش و پرورش ایران معارص

در اروپــا طــرز تفکــر روشــنگری در قــرون هیجــده و نــوزده میــادی ،زمینـ ه را جهــت ورود به عرص
مدرنیتــه بوجــود آورد .بهگونـهای کــه در ابتــدا مبنــای فکــری آن توســعه یافتــه و بعــدا نهادهــای
وابســته بــه آن تشــکیل گردیــد .بهعبارتــی دیگــر چنیــن رونــدی موجــب ایجاد سیســتمی هامهنگ
بــا ســطح فکــری جامعــه بــود .لــذا نهادهایــی که تشــکیل شــدند ،تبدیل بــه نهادهــای تاثیرگــذار در
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راســتای تغییـرات سیاســی و حکومتــی شــدند .در ایـران کامــا برعکــس ایــن وضعیــت ایجــاد شــده
اســت ،یعنــی تحــوالت عــر مدرنیته از باال و توســط دولتمــردان به جامعه تزریــق گردیدند و این
باعــث تعــارض نهادهــای ســنتی بــا نهادهای مــدرن گردید .یعنی رشــد و توســعه نهادهــای مدرنیته
نــه تنهــا موجــب استحکامبخشــی بــه جامعــه درونــی نشــدند ،بلکــه جامعــه را ماننــد موجــودی
بیدفــاع در مقابــل لویاتــان دولــت قـرار دادنــد .اولیــن مــدارس نویــن در ایـران از دوران محمدشــاه
قاجــار تاســیس گردیدنــد .نخســتین مدرســه را کشیشــی آمریکایی بــه نام پرکیــر در اورمیه در ســال
 ١٢٥٤هجــری قمــری ســاخت کــه در آن عــاوه بر علوم جدیــد ،قالیبافی و آهنگری نیــز به کودکان
تعلیــم داده میشــد و دومیــن مدرســه را اوژن بــوره ،کشــیش فرانســوی در ســال  ١٢٥٥در تربیــز بنا
منــود .میــرزا حســن رشــدیه از بنیانگــذاران مــدارس نویــن در شــهرهای تربیز ،مشــهد و تهران اســت.

دارالفنون

ایرانــی» در ایــن رابطــه میگویــد :در ایـران امــا ایــن فرآیند(مدرنیته)کامــا متفاوت ظاهر میشــود،
امپراتــوری ای ـران تــا پیــش از عــر نارصی(نارصالدیــن شــاه قاجــار) چنــان طبقــات اجتامعــی از
فئودالهــا تــا رسمایـهداران را گرفتــه بــود کــه آنــان امــکان تاثیرگذاری برســاخت قــدرت را نداشــتند.
بنابرایــن همــه طبقــات اجتامعــی در یــک ســو و دولــت در ســوی دیگــر قـرار داشــت .چنــدی بعــد
بــه مدرنســازی پرداخــت و جنبــش مدرنیتــه دولتــی در ایـران آغــاز شــد .همچنــان کــه میدانیــم
مدرنیتــه تزریقــی از بــاال و توســط دولــت نــه تنهــا زمینــه پیرشفــت جامعــه را فراهــم نکــرد ،بلکــه
بهصــورت دســتگاه و م ٔوسســاتی تبدیــل شــد تــا جامعــه را در خدمــت دولــت و اهــداف آن بــکار
بگیــرد .بــه خصــوص بــا ایــن دیدگاهــی کــه جامعــه ســنتی تــوان مــدرن شــدن را بهصــورت طبیعــی
نــدارد .لــذا الزم اســت از بــاال جهــت رســیدن بــه ایــن اهــداف اقــدام گــردد .متجــددان دولتــی و
کســانی کــه در مــدارس جدیــد عهــد نــارصی درس خواندنــد و چــه کســانی کــه در رســانههای
دولتــی ایــن عــر مقالــه نوشــتند ،نیــاکان طبقــه جدیــدی در ایـران و جهــان شــدند کــه بــورژوازی
دولتــی یــا متحــدان حکومتــی بهرتیــن نــام بــرای ایشــان اســت .در ایــران ایــن دولــت مــدرن
بــود کــه میخواســت جامعــه مــدرن از دانشــگاهها ،روزنامههــا و روشــنفکران را خلــق کنــد.

دارالفنــون نــام مدرســه متوســطه بــود کــه توســط میــرزا تقیخــان ،امیرکبیــر در زمــان نارصالدیــن
شــاه قاجــار در راســتای آمــوزش فنــون جدید در تهران تاســیس شــد .در واقع نخســتین دانشــگاه در
تاریــخ مــدرن ایـران اســت و ســبک آن مشــابه مــدارس عالــی اروپــا بــود و بــه عبارتی مناد گسســت
از نظــام آموزشــی گذشــته و توجــه بــه نظــام آموزشــی جدیــدی بــود .عمــده تریــن متقاضیــان ایــن
دانشــگاه اقشــار متوســط شــهری بودنــد .ایــن مدرســه ســیزده روز قبــل از قتــل امیرکبیــر در ششــم
دی مــاه  ١٢٣٠شمســی افتتــاح شــد .رشــتههایی کــه در دارالفنــون تدریس میشــدند عبــارت بودند
از هفــت رشــته پیــاده نظــام ،ســواره نظــام ،توپخانه ،پزشــکی و جراحی ،داروســازی و کانی شناســی.
عــاوه بــر ایــن فراگیــری زبانهــای خارجــه ب ـرای شــاگردان اجبــاری بــود و ســه زبــان فرانســوی،
انگلیســی و روســی تدریــس میشــد .دارالفنــون بــه دلیل وابســتگی بــه دولت قــادر نبود بــه عنوان
ســنگبنای نظــام آموزشــی جدیــد باشــد .مهمتــر ،زنــان حــق تحصیــل در دارالفنــون را نداشــتند.
بهطــور کلــی نابرابری در سیســتم آموزشــی وجود داشــت کــه تاکنون نیز ادامــه دارد .اولیــن مدارس
ایـران پرسانــه بــود و تاســیس مــدارس دخرتانــه بــا اکـراه و نارضایتــی شــخصیتهای دینــی همـراه
بود.تــا ابتــدای قــرن بیســتم در ایـران دانشــجوی زنی وجود نداشــت و نخســتین دانشــجویان زن در
ســال ١٣٢٧پذیرفتــه شــدند و در انتهــای قــرن حــدود نیمــی از دانشــجویان را زنان تشــکیل داده اند.

در دوران رشــد مدرنیتــه دســت و پــا شکســته توســط دولــت کــه از آن تحــت عنــوان مدرنیتــه
نــام بــرده میشــود ،مــدارس و نظــام آموزشــی در رستــارس ایــران شــکل گرفــت .ایــن شــیوهی
شــکلگیری نظــام آموزشــی کــه مغایــر بــا بافــت جمعیتــی مللــی بــود کــه در چهارچــوب
کشــور زندگــی میکردنــد ،نــه تنهــا مراکــزی در جهــت ارتقــاء و توســعه جامعــه نبودنــد؛
بلکــه تبدیــل بــه ماشــینهایی در راســتای آسیمیالســیون و تعلیــم و تربیــت کادرهایــی گردیــد
کــه در خدمــت نظــام دولتــی و علیــه هویــت خــود فعالیــت میمنودنــد .ایــن نــوع سیســتم
آموزشــی در دورههــای بعــدی و انقــاب  ۵۷و روی کار آمــدن سیســتم والیــت فقیــه ،ایــن بــار
بــا شــدت بیشــری و بــا محوریــت زبــان فارســی و مذهــب رســمی شــیعه دوازده امامــی ،بیشــر
از پیــش تبدیــل بــه ماشــینی در راســتای اســتحاله و کادرســازی بــرای سیســتم حاکــم گردیــد،
بهخصــوص بعــد از تاســیس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در ســال  ۱۳۶۷بــه اوج خــود رســید.

پــس از انقــاب مرشوطیــت و تدویــن قانون اساســی آن در ســالهای  ١٢٨٥و  ١٢٨٦هجری شمســی،
زمینــه بافــت نظــام آمــوزش و پــرورش ایجــاد و تقاضــا بـرای آمــوزش افـراد جامعــه افزایــش یافــت.
مطابــق اصــل هجــده قانــون اساســی مرشوطیــت تحصیــل علــوم ،معــارف و صنایــع مگــر آنچــه
رشعــا ممنــوع باشــد ،آزاد اســت.
محمــد قوچانــی روزنامهنــگار و صاحبنظــر سیاســی در کتــاب خــود تحــت عنــوان «لویاتــان

بــا انقــاب  ٥٧و اســتقرار آن ،تالشهــا بـرای اســامی منــودن متامــی عرصههــا آغــاز شــد .در بســیاری
از مــوارد توســل بــه خشــونت و اجبــار از راهکارهای رژیم در راســتای رســیدن رسیع بــه این اهداف
بــود .بعــد از اســامی منــودن پوشــش زنــان و حوزههــای زیســتی جامعــه ،سیســتم آموزشــی حــوزه
مهمــی بــود تــا رژیــم ایدئولــوژی اســام را در آن نهادینــه ســازد .آمــوزش بــه ابـزار مهمــی جهــت
آمادهســازی کادرهــای "اســامی" در راســتای خدمتگــذاری بــه رژیــم بــود .وارد منــودن آموزههــای
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نرشیهیاجتامعی،فرهنگیوسیاسی
KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

دینــی بــه مقولــه آمــوزش یکــی از برنامههــای اصلــی نظــام اســتبدادی ایـران بــود .رژیمــی کــه بــا
حامیــت مــردم و تودههــای مختلــف درمانــده و خشــمگین از اختنــاق و اســتبداد نظــام پهلــوی آن
بــر رس کار آمــده بــود پــس از بــر مســند قــدرت نشســن بــه تدریــج ماهیــت دینــی آن آشــکار شــد.
خمینــی کــه در ســخرنانیهای خــود از حامیــت مســتضعفان ،برقـراری عدالــت اجتامعــی و آزادی
نیروهــای سیاســی ســخن گفتــه بــود بــا تثبیــت قــدرت خــود بــه تدریــج نظامــی دینــی را برقـرار
منــود کــه در آن جایــی بـرای آزادیهــای فــردی و اجتامعــی ،احـرام بــه تفاوتمندیهــا و آزادی زنــان
وجــود نداشــت .در واقــع هــدف خمینــی برقـرار نظــام اســامی و یــک حکومــت جهانــی اســامی
بــود .وعدههــای بــه ظاهــر دمکراتیــک خمینــی بــه تدریــج بــه اســتبداد دینــی منجــر شــد کــه
پــس از چهــار دهــه از تاســیس ایــن نظــام تــا بــه امــروز هــم ماهیــت خــود را حفــظ منــوده اســت.
بنیادگرایــی شــیعی بهتدریــج خــود را در سیاســتها و دســتگاههای رژیــم اســامی ایــران
آشــکار ســاخت .اندیشــههای دینــی دیگــر ،در سیســتم ایــران مــورد انــکار قــرار گرفــت و
کرثتگرایــی فرهنگــی ایــران را مــورد رضبــه قــرار داد .نظــام ایدئولوژیکــی بســته ،متعصــب
و قــرون وســطایی بــا واقعیــت موجــودی جامعــه ایــران در تعــارض کامــل قــرار دارد.
در ســال  ٥٩و بــا آغــاز انقــاب فرهنگــی ،دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی "مراکــز فســاد" خوانــده
شــدند و بهانـهای بـرای تعطیلــی آن بــود .هامننــد بســیار از نظامهــای ایدئولوژیــک ،سیاسـتهای
فرهنگــی ایــران در نظــام آمــوزش و پــرورش آن آشــکار میگــردد .آمــوزش در رژیــم ایــران نــه
در راســتای تربیــت انســانهای اندیشــمند ،رشــد ذهنــی و پیرشفــت معنــوی و انســانهای
آگاه و آمــاده ب ـرای زیســن در جهــان آینــده بلکــه تربیــت انســانهای متعصبــی اســت تــا بــه
بنــدگان خــوب و مطیــع سیســتم موجــود مبــدل گردنــد .زیــرا دیدگاههــا و باورهــای انســانی
نشــات گرفتــه از تفکراتــی اســت کــه از بــدو تولــد بــه آنــان آمــوزش داده میشــود و ایــن از
طریــق کتابهــا و برنامههــای آموزشــی دوران کودکــی القــاء میگــردد .در مــن قانــون
آمــوزش ای ـران در ســال  ١٣٦٦و در اســناد تغیی ـرات بنیادیــن نظــام آموزشــی در ســالهای اخیــر
از موازیــن و حــدود رشعــی در آمــوزش ســخن گفتــه شــده اســت .عــاوه برایــن در متــون و
محتــوای دروس گفتــان مبنــی بــر تبعیــض و جنســیتگرایی آشــکار علیــه زنــان جــای گرفــت.
در ســالهای پــس از انقــاب محتــوای کتــب آموزشــی بســیار تغییــر منــود .محتــوای کتابهــا،
رسشــار از آموزههــای خرافــی و موهــوم گردیــد .بیگــان محتــوای کتــب درســی در شــکلگیری
نگرشهــای جنســیتی ،هویــت فــردی ،اجتامعــی ،دینــی ،قومــی و زیســتی دانشآمــوزان
رصفنظــر از جنســیت تاثیرگــذار میباشــد .بنابرایــن متامــی سیســتمهای آموزشــی خالــی
از تاثیرگــذاری و خنثــی نیســتند و در پــی مســلط منــودن افــکار و ایدئولــوژی خــود هســتند

