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برای جامعۀ فرهنگیان و معلمان، آغاز فصل تابستان مصادف 
است با پایان یک سفر ُنه ماهۀ علمی با دانش آموزانی که هر 
یک به دنبال توشه ای برای آیندۀ خود هستند؛ آینده ای که 
در مقام ظاهر و شعار روشن و در مقام حقیقت، کاًل نامشخص 
است. هر معلم در طول این ُنه ماه فعالیت سخت و مقدس 
خویش، درس های آموختنی را تحت پیش فرض هایی از 
آینده ای موفق به دانش آموز می آموزد تا او را در دست یابی به 

اهدافش یاری کند.
گروهی آیندۀ بهتر را در کسب باالترین نمره ها و معدل ها 
می بینند و دانش آموزانی هم با آنها همراه می شوند و با خیال 
آینده ای رؤیایی، تنها می خوانند و می خوانند و می خوانند. 
این کودکان و نوجوانان آنقدر درگیر خواندن و نمره می شوند 
که فراموش می کنند باید »بدانند«؛ فراموش می کنند که 

جامعه و همنوعان به علم او نیاز دارند نه نمرۀ او!
انتقال اطالعات  از  مانع  در خواندن،  دغدغۀ سرعت 
در  و  بلندمدت می شود  به حافظۀ  کوتاه مدت  از حافظۀ 
نهایت، بسیاری از این دانش آموزان، با رسیدن به باالترین 
مقاطع تحصیلی هم از حل کوچک ترین مشکالت مرتبط 
بارشتۀ تحصیلی، خانواده و جامعۀ خود عاجز خواهند 
بود و شاید آنها هم مانند بسیاری از دانش آموختگان این 
جامعه با این خطاب مواجه شوند که »دیپلمه های قدیم از 
دکترای امروزی بیشتر کار بلد بودند و می فهمیدند و به درد 

می خوردند«.
عدۀ دیگری نیز در این ماراتن ُنه ماهه، دانش آموز دیگری 

را برای هر کدام از دانش آموزان خود معیار قرار می دهند و 
آنها را وادار به رقابت با یکدیگر می کنند تا از هم جلو بزنند 
و به انتها و غایت نمره، دست یابند. مقصد این گروه هم 
چندان روشن نخواهد بود و نهایتًا با این منش افرادی را به 
جامعه تحویل می دهیم که عاشق میانبر زدن برای رسیدن 
به انتهای نزدیکی هستند که جایی جز پیش از دیگران قرار 
گرفتن در ثروت، مدرک و... نیست؛ خودخواهانی که برای 

جامعه مظهر تک روی و بازی خارج از قاعده بازی هستند.
و  پایان  ترسیم   دنبال  به  نیز  ما  همکاران  از  بسیاری 
چنین آینده ای برای دانش آموزان خود نیستند. آنها پیش 
از آنکه جلو زدن، اول شدن و رقابت را به دانش آموزان خود 
بیاموزند، به دنبال دانایی آنها هستند تا در سایۀ فروتنی 
حاصل از دانایی، دست دیگران را بگیرند تا با هم به جلو 
رفتن را تمرین کنند. این معلم ها جامعه و زندگی اجتماعی 
را می شناسند و نیاز جامعه به دانایان فروتن را درک می کنند. 
این معلم ها کالس را به سان جامعه می بینند که کسی نباید 
در آن از قطار پیشرفت و رشد باز بماند. در کالس او همه با 
هم به پیش می رانند و قوی و ضعیف دست در دست هم، 

آینده، هدف و رسیدن را محقق می کنند.
با فرا رسیدن ایام پایانی سال تحصیلی، سه ماه فرصت 
بعد و ساختن  برای سال  برنامه ریزی  و  تغییر تفکر  برای 
جامعه ای نوع دوست و دیگردوست فرصت وجود دارد؛ سه 
ماه فرصت برای تشکیل کالسی که همه با هم شاگرد اول 

هستند. این فرصت را دریابیم

یک کالس شاگرد اولی

یادداشت سردبیر
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فسیل واره های خلق
هزینه های مجاهدین خلق برای حامیان غربی و عربی خود

تحلیل ماه
زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه

دکتر عباس سلیمی نمین  
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران

نمایش تبلیغات ضدایرانی، بر پایۀ ادعای کشف برنامه  ای برای بمب گذاری  در گردهمایی 
مجاهدین خلق همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به اتریش، زمانی به اوج خود رسید 
که صدراعظم جوان این کشور در کنفرانس مطبوعاتی مشترک، نتوانست خویشتن داری 

کند و خارج از عرف، به انتقاد از مواضع ضداسرائیلی تهران پرداخت.

جان بولتون،  مشاور 
امنیت ملی آمریکا و 

ترکی الفیصل، رئیس 
پیشین استخبارات 

عربستان،  در کنار مریم 
رجوی در گردهمایی 

ساالنۀ مجاهدین خلق
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همـگان احتیاط برانگیـز اسـت؛ اما بـا این وجـود، این فرقه  
دارای تجربیاتـی بـرای به بند کشـیدن نیروهایش بـوده که 
حتـی داعش به عنوان محصول مشـترک مثلث سـعودی، 

صهیونیـزم و آمریکا فاقد آن اسـت.
بـه همین دلیل عربسـتان با نزدیک کـردن ایـن دو گروه 
تروریسـتی به یکدیگـر، تالش دارد این تجربیات شـیطانی 
را بـه مولـود خـود نیز منتقل سـازد. صرف نظر از ایـن قوت، 
نشسـت های پرهزینۀ پاریسـی، صرفـًا یک عملیـات روانی 
اسـت بـرای حیاتی که وجـود ندارد. فرقـۀ مجاهدین گرچه 
ماهیتی تروریسـتی دارد، اما از اعضای پا به سـن گذاشـتۀ 
آن دیگـر کاری جـز تحـرک در فضـای مجـازی برنمی آیـد. 
جنـگ تبلیغاتـی در این فضـا نیز تأثیرات عمیقـی نخواهد 
داشـت. ضمن اینکه وقتی تحت تأثیر واقع شـدگان متوجه 
نقـش فرقـۀ مجاهدیـن شـوند، بـه سـرعت عقـب خواهند 

نشسـت و محتاط تـر خواهند شـد.
بـر همیـن اسـاس بـه نظـر می رسـد بـرای کاسـتن از 
اسـت  مدتـی  فرقـه ای،  چنیـن  از  اسـتفاده  بی اعتبـاری 
ترفنـدی در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت کـه بر اسـاس آن، 
تـالش بـرای مظلـوم جلوه گـر سـاختن ایـن فرقـه بـه زعـم 
تروریسـت پروران، موجـب تغییـر در نگرش هـا و بـه ویـژه در 

جوانـان خواهنـد شـد.
در  خلـق  مجاهدیـن  سـازمان  کـه  نیسـت  بی جهـت 
وب سـایت خـود در واکنـش بـه مصاحبـۀ اخیر رضـا پهلوی 
بـا شـبکۀ خبـری بلومبرگ -کـه این فرقـه را منفـور همگان 
خوانده و از عملکرد آن در همکاری با عراق در جریان جنگ 
علیـه ایران انتقـاد کرده بود- بسـیار طلبکارانه همـکاری با 
عـراق در جنـگ با ایـران را تکذیـب و خـود را »عامل اصلی« 

خیـزش دی ماه مـردم ایـران معرفـی کرد.

