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در سیستم علم زنده «علم و دانش شبکهای» جایگزین
«معلم» میشود .یعنی بچهها به جای اینکه برای
سؤاالتشان به یک معلم مرتبط شوند ،از همان دو یا سه
سالگی با «شبکه دانش» مرتبط هستند .اما در ایران کودک
یک گیرنده منفرد و معلم یک دهنده مطلق است که طی
آن معلم به عنوان مخزن اطالعات به شکل بسیار محدودی
با بچهها وارد دیالوگ شده و شکل ارتباطیشان بیشتر به
مونولوگ میماند .نظام آموزشی ما ،علم را که زنده تولید
میشود تبدیل به  dataمیکند و در زنجیر ه چنین فرایندی
علم به عقب میرود یعنی از  Scienceبه information
میرویم .این در حالی است که مسیری که باید طی شود،
از «اطالعات» به «علم» و از علم به «دانش» یعنی
 knowledgeاست

عکس :علی شریفزاده

آنجا که آموزش میمیرد

جامعهای که از اختالل ارتباطی رنج میبرد ،در آن علم تولید نمیشود
دکتر محسن رنانی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

رشـــته کاری و تحصیلـــی مـــن
 1اقتصاد است اما به اشتباه وارد
حوزه آموزش هم شـــدهام .علت این
امر ،آن است که بعد از  20سال کار در
حـــوزه توســـعه ،دریافتهام کـــه برای
توســـعه ملی ،جـــز «تحـــول در نظام
آموزش» هیچ راه دیگری نداریم.
واقعیت این اســـت که خداوند
 2مـــا را زنـــده آفریده اســـت و در
میان سیســـتمها «جامعه» هفتمین
رتبـــه را دارا اســـت کـــه یکـــی از
پیشـــرفتهترین سیســـتمهای زنـــده
اســـت .بنابرایـــن هـــر آنچه کـــه برای
جامعه تولید و به کار گرفته میشـــود
هـــم ،بایـــد زنده باشـــد چرا کـــه علم
پدیدهای در خدمت بشـــر است و اگر
زنده نباشـــد ،کارکرد خود را از دســـت
خواهد داد.
علـــم یـــک کاالی عمومـــی زنـــده
اســـت ،منظـــور از کاالی عمومـــی در
دانش اقتصاد این اســـت که اگر همه
آن را مصـــرف کنند ،تمام نمیشـــود
همچـــون امنیت کـــه اگر همـــه از آن
برخـــوردار باشـــند ،هیـــچ گاه تمـــام
نمیشـــود .بنابراین همـــه مردم باید
در تولید و در مصرف علم مشـــارکت

داشـــته باشـــند .علـــم تا جایـــی زنده
میماند که در بین ما به گردش درآید
و افـــکار ،رفتار و الگوهـــای ذهنی ما را
شـــکلدهد .برای زنـــده ماندن علم،
به یک نظـــام ارتباطی منســـجم نیاز
داریم .علم در این رفت و برگشتها
و گفتوگوها است که تولید میشود.
علـــم محصـــول گفتوگـــو و
 3دیالوگ است .در جامعهای که
از اختـــال ارتباطی رنج میبرد ،علم
تولید نمیشـــود .متأسفانه جامعه ما
پـــر از اختاللهای ارتباطی اســـت؛ از
همیـــن رو ،ما در ایـــران «علم زنده»
نداریم .علمی که از گفتوگو و ارتباط
درنیایـــد« ،علم مرده» اســـت؛ تکثیر
تئوریهـــا اســـت .مـــا در مدارسمان
تئوریهـــا را هم میکشـــیم و بعد به
بچهها تحویل میدهیم.
نظام آموزشـــی ما ،علم را که زنده
تولید میشود ،تبدیل به  dataمیکند
و در زنجیر ه چنیـــن فرآیندی علم به
عقـــب مـــیرود یعنـــی از  Scienceبه
 informationمیرویم .این در حالی
است که مســـیری که باید طی شود از
«اطالعـــات» به «علـــم» و از علم به
«دانش» یعنی  knowledgeاست.
تحولی کـــه در غرب بـــه وجود
 4آمد دو حوزه را شـــامل میشد؛
«مدرنیزاســـیون» یا نوســـازی به این