تــا بــه اهــداف مــورد نظــر خــود دســت یابنــد .یکــی از ایــن ابزارهــا محتــوای کتــب درســی در
دوران ابتدایــی اســت .بــا نگاهــی بــر سیســتم آموزشــی بســیاری از دولتهــا خواهیــم دیــد
هــر حکومتــی بســته نــوع سیاســت ،فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه و ایدئولــوژی خــود ،بــر نــوع
ویــژهای از هویــت فرهنگــی تاکیــد و رسمایهگــذاری میکنــد .بــدون شــک یکــی از مهمتریــن
ابعــاد هویتــی مــردم هــر جامع ـهای هویــت قومــی ،دینــی و ملــی آنهــا اســت .میتــوان گفــت
یکــی از راههــای برقــراری اتحــاد و برقــراری همزیســتی مســاملتآمیز در جوامــع ،شناســاندن
صحیــح تفاوتمندیهــای هویتــی ،دینــی و مذهبــی خلقهــا در کتابهــای درســی اســت و
اینگونــه در رفــع چالشهــا و در حاشــیه مانــدن تحمیلــی اقــوام و خلقهــا تاثیرگــذار باشــد.
در متامــی سیســتمها مقطــع ابتدایــی بســیار حســاس و بــه عبارتــی هویتســاز اســت و
محتــوای کتــب ایــن دوران جهانبینــی دانشآمــوزان را تغییــر میدهــد .زیــرا کتابهــای
درســی در عیــن حــال دارای کارکــردی ایدئولوژیــک هســتند .بــا نگاهــی بــه متــون کتابهــای
درســی ای ـران خواهیــم دیــد تکرثگرایــی و اح ـرام بــه تنوعــات هویتــی آشــکارا نادیــده گرفتــه
شــده و عــاوه برایــن از نظــر هویــت جنســیتی بیشــر بــه مــردان توجــه شــده اســت .تصاویــر
و مفاهیــم بیــش از همــه مــردان را در کانــون توجــه قــرار داد و بــرای زنــان نقــش مــادری و
همــرداری تعریــف گشــته و جــز خانــواده هویــت مســتقلی بـرای زنــان ارزیابــی نشــده اســت.
زیــرا در سیســتم تبعیضآمیــز ایــران ،زن بــودن رصفــا در چارچوبــی خانگــی تعریــف شــده و
هویــت زنــان درون خانــواده معنــا مییابــد .بنابرایــن هــدف چنیــن دســتگاه آموزشــی تحمیــل
نقشهــای از پیــش تعییــن شــده بــه زنــان و ترویــج نقشهــای کلیشـهای و ســنتی بــه آنــان اســت.
میتــوان گفــت یکــی از اهــداف اصلــی هــر نظــام آموزشــی ایدئولوژیــک ســاخنت "هویــت"
اســت .ایــن مــورد را میتــوان بــه وضــوح در کتــب فارســی متامــی مقاطــع تحصیلــی در
ت دینــی و اســامی در ایــن کتــب بســیار برجســته
ای ـران مشــاهده منــود .عــاوه برایــن هوی ـ 
اســت و هیــچ اهمیتــی بــه تکــر فرهنگــی در ایــران داده نشــده اســت .بنابرایــن کتابهــای
آموزشــی نقــش تعییــن کننــدهای در رشــد اجتامعــی ،فرهنگــی و سیاســی افــراد دارد.
سیاســتهای قاطــع و جزمیــت رژیــم ایــران در اعــال سیاســتهای آموزشــی موجــب
مقاومــت نســل جــوان در برابــر ارزشهــای دینــی مــورد نظــر حکومــت شــده و رژیــم بعــد از
گذشــت چهــار دهــه بــه ایــن واقعیــت پــی بــرده کــه تربیــت آمرانــه و ایدئولوژیکــی بــا چنیــن
سیاسـتهایی آســان نبــوده و جوانــان را کــه بــه آگاهــی و شــعور سیاســی منیرســاند و بالعکــس
موجــب دینزدگــی آنــان میشــود .رژیــم در دینــی ســاخنت نظــام آموزشــی خــود بــا شکســت
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بزرگــی مواجــه گشــت و نتوانســت آن گونــه کــه بایــد نســلی دینــی پــرورش دهــد .زنــان و
دخ ـران ایرانــی بــا وجــود دیدگاههــا و آموزههــای جنســیتگرا در محتــوای کتــب درســی کــه
بــر نقــش مــادری و همــرداری تاکیــد و تکیــه میمنایــد ،از وظایــف کلیشــهای و تحمیلــی
خــود فاصلــه گرفتــه و فرهنــگ مردســاالری موجــود در جامعــه را بــه چالــش مــی کشــند.
نظــام آموزشــی ای ـران یــک نظــام فرســوده و ناکارآمــد اســت و جــز هــدر رفــت هزینــه ،انــرژی
و تــوان کــودکان دســتاورد چندانــی نــدارد .ایــن واقعیــت را مــی تــوان در جامعــه کنونــی و در
نسـلهای آن بــه وضــوح مشــاهده منــود .کــودکان در نظــام آموزشــی ایـران مهارتهــای زیســتی و
اجتامعــی را فرامنیگیرنــد و تنهــا افــکار پوســیده بــه آنــان تلقیــن مــی کننــد .نظــام آموزشــی ایـران
کــودکان را بــه اندیشــیدن وادار منیکنــد زی ـرا پاس ـخها از پیــش آمــاده شــده اســت و ریش ـهی
اندیشـهورزی را در آنــان میخشــکاند .مراکــز و نهادهــای آموزشــی بهویــژه مــدارس در بازتولیــد
نظــام سیاســی دولتهــا نقــش مهمــی دارنــد و در صــورت عــدم بازتولیــد هنجارهــا و قالبهــای
فکــری نظــام ،حکومــت بــا بح ـران مرشوعیــت مواجــه خواهــد شــد .در کل مــدارس بــه عنــوان
ابزارهــای مرشوعیتبخشــی و هویتبخشــی در سیســتمهای دولتــی محســوب میگردنــد.
بنابرایــن دســتگاههای دولتــی بـرای تــدوام موجودیــت و بقــای خــود نیــاز بــه بازتولیــد هنجارهــای
خــود دارد تــا دچــار مشــکل نگــردد در ایــن چارچــوب نظــام آموزشــی بــه عنــوان پیــش رشط
تکویــن نظــام سیاســی عمــل کــرده و فاکتــور موثــری در اجـرا و اســتمرار آن محســوب میگــردد.
مقولــه آمــوزش در رژیــم اســتبدادی ایــران یکــی از حوزههــای انحصــاری اســت کــه آن را بــه
ســوی مقاصــد خــود جهتدهــی و اب ـزاری ب ـرای مهندســی منــودن جامعــه محســوب میگــردد.
رژیــم اســتبدادی ایـران از بــدو بــر روی کار آمدن حقوق تنوعــات هویتی و دینی را مــورد انکار قرار
داد و بــا اعــال سیاسـتهای تبعیضآمیــز آنــان را مــورد نسلکشــی فرهنگــی گســرده و نظامنــدی
قـرار داد و یکــی از نهادهایــی کــه رژیــم بـرای ایــن اهداف خــود بــر روی آن رسمایهگذاری وســیعی
منــود ،نهــاد آموزشــی بــود .نهــادی کــه پیــروان ادیــان و اندیشـههای دیگــر بــه اجبــار بــا آموزههــای
دیــن اســام آمــوزش دیــده و ایــن رویکــرد نوعــی شــکنجه و خشــونت محســوب میگــردد.
بیشــر متخصصیــن امــور آموزشــی معتقدنــد کــه ضمــن ارتقابخشــی معنــوی و اخالقــی کــودکان،
بایســتی بــه هیــچ وجهــی ســعی نشــود در زمینـهی اعتقــادی بــه مذهــب و ایدئولوژی خاصــی آنها
را ســوق داد .کســانی چــون منتوســوری و ویلیــام گودویــن بــر ایــن باورنــد کــه چــون کــودک در این
ســنین در حال کشــف حواس خود میباشــند ،لذا بایســتی جهت رشــد خالقیت و تواناییهایشــان
بــه آنهــا فرصــت داده شــود .اگــر فضــا بــه گونـهای باشــد کــه بخواهنــد از بــاال تفکـرات کــودکان را
جهتدهــی مناینــد و آنهــا را مجبــور بــه حفظ منودن بعضــی از ایدههــا و دادههایی مناینــد ،نه تنها

از رشــد طبیعــی جلوگیری میشــود ،بلکه موجب عدم رشــد خالقیــت و اســتعدادهای ذاتی کودکان
میگــردد .بدینصــورت زمینـهای جهــت رشــد دگامتیســم در کــودکان فراهــم میشــود؛ بهگونـهای
کــه کــودک مطلقگـرا پــرورش مییابــد و ایــن نیــز زیربنایــی میشــود بـرای رشــد شــخصیتی کــه یــا
مطیــع و فرمانــر اســت و یــا در موضــع قــدرت حاکمیتگـرا ،پرخاشــگر و زورگــو اســت کــه توانایی
تعامــل و گفتگــو را نــدارد و همیشــه ســعی دارد مشــکالت خــود را بــا پرخاشــگری چارهیابــی مناید.
اگــر بــه برنامههــای سیســتم آمــوزش و پــرورش رژیــم ایـران نگاهــی بیاندازیــم ،اهــداف ایــن نظــام
را بــه خوبــی مشــاهده میمناییــم .در دورهی آمــوزش پیــش دبســتانی هــدف اساســی آمــوزش،
رشــد جســانی ،ذهنــی ،عاطفــی و اجتامعــی بــر پایــه اصــول اخالقــی و مذهبــی میباشــد .در
واقــع منظــور از اصــول اخالقــی و مذهبــی عقایــد ایدئولــوژی نظــام حاکــم بــر پایــه والیــت مطلقه
فقیــه میباشــد کــه بــر اســاس شــیعه دوازده امامــی تنظیــم شــده اســت .ایــن در حالیســت
کــه کشــور ای ـران دارای مذاهــب و ادیــان گوناگونــی اســت کــه بــه هیــچ شــیوهای مــورد توجــه
منیباشــند .میتــوان گفــت هــدف از آمــوزش در دوره دبســتان و پیشدبســتانی بیگانــه منــودن
کــودکان بــا هویــت اجتامعــی خــود و ایجــاد ذهنیتــی در راســتای خــود کمبینــی میباشــد .در
حقیقــت وقتــی کــودکان بــا چنیــن سیســتم آموزشــی تربیــت میشــوند از نظــر شــخصیتی دچــار
حقــارت گشــته و نــه تنهــا اســتعدادهای ذاتــی آنهــا رشــد و توســعه پیــدا منیکنــد؛ بلکــه همیشــه
در چالــش مابیــن فرهنــگ ،مذهــب و زبــان سیســتم حاکــم نســبت بــه مذهــب  ،فرهنــگ و زبــان
جامعـ های کــه در آن زندگــی میکنــد قـرار میگیرنــد .عــدم اعتــاد بــه نفــس در کــودکان کــورد،
خودکمبینــی آنهــا ،عــدم توانایــی در چارهیابــی مشــکالت روزانــه و حــل و فصــل منــودن ایــن
مشــکالت بــا مراجعــه بــه زور و پرخاشگــری و بســیاری از بیامریهــای روانــی کــه بــا ورود کودکان
بــه مــدارس بــا آنهــا روبــرو میگردنــد ،تــا حــد زیــادی حاصــل ایــن شــیوه آمــوزش میباشــد.
مــواد درســی مــدارس بهویــژه در دوره ابتدایــی و پیشدبســتانی در جهــت آسیمیالســیون بــا
محوریــت زبــان فارســی تدریــس میشــوند .بــا وجــود اینکــه در قانــون اساســی در مادههــای
 ۱۵و  ،۱۷بــه آمــوزش بــه زبــان مــادری در کنــار زبــان رســمی اشــاره شــده امــا سیاســتهای
آموزشــی دولــت همیشــه مغایــر بــا آن وضــع گشــته و درخواســت تدریــس و آموخــن زبــان
مــادری را بــه زمینــهای جهــت تجزیهطلبــی و بــر ضــد انقــاب تعبیــر منودهانــد .در واقــع
چنیــن خواســتهی طبیعــی تبدیــل بــه جــرم گشــته اســت .از طرفــی دیگــر وقتــی دانشآمــوزی
غیــر فــارس در چنیــن سیســتم آموزشــی تربیــت میگــردد ،نســبت بــه تاریــخ خــود بیگانــه شــده
و دچــار عــدم اعتــاد بــه نفــس میگــردد .داســتانهای ادبیــات فارســی نیــز بــر پایــه تســلط
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هویــت حاکــم تنظیــم گشــتهاند ،بهگون ـهای کــه دانشآمــوزان غیرفــارس زبــان وقتــی بــا ایــن
ادبیــات روبــرو میگردنــد ،بــه علــت عــدم آگاهــی از زبــان و ادبیــات ملــت خــود ،دچــار احســاس
حقــارت و از خودبیگانگــی میشــوند .دروس هــری هــم نــه بــر اســاس ترویــج و شناســاندن هــر
خلقهــای ایـران ،بلکــه بــر اســاس تعریفــی اســت کــه رژیــم حاکــم نســبت بــه هــر دارد .یعنــی
در زمینــه هــر ،بــا دیکتــه منــودن دیدگاههــای ایدوئولوژیــک سیســتم حاکــم ،ســعی شــده هــری
تولیــد و تبلیــغ شــود کــه افــکار رژیــم را ترویــج کنــد .در کنــار ایــن برنامهریــزی درســی وقتــی بــه
سیاسـتهای کلــی رژیــم مینگریــم ،بــا تشــکیل کانونهــا و فرهنگـرای ادبــی و هــری درصــدد
ثبــت و شناســاندن هــر ملــل ای ـران بهعنــوان هــر ایرانــی بــدون ذکــر منبــع هویتــی هســتند.

جایگاهمعلمین

الزم اســت نســبت بــه جایگاهــی که امــروزه دولــت ایران برای معلمیــن در نظر گرفتــه ،و همچنین
نقشــی را که بعضی از معلمین در این راســتا برای خودشــان قائل شــدهاند ،توج ه منود .رژیم ایران
در راســتای انقیــاد و هدایــت افــکار جامعــه ،نظام آمــوزش و پــرورش را بهکار میگیــرد ،لذا معلمین
را هــم جهــت پیــاده منــودن اهــداف خود تشــویق منــوده و همزمــان آنها را آمــوزش میدهــد .رژیم
ایــن اهــداف را بــه طــرق گوناگــون دنبــال میکنــد ،بهعنــوان مثــال بــا ســازوکار گزینــش و تاســیس
شرساهــای تربیــت معلــم ،درصــدد اســت تا کادرهای مجرب و وابســته بــه خود را پــرورش دهد.
دان 
همزمــان عــدم توج ـ ه کافــی بــه تامیــن هزینههــای معیشــتی معلمیــن باعــث شــده تــا بیشــر
معلمیــن بــه شــغل خــود بهعنــوان یــک رســالت اجتامعــی و مقــدس نــگاه نکننــد ،بلکــه بهعنــوان
شــغلی در جهــت تامیــن نیازهــای زندگــی خــود بــدان مینگرنــد .امنیــت شــغلی آنهــا هــم در گــرو
حرکــت منــودن در چهارچــوب تفکـرات و دیکتــه و دوبــاره منــودن اندیشــه و تفکـرات نظــام حاکــم
اســت .بنابرایــن معلمیــن بیشــر از آنکــه درصــدد رقابــت بـرای پیشگامــی در جامعــه و تربیــت
دانشآمــوزان ب ـرای حضــوری م ٔوثــر در اجتــاع باشــند ،در حــال رقابــت ب ـرای گرفــن بیشــرین
ســاعات درســی و تدریــس در مناطــق مرفــه و امتنــاع از رفــن بــه مناطــق محــروم هســتند .ایــن
طــرز تفکــر نســبت بــه معلــم بــودن در نظــام ایـران ،باعــث شــد کــه معلمــی نــه بــه ماننــد هــر،
بلکــه بــه ماننــد کســابت بــه آن نگریســته شــود .دایــر منــودن کالسهــای تخصصــی و بنــگاهداری و
تاکسـیداری ،امــروزه تبدیــل بــه شــغل اصلــی معلمین شــده اســت .در چنین سیســتم آموزشــی که
ارزش کار معلمیــن را تضعیــف منــوده وموجــب ناپایــدار منــودن و عــدم امنیــت شــغلی معلمیــن
بــا اســتخدامهای پارهوقــت و موقــت پنــج ســاله شــده اســت؛ دیگــر منیتــوان از معلمیــن ماننــد
پیشــاهنگ تربیــت اجتامعــی بــه اســتثناء عــدهای خــاص ،انتظــار ارتقــاء ارزشهــای اخالقــی را منود.
گســرش روزافــزون جرایــم دانشآمــوزان در مــدارس و پخــش مــواد مخــدر ،بــاال رفنت آمار تجــاوزات
جنســی معلمیــن بــه دانشآمــوزان ،نشــان از افــت جایــگاه معلــم در درون جامعــه اســت .بنابراین

در راســتای ارتقــاء ســطح ارزشهــای جامعــه ،الزم اســت کــه معلمیــن متعهــد همچــون انبیــاء،
درصــدد تربیــت شــاگردانی باشــند کــه در مســیر حقیقــت گام بردارنــد ،ایــن نیــز بــا شناســاندن
چهــره حقیقــی نظــام حاکــم و رجــوع بــه هویــت حقیقــی و اصیــل جامعــه میــر میگــردد.

بسیج دانشآموزی

در دوران جنــگ هشــت ســاله ایـران و عـراق جهــت مقابلــه بــا نیروهــای خارجــی و در راســتای
جهتدهــی بــه نیروهای مختلــف جامعه برای ورود به این جنگ ،بســیج عمومی در رسارس کشــور
و در همــه زمینههــا ایجــاد گردیــد .بهخصــوص در زمین ـهی ســازماندهی جوانــان در جبهههــای
جنــگ .بعــد از پایــان جنــگ نیــز بعضــی از ایــن جوانــان در درون ســازمانهای مختلــف دولتــی
مســتقر شــدند .نیروهــای مدنــی و غیرنظامــی ســپاه ،زیرنظــر نهــاد بســیج ســازماندهی گردیدنــد.
درواقــع میتــوان گفــت بســیج قســمت غیرنظامــی ســپاه محســوب میگــردد کــه در کلیــه ادارت
و ارگانهــای کشــور نفــوذ منــوده و ســازماندهی شــده اســت ،بــه گونـهای کــه طبــق قوانیــن جدیــد
وزارت کشــور کلیه نهادها ،ارگانها و ادارات جهت توســعه نهاد بســیج ،بایستی دو درصد از بودجه
خــود را در ایــن راســتا خــرج مناینــد .چنیــن تصمیمــی خــود بیانگــر اهمیتــی اســت کــه رژیــم بـرای
ایــن نهــاد قائــل اســت و در واقــع اســکلتبندی نظــام ایـران بــر همیــن اســاس شــکل گرفته اســت.
اگرچــه در متامــی ایــران بســیج دانشآمــوزی نقــش ســازماندهی در درون مــدارس را برعهــده
داشــت ،امــا در مناطــق کوردنشــین کــه همیشــه بهصــورت امنیتــی بــدان نگریســته شــده
اســت ،وظایــف بســیج دانشآمــوزی نیــز متفــاوت میباشــد .در واقــع ایــن نهــاد بهصــورت
ســازماندهی پای ـهای عمــل میمنایــد و جهــت مزدورســازی در میــان جوانــان کــورد و تضعیــف
هویــت ملــی کوردهــا و ســیر در راســتای کولونیالیســم حرکــت کــرده اســت .ملــت کــورد بــا
پاســداری از هویــت خــود در مقابــل سیاسـتهای انــکار و امحــاء مقاومــت منوده و تســلیم نشــده
اســت .بههمیــن دلیــل در ایــن جامعــه همیشــه دو طیــف وجــود داشــته اســت .گروهــی کــه
در راســتای صیانــت از ارزشهــا و حقــوق ملــی و انســانی خــود ،در جبهــه مقاومــت و مبــارزه
ســنگربندی منودهانــد ،در مقابــل افــرادی کــه در جبهــه دشــمن قــرار داشــتهاند و در راســتای
از بیــن بــردن ملــت کــورد ،دوشــادوش دشــمنان ایــن ملــت جنگیدهانــد .بســیج دانشآمــوزی
بهعنــوان نهــادی میانــی و نرمــر ،طیــف وســیعی از دانشآمــوزان کــورد را بهخصــوص در مقاطــع
راهنامیــی و دبیرســتان را پوشــش میدهــد و بــا اختصــاص امتیازاتــی ویــژه ب ـرای کســانی کــه
در ایــن نهــاد حضــور داشــتهاند ،ماننــد تســهیالت در زمینــه آینــده شــغلی و تخفیــف در مــدت
زمــان خدمــت اجبــاری و  ...تبدیــل بــه یکــی از عمدهتریــن مراکــز و نیروهــای جنگویــژه
در کوردســتان گردیــده اســت .بدینصــورت اعضــای بســیج دانشآمــوزی نقــش جاسوســان
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را در میــان دانشآمــوزان بــازی میکننــد .رژیــم درصــدد اســت تــا نیروهــای وابســته بــه خــود
را در ادارات اســتخدام کنــد ،لــذا در ایــن وضعیــت نــه لیاقــت و تخصــص ،بلکــه می ـزان اثبــات
وابســتگی بــه ایدئولــوژی حاکــم از طریــق حضــور فعــال در بســیج ســنجیده میشــود.

