
تقديم به همة معلمانی که عاشقانه و عالمانه، سودای ساختن 
ايرانی آباد و آزاد، از مســیر تربیت دانش آموزان و دانشجويانی 

خالق، قلندر و سرکش، نوآور، متعهد و مسئول در سر دارند.
انشا حتی اگر موضوعش همان جملة تکراری »علم بهتر است 
يا ثروت؟« باشــد، عامل به حرکــت درآوردن ذهن، خالقیت و 
درگیر شــدن با دوراهی های بنیادی زندگی می شود. ابوالفضل 
بیهقی بزرگ بی دلیل ننوشــته است: »مرد آن گاه آگاه شود که 

نبشتن گیرد و بداند که  پهنای کار چیست. ...«

کلیدواژه ها: امال بنويس، زنگ انشا، رنگ باختن زنگ انشاء، 
ساختار امال دوست

انشا در »فرهنگ معین« چنین معنی شده است: 
»1. آفريدن، به وجود آوردن. 2. آغاز  کردن. 3. از خود چیزی گفتن.

4. ســخن پردازی.« آموز ش و پرورش بايد آفريدن و خلق کردن 
بیاموزد و دانش آموز خالق و آفرينشــگر شود. انشا آدمی را به 
ضرورت خلق کردن، فراتر رفتن از زندگی روزمره، انديشیدن به 

مفاهیم مهمی چون آزادی، عدالت، انســانیت، اخالق، حقیقت، 
دين، معنای زندگی و ... آگاه می کند. انشــا نوشتن چیزی فراتر 

از سیاه  کردن کاغذ است.
انشا قدرت دادن به دانش آموز است. قدرت آنکه حرف متفاوتی 
بزند، جلوی جمع بايستد و بگويد من اين گونه می انديشم، خود 
را به داوری جمع بســپارد، وارد گفت وگو شود، و همه چیز را به 
چالش بکشد. رابطة قدرت افقی می شود. معلم گوينده نیست، 

شنونده است. 
زنگ امــال را اما به خاطر بیاور. هیچ ابداعی در آن نیســت. 
کلماتی را که به خاطر ســپرده ای، تکرار می کنی؛ رونويســی. 
ســرت را زير می انــدازی و به حرف معلم گــوش می دهی و 
عیــن آن  را تکرار می کنی. امال که جــای نوآوری، خالقیت و 
خوداظهاری و بروز شخصیت نیست. رابطه قدرت است. معلم 
اماليــت را تصحیح می کنــد و غلط می گیــرد. گفت وگو هم 

نمی کند؛  خط می زند و نمره می دهد. 
امال رابطة قدرت است. معلم باالی سرت عامل قدرت است. معلم 
و دانش آمــوز هر دو يک چیز را تکرار می کنند؛ آنچه در مرجعی 

دکتر محمد فاضلی
جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دانش اجتماعی بومی
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به نام کتاب لغت نوشــته شده است. عین کتاب بنويس؛ همین! 
هر قدر امال تکرار مکررات اســت و رابطة قدرت، انشا، تکثر و 
تنوع اســت و بال و پر دادن به خیال تــا فراتر برود از هر آنچه 
هســت، به هر آنچه دوست داری باشــد، يا خیال می کنی بايد 
باشد. انشــا دانش آموز را سرکشی می آموزد و امال اطاعت و رام 

بودن طلب می کند. هر قدر در اين باره بنويسم، کم است.
ما هــر قدر هم که در بند يک از فصل چهارم »ســند تحول 
بنیادين آموزش و پرورش«، اهداف را برای تربیت انســان رديف 
شــود، منطق رنگ باختن زنگ انشا و جايگاه نوشتن، و پررنگی 

امال و ساختار امالدوست، بیشتر آشکار می شود.
تضعیف انشا و پررنگی امال و منطق امالدوستی، دانش آموز را  
ظرف 12 سال عملـــه بساط کنکور بار می آورد. اين  12 سال 
فضیلتی ندارد، اال آمادگی برای رسیدن به کنکور، و حاال چهار 
ســال بعدش هم فضیلتی ندارد، جز رفتن به کنکور کارشناسی 
ارشــد و همین طور تا آخر. تست زدن همان امال نوشتن است، 

نه انشا کردن. 
انشا سرکشی و پرواز خیال می طلبد به فراسوی آنچه هست، و 

امال منقاد و مطیع می طلبد و راضی به هر چه هست. امالدوستی 
و انشاگريزی منطق قدرت اســت. اين منطق قدرت را لخت و 
عريان، قبیح و دريده، بازتولید می شــود. مرگ زنگ انشا و قوت 

امال فقط يک نشانه است. 

آزادی، دموکراســی، دين داری،  آموزش و پرورش، توســعه، 
وطن دوســتی، معنويــت و معیشــت، از اين امال دوســتی و 
انشــاگريزی گرم نمی شــود. اگر هنوز باريکه ای از خالقیت، 
انسان دوســتی، اخــالق و فضايــل در خروجی هــای ايــن 
آموزش و پرورش هســت، کارکرد خانــواده و قوت های جامعة 
ايرانی و زحمت معلمانی اســت که هنوز سر به اطاعت کامل 

اين نظم امالدوست ننهاده اند.
اوج تناقض آنجاست که نســل جديد خیال انشاکردن دارد 
و امال گريزی، و برخی سیاســت گذاران، ســودای امال کردن 
دارند و انشاگريزی؛ بازِی سرجمع صفر، هیچ در هیچ، سراسر 
خســران. دست آورد: عمر بر بادرفتة فرزندان خاليق و شکافی 

که عريض تر می شود.
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