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 يهاو زندان همه گذرگاه مارستانيسربازخانه و با واسطه، ب كارخانه، مدرسه،
اصطالح  به ريكاالمحور تقد يآن جامعه قيهستند كه از طر يريناگز

  .را به سمت منافع خود منحرف كرده است »انسان«
به  انسان مسلط كرده است اگرچه هنوز بر كاالمحور يجامعه نيكه ا يحكومت

- مناسب يهارا درمكان يرشد و شادمان ورزد،يعشق م يدوران كودك يآزاد
حصار خانواده، :  رنديگيهم سبقت م از يكه بنا به درجات دهديشان قرار م

  .محكومان يو خانه كينيكل ،ياداره، نهاد نظام ايكارگاه 
خود را  يستميقرن ب ليقرن نوزدهم و اوا منفور يآموزش و پرورش چهره ايآ

 يسخت يهاتيواقع بار ريها را زها و روانكه تن ياز دست داده است؟ زمان
اعمال  ،ياجبار كار قيطر آموزش از كرد ويله م يبردارو فرمان يچون بازده

 تمام در. كرديم سيرا تقد )با شور و لذت و نه هرگز( يريگقدرت و سخت
كه  ستين نيا از رتريانكارناپذ و تريهيبد زيچ چيه ته،يمدرن زرق و برق آشكار

-يادامه م يامدرسه كودكان يزندگكردن به تباه دهيپوس يهاانگاره يمشت
  .دهند

: نكرده است يرويوسواس مسلط پ كي حاال از نيتا هم رآموزشيخط امر ايآ
 يگذارهيسرما كيبه  وانيكردن حبدل يبرا يتيترب يهاكياز تكن يريگبهره

  مطمئن؟
. رفتن روبروستدست از يگذارد با خطر جديپا به آستانه مدرسه م يهركودك

نو كه از  يدانش و ياز شگفت سرشار يربركتپ يرفتن، بله، زندگدست  از
 ،يانتزاع يهادانش يكنندهفشارخسته ريز ديآيبه شوق م ميتعل افتيدر

- يم غفرويدرخشان كه ناگهان ب يهاآن نگاه دنيد. شوديم ديسترون و ناام
  .است يچه احساس دردناك گردند

. است يعموم ياكارير يبرازنده ي، موافقت عمومستيواريچهارد كي نيا
شود، يشود، محكوم ميم شود، واداريم يزندان وارهايد نيا انيم انسان در
 دارشود، انگيم ريشود، تحقيشود، مجازات ميم قيشود، تشويقضاوت م

شود يمشود، اخته يحرمت ميشود، بيشود، نوازش ميدست م شود، آلتيم
  .كند ياريشود كه طلب يو رها م
 نينه كه ا مگر د؟يمشكل دار يشما با چ« است نيگذاران چنقانون واكنش

 يجهان و زندگ كه بر ستيريرناپذييتغ نيراه آشناكردن جوانان با قوان نيبهتر
جوانان خود را با  دياما اصالً چرا با. طوراستنيبدون شك هم »حاكم است؟

  دهند؟ قيو فاقد لذت تطب ندهيبدون آ ياجامعه
را با  كه آن يشكست و ميتسل ندارند جز چيساالنش هكه بزرگ يامعهجا
  .كننديتحمل م يو ناراحت يتلخ از يقيتلف
  

توحش  جز يزياست چ آورآن مالل در يكه زندگ يامدرسه
  .دهديدرس نم

 كرده رييسال گذشته تغ سه هزار ياندازه به ريسال اخ يس نيا در جهان
كودكان چنان از  تيحساس يغرب ياروپا الاقل در. ستين نيچن هرگز. است

- ياست كه انسان را به وحش گرشان به دورغارت يترهابزرگ يهاواكنش
  .بدل كرده است يخاك يموجود بركره يگونه نيترو مخرب نيتر
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- يانقالبآن از درك  واره شده، عاجزوجود هوش انسان كه چون سنگ نيا با
كه تنها با  يانقالب. است دادني حال رو مقابل چشمانش در ست كه در
و  ياستثمار كار دياست كه به تول سهيدوران باستان قابل مقا در اختراع ابزار

 ياقعو يكه معنا يانقالب. متشكل از اربابان و بردگان منجرشد ياجامعه
درون  شدهيفئودال يبقا كي دينه همچون تول: كنديم را آشكار »انسان«

مطلوب  تيواقع كيهمچون مخلوق  كهرسود بلاقتصاد پ كي يهاضرورت
  .ترتر و مشتاقانهيغن يستيز يبرا

 از شيكه پ ياجامعه يهابالد چرا كه به ضرورتيما به خود م يآموزش نظام
 دنيبال نيا. داده است و موثر ديمف يبود پاسخ مقتدر يظلم پدر وغي ريز نيا

   .تو هم ماهرانه اس زيانگهم نفرت
 يرويقدرت مطلق پدر؟ ن. كنديم استوار يچه اساس خود را بر پدرساالر قدرت