در نـگاه نخسـت بـه نمایـش اخیـر، به نظـر می رسـد غرب 
در اسـتفاده از مجاهدیـن خلـق، چنـدان هـم بی مشـکل 
نیسـت و نیاز به انحـراف اذهـان دارد؛ همان گونه که کمک 
علنی به پیدایـش و پنهان برای ادامۀ حیـات داعش برایش 
بسـیار پرهزینه اسـت. سال هاسـت مجاهدیـن خلق حتی 
یک نقطۀ روشـن در کارنامه اش ندارد و فسـاد تشـکیالتی، 
هدف گیری ها، رفتار ضدخلقـی و مردمی اش چـه در ایران 
و چه در عراق، اروپا و... خشـونتی که در سـاختار آهنین آن 
نهادینه شـده اسـت، خیانت های سیاسی که مرتکب شده 
اسـت، تجـارت مـواد مخـدر و تجـارت انسـان، جداسـازی 
کـودکان از خانـوادۀ اعضـا )بـرای اولیـن بـار به عنـوان اهرم 
کنترل( و سپس فروپاشـاندن ارتباطات عاطفی خانوادگی 
و صدهـا عملکـرد ضد بشـری بـرای حفظ تشـکیالت، این 

فرقه را منفورترین گروه تروریسـتی سـاخته اسـت.
بـا این وجود، در میان ابزارهایی که طرفداران صهیونیزم 
بـرای ضربه زدن به ایران در پیـش روی خود دارند، این گروه 
تنها تشـکیالتی اسـت کـه توانسـته اعضایـش را بـه »رباط 
سـازمانی« تبدیـل کند و بـه هر جنایتی به بشـریت وا دارد و 

امـکان گریـز را برای آنان از این وادی بسـیار پرهزینه سـازد.
هـر چند چنین سـازمان مخوفـی، هرگـز آلترناتیو غرب 
برای سـاقط سـاختن حاکمیت ملی در ایران نبوده اسـت؛ 
بـا اینکـه تغییـرات و نوسـانات شـدید در سـازمانی کـه از 
داعیه داری مبارزه با امپریالیسـم به سـردمداری آمریکا، کار 
خود را شروع کرد و تا حضیض خدمتگزاری در پیشگاه کاخ 
سـفید و صهیونیسـت ها و حتی تـن دادن بـه جیره خواری 
عنصـر منفـوری چون صـدام و ایفای نقـش راه بازکـن برای 
ارتـش بعـث در تهاجم به خاک ایران و به شـهادت رسـاندن 
خیل عظیمی از مدافعان این سـرزمین سـقوط کـرد، برای 

سازمان مجاهدین 
خلق در وب سایت 
خود در واکنش 
به مصاحبۀ اخیر 
رضا پهلوی، 
بسیار طلبکارانه 
همکاری با عراق 
در جنگ با ایران 
را تکذیب و خود 
را »عامل اصلی« 
خیزش دی ماه 
مردم ایران معرفی 
کرد

“
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پرداخـت مبالـغ کالن بـه آنها تحت عنوان حق سـخنرانی، 
مراکزی چون کاخ سـفید را از عقالنیت دور می سـازند؛ زیرا 
منافع این گروه های تروریسـتی، درگیر شدن بیشتر آمریکا 

در مسـائل مناطـق حسـاس جهـان را طلـب می کنـد.
در حالی کـه آمریکا بعد از شکسـت در ویتنام، بر اسـاس 
دکترین نیکسون تصمیم به واگذاری صیانت از منافع خود 
نیابتـًا به افرادی چون محمدرضا پهلوی )به عنـوان ژاندارم( 
گرفـت، امـا امـروز ابزارهـا مجـددًا ایـن کشـور را بـه اتخـاذ 
تصمیمـات غیرعقالنـی و کشـاندن بـه باتـالق کانون های 

بحـران سـوق می دهند

ایـن تکذیـب ناشـی از ایـن تصـور اسـت کـه بعـد از دو 
دهـه، حافظـۀ تاریخـی ملت ایـران را غبـار فراگرفته اسـت و 
تالش هـای ویژه برای مظلوم معرفـی کردن این جریان مؤثر 

واقع شـده اسـت. 
خوشبختانه یکی از نشانه  شناسـی ها در مورد این فرقه، 
نیروهایی اند که با تحمل سـختی های بسـیار -که کمترین 
آنهـا بعضـًا تحمـل ده سـال سـلول انفـرادی یـا انتقـال بـه 
زندان هـای خـاص و مخوف صـدام و... به حسـاب می آید- 
در نهایـت از اسـارت ایـن تشـکیالت رهایـی یافته انـد؛ واال 
افـرادی چون عبـاس میناچی هرگـز از زندان رجـوی، زنده 

نیامدند. بیرون 
در کنـار اسـناد فراوانـی کـه راجـع بـه فرقـۀ 
مجاهدیـن وجـود دارد، انتشـار خاطـرات برخـی 
اعضای سـابق کـه تهدیـدات گوناگـون را به جان 
خریدند، کمک بسیار مؤثری به شناخت ماهیت 
این گروه و شـیوه ها و ترفندهای شـیطانی کانون 
مرکـزی آن در راهبرد تشـکل و نیروهای تحت امر 
خود و نحوۀ تسـلیم محض ساختن آنها می کند.
بـا در اختیـار داشـتن  ایـن سـازمان  اکنـون 
بـه  ویـژه ای  خدمـات  رباط گونـه،  نیروهایـی 
صهیونیسـت ها و هم پیمانان آن تسـلیم می دارد. 
آنچـه در ایـن ایـام بیـش از گذشـته رخ نمـوده، 
سیاسـت های  در  ابزارهـا  ایـن  تاثیرگـذاری 
در  اسـت.  جهانـی  تصمیم سـاز  کانون هـای 
گذشـته گروه هایـی ماننـد ایـن فرقـه، صرفـًا تابع 
مالـی  منابـع  تأمین کننـدگان  سیاسـت های 
بودنـد؛ امـا امـروز به یمن کمک هایی کـه دریافت 
و  بولتـون  چـون  افـرادی  دعـوت  بـا  می دارنـد، 

سناتور جان مک کین، 
رئیس کمیتۀ نیروهای 

مسلح سنا،  در مرکز 
سازمان مجاهدین

خلق در تیرانا، آلبانی

ترکی الفیصل، رئیس
پیشین استخبارات
عربستان سعودی 

در گردهمایی ساالنۀ 
مجاهدین )2017(
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روز مبارزه با سالح های شیمیایی و 
میکروبی

...بـه میـان عـدۀ زیـادی از زنـان و کـودکان 
رسـیده ام. شـاید از میـان هـر ده نفـر، یـک مرد 
یـا پیرمـرد دیـده می شـود کـه او هـم نمی دانـد 
چـه کند. از ترس شـیمیایی شـدن، به سـرعت 
خـود را بـه مردم می رسـانم. آنها با دیـدن من به 
طرفـم می آینـد. عـدۀ آنها بـه صد نفر می رسـد 
و نمی توانـم همـۀ آنهـا را بـا خود ببـرم. تصمیم 
می گیرم حدود بیسـت نفـر از زنـان و بچه هایی 
آنهـا  کنـم.  سـوار  شـده اند،  شـیمیایی  کـه  را 
خـود را پشـت وانتـی کـه دو برابـر ظرفیـت خود 
را تحمـل کـرده جـای می دهنـد. بـه سـرعت 
حرکـت می کنم تا بیـش از این در منطقـۀ آلوده 
نمانیـم... سـه نفـری که کنـار من نشسـته اند، 
گریـه می کننـد و چشـمان آنهـا دیگـر جایـی را 
و  وحشـت زده  چهره هـای  آینـه  از  نمی بینـد. 
گریـان زنانـی را کـه نمی داننـد شوهرانشـان در 
کـدام سـوی شـهر در دام بمبـاران افتاده انـد و 
دختربچه هـای معصومی کـه... در این هنگام، 
در عقب وانت می بینم که مجددًا شـهر بمباران 
می شـود. بـا ندیدن هیچ گونه انفجـاری متوجه 
می شـوم که بمباران شیمیایی است؛ بنابراین، 
بـه سـرعت خـود را از صحنـه دور می کنـم. در 
چهـرۀ رزمندگانی که در گوشـه و کنار مشـغول 
دیـده  ترسـی  هیـچ  هسـتند،  مـردم  نجـات 
نمی شـود. انسـان خجالت می کشـد در مقابل 

ایـن مـردم بی پنـاه ماسـک بزنـد.1

روز قلم
...قلـم توتـم مـن اسـت؛ او نمی گـذارد کـه 
فرامـوش کنـم، کـه فرامـوش شـوم، که با شـب 
خـو کنم، کـه از آفتاب نگویم، که دیـروزم را از یاد 
ببـرم، کـه فـردا را بـه یـاد نیـاورم، کـه از »انتظار« 
چشـم پوشـم، کـه تسـلیم شـوم، نومید شـوم، 
بـه خوشـبختی رو کنـم، بـه تسـلیم خـو کنـم، 
کـه...! قلـم توتـم من اسـت؛ توتـم ما اسـت، به 
قلم سـوگند، به خون سـیاهی کـه از حلقومش 
می چکد سوگند، به رشـحه خونی که از زبانش 
می تـراود سـوگند، بـه ضجه هـای دردی کـه از 
سـینه اش برمی آید سـوگند... که توتم مقدسم 
را نمی فروشـم، نمی کشـم، گوشـت و خونش را 
نمی خـورم، به دسـت زورش تسـلیم نمی کنم، 
بـه کیسـۀ زرش نمی بخشـم، بـه سرانگشـت 
تزویـرش نمی سـپارم، دسـتم را قلـم می کنـم و 
قلمم را از دسـت نمی گذارم، چشـم هایم را کور 
می کنـم، گوش هایـم را کـر می کنـم، پاهایـم را 
می شکنم، انگشتانم را بند بند می برم، سینه ام 
را می شـکافم، قلبـم را می کشـم، حتـی زبانم را 
می بـرم و لبـم را مـی دوزم... اما قلمم را به بیگانه 

