
 

 

 آموزشی خالی از محتوا و کتابخانه ی ماکتی!

 

رسالتی اندیشه و اندیشه ورزی بسیار حائز اهمیت است.  ، جایگاهدر میان تنوع موضوع رخدادهای موجود جامعه

در این مسیر آموزش اینکه آن بر عهده نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی است. اما  و آموزشتربیت که 

مل این مقاله است. دکتر قانعی راد در پرسش از این بر سر آن می رود، نکته قابل تأعالی ما چه می کند و چه 

به مواردی اشاره می کند که برخی از محورهای آن را در ذیل می « آموزش عالی ما به کجا می رود؟»وضعیت که 

 بینید:

 

 یاست. برخ یمتعدد یها تیددچار محدو تازه یآغاز یبرا ژهیو به و «رفتن ییبه جا یبرا» رانیا یموزش عالآ»

گر قرار ا ل،یتمث نیداد. بر اساس ا حیتوان توض یم یستیز یلیرا با استفاده از تمث یاساس یها تیمحدود نیاز ا

 یالآموزش ع ،یکنون طیدر شرا«. بدنش سالم باشد نچهار ستو» دیاول با ۀدر وهل برود ییبه جا یاست آموزش عال

 یهادهان برود؟ ییتواند جا یبا کدام پا م نیاز خودش وابسته است؛ بنابرا رونیب یبه نهادها رایندارد ز رفتن یما پا

 برود. دیکنند کجا با یم نییتع شیها و برنامه ها برا استیس نییهستند که با تع گرید

 

اشد ب یعقل منسجم کی دیبا یحساب هم ندارد: عقل درست و یپا ندارد، عقل درست و حساب نکهیدوم، عالوه بر ا

 یاز آن عقل چند پاره در شورا یعقل چندپاره دارد. بخش ران،یا یبرود؛ آموزش عال ییبه جا ردیبگ میتا بتواند تصم

 و قاتیتحق وم،عل یعال یدر شورا یمصلحت است، بخش صیدر مجمع تشخ یاست، بخش یانقالب فرهنگ یعال

جمهور  سیرئ یو فناور یدر معاونت علم یبخشاست،  قاتیآموزش و تحق ونیسیدر کم یبخش است. یفناور

و  قاتیعلوم، تحق ریوز شِیاز آن هم پ یکم کیجمهور است، و  سیرئ یو فناور یعلم نزد مشاور یبخش است،

عقل  نی؛ ادارند یو ناهمگون زیمتما یدعاو دشانخو ینهادها و افراد هم برا نیو در دانشگاه ها. هرکدام از ا یفناور

رد. خو یم نیبه زم شود و یداند کجا برود. اگر بلند شود تا راه برود دچار تلو تلو م یشده و نم یدچار چندپارگ

 نیز با استگذاریس کیکردن آن.  یدنبال تجار گرید یکیاست و  یکردن آموزش عال یپاره عقل، دنبال اسالم کی

 م.فقط از ارتباط با جهان اسال یگریو د دیگو یسخن م یآموزش عال نشد یالملل

 



 

 

 دانشجو دارد. ونیلیدانشگاه و چهار م 2700دارد. حدود  ادیاست و زن و بچه ز الواریع یآموزش عال نیسوم، ا

 یدکتر ۀرسال ،انیدانشجو یکه استادش را ندارد ول ییدکترا دارد؛ گاه در دانشگاه ها یهزار دانشجو صد کینزد

فکر نان زن و بچه هم باشد،  دیاست با الواریکه ع ی. خب کسشود یدفاع هم م یعال اریبا نمرة بس سند؛ینو یم

به  ریمال غ اینداشته  یبا فروش کاال یحت لیالح فیدانشگاه ها را به لطا ۀاست که بودج نیفکر ا عالی آموزش

 خوابگاه ها و یوکارمندش را بدهد، مخارج الزام دحقوق استا کند؛ نیتأم انیصنعت و مردم و دانشجو دولت و

 .برساند را اش کند، بودجه نیدانشجو را تأم هیتغذ

 

دهند! دانشگاه  یراهش نم ییش فاسد است و جابرود چون اخالق ییتواند جا ینم رانیا یآموزش عال نکهای چهارم

اش گرفت و از آن  دهیتوان ناد یکه نم یسدشدگنوع فا کیاست.  یو پژوهش یما دچار فساد علم عالی و آموزش

