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مصاحبهی روزنامهدیواری حق با علی یونسی (از مؤسسین مدرسهی شهدای علم و فناوری همدان)

آموزش به شرط پرورش

مدرسهی ما مستخدم و ناظم ندارد و بچهها خودشان فعالیتهای مربوطه را انجام میدهند
س�میه جلیلوند :ش�انزده هزار س�اعت! اولین بار
از زبان یک اس�تاد دانش�گاه فعال حوزهی آموزش
ش�نیدم ک�ه «ی�ک دانشآم�وز از اول دبس�تان تا
پیشدانشگاهی ،ش�انزده هزار س�اعت در مدرسه
است!» سؤال اینجاست :خروجی این شانزده هزار
ساعت برای دانشآموز مملکت ما چیست؟ بهراستی
چند درصد مطالبی که در مدرس�ه آموختهایم ،در
ذهنمان مانده و گرهی از زندگیمان باز کرده؟ چند
نفرمان به یاد داریم که چط�ور باید انتگرال گرفت؟
میدان مغناطیس�ی درونس�و و برونسو چیست؟
حافظ در چه قرنی زندگی میکرده و کوه سبالن چند
متر است؟ اینکه بدانیم اگر یک جسم از فالن ارتفاع
رها ش�ود ،در بهمان ارتفاع چه سرعتی میگیرد ،از
اغلب ما دردی دوا نمیکند؛ همچنان که فرمولهای
پیچیدهی ریاضی و فیزیک ،نس�خهی عالجی برای
مس�ائل و مصائب ما نمیپیچد .آیا جز این است که
آموزش و پ�رورش در این س�الها با تلنب�ار کردن
مطالب در ذهن دانشآموزان و کمتوجهی به مباحث
خالقانه ،نوجوانانی تربیت کرده که به جای عالقه به
کسب مهارت ،آیندهی خود را در گرو نمرهی درسی
و رتبهی کنکور میبینند؟ در ش�هر همدان اما چند
جوان دغدغهمند برای مقابله با مشکالت زیرساختی
نظام آموزش و پرورش ،اقدام به تأسیس مدرسهای
کردهاند که تا حد ممکن عاری از این ضعفها باشد.
جوانان�ی که بدون ه�راس از ساختارش�کنی ،برای
ش�اگردان خود #آموزش را همراه با #پرورش جلو
میبرن�د .در ادامه ،گفتوگوی من با همس�رم علی
یونسی را میخوانید که یکی از همین جوانان است.
حق :چه شد که به فکر تأسیس مدرسهی «شهدای
علم و فناوری» افتادید و در چه سالی فعالیتتان را
شروع کردید؟
من و تعدادی از دوس��تانم دغدغهی مس��ائل فرهنگی را
داشتیم .طی بررس��یها به این نتیجه رس��یدیم که برای
کار فرهنگی مؤثر باید از مدرس��ه ش��روع کرد؛ چرا که هم
خانوادهها از نظ��ام آموزش و پرورش انتظ��ار تأثیرگذاری
بیشتری دارند و هم در صورت تقویت این زیرساخت مهم،
فعالیتهای علمی کشور بهبود پیدا میکند .از طرفی نظام
فعلی آموزشی کش��ور ،بیش از آنکه برخاسته از فرهنگ
ایرانی و آموزههای دینی باشد ،متأثر از نظام غرب است که
برای کشور ما کاربردی نیس��ت .ما نیاز به الگویی ایرانی-
اس�لامی داریم که همزمان به #تعلی��م و #تربیت اهتمام
داشته باشد .انقالب اسالمی پتانسیل ارائهی این الگو را دارد.
در همین راستا تصمیم گرفتیم مدرسهای راهاندازی کنیم با
شاخصهایی مثل جهاد ،سادهزیستی ،کمک به محرومین و
استکبارستیزی .اینطور شد که شهریورماه سال نود و پنج
در یکی از مناطق حاشیهی شهر همدان ،کارمان را تنها با
ت و دو دانشآموز شروع کردیم.