نمی دهـم. قلـم توتـم من اسـت.2

روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین 
سهروردی

»در صحـرا ِکرمـی اسـت. آن کـرم بـه روز از 
سـوراخ بیرون نیاید إاّل به شـب. و در آن کرم، آن 
خاصیت اسـت کـه چون َنَفس بزنـد، از دهان او 

8تیر

8مرداد

14تیر

تیر - مردادماه نگار اندیشه
زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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روشـنایی پدید آید، همچون درفشـیدن آتش از 
میـان آهـن و سـنگ. پـس کـرم در صحرا بـه آن 
روشـنایی تفرج کند و قوت خود به دسـت آورد. 
آن کـرم را پرسـیدند کـه تـو چـرا بـه روز در صحرا 
نگـردی؟ گفت: مـرا خود از َنَفس خود روشـنی 
ـت آفتـاب رفتـن و بـه  هسـت؛ چـرا بایـد زیـر ِمنَّ
روشـنایی نور او جهان دیدن؟... بی چاره، تنگ 
حوصله اسـت، خـود نمی داند که آن روشـنایِی 

َنَفـس وی هـم از آفتاب اسـت«3

روز جهانی چپ دست ها 
اینکـه آدم جـزء 3درصـد مردم جهان باشـه، 
خیلی کیف داره. حس خوبی هم داره. حسـی 
درک  رو  اون  نمی توننـد  دیگـه  کـه 97درصـد 

کنند!
یکـی از آرزوهـای مـا چپ دسـت ها اینـه کـه 
چپ دسـت ها  مخصـوص  محصـوالت  روز  یـه 
بسـازیم تـا بـه شـما 97درصـد بگیـم کـه مـا 
ایـن چاقوهاتـون،  از دسـت  چـی می کشـیم 
قیچی هاتـون، دنـدۀ ماشـین، دسـتگیرۀ در و 
پنجـره، ایـن چـپ کلیـک مسـخره تون، ایـن 
شـماره های کمکی صفحه کلید که به خودتون 
حـال دادین و گذاشـتین زیر دسـت راسـتتون، 
اون صندلی هـای تکی تـون کـه باعـث می شـد 
ما کتفمون کج بشـه، اون شماره گیرای قدیمی 
تلفـن کـه بایـد انگشـت رو می کـردی تـوش و 
می چرخونـدی، این کنسـرو بازکن هاتـون، این 
ساعتای مچی که نمیشه با دست چپ کوکش 

کـرد، ایـن قلـم درشـت مـن درآوردی کـه کلـی 
هم بـرای خودتـون انحناهای خـاص خطاطی 
مخصوص راست دسـت ها توش سـاختید، اون 
انبر جوشـکاری تون، اون دکمۀ مسخرۀ دوربین 
عکاسـی که گذاشـتیدش سـمت راسـت که ما 
دسـتمون موقع عکس گرفتن بلرزه، اون جیب 
اون  اون در یخچالتـون،  پیراهـن مردونه تـون، 
سـازهای موسـیقی تون -که البته با این سـاز ها 
می سـازیم و از راسـت دسـت ها هنرمندتریـم- 
اون خط کـش که شـماره هاش میره زیر دسـت 
آدم و...! امـا چیزایی هسـت که یه راست دسـت 
هرگـز نمی فهمـه؛ اون هـم حـس خوشـایندیه 
کـه یـه چپ دسـت داره و ایـن احساسـات مـا 
رو کمتـر می فهمنـد...! ایـن آخـری رو واقعـًا 
راسـت میگـه! چپ دسـتی از اون معلولیت هـا 
و اقلیت بودن هاسـت کـه آدم همیشـه سـرش 
چـپ  یـک  »مـن  می گـه:  و  می گیـره  بـاال  رو 

دسـتم...!«4
پی نوشت ها:

زبان  از  حلبچه«،  شیمیایی  بمباران  »فاجعۀ   )1(

یکی از رزمندگان حاضر در صحنه، فصلنامۀ نگین 

ایران، شمارۀ 2، پاییز 1381.

تهران:  پرستی«،  »توتم  علی:  شریعتی،   )2(

چاپخش، 1381، ص 32.

»قصه های  ص20؛  الطفولیة«،  فی  »رسالة   )3(

شیخ اشراق«، ص12.

)4( وبالگ علی ناصری، دانش آموز و گرافیست: 

.anaseri.blog.ir

22مرداد
13August



آگاهی دینی

اینکه حق چیست و چگونه باید آن را ستاند، بحث مفصلی 
اسـت. برای حق انواع و اقسـام چندی نیز شـمرده شده که 
آن هـم مجـال دیگـری می طلبد. اما یک پرسـش اساسـی 
وجـود دارد و آن ایـن اسـت که انسـان در برابر چه کسـانی یا 

چه چیزهایی وظیفه دارد؟
داشـتن یـا نداشـتن وظیفـه، خـود متوقـف بـر داشـتن 
حق اسـت. یعنی تا حقی نباشـد، وظیفه و مسـئولیتی در 
کار نخواهـد بـود. پـس حـق آن چیـزی اسـت که وظیفـه را 

می سـازد و مسـئولیت را می آفرینـد. 
از  امـروز  کـه  گفتمانـی  بـا  اسـالم  گفتمـان  اختـالف 
سـوی دنیـای غـرب دنبـال می شـود، اختالفـی سـطحی 
نیسـت کـه بتـوان بـا چاره جویـی در پـی آشـتی میـان ایـن 
دو برآمـد؛ بیشـترین دعـوا، ناشـی از مبانی اساسـی در نوع 
جهـان بینی ای اسـت کـه هر یـک از ایـن دو جریـان در پی 
جسـت وجوی آن هسـتند. یکـی از ایـن مبانـی، مسـئلۀ 

حکمت

هشدار!
اینجا هدْف دانستن صرف نیست!

کار  به  گوناگون  فرهنگ های  در  که  است  واژه ای  حکمت، 
می رود و در قرآن، حدیث، فلسفه، تصوف و عرفان اسالمی، 
حکمت،  واژۀ  فارسی  معادل  است.  شده  بحث  آن  دربارۀ 
»فرزانگی« است؛ یعنی علم با ارزشی که همراه با عمل باشد! 

عملی برای زندگی، برای آموزش و برای آموزگاری!

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه

به خودمان هم 
حق بدهیم

دکتر محمدرضا نظری
محقق و پژوهشگر

مقدمه ای بر حق انسان بر خود
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انسان شناسـی اسـت. در نظریۀ انسان شناسـی اسـالمی، 
انسـان خاسـتگاهی الهـی دارد. در ظـرف وجـود 

خداونـد تعریـف می شـود. خدایـی 
خالـق وجـود دارد کـه انسـان 

را بهتـر از خـود و هـر کـس 
او  بـرای  می شناسـد. 

برنامـه  دارد.  برنامـه 
را نیـز بـه وسـیلۀ دو 

حجـت درونـی )عقـل( و 
بیرونـی )پیامبـران( بـه او ابـالغ 

کـرده اسـت. در طـرف مقابـل، نظریـۀ 
رقیـب، انسـان را مـدار هسـتی دانسـته و او را اصـل 

و  او خالصـه می کنـد  را در  می پنـدارد. هـر چـه هسـت 
مالکش در تفسـیر او اسـت. طبیعی اسـت که برداشت هر 

یـک از ایـن دو نیـز متفـاوت خواهـد بـود. 
تمایـز بنیادین در نوع نگاه به انسـان، در مسـئلۀ حقوق 
قابـل جمع اسـت. از نظر گفتمان رایـج غربی کـه گاه آن را 
اومانیسـم و گاهـی سکوالریسـم می خواننـد، مسـئلۀ حق 
انسـان ها در بهتریـن حالـت در بسـتر حقـوق اجتماعـی 
معنـا شـده و نهایـت چیـزی کـه گفتـه شـده، آن اسـت که 
انسـان ها در برابر یکدیگر دارای حقوق و وظایفی هسـتند. 
نهایتـًا انسـان را در برابـر آینـدگان خـود مسـئول دانسـته و 
آنهـا را ذی حـق قلمـداد می کننـد. امـا در نـگاه اسـالمی، 
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وجـود دارد و در گفتمان غربی نیسـت، مسـئلۀ حـق فرد بر 
خـود و کرامـت انسـانی اسـت. در واقـع رعایـت حـق فردی 
سـبب پدید آمدن کرامت انسانی می شـود. انسان متدین، 
بـا رعایـت حقوق خـود و دیگـران در واقع در راسـتای احترام 
بـه کرامت انسـانی گام بـر می دارد کـه این نیز خـود یکی از 
ْکِرْم 