مدرکگرایی و رابطه آن با قدرت

نظــام دولتــی علمگرایــی را بــه اوج خــود رســانید ،بهگونـهای که مــدارک علمی جایگزین مقدســات
گردیدنــد و نقــش نهــاد آمــوزش و پــرورش را در تثبیــت نهادهــای قــدرت پررنگتــر منــود .اگــر در
جامعــه طبیعــی آمــوزش و پــرورش اعضــای جامعــه جهــت آماده منــودن اعضا بـرای برعهــده گرفنت
نقشهایشــان در درون جامعــه صــورت میگرفــت ،اینبــار آمــوزش و پــرورش تبدیــل بــه وســیلهای
گردیــد جهــت مرشوعیــت بخشــیدن بــه نهــاد قــدرت .میتــوان گفــت متولــی شــدن دولــت در
زمینــه آمــوزش و پــرورش بیشــر از آنکــه در راســتای فراهــم منــودن امکانــات بـرای همــه جامعه در
زمینــه دسرتســی بــه علــم و دانــش باشــد ،در واقــع گســرده منــودن نقــش مــدارک علمــی میباشــد
کــه از طریــق نهادهــای وابســته بــه خــود ارائــه میشــوند .بدیــن صــورت امــروزه کاری کردهانــد تــا
بـرای انجــام کوچکتریــن امــور عــادی روزمــره ،داشــن مــدرک در زمینـهی مربوطــه بهعنــوان یــک
رشط اساســی تبدیــل شــود .مدرکگرایــی در کشــوری چــون ایـران تبدیــل بــه یــک معضــل عمــده
شــده و هرکســی درصــدد اســت تــا بــه هــر قیمتــی کــه شــده بــه یــک مــدرک علمــی دســت یابــد.
در نظــام ایــران نهــاد آمــوزش و پــرورش تبدیــل بــه دســتگاه مناســبی بــرای رسمایهگــذاری
عــدهای ســودجو گردیــده کــه در را ٔس حکومــت ق ـرار گرفتهانــد .میتــوان گفــت دانشــگاه آزاد
در اکــر شــهرها و شهرســتانهای کوچــک و بــزرگ کشــور تبدیــل بــه بنگاهــی چنــد منظــوره
شــده اســت کــه تحــت نــام نــر علــم و دانــش ،چندیــن هــدف دیگــر را دنبــال میمناینــد.
امــروزه سیاســت مدرکگرایــی کــه بهوســیله دولــت دنبــال میشــود ،موجــب بــاال رفــن ســطح
دارندگان مدارک و همراه با آن افزایش ســطح توقعات جامعه گردیده اســت .اما چون این سیاســت
همردیــف بــا توســعه دیگــر نهادهــا صــورت نگرفتــه و مــدارک علمــی منطبــق بــا نیازهــای جامعــه
منیباشــد ،بــه معضلــی در راه توســعه و رشــد اجتامعی تبدیل شــده اســت .اهتامم بــه مدرکگرایی
بــدون توجــه بــه نیازهــای جامعــه و همزمــان بــدون توجــه بــه کیفیــت علمی ،بهعبــارت دیگــر در
نظــر گرفــن کمیــت بــه جای کیفیت بهعنوان شــاخصه رشــد و توســعه علمی کشــور ،سیاســتی بود
از طــرف دولــت تــا بدیــن وســیله رژیــم کنونــی خــود را به نســبت رژیــم قبلــی و دیگــر دولتهای
رقیــب ،توســعه یافتــه نشــان دهــد .در واقــع بیــاری مدرکگرایــی امــروزه تبدیــل بــه معضلــی
بــزرگ شــده اســت کــه توســط سیاسـتهای دولــت از طریــق آمــوزش و پــرورش اجـرا میگــردد.