 يزنان، نابود ري، تحقيارباب نيي، آيسلسله مراتب ساختار يمردانه؟ نه به اندازه
قدرت  نيا يگررانيو ديجد فاز در خيتار. گرها، تجاوز و خشونت سركوبملت

درون  يكتاتوريد يهامياروپا رژ يجامعه در: را رها كرده است يپدرشاه
   .امواج خروشان اقتصاد غرق شدند

را از  تيترب و ميتعل نيحماقت وجود ندارد كه بتواند ا جيترو به جز يراه
 با استبداد، كار ختنيكه هنوز مناسب آم يتيو ترب ميتعل. نجات دهد يفراموش
و جداكردن  انسان از خودش دياش تبعجهينت است و يو انضباط نظام ياجبار

  .است ياو از زندگ
- يافراد زندگ ،آن كه در ياجامعه. جامعه سرانجام عمرش سرخواهد آمد نيا

 يموقع احتضار جامعه زندگ. اموزنديردن را بكه مكنند مگرآنينم كردن را آغاز
 در يزندگ خيتار در بار نياول يبرا ديشا و. كنديدوباره حقوق خود را احقاق م

  .نابود گردد انيپايب يكه در زمستانآن يشكوفا شود به جا يابد يبهار
با  مدرسه چنان. ستيمضحكه ن كيجز  يزيمدرسه چ روز،يبه د ينگاه با

كند كه خود را يعمل كرده و م ينيطبق نظم ماش تمام بر يدلسنگ
- كينو  ينظم كثرت، كنجكاو نيا يكيكمال مكان. پندارديم ريرناپذييتغ
ها را به طراحان كمد و قفسه بدل كند، كند تا آنينوجوانان را نابود م يشياند
 تيو قدرت مالك ابدييم شيذره افزاتا زمان مرگ ذره كار از يكشهرهب نيا و
هنوز  يبه رشد رو اقتصاد نيمنطق چن. شوديم يموجودات مستول ليم بر

حال نواختن  ساعات بقا مكرراً در يهودهيب يپرانمگس مثل است و اشتباه كار
 ،همه ،مرسوم يهاشدنميو تسل ينرسيا يروين رتعصب،يتاث. است مرگ پوريش
 يعده گذشته از. كننديم شهروندان حاكم يخود را بر مجموعه يالياست
 ،ورزنديها كه به استقالل خود عشق مهمان ، يعنيشونديكه رام نم يليقل
 ياجتماع يترق يبار برافالكت يداشتو چشم انتظار را در رشانيمردم تقد يباق

  .شونديختم م يبه بازنشستگ گيكه هم ابندييشده منيتضم يو مشاغل
 حيصح ريكودك در مس قرارنگرفتنِ) مدرسه بودنِمضحكه( لِيدل نيبهتر پس
 از يرويبا پ دهد،يكه شواهد نشان مبل ست،ين التيها و تسهيستگيشا
به پاداش  دنيرس يبرا استادان كرده و اقتدار ميمدرسه فرد خود را تسل نيقوان
  .كنديم سخت تالش يومال يشغل تيامن يعني برتر
-يم يافتاده مقاالت ريآن گ كه آموزش و پرورش در يبستباب بن در انيمرب
بست آموزش و پرورش را به بن يزيكه چه چ ستندين نياما به فكر ا. سندينو

كرده است و  تيسرا زيروزمره ن يبست  به زندگبن نكهيا زيو نكشانده است 
، انيز و د، سويستگيو ناشا يستگيترسناك شا يالياست يقدم به قدم به سو

، يو قو فيو عمل، ضع دهيا ترسناك بر يابتذال. روديم شينكوهش پ و ريتقد
  .شانس و بدشانس حكمفرماست، زرنگ و ساده، خوشيوغن ريفق

 يريپول اجاره، تصو نيتام ياداره برا ايكارخانه  در عمر گذرانِ رِيتصو قطعاً،
مطابقت داشته  يشادمان و توازن دوران كودك يايرو كيكه با شكوه  ستين

آورد كه يوجود مه ساالن ناخشنود را بازبزرگ يامجموعه يستيز نيچن. باشد
. ارندد يترشيسخاوت ب او انتظار اند كه ازنابود شده يريدست تقده ب

 سازديرا م شانيهاو بهانه ليشان دالكيدئولوژيو ا ياسيس ،يمواجهات مذهب
  .برنديكند كه ازآن رنج ميپنهان مرا  اييزندگ زيانگخشونت غم قتيحق و در

كه  ياما هنگام. رونديفرو م يخال يزندگ كيسرد  يهيسا در نيچن نيا و
اصول . كننديقانون وضع م گرانرانيرسد، ويسخت فرا م يهازمان

 يسالپوچ بزرگ ينيكه برآموزش نظارت دارد و خودب يانسان ريغ يمستبدانه
كند؛ درست همان يقنه ماست به كودكان ح ليحفظ نظام سلطه دخ را كه در