َ
مهم ترین نتایج رعایت حق انسـان بر خویش اسـت. »أ

َک َلْن  ِإَنّ
َ
َغاِئـِب ف َنْفَسـَک َعـْن ُکِلّ َدِنیـٍة َو ِإْن َسـاَقْتَک ِإَلـی الَرّ

َتْعَتـاَض ِبَمـا َتْبُذُل ِمْن َنْفِسـَک ِعَوضـًا َو َل َتُکْن َعْبَد َغیـِرَک َو 

ُه ُحّرًا«؛1 بزرگوارتر از آن باش که به هر پسـتی  َقـْد َجَعَلـَک الَلّ

تـن دهـی، هر چند کـه تو را بـه مقصـودت )از اموال فـراوان 
دنیا( برسـاند؛ زیـرا تو نمی توانی در عوض آبرو و شـخصیت 
انسـانی خود که از دسـت می دهی، چیزی به دسـت آوری. 
و بنـدۀ هیچ کس مباش زیـرا خداوند تو را آزاد آفریده اسـت.
از نـگاه دیـن، انسـان حقوق متفاوتـی دارد کـه برخی از 
آنهـا همچـون حـق حیـات و حـق آزادی، به حیـات دنیوی 
او بـر می گـردد؛ هیچ انسـانی حـق نـدارد حیات خـود را به 
خطـر انـدازد و هیـچ انسـانی نباید عمـدًا کاری کند کـه در 
گرفتـاری و هالکـت دسـت و پـا زنـد. برخی دیگـر از حقوق 
نیز تضمین کنندۀ سعادت اخروی انسان هستند؛ همانند 
رعایت تقوای الهی، خودشناسـی، موعظۀ نفس، محاسبۀ 
نفـس، خودبـاوری، بلندهمتـی، غنـای نفـس، قناعـت، 
عفـت، شـرح صـدر و... کـه در کتب اخالقـی به آنها اشـاره 

شـده است
پی نوشت:

)1( نهج البالغه، نامۀ 31.

نـوع نگاه بـه حقوق، تمایزی اساسـی با نظریۀ رقیـب دارد؛ 
حـق از مقولـه ای تک بعـدی خـارج می شـود و در تعریـف 
اسـالمی، تبیینـی هرمی شـکل از حقـوق ارائـه می گـردد. 
پـس حق اللـه  ایـن هـرم، »حق اللـه« اسـت.  قلـۀ  و  راس 
مهم ترین اساسـی ترین حقوق اسـت. سـه حق دیگر یعنی 
»حق النـاس« یـا حقـوق مـردم در برابـر یکدیگر اسـت، حق 
فـرد بـر خـود و همچنین حـق طبیعت بر انسـان نیـز ابعاد 
دیگـر این هرم را شـکل می دهند. از این منظـر، حق فرد بر 
خـود بـه هیچ روی در تعریف حقوق غربی و سـکوالر جایگاه 
نـدارد و آن هنـگام کـه سـخن از حـق فـرد بـر خـود گفتـه 
می شـود، این مسئله را نباید در قالب غربی آن تفسیر کرد. 
به عنوان مثال، یکی از حقوق انسـان ها در برابر یکدیگر 
آن اسـت کـه نسـبت بـه هـم ظلـم نورزیـده و عدالت پیشـه 
کننـد. آیـا همین مسـئله در خصوص حـق فرد بـر خود نیز 
معنا دارد؟ در نگاه سـکوالر و انسان مدار، هر انسانی اختیار 
دارد کـه هـر آنچه می خواهد بر سـر خود بیـاورد تا زمانی که 
بـه دیگران آسـیبی نرسـد؛ یعنـی می توانـد به خود آسـیب 
برسـاند یا مثاًل خودکشـی کند. اما در اسـالم چنین حقی 
بـه یـک متدین داده نشـده و هیچ کس مجاز به خودکشـی 
نیسـت. همچنین یک انسـان در نگاه دینی با ضایع کردن 
حقوق دیگران، در واقع به حق خود نیز توهین کرده اسـت 
کـه در کلیت تعدی و دسـت درازی به حق خداوند به شـمار 
می آیـد، امـا در نـگاه غربـی تعدی بـه حقوق دیگـران تنها و 

تنهـا تعدی به حقـوق آنها اسـت و ال غیر. 
مسـئلۀ مهـم دیگری کـه در قالـب نگاه خاص اسـالمی 

انسان متدین، 
با رعایت حقوق 
خود و دیگران در 
واقع در راستای 
احترام به کرامت 
انسانی گام 
برمی دارد که این 
نیز خود یکی از 
مهم ترین نتایج 
رعایت حق انسان 
بر خویش است

“
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شبهه شناسی

در تاکسـی حـرف از نسـل امـروز و اعمالـی بـود که کسـی 
منشـأ بـروز آنهـا را نمی دانـد. یکـی از مسـافرها می گفت و 
زن و شـوهر میانسـال که در صندلی عقب نشسـته بودند، 
تأییـد می کردنـد. پیرمـرد صندلـی جلـو هـم از نوه هـای 
خـود گلـه داشـت کـه بـه نمـاز بی توجـه هسـتند. راننـده 
کـه خیلـی حوصلۀ ایـن حرف هـا را نداشـت، بعـد از پایان 
صحبت هـای پیرمـرد گفـت: »پـدر جـان! حـاال سـخت 
نگیریـد؛ مهـم اینـه کـه نوه هاتـون دلشـون پاکـه«. پیرمرد 
نفـس عمیقـی کشـید و گفـت: »آقاجـان اگـه دل پاکی به 
ایـن باشـه کـه هـر وظیفـه ای رو انجـام نـدن و هـر کاری رو 
انجـام بـدن و بگـن دلت پـاک باشـه، دیگه رو چه حسـابی 
مـردم پول کارکرد شـما رو بـدن؟ خب اونا هـم می گن بذار 

به حسـاب دل پـاک!«
ایـن ماجـرا نمونۀ روزمـرۀ بازی با کلمات در بین بخشـی 
از مـردم اسـت که بـرای توجیه کم توجهی های دینـی به آن 

می شوند. متوسل 
بـرای برخـی، دل، شـبیه اتـاق دربسـته ای اسـت کـه 
طهارتـش با همین جملـۀ بی معنـای »دلت پاک باشـه« به 
دسـت می آیـد، در حالی کـه دل آدمـی، در واقع جایی برای 
همۀ خواسـتن ها، امیدها و انگیزه ها اسـت؛ جایی پر رفت 
و آمـد و شـلوغ از عالقه ها، تمایالت، عاشـقانه ها، نفرت ها، 

و  بغض هـا 
دلخوری هـا.

مگـر می شـود انسـان بـدون 
کند؟ دل انسان خواسـتۀ دل بـه کسـی نیکـی یـا ظلـم 

از نـگاه قـرآن و روایـات، در واقـع راهبـر عملکـردی انسـان 
اسـت.1 هـر قدر انسـان زنده دل تر باشـد، کارکـرد و عمل او 

بهتـر و قوی تـر اسـت. 
اساسـًا محبت که زنده ترین جریان انسان سـاز هسـتی 
اسـت، از چشـمۀ جوشـان دل انسـان برمی آیـد. در قـرآن 
کریـم دربـارۀ دل مهربـان پیامبـر خاتم، بـه نرمی قلب 
آن انسـان بی همتـا در برابـر مردم اشـاره می کنـد که باعث 
هدایت و همراهی دل آنها در همۀ دوران حیات آن حضرت 

بوده اسـت.2
در اهمیـت دل و قلـب انسـان، همیـن بس که در سـورۀ 
ق، قـرآن کریـم آن را محـل دقـت، تأمـل، اندیشـه و عبـرت 

خانۀ خدا

حسن علی آبادی
پژوهشگر علوم دینی

بررسی استدالل »مهم اینه که دلت پاک باشه« از منظر مبانی اسالمی در سُبک 
شمردن اصول رفتار دینی

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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امـر مقدسـی را دارد.9
روایـات اهل بیـت در عیـن سـادگی، دارای حقایـق 
عمیقی اسـت که درک آن نیاز به شـرایطی ویژه دارد. از این 
رو در روایتـی از امـام باقر آمده تنها قلبی می تواند محل 
دریافـت چنیـن نعمتی باشـد کـه خـدا آن را مـورد امتحان 

ایمـان و صداقت قـرار داده باشـد.10
در عرصـۀ مسـئولیت های اجتماعی نیـز امیرالمؤمنین 
علی در عهدنامۀ خود به مالک اشـتر، از وی می خواهد 
کـه قلب خود را برای مردم مملو از رحمت، مهر و لطف کند  

تا بدین وسـیله انصـاف را دربارۀ همۀ آنـان مراعات کند.11
آیـا قلبی که در گفتار قـرآن و اهل بیـت دارای چنین 
جایگاه مهمی اسـت، می تواند با عبارات سـبک و خرافه ای 

از این دسـت حفظ و پـاک باقی بماند؟

پی نوشت ها:

)1( الکافی: ج 170/1.