مدیریت مدارس

جامعــه انســانی در زمینــه چگونگــی بکارگیــری امکانــات خــود و تامیــن نیازهــای اعضایــش ،نیــاز
بــه ســازوکارهای خــاص خــود را دارد .چگونگــی تعییــن و تصمیمگیــری راجــع بــه ایــن ســازوکارها
چگونــه اســت؟ در واقــع بخــش اصلــی معــای مدیریت در این قســمت نهفته اســت .ایــن مدیران
چگونــه انتخــاب میگردنــد؟ تصمیــات خــود را بــر اســاس کــدام مــاک و معیــاری اخــذ میمنایند؟
و از همــه مهمتــر بــا کــدام ســازوکار ،اعــال مــورد نظــارت ق ـرار میگیــرد؟ آیــا مدی ـران از بــاال
منصــوب میگردنــد یــا از پاییــن و از بطــن جامعــه انتخــاب میشــوند؟ هرچنــد پرداخــن بــه مقوله
مدیریــت و انــواع آن در قالــب ایــن موضــوع جوابگــوی متامــی پرسـشهایامن منیباشــد و احتیــاج
بــه یــک بررســی مســتقل و گســردهتری دارد ،امــا اشــارهای بــه مســئله مدیریــت در مــدارس را مهم
میدانیــم ،چــون نهــاد آمــوزش و پــرورش شــالوده شــکلدهی بــه جامعــه میباشــد و اگــر بخواهیم
شــیوهی مدیریتــی درون جامعــه را تغییــر دهیــم ،بــدون آمــاده منــودن ذهنیــت جامعــه امــکان
هیچگونــه تغییــری نخواهیــم داشــت .هــر رژیــم سیاســی بــر اســاس دیدگاههــای خــود راجــع بــه
چگونگــی اداره منــودن جامعــه تحــت نظــرش ،شــیوههای مدیریتــی خــاص خــود را وضــع منــوده
اســت .در مقابــل نهــاد آمــوزش و پــرورش کــه بــا طــرز تفکر همیــن ایدوئولوژی ســازماندهی شــده
اســت ،در واقــع نقــش بازتولیــدی دارد و ســعی میکنــد ایــن شــیوهی مدیریتــی را نهادینــه منایــد.
در نظــام اســتبدادی ایـران کــه بر اســاس سیســتمی مرکزیتگـرا حرکــت میمناید ،نحوه شــکلدهی
بــه نظــام آموزشــی را هــم بــر همیــن اســاس تنظیــم منــوده اســت .در حالــی کــه کشــور ای ـران
دارای تنوعــات فرهنگــی ،اجتامعــی و زبانــی زیــادی میباشــد ،امــا کلیــه دروس آن طبــق دیــدگاه
مرکزیتگرایــی و تکرنگــی کــه هــان مذهــب رســمی شــیعه و زبــان فارســی میباشــد تدویــن
شــده اســت .بــا وجــود ادعــای رژیم مبنی بــر بومی بودن آمــوزش و پــرورش ،اما این شــیوهی بومی
منــودن تنهــا در محــدودهای خــاص و در زمینــه امکانــات تکنیکــی ماننــد؛ مدرسهســازی و اســتفاده
از پرســنلهای محلــی میباشــد .ایــن در حالیســت کــه مــواد درســی آن بــدون توجــه بــه واقعیــات
اجتامعــی ،جغرافیایــی ،تاریخــی و زبانــی میباشــند کــه در بخشهــای قبلــی بــه آن پرداختهایــم.
قانــون شــوراهای آموزشــی در ســال  ۱۹۸۶در اســتانها و شهرســتانها تشــکیل گردیــد ،اعضــای
ایــن شــوراها از امــام جمعــه ،رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان ،معــاون پرورشــی،
رئیــس شــوراهای شهرســتان ،ر ٔوســای مقاطــع مختلــف تحصیلــی ،رئیــس شــبکه بهداشــت و
ســه تــا پنــج از والدیــن یــا معتمدیــن محــل میباشــند .بــا توجــه بــه ترکیــب ایــن شــوراهای
آموزشــی کــه درصــد بســیار کمــی از آن را نیرویــی مردمــی (ســه تــا پنــج نفــر) تشــکیل داده،
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میتــوان بــه می ـزان دموکراتیــک بــودن سیســتم آمــوزش و پــرورش پیبــرد .کلیــه اعضــای ایــن
شــورا بهصــورت انتصابــی میباشــند کــه در واقــع مناینــدگان دولــت از ارگانهــای مختلــف
و همزمــان مناینــده والیتفقیــه یــا امــام جمعــه میباشــند .از عمــده مشــکالت مدیریــت
آموزشــی بــه ایــن موضــوع برمیگــردد کــه دولــت بــه عنــوان حاکــم ،خــود را متولــی آمــوزش و
پــرورش جامعــه بهعنــوان (ابژه)میدانــد؛ یعنــی در واقــع دولــت ب ـرای جامعــه چنیــن حــق و
توانایــی را قائــل منیشــوند کــه میتوانــد براســاس نیازهــای خــود نیروهــای مــورد نیــاز را ب ـرای
اداره جامعــه و بــرآورده منــودن مایحتــاج آمــوزش دهــد ،ایــن دولــت اســت کــه نیازهــای جامعــه
را تعییــن منــوده و نیروهــای الزم را براســاس جایگیــری در ایــن پســتها پــرورش میدهــد.
در بعضــی از کشــورها کــه میــزان مشــارکت مــردم در اداره جامعــه از طریــق نهادهــای
آموزشــی گســردهتر میباشــد ،مدیریتهــای بومــی در زمینــه آمــوزش و پــرورش و تدویــن
دروس آموزشــی ب ـرای مــدارس نقــش برجســتهای دارنــد .ب ـرای منونــه در ژاپــن نــه ســال آمــوزش
ابتدایــی بــه طــور کلــی وابســته بــه مدیریــت محلــی میباشــد .چهــل درصــد دبیرســتانها
مربــوط بــه مدیریــت شــهری میباشــند .بدیــن صــورت میتــوان گفــت کــه خدمــات فرهنگــی
و آموزشــی در کشــورهای دموکراتیــک از وظایــف اساســی شــهرداریها میباشــد ،بهویــژه
در بعضــی از ایــن کشــورها آموزشهــای مربــوط بــه قبــل از مدرســه ،ابتدایــی و متوســطه و
همچنیــن آموزشهــای حرفــهای توســط مدیریــت محلــی صــورت میگیــرد .در حالــی کــه
کشــورهای دموکراتیــک از لحــاظ مدیریــت مــدارس و تدویــن دروس آموزشــی نقــش عمــدهای
را بــه مدیریتهــای محلــی و بومــی تفویــض منودهانــد ،در ایــران شــهرداریها تنهــا در
زمینــه فضاهــای آموزشــی نقــش دارنــد و وظایــف شــوراها را اینچنیــن تعییــن منودهانــد:
۱ـ اعتبار بخشیدن به اصول و سیاستهای مالی و بودجه مدارس
۲ـ اخذ مالیاتهای آموزشی
۳ـ تقسیم ثرومتندان جهت احداث مدارس غیرانتفاعی
۴ـ تقسیم و توزیع بودجه دولت برای آموزش در میان فضاهای آموزشی
۵ـ ایجاد تسهیالت برای احداث مدارس غیر انتفاعی
۶ـ برنامهریزی جهت تهیه و تجهیز فضاهای آموزشی
 -۷گسرتش آموزش عمومی و ثبتنام کلیه کودکان
۸ـ سازماندهی آموزش فنی و حرفهای و کار و دانش
همچنــان کــه مالحظــه منودیــم بیشــر وظیفــه ایــن شــوراهای بومــی در تهیــه و تامیــن بودجــه
بــرای فضــای آموزشــی اســت نــه در شــیوه و نحــوهی تدویــن دروس آموزشــی بــر اســاس