 نيپس ا. كشديبه پرسش م »كانال صفر« لميف در گويژان وكه  يزيچ
از  ريرا به غ يازهيانگ چيكه ه دهديپاسخ م ياجامعه يازهايآموزش به ن

  .شناسديقدرت و منفعت نم
كل  يمحركه يرويدو ن نياطاعت ا پس اگر آموزش و پرورش از نيا از

-كمو تر شدن كمبرنده. افتديم زباله از كار دفعِ نيماش نيزند، ا باز جامعه سر
  .دهديرا نشان م خود ترشيب تروشيب يشود و زندگيم تر

 سر. خواهد كرد رييتغ يبه زود يبه زندگ ليم بر يمسائل مال نامشروعِ يبرتر
سود  يزنانه برا يهايگذاشتن، دلبركردن و طعمهجذب يهرروزه يصدا و
- هيسرما يعموم يورشكستگ يتنزل ارزش پول، نشانه ينشانه همه ترشيب

 يهاگنداب ارزش يشدن به سودهيكش يو نشانه يو خصوص يدولت يدار
خشونت و  يهيپا راست است؛ كه همه بر چپ و يهايدئولوژيا يپدرشاه

  .شده است بنا نيزم عتيتجاوز به انسان و طب
غول محتضر را كم  نيا يهيكه سا يسبك. است شرف ظهور در ياتازه سبك

جهان كهنه محدود شده  عمر يروزها نيمدرسه به آخر عمر. خواهد كرد
  .است

  
  . معناستيسوال ب كي نياست؟ ا يمدرسه ضرور ينابود ايآ

چه چون استادان و شاگردان به آن. حاال هم نابود شده است نيمدرسه هم اوالً
با  ترو از همه مهم. دهنديم تياهم ترو كم تركم رنديگيم اديدهند و يم ادي

را  تيترب و ميتعل يدهيپوس يشتك ديچرا مردم با يخودآموز يهاوهيوجود ش
   ؟ه استنفوذ كرد شيكه آب به همه جانجات دهند 

. كنديم جييرا ته يگريها وحشساختمان يزشت. كنديخشونت م جاديا مالل
 ييِها سرپا شده، به خاطر سودجوبسازبفروش يِستمدرن كه با پ يهاساختمان

رانيدارند، و ايآزاردهنده نور ،برنديكه به كار م ينجلآشكارشان و مصالح ب 
  .رنديگيش مشوند و آتيم
 يِمعناست چون نابوديب يمدرسه، پرسش يضرورت نابود از پرسش اًيثان

سود و  اتيكه ضرور ،است يمصرف يجامعه بارِمرگ منطقِ ثابت بخشِ
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موجودات و  يِزندگ شتنِكردن و كُكردن ، خوارنمودن، آلودهمنفعتش سست
  .زهاستيچ

 يافسردگ در يجوان يهاآشوب است كه در آن سال يمنطقه مركزِ مدرسه
-مي، عقانيو طغ ميتسل انينوسان م رود و حركات معلم و شاگرد را دريم هدر

تولد دوباره  يژهيمكان و نيمدرسه همچن. دارديم نگاه دنيكردن و خروش
 نانياطم يشود كه در قلب دوران ماست و برايزاده م يآن وجدان است كه از

   .تبوجود آمده اس بقا برمحوراقتصاد يزندگ تيالو از
 ميتصم: را نزد خود نگاه داشته است ايبدون رو ياز زندگ ييرها ديكل مدرسه

 يهاشادبودن كارخانه ياراده. بايز يمنظره كي مالل از راستنيپ يبرا
 يگرفته، انبارهاكرم يتجار ها ، دفاترانبوه، تمام انواع زندان ديتول نده،يآال

- ينيكه روح انسان را به ماش( يو ادار ياسيس يهابونيو تر ياجناس تقلب
 يرانسانيغ ياتيكنند كه در هيرا محكوم م خوانند و اويم كردن تنش فرا

  .كنديم ليرا تعط )بپوسد
نو در  يادهيا يشادمان«: سدينويانقالب م يهاتجربه ريتحت تاث ژوست سنت

 ليم كيبدل به  دهيا نيازآن كه ا شيقرن پ جمله را دو نياو ا .»اروپاست
  .شد يو اجتماع يفرد يخودشناس كي شود نوشت و خواستار

انتخاب مواجه  كيسال خود را با بزرگ هركودك، هر نوجوان و هر نيبنابرا
ساختن  اياست  »بفروش يمتيق به هر«كه منطقش  ييايدن رفتنيپذ: نديبيم

. برخوردار كند يكه او را از كمال هماهنگ يطيخود با ساختن مح يزندگ
در آن مردم  كه گردديآلوده نم ريسازگارپذ يبقا كي با گريروزمره د يزندگ
  .شونديها تنزل داده مشدن توسط آنديكاالها و تول ديبه تول

چگونه  اموختنِيماندن را با نآن انسان زنده كه در ميخواهيرا نم يامدرسه ما
-يروحان يواناتيجز ح ستندين يزيها چانسان تياكثر. آموزديكردن ميزندگ

 اما قادر رند،يشان بگغارتگرانه التيخدمت تما را در يشده كه قادرند تكنولوژ
بدل  يزيبه آن چ جهينت بنا نهند و در يانسان ايرا به گونه يزندگ هنر ستندين

  .كودك را داشته باشد كي ايزن  كيمرد،  كيعنوان  يستگيشوند كه شا
جز زوال  يزيچ يافق زندگ كه در مياكه ما خود را متقاعد كرده هاستمدت
 رياست كه زود پ يمردم تصور نيا. وجود ندارد دنيد يو مرگ برا يعموم
كه پول را به  اند چراشده درخشان كه به كهولت زودرس دچار يپسران. شدند
كه  ،امروز اشباحِ نيكه ا يآن روزاست  كينزد. اندداده حيترج يجوان
كه اقتدارش را  ،دهند انيپا يزندگ كردن خواستبه پنهان ،اندگذشته رانِمسه
   .كنديما جستجو م يهمه در

جا  هر در حاضر يِكردن زندگكه تجربه گردنديآغاز م يزمان نينو يجامعه
  .گردد آغاز
. كنديآن انسان جنبش و حركت را درك و احساس م كه در يايزندگ
را لمس و  يو جانوران قانون اهانيها و گفرد در سنگ آن هر كه در يايزندگ

 ،نيهمچن. است به اجرا گذاشته اريو اهانت بس يدرك كند كه انسان با ناآگاه
كار، اعتبار، ظواهر،  يهيبنا شده باشد نه برپا تيخالق يهيكه بر پا يايزندگ
. كنديم و سپس نابودشان زنديها را پس مدهيكه ا يسميو مكان اليام وفور
 نيا رايز ،يمجازات، مبادله و وابستگ ت،يرها از ترس، محدود يايزندگ
  .است همراه خود و جهان و لذت از يآگاهبا  يزندگ

-كيمبتال به جذامِ توحش و تار يبخت بد را داشته كه دركشور نيكه ا يزن
عشق را  نِييها آخواهم به آنيچند م هر« كند نوشته  يزندگ يشياند
را  ياكه چطور مرده رديگيم ادي ياز كودك يفرد هر ريالجزا در ولي، اموزميب

 يسهجز كا يزي، آموزش وپرورش ما چيناخوش ينوشته نيبدون چن. »ديبشو
-اعماق چرك عشق در نِييآ افتنياكنون مساله . ستياز الشه ن پر يتوالت
- چشميكه درآن عاطفه ب ييهانيكشف سرزم ديكل. دانش است يهاسينو

  .شوديم داشت خرج
نهادن عرج يرا به جا رتياست كه ح رياس يچنگال مدارس در يكودك دوران

 آن قرار را كه آموزش در يطيشرا اضطرارِ يكاف يبه اندازه امر نيا. كُشند يم
باشد به  كردن مجازرتيآن ح كه در يخلق جهان تيمسول: دهديدارد نشان م

  .درتوحشِ مالل فرورفتن ترشيب يجا
. ديبرتر نباش يناج كي يدارونوش ايدام انتظار كمك  تا در ديمراقب باش سپ

 زيچ هر از شياز مردمند كه ب يكه جمع ياحزاب ايها اعتباردادن به دولت
است  دهيفايو ب. است هودهيشان هستند، بثباتينگران حفظ قدرت ب

كه  يارسانه يهاتيو شخص شهياربابان اند يهااعتمادكردن به محكمه
وجودشان  يهرروزه  ي نهيكه آ يكنند تا پوچيم ريخود را تكث ريتصاو

كردن، اما مهمتر ازهمه، زانو زدن و التماس. را به كمال برسانند كنديمنعكس م
به  انتيتصوركردن است كه خ ردستيرا ز يگريد اي ستادنيمعرض توجه ا در
، استقالل يخودگردان: جز ستين يزيهدف آموزش چ و درآخر،. است شتنيخو

و  يبستگچون كمك متقابل، هم ييزهاها چيكه بدون آن -  شتنيو خلق خو
   .ستيبدون ستم ممكن ن يتيجامع
 يباز، صدقه و حقهييگرايها، مشتريكه تنها پاسخش به بدبخت ياجامعه

فساد  ختنيمدرسه را معبد رقابت قراردادن برانگ. است ييايماف يااست جامعه
  .است كه خود اخالق الزم تجارت است

ها خود را برحسب است كه انسان با آن ييزهايقابل احترام، چ يزهايچ تنها
آزاد  يكه چگونه برا موزديĤمدرسه به شما ن اگر. برديخودش به جلو م ييتوانا

را محكوم به  ندهيآ يهانسل د،يلرزان خود مبارزه كن ينهان يكردن اراده
 نيتريو انسان نيترزنده نيا و. كرده است يو شورش انتحار يدگ، بنميتسل

  .كنديمرگ و توحش م هر فرد را بدل به غبار يهابخش
 كه خود را دركنم مگر آنينم شنهاديرا پ يگريد يآموزش يپروژه چيه من

- مكتب يبرا يامدرسه« از رونيب. خلق كرده باشد يكشف و عشق به زندگ
 ابدييانتها ميگردد و خود را بيبه دنبال خودش م يزندگآن  كه در »زهايگر
 ينيگجز سن يزچي - فكرانهروشن ياتياضيو ر دنيورزعشق هنر از رونبي -

  .خواه وجود نداردتيتمام يگذشته كي يجنازه
  
  ليكردن مو اخته يزنداندادن به آموزش شبهانيپا
-مسلم نيا شوديم داريهمه ب كم احساس گناه دركم يعوان جوان همان از
 يذات يدهيطول هزاره، ا در. شوديآن محصور م در لياست كه م يزندان نيتر

 يساده ليشاق باشد، تما يانجام كارها يبرا ميكه قابل استثمار و قابل تنظ
و  يمانيمحكوم به احساس گناه، پش يزندگ ذيبردن از تمام لذاانسان به لذت

كردن باشد؟ كمك ديآموزش چه با ياساس يفهيوظ. طلب مغفرت كرده است
-يآنچه را م رديبگ اديكه كودك چنان يشدن به زندگكينزد به كودك در
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 الشيكردن امارضا يعني نيا. شناسد بخواهديخواهد بشناسد و آنچه را كه م
 يآگاه شياالكه براساس پبل يوانيح يروح در سطحيب يانه به گونه

  .يبشر
براساس  يريادگيامروزه . كنديم ديوجود مخالف خودش را تول نيا بامدرسه 

پوشانده  وارعادات فرشته از ياجامه يبه كودك. شده است بنا اليسركوب ام
. ندارد ييها اباآن رفتنياعمال احمقانه و از پذ كودك از رآنيشود كه در زيم

 -زندان زخود ا يو ساختمان يذهن يتعجب دارد كه مدارس در الگو يچه جا
- يكنند كه درآن محكوم از لذات معمول خود محروم ميم يرويپ ييهارهيجز

  شود؟
  

-يم جييرا ته يگرمتوقف شود پرخاش ليكه درآن م يامدرسه
  .كند

. آورد يم اديگاه را به ندامت يوارهايمدرسه همواره د يباستان يوارهايد
 يجز گوشه يزينتواند چ دارند كه شاگرد هرگز قدر باال قراركه آن ييهاپنجره
 .ارواح، و نه تـَن يشاد يمنحصر به فرد برا يمكان. ندياز آسمان را بب يكوچك
شود، يبذل م كنجهكه به سرعت به اتاق ش يكالس درس حركت دريتن، ب

  .كشدياش رنج مينيزم ريتقد نيا از يعاد يليخ
 اياست؟ آ يضرور دنيكشآموختن، رنج يغالب است كه برا هنوز شهياند نيا
و مرگ  دنياشك، پوس يدر واد يروشيبه نفع پ يانكار لذات كودك نيا
  ست؟ين

 يضرور طياند كه انضباط و حفظ نظم از شراكرده ديهمواره تاك آموزگاران
 نبود جز چيكه ه ي، علمشانيادعا قتيحق دنيامروز د. هاستتمام آموزش

و  شتنيخو ريتحق: است يسهل گر، كاروسركوب انهيموذ يعمل يبرا يپوشش
 در يرساندن انسان به آرامش معنو يبه جا »ينفسان يهواها«زدن به بينه

 يهوش دنيكشرونيب. كشانده است تيماد ضيمدت او را به حض نيا تمام
كه به  يملموس و جسمان يجهت نابودكردن هوش در ينيع يو عقل يانتزاع

و هرگاه كودك خود  زنديقلب كودك سوسو م وصل است كه در يفينور ضع
 يتو ديكه مجبورم به زور و با تهد يدانش نيا: پرسديخود م از ابدييم را تنها
داشته  ياست به من كمك كند تا احساس خوب قرار كنم چطور ام فروكله

  .خواهم بدل شوميم چهكنم و به آن يباشم، شادتر زندگ
زدن كه كتك يزمانهمان  را ممنوع كرد و در يبدن هيمعاصر تنب سيتدر روش

را بنا نهاد كه، به قول  يخانوادگ تيترب كي ياساس يهيپا متوقف شد
  چگونه؟. جوابش را پس داده بود نيا از شيگران، پشكنجه

 رها ريو تحق بارپس بدن از آزار، وحشت خفت نيا كه از ستيبدان معنا ن نيا
 دتريشد يذهن در طول ساعات مطالعه تحت مراقبت كهنينه ا مگر. است شده

به  ديچشم با رد؟يگيم منظور ساخته شده قرار نيكه به هم يهااتاق در و
 ديبان دهان هرگز. را انجام داد فيمعلم دوخته شود تا بتوان تكال يرفتارها