)2( آل عمران)3(:159.

)3( ق)50(:37.

)4( شعراء)26(:89.

)5( احزاب)33(:4.

)6( حجرات)49(:14.

)7( جامع األخبار: ص185.

)شرح  الهدی«  أئمة  لشیعة  »الهدایا  مجذوب:  تبریزی،   )8(

أصول کافی(، ج 2، ص131.

)9( شوری)42(:23.

)10( صفار، محمد بن حسن: »بصائر الدرجات فی فضائل آل 

محمد«، قم: کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی، ج 1، ص21.

)11( نهج البالغه: خطبۀ53.

می دانـد.3
در برخـی دیگر از آیات قـرآن، تنها نجات یافتگان عرصۀ 
بسـیار سـخت حسابرسـی در روز قیامـت، صاحبـان قلـب 
سـلیم دانسـته شـده اند.4 قلب سـلیم، در واقع قلبی است 
کـه در آن اثـری از شـرک، کفر، بدی، خباثت، ظلم و خیانت 

نیست.
از نـگاه قـرآن کریم، حس پرسـتش از قلب برمی آیـد؛ از 

ایـن رو نمی توانـد محلی برای پرسـتیدن دو خدا باشـد.5
در صـدر اسـالم، عـده ای ادعـای ایمان کردنـد، اما قرآن 
ادعـای آنـان را بـا این منطـق که ایمـان در دل های آنهـا وارد 
نشـده، رد می کنـد.6 معنای این آیـه، در واقع این اسـت که 
ایمـان حقیقی در دلی پاک جـا دارد که صادقانه خدا و دین 

را باور دارد.
در احادیـث فراوانـی نیـز بـه اهمیت قلب انسـان اشـاره 
شـده اسـت. از جملـه در روایتـی از امـام صـادق، قلـب 
انسـان، حرم الهی دانسته شده اسـت که در آن نباید به جز 

خـدای متعال، شـخص دیگری حضور داشـته باشـد.7
خـدای نادیدنـی کـه فراتـر از هـر عقـل و ادراک و فهـم 
اسـت، در حدیثـی از امیرالمؤمنیـن علـی، بـه وسـیلۀ 

قلـب، قابـل درک و رویـت اسـت.8
در دعاهایی که از معصومین نقل شـده اسـت، قلب 
انسـان جایـگاه ممتاز و منحصر بـه فـردی دارد. در فرازهای 
فراوانی از کتاب صحیفۀ سـجادیه، قلـب دارای ویژ گی های 
مختلفی از خشوع، تقوا، محبت، رحمت، سکون، آرامش، 

صبور، شـرح صدر و... اسـت.
بـا  دوسـتی  و  مـودت  کریـم،  قـرآن  اوامـر  میـان  در 
 بزرگ تریـن اجر رسـالت خاتم پیامبـران ،اهل بیـت
دانسـته شده اسـت که بی تردید، قلب پاک ظرفیت چنین 

تنها قلبی 
می تواند محل 
دریافت چنین 
نعمتی باشد که 
خدا آن را مورد 
امتحان ایمان و 
صداقت قرار داده 
باشد

“
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گفت وگو

دکتر کزازی به استفاده از واژه های پارسی سره در نوشتار و گفتارِ خود شناخته شده است؛ به گفته خودش، پیراسته 
و پالوده سخن می گوید. به همین جهت معاشرت و گفت وگو با او، از لذت و بهره گیری دوچندان برخوردار است. 

میرجالل الدین َکّزازی استاِد دانشگاه، نویسنده، مترجم، شاهنامه پژوه و پژوهشگِر برجستۀ ایرانی در زبان و ادِب 
فارسی و از چهره های ماندگار فرهنگ و ادِب ایران در پنجمین همایِش چهره های ماندگار )1۳84( است.

گفت وشنود ما با دکتر کزازی به درازا کشید و سخنان پراهمیتی بیان شد. لذا برای آنکه بتوانیم تمام گفت وگو را بازتاب 
دهیم، ناچار آن را در دو بخش آمادۀ انتشار کردیم؛ بخش پیش رو، که در آن از ارزش و جایگاه زبان سخن رفته، و 
بخشی دیگر که در آن به آسیب شناسی تدریس و تحصیل زبان فارسی در مدارس پرداخته شده است -که در شمارۀ 

آینده از نظر خواهید گذراند.

ما به یارِی زبان، می اندیشیم

محسن صابری
دبیر سرویس حکمت

 ارزش و جایگاه زبان و ادبیات فارسی در گفت وگو با دکتر جالل الدین کزازی، 
چهرۀ ماندگار فرهنگ و ادِب ایران 

زمان تقریبی مطالعه: 14دقیقه
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که زبان، ابزاری برای رسـانیدن پیامی، اندیشـه ای از ذهنی 
بـه ذهنی نیسـت؛ کاربرد زبان بسـیار ژرف تر، گسـترده تر و 
نهادین تـر از آن اسـت کـه تنهـا ابـزار گفت وگو و پیام رسـانی 
باشـد. ما به یاری زبان می اندیشـیم. زباْن زیسـِت درونی ما 
را سـامان می دهـد. زبان اسـت که پایۀ هـم »مِن« ویـژۀ ما را 
می ریـزد، هـم »مِن« فراگیر ما را چونـان ایرانی. زبانی کژمژ، 
بی اندام،  آلوده و آشـفته، اندیشـه و منشـی همسـاز با خود 
را پدیـد خواهـد آورد. ما بی یاری زبان نمی توانیم اندیشـید. 
اندیشـیدن به راسـتی در ُبن، »گفت وگویی« است خاموش 

با خویشتن.
مـن واژۀ گفت وگـو را آگاهانه و سـنجیده بـه کار می برم؛ 
زیـرا گفت وگـو رفتـاری بـه نابـی »زبانی« اسـت. آنچه مـا آن 
را اندیشـیدن می نامیم، گفت وگویی اسـت خامـوش که در 
دم هـای تنهایـی و اندیشـه، بـا خویشـتن انجـام می دهیم. 
بـه همان سـان کـه هیـچ گفت وگویـی نیسـت کـه به یـاری 
زبـان یـا واژگان انجـام نشـود، ایـن گفت وگو هم -به درسـت 
از آن روی کـه گفت وگـو اسـت- بـه ناچـار با پایمـردی زبان و 
واژگان انجـام خواهـد شـد. اگـر واژگان را مـا در کار نیاوریم، 
نمی توانیم اندیشـید. زیرا سـاختار ذهنی ما، در پی آن توان 
و شـیوۀ اندیشـیدن مـا، ِبرونـی اسـت، گیتـی اسـت یـا اگر 
بخواهـم باریک تـر بگویـم، دیـداری اسـت. ما تنها بـه آنچه 
بـا توان های حسـی خـود دریافته ایـم، می توانیم اندیشـید 
و شـناخت و بـه آگاهـی رسـید. به ویـژه با تـوان بینایی مان. 
اگـر ما آنچه را بدان می اندیشـیم، به قلمـرو بینایی نیاوریم، 
مـا، دیـداری  زیـرا سـاختار ذهـن  اندیشـید.  نمی توانیـم 
اسـت؛ نخسـت دیـداری اسـت، سـپس شـنیداری اسـت، 
پـس از آن َپُسـوداری ]=المسـه[ اسـت، در پی آن چشـایی 

یکی از مشـکالتی که در تمام حوزه های علوم 

وجـود دارد، ایـن اسـت کـه جامعـۀ مـا جـواب 

سـؤالت پایـه را نمی دانـد. بنابرایـن تصمیـم گرفتیـم از 

سـؤالت معمولـی و ابتدایـی آغـاز کنیـم. اصـولً مـا –کـه 

فارسـی زبان هسـتیم و بـه هر ترتیـب با این زبـان مفاهمه 

می کنیـم- چـه نیازی بـه فراگیری دسـتور زبـان و ادبیات 

فارسی داریم؟ 

چرایـی ایـن آمـوزش، زمینـه ای اسـت کـه می تـوان از 
دیدگاه هـای گوناگـون به آن نگریسـت و برپایۀ هر کـدام از 
ایـن دیدگاه هـا، پاسـخی دیگر به پرسـش داد. امـا من اگر 
بخواهـم ارزنده تریـن، کارسـازترین، گوهرین تریـن پاسـخ 
را بـه ایـن پرسـش بدهـم، می توانـم گفـت کـه مـا ایرانیان 
نیـاز داریـم زبـان پارسـی را از سـالیان ُخـردی بیاموزیـم، 
بدان سـان که می شـاید و می سـزد ایـن زبان بـه ما آموخته 
بشـود. نـه تنهـا از آن روی کـه بـا زبانی آشـنا می شـویم؛ از 
ایـن دید که آموختن زبان پارسـی، بسـتر چیسـتِی ایرانِی 