نیازهــای بومــی .در واقــع مشــارکت دادن والدیــن دانشآمــوزان در امــور
مــدارس تنهــا در حــول و حــوش تامیــن مالــی مــدارس صــورت گرفتــه اســت و
ایــن گالیــهای اســت کــه اکــر والدیــن در حیــن رشکــت در جلســات اولیــاء و
مربیــان مــدارس داشــتهاند ،بهگونــهای کــه بیشــر والدیــن تحــت عناویــن
متفاوتــی از حضــور در ایــن جلســات امتنــاع میورزنــد .اگــر بخواهیــم از
بعــد دیگــری مدیریــت مــدارس را مــورد توجــه ق ـرار دهیــم مربــوط بــه رابطــه
معلــم و شــاگرد و فضاهــای آموزشــی اســت کــه در مــدارس حاکــم میباشــد
کــه شــامل نحــوهی برخــورد بــا دانشآمــوزان و میــزان مشــارکتدهی آنهــا
در ادارهی مــدارس و عــاوه بــر اینهــا جــو حاکــم بــر مــدارس میباشــد
کــه در زمینــه شــکلدهی بــه شــخصیت دانشآمــوزان م ٔوثــر میباشــد .نظــام
آموزشــی ایـران در طــول صــد و بیســت ســال گذشــته بیــش از ده بار تغییــر کرده،
بهعبــارت دیگــر در هــر دوازده ســال یــک بــار تغییــر کــرده اســت ،بدیــن صــورت
کلیــه دانشآمــوزان ایرانــی در طــول تحصیــل حــدود یــک یــا دو بــار تغییــر در
سیســتم آموزشــی مواجــه هســتند کــه ایــن شــیوهی تغییر چــون براســاس برنامهی
منظــم و طرحریــزی شــده صــورت نگرفتــه و بــر اســاس آزمــون و خطــا صــورت
گرفتــه ،چالشهــای گوناگونــی بوجــود آورده اســت .تاکیــد بــر دروس حفظیاتــی
و عقیدتــی همیشــه موجــب ایجــاد وضعیتــی دگامتیــک هــم در معلمیــن و
هــم در دانشآمــوزان گشــته و از رشــد اســتعدادهای دانشآمــوزان بهصــورت
طبیعــی مامنعــت گردیــده اســت .در کنــار آن حاکــم بــودن دیــدگاه ســوبژه ـ
ابــژهای در بیــن معلــم و شــاگرد ،از ایجــاد رابطـهای صمیامنــه بیــن آنهــا جلوگیری
منــوده اســت .معلمیــن بــا شــدت و براســاس تحکــم و بــا دانشآمــوزان خــود
برخــورد منودهانــد و ســعی داشــتهاند بــه جــای ایجــاد فضــای دیالــوگ و پرســش
و پاســخ بیــن معلــم و شــاگرد ،بیشــر دیدگاههــای خــود را بــر شــاگردان تحمیــل
منودهانــد ،ایــن شــیوهی برخــورد حاصــل واقعیتــی اســت کــه در طــول زمــان بــا
تاکیــد بــر حفــظ منــودن و بــدون جــواب بــه ایــن س ـ ٔوال کــه چ ـرا و ب ـرای چــه؟
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سیســتم دولــت ـ ملــت کــه آمــوزش را در انحصــار دولتهــا قـرار داده بــود و چنیــن
حقــی را بــه دولتهــا م ـیداد تــا براســاس نیازهــا و خواســتههای خــود سیســتم
آموزشــی را پایهریــزی منایــد و همزمــان براســاس طــرز تفکــر و ایدوئولــوژی رســمی
مــواد درســی را تنظیــم کــرده و جامعــه را در راســتای منافــع خــود آمــوزش میدهد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا شــعار جامعــه بــرای جامعــه و نــه کــس دیگــری،
موضــوع آمــوزش و پــرورش بومــی را پیــش کشــیده و خواهــان آن اســت تــا جامعــه
خــود را براســاس نیازهــای آموزشــی تنظیــم منایــد .هــدف از آمــوزش و پــرورش در
دســتگاه دولــت ،ق ـرار گرفــن ایــن نهــاد در راســتای منافــع و تفک ـرات آن اســت.
دولــت مدیریــت نهادمنــدی اســت کــه ســعی در نظــارت و حاکمیــت بــر جامعــه
دارد .نهــاد آمــوزش و پــرورش دولتــی و قدرتمــدار ،ســعی در بازتولیــد ایــن دیــدگاه
فکــری منــوده اســت .دیــدگاه مرکــز -پیرامــون انســان مرکــز -طبیعــت پیرامــون ،مــرد
مرکــز -زن در پیرامــون ،دولــت مرکز-جامعــه در پیرامــون و . ...هرچند در این پروســه
تاریخــی چنــد هزارســاله دولــت و بهطورکلــی سیســتم اقتدارگرا ســعی منــود ،آموزش
و پــرورش را بــه انحصــار خــود درآورد .ایــن موفقیــت در دوران معارص و طبق گفتهی
هــگل «جایگزینــی دولــت بهجــای خــدا» ب ـرای انســان معــارص صــورت گرفــت.
دولــت – ملــت نقــش بســزایی در ایــن رابطــه دارد .بــا رشــد علــم بــر پایــه
تجربهگرایــی و کشــف قوانیــن طبیعــت ،علــوم انســانی هــم تحــت تاثیــر ایــن
قوانیــن و بــا دیدگاهــی اثباتگرایانــه ،درصــدد کشــف قوانیــن اجتامعــی برآمــد.
دولــت بــا اســتفاده از ایــن دیــدگاه فکــری درصــدد مهندســی اجتامعــی برآمــد و
اقــدام بــه کادرســازی جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف و ابــژه منــودن فــرد کــرد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک مخالــف آمــوزش نیســت ،بلکــه برعکــس ،بیشــر از هــر
سیســتمی آمــوزش و پــرورش را بـرای جامعــه رضوری و الزم میدانــد .رضورتــی کــه
در اصــل بنیــاد ایــن سیســتم را شــکل میدهــد؛ یعنــی منیتــوان از کنفدرالیســم
دموکراتیــک ســخن بــه میــان آورد در حالــی کــه بــه آمــوزش جامعــه توجــه نداشــته
و برنام ـهای ب ـرای آن تنظیــم ننمــوده باشــد .مگــر جامع ـهی کنفدرالــی را میتــوان
متصــور منــود کــه هدفــش اداره جامعــه توســط خــود جامعــه نباشــد .جایــی کــه نــه
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کســی رهــر مادامالعمــر و نــه جامعه رمـهای در خدمــت وی .بدینصــورت در
سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک جامعهای فعال و ســازمان یافته وجــود دارد،
بهگونـهای کــه همــه مــردم در زمینــه تصمیمگیــری و مدیریــت جامعه صاحب
رای بــوده و میتواننــد در ســطوح مختلــف مدیریتی جای گیرنــد .بدین صورت
رهربیــت و مدیریــت ماننــد شــغلی بالمنــازع در دســت عــدهای خاص نیســت.
وقتــی میگوییــم آمــوزش بومــی ،نــه بــدان معنــی کــه توســط ابزارهــا و نیروی
انســانی بومــی و در ســاختامنهای بومــی تفکــر مرکــز را بــه مــا آمــوزش دهند،
یعنــی مــن کــه در مریــوان یــا هورامــان زندگــی میکنــم بدانــم و یــادم بدهنــد
کــه مثــاال زریبــار چقــدر مســاحت دارد یــا اهمیــت آن را در محیطزیســت
منطقــه برایــم ترشیــح مناینــد .انــواع درختهــای بلــوط و مــازو را بشناســم و
ویژگیهــای کوههــا ،تپههــا و دشـتها را بدانــم .وقتــی کــه کتــاب جغرافیــای
خــود را بــاز میکنــم بهجــای چش ـماندازهای زنجیــره کوههــای الــرز و کــوه
دماونــد و علمکــوه و غیــره چش ـماندازهایی از شــاهو ،کوســاالن و قلهبــرد و
داالهــو را ببینــم ،منظــرهای از جنگلهــای از اطـراف مریــوان عکســی از انــواع
پوش ـشهای گیاهــی هورامانــات ،بهعبارتــی دیگــر مــن میخواهــم قبــل از
هــر چیــزی زبــان مادریــم را فراگیــرم ،میهنــم را بشناســم و تاریخــم را بدانــم.
تدریس به زبان مادری
زبــان مادریــم را ممنــوع اعــام کردهانــد ،امــا در دانشــگاه یعنــی دوازده
ســال بعــد دو واحــد درس اختیــاری جهــت آمــوزش بــه زبــان کــوردی را درج
منودهانــد .اجــازه میدهنــد مجلــه و روزنامــه بــه زبــان کــوردی چــاپ شــود،
تناقضــی آشــکار! مثــل ایــن اســت ریشـههای درختــی را قطــع مناینــد و بعــد
بخواهنــد بــا پاشــیدن آب بــر روی شــاخ و برگــش آن را شــاداب مناینــد ،یــا
زبانــش را قطــع میکنــی و میگویــی آواز بخــوان ،پایــش را قطــع میکنــی
بعــد میگویــی در مســابقات دو میدانــی قهرمــان شــو!! بــه طــور ســاده و

خالصــه آمــوزش و پــرورش بومــی درصــدد رفــع ایــن تناقضــات اســت .از جغرافیــای بومــی
و تدریــس بحــث منــوده بودیــم و شــاید باشــند بعضیهــا کــه بگوینــد مگــر یــاد گرفــن
نــام چنــد کــوه و دره و رود اهمیــت ایــن همــه جنــگ و دعــوا را دارد؟ بایــد بگویــم اگــر
تنهــا فــرض بیــان ایــن نامهــا باشــد ،بــاز بهعنــوان میهن(نیشــتامن) النــهای کــه در آن
بــزرگ شــدهایم ،بیشــر از ایــن هــم اهمیــت دارد .مگــر ندیــدهای پرنــدهای چگونــه از
النــه خــود در برابــر اشــغالگران دفــاع میمنایــد .از ایــن گذشــته همیــن نامهــا و اســامی
تشــکیل دهنــده هویت ـ ی اســت کــه تاریــخ و فرهنگمــان برپایــه آن شــکل گرفتــه اســت.
اگــر جوانهــای روســتایی مســیر رودخانــه ســیروان از اهمیــت جغرافیــای ســیروان و تاثیــر
آن بــر شــکلگیری هویــت چنــد هزارســاله هورامــان آگاهــی داشــتند و براســاس آن آمــوزش
میدیدنــد ،آیــا بــه ایــن آســانی حــارض بودنــد روستاهایشــان را در ازای مقــدرای پــول تــرک
مناینــد و طبیعــت درههــای ســیروان ،حــوزه هویتبخشــی بــه ملتــی را بدیــن آســانی در
میــان اشــغالگرانی کــه تحــت عنــوان سدســازی و عم ـران بــه منطقــه یــورش بردهانــد را
رهــا ســازند؟! خیــر بــه نظــر تــو درک و شــعور پیرمــرد روبــاری از جغرافیــای هویــت بیشــر
اســت یــا شــورای هــان روســتا کــه جوانیســت بریــده از جغرافیــا و میهــن ،پیرمــردی کــه بــا
چشــانی اشــکبار و گریــان بــر نابــودی روســتایش ،بــاغ انــارش بــا گلویــی پــر از بغــض نظاره
میکنــد و در مقابــل شــورای جــوان آبــادی کــه از درخــت انــار در هویتشناســی هورامــان
هیــچ اطالعــی نــدارد و در مقابــل مبلغــی ناچیز پیشقـراول مهندســین سدساز(اشــغالگران)
شــده و بــا دســت خــود تیشــه بــه ریشـهاش میزنــد و درختهــای انــار را قطــع میکنــد.
آمــوزش و پــرورش بومــی یعنــی جامعــه خــود مســئول آمــوزش خــود باشــد ،ایــن
خودمســئولی بــه معنــای هــرج و مــرج در سیســتم آموزشــی نیســت ،یعنــی جامعــه خــود
کمیتههــای آموزشــی را تشــکیل دهــد و براســاس نیازهایــش مــوارد درســی را تنظیــم
منایــد .شــهروندان را ب ـرای خدمــت بــه جامعــه تربیــت منایــد ،نــه تبدیــل بــه مزرع ـهای
شــود بــرای رشــد و پــرورش کادر بــرای دولــت .مطمئنــا اگــر هورامــان و مریــوان و بــه
طــور کلــی مناطــق کوردنشــین دارای آمــوزش و پــرورش بومــی خــود میبودنــد بــه
فرزندانشــان اهمیــت حــوزه ســیروان و پاســداری از آن را آمــوزش میدادنــد ،از درخــت
انــار و جایگاهــش در هورامــان بهعنــوان میــوهای مقــدس حــرف میزدنــد ،بــه جوانــان
یــاد میدادنــد کــه چگونــه در مقابــل نابــودی روستاهایشــان ایســتادگی مناینــد .وقتــی از
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KODAR
جامـعهیدموکراتیکوآزادشـرقکوردســتان

