سهلترين راه

اجراي*

تعليمات ابتدايي عمومي اجباري چيست؟
سعيد نفيسي

در اينكه بايد حتماً تعليمات ابتدايي رادر ديار ماا ابااارك داهد ي گوناه
سخن نيست و پيه و بهنا در اين دار مداستانند .منتهي بعضي تدبيه ا باياد داهد
ً نتيجة بدك ده از مين مدارس ابتدايي
ده نتيجة بد از اين دار نگيهيم .عجالة
ناقص موبود ميگيهيم اين است ده هدس به مدرسة ابتدايي مايرود باه واود
حتم ميدند ده بعد ازآن به مدرسة متوسطه بهود و احياناً مدارس عالي را م باه
وبود وود بيارايد .نتيجه اين ميشود ده شايد در بيسات سااد ديگاه شاهه اك
ايهان بهاك نجارك يا بنايي و يا پيشه اك ديگه ناچار شوند ده از ديار بيگانه يارك
بخوا ند و بهاك هيك از مشاغل آزاد مانند طب و ودالت عدليه يا اعماد دولتاي
زاران مدعي در پي يكديگه ايستاده باشاند و زنادگي باه يكاديگه تناد دنناد.
چنانكه مقدمات صدق اين پيشبيني از مين روز ا ديده ميشود .باياد مطلقااً و
بدون ي شك و تهديد مدارس متوسطه را غيهمجاني دهد تا فهزندان پيشاهوران
دنااد دار پدران وود بهوند و الاته بايد ه شاگهد نجاار ياا شااگهد ويااطي ام
وواندن و نوشتن را بداند .منتهي بهاك اينكاه اگاه در مياان فهزنادان ايان طاقاه
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استعداد اك طايعي و وشهاك سهشارك است به در ناهود و باه ن ام مملكات
باشد بايد در ه مدرسه متوسطه و عالي در هبا ده ست دولت الاقل ده محل
مجاني با تمام مخارج ووراك و پوشاك و دتاب و غيهه داشته باشاد و آن را باه
دسي بد ند ده در چهار ساد آوهمدرسة ابتدايي مواره چه در درسهاك روزاناه
و چه در امتحانهاك مدت ساد و آوه ساد نمهه اك بيش از متوسطه گهفته باشد.
بهاك اينكار دافي است ده ده اعتاار بيست توماني در ه مدرسة متوسطه و عاالي
باشد و اگه دسي ده بدين نهج پذيهفته شد در يكي از امتحانهاا از نماهة متوسا
دمته داشته باشد فوراً او را بيهون دنند .بهاك ايان داار در بعضاي ممالاك اروپاا
تدابيهك دهدهاند .ازبمله آن است ده بعضي مادارس متوساطه و عاالي ما ياناة
تمام ساد را يكبا از پيش ميگيهند تا اگه دسي توانايي پهداوت آن را نداشاته
باشد معلوم باشد و حتي در موقم امتحان ششسالة ابتدايي گذشته از تصديقنامة
ششساله ورقة استعداد ذاتي و فكهك به شاگهد ميد ند ده مديه مدرسة متوسطه
بداند معلمين سابق تشخيص دادهاند ده ايان شااگهد درواور پذيهفتاه شادن در
مدرسه متوسطه ست يا نه.
نكتة ديگهك ده به مدارس ابتدايي دنوني وارد است اين است ده اين عده
مدارس مخصوصاً مدارس دوتهانه بهاك مين مختصه اقاالي داه ماهدم باه آنهاا
ميدنند دافي نيست و مه ميدانيم ده ه ساد بمعي بسيار بهاك پذيهفته شادن
در مدرسة ابتدايي سهگهدانند و قطعاً بايد يك ثلث ديگه به اين مادارس چاه در
طههان و چه در نقاط ديگه افزود .بودبة وزارت معارف بهاك افزايش ايان ثلاث
دافي است و محتاج به ي اعتاار تازهاك نيست ،منتهي بايد بعضي مدارس ت نني
زايد و بعضي از ادارات معارف را در طههان و والياات حاذف دنناد و اعتااار و
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اشخاص آنها را بهاك افتتاا مادارس ابتادايي ديگاه باهدار زنناد .باهاك نموناه
مينقدر اشاره ميدنم ده در يكي از مدارس عالي طههان وقتي دو شاگهد بيشاته
در يك دالس ناود و چون حساب دهدم ديادم روزك  300توماان واهج ماان
دالس ميشود ،درنتيجه دولت ايهان بهاك هياك از ايان دو شااگهد روزك 150
تومان وهج ميدند ،درآتيه باياد از ايان گشاادبازك ا دسات بهداشات ،ما الً از
مدرسة صنعتي طههان در اين مدت چند ساد ده از افتتا آن ميگاذرد نتيجاهاك
ده صديك مخارج آن را ارزش داشته باشد گهفته نشده است .در حاد حاضه باا
اين حابت اك روزانه در معارف ايهان ت نن ناايد دهد و نخست باياد از پاياه و
اساس به مدارس ابتدايي پهداوت ،اگه باز استطاعت ماند به مادارس متوساطه و
اگه باز توانايي بود به مدارس عاليه و اگه چيازك ماناد صاهف ادارات ت نناي در
مهدز و واليات دهد.
نكتة ديگهك ده در اصال تعليمات ابتدايي باياد مهاعاات داهد مهدزيات
دادن دار در مدارس و سلب مداوله از ادارات و وزارتخانه اسات .مطلقااً دواياه
وزارتخانه در رد و قاود شاگهد و مسائل فني مدرسه ازقايل امتحان و تهية دستور
تعليمات و غيهه ناايد دست داشته باشند ،اين دار اك فني اوتصاصي را باياد باه
عهدة معلم و دساني ده ه روز دستاندر دارند گذاشت .شاوراك معاارف باياد
فق از معلمين مطلم و مجهب در دار وود تشكيل يابد و دسااني باياد درآنجاا
اظهار راك دنند ده در مدرسه بديد ام منممااً درس وواناده و ام درس داده
باشند.
در ممالكي ده ما بايد از آنها سهمشق بگيهيم معلمين عاليرتاة ه شاههك
شوراك دائمي تشكيل ميد ند ده آن را «شوراك اونيورسيته» مينامناد و مساائل
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رابم به اسلوب تدريس و تعليم و تهبيت و دستور تعليمات و امتحانات و غياهه
به اد هيت راك ايشان قطم و فصل ميشود.
در اين اواوه اين فكه در بعضي پيدا شده است ده مدارس ابتدايي را باياد
به بلديه ا سپهد ،با حالت حاضه من با اين فكه مخال م و اين دار بهاك شهه ايي
ووب است ده شمارة مهدم دانشمند درآن بيش از شهه اك ما باشد ،در ايهان م
روزك اين دار ممكن ميشود ده فق باسواد اك شهه در انتخاب اعضاك انجمن
بلديه شهدت دنند يا اينكه مانند بعضي ممالك تحصيلدهدگان ه شههك انجمان
مخصوصي را از دساني ده معهوف به دانش در آن شههند فق بهاك اداره داهدن
مدارس آن شهه انتخاب دنند.
اين اصالحاتي بود ده من عقيده دارم بهاك بهاود اوضاا مادارس دناوني
بايد بيدرند از فهدا بدان آغاز دنند و تا اين اصالحات صورت نگهفتاه باشاد از
تحصيالت ابتدايي اباارك دم زدن بيهوده است و وقت وود را به در دادن.
اما در اساس مطلب و در اينكه چگونه بايد تعليماات ابتادايي را ابااارك
دهد و سهلتهين راه بهاك رسيدن به آن ددام است ،در مهحلاة اود باياد دوشايد
دساني را ده در اين مملكت زندگي ميدنند و يكثلث يا يك نيمه از عمه ايشان
دور از مدرسه گذشته است باسواد دهد؛ فعالً ده مملكت ما به يارك وداوند نمام
وظي ه را ده نهدبان تمام اصالحات ابتمااعي اسات باه دسات آورده و پاياة آن
استوار شده است يكي از بهتهين را هاك تعميم معارف در ميان بوانان اين است
ده در سهبازوانه ا ه شب دساني ده وواندن و نوشتن ميدانند دو سااعت باه
دساني ده بيسوادند درس بد ند تا پس از دو ساد آن بواني داه وادمت نماام
وود را تمام ميدند بههه بزرگ روحاني عالوه به آن نصيب اك صاحيي و بادني
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ده بهده است از مدت ودمت وود باهد.
اما بهاك دوددان تساله از دوته و پسه در مملكت ما ده اه آباادك از
آبادك ديگه چندين فهسند فاصله دارد و وسايل نقلية سهيمالسايه و حتاي اي
وسيلة ناقله نيست تأسيس مدارس ابتدايي در ه ده ياا اه چناد ده از محااالت
است و انديشة وامي است ده پيهامونآن نااياد گشات ،زياها اگاه در بعضاي از
د ات مدرسه دايه دنيم و در بعضي دايه نكنيم بههة آن بالسويه عايد تماام افاهاد
مملكت نميشود و اگه مانند ممالك اروپا در يك ده مدرسهاك باز دنيم ده اط اد
د ات مجاور م بدان بهوند تا از وانة وود راه بي تند و به ده مجاور بهسند روز
گذشته اسات و اگاه بخاوا يم در اه د اي ياك مدرساه تشاكيل د ايم تماام
بودبه اك معارف عالم د اف اين وهج را نخوا د داد ،ناچار بايد آنقادر منتماه
شويم ده در ميان تمام د ات ايهان راهآ ن در حهدت باشد و آن ام تعلياق باه
محاد است.
تنها را ي ده بهاك رسيدن به مقصود داريم اين است ده پاياة تحصايالت
ابتدايي اباارك را قدرك پايينته بگاذاريم و باه ساه سااد قناعات دنايم ،يعناي
عجالة ً به مين قانم شويم داه اه زن و ماهد ايهاناي ووانادن و نوشاتن و
مختصهك حساب (چهار عمل اصلي) و بغهافيا و تاريخ اياهان را بداناد و باس.
بهاك اين دار بايد سه دتاب بسيار سادة آسان با ارزانتهين قيمت ممكن (منتهي ده
شا ي) بهاك فهوش حاضه داشته باشيم و حتي سالي چند زار نسخة آن را مجاناً
در د ات در ميان دوتهان و پسهان تقسيم دنيم .در ه د ي اصود مكتبواناهاك
قديم را دوباره پيش بگيهيم ،اگه در ده مكتادارك مانده است او را بگماريم و اگه
نمانده است مكتادارك به آنجا ب هستيم و ددوداك ده ملازم باشاد داه پساهان و
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دوتهان ده را در شت ماه از ساد ده در دار اك روستايي پدر واود دساتيارك
نميدنند به مكتب بگذارد و در اين مكتب ا مان اصود را ده در مدرسة ابتدايي
پيشنهاد دهدم رعايت دنيم .يعني در ه مدرسة ابتدايي محلي بهاك پذيهفتن الاقل
ده شاگهد به وهج دولت باشد و ه شاگهد مكتب ده در مدت سه ساد اساتعداد
درس وواندن وود را نشان داد در نزديكتهين مدرسة ابتادايي مشاغود تحصايل
شود ،از طهف ديگه در ه آبادك ده بيش از زار ن اه بمعيات دارد حتمااً ياك
مدرسة ابتدايي دوتهانه و يك مدرسة ابتدايي پسهانه داشته باشيم (ممكن است در
د ات مدرسة ابتدايي بهاك پسهان و دوتهان يكاي باشاد و اي ماانم شاهعي و
عهفي بهاك اين دار نيست ،ممكن است تماام آموزگااران ايان مادارس از زناان
باشند و ويلي ارزانته تمام ميشود).
در اغلب د ات مچنان ده سابق م بود ممكن است دسي پيدا شود داه
وود مكتب را اداره دند يعني دوددان ده را بپذيهد و از مختصاه اعاناة نقادك ياا
بنسي ده پدران ميد ند معاش وود و امور مكتب را بگهداند و اگاه ام يافات
نشد دولت ميتواناد باا ماا ي ده توماان ايان داار را انجاام د اد ،منتهاي ايان
مكتبداران محتاج به آنند ده ما دتااب باه ايشاان بهساانيم و را نماييهااك الزم
بكنيم .بهاك اين دار بايد عدة دافي معلمين سيار داشته باشيم ده منمماً به د اات
بهوند و اگه مكتبدار چيزك را نميداند به او بياموزند.
از اوقاف ايهان يك ممه عايدك بسيار مهم ميتوان باهاك اداره داهدن ايان
مكتبوانه ا به دست آورد .به اين معني ده در ه د ي ده مدرسهاك يا مسجدك
يا بقعهاك ست ده اوقاف دارد متولي آن وقف باه موباب قاانون اوقااف ملازم
باشد ده مخارج اداره دهدن يك يا چند مكتب را در مان محل مسجد يا مدرسه
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و يا بقعه به عهده گيهد.
اين است آنچه در اين مهم بزرگ ابتماعي ايهان به نمه من بايد از ماين
امهوز بدان اقدام دهد و باز م تأديد ميدنم ده با مين پولي ده ملت ايهان امهوز
بهاك معارف ميد د و با مين عواملي ده ادناون در مملكات سات در دمااد
ووبي ميتوان اين نقشه را ابهك دهد و به ي وبه باه اعانات از پاود و افاهاد
ديگه محتاج نيستيم ،آنچه بايد فعالً سات ولاي باياد راه باهدار اناداوتن آن را
دانست.