مـا را خواهد سـاخت. 
یا من اگر بخواهم پاسـخی نغزتر بدهم، ما را به ُمشکوِی 
فرهنگ و پیشینه و تاریخ ایران، در پی آن به چیستی ایرانی 
راه خواهد نمود. اگر ما با زبان پارسـی آشـنا نشویم، سامانۀ 
اندیشـه ای مـا، سـاختار ذهنی و روانی و َمنشـی مـا، ایرانی 
نخواهـد بـود، پیونـد خـود را بـا آن انبـارۀ ]=؟[ کارمایه های 
گوناگـون -کـه چیسـتی ایرانـی را پدیـد مـی آورد- خواهیم 
گسـیخت. درست است که زبان پارسـی در یکی از روزگاران 
تاریخ ایران، زبان فراگیر در این سـرزمین شـده است، اما در 
این زبان، پیشینۀ نیاکانی و ایرانی ما بازتاب یافته است. چرا 
اگر ما پارسـی ندانیم به راسـتی ایرانی نمی توانیم بـود؟ زیرا 
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زبـان فارسـی در دوره های مختلف مورد هجوم 

فرهنگ هـای دیگـر قـرار گرفتـه؛ امـا پایـداری 

خودش را حفظ کرده است. از ورود اعراب تا حمله مغول تا 

اکنون حضور فرهنگی غرب، هم چنان پایدار مانده است. 

در حالـی کـه مثاًل در شـمال آفریقا، وقتی که مسـلمانان به 

آنجا رفتند، کاًل زبان شان را هم از دست دادند و زبان عربی 

را برگزیدنـد. زبـان فارسـی چـه ویژگـی دارد کـه می توانـد 

این گونه مقاومت کند؟

یک ویژگی -که ویژگی زبان شـناختی اسـت- به ساختار 
زبان پارسـی بازمی گردد. زبان پارسـی، یکـی از کارآمدترین 
و توانمند تریـن سـامانه ها و دسـتگاه های واژه سـازی را دارا 
اسـت. در ایـن زبـان می توان گفـت بی کرانـه واژه می توانیم 
سـاخت. بسـنده است که شـما دو یا چند واژه را در کنار هم 
بنهید، به یکدیگر بپیوندید تا واژه ای نو بتوانید آفرید. کمتر 
زبانی در جهان این توانمندی و این کارایـی را در پدیدآوردن 

واژه هـای نو می تواند داشـت. 
ایـن تـوان در واژه سـازی، مـا را یـاری رسـانیده اسـت که 
همـواره بتوانیم در برابر وام واژه هـا )واژه هایی که از زبان های 
پارسـی  پارسـی درمی آینـد(، واژه هایـی  زبـان  بـه  بیگانـه 
بیافرینیم. در درازنای زمان، همواره ایرانیان و پارسـی زبانان 
بـه شایسـتگی از این توانمندی زبان پارسـی بهـره برده اند. 
از سـوی دیگر این توانش در سـاختار زبان پارسـی هسـت؛ 
امـا مـا زمانـی می توانیـم ایـن تـوان را در کار بیاوریـم و از آن 
بهـره ببریـم کـه مایـه و دانـش و حتـی پسـند و بایسـتگی 
زیباشـناختی را که به یـاری آنهـا می توانیـم واژه ای برازنده، 
بهینه، نغز، زیبا و گوش نواز بسـازیم، از پیش دارا باشیم. هر 
کـس نمی توانـد از این تـواِن زبان، بدان سـان که می سـزد، 

اسـت، سـرانجام بویایی اسـت. امـا آنچه ما بـدان می توانیم 
اندیشـید، دیده هـای ما اسـت.

اگـر مـا بخواهیـم بـه پدیـده ای بیاندیشـیم کـه دیدنـی 
نیسـت، چـه می کنیـم؟ دو شـیوه را مـا می توانیـم در کار 
بیاوریـم؛ یکـی آسـان تر، زود انجام تـر، دیگـری دشـوارتر و 
دیریاب تر. آن شیوۀ نخستین، به کار گرفتن نمادهای زبان 
و واژگان اسـت. مـا بـه نـام آن پدیـده، بـه واژه ای که بـرای آن 
در زبان به کار گرفته می شـود، می اندیشیم. نمونه می آورم؛ 
مـا می خواهیم به »مهر« بیاندیشـیم، مهر هیچ نمـودی در 
جهـان برون ندارد، چه می کنیم؟ به واژۀ مهر می اندیشـیم. 
حتی بیشـتر به ساختار دبیرگِی ]=نوشـتاری[ آن، حتی به 
سـاختار شـنیداری آن هـم نمی اندیشـیم. واژۀ مهـر )م - ه  
- ر( را پیـش چشـم می آوریـم. اگـر چنین نکنیم، به کسـی 
می اندیشـیم که در نمادشناسـی ویژۀ ما، برترین نشانۀ مهر 

اسـت: پـدر، مـادر، خواهر، بـرادر و دوسـتی یکدله. 
و  یکسـره  یکبـاره،  نـاب،  اندیشـیدِن  مـا  اندیشـیدن 
بی درنـگ نیسـت؛ چـون ذهـن مـا ذهنی اسـت که بـر پایۀ 
ِسـتاندهای حسی سامان گرفته اسـت، پرورده شده است، 
مـا نمی توانیـم بـه نابـی بیاندیشـیم، بـه اندیشـۀ پیراسـتۀ 
بی چون برسـیم. ایـن آرمـان نهان گرایان اسـت؛ مـرداِن راه 
و راز. همـۀ تـالش آنـان این اسـت که بتواننـد خـود را از بند 
زبان یا نمادهای دیداری در اندیشیدن برهانند؛ کار آسانی 
نیسـت. مـن نمی خواهم از این بیش به این زمینه بپـردازم، 
تنهـا اگـر اندکـی در این باره گفتـم، از آن روی بود که نشـان 
بدهـم چـرا زبـان، پایه هـای اندیشـۀ مـا را می ریـزد، در پـی 
آن سـاختار َمنشـی و روانـی و رانه ای ]=عاطفی[ مـا را پدید 

مـی آورد و سـامان می دهـد. 
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دانشـورانه و زبان شناسـانه، امـا بـا دیـدگاه در زمانـی، برپایۀ 
سرگذشـت زبـان، در زبان های دیگر بهره بـرد تا بتوان آیندۀ 
آن زبان هـا را از پیـش گمـان زد؛ گمانـی کـه انجـام خواهـد 
گرفت و درسـت از همین رو اسـت که زبان پارسـی در همان 
هنـگام کـه زبانی اسـت توانمند و سـخت جان -کـه از ده ها 
بوتـۀ آزمـوِن دشـوار، همـواره پیروزمندانـه و سـربلند بیرون 
آمـده اسـت- به گونـه ای ناسـازگارانه )آن چنـان که فرنگیان 
می گوینـد: پارادوکسـیکال( آسـیب پذیر هـم هسـت. چـرا 
آسـیب پذیر است؟ به پاس آن نابی، به پاس آن پیشرفتگی. 
زبان هـای دیگـر بـا زبان پارسـی هـم روزگار نیسـتند. در 
روزگارانـی به سـر می برنـد که دیـری زبان های ایرانـی از آنها 
گذشـته اسـت تـا سـرانجام ایـن زبان ها رسـیده اند بـه زبان 
پارسـی دری -کـه زبـان امروزین ما ایرانیان اسـت. از همین 
رو ایـن زبـان را باریـک و به پـروا می بایـد از گزنـد، آسـیب و 

پاالیـش پاس داشـت.
مـن چنـدی پیـش ُجسـتاری در ایـن باره نوشـتم بـا نام 
»َپرنـد و َپـالس« کـه در کتابـی با همین نام به چاپ رسـیده 