انقالب حرکت  دانیدانشگاه در م یروبرو یشرم آور است، وقت یرخدادها در آموزش عال یبرخغفلت کرد. واقعاً 

از دانشگاه  که یندیفرا .دیکن ینامه و مقاله احساس شرم م انیفروش پا ةباردر یبصر و یسمع غاتیاز تبل دیکن یم

 ینامه فروش انیپا یتقلب یهمان شرکت ها ای« دانش دیتول انیدانش بن یبنگاه ها»ها شروع شد و دامنش به 

 کترا.د انیو به خصوص دانش آموختگان و دانشجو ،یعلم ئتیه یاعضا و دیاسات یشد؛ بعضاً با کارگزار دهیکش

 

 ،یفرد یرفتارها اختناست. اسطوره ها در س «یشتاب علم» ةبه اسطور یآموزش عال یموضوع وابستگ نیپنجم

رشد تعداد مقاالت چاپ شده  یبه معنا -یکه اسطورة شتاب علم یمؤثر هستند. تا موقع اریبس یو اجتماع ینهاد

 نیکنند ا یفقط تالش م یآموزش عال رانیوجود دارد. مد رانیا یدر آموزش عال -در هر سال نسبت به سال قبل

 .شتاب را حفظ کنند

گشوده نشود، تداوم روند  رانیا یموزش عالدر برابر آ یتازه ا یرود؟ اگر افق ها یبه کجا م رانیا یعال آموزش

از  شیب جز ستین یزیآن انتظار داشت چ ةندیتوان از آ یکه م یریمس نیتر ینیب شیقابل پ نیو همچن یکنون

پول  و است الواریندارد، ع یعقل بسامان است، یبسته ا یپاها یکه دارا یمقاله نوشتن توسط کارگزاران نهاد شیپ

را به سرقت برند و در بازار  گرانیندارند که اموال د ییآن ابا یشگرف از اهال یاخالقش فاسد است و پاره ا ،دوست

ال در ح انیاست که جر ینامطلوب ریمس نیکنند. ا کیخود به پول نزد نالیجدانش به نام محصوالت اور دیتول

 «گرفته است! شیپشتابان و سرخوش در  رانیا یعال شآموز در یرشد

 



 

 

بیشتر جای بحث دارد؛ عکسی که گویای وضعیتی  ،مل بر کالم دکتر قانعی راد در کنار دو عکسی متفاوتاین تأ

های جامعه اش است و عکس دیگر نیز در بیان از جامعه ای  است که حاصل آن موقعیت های موجود در دانشگاه

پژوهش های جهان را از  %70راه خود را می گشاید و بیش از  که در آن پژوهش در مسیر تربیت دانشجویان خود

آموزش دهید و نه  زند خود می بایست، ماهیگیری راآن خود می کند. این واقعیت دارد که شما برای تربیت فر

 گرفتن ماهی!

تر از مادر بر  پایی که هیچ عقلی بر آن نیست و هزار دایه مدعی و الی ما کجا می رود؟! وقتی نه دستآموزش ع

 آن است!

 

کالم کوتاه. کشوری فارغ از هر گونه دین و دیانتی برای ما از تسبیح و سجاده و صلوات شما جنس صادر کرده 

جامعه ای که در  م!است تا امروز ماکت های کتاب که با قرار دادن آن در منزل های خود ادعای فضل و دانش کنی

دانشجویی به  آن انگیزة جامعه ای که در نمره عالی به سرانجام می رسد! با آن پایان نامه ها فروخته می شود و

! یا به اعتبار موقعیت حرفه ای او بستگی دارد. جامعه ای که در اندازه اعتبار مالی و ریالی است که خرج می کند

 شد. آن نه تنها فضیلت اخالقی بهانه شد تا تخصص را زیر سوال ببرد که محتوا زیر لوای فرم گم 

در مقابل میل به دانش را در جامعه ای تصور کنید که در آن شما به جای عبور از کانال های پر رنگ و آب یا قرار 

دادن ماکتهای کتاب در محیط زندگی خود، از میان کتاب های واقعی با انواعی از موضوعات نو و اندیشه های 

 انسان های جهان روبرو شوید!

 

   عالی ما به کجا می رود؟!آموزش و پرورش یا آموزش 

 

                                                                                                                                                                         دکتر مهشید رضوی رضوانی

 