معنـــا که الیه مادی تمدن و ســـاختار
فیزیـــک تمـــدن نو شـــود ً
مثـــا جاده
بزنیم ،ســـد بزنیم .ولی مـــا امروز در
بهترین جادهها و با بهترین ماشینها
همچنـــان بـــه انـــدازه  40ســـال قبـــل
تصادف میکنیـــم .یعنی با مدرنیته،
تحول الیه درونی که شـــامل تحول در
افـــکار ،الگوهای رفتاری و شـــیوههای
عـــادات روانی اســـت در مـــا متحول
نشـــده اســـت .در حالی کـــه مدرنیته،
تحـــول در الیـــه فرهنگـــی ،روانـــی و
رفتاری تمدن را باید به همراه داشته
باشد.
راه مدرنیتـــه در غرب با یک تحول
دیگری که «رنســـانس مذهبی» بود،
هموارتـــر شـــد .مقصود از رنســـانس
مذهبی نه جدایی دین از سیاست که
«جدایـــی دین از ایمـــان» بود .در این
شـــرایط ،فضا بـــرای ورود عقالنیت،
علم مدرن ،رواداری و سکوالریســـم،
قانونمداری و ...فراهم شد.
یکـــی از کارهایـــی کـــه رنســـانس
کرد ،ایـــن بود کـــه راه را بـــرای تحول
علمـــی هم باز کـــرد و از این دوره بود
کـــه بتدریج «علم زنده» متولد شـــد.
تـــا پیـــش از آن ،علـــم منفـــرد بـــود و
دانشـــمندان منفرد کار میکردند .در
غرب علـــم از وقتی که «زنده» شـــد،
به بطن جامعه آمد و با متن جامعه

درگیر شد و استمرار تاریخی تحوالت
فناوری شکل گرفت.
جامعه مدرن در حوزه آموزش،
 5امروزه به نقطهای رسیده است
که علم 300 ،ســـال پیش به آن نقطه
رســـیده بـــود .یعنی انســـان مدرن در
حال گـــذار از دوران «آموزش مرده»
به دوران «آموزش زنده» است.
اما مـــا در ایران اکنـــون در دورانی
بســـر میبریم که کـــودک یک گیرنده
منفـــرد و معلـــم یک دهنـــده مطلق
اســـت که طـــی آن معلم بـــه عنوان
مخـــزن اطالعـــات به شـــکل بســـیار
محـــدودی بـــا بچههـــا وارد دیالـــوگ
شـــده و شکل ارتباطیشـــان بیشتر به
مونولـــوگ میمانـــد .ایـــن در حالـــی
اســـت که جامعه مدرن در حال وارد
شـــدن بـــه دوران «علم زنده» اســـت
بـــه این معنا کـــه آموزش بـــزودی به
زندگی و طبیعت زندگی ورود خواهد
کرد.
«علم زنده» دو تحول مهم را با
 6خود همراه دارد؛ نخست آنکه،
انحصـــار معلم به عنـــوان تک منبع
دانش را از میان برمیدارد.
دوم اینکـــه ،تحـــول بیولوژیکـــی را
شـــکوفا میکنـــد که تـــا پیـــش از این
ســـرکوب میشـــد .واقعیت این است
که بچهها تا پیش از دوران دبستان در

بهترین حالت تا سه سالگی (که البته
تا  13ســـالگی هـــم ادامـــه دارد) هم
با افزایش ســـلولهای مغـــزی و هم
با گســـترش انفجاری ســـیناپسهای
مغزی مواجه هستند .این سیناپسها
در یک ســـالگی در هر ثانیه بین 700
تا  8هزار تولیـــد دارد؛ یعنی ما با یک
انفجـــار کیهانی در مغز کودک روبهرو
هستیم.
هر قدر هم که مغز پیشرفته باشد
و ســـلولهای زیادی هم داشته باشد،
امـــا بـــدون ســـیناپس کاری از پیـــش
نمیبرد .سیناپسها در واقع ،زنجیره
ارتباطـــی بیـــن ســـلولهای مغـــزی
هســـتند .مغزی که ســـیناپس نداشته

باشـــد ،مغز مرده اســـت .اگر کودکان
در سنینی که این انفجار سیناپسی در
حال رخ دادن اســـت ،بازی ،شـــادی،
زمین خـــوردن و زندگی روزمره و ...را
تجربـــه نکنند ،ســـیناپسهای مرتبط
بـــا ریســـکپذیری ،نـــوآوری ،صبوری
و گفتوگـــو و ...در مغـــز آنـــان پایدار
نمیشود.
مـــا در دوران نوجوانـــی یـــک دوره
هـــرس سیناپســـی داریم کـــه در این
دوران ســـیناپسها از بیـــن میروند.
در نظـــام آموزشـــی ما وقتـــی بچهها
را تحویـــل میگیریم که ســـیناپسها
از دســـت رفتهاند و هرس سیناپســـی
رخ داده اســـت و بچههـــا بـــه خاطـــر