بهـره ببـرد. این تـوان را می تواند بـه گونه ای ناروا، نادرسـت، 
یـا ناپسـند و نازیبـا بـه کار بگیـرد؛ آن چنـان کـه مـا در ایـن 
روزگار هم می بینیم واژه هایی سـاخته می شـود که پذیرفتۀ 
ایرانیـان نمی افتـد. چرا؟ چون این شایسـتگی و گنجایی و 
آمادگی را ندارد که واژه ای پارسـی باشد -در معنای راستین 
واژه- بـه گونـه ای کـه ایرانیـان آن را بپذیرنـد و در کار بیاورند. 
مـن بـه آواز بلنـد می گویـم، بـه برهـان، دانشـورانه: زبان 
به کارگیرنـدگان  بـا  شـناخته  زبان هـای  میـان  در  پارسـی 
پرشمار، از دید زبان شناسِی ساختارِی تاریخی، ناب ترین و 
پیشرفته ترین زبان اسـت. من استوار می توانم گفت: دیگر 
زبان هـای جهـان اگر بپاینـد و بپویند، به هنجـار و آیین مند 
دگرگونی بیابنـد، در آینده ای نزدیک یا دور در سـاختارهای 
زبانـی، همـان خواهنـد شـد کـه زبـان پارسـی در درازنـای 
روزگاران بدان رسـیده اسـت. در ُرویـه و در قلمرو واژگان پیدا 
اسـت زبان هـا از یکدیگر جدا هسـتند؛ اما در سـاختارهای 
گوهریـن و بنیادیـن زبانی، زبان پارسـی پیشـگام و پیشـتاز 
اسـت. نمونـۀ برترین اسـت. می تـوان از این نمونـۀ برترین، 
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هم می شود؟

آنچـه مـن می توانـم گفت در پاسـخ بـه پرسـش تان، این 
اسـت که گاهی حتـی آگاهان و دانشـوران، »گران بـاری« را 
در زبان، با »گران سـنگی« و »گران مایگـی« درمی آمیزند. از 
همین روی در دید و داوری به بی راهه می روند. آنچه ویژگی 
راسـتین زبان اسـت، زبان بـه گونه ای گوهریـن ]=ذاتی[ به 
آن نیـاز دارد، گران مایگـی اسـت، گران سـنگی اسـت؛ نـه 
گران بـاری. گران بـاری در زبـان، مایـۀ دشـواری و گرفتـاری 
در زبـان ور خواهـد شـد. زبانی ماننـد زبان فرانسـوی، وارونۀ 
آنچه انگاشـته می شـود، زبانی اسـت گران بار؛ نه گران مایه. 
زیـرا بـه کارکردهایـی و ویژگی هایـی دچار و گرفتار اسـت که 
هیـچ ارزش و کارایـی زبان شـناختی ندارد. به سـخن دیگر، 
نیازهـای نـاب و سرشـتیِن زبـان را برنمی آورنـد؛ کارکردها و 

ویژگی هایـی فرازبانی یا برون زبانی هسـتند.
شـاید شایسـتۀ آن اسـت کـه مـن نمونـه ای بیـاورم تـا 
خواننـدگان شـما در گمـان نیفتنـد کـه مگـر مـن از سـر 
شـفیتگی به زبان پارسـی اسـت که دربارۀ آن چنین داوری 
و دیـدی دارم. در زبـان فرانسـوی واژگان دو گونـه دارنـد: یـا 
نرینه انـد، یا مادینه. نشـانۀ نرینگـی در این زبان lé، نشـانۀ 
مادینگـی la هسـت. در زبـان پارسـی چنیـن هنجـاری 
نیسـت. در زبـان پارسـی میانه یـا پهلوی، پهلوی اشـکانی، 
پهلـوی ساسـانی هـم، چنیـن هنجـاری کاربـرد نـدارد. اما 
در زبان هـای ایرانـی باسـتان، ماننـد زبان اوسـتایی یـا زبان 
مادینگـی،  نرینگـی،  دارد:  گونـه  سـه  واژه  هخامنشـی، 
امـردی ]=خنثـی[. امـا در روند پویایـی پایـدار در زبان های 
ایرانـی، ایـن هنجـار سـترده شـده اسـت. چـرا؟ زیـرا زبـان 
نیـازی بدان نداشـته اسـت. این هنجار یـا ویژگی برآمـده از 

اسـت. ایـن پرنـد و پـالس از آن روی بر آن جسـتار و آن دفتر 
نـام نهـاده شـده اسـت کـه از دید مـن زبان پارسـی بـه پرند 
می مانـد، در نغزی، در نازکی و در زیبایی؛ زبان های دیگر به 
پالس، بافتۀ درشـت، ستبر و بوریا. اگر شما پاره ای از پالس 
را بر بافته ای ابریشمین بپیوندید، از ارزش آن پرند، آن پرنیان 
خواهید کاست. زبان های دیگر در سنجش با زبان پارسی، 
به تخته سـنگ می مانند. اگر کسـی با پتک به تخته سنگ 
بکوبد، بخشـی از آن فرو خواهد ریخت؛ اما تخته سـنگ در 
پیکره همان خواهد ماند که بود، گزند بنیادین و ساختاری 
به تخته سـنگ نمی رسـد؛ مگر اینکه بـا ابزارهـای امروزین 
آن را یک سـره بترکانند. اما کمترین خـراش، نازک ترین الیۀ 
گـرد اگر بـر گوهری غلطان و رخشـان بیفتد، به آن آسـیب 
خواهـد زد. چـرا؟ چـون گوهـر اسـت. ایـن نـگاره و انـگارۀ 
پندارینـه را مـن بیهـوده بـه کار نمی بـرم. گوهـر در گونـه، با 
آن تخته سـنگ یکی اسـت. گوهر هم روزگاری سـنگ بوده 
اسـت؛ امـا سـنگی کـه در درازنـای زمـان، دگردیسـی یافته 
اسـت، سـنگی دیگرسـان شـده اسـت. سـنگی که آن را به 
بهـای گـزاف می خرنـد، می کوشـند کـه ریخت و پیکـره ای 
بسـیار زیبا در خور آن گوهر، به آن بدهند. زیبا رویان، نازان، 
خودنمـای، بـه پـاس دل ربایـی، آن را از گردن یا از گیسـو، از 
جایی که در نخسـتین نـگاْه چشـم را بنـوازد، می آویزند. آیا 
کسـی پاره سـنگی را که در رهگـذر افتاده اسـت برمی گیرد 
که بدان بنازد؟ آسـیب پذیری زبان پارسـی به این ویژگی در 

آن بازمی گـردد. 

ماننـد  زبان هایـی  شـامل  می گوییـد،  اینکـه 

فرانسه یا عربی که به بالغت مشهور هستند 
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داوری را اسـتواری و نیرویی بی چند و چون می بخشد، این 
اسـت که هیچ پیونـدی با ایران و ایرانیان نداشـته اسـت که 
بخواهد سـخنی بگویـد که ایرانیـان خوش بیفتد، یا از سـر 
خشک اندیشـی و تنگ بینـی زبـان پارسـی را چونـان زبانی 
جهانـی برگزینـد. چرا انگلـس یکـی از زبان هـای اروپایی  را 
برنگزید؟ زبان فرانسـوی یا زبان اسـپانیایی، یـا زبان آلمانی 
کـه در آن هنـوز واژگان ماننـد زبان هـای باسـتانی ایـران، 
سـه گونه دارنـد؛ نـه تنهـا دو گونه. نشـانۀ مادینگـی در زبان 
 .das نشـانه امـردی ،der اسـت، نشـانۀ نرینگی die آلمانی
از همین رو اسـت که نوشـتن درسـت و به آیین جمله ای در 
زبـان آلمانـی به گشـودن هم سـازه ای ]=معادلـه[ در دانِش 
شـمار ]=ریاضـی[ می مانـد. زیرا شـما بایـد واژه هـا را از دید 
این سـه گونه با هم هماهنگ کنید؛  اگر واژه مادینه اسـت، 
ُفـروزه ]=صفـت[ و ویژگـی آن را هـم بایـد مادینـه بیاوریـد. 
در پـاره ای از زبان هـا این گونگـی در واژگان، بـه گردانـش 
]=شناسـه[ فعل هم راه می برد؛ شـما سـاختار فعلی را باید 
بـا گونه هماهنگ کنیـد. از همین روی زبان پارسـی، زبانی 
اسـت -دوبـاره می گویم- بسـیار پیشـرفته. اگر مـا از آن دید 
بنگریـم، بـه ناچـار می باید بگوییم که زبان پارسـی باسـتان 
یـا زبان هخامنشـی، بسـیار مایه ورتر و فراتـر از زبان پارسـی 
اسـت؛ آرزو ببریم که ای کاش ما به جای پارسـی، به پارسی 
باسـتان سـخن می گفتیـم! امـا رونـد دگرگونـی زبان هـای 
ایرانـی -کـه در پی پویـۀ ]=فرایند[ پایـدار در فرهنگ ایرانی 
انجـام گرفتـه اسـت- زبان هـای ایرانـی را از آن ویژگی هـای 
ایـن  سـرانجام  اسـت.  پیراسـته  انـدک  انـدک  فرازبانـی، 
زبان هـا بـه زبان پارسـی -کـه ناب تریـن و در همـان هنگام، 

