
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 

رضا محمد جهاني،  وحيد تقي نژاد،مجتبي تجري، سپيده باقري، ، اسماعيلي ، سيده زينب1فاطمه آريا منش

 وحيد نوروزي عباس محمدزاده، ،اردوان مجيدي مژده كريمي، ،درخشان

 موسسه مطالعات راهبردي فناوري اطالعات و مدرسه حكمت

 

 

اي است، و همه ما به نحوي تجربه مكررا رخ دادهحضور در يك مدرسه تقريبا براي همه افراد جامعه 

مدرسه، تقريبا و تصور افراد جامعه از تجربه ايم. از محيط مدرسه و سازوكارهاي آموزشي در آن را داشته

متفاوت هستيم. در  و تجربياتي اوقات، در برخي از مدارس شاهد تصاوير گاهي اماه شده است. تصويري شناخت

بسياري از اين تفاوتها، تفاوت محدود است و با ذكر چند جمله، مي توان آن را بيان كرد. اما زير اين گنبد 

اي است كه تجربه كننده آن، هر چه بيشتر آن را تجربه مي كند، تفاوتهاي بيشتري را مي يابد كه كبود، مدرسه

دارد، و سواالت  يننده را به تفکر وا ميبتفاوتهائي كه زيادي است؛ توضيح دادن آن براي ديگران نيازمند زمان 

 سومين سالبه عنايت خداوند متعال مدرسه حكمت، كه شهر بابلسر، كند؛  يجاد ميا يرا در ذهن و متعددي

، چه در سطح و تعليم و تربيت در آن مختلفي در باره آن، بحثهايمدرسه اي كه  فعاليت آن را تجربه مي كند.

در اين مقاله تالش مي كنيم تا بخشهائي از اين تجربه متفاوت شود. مي انجام ،هر بابلسر، و چه در سطح كشورش

 ياحساسي را كه از تجربه فضا از زبان يك بازديد كننده، الهمقدر را با خوانندگان محترم به اشتراك بگذاريم. 
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عباراتي از تجربه شخصي همكاران به  يت،در خالل اين روا. شودمي روايتشخص دست مي دهد، به  مدرسه

 تناسب در ميان متن ذكر مي شود. 

؛ در خيابان و جلوي در كه مي "با سالم، سالمتي، و در امنيت وارد شويد "،"ادخلوها به سالم آمنين"

د. سرم فتبر دلم مي ا بينم، آرامشي استوار بر سالم و سالمتي و امنيت، ايستم، با اولين تابلوئي كه باالي سر در مي

و هر كس كه به او حكمت داده شده، قطعا  را كمي باالتر مي كنم، "حكمت را به هر كس كه بخواهد مي دهد،

ه به باغچ مچشم م؛شووارد حياط مدرسه  ميخير بسياري به او داده شده است".  اينجا مدرسه حكمت است. 

و گياه كاشته نام يك كالس  قطعه، تابلوئي كوچكهر بر شده و با آجرهاي رنگي قطعه بندي هاي مدرسه كه 

باغباني هستند. مشغول  ، درون باغچهخود يدانش آموزان به همراه مرب از شده در آن را نشان مي دهد. چند نفر

 باشند.و دست به آچار همه دست به كار بچه ها اينجا بايد ايجاد مي شود كه  مناين گمان و شايد هم انتظار در 

 جعفري و گشنيز و كاهو دهن آدم را آب مي اندازد. 

"فاخلع نعليك انك بالواد  جلب ميكند: ابه در سالن ورودي كه مي رسم  نوشته اي روي تابلو توجهم ر

 جايي مقدس بهكنم . احساس مي "كفشهايت را دربياور، كه تو در سرزمين مقدس طوي هستي"، المقدس طوي"

 بچه ها در حياط در حال باغباني



قرار دارد جلو در كفشهايم را در جا كفشي طويلي كه  . اما مثل اينكه بايدرا در مي آورم يمكفشها ام.وارد شده

به  با نصب يك برچسب ،جاكفشيقسمت هر  ؛مسافت طوالني را بايد طي كنم تا جاي مناسب پيدا كنم. گذارمب

ماشيني كه دو طرف فرش با دو روي موكتهاي سالن كه پا مي گذارم،  .اختصاص دارديكي از دانش آموزان 

تي را در يسالن افتاده، و چند نفر از بچه ها كه اينطرف و آنطرف نشسته يا مشغول دويدن هستند، احساس صميم

م اينجا خانه است؟ بعيد نيست! احساس مي كنم كساني اينجا زندگي مي كنند. اين گمانآيا من ايجاد مي كند. 

دانش آموزان وقتي قوت مي گيرد كه يك بچه دو سه ساله بامزه، با آرامش از جلوي من رد مي شود، يكي از 

بعد به سوي اتاقي مي رود. احتماال بچه يكي از همكاران يا خانواده  كند؛و كمي با او بازي مي كنداو را بغل مي

و افراد آشنا ، كامال با محيط فتادهبه اينجا نيا شگذرامروز دانش آموزان مدرسه است. ولي معلوم است كه فقط 

 در اينجا است. بچه ها و همكاران هم جوري برخورد مي كنند، انگار حضور بچه هاي همكاران و خانواده ها

 تقريبا عادي است. مگر اينجا مدرسه نيست! 

هم با نام هاي زيبايي قرار گرفته  كناركالس ها در يك رديف در سالن نگاهي به كالسها مي اندازم. 

)عج(. اما اينها كالس چندمند؟ از  كالس صاحب الزمان كالس پروانه ها، كالس مومنين،كالس بهشت، اند.

