
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۲۴/۰۲/۲۰1۵         آنالین جرمن افغان
 

 روشنفکر واقعی  به معنی وسیع کلمه( ) رویشاستاد عزیز 
  

 به را خود خالصانۀ تبریکات تام مسرت با آنالین جرمن افغان پورتال 
)روشنفکر واقعی  به معنی وسیع  رویشجناب استاد عزیز  افغان عالیقدر

معلم و بنیانگذار لیسۀ یش جناب استاد رو  ،کند می پیشکشکلمه(  
سوی نهاد جهانی  از توانستهفته گذشته  عالی معرفت در غرب کابل

معلم برتر  ۵۰از بین  (Varkey Foundation) بنیاد وارکی
 ۶۷برگزیده شد تا از سوی  ترده معلم برجهان به عنوان یکی از 

معلم برتر یک میلیون دالری  ۀجایزالمللی برای دریافت  داور بین
 تمام فرهنگی و علمی افتخارات در را خود پورتال این .رقابت کند جهان
 به عزیز، افغانستان منجمله بشریت عالم برای که ما هموطن های افغان

 .میداند شریکصمیمانه   آورند، می ارمغان

 
 می، در رقابتی جهانی به معلمی داده میتواند همسری کندکه با جایزه نوبل در سطح بین المللی   معلم برتر جایزه 

که آقای  کنند  می. در افغانستان بسیاری فکر بوده باشد رثیرگذاأتبخش و بر جامعه  الهام اگردانشکه برای  شود
، بلکه در پی تئوریزه کردن سرمشق قابل تعمیم در کند  نمیه فکر رویش چنین معلمی است. اما حاال او تنها به جایز

 .نیز میباشدجوامع مشابه جامعه افغانستان 
در کار او وجود دارد که از یک سو خودش را در جمع معلمان  این معلم  پـُر تالش معتقد است که خصوصیات

در سراسر جهان  تواند  میدارد که برتر جهان قرار داده و از سوی دیگر، منطقی در این خصوصیات وجود 
 .شود در عمل پیادهموفق، تئوریزه و  ای  تجربه، سنتی و فقیر، به عنوان زده  جنگهای  بخصوص جامعه

"آموزش در جامعه پس از جنگ، فقیر و سرکوب شده از رد: اشممی عزیز رویش این خصوصیات را چنین بر
ه آینده، تشویق جامعه سنتی برای فرستادن دختران به ، از منظر آموزش خلق امیدواری نسبت بریخیأتلحاظ 

بر آموزش دختران برای ایجاد تحول فرهنگی در نگاه جامعه، کمک کردن به جامعه در دوران  کیدأتمکتب و 
 ".به زندگی مدرن و مدنی ای  قبیلهانتقال از هنجارهای زندگی سنتی و 

برای ایجاد تحول عمیق و گسترده در  سادگی  بهباشد. قابل تعمیم  تواند  می"سرمشق ما دهد:  رویش ادامه می
درون جامعه ]به کار بسته شود[. راه ما سیزده سال بیشتر طول ندارد، ولی دستاوردی که داریم و عمالً آن را 

، بسیار بزرگ است. اگر هر نظام آموزشی بتواند در سیزده سال این قدر راه را طی کند، جهان ما دهیم  مینشان 
 ".اوتی خواهد بودجهان متف

تا موسیقی را  موکراسییدمتنوع از  های  موضوعدرسی، زمینه آموزش  های  مضمونرویش در مکتبش عالوه بر 
  .فراهم کرده

محیطی را فراهم کرده  گوید  میتخصص ندارد،  ای  رشتهمعلمی که پنج سال بیشتر آموزش رسمی ندیده و در هیچ 
. به نظر او، مهم این است که این شود می و فیزیکی آموزش داده میشی های  رمولوفکه در آن چیزهایی فراتر از 

تبدیل  دار  معنیو او را در محیط و جامعه به یک فرد  کند  میآموز خلق  "نگاهی جدید برای دانشفضای آموزشی 
 ".کند می
رویش معتقد  رسیده که تجربه خودش را در چهارچوب نظری و اکادمیک تنظیم کند. ای  مرحلهحاال به  گوید  میاو 

نیرومند و قابل تعمیم هست که به عنوان سرمشق جهانی مطرح و گفته  ای  اندازهبه  اش  سالهاست که تجربه سیزده 
 های  وضعیتاز وضعیتی مثل وضعیت جامعه افغانستان به  توانیمشود که با به کار بستن چه طریقه های آموزشی 

 .دیگر عبور کرد
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که از کجا و با چه نگاهی آغاز کرده و برنامه آموزشی خود  دهد  میگذشته نشان کارش در سیزده سال  گوید  میاو 
آماده کرده  ای  شیوهکرده و محیط را به چه  ارتباط برقراررا براساس این نگاه چگونه تهیه کرده، با جامعه چگونه 

وان یک "نقطه قوت" در داستان او به عن صوصیاتخکه این  گوید  میتا به این مرحله رسیده است. آقای رویش 
 .مطرح است

 ها مواجه شوند  با واقعیت ها  فرض  پیشآموزان با  دانش خواهیم  نمی رویش:
موفقیت کار آقای رویش از نظر خودش، عمدتاً مرهون تالش، نوآوری و ایجاد دیدگاهی فراخ برای خود و 

نسبت  اندازی  چشمانگیزه، امید و  شاگردانش در درون و بیرون مکتب بوده است. در دورن مکتب تجربه او با خلق
، به تجربه خاصی تبدیل کند  میکه این مکتب در چهارچوب آن کار  ای  سسهؤمبه آینده برای شاگردان، مکتب و 

 .شده است
محض بکشاند، بلکه با  گرایی  آرمانو  پردازی خیالاین امر نباید شاگردان را به ورطه او بر آن است که  کیدأت

و  ها  واقعیتاجتماعی، زمینه آن را باید برای آنها فراهم کرد تا جایگاه خود را در میان این  های  واقعیتتعریف 
  عقبمثل افراط و تفریط، خشونت، تبعیض، فقر و  هایی  واقعیت –خلق شده در ذهن خودشان دریابند  های  آرمان

 .ماندگی
مواجه شوند. فقر یک واقعیت است. به  ها یتواقعبا  ها فرض  پیشبا  اگردانش خواهیم  نمی"گوید:  آقای رویش می

این فقر در برابر تو یک واقعیت است. حال هر کسی که بر تو آن را تحمیل کرده ]را بگذار  یمئگو  می اگردانش
و رفعش  شناسی  می. حال کارت این است آن را چطور شوی  می ثرأمتکنار[، حاال تو هستی که از آن )فقر( 

 ".کنی می
، ستا؛ جنگ کنند  نمیبیگانه نشوند؛ بدانند که در بهشتی زندگی  ها  واقعیتبا  اگردانشستیم که خیلی مراقب ه"

عمیقی در  های  ریشههمه  ها  ایندر درون جامعه؛ احساس کنند که  ستا، خشونت، تبعیض و تعصب ستانفرت 
اعتقادی و نظام اقتصادی جامعه دارد. اما یک مصداق مشخصی را به عنوان  های باورفرهنگی،  های ساختار

 ".عامل بدبختی خود نباید تصور کنند
موفقیت کار آقای رویش از نظر خودش، عمدتاً مرهون تالش، نوآوری و ایجاد دیدگاهی فراخ برای خود و 

 شاگردانش در درون و بیرون مکتب بوده است 
، اندیشد  میالبنین به "رهبری" جامعه  . اماند  کردهمعرفت نشان داد که این پیام را خوب درک  اگردانشبا  گو و  گفت

دیگری گفت "قصه معرف متفاوت است" چرا که شاگردان آن از  اگردشرهبری که نیازهای جامعه را درک کند. 
داده و  اش  انگیزهکه رویش  گفت  میکنکور هیچ مردودی نداشتند. دیگری  متحاناهیچ به صدر رسیدند، یعنی در 

 .را عوض کرده است اش  زندگیمسیر 
وقتی شاگردان به استقالل، معنی و  گوید  میبخش دوم تجربه آقای رویش در بیرون مکتب معنی یافت. خودش 