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

آمــوزش بومــی حــرف میزنیــم یعنــی آگاه منــودن مــردم هــان جامعــه نســبت بــه تاریــخ،
فرهنــگ و زبــان و پــرورش آنهــا براســاس حفــظ و نگهــداری از میـراث گذشــتهگان اســت.
تاریــخ ادبیــات فارســی از اول تــا آخــر حفظیــم ،ســعدی ،حافظ ،عطــار و خاقانــی و رودکی را
خــوب میشناســیم .شــعر و ردیــف و قافیــه ،همــه را میدانیــم .امــا منیدانیم خانــای قبادی،
مولــوی کــورد ،بیســارانی ،قانــع ،نالــی و مالخــدر روار و مــا پریشــان و صیــدای هورامی ،کی
هســتند ،چــکاره بودهانــد و شعرهایشــان چــه مضمونــی داشــتهاند؟ مجســمههای مســتوره
اردالن و بیســارانی را در ســطح شــهر نصــب میکنیــم ،امــا در هیــچ یــک از کتابهــای
درســی خــط یــا پاراگرافــی راجــع بــه آنهــا نخواندهایــم .جامعــه نیــز ماننــد طبیعــت رنگیــن
اســت و مــن منیخواهــم تنهــا رنــگ خاکســری را بشناســم ،میخواهــم رنــگ رسخ را
ماننــد رسخ بشناســم ،ســبز را چــون ســبز و زرد را ماننــد آفتــاب و آبــی را همچــون آســان.
آمــوزش و پــرورش بـرای همــه ،بـرای بلــوچ ،بلوچــی بـرای آذری ،آذری بـرای لــور ،لــوری و
بـرای فــارس ،فارســی و بگذاریــد در کوردســتان نیــز لهجههایــش بــا هــان شــیرینی خــود
آواز رس دهنــد ،کلهــری ،ســورانی ،هورامــی ،کرمانجــی و ....چـرا میخواهیــم هــر چیــزی را
خاکســری کنیــم مگــر از ایــن رنــگ کــه تشــنه جنــگ و پرخــاش اســت ،خســته نشــدهاید؟
سیســتم خودمدیریتــی کنفــدرال بــر مبنــای مشــارکت همــهی افــراد اجتــاع در
برســاخت جامعــه تاکیــد دارد؛ بــه آمــوزش از نظــرگاه پرورشــی مینگــرد .سیســتم
آموزشــی بایســتی در بطــن و مــن جامعــه و نــه خــارج از آن صــورت گیــرد و رســالت
اصلــی آن ،پــرورش انســانهای آزاد و اندیشــمند اســت .جامعــه بــا مشــارکت اعضــای
خــود ،نهادهــای آموزشــی را و بــر اســاس نیازهایــش محتــوا و فضــای آموزشــی را
شــکل میدهــد .ایــن بــه معنــی خــارج منــودن آمــوزش از انحصــار دولــت میباشــد.
همــه مــا تجربــه آمــوزش دولتــی را داریــم ،یادگیــری دادههایــی کــه بخــش فراوانــی
از آن هیــچگاه در زندگــی روزانــه مــا کاربــردی نــدارد .آموزشــی کــه بهدلیــل دیــدگاه
مرکزگرایانــه و همــوژن دولــت همــواره بــا محیــط واقعــی جامع ـهای کــه در آن زیســت
منودیــم ،تعــارض داشــت .چــه از لحــاض زبانــی و چــه از لحــاض بــاور داشــتهایامن .بیــن
صــورت علــم در احصــار جــر نوشــتار قـرار گرفتــه اســت بهگونـهای کــه جامعــه تجربیــات
و باورداشــتهای خــود را کــه حاصــل نســلها تجربــه بــود ،بــه ســخره گرفتــه اســت.

جامعــه بـرای کســب مدیریــت خــود بــه اشــخاص آمــوزش دیــده نیــاز دارد .خودمدیریتــی
کنفــدرال بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف از طریــق مدیریتهایــی کــه تحــت عنــوان
مدیریــت محلــه ،روســتا و شــهر کــه بــا مشــارکت فعــال مردمــی صــورت میگیــرد نهــاد
آموزشــی را بــر اســاس نیازهایــش شــکل میدهــد .نهــادی ســیال کــه قابلیــت تحــول بــر
اســاس نیازهــای جامعــه هــم از لحــاظ محتوایــی و هــم فضــای آموزشــی را داشــته باشــد.
پــروژه آمــوزش و پــرورش بومــی رکــن اساســی کنفدرالیســم دموکراتیــک میباشــد و
در واقــع ســنگبنای اصلــی ایــن سیســتم میباشــد ،مبــارزهای همهجانبــه علیــه کــور
فرهنگــی ،کــور زبانــی ،کــور حقوقــی و کــور هویتــی و انــواع دیگــر کوریهــا میباشــد.
بهعبــارت دیگــر ایــن اصطــاح کــور فرهنگــی و دیگــر کوریهــای حــوزه اجتامعــی
برگرفتــه از اصطالحــی روانشناســی میباشــد و نوعــی بیــاری اســت تحــت عنــوان
کوررنگــی ،در ایــن وضعیــت بیــار بعضــی از رنگهــا را منیبینــد و یــا رنگهــا را بــا
یکدیگــر اشــتباه میگیــرد .وقتــی ایــن اصطــاح را در حوزههــای جامعــه بــکار میگیریــم
منظــور سیســتمی دولتــی اســت کــه در راســتای منافــع خــود بعضــی از رنگهــا را کــه در
اینجــا هویتهــا و زبانهــای گوناگــون و رنگــی میباشــند حــذف میگــردد .در نهایــت
از طریــق آمــوزش و پــرورش رســمی خــود ســعی دارد کل جامعــه را بــه ایــن وضعیــت
عــادت دهــد .بهعبــارت دیگــری آنهــا را هــم بــه بیــاری کــور رنگــی عــادت دهــد.
اعتقــاد بــه ایــن مســئله کــه دولتهــا از روی خیرخواهــی درصــدد ارائــه منــودن امکانــات
آموزشــی میباشــند ،اعتقــادی اشــتباه اســت .چــون در طــول تاریــخ ثابــت شــده اســت کــه
دولتهــا بــه دو شــیوه ســعی در محــروم منــودن جامعــه از نیروهــای جــوان خــود منودهاند.
۱ـ از طریــق نابــود کــردن افـراد نامــدار و برجســته ،بهگونـهای کــه نتواننــد تجربیــات خــود
رابــه نســل نویــن منتقــل مناینــد و بدیــن صــورت رابطــه گذشــته و آینــده را قطــع میمنایــد.
۲ـ از طریــق آمــوزش وپــرورش ســعی دارنــد کــودکان و نوجوانــان را براســاس متایــات خــود
شــکل دهنــد و بدیــن ترتیــب بــاز هــم موجــب از خودبیگانگــی جوانــان و نســل نویــن
نســبت بــه هویــت تاریخــی خــودگردنــد.
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