ز روزنامه ديواري و نقاشي و ديوار مدرسه كما بيش مانند مدارس ديگر پر اشوم. روي تابلوشان كه متوجه نمي

قرار  با فاصله اي كوتاه از همكه  نآو آياتي از قر الهياز اسماء تابلوهائي  مياناين در نظاير آن است. اما 

كند مي ايجاد مذهنرا در سئوال به عالوه فضاي كامال خالي و بدون مانع و ميز و صندلي در سالن، اين  ،اندگرفته

يك جا مهري ديواري كه ظاهرا با چوب توسط خود بچه ها ساخته شده، اين  ؟استاينجا يك مسجد آيا كه 

شايد هم همه با هم! بر خالف اغلب  يا خانه؟ است، كند. باالخره اينجا مدرسه است، مسجدتصور را تقويت مي

 ي، روابط اجتماعيو گروه يفرد يهايو توانمند يتيات شخصيمهارت و خصوص ارتقاء ابعاد دانش،

برنامه مدرسه حکمت قرار  يکانون توجه برنامه درس در ،مات قرآن واسالميدر پرتو تعل يزندگ يو مهارتها

-يکه در آن احساس آرامش م ،دانش آموزان است يبرا يمن و پناهگاهادارد. مدرسه حکمت به عنوان م

و  يخود جوش است. مدرسه حکمت مدرسه زندگ يريادگي يبرا ييا ن احساس آرامش مقدمهيو ا ،کنند

  ين بستر سازيو ا ،سازدي دانش آموزان فراهم م يت را برايط فعالياز منابع و شرا يط غنيتجربه است که مح

 رد.يشان صورت گيات فرديق و خصوصيدانش آموزان مطابق استعدادها، عال يريادگيکند تا ي کمک م

 



در اينجا  نوشته شده،و دشوار براي خواندن پيچ در پيچ  ،مساجد كه آيات نوشته شده بر ديوار با خطوط درهم

، كه ترجمه فارسي روان هر تكه است آيات نوشته شده بر تابلوها، با خط روان و ساده، به صورت تفكيك شده

"رب ادخلني  ؛آيات هم آيات كامال كاربردي و ملموس براي بچه ها است زير همان تكه نوشته شده است.هم 

"و قل ل كن، با صادقت خارج كن"؛ مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق"، "پروردگارا مرا با صداقت داخ

؛ "انما يخشي اهلل من عباده لعبادي يقولوا التي هي احسن"، "و به بندگانم بگو چيزي را بگويند كه بهترين است "

 .  از خدا مي ترسند" دانشمندبندگان العلماء"، "فقط و فقط 

با قاب ثابتي است كه ظاهرا همه بچه ها و كالسها در آماده  روزنامه ديواريعنوان  "حكمت نامه"،

شماره هاي قبلي آن را ديده بودم. ظاهرا  اين  ،اند. بله يادم آمد در سايت وبگاه مدرسهكردن آن نقش داشته

حكمت نامه عالوه بر ستونهاي ثابتي كه به هر كالس اختصاص داده شده، و آن كالس بايد هفتگي مقاله خود 

را در آن درج كند، ستونهاي مختلف ديگري هم دارد كه دبير هر كدام از آن ستونها، يكي از دانش آموزان 

 است. 

يك جا . نصب شده استگردش هاي علمي و كوهنوردي هاي اخير عكس هاي  آنطرف روي ديوار

ظاهرا  جاي ديگر در دامداري؛  ؛و درجاي ديگر در يك كارگاه نساجي در كوه و  وسط جنگل؛دانش آموزان 

شنيده بودم كه تقريبا هر هفته يا هر دو هفته يكبار، گردش علمي يا  .اين مدرسه دست به گردشش خوب است

روي هر بخش  است.چشمم به قفسه اي مي خورد كه پر از سنگ هايي با شكل هاي مختلف  دي دارند. كوهنور

 كالس امام حسين عليه السالم در شكل ميزگرد



از قفسه اسم يك كالس نوشته شده است .حدس مي زنم اين سنگها به عكس هاي كوهنوردي كه قبال ديده 

قرار گرفته است. كنار قفسه سنگها، يك ميكروسكوپ، يك دوربين فيلمبرداري و پروژكتور  بودم ارتباط دارد.

هيچ مربي كنار آن نيست. تصوير ميكروسكوپ از طريق دوربين و پروژكتور روي ديوار افتاده است. اول متوجه 

انگار شاخه يك بوته جنگلي است. بعدا متوجه مي شوي يك پاي مگس است! گه گاه  نمي شوي كه چيست؛

آن ور مي روند، و نمونه هاي ديگري را كه در كنار  آموزان، در هنگام عبور از سالن، كمي بايكي دوتا از دانش

عجيب است؛ ميكروسكوپ قرار گرفته، يا نمونه هائي كه خودشان آورده اند، زير ميكروسكوپ قرار مي دهند. 

روي ميز نوشته  ؟رها شده استدر اختيار بچه ها يك ميكروسكوپ گرانقيمت و دوربين فيلمبرداري وسط سالن 

سكوپ دچار مشكل شديد، به دانش آموزان شيفت امروز مراجعه كنيد. جائي براي نام دو اگر در تنظيم ميكرو

! ولي هيچ نامي در آن نوشته نشده استامروز دانش آموز شيفت امروز هم روي ميز قرار داده شده است. البته 

 كمي كه با ميكروسكوپ ور مي روي،  سروكله يكي از دانش آموزان شيفت هم پيدا مي شود.

تابخانه قرار گرفته. كتابخانه در معرض ديد و استفاده مستقيم بچه ها است. بچه ها بدون آنطرف  قفسه ك

هيچ تشريفاتي در هنگام عبور از سالن، كتابها را زير و رو مي كنند و كتاب مورد نظر خود را بر مي دارند. 