 –و جامعه تبدیل شدند  ها  خانوادهدر اجتماع پی بردند، به "سفیران" ُمـدبر معرفت در درون  شان خودجایگاه 
خصوص اعتقاد چندانی به آموزش   که به گفته او، هنوز به جدیت آموزش و پرورش پی نبرده بود و به یا  جامعه

 .دختران نداشت
 و  گفت اناگردشکه در آغاز کارش به صورت مستقیم و دو به دو با والدین  آورد  میبه یاد  خوبی  بهعزیز رویش 

به تعبیر خودش، اگر  –زش فرزندان خود حمایت کنند آنها را متقاعد کند که از آمو کوشید  میو  کرد  می گو
برای فرزند خود یک نان دارد، نیم آن را برای پر کردن شکم و نیم دیگر آن را برای تغذیه مغز او  ای  خانواده

 .اختصاص دهد
و چه داشته  ثیرگذاریأتکه "در محیط خود چقدر  شود  میبه باور رویش، میزان موفقیت معلم از این لحاظ سنجیده 

ارزیابی او از کارهایش حاال این است که خصوصیت اصلی تجربه او ناشی از همین " را به راه آورده. ها  آدمتعداد 
 .بر شاگردان و محیط اجتماعی محل کارش است اش  ثیرگذاریأت

  .فقیرنشین غرب کابل موقعیت دارد های  پسکوچهمکتب عالی معرفت در یکی از 
است و با  ساخته خودرویش از این لحاظ درخور توجه است که او خودش یک فرد  ، کار آقایها  بسیاریاز نظر 

 ۀتعیین کرد. در ده اش  زندگیرا پیش از آغاز دهه دوم  اش  زندگی، مسیر ثیرگذارأت های  شخصیتالهام گرفتن از 
 .زنده بودبرانگی ها  بسیاریاو برای  های  نوشتهتبدیل شد.  ای  شده  شناخته نگار  روزنامهبه  اش  زندگیدوم 
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، اما با بنیانگذاری مکتب معرفت، سیاستمداران را ترک نشست  میبود و در کنار سیاستمداران  نویس  سیاسیرویش 
کار بنیادی  توانیمکرد، هرچند سیاست را به عنوان یک امر بنیادی رها نکرد. حاال معتقد است که با کار با کودکان 

 .ورش دادجامعه را پر ۀکرد و نخبگان و مدیران آیند
شصت  های  سالدر کابل، در  13۸1در سال  مکتب معرفت سیسأتواقعیت این است که "معلم عزیز" پیش از 

ای ه خورشیدی در منطقه تحت فرمان یک فرمانده مجاهدین در غزنی، توانست پنج مکتب تشکیل دهد و بعد در سال
 .داد هفتاد در پاکستان هزاران کودک مهاجر را در مکاتب خود آموزش می

اندیشد، بلکه عمالً در حال تدوین  آموز مکتب معرفت نمی دانش 3۵۰۰، حاال به 13۴۸عقرب  ۲۴رویش متولد 
کلی  طور  بهدستاوردهای تجربی خود به عنوان الگویی برای به کار بستن آن در آسیا، افریقا، آمریکای التین و 

 .جوامعی مشابه به جامعه افغانستان است
مارچ در دبی موفق شود، راهش برای بیان نظریه  1۶معلم برتر دیگر، در  ۹اگر او در دور بعدی رقابتش با 

جدیدی در عرصه آموزش و پرورش بیشتر هموار خواهد شد. چرا که مقام معلم برتر جهان، مخاطبان بیشتری 
 bbcمنبع  .و یک میلیون دالر جایزه این مقام هم پول خوبی در این زمینه خواهد بود کند  میپیدا  هایش  حرفبرای 

 

 
 

 دو عکس ذیل از لیسه عالی معرفت 

 

 

 ب شده است گوش فرا دهیدلطفا ً به این پارچه که ازطرف لیسه عالی معرفت ترتی

Q۰ba5https://www.youtube.com/watch?v=_XCsTP 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.marefatschool.org/aboutmarifat.php
https://www.youtube.com/watch?v=_XCsTP5ba0Q
https://www.youtube.com/watch?v=_XCsTP5ba0Q