كه آن يبه جا ميآنست كه محتاط باش و بهتر. شود آموزگار باز يبدون اجازه
تواند به يحرف نابجا م كيپاسخ اشتباه،  كي. ميداشته باش ييگوركجرات 

 كرده است؟ در يفرق نيشيپ با رفتار نيا ايآ شود؟ منجر رياستهزاء، طرد و تحق
 انيپا و در زديانگ بر نيتواند تحسيخوش و چاپلوسانه م يهاحال، حرف نيع

رود تا با ياال مسرانجام، دست ب. كند خوب پر يهاسال كارنامه را از نمره

 يريادگيبه  جايو ب ليدليتوجه استاد را ب تياهميب ينكات تياهم بر ديتاك
رفت خطر ياگر باال م شيپ ياست كه چند يهمان دست نيا. خود جلب كند

  .بود دهيآموزگار را به جان خر يتركه
 كيبراساس  ياكند كه با كودكان مدرسهيبا گذر زمان مشاهده م انسان

است كه به  ستينيشود كه واضع آن استاد پاولف استاليرفتار م ديتول ندآيفر
و  داديم زهيقند جا ياخوب حبه يرفتار يازا خود در يشگاهيآزما يهاسگ
 يضرور هنجار ريتحق ايآ. داديپاسخ م يكيبدشان را با شوك الكتر رفتار
 قيكه انسان را ال نديجويبهره م ياز روش نيكه درآن معلم ستين يدوران
واضح  ايشود؟ آياعمال نم زيها نقبال سگ داند كه امروزه دريم يرفتار

، به مكان يتوافق عموم كي يبزدالنه يجهيحكم نت كه مدرسه در ستين
 و اقتصاد يها بدل شده و فرهنگ عذرخواهكردن سگيو شرط تيترب
   به آن پرچ شده است؟ چيمثل پ تيواقع

  
را  يزيتواند چيكه سركوب وجود دارد چگونه انسان م يزمان تا

  بداند؟
 تن، عواطف فسرده در يزندان عفون به گذران در از اجبار وحشت در گرفتار

كند كه يم بنا يگررانيو خودو يگررانيمنطق و كيمظلوم  ظالم و انيم
  .برديم انيم شفاف را از يتمام اشكال ارتباط

 يكند پاسخيخود حكومت م يكه ظالمانه بر طبقه يارباب يمواجب ابلهانه به
خدمت آزادكردن  كه در يياهويدهد، شورش و هيبه همان اندازه ابلهانه م

  .آموزان استدانش يشدهسركوب يهايانرژ
خود را اعمال  ديتحد ياستراتژ تيشخص حِي، تسلدگاهيو تبع زندان سراسر در
كودك دست خود را . كنديرا گره م يمشت شورش يدينوم يرويكند و نيم

 يهاعالمت دنيزشت، كش يكردن بندهاپاره ،يو صندل زيم دنيبا خراش
به  گرشرانيكه خشم و يگريوحش سيموهن و تقد يوارهايد يموهن رو

آموزگاران غارت شد و  يهرروزه يهارنگياست كه با ن يجبران آن احساس
  .ديشما با خشونت نابودش كرد

به دنبال  شانيهاشود، چشميم سبعانه باز يآموزان به اعتراضاتدانش دهان
 نيها صلب شده، اما اآن اند كه ازرا ساخته يجانيها تاللؤ هنزاع است، آن

را  يحكومت يهاو چهره كيبروكرات رانيمنازعه توجه مد يادوره يهاجنبش
خود را  رانيمد نيبه هم يوابستگ ها كه به خاطرجنبش ناي -  زديانگيبرم

 يو بالهت فرتوت قدرت طبقات يگبه دامن همان لوده نند،يبيم تيفاقد خالق
 يسازانتظار آگاه در ديچرا با. ها را به خشم آورده بودافتند كه از ابتدا آنيم

 كاليراد يرييتغ جاديا يپروژه هوش افراد كه در كهيحال وار بود درتوده
 نيتردركم يمشترك جمع جمخر يواسطهه شكست خورده است، خود را ب

   سطح درك متقابل متوقف كرده است؟
شان پشت يكه تفكر ياليام انفجار از يريجلوگ يداند كه برايم حكومت

ها يو كنترل ناآرام كاهش فشار يبرا ينانياطم يهاالزم است سوپاپ ست،ين
 دنيكشنفس نيكنند ايها با اصالحات شما را سست مآن يوقت. كند هيتعب
  .گرفتن استبداد استبلكه نفس ستين يآزاد
-يشود به انرژيزندان و سربازخانه و مدرسه ساخته م كه در ييهاحگاهيتفر
نكنند  اگر آزاد كنند و حيزنگ تفر دهد تا خود را درياجازه م يشهوان يها
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 -سر انيم زيتما »نيتمر« نيا. خواهند شد يانضباط يهايريگسخت گرفتار
 است خدمت سر بدن در يباز نيدر زم. كنديبدن را حفظ م يو باق -سيرئ

: رديگيرا م ياول يجا يدوم. برعكس است هيطول زمان مطالعه قض اما در
با . دارديم وا دنيآموزان را به لرزشود و دانشياوضاع مسلط م بر شعوريتن ب

 خود را يزندگ يشدهسركوب زيتنها غرا. شوديعوض نم يزيكردن چواژگون
  .كننديمرگ آزاد م زيغرا در

روح حقوق خود را احقاق  ،شوديدوباره بسته م ينظميب يكه پرونده يهنگام
ها كه آن. كنديآشوب را آغاز م حكومت بريعني  تشيكند و دوباره ماموريم

-يم صدر بر گريد بار كيسرشان گذاشته  تاج دانش بر شانياقدرت حرفه
 نيكه در عمق وجودشان كم يايزشت يكيدر تار شانيروشنفكر نند،ينش

سركشان، شاگردان بد،  را بر شانيبرتر كهيحال كند، دريم يق اكرده ر
هم به  كنند آنيشوند، حاكم ميبه عنوان احمق اخراج م ها كهها و آنكودن

-آگاه باشد كه پس ديانسان با( دارد ترشيب يكه ارزش بررس ينياستناد توه
 هيهد يشتريب تيها نه تنها به ما انسانآن شيپاال يجا به زيغرا تيوانيح زدنِ
  .آورديبه ارمغان م يانسان يارا با چهره يدمنشد شتريكه بكند بلينم
 انيو استراحت، تمركز و آرامش درجر كار يعيطب تمير كيرسد كه يم نظر به

تناوب ساده عوض  كيرا با  كار آن ياجتماع يهااست اما حكومت بر سازمان
سركوب و استراحت  يروان سميانقباض و انبساط، مكان انيتناوب م ،كرده است

 يبه اندازه هااستثمارگران كه استراحت استثمار شونده را تن يعاد رفتار. ذهن
 رفتار نيا. داننديم كارخانه و اداره مجاز دوباره در كار يكردن براتازهنفس

 انيبه خشم آمده بود ب 1968دوگل كه ازانقالب سخنان ژنرال  صراحتاً در
 وقت گريكه د ميها سوت بزنسگ يكه برا دهيزمان آن رس«: شده است

  .»تمام شده است شانحيتفر
  
  .چگونه آرزوكردن است نگرفتنِ ادي ،آرزو بدونِ ادگرفتنِي

 قتيحق نيا. است يانسان كار استثمار نفكيال جزو گرانيو د شتنيخو ريتحق
استادان و شاگردان است، علت  انيمعمول م از روال كار يبخش ريكه تحق
گمان  خطاست اگر. دهديم حيرا توض يبه سركش التيتما يبعض يوجود

انتخاب  از ينوع از توقف هر شيپ ريناپذتحمل نيچننيا يكه توقف عمل ميكن
 نيدهم كه با ايبه شما تذكر م«: ممكن است يفرمول و سبك با هر ياخالق

جامعه و روش  ياشهير ينوساز كار نيبهتر »!يلحن با من صحبت نكن
 يدرخو يسالكه هر كودك، هر بزرگ دهيرا نفهم نياست كه هنوز ا يسيتدر
  .تشيخالق: دارد يرانسانينظيب يمندتوان كيخود  يوانيح

با اندوه ازگناه و  ياريبس يكه عده يشود وقت جييانسان ته يكنجكاو چگونه
كه مشتاق نفوذكردن  يالبته هستند استادان. شونديجازات شكنجه مترس از م

هستند كه  يها كسانباشد و آن يو مهربان جانيشان با استفاده هشنوندگان در
داده، فراموش  لشان را تنزرا كه شغل يزيانگنفرت طيشرا يالحظه يبرا

     اورند؟يدوام بتوانند يتعدادشان چقدراست و چند سال م اما مگر. كرده باشند
هاشان را از وحشت انباشتند و خود ها كه كالسبروكرات. دسته وجود دارند دو

بازان و بندبازان دانش كه و هنرمندان، شعبده. همان وحشت شدند يقربان
 اينگهبان  يهاشدن به سگبه بدل يازيشان نجذب شاگردان يبرا

  .ها را ندارندسرجوخه

رقابت  كيحرف ما وارد شدن به . ستيمردم ن يدربارهكردن ما قضاوت حرف
شاگردان  شيبا ناسزاگفتن به شاگردان خوب و ستا يستگيكسب شا يابلهانه
. است يباز يعرصه به زيدارد آوردن همه چ تياهم نجاينه، آنچه ا. ستيبد ن
 و سرشار از يعيچنان طبنگاه دارد، آن داريرا ب يكه كنجكاو يآن آموزش يعني
طور ظالمانه را كه آن يگو توانست، مرگكه با آن شهرزاد قصه يدگزن

  .كرد،  مهار كنديم دشيتهد
  

 ينيسنگ ينهيكردن جهان ، هزها، منحرف و واژگونقرن درطول
  .دوش آموزش كودكان گذاشته است را بر

 يسو استاد و هم از يسو هم از يريادگيبه  اقيداشتن اشتنگهزنده يبرا
شاهدان  يالزم است كه برا ييفرساشاگرد چنان تالش و كوشش طاقت

 يعيروند طب رفتار نيكه ا گذاردينم يباق يشك يجا چيكودكان ه نيا يزندگ
 يدرست در زمان يعموماً كنجكاو. گسلديهم م از انهيتكامل كودكان را وحش

كودكان نقش داشته باشد،  يهايباز شرفتيپ يهابخش نيتردر مهم ديبا كه
ها به كننده است، پرسشسرگرم دنيكه پرس يزمان يعني. شوديسركوب م

. شوديزده م دانستن پس يشوند كه اساس شادمانهيپاسخ داده م ياگونه
 رهابزرگت يبعض يرهيدانستن با نگرش تاست كه شادمانه خاطر نيهمه به ا

را  كار در تيدارد چون به انسان جد تيكنند علم اهميمنافات دارد كه فكر م
آور خشك و مالل يقيحقا قيطر از يعلم نيو آموختن چن كنديم هيهد

  .ممكن است يانتزاع
كه  يخود و جهان يدرباره انيپايب يرا كه كودك با شگفت يسوال هزاران

 انوسيچرا اق«،  »د؟آيچرا بارون م« د؟يآوريم اديپرسد را به يكشف كرده، م
مقابل  كه او در ييهاپاسخ »د؟يهامو دزديبازاسباب يداداشم چطور«، »ه؟يآب
درنگ يزدن بو پس تنرفطفره جز يزيآورد اغلب چيها بدست مپرسش نيا
 دهند،يم يكه به او احساس ناراحت ييهاييسرانجام خسته از راهنما. ستين

 اواردهد كه نه قادر و نه سزيم حس قرار نيكودك خود را در معرض ا
 يالزم برا تيكفا شرفتيپ يشناختروان يهاتمام قدم ييگو. دانستن است

  .اندرا نداشته دنيفهم
به سواالتش داده شده  يليميكه با ب ييهاپاسخ ياريبس كودك كه از انيپا در

دوران به دنبال  نيا گذارد و دريم لياست دلسرد گشته، پا به دوران تحص
دست داده  ها را ازآن افتنيبه  ليعمق درون خود م گردد كه دريم ييهاپاسخ
 كهيحال در -  مروزشدن بود اآگاه يدرآرزو مشتاقانه روزيكه تا د يكودك. است
  .شوديخواندن مبه درس مجبور به زور -  كشديم ازهيبسترش خم در

را بوجود  يايتجرب يكودك آگاه يبرا يو ناشاد ياحساس شاد انيم تفاوت
 گريو احساس د جيرا ترو يدهد كه احساس خاصيبه او اجازه مآورد كه يم

و با  يروش آموزش خانوادگ كي قيكودك ازطر در يآگاه نياگر ا. كند زيپره
او را  كهشود يم يروان زهيانگ از كودك پر ،و محبت حفظ شود اقيتوجه و اشت

جهان با  ستنيو نگر ترشيب و ترشيبه دانستن ب اقي، اشتانيپايبه آرزوكردن ب
-يعيطب از يهمه به خاطر آنست كه آگاه نيا و. زديانگيبرم حديب يكنجكاو

  .شتنيكردن خوشاد: كرده است تياش تبعخواسته نيتر
 يدانش نيچن. مرده است يدانش يزندگ الياز ام يجهان بدون آگاه دانش

باشد كه جامعه را به  ييهاسميكه درخدمت مكانآن ندارد مگر يكاربرد چيه
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كه دانش مرده  يتصنع ينيريش. دهنديم سوق ياقتصاد يهاسمت ضرورت
 يكند كه مدام از سويوارد م يآورد او را به جهانيبشر به ارمغان م يبرا

 ينيريهمان ش عيسر يليو خ رديگيم قرار ديمورد تهد ديجد يهاخشونت
  .دهديقرار م ريتحت تاث زيرا ن يتصنع
شروع به  يآموزش ستمي، سيزندگ يكودكان برا يزهيانگ دنيدزد از پس

آماده شوند،  كار يوارد شدن به عرصه يتا برا كنديها مآن يمغز يشستشو
 يرا تا لحظه شايجوان يهاسال يآن كودك تنها نغمه و در كنار
  .»فرد برنده شود نيبهتر بگذار«: كنديكامل زمزمه م يسرخوردگ

آرامش  تر؟شيب يعاطفه تر؟شيرا برنده شود؟ هوش محسوس ب يزيچ چه
 يبرا ترشيب يهاانتخاب ط؟يخود و مح باب در ترشيب ينيبروشن تر؟شيب

 يجهان در ترشيفقط پول و قدرت ب! نه شتن؟يخو ياساس زندگ كردن برعمل
- يم دو، به كار نيكه پول و قدرت را، با مورد استفاده قراردادن بشر توسط ا

 .رديگ
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