بیس 

زندگی بدهیم و به جای بزرگ کردن کنکور ،ارزش زندگی
حق :چرا حاشیهی شهر؟
اوال امکانات آموزشی باید به صورت عادالنه تقسیم شود و را در نگاهشان بزرگ کنیم .همچنین معتقدیم رفاهزدگی و
دانشآموزان ساکن مناطق کمبرخوردار هم حق استفاده راحتطلبی آفت محیط تربیتی است .این زندگی واقعی و
از شرایط و امکانات خوب آموزش��ی را داشته باشند .ثانیا مواجهه با چالشهای آن است که تربیت را جلو میبرد ،نه
وجود یک مدرس��هی متفاوت در این منطقه ،باعث جذب صحبت و نصیحت بدون پش��توانهی عملی .ذیل این نگاه،
افراد از مناطق مرفه نیز میش��ود و آنها به همین واسطه ،دانشآموزان با حمایت و نظارت مدرسه ،اوقات فراغت خود
با زندگی مردم حاشیهنش��ین آشنا میش��وند .ثالثا به این را در محیطهای کاری س��پری میکنند .به این ترتیب ،نه
فرمایش حضرت امام باور قطعی دارم« :تنها آنهایی تا آخر فقط مهارت میآموزند ،بلکه در پرداخت ش��هریه هم به
خط با ما هس��تند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را والدین خود کمک میکنند .ضمن اینکه عزت نفس بچهها
چشیده باشند .فقرا و متدینین بیبضاعت ،گردانندگان و نیز باال میرود .ما در مدرس��هی «ش��هدای علم و فناوری
همدان» آنجا که بحث «چگونگی ارائهی دروس» مطرح
برپادارندگان واقعی این انقالب هستند».
حق :با توجه به اینکه کارهای فرهنگی نیاز به بودجه است ،کاری به بخشنامهها نداریم .لذا دروس غیرکاربردی
دارد ،آیا منبعی برای تأمین مالی ایدهتان داشتید؟ را حذف کردهایم و در صورت نیاز ،سرفصلهای مدون را کم
البته این حرف عمومیت ندارد؛ برخ��ی کارهای فرهنگی و زیاد میکنیم .همچنین آموزش در مدرسهی ما محدود
برای ش��روع ،خیلی به هزینهی باال نیاز ندارن��د .ما هم از به مباحث تئوری نیست و بس��یاری از مطالب آموزشی به
آنجایی ک��ه از نهادهای دولت��ی و حاکمیتی توقع کمک صورت عملی و ملموس در فعالیتهای مختلف مخصوصا
اردوها پیادهس��ازی میش��ود .ویژگی دیگر مدرس��هی ما
نداشتیم ،با همت خودمان در این راه قدم برداشتیم.
حق :با این حس�اب چهطور از پس مخارج مدرس�ه این اس��ت که مس��تخدم و ناظم ندارد و بچهها خودشان
فعالیتهای مربوطه را به انجام میدهند .حتی تمیز کردن
برمیآیید؟
شیوهی ادارهی این مدرسه ،یک نمونهی موفق از «اقتصاد سرویس بهداشتی که کار نس��بتا سختی است ،بر عهدهی
دانشآموزها و کادر آموزش��ی
مقاومت��ی» اس��ت .م��ا بدون
اس��ت .این را هم بگویم که در
حمایت دولت��ی و حتی بدون
مدرس��هی ما معلمها سرویس
س��رمایهی اولیه شروع کردیم
بهداشتی جداگانه ندارند.
و به شیوههای مختلف به دنبال
ح�ق :نح�و هی پرداخ�ت
صرفهجوی��ی در هزینهه��ای
شهریه به چه صورت است؟
خ��ود ب��وده و هس��تیم .مثال
انعطا فپذی��ری در دریاف��ت
بیشت��ر تجهی��زات مدرس��ه
ش��هریه از ویژگیه��ای دیگر
از بی��ن اجناس مس��تعمل و
ما الگوهای ممتاز تعلیم و تربیت موجود
این مدرس��ه اس��ت .خانوادهها
دس��تدوم اس��ت که با کمک
در جهان را بررسی کردیم و نتیجه آن
به اندازهی توانایی خود شهریه
کادر مدرس��ه یا خ��ود بچهها
شد که نقاط قوت سیستمهای آموزشی
پرداخ��ت میکنن��د و حت��ی
و خانواد هها یش��ان تعمی��ر
کشورهایی مثل ژاپن ،فنالند و آمریکا
فرزن��دان خانوادههای��ی ک��ه
ش��دهاند .بعض��ی وس��ایل را
را در مدرسهی خود بومیسازی کنیم.
وضعیت مالی مناسبی ندارند،
هم دانشآم��وزان از منزل به
در درجهی اول سعی ما بر این است که
ب��ه ص��ورت رای��گان تحصیل
مدرسه آوردهاند.
به بچهها درس زندگی بدهیم و به جای
میکنند .برخی از دانشآموزان
ح�ق :ب�ه حی�ث نح�وهی
بزرگ کردن کنکور ،ارزش زندگی را
ه��م خودش��ان ب��ا کار کردن
تدریس ،تفاوت مدرسهی
در نگاهشان بزرگ کنیم
هزینهی مدرسه را میپردازند.