کارآمدتریـن زبان اسـت- انجامیده اسـت

سـامانه های آیینـی و اسـطوره ای کهن بوده اسـت. مردمْی 
خورشـید را نرینـه می دانسـتند؛ بازتـاب ایـن بـاور در زبـان، 
نرینگی واژۀ خورشید شده است. مردمی دیگر آن را مادینه 
می دانسـته اند؛ از این روی واژۀ خورشـید در زبـان  آن مردم، 
مادینـه. نمونه های بسـیار از این دسـت من می توانـم آورد، 
امـا تنها بـه این نمونه بسـنده می کنـم. زبان پارسـی زبانی 
اسـت به نابـی زبان شـناختی. آنچه زبـان بدان نیاز نداشـته 

اسـت، از ایـن زبان سـترده شـده اسـت.
از همیـن رو اسـت کـه فرزانه ای نامـدار، ماننـد ِفِردریش 
اینگلـس دیدگاهـی دارد دربـارۀ زبـان پارسـی کـه بسـیار 
ارزشـمند اسـت. مـن ایـن دیـدگاه را هـر زمـان سـخن از 
می نهـم،  میـان  در  مـی رود،  پارسـی  زبـان  سـاختارهای 
بـه پـاس آن ارزشـمندی. انگلـس، آلمانـی بـوده اسـت و 
انگلیسـی تبار، زبان شناسـی توانمنـد نیـز. می گوینـد 40 
زبـان را می شـناخته اسـت،  بـا 24 زبان به نیکی آشـنا بوده 
اسـت. یکی از این زبان های بیست و چهارگانه، زبان پارسی 
اسـت. بـا زبـان تـازی ]=عربی[ هـم آشـنایی داشـته. او در 
نامـه ای کـه به دوسـت خـود ]کارل[ مارکس، نوشـته اسـت 
از زبـان پارسـی و در کنـار آن از زبـان تـازی سـخن در میـان 
آورده اسـت. زبـان پارسـی را نیـک سـتوده اسـت. در نامه به 
مارکـس می نویسـد که اگـر دوسـت هـر دوی مـا، ]ویلهلم[ 
وایتلینگ، با زبان پارسـی آشنایی می داشت، گمشدۀ خود 
را یافته بود، نیازی نمی ماند که بکوشـد به زبانی جهانی که 

همـگان بتواننـد آن را بـه کار ببرنـد، دسـت بیابد.
ایـن داوری در گونـۀ خـود بی همتا اسـت. زیرا به کسـی 
بازمی گـردد کـه زبان شناسـی بـزرگ بوده اسـت از سـویی، 
از سـویی دیگـر اندیشـمندی واال. سـومین ویژگـی کـه این 
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انسان آسمان

منزلت برای انسـان از آن جهت که یک روح ملکوتـی دارد و 
آن روح ملکوتـی نـه زن اسـت نه مرد، قابل تحصیل اسـت؛ 
چـون بدن انسـان یا به صـورت زن یا به صورت مرد سـاخته 
شـده است؛ وگرنه جان انسـان و روح انسان که امر ملکوتی 
اسـت، مثـل فرشـته ها، نـه مردنـد و نـه زن. روح، نـه مذکـر 
اسـت نـه مؤّنـث؛ چـون بدن نیسـت، جسـم نیسـت، ماده 
نیسـت. از آن جهـت کـه روح نـه مذکر اسـت نه مؤّنـث، لذا 
کمال هـا و معـارف را هـم زن هـا می  تواننـد فراهـم کنند هم 

مردها.
برخـالف برخـی از زیارت نامه هایـی کـه توسـط علمـا و 
بزرگان دینی برای معصوم  زادگان و امامزادگان انشاء گردید، 
دربـارۀ فاطمۀ معصومه این نکته حائز اهمیت اسـت که 
زیارت نامۀ ایشـان از ناحیۀ امام رضا نقل شـده است. از 
یکـی از محّدثیـن بـزرگ قـم به نام سـعد اشـعری که توفیق 
تشـّرف بـه محضر امـام زمانش را پیـدا نمود، نقل کـرده که 
وجـود مبـارک امـام رضـا بـه مـن فرمودنـد: »یـا سـعد! 
قبـری از مـا، در خـاک شـما اسـت. عـرض کـردم: منظـور 
قبـر کریمـۀ اهل بیـت فاطمـۀ معصومـه اسـت؟ فرمود: 
آری. سـپس فرمـود: شـما آن بزرگـوار را بـا این وضـع زیارت 
کنیـد...«. لذا این زیارت نامه ای که در ُکتـب زیارات و ادعیه 
آمـده، جـزء ُمنشـئات وجود مبارک امام هشـتم اسـت.

کسـی حـق شـفاعت دارد کـه در کنـار عدالت الهـی، از 
مظاهـر اسـمای حسـنای خـدا باشـد. خداوند اگر بـا عدل 
خـودش بـا مـا رفتـار کنـد، بسـیاری از انسـان ها آسـیب 
خواهنـد دیـد، ولـی اگر رحمـت او ضمیمـۀ عدل او گـردد، 
بـه ایـن کار »شـفاعت« می گوینـد. لذا اگر حضـرت فاطمۀ 
معصومـه بـه ایـن مقـام رسـیده اسـت کـه همۀ بـزرگان، 
همـۀ علمـا، همۀ مراجـع، در کنار بـارگاه ملکوتـی او عرض 
می  کننـد: »یـا فاطمـُة إشـَفعی لـی فـی الجنـة...«، معلـوم 

می شـود کـه حـّق شـفاعت دارد.
آنهـا کـه اهـل بهشـت هسـتند، بـه برکـت شـفاعت، 
درجاتشـان رفیـع می  شـود. همـۀ شـیعیان و کسـانی کـه 
دینشـان مـورد رضایـت خداونـد اسـت، نیـاز بـه شـفاعت 
دارنـد؛ یا در نجات از جهّنم، یا در تخفیـف از عذاب و ورود به 
بهشت، یا ترفیع درجات بهشـت! به هر تقدیر، در همۀ این 
مراحل و درجات، به شـفاعت نیازمندند. اینکه همۀ بزرگان 
در پیشـگاه ایـن کریمه عرض می  کننـد »...إشـَفعی لی فی 
الجنـة فـإن َلِک ِعنَد اللِه شـأنًا من الشـأِن«، معلوم می شـود 

کـه وجـود مبـارک ایـن کریمـه از والیت الهـی برخـوردار و با 
قـرآن همـراه اسـت و از قـرآن جدا نمی شـود. چنین مقامی 
را اگر کسـی بشناسـد و آن حضـرت را با این معرفـت زیارت 

کند، اسـتحقاق بهشـت را خواهد داشـت

دختری از تبار شفاعت
شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه معصومه در بیان آیت اهلل جوادی آملی

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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سبک زندگی

در  آدم هـا  از  بسـیاری  کـه  دیده ایـد  هـم  شـما  حتمـًا 
موقعیت هـای مختلـف، از دیگـران توقـع دارند که بـه انواع 
گوناگونـی از آنهـا قدردانـی کننـد. بـه طـور مثـال، فـرد از 
همسـرش توقـع دارد در تمـام تاریخ های موجـود، هدیه ای 
هرچنـد بسـیار کوچـک بـرای او تهیـه شـود و اگـر این گونه 
نشـد، ناراحتـی بـر زندگـی سـایه می انـدازد. انتظـار فـرد از 
دوسـت خـود در قبـال کاری کـه بـرای او انجام داده اسـت، 
انتظار معلم از شـاگرد در قبال زحماتی که برای او کشـیده 
اسـت، انتظـار والدیـن از فرزنـدان و... همگی از این دسـت 
اسـت. افراد کمی هم هسـتند که از کسی توقع ندارند. این 
یک سـؤال مهم اسـت که چرا بیشـتر انسـان ها از هم طلب 
دارنـد و دائمًا دنبال این هسـتند که بـه اندک بهانه ای طلب 
خود را وصول کنند؟ سـؤال دیگری که مطرح می شـود، آن 
است که اساسًا آیا اینکه انسان در مقابل احسان و خدمتی 
کـه بـه دیگـران می کنـد توقـع قدردانـی داشـته باشـد، امