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مقدمه
به نام خداوند جان و خرد
نقـش تأثیـر و سـهم آمـوزش و پـرورش در توسـعهیافتگی کشـور ،در سـالهای
در بـاب ِ
گفتمانـی خوبـی را شـاهد هسـتیم .در ایـن میـان ،نقشآفرینـان این تحرک
اخیـر تحـرک
ِ
گفتمانـی ،از خانـوادۀ آمـوزش و پـرورش و فرهنگیـان فراتـر رفتـه و دانـش ،اندیشـه و
قلـم صاحبنظرانـی از حوزههـای اقتصـادی ،جامعهشناسـی ،علـوم سیاسـی و حتـی
حوزههـای صنعـت ،محیطزیسـت و مدیریـت را بـه خـود معطـوف سـاخته اسـت.
ورود اقتصاددانـان و صاحبنظـران حوزههـای علـوم اجتماعـی ،اقتصـاد و فنـاوری
بـه عرصـۀ آمـوزش و پـرورش بـرای شـکلگیری و تکویـن گفتمانـی ملـی بـا نقـش پررنـگ
آمـوزش و پـرورش ،بسـیار ارزشـمند اسـت .بـرای آنکـه مجموعـۀ ایـن گفتمانهـا و
تحرکهـای نظـری در حـوزۀ نظـام آموزشـی و مسـائل آن ،بـه یـک صورتبندی و شـا کلۀ
منسـجمی برسـد ،بـا مشـورت و کمـک اسـاتید و دوسـتان دانشـگاهی و فرهنگـی ،بـر آن
شـدم تـا ایـن دیدگاههـا و دستنوشـتهها را بهتدریـج تحتعنـوان «مـرگ مدرسـه؟»
سـامان دهـم .هماینـک جلـد نخسـت ایـن کتـاب پیـش روی مخاطبـان اسـت .رویکـرد
چیـره بـر محتـوای ایـن کتـاب ،نـگاه انتقـادی به مسـائل آمـوزش و پرورش کشـور از منظر
توسـعه اسـت.

در ایـن کتـاب ،پانـزده مقالـه و یـک میزگـرد از هشـت نویسـنده کـه طی سـالهای اخیر
ورزی اندیشـهای داشـتهاند ،گردآوری
در حوزۀ نظام آموزش و پرورش و توسـعه ،دسـت ِ
شده تا خوانندگان مسئلههای آموزش و پرورش را از منظر جامعهشناس ،اقتصاددان،
مدیر ارشـد رسـانهای و روانشـناس با هم ببینند.
ایـن کتـاب میتوانـد سـرآغازی برای صورتبندی منطقی و انتظامبخشـی به گفتارها
و نوشـتارهای انتقـادی بـه آمـوزش و پـرورش باشـد تا هم نویسـندگان و عالقهمنـدان را از
نگاههـای انتقـادی بهرهمنـد سـازد و هـم در عیـن حـال کاسـتیها و مزیتهـای گفتارهـا
در ایـن همکنـاری ،روشـن و تکمیل شـود.
در این مسـیر ،از همراهی و همکاری نویسـندگان زیر صمیمانه سپاسـگزاری میکنم؛
(بـه ترتیب حـروف الفبا):
خسـرو باقری ،دکتری فلسـفه تعلیم و تربیت از دانشـگاه نیوساوث ویلز استرالیا ،عضو
هیئت علمی دانشـگاه تهران
شیوا دولتآبادی ،دکترای روانشناسی ،استاد بازنشسته دانشگاه عالمه طباطبایی
محسن رنانی ،دکترای اقتصاد ،عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
حسـن عشـایری ،دکتـری عصبشناسـی از دانشـگاه فرایبـورگ آلمـان ،عضـو هیئـت
علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران
نعمـتاهلل فاضلـی ،دکتـرای انسانشناسـی و مطالعـات فرهنگـی ،اسـتاد دانشـگاه و
عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی
مقصـود فراسـتخواه ،دکتـرای تخصصـی برنامهریـزی توسـعه ،عضـو هیئـت علمـی
دانشـگاه
و زندهیاد محمدامین قانعیراد ،چهرۀ درخشان جامعهشناسی
ا کنون در ایستگاه اول توسعه هستیم و این کتاب به اینجا ختم نمیشود و بنا بر آن
اسـت تا در مجلدهای بعدی «مرگ مدرسـه؟» ،نقدها و یادداشـتهای دیگر منتقدان

گرد هـم آوریم و این
آمـوزش و پـرورش را پیرامـون مسـئلههای اساسـی آمـوزش و پرورش ِ
مسـیر روشنگری را ادامه دهیم.
در پایان بر خود فرض میدانم از تالش باورمندانۀ دوسـتان و همراهان عزیزم ،جعفر
محمدی مدیرمسـئول سـایت عصر ایران ،رضا هوشـمند مدیر انتشـارات مشـق شـب و
کانـون خـرد و توسـعه ایرانیـان (کافـه خـرد) کـه در پدیـداری ایـن کتـاب نقـش بهسـزایی
داشـتند ،قدردانـی کنـم ،کـه ا گـر همـکاری ایـن سـه مجموعـه نبـود ،ایـن کتـاب منتشـر
نمیشـد .همچنیـن از دوسـتان و همراهـان عزیـز خـود ،زهـرا رشـوند ،آیدیـن علیبیگـی،
رضا احمدی و حجت عزیزی که در زمینۀ آمادهسازی ،ویرایش ،طراحی و صفحهآرایی
ایـن اثـر تـالش کردنـد ،تشـکر میکنم.
و مانند همیشه از بانوی گرامیام ،مریم وکیلیزاده که سالها از ثمرۀ معنوی و تالش
خیرخواهانـهاش بـرای توانافزایـی کـودکان بـا نیازهـای ویـژه (اسـتثنائی) بهرهمنـدم و با
شـکیبایی ،شـوق گام نهادن در این مسـیر را در من زنده نگه داشـته ،سپاسـگزارم.
مرتضی نظری
دی 1397