ش�ما ب�ا س�ایر م�دارس
از طرف دیگر کادر مدرسه هم
چیست؟
به ان��دازهی نیاز خ��ود حقوق
ما الگوه��ای ممت��از تعلیم و
دریافت میکند.
تربی��ت موج��ود در جهان را
ح�ق :از برنامهه�ای جانبی
بررس��ی کردی��م و نتیجه آن
مدرس�ه بیشت�ر برایمان
شد که نقاط قوت سیستمهای
بگویید.
آموزش��ی کش��ورهایی مثل
هر سال یک شعار توسط معلمان
ژاپ��ن ،فنالند و آمری��کا را در
و دانشآم��وزان برای مدرس��ه
مدرس��هی خود بومیسازی
انتخاب میشود .مثال یک سال
کنیم .در درجهی اول سعی ما
شعار ما «نظم» بود و سال دیگر
بر این است که به بچهها درس

ن این شعارها که
«مبارزه با س��ختیها» .برای عملیاتی شد 
در گفتمانسازی و ش��کلگیری فضای تربیتی نقش دارد،
فعالیتهای مختلفی انجام میشود که اینجا مجال توضیح
نیس��ت .زنگهای تفریح با برگزاری مسابقههای مهیج بین
بچهها و کادر آموزش��ی میگذرد .اردوهای��ی هم که برگزار
میکنیم صرفا تفریحی نیستند و هدف این است که بچهها در
اردو مهارتهای زندگی واقعی را فرابگیرند.
ف را دنبال میکنید؟
حق :چگونه در اردوها این هد 
مثال به جای اینکه بچهها را برای اردو به زیباترین منطقه
ببریم ،سختترین منطقه را انتخاب میکنیم .بچهها را تا
جای ممکن پی��اده به محل اردو میرس��انیم و آنها ملزم
هس��تند که برای غذای آن روز خودش��ان آشپزی کنند.
برنامهای هم هر س��ال اواخر اسفند داش��تیم به نام اردوی
استارتآپی .در این بازه به خاطر س��فرهای نوروزی ،بازار
اقتصاد گردشگری خوبی در ش��هر همدان ایجاد میشد
و دانشآموزان موظف بودند طب��ق آموزشهایی که دیده
بودند به کس��ب درآمد بپردازند .حتی با توجه به تعطیلی
مدرسه ،فضای آن به جهت جذب مسافر و اسکان در اختیار
بچهها قرار میگرفت .در نهایت برگزیدگان را به شرکتهای
دانشبنیان برای بازدید و کسب تجارب جدید میبردیم.
حق :در حال حاضر با شرایط کرونا و تعطیلی مدارس،
آموزش به چه صورت است؟
بخش اصلی آموزش ب��ه صورت مجازی اس��ت ولی برای
دانشآموزهایی که نیاز به آم��وزش بیشتر دارند ،کالس
حضوری و سیار در قالب گروههای سه -چهار نفره در مسجد
هر منطقه برگزار میشود .برای بچههایی که در طول روز
کار میکنند هم کالس شیفت شب جداگانه داریم.
ت زیادی را صرف مدرسه
حق :پس در این صورت ،وق 
میکنید؟
هدف ما تعلیم و تربیت نسل آینده به صورت صحیح است؛
این هم بدون صرف زمان زیاد ،مطالعهی فراوان و برگزاری
جلسات متعدد با معلمها امکانپذیر نیست.
حق :آیا با وجود این مشغلهها ،برای حضور در محیط
خانواده و برط�رف کردن نیاز روح�ی اعضای خانه،
وقتی برای شما میماند؟
من همهی تالش��م را میکنم تا قصور و تقصی��ر خودم را
جبران کنم ولی این امر فقط تا حدی امکان تحقق دارد و
دربارهی بقیهاش هم توکلم به خداوند اس��ت .من همیشه
به شما گفتهام که با #خدا معامله کنید و برای نگهداری و
تربیت بچهها از ائمه کمک بگیرید.
حق :از توسلتان به شهدا در هنگام مشکالت بگویید.
برای عبور از سختیهای این مسیر معموال به شهید حسن
باقری متوسل میشوم.
حق :به عنوان کالم آخر ،اگر جملهای از ایش�ان در
ذهن دارید ،بفرمایید.
عاشقانه این جملهی شهید حسن باقری را دوست دارم« :ما
آمدهایم که یک کار نشدنی عقالنی انجام دهیم».