تجربههـــای اندکـــی کـــه ما برایشـــان
فراهم کردهایم ،یکســـری ســـیناپس
تثبیت شده ناکارآمد دارند.
در سیســـتم «علم زنده» وقتی
 7بچهها در اوج انفجار سیناپسی
هســـتند« ،علـــم و دانش شـــبکهای»
جایگزیـــن «معلم» میشـــود .یعنی
بچههـــا بـــه جـــای اینکـــه بـــرای
سؤاالتشـــان بـــه یک معلـــم مرتبط
شـــوند ،از همان دو یا ســـه ســـالگی با
«شـــبکه دانش» مرتبط هســـتند و راه
خود را پیدا میکنند و این اتفاق پیش
از هـــرس سیناپســـی رخ میدهـــد تـــا
بچههـــا بـــا میلیونهـــا معلـــم نظیر
معلم خودشـــان روبهرو شوند .اینجا
اســـت که بچهها با یک جهش مغزی
و توانایی فکر کردن روبهرو میشوند.
در چنیـــن شـــرایطی اســـت کـــه آنان
دنیایـــی کـــه مـــا ســـاختیم و همـــه
خطاهای چند هزار ســـاله ما را ویران
خواهند کرد.
پیـــش از آنکـــه ایـــن بچههـــا وارد
ایـــن دنیـــا شـــوند ،بایـــد بـــرای آن
آمادگی داشته باشـــیم چون این دنیا
مخاطرات خود را نیز دارد .باید نظام
آموزشـــی موجودمان را ســـاماندهی
کنیم و بســـترهای قانونی و عملیاتی
الزم را برای آن تعبیه نماییم.
* مکتوبهای حاضـــر ،متن ویرایـــش و تلخیص
شده «ایران» از ســـخنرانیهای دکتر محسن رنانی
و دکتر خســـرو باقری است که در جلســـه رونمایی
از کتاب «مرگ مدرســـه» در چهاردهمین سلســـله
نشســـتهای کانون خرد و توســـعه ایران در محل
مدرسه عاصینژاد ارائه شد.

 3عاملی که باعث «مرگ مدرسه» میشود
وقتـــی از مـــرگ صحبـــت
1
میکنیـــم ،بـــا دو تعریف از
مرگ مواجه هســـتیم؛ یک «مرگ
کالبدی» اســـت که طی آن جسم و
فیزیـــک از بین مـــیرود .اما مرگ
دکتر خسرو باقری
استاد فلسفه
معنای دومی هم دارد و آن «مرگ
دانشگاه تهران
روحی» اســـت .اصطالحـــی داریم
تحـــت عنوان «مـــرده متحـــرک» و آن وضعیتی اســـت که
جسم حرکت میکند اما روحی ندارد.
امـــا چه زمانـــی میتوان از «مرگ روحی مدرســـه» ســـخن
گفت؟ هنگامی که مدرســـه نقش ویژهاش را ایفا نکند و به
تعبیری انتظار ما را برآورده نکند .اینجا مجددا این پرسش
مطرح میشود که «نقش ویژه مدرسه» چیست؟
دکتـــر علی شـــریعتی ،در کتـــاب «فلســـفه تربیت»
 2مقایســـهای بیـــن نظـــام آموزشـــی گذشـــته و نظام
آموزشی جدید و مدرن انجام داده است.
او معتقد اســـت کـــه آموزش و پـــرورش جدیـــد و مدرن بر
لیاقت و شایســـتگی بنا شـــده اما آموزش و پـــرورش قدیم
ما بـــر «فضیلـــت» تأکیـــد دارد .بـــه عبارتـــی روح مدارس
مـــا در گذشـــته فضیلت بوده اســـت و کوشـــیده تا «انســـان
فضیلتمنـــد» تربیت کند ،این در حالی اســـت که هدف از
آموزش در آموزش و پرورش مدرن ،تربیت یک انسان الیق
برای انجام یک کار و مهارت اســـت و بـــه تعبیری «تربیت
متخصص» است.