مجموع منظم و طبقه بندي كتابخانه در عين آزاد بودن آن، و آشفتگي كه در كتابهاي هر طبقه وجود دارد، در 

شده است. دسته بندي موضوعات كتابخانه بر اساس موضوعات كاربردي و زمينه هاي عالقه و شناخت بچه ها 

 

به عنوان مربي كالس سوم برايم تدريس در يك مدرسه تركيب گرا بسيار جالب بود. با آن كه 

دريس من بود اما بسيار عالي توانستم تدريس نمايم و اين موفقيت را مديون تعليم به شيوه ي تاولين سال 

بسيار جالب، درس علوم در سال سوم مي باشد كه تمام فصول آن را  به تركيب گرا هستم. مثال نمونه ي 

صورت تركيبي تدريس نمودم. مثال فصل سوم) گوناگوني گياهان( آن كامال در كالس باغباني و گردش 

 ؛ بصورتيكه براي دانش آموزان ملموس بوده است تدريس شد ،هاي علمي به صورت بسيار عيني و جالب

)پايه  براي سال بعدكه  ؛ در اين حدالبي فراتر از كتاب درسي خود را نيز فرا گرفتندكه دانش آموزان مط

 طبق قواعد مدرسه حكمت من هم ان شاء اهلل با بچه ها در آن كالس همراه خواهم بود، احتماال كه (،چهارم

 .نخواهد بودفصل اول و دوم كتاب علوم سال چهارم  مفصل نيازي به تدريس



است. كدگذاري ساده اي هم روي طبقات ذكر شده است. صبر كن ببينم! روي هر طبقه اسم يك دانش آموز 

قه است؛ و هر روز بايد طبقه حوزه مسئوليت خود را هم نوشته شده است. ظاهرا اين دانش آموز مسئول اين طب

 مرتب كند. 

از قفسه   او  ؛مي رود ،شاگردي از كالس خارج ميشود و به طرف قفسه اي كه در انتهاي سالن قرار دارد

 يك عدد كره بر ،ها قرار دارد را  را بازكردهدر يخچالي كه كنار قفسه خوراكي ،عسل و نان بر مي دارد

مي رود و از روي مانيتور شكل مواد خوراكي  قرار دارد،به طرف كامپيوتري كه در نزديكي اش ؛ سپس داردمي

، و دنبال كارش مي رود. انگار فروشنده اي اينجا كندوارد ميرمز خود را   ؛كه برداشته بود را انتخاب مي كند

 نيست! 

و برنامه كالسها و مدرسه و فعاليتهاي تمام كالسها در جدول بسيار مفصلي روي ديوار نصب آن روبر

شده است. وقتي جدول را مي بينم، به نظرم مي آيد تقريبا جزئيات تمام فعاليتهاي مدرسه در آن پيش بيني و 

جم زياد، تعدد و تنوع ، حكردجلب به خودش برنامه ريزي شده است. چيز ديگري كه نظر من را در اين برنامه 

فعاليتهائي است كه در برنامه مدرسه قرار دارد. معلوم است كه اينجا مدرسه پر جنب و جوش و فعالي است. اما 

اينهمه كار را انجام دهند؟ آيا هماهنگ كردن اين كارها كار  وقت مي كنند و توان دارند تاآيا واقعا آنها 

 دشواري نيست؟

 كالس امام حسين عليه السالم در حال كار گروهي رياضي



آقاي  . فراموش كردم بگويم كه در هنگام بازديد،نگاهي بياندازمعالقه مند مي شوم به داخل كالسها 

جهانيان مدير دبستان پسرانه مرا همراهي مي كنند، و به سئواالت من جواب مي دهند. ايشان توضيح مي دهند كه 

كالس، راهنمائي پسرانه با دو كالس  6در حال حاضر سه مدرسه در يك ساختمان قرار دارند. دبستان پسرانه با 

كالس )فقط تا سوم ابتدائي( با درب ورود و مسير ورودي  4)اول و دوم( در طبقه اول، و دبستان دخترانه با 

شويم. خانم با هماهنگي ايشان وارد كالس امام حسين عليه السالم مي متفاوت  ساختمان، در طبقه دوم قرار دارد.

كه  به شخصي اتالق مي شود هستند. متوجه شدم كه اصطالح مربي در مدرسه حكمت نوروزي مربي اين كالس

مدير آموزشي يك گروه دانش آموز است. مربي هم از يك سو معلم، از سوي ديگر مرشد، و از سوي ديگر 

و هم فرايند آموزشي دانش آموزان يك كالس را طي چند هم با آنها در كالس زندگي مي كند،  ،معلم است

ضمنا بگويم كه باال رفتن  مديريت مي كند. او سال به سال همراه دانش آموزان كالس خود باال مي رود. سال

هم در اينجا به معناي تغيير اتاق كالس نيست. اتاق و ميزهاي بچه ها ثابت است؛ و سال بعد هم بچه ها در همين 

تجهيزات متعلق به آنها است، و برنامه  و پشت همين ميزها قرار دارند. كالس و با همين نام كالس، ،اتاق

نفر تحصيل، يا بهتر است بگويم  15آموزشي آنها هم دراز مدت و چند ساله است. در هر كالس حداكثر 

كنند. كالس امام حسين عليه السالم امسال موضوعات پايه چهارم  را دنبال مي كنند. اين اصطالحي زندگي مي

حکمت خدا بوده که  که نه قطعا ؛د حکمت خدا بوده که من را با مدرسه حکمت آشنا کردهيشا

 ،خانه دوم بچه ها را پر کند يکلمه توانسته جا يواقع ي. حکمت که به معنااستب من شده ين افتخار نصيا

 يبيها احساس غرکه بچه يستميو س ينيد يارزش هاستم برخاسته از يبا س .ن معنا رنگ عمل بپوشانديو به ا

اه مدرسه گشين جانب که مسئول آزمايکنند. در بخش مربوط به ايا خود مدرسه را اداره ميو گو ؛کنندينم

 يشگاهين آزمايباشد چن يين مدرسه ايد دراستان کمتريکه شا يلي، توانسته با فراهم آوردن مواد و وساهستم

بچه ها با  محيطي كه در آن .د آورده استيپد يشگاهيو آزما يط بصريک محيها بچه  يبرا ،داشته باشد

ن يباشد که ا .ر بودن در بحث شاخه علوم بتوانند در قدرت به دست آوردن علم کوشا باشنديانجام و درگ

 حکمت روز افزون گردد.  يت برايموفق



ديگر يعني در پايه چهارم تحصيل مي كنند. اين اصطالح معناي ديگري هم است. اين به زبان مدارس  "حكمتي"

دارد. يعني اينكه دانش آموزان يك كالس در عين قرار داشتن در يك پايه، ممكن است به موضوعات پايه هاي 

 قبلي يا بعدي هم وارد شوند.

بسيار سبك و دو تكه ساخته با چوب، فضاي كالس هم براي من خيلي عجيب بود. ميزهاي بچه ها  

شده، كه هم مي توان به شكل ميز تحرير، و هم به شكل ميز مكتبي )كوتاه در هنگام نشستن بر روي زمين( از آن 

به كالسهاي مختلف كردم، در نگاهي كه ميزها و صندلي ها به سادگي در كالس جابجا مي شود.  استفاده كرد.

م كه هر كالس طبق سليقه و نياز خودشان )ظاهرا خود بچه ها( ميزهايشان چيده مي شود. مدتي هم متوجه شد

كه در كالس امام حسين عليه السالم بودم، بچه ها با راهنمائي مربي بر حسب موضوع و درس مورد نظر، آرايش 

ياضي كه كارشان به صورت گروهي در گروههاي سه چهار نفره ميزها را چند بار تغيير دادند. براي درس ر

انجام مي شد، هر سه چهار نفر، ميزهايشان را به هم چسباندند و يك ميز بزرگتر را ايجاد كردند. در هنگام 

در  همه ميزها مانند يك سالن جلسه به صورت دايره چيده شد.كالس ديگر كه عنوانش"معلمان كوچك" بود، 

 وز يك بحث اجتماعي توسط يكي از دانش آموزان ارائه و بين بچه ها به بحث گذاشته شد. اين كالس امر

، طبق قد و اندازه بچه ها هم تنظيم شده بود، و با رشد بچه ها قابل تغيير ارتفاع بود. اين هاميز و صندلي

وز چند سال از اين تجهيزات مسئله با توجه به اينكه ميز و صندلي به هر كدام از بچه ها تعلق دارد، و دانش آم

 بچه ها مشغول كار با رايانه خودشان



استفاده مي كند، قابل توجه است. عالوه بر ميز و صندلي، هر كدام از بچه ها يك قفسه دارند كه هم وسايل و 

در روي آن قرار دارد. بر كتابهايشان روي آن قرار گرفته، و هم  رايانه شخصي آنها )رايانه كتابي يا نوت بوك( 

ك جلد قرآن كريم قرار دارد. جلسه قرآن اولين جلسه روزانه است كه براي همه باالترين طبقه قفسه بچه ها، ي

به مدت نيم ساعت يا بيشتر برگزار مي شود. متوجه شدم كه جلسات قرآن ديگري هم در   8ساعت از كالسها 

 طول روز به شكلهاي مختلف در مدرسه برگزار مي شود. 

رسه حكمت اولويت بر اين است كه موضوعات در از درس "معلمان كوچك" نام بردم. ظاهرا در مد

با درگير كردن بچه ها در كاربردها عملي و ملموس، زمينه  قالبهاي تركيبي و كاربردي ارائه شود. يعني درسها،

يادگيري موضوعات مختلف كتابهاي درسي را براي بچه ها فراهم كنند. ضمنا تا حد ممكن خود بچه ها درگير 

د. بچه ها خيلي نقش فعالي را دركالسها ايفا مي كنند. كالسها كمتر به شكل سخنراني برگزار و تعيين كننده باشن

 كالسهاي باغباني، كسب و كار، سير و سفر، نمونه هائي از كالسهاي تركيبي هستند.مي شود. 

-طول كشيد. پس از آن بچه ها شروع به انجام تكاليف )اينجا به آن كار 10:30كالس تا حدود ساعت 

تمرينهاي خودشان را حتي -خانم نوروزي توضيح دادند كه بچه ها كارخودشان كردند.  ( تمرين مي گويند

االمكان در مدرسه انجام مي دهند؛ مگر اينكه خود دانش آموز بخواهد كارش را به خانه ببرد، يا حجم 

تمرينها -كارهايش در يك روز زياد باشد و مجبور باشد تا بخشي از آن را در خانه انجام دهد. انجام تمام كار

تمرين مربوط به معلم ديگري باشد. بعضي از موضوعات -ط مربي نظارت مي شود؛ حتي اگر آن كارتوس

: 

. آموزندياست که م يگوناگون ينمودن دانش ها يکاربرد ،ن مدرسهيا يژگين ويمهمتر  

ما  ملموس  و مشهود است.   ان  شاءاهلل و  به   يکنون ياست  که  فقدان آن در جامعه   ين  همان  معضليا

در  تا ؛گردد ين  هدف  محقق ميا مديريت و همه همكاران،غ يدر يب  يت وتالش هاي؛ با درا يفضل اله

اساسنامه جامعه دانش نکه،  بر اساس يشوند. نکته قابل مالحظه اعالم وکاردان وارد جامعه  ينده جوانانيآ

الگوي كوچكي از ساختارهاي قواي  ،(نوشته شده توسط خود دانش آموزان ي)قانون اساسآموزي مدرسه 

؛ و دانش آموزان به صورت عملي ساختارها، مقررات و مفاهيم عملي اين شود ياجرا م  كشور، در مدرسه 

 كنند. ميحوزه ها را تجربه 

 



تمرين بچه ها تقريبا -بصورت تخصصي توسط معلمين ديگر براي بچه ها تدريس مي شود. در هنگام انجام كار

 آزادانه به بيرون از كالس رفت و آمد مي كردند و خوراكي مي خوردند. 

ي اين مدت هيچ صداي زنگي به گوشم نخورد. از يكي از بچه ها سئوال كردم؛ گفت عجيب بود كه ط

برنامه مان كالسي ما بر ديوار و مفصل تر آن براي تمام سال در اين دفترچه مشخص شده است)يك كتابچه 

اي مدرسه برگي را نشانم داد كه مشابه همان برنامه اي بود كه در سالن نصب شده بود، و برنامه ه 30-20حدود 

و كالس را تا آخر سال مشخص كرده بود(. ديگر ما زنگ نداريم. هر موقع ساعت يك كالس يا كاري برسد، 

 مربي كالس را شروع مي كند.  

شد. بچه ها كه چند تا از آنها چند دقيقه بود كه بيرون كالس مشغول بازي بودند، بدو بدو  11ساعت 

بيرون رفتند. "كجا مي روي؟" من از يكي از  دوان دوانرا برداشتند و خودشان را به كالس رساندند، وسائلشان 

ها خانم نوروزي توضيح دادند: "بچه ، و رفت!كاوش"گفت : "غرفه  در حالي كه مي دويد بچه ها پرسيدم!

تمرين دارند يا غرفه. غرفه هاي مختلفي روزهاي مختلف برگزار مي شود كه -يا كار 2تا  1و  12تا  11ساعت 

ه ها بستگي به عالقه خودشان مي توانند در آنها شركت كنند". عالقه پيدا كردم سري به اين غرفه ها بزنم. در بچ

نفر از بچه ها دور يك معلم حلقه زده  15-10سالن مدرسه يك پارچه در گوشي اي پهن شده بود و حدود 

ي دستي، خانم واخيده ". بچه ها بودند. روي تابلوي كوچكي كه آن وسط بود نوشته شده بود: "غرفه هنرها

مشغول ساختن چيزي با كاغذ و مقوا بودند. پرسيدم "غرفه كاوش كجاست؟"؛ بچه ها مرا به آزمايشگاه كه در 

 طبقه باال بود راهنمائي كردند. بچه ها با معلم غرفه شان مشغول انجام يك آزمايش شيميائي بودند. 



بين غرفه ها اينطرف و آنطرف سرك مي كشيدم كه اذان شد. جنب و جوشي در سالن به راه افتاد. چند 

تا از بچه ها مشغول پهن كردن نوارهاي منظم كننده صفوف نماز جماعت و چيدن مهر و كارهاي ديگر شدند. 

اغلب بچه ها حتي از كالس اول ابتدائي در نماز  ود،نماز جماعت شروع شد. با اينكه هيچ اجباري در كار نب

شركت مي كردند. حتي تا جائي كه من ديدم هيچكس بچه ها را براي شركت در نماز ترغيب هم نمي كرد. 

نكته اغلب مربيان و كاركنان هم حضور داشتند.  ولي بچه ها با جنب و جوش و عالقه در نماز شركت كردند.

كه حتي بچه هاي اول دبستان در صف اول نماز پر بودند. چند نفر از مربيان براي اينكه  جالب ديگر نماز اين بود

و يك پل ارتباطي ايجاد كردند. ظاهرا  ،هاتصال به صفهاي بعد دچار اشكال نشود، خودشان را بين بچه ها جاكرد

چه ها با توجه به اقتضاي ايست. سر نماز هم باينجا هيچ مربي به هيچ دانش آموزي نمي گفت كه در اينجا نه

سنشان شيطنت و ورجه وورجه مي كردند. اما جالب اين بود كه براي مربيان و بچه هاي بزرگتر، نا آرامي بچه 

هاي كوچكتر عادي بود و با آرامش با آنها برخورد مي شد. انگار نه انگار كه اين اتفاقات دارد مي افتد. براي 

 سفره هاي باصفاي نهار در سالن



بود و شكل منظم و سكوت آن داشتم، اين نماز جماعت كمي عجيب  من كه عادت به نمازجماعت مساجد با

 واسم پرت مي شد، اما ديگران ظاهرا برايشان عادي بود. ح

يكي از مسئولين مدرسه بين نماز متوجه شدم كه چند تا از بچه ها حركاتي غير معمول انجام مي دهند. 

با لبخند گفت:"اينجا دانش آموزان مختلفي با طيف توانمنديها و بعضا  كه كنار من نشسته بود و تعجب مرا ديد،

مشكالت متفاوت تحصيل مي كنند، از دانش آموزان تيزهوش گرفته، تا دانش آموزان عادي و دانش آموزان 

م:"آيا اين تفاوتها در آموزش و يادگيري آن بچه ها مشكل كم توان و داراي مشكالت خاص". من سئوال كرد

و  فضا"اتفاقا ايجاد نمي كند؟ باالخره دانش آموزان هر كدام اقتضائات خاصي دارند". ايشان توضيح دادند كه:

وري است كه هر دانش آموز با توجه به اقتضائات و خصوصيات خودش چيز ياد مي گيرد. ما طبرنامه آموزشي 

ي بچه ها را به هم نمي بنديم كه مجبور شوند با هم حركت كنند. دانش آموز تيز هوش به اندازه خودش اينجا پا

ياد مي گيرد و دانش آموز دير آموز هم به اندازه خودش. هر كسي فرصت پيدا مي كند به اندازه توان خودش 

اينجا ما شاگرد اول و شاگرد ود. چيز ياد بگيرد. و از هر كسي به اندازه توان و خصوصيات خودش انتظار مي ر

آخر نداريم. همه با خودشان و توانمنديهاي خوشان سنجيده مي شوند و تالش مي شود كه توانمنديهاي 

وري است كه اين كار را امكان پذير مي كند. ط. برنامه درسي و سازوكار آموزشي خودشان افزايش پيدا كند

خودشان را دريافت مي كنند. بچه هاي پر استعداد هم به اندازه توان بچه هاي كم توان حمايتهاي مورد نياز 

خودشان خوراك و فضاي كار پيدا مي كنند؛ حتي بسيار بيشتر از آنچه در مدارسي كه فقط اين گونه از بچه ها 

تر و را جذب مي كنند، و آنها را با محتواي با حجم زياد بمباران مي كنند. بخصوص اين بچه ها در شرايط سالم

طبيعي تري از اينگونه مدارس رشد كرده، و شرايط واقعي را تجربه مي كنند، و تعامل با دانش آموزان كم توان 

 ر". با توضيحات ايشان سئواالت زيادي در ذهن من ايجاد شد. اين خيلي خوب است اما آخرا ياد مي گيرند

با اطمينان و  شي چيست؟ احساس كردمخاص آموزآن برنامه درسي و سازوكار ؟ شودامكان پذير مي چطور

ر يکه به نظرم تعب يفتد ، اتفاقيب يد اتفاق مهميبا يياست که گو يند به سمتيکنم فرآ ياحساس م

 و شوديگر عوض ميشان با همديجا يو مترب يمرب يبخشد و گاهيخود را به ارتقاء م يجا ،متقابل ريثات

سروته مشهود  يگاه  ب يهاگر قصهيد از شتريستن بيز يينجا، درست  و با افتخار و خداينکه در ايباالخره ا

 است .



آرامشي كه در صحبت مربيان و كادر مدرسه وجود داشت، و آرامشي كه در بچه ها مشاهده مي كردم، اين 

  !. اما احتماال بايد چيزهاي زيادي از مدرسه بدانم تا دقيقا متوجه شوم چگونهدر حال رخ دادن استواقعا اتفاق 

مشغول كار شدند. در سالن  با شور و شوقد از نهار ناگهان هياهوئي در سالن اتفاق افتاد. همه بچه ها بع

كپه كپه پارچه زيرانداز و سفره هاي كوچك به صورت صميمي پهن شد. بچه ها ديسها و كاسه هاي برنج و 

فضاي خوردن نهار بسيار خورشت و ماست را از آشپزخانه گرفته و سر سفره مي گذاشتند. نهار ساده ولي 

مربيان و كادر دلچسب بود. برايم خيلي عجيب و جالب بود كه، هر كدام از بچه ها كار خودش را مي دانست. 

مدرسه در فعاليتهاي نهار دخالت كمي مي كردند. تك و توك در برخي از كالسها اصوال مربي اي هنگام نهار 

اي خود را به سالن پشت مي بردند. آقاي جهانيان به من پيشنهاد ها سيني هاي غذحضور نداشت. بعد از نهار بچه

دادند كه بروم و سرنوشت سيني هاي غذا را ببينم. آن پشت يك حوض زيبا بود كه كناره آن سه سكو براي 

 دستهنشستن ساخته شده بود. بچه ها سيني هاي غذا را در داخل حوض آب مي انداختند. پس از چند دقيقه يك 

ا و مربي شان كه ظاهرا امروز ظرف شستن بر عهده كالس آنها بود، آمدند و در اطراف حوض كار از بچه ه

شستن ظرفها را شروع كردند. برخي مي شستند، برخي آب مي كشيدند، و يكي از بچه ها هم ظرفهاي آب 

اي شده اند. بچه ها كشيده شده را در گاري آبچكان بزرگي قرار مي داد. كامال معلوم بود كه در اين كار حرفه 

هم در عين اينكه كار سختي بر عهده آنها گذاشته شده بود، كار خود را با لذت انجام مي دادند. در چهره بچه 

 و ظرف شستن بعد از نهار



ناراحتي از كار مشاهده نكردم. به سالن برگشتم. گروههاي ديگري از بچه ها هيچ احساسي از اجبار و كاهلي و 

سالن بودند. انگار در مدرسه كار براي بچه ها كامال نهادينه شده ها مشغول جمع كردن سفره ها و جارو كردن 

 است. 

يكي از مربيان كه از صبح كه آمدم نامش را بر زبانهاي دانش آموزان و مربيان به كرات شنيده بودم، با 

بچه ها مشغول سروكله زدن و بازي بود. چند دقيقه اي بازي ايشان با بچه ها را نگاه مي كردم. احساس كردم 

همين هم با بچه ها اينقدر خوب ارتباط ايشان در عين بزرگ شدن، هنوز مي توانست مثل بچه ها فكر كند. براي 

برقرار مي كرد. ساعت يك شد. بدون اينكه زنگي بخورد، سالن كم كم خلوت شد. كالس ها و  كارتمرين و 

غرفه هاي بچه ها شروع شده بود. آقاي ولي زاده وسط سالن تنها ماند. از ايشان در مورد مدرسه سئوال كردم. از 

کنم در مدارس  يدم و تجربه کردم که فکر ميد  ياديز يزهايحکمت چ يبعد از ورود به مدرسه 

  ن است کهيحکمت مشاهده کردم ا يکه در مدرسه  يزين چيا کم رنگ است. مهمتريگر وجود ندارد يد

کند )طبق نظام آموزش وپرورش( که از  يک خط بسته حرکت مياست که در  يگر معلم کسيدر مدارس د

او  يعنيرسد. يخط م يبه انتها يليان سال تحصيکند و در پا يک سر خط حرکت مياز  يليسال تحص يابتدا

ک خط ير يدر مس يدر مدرسه حکمت مرب يولکند  يم ير خود را طيک چارچوب بسته و محدود مسيدر 

ت دارد که باعث ينها يتا ب يين خط انتهايا يکند ول يک سر خط حرکت ميکند که از  يباز حرکت م

دا يت دانش آموزان پيخالق يآن قوه  يو درپ ،ت خوديپرورش و گسترش خالق يبرا يفرصت يشود مربيم

 ابد.يبعد هم ادامه م يوسته در سال هاير به طور پين مسيو ا ،کند

شگاه يحکمت در ذهن من نقش بست حضور دانش آموزان در نما يکه از مدرسه  يزين چياول  

آنها دارد.  ياجتماع يدر زندگ يبهاره سال گذشته بود. حضور فعال دانش آموزان در بازار کار نقش مهم

آورد  يدر وجود آنها به وجود م ياعتماد به نفس يحضور دانش آموزان کم توان درکنار دانش آموزان عاد

جاد يدانش آموز ا يگاه را براين جايتواند ا يگزاف هم نم ينه هايبا هز يحت يياستثنا يچ مدرسه يکه ه

دانش آموز جهت  يبرا يتواند فرصت يم يحيتفر – يعلم يحضور فعال دانش آموزان در گردش ها. کند

جاد يد ايجد يو کسب تجربه ها يفرهنگ – يمهارت – يمذهب – يمختلف اجتماع ينه هايشتر با زميب ييآشنا

 .داشته باشدي در مسائل آموزش يتواند نقش مهم يد ميجد يرات کتاب درسييکند که با توجه به تغ



. ايشان برايم توضيح دادند كه كار بچه ها در مدرسه فقط به ظرف شستن و كار كردن بچه ها تعريف كردم

باغباني و تميز كردن مدرسه ختم نمي شود. تقريبا هر كاري كه بتواند توسط بچه ها انجام شود، به بچه ها 

اي مثال همين حوض ظرفشوئي، يا گاري حمل سيني هواگذار شده، يا آنها در آن كار مشاركت داده مي شوند. 

غذا، يا سالني كه همين االن در پشت بام مشغول ساخت آن هستيم، با مشاركت جدي خود بچه ها انجام 

شود. ضمن آنكه مراسم و برنامه هاي مدرسه هم تا حد زيادي توسط خود بچه ها مديريت و اجرا مي شود. مي

ينجا بچه ها ياد مي گيرند چگونه اينجا بچه ها چيز خيلي بيشتري را نسبت به كتابهاي درسي ياد مي گيرند. ا

 زندگي كنند. 

صبح تا ساعت سه  8ها از ساعت بچه ساعت سه شد. بازهم داخل كالسها اينطرف و آن طرف مي روم. 

امه دارند. ضمن آنكه مي برن 5هم بعضي روزها تا ساعت  3بعد از ظهر، در مدرسه حضور دارند. بعد از ساعت 

انتظار داشتم سر ساعت سه زنگي به صدا در بيايد و بچه ها نظير آنچه هميشه در مدرسه بمانند.  7توانند تا ساعت 

از كالسها بيرون بريزند و مانند آزادشدگان از زندان، به سمت درب  از بچگي تا امروز در مدارس ديده بودم،

، كسي درب كالس را زد 3نه صداي زنگي آمد و نه هجومي! فقط سر ساعت  نجامدرسه هجوم بياورند. ولي اي

و گفت :سرويس آقاي فالني دم درب است. چند تا از بچه ها هم كه مشغول كار بودند، تند و تند كارشان را 
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ز جمع و جور كردند. در اين بين نام چند راننده سرويس ديگر هم اعالم شد. ولي بچه ها انگار نمي خواهند ا

در حالي كه كاپشنش را مي پوشد، يادداشتي  ها سرپا ايستاده است،كارشان، و از مدرسه دل بكنند؛ يكي از بچه

توي دفترش مي كند و دفترش را توي قفسه مي گذارد. درب رايانه اش را مي بندد. كيف كمري كوچكي را 

مي دارد. توي كالسور كوچكش را كه آرم مدرسه حكمت روي آن است و همه بچه ها يكي از آن دارند، بر 

نگاه مي كند، و آن را توي كيف كمري مي گذارد. به سمت درب كالس راه مي افتد. با خانم معلم و بچه ها 

برمي گردد و يكي دو تا از كتابها و دفترش را  به سرعتخداحافظي مي كند. ناگهان انگار چيزي يادش افتاده! 

ه بچه ها يكي از آن هم دارند مي اندازد و به سمت درب مي رود. توي كيف بزرگ آبي رنگي كه انگار هم

و  رضاسرش را توي كالس مي آورد و مي گويد، آقاي  ،(مسئول سرويسهابدري )شود و آقاي درب باز مي

تقي  آقايهنوز داري با رايانه كار مي كني؟ تو  رضا، سرويستان رفت، چند بار بايد صدايتان كنيم. حسينامير

همانطور كه سر پا ايستاده و  رضابدو، چكار داري مي كني!  رضاهم مي گويد،  كالس ابن سينا( مربينژاد )

كاپشن و كيفش را برداشته، آخرين كليد را در متني كه مشغول تايپ كردن آن بود مي زند، و پنجره را مي 

 سريع ولي بلندي هم مي كند. درب رايانه را مي بندد، و به سمت درب مي دود، و خداحافظي  با عجلهبندد، و 

تقي  آقايبچه ها رفتند. اما چند تا از بچه ها با خيال راحت نشسته اند و كارشان را مي كنند.  چند تا از

گويد: يكي از بچه ها لباس كار مي پوشد؛ به مربي ميهم پشت ميزش نشسته و كارهاي خودش را مي كند.  نژاد

"من مي روم پشت بام به آقاي سيفي در جوشكاري كمك كنم". از كالس بيرون مي روم. هنوز جنب و جوش 

زيادي در مدرسه ديده مي شود. البته االن كمتر شبيه يك مدرسه است. بيشتر شبيه يك مركز كار يا اداره است. 

 ادامه دارد.  5يان هر كدام مشغول كاري هستند. اين وضعيت كما بيش تا ساعت دانش آموزان و مرب

سالم  يزندگ يها را براران علم و دانش، آنيح فراگيت صحيحکمت، بر آن است تا با ترب يمدرسه

آموزان هر روز امبر و آل او موجب شده است که دانشيت قرآن، سنت پينده آماده کند. محوريو بهتر در آ

زات يتجهمنابع و دا کنند. يپ يبا معارف اسالم يقيمداوم و عم ييارتباط برقرار کرده و آشنا يعماًل با منابع وح

 هايزمينهمتعهد و متخصص در  يروين ...( و  و يکيالکترون ، کتابخانهرايانه فردي) خوب و غني يآموزش

 دارد. ييسزاران سهم بهيفراگ يو تعالکه قطعًا در رشد  است،حکمت  مدرسه يها يژگيگر ويمختلف از د



كنم. صحبت مي رايند آموزشيبرنامه درسي و ف در مورد پور، مربي كالس دوم دخترانهحسينبا خانم 

شود. يك ايشان توضيح مي دهند كه آموزش و تربيت در قالب يك برنامه مفصل و چند جانبه سازماندهي مي

سيستم نرم افزاري هم مديريت اين كار را بر عهده دارد. اينجا به اين سيستم "سما" مي گويند. مخفف "سامانه 

دانش آموزان در سما ثبت شده است. برايم سما را باز مديريت آموزشي" است. تمام فرايند آموزشي و اطالعات 

كنند. در سما نشان مي دهند كه وقتي مي خواهند كالسي را تشكيل دهند، چطور موضوع را انتخاب مي مي

كنند. پس از انتخاب درس و موضوع، جزئيات مفصلي از فعاليتها، تمرينها، مثالها، آزمايشها و چيزهاي ديگر 

مشاهده مي شود. اينها كارها و فعاليتهائي است كه براي آموزش اين فصل يا درس بايد  مرتبط با آن موضوع

 انجام دهند. مربي با دانستن اين موضوعات مي تواند كالس بسيار غني تري را برگزار كند. 

در كالس با بچه ها انجام دادند، نوبت نوشتن گزارش كالس درس را هم فعاليتهاي پس از اينكه 

كنند. اين مه همكاران مدرسه هر روز در سما گزارش كارهائي كه انجام داده اند را ثبت ميشود. همي

بخصوص در مورد اطالعات ارزيابي و وضعيت يادگيري دانش آموزان بسيار اهميت دارد. بر اساس همين 

ه وضعيت چند گزارشهاي ثبت شده، مي توان وضعيت دانش آموزان را مشاهده كرد. ايشان به من اجازه دادند ك

دانش آموز را از روي سيستم مشاهده كنم. اطالعات مفصل و چندجانبه اي از دانسته ها و مهارتها و خصوصيات 

 طبيعت و تاالب –يكي از گردشهاي علمي 



ابق دانش آموزان در سيستم ثبت شده بود. االن متوجه شدم كه چطور مربيان مي توانند براي هر دانش آموز، مط

 شرايط و توانائي هاي خودش، برنامه ريزي كرده، و براي او خوراك علمي و كاري فراهم كنند. 

وقت رفتن شده است. در حياط مدرسه مي ايستم و به داخل سالن كه هنوز جنب و جوش زيادي در آن 

ما متوجه شدم كه هر چند كه سئواالت بسيار زيادي برايم ايجاد شده بود، ابه چشم مي خورد، نگاه مي كنم. 

نمي توانم در يك روز، پاسخ تمام سئواالتم را بيابم. هر چه بيشتر مي ماندم، سئواالتم نسبت به اين مدرسه و 

تعليم و تربيت  كه مي كنم بهتر دركروالي كه در مدارس ديگر وجود دارد بيشتر مي شد. بعد از تجربه امروز، 

چيزي است كه ما خيلي بيشتري بايد در مورد چگونگي آن فكر كنيم، و كارمان را در مدارس با آگاهي و 

احساس مي كنم دامنه اثر مدرسه حكمت، خيلي بيشتر از دانش آموزان امروز و تدابير بسيار بيشتري انجام دهيم. 

سازوكار آموزشي كشور را تحت تاثير قرار دهد، طيفي  آينده آن باشد. مدرسه حكمت حتي اگر نتواند مستقيما

از خالء ها و سئواالت را پيش روي نظام آموزشي ما قرار مي دهد كه نظام آموزشي كنوني از پاسخ دادن به آن 

ناتوان است. و اين خالء ها و سئواالت مي تواند مقدمه حركتي باشد كه نظام آموزشي را به سمت جايگاهي كه 

 سوق دهد. ان شاء اهلل.  است،شايسته آن 
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