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آنچه در «مدرسه حسینی» آموختیم؟

عزّت در برابر ذلّت
دکتر مصطفی دلشاد تهرانی

عضو هیأت علمى دانشگاه قرآن و
حدیث پردیس تهران

«مدرسه حسینى» مدرســهای است تربیتى
در بزرگترین حماســه انســانى؛ حماسهاى
فراتاریخــى و فراجغرافیایــى بــراى دمیــدن
روح حقیقــت انســانى در همــگان و راه
نمــودن مردمــان به ســوى تعالى .مدرســه
حســینى مدرســه آراســتن ســپاهیان عقــل
اســت و رویارویــى بــا ســپاهیان جهــل؛ و
حسین(ع) ســاالر ســپاهیان عقل است :نور
در برابر ظلمت ،بصیرت در برابر حماقت،
معرفــت در برابــر جهالــت ،عــزّت در برابر
ذلّــت ،محبــت در برابــر عــداوت ،فضیلــت
در برابــر رذیلــت ،خدمــت در برابر خیانت،
حّریــت در برابــر رّقیــت ،هدایــت در برابــر
ضاللت و سعادت در برابر شقاوت .مدرسه
حســینى عرصــهاى اســت بــراى انتخــاب
خــود در صورت ســپاهیان عقل و مبــارزه با
سپاهیان جهل .راهى که امام حسین(ع) در
تعریف زندگى نشان داد ،را ِه حّریت و عزّت

اســت و پرچمى که برافراشــت ،فرا را ِه همه
قیام قیامت
آزادیخواهــان و عّزتجویان تــا ِ
است.
امامــى کافتــاب خافقیــن (خــاور و باختــر)
است
امام ،از ماه تا ماهى ،حسین است
بسى خون کردهاند اهل مالمت
ولى این خون ُ
نخسبد تا قیامت
هر آن خونى که بر روى زمانه ست
برفت از چشم و این خون جاودانه است
(خسرونامه ،عطار نیشابوری ،ص ) 25
حسین(ع) با برافراشــتن پرچم حماسه
کربال و عاشــورا ،مدرســهاى را بنیان گذاشت
کــه مردمــان در آن به نیکوتریــن و واالترین
تربیت (تربیت نبوى و تربیت علوى) دست
یابند ،چنان که خود هنگام حرکت از مدینه
بــه ســوى م ّکــه در آغــاز نهضــت خویش در
وصیتنامهاش نوشت:
«مــن میخواهــم بــه خوبیها ســفارش
و از زشــتیها جلوگیــرى کنــم و بــه ســیره
جــ ّدم محمــد(ص) و ســیره پــدرم على بن
ابیطالــب(ع) رفتــار کنــم( ».الفتــوح ،ابــن

أعثم کوفی ،ج  ،5ص ) 33
از مهمتریــن وجــوه مدرســه حســینی،
عدالتخواهی و ظلمســتیزی است .انسان
به فطــرت خود دوســتدار عدالــت و بیزار از
ســتم است و مدرسه حســینى ،مدرسه رشد
فطــرت در جهــت حقیقــت آدمــى اســت.
امامحســین(ع) خود مظهر عدالتخواهى
و ظلمستیزى است و نهضت او ،نهضتی در
جهت برپایى قســط و رفع ستم و ستمگرى
بوده ،چنان که فرموده است:
«امام بر حق کسى است که به کتاب خدا
عمل کند و راه قســط و عدالت را پیشه خود
ســازد و از حق پیــروى نماید و وجود خویش
را وقــف ذات الهــى کنــد( ».تاریــخ الطبری،
ج ،5ص )353
فطــرت بیــدار آدمــى عدالتخــواه و
انســان زنــده نمیتوانــد
ظلمســتیز اســت و
ِ
نســبت بــه بیعدالتــى و ســتمگرى ســکوت
کنــد و دم برنیــاورد .از ایــن رو اســت کــه
فریــاد عدالتخواهــى و ظلمســتیزى امــام
حســین(ع) پیوســته شــنیده میشــود« :آیــا
نمیبینیــد کــه به حق عمــل نمیشــود و از

باطل دورى نمیشــود؟» (همان ،ص )404
امــام حســین(ع) با ایــن بیان همــگان را به
عدالتخواهى و ظلمســتیزى برمیانگیزد،
زیــرا هر فطرت بیدارى این ســخن را ســخن
خویــش مییابــد و نمیتوانــد بــدان لبّیــک
نگویــد .عدالــت میزانــى اســت کــه بنیــان
همــه چیز بــدان اســت و برپایــى مردمان و
ســامت ایشــان و اســاس دین و آیین به آن
اســت ،چنــان که ایــن حقیقت بــه صراحت
در کلمات پیشــوایان حق و عدل وارد شــده
اســت .امیرمؤمنان على(ع) فرموده اســت:
«عدل اساســى اســت کــه بنیان عالــم بدان
اســت( ».مطالب السؤول ،ابوسالم نصیبی،
ص )61
عدالــت مردمــان را اصــاح مینماید».
(شــرح غررالحکــم ،خوانســاری ،ج  ،1ص
)133
«عدالــت حیات احــکام [دین] اســت».
(همان ،ص )104
بنابرایــن در هــر زمــان بایــد بــه امــام
تأسى و براى زدودن ستم و برپا
حســین(ع) ّ
کردن عدالت تالش و مبارزه کرد.

منبعtasnimnews:

نقدی بر «بازاری شدن آموزش» در قالب منطق کنکور و مدرکگرایی

«دانش»آموز یا انسان تستزن

نهاد آموزش قرار است چگونه شهروندی تحویل جامعه دهد؟
نظامهــای آموزشــی در جهــان جدیــد یکــی از مهمتریــن
مکانیسمهایتربیتشهروندانبهشمارمیروند.آنچهطی
تاریخنهادآموزش،درتمامسطوحازابتداییتاعالی،مطرح
بوده لزوم توجه به ترکیب همزمان «آموزش» و «پرورش»،
یــا همان «تعلیــم» و «تربیت» بوده اســت .میتوان گفت
دکتر جبار رحمانی
عضو هیأت علمی
غایت اصلــی تمــام نهادهای آموزشــی «تربیت انســانی»
پژوهشکده مطالعات
اســتو «آموزشمهارتهاودانــش»کارکردفرعیوثانویه
اجتماعی و فرهنگی
آنمحســوبمیشــود.آنچهدرکارکردهایتربیتییکنهاد
آموزشی،همدرقالببرنامههایآموزشیصریحوآشکارآنوهمدرقالببرنامههای
آموزشی پنهان و غیررسمی آن وجود دارد ،لزوم آموزش مهارتهای فکری ،عاطفی و
رفتاریاستکهبهبهینهشدنزندگیوتوسعهکیفیتآندرجامعهکمکمیکند.به
همینسببهمیشهبحثهایمفصلیدربابکیفیتمحصولنظامهایآموزشی
در تاریخ وجود داشته است .پرســش اصلی در اینجا ،این است که «نهاد آموزش قرار
استچگونهانسانیراتحویلجامعهدهد؟»

در تمــام ســنتهای نظــری در بــاب ماهیت
و غایــت آمــوزش ،یــک نکته مشــترک وجود
داشــته اســت و آن اینکــه آموزش بایــد کاری
بــرای بهتــر شــدن جامعه انجــام دهــد .این
بهتــر شــدن ،لزومــاً امــر تکنیکــی و مهارتــی
نیســت،بلکــه امــری کیفــی و اخالقی اســت
کــه میبایســت منجــر به بســط «انصــاف»،
«عدالت» و «توسعه قابلیتهای انسانی» از
یکســو و کاهش نابرابریها و بیعدالتیها از
سوی دیگر شود.
از ایــن منظــر ،میتــوان نظــام آموزشــی
ایــران هم در ســطح آمــوزش ابتدایــی و هم
در ســطح آموزش عالی را مورد پرســش قرار
داد کــه غایت غالــب این نهادهای آموزشــی

چیســت؟ و به کدام سو میروند؟ برای پاسخ
به این پرسش باید دو عامل مهم در سیر نهاد
آمــوزش در ایــران را در چنــد دههاخیــر مورد
توجه قرار داد:
عامــل نخســت اتفاقــی اســت کــه در
مقطــع آمــوزش ابتدایــی (از مــدارس
ابتدایی تا دبیرستان ) رخ داده و میتوان آن را
ذیل ایــده «کنکوری شــدن آمــوزش» مطرح
کــرد .اینکه تمــام غایت نظام آموزشــی ما به
افزایــش مهارتهای الزم بــرای موفقیت در
آزمــون کنکــور تقلیل یافته اســت .بــه عبارت
دیگر ،ســیطره کنکور بر آموزش مــدارس ما،
موجــب شــده «مهارتهــای زندگــی»،
«مهارتهای اخالقی» و «مقتضیات توسعه

خاست آن سر جلوه خیراالمم
چون سحاب قبله باران در قدم
رمز قرآن از حسین آموختیم
ز آتش او شعلهها اندوختیم
(کلیات اشعار فارسی اقبال الهوری،
ص )75
عدالتخواهــى و ظلمســتیزى از
برجســتهترین وجــوه مدرســه حســینى
است ،چنان که امام حسین(ع) از ابتداى
نهضــت خویــش تــا گا ِه شــهادت آن را
مطرح و بدان دعوت میکرد .آن حضرت
هنــگام حرکــت از مدینــه بــه ســوى م ّکــه
وصیّتنامــهاى نوشــت و آن را بــه برادرش
محمدبن حنیفه ســپرد که در این وصیّت
دربــاره عدالتخواهــى و ظلمســتیزى
مدرسه خویش فرموده است:
«همانــا مــن بــه منظــور تباهگــرى و
خودخواهــى و فســاد و ســتمگرى قیــام
نکــردهام؛ و تنهــا بــراى اصــاح ا ّمــت
جــ ّدم محمــد(ص) قیــام کــردهام».
(الفتــوح ،ابــن أعثــم کوفــی ،ج ،5
ص )33
حســین(ع) در مســیر قیام شکوهمند
خــود ،پیوســته ایــن شــأن را یــادآور
شــده اســت تــا رنــگ عدالتخواهانــه و
ظلمســتیزانه قیــام او بــر چهــره تاریــخ
بمانــد و هرگــز فرامــوش نشــود .در
ســخنرانى خــود در منــزل «بی َ
ْضــه» در
ِ
ســرزمین عــراق فرمــود« :مــردم! همانا
رســول خدا(ص) فرموده است« :هرکس
حاکــم ســتمگرى را مشــاهده کنــد کــه
حرامهاى خدا را حالل میســازد ،عهد و
پیمــان الهــى را زیر پا میگذارد ،با ســنّت
و قانــون پیامبــر مخالفــت مــیورزد ،بــا
سر گناه رفتار
بندگان خدا با دشــمنى و از ِ
مینمایــد ،ولــى در برابــر چنیــن حاکمى
بــا زبــان و عمــل نشــورد و قیام نکنــد ،بر
خداوند اســت که او را با همان ستمگران
در یــک جایگاه عذاب کنــد ».مردم! آگاه
باشید که اینان (امویان) پیروى از شیطان
را بــر خود واجــب کرده و اطاعــت خدا را
تــرک کردهاند و فســاد را ترویــج نموده و
حــدود الهى را تعطیــل کردهاند ،و اموال
عمومــى را به خــود اختصــاص دادهاند،
و حــرام خــدا را حــال نمــوده و حــال او
را حــرام ســاختهاند ،و من شایســتهترین
کسى هستم که این وضع را تغییر دهم».
(تاریخ الطبری ،ج  ،5ص )403
«مدرســه حســینى» مدرســه مبارزه با
بیعدالتى در همه وجوه آن است ،چنان
کــه «دو شــیعه مکتــب آشــناى بــزرگ،
حبیــب بن ُمظاهر اســدى و ســلیمان بن

شخصیتی»یکشهروندمطلوبدرپیشگاه
نظــام تســتزنی کنکــور قربانی شــوند .این
موضــوع در نهایــت ســبب شــده اقتصــاد
سیاســی مافیاهــای کنکــوری ،روح و جــان
دانشآموزان را قربانی خدای تســت کرده و
«انســان مدرســه ایرانــی» را بــه «انســان
تستزن» مبدل کنند.
عامــل دوم «ســیطره رویکــرد
مدرکگرایی» و «خصوصیســازی
ش عالی و دانشــگاه» اســت .توســعه
آمــوز 
کمــی آمــوزش عالــی و سیاســت
خصوصیســازی آن بــه گونــهای بــوده کــه
برخــاف قانون اساســی کشــور و ذیل توهم
کارآفرینی دانشگاهها به سمت بازاری شدن
خودشــان پیش بروند و وظیفه دولت برای
ایجاد آمــوزش عالی رایگان بــرای مردم به
فراموشی سپرده شود .به گونهای که حتی در
سالهای اخیر سهمیههای روزانه رایگان در
بسیاری از رشتهها به نفع سهمیههای شبانه
یــا بــا پرداخت پــول تقلیل پیــدا کنند .طبق
آمارهــای موجــود ،بیــش از 80درصــد
دانشجویانکشوربوسیلهپرداختشهریهبه
تحصیــل مشــغول هســتند .ایــن بیانگر آن
اســت کــه آموزشعالــی نیــز اســیر
یشــدن»
«خصوصیســازی» و «بازار 
دانشگاهایرانیاست.بههمیندلیلبسیاری
از دانشگاههای فرعی در قالب دانشگاههای
علمــی  -کاربــردی ،دانشــگاههای آزاد،
غیرانتفاعــی و حتــی پیامنــور بــه بنگاههای
تولید و فروش مدرک بدل شدهاند و کیفیت
آمــوزش عالــی ایرانــی فــدای منافــع بــازار
مدرک دانشگاهی شده است.
در نهایت آنچه مغفول میشود «نقش
تربیتی»دانشگاهاستکهبتواندقابلیتهای
ذهنی،احساسی و رفتاری دانشجویان برای
آنکه شــهروندی فعال برای توســعه پایدار
جامعه باشند ،آموزش دهد.
«بازاری شدن آموزش» در قالب منطق
کنکور یا مدرکگرایی دانشــگاه منجر به آن
میشــود کــه دانشآمــوز یا دانشــجو به یک
مصرفکننــده بــازاری بــدل شــود کــه بایــد
کاالیی را بخرد و مصــرف کند .این در حالی
اســت کــه آمــوزش در تمــام ســطوح بایــد
قابلیتهــای کافــی بــرای داشــتن «نگاهی

«مدرسه حسینى» مدرسه آراستن سپاهیان عقل
(ع)
است و رویارویى با سپاهیان جهل؛ و حسین
ساالر سپاهیان عقل است :نور در برابر ظلمت،
بصیرت در برابر حماقت ،معرفت در برابر
جهالت ،عّزت در برابر ذلّت ،محبت در برابر
عداوت ،فضیلت در برابر رذیلت ،خدمت در برابر
خیانت ،حّریت در برابر رّقیت ،هدایت در برابر
ضاللت و سعادت در برابر شقاوت .راهى که امام
حسین(ع) در تعریف زندگى نشان داد ،راِه حّریت
و عّزت است ،و پرچمى که برافراشت ،فرا راِه همه
قیام قیامت است
آزادیخواهان و عّزتجویان تا ِ

ُصــ َرد ُخزاعــى ،در نامــهاى کــه بــه اتفاق
دوستان خود به حضرت امام حسین(ع)
نوشــتند ،از جملــه نوشــتند کــه بیــا تــا در
رکاب تــو بــا ســرمایهدارانى کــه امــوال
جامعــه در نــزد آنــان تراکــم یافته اســت
مبارزه کنیــم( ».قیام جاودانــه ،حکیمی،
محمد رضا ،ص )217
ابو ِم ْخَنــف روایــت کرده اســت که پس
از رســیدن خبر خروج حسینبن على(ع)
بــه کوفــه ،شــیعیان در منــزل ســلیمان
بن ُصــ َرد اجتمــاع کردند و خداونــد را به
خاطــر مرگ معاویه شــکر کردند و تع ّهد
نمودند که حســین(ع) را در قیامش یارى
کنند .ســلیمان بن ُص َرد پیشــنهاد کرد که
نامــهاى بــه آن حضرت بنویســند و در آن
نامه چنین نوشــتند« :به حســینبن على
از ســلیمان بن ُص َرد و ُم َســیَّب بن َن َجَبه و
ِرفاعة بنش ّداد و حبیب بن ُمظاهر و دیگر
پیــروان مؤمن و مســلمان او از اهل کوفه.
درود بــر تــو ،مــا در پیشــگاه تــو ،خدایى را
ستایش میکنیم که جز او خدایى نیست.
ا ّما بعد ،ســتایش خدایى را ســزا است که

بیدادگر کینهتوز تــو را فرو کوفت؛
دشــمن
ِ
دشــمنى که بر این ا ّمت جهید و سر رشته
امــور ایــن مــردم را از دستشــان ربــود و بر
امــوال عمومى چنگ انداخــت و آن را به
زور فــرو گرفــت و بیرضایــت مردمان بر
امــوال آنان فرمان راند و آنگاه نیکانشــان
را کشــت و بدانشــان را زنده نگه داشــت و
بیتالمــال را بازیچه دســت ســتمگران و
ســرمایهداران نمــود .نابــود شــوند نابود،
چنانکه قوم ثمود نابود شــدند( ».أنساب
االشراف ،بالذری ،ج  ،3ص )369
حســین(ع) بــر ضــ ّد همــه ایــن
بیعدالتیهــا و ظلمهــا بــه پــا خاســت
و آموخــت کــه پیوســته بایــد بر ایــن امور
فریــاد کرد و با خودکامگیهاى سیاســى و
اقتصادى مقابله کرد.
بر زمین کربال بارید و رفت
الله در ویرانهها کارید و رفت
تا قیامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ایجاد کرد
(کلیات اشعار فارسی اقبال الهوری،
ص )75

سیطره کنکور بر آموزش مدارس ما ،موجب
شده مهارتهای زندگی ،مهارتهای اخالقی و
مقتضیات توسعه شخصیتی یک شهروند مطلوب
در پیشگاه نظام تستزنی کنکور قربانی شوند.
این موضوع در نهایت سبب شده اقتصاد سیاسی
مافیاهای کنکوری ،روح و جان دانشآموزان را
قربانی خدای تست کرده و «انسان مدرسه ایرانی»
را به «انسان تستزن» مبدل کنند

انتقادی» بــه وضع جامعه و نابرابریها آن
و همچنیــن قابلیتهــا و انگیزشهای الزم
برای «مشارکت در جامعه» جهت بهبود و
توسعه آن را به دانشآموز یا دانشجو منتقل
کنــد .با توجه به شــرایط موجــود در ایران به
نظر میرسد نهادهای آموزشی ما باید مورد
بازاندیشــی جدی قرار گیرنــد تا بتوان نقش
آنهــا را در جامعــه و هــدف و غایــت آنان را
مورد بازاندیشی قرار داد.
آمــوزش ابتدایــی و آمــوزش عالــی در
ایــران امــروز بهدنبــال پــرورش انســانهای
نابغــه خــاص و دارای مهارتهــای علمی
مشخص معطوف به کنکورهای تستزنی
در ورود بــه دانشــگاه ،در ورود بــه مقاطــع
تحصیالت تکمیلی و ...اســت .این در حالی
است که به تعبیر برخی از استادان ،از جمله
دکتر محسن رنانی ،آموزش باید نخبههای
نرمال و معمولی را پرورش دهد؛ نخبههایی
که عــاوه بر داشــتن مهارتهــای زندگی با
کیفیــت ،قابلیتهای مشــارکت در جامعه
برای ارتقای ســطح زندگی مردم و توســعه
شــاخصهای عدالــت و آزادی و انصــاف
داشــته باشــند .آنچــه ذیــل ایــده «انســان
تســتی» در مــدارس ما و «انســان مدرکی»
در دانشــگاههای ما تولید میشــود ،کفایت
و کیفیــت الزم بــرای توســعه اجتماعــی و
فرهنگی پایــدار در جامعه را نداشــته و گاه
خــود بــه بخشــی از مشــکل بدل میشــود؛
زیرا وقتی خروجیهــای نهادهای آموزش

ابتدایــی و آموزشعالــی افــرادی فاقــد
مهارتهای الزم برای مشارکت در جامعه
و توســعه آن باشــد ،خود این افراد بتدریج
بواســطه نقشهایــی که در جامعه کســب
میکنند ،به آســیب و مشکل برای جامعه
بــدل میشــوند .بر ایــن اســاس ،نهادهای
آموزشــی مــا بــدون بازاندیشــی انتقــادی
در آنهــا بــرای اصــاح جهتگیریهــای
کلــی و غایتشــان در تربیــت و پــرورش
دانشآموزان و دانشــجویان ،نه تنها نقش
خــود در بهبــود زندگی جامعه را از دســت
خواهنــد داد ،بلکــه خود بتدریــج به عامل
آسیبزا بدل خواهند شد .محوریت یافتن
مهارتهای کیفی برای زندگی و شهروندی
مطلــوب در جامعــه میتوانــد گامــی برای
اولویــت بخشــی بــه کارکردهــای تربیتــی و
پرورشــی نســبت به کارکردهــای تعلیمی و
آموزشــی باشــد .این را هم بایــد مورد توجه
قرار دهیم که با توجه به مختصات جامعه
جدید ،نهادهای آموزشــی نقشی کلیدی در
تولید شــهروندان آینــده دارند ،لذا توســعه
جامعــه ایرانــی ،قطعــاً از طریــق نهادهای
آموزشــی با کیفیت میسر خواهند بود .نهاد
آموزش اصلیترین راه نجات جامعه ایرانی
اســت ،هرچند که متأسفانه عمیقاً مغفول
مانــده و قربانــی «اقتصــاد سیاســی کنکور»
و «مــدرک» شــده اســت .بــه همین ســبب
کارکردهای آموزش در ایران بواقع مستلزم
بازاندیشی و اصالح است.