اما فـــارغ از نقـــش ویژه مدرســـه چه چیـــزی باعث
3
«مرگ مدرســـه» میشـــود؛ افـــراد بســـیاری در این
خصوص اظهارنظر کردهاند ،برخی بر این باورند که آزمون
گرفتـــن ،مـــرگ آموزش اســـت و اگر دانشـــگاهها و مدارس
ما تســـتمحور شـــدند ،در این فضا تنها «رقابت» اهمیت
مییابد و روح مدرسه میمیرد.
دوم ،اطالعـــات محور شـــدن مدارس و آمـــوزش و پرورش
اســـت .واقعیـــت این اســـت کـــه مدرســـهای که صرفـــاً بر
 dataتأکیـــد دارد ،روح خـــود را از دســـت داده اســـت ،چون
«اطالعات» در دســـترس همه هســـت .بنابراین ،اطالعات
دادن کاری عبث اســـت .مدرســـه برای زنده ماندن نیاز به
«دانـــش» دارد و با دانش اســـت که مدرســـه حیات خود را
استمرار میبخشد.
ســـومین مســـألهای که میتواند به مرگ مدرسه بینجامد
«انتقـــال فرهنـــگ» اســـت .واقعیـــت این اســـت کـــه اگر
مدرســـهای رســـالت خود را انتقـــال فرهنـــگ بداند ،روح
خـــود را از دســـت داده اســـت .ما بـــه فرهنگ نیـــاز داریم
ولی به «پاالیـــش فرهنگ» و نه صرفـــاً «انتقال فرهنگ»
نیازمندیـــم .فرهنگهـــا با همه ارزشـــی که دارنـــد باید با
دانشآمـــوز به اشـــتراک گذاشـــته شـــود و در جریـــان این
اشتراکگذاری اســـت که «تفکر انتقادی» در باب فرهنگ
هم به دانشآموز آموزش داده میشـــود نه اینکه او صرفاً
دریافتکننده فرهنگ باشد چون هیچ فرهنگی مصون از
انتقاد نیست.

 6دلیلی که ما ایرانیان را به «شایعهپردازی» ترغیب میکند

تقابل فرهنگ شفافیت و شیپور شایعه
روزی نیست که در صفحه نخست روزنامهها یا در صدر
اخبار رسانهها بحث از شایعه و اخبار جعلی و تکذیب
آنها نشـــود .امـــا در برخی از برههها شـــاهد هســـتیم که
«اخبار فیک» شـــدت و حدت بیشتری مییابد؛ چنانکه
تشـــخیص خبر درســـت از شـــایعه حتی بـــرای اهالی
دکتر محمدباقر
تاجالدین
رســـانه و کارگزاران خبری هم دشـــوار میشـــود .تأملی
استادیار
جامعهشناختی بر پدیده شایعهپردازی در یک جامعه،
جامعهشناسی
شـــاید بر ما آشـــکار کند که قطار شـــایعه معموالً در چه
جوامعی و در چه موقعیتهایی سرعت بیشتری میگیرد؟

طرحveer :

شایعه و شـــایعهپراکنی تقریباً در تمامی
جوامـــع وجـــود دارد و نمیتـــوان آن را
خاص برخی جوامع دانست .اما میتوان
گفت که در برخی جوامع شـــایعه بیشـــتر
از ســـایر جوامـــع رواج دارد و این موضوع
بســـتگی تام و تمام به شـــرایط «روانی»،
«اجتماعی»« ،سیاسی» و «فرهنگی» آن
جوامع دارد.
درباره وقوع شایعه در جامعه ایران البته
هنوز پژوهشهای دقیق و علمی صورت
نگرفته اســـت و هرگونه اظهارنظر در این
زمینه صرفـــاً در حد برخی پیش فرضها
و محصـــول برخـــی تأمـــات مربـــوط به
هر رشـــته علمی بوده و بـــرای اظهارنظر
دقیقتـــر ضـــرورت دارد تـــا پژوهشهای
جدیتری صورت گیرد.

نکتـــه مهم دیگر در این زمینه این اســـت
که برخالف تصـــور معمـــول و رایجی که
وجود دارد شایعه را فقط افراد نمیسازند
بلکه در موارد زیادی مشاهده شده است
که برخـــی گروههـــا ،ســـازمانها ،نهادها،
بنگاههـــای اقتصادی و حتـــی دولتها با
اهداف خاصـــی اقدام به شـــایعه پراکنی
میکنند.
اما در ارتباط با اینکه چرا در جامعه ایران
شایعه تا این حد رواج دارد و دست بر قضا
مورد توجه هم قرار میگیرد حقیقتاً محل
تأمل و تعمق جدی اســـت .باید بررســـی
و واکاوی نمود که مشـــکل در کجاست که
تا این حـــد و اندازه شـــایعههای گوناگون
در جامعـــه رواج مییابد و میلیونها نفر
را درگیر میکند و ذهـــن و روان آدمیان را

مورد تاخـــت و تاز قرار میدهـــد و صد البته
عواقب بسیار جبرانناپذیری را هم بههمراه
دارد .در ایـــن نوشـــته کوتـــاه و موجـــز اگرچه
نمیتوان تمامی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان
این موضوع مهم را مورد واکاوی قرار داد ،اما
برخی دالیل بروز و رواج شایعه در جامعه را
میتوان بهصورت فهرســـتوار به شرح زیر
تأمل نمود:
سنخروانیایرانیان؛ که عموماً عادت
 1به بزرگنمایی برخی مسائل داشته و
بـــر همیـــن اســـاس بهطـــور خـــودکار برخی
شـــایعهها را رواج میدهند .ایرانیان عموماً
دارای «روحیـــه دیونوسوســـی» که محصول
شادی ،سرمستی ،شور و هیجانات است بوده
و در طـــول تاریخ نیز این روحیه را کم و بیش
به نمایش گذاشـــتهاند .چنیـــن روحیهای تا
حدود زیـــادی از نظم و ترتیب و از عقالنیت
دوری میجوید و هر مطلبی را بدون تأمل و
تعمق میپذیرد و کمتر آن را به محک خرد
و عقل میســـنجد .اینگونه اســـت که بارها و
بارهـــا مشـــاهده میشـــود که کســـی مطلب
بیپایه و اساسی را میگوید و بقیه هم بدون
تأمـــل و تفکر آن را ســـریعاً میپذیرند و صد
البته به دیگران هم منتقل میکنند و اینگونه
اســـت که برخی مطالب نادرست و غلط در
جامعه شیوع پیدا میکند.

شرایط تاریخی؛ کشـــور ایران به دالیل
2
تاریخـــی چون حمـــات و یورشهای
گستردهای که به خود دیده است و همچنین
بهدلیل اینکـــه در تاریخ گذشـــته خویش در
ذیل حکومتهای دیکتاتوری و اســـتبدادی
بوده است لذا پنهان بودن بسیاری از امور در
چنین حکومتهایی مستعد شایعهسازی و
شایعهپراکنی بوده است و بهگونهای مشکل
فرهنگی و تاریخی همچنان در جامعه رواج
دارد.
التیامبخشـــی بـــه دردهـــا و رنجهـــا؛
3
رواج شـــایعه در جامعـــه ایـــران
نوعی التیامبخشـــی در زمینـــه درد و رنجها
و مشـــکالت اســـت؛ چرا که عمومـــاً نهادها
و ســـازمانهایی برای پاســـخگویی بـــه انبوه
مشـــکالت و مســـائل وجود نـــدارد و حقیقتاً
اگر پاســـخگویی منطقی در این زمینه وجود
داشـــته باشـــد به احتمال زیاد برخـــی از این
شـــایعهها خودبهخود برطرف شده و زمینه
بروز و ظهور نخواهند یافت.
انگیزههـــای شـــخصی ،گروهـــی و
4
جناحـــی؛ در بســـیاری از مواقع بنا به
برخی اقتضائـــات افراد ،گروههـــا و جناحها
بـــرای حـــذف و شکســـت رقبـــا دســـت بـــه
شایعهسازی میزنند تا از این طریق بتوانند
حریف را از میدان رقابت بیرون کنند و از این

طریق به اهداف خاصشان دست یابند.
حضـــور فرهنگ شـــفاهی در جامعه
 5ایران؛ در جامعه ایران افراد عموماً
گرفتـــار فرهنـــگ شـــفاهی هســـتند و کمتر
بهدنبال ایجاد فرهنـــگ مکتوب میروند و
اساســـاً فرهنگ شفاهی بر فرهنگ مکتوب
غلبه دارد .به این معنـــا که ایرانیان عموماً

مباحث شـــفاهی را بـــر مطالعـــه و تأمل و
تحقیق ترجیح میدهند و چنین فرهنگی
بســـیار زمینه را برای بـــروز و ظهور فرهنگ
شایعه تقویت میکند.
عدم شـــفافیت و پاسخگویی نهادها
6
و ســـازمانهای دولتـــی؛ در کشـــور
ایـــران نهادهـــا و ســـازمانهای دولتـــی و

حتـــی غیردولتـــی کمتر خـــود را موظف به
پاسخگویی شـــفاف و منطقی میدانند و با
این کار ،زمینـــه را برای بروز انواع و اقســـام
شـــایعات فراهـــم میســـازند .بـــه عبارت
دیگر ،پنهانکاری نهادها و سازمانها یکی
از مهمترین دالیل بروز و ظهور شـــایعه در
دنیای امروز است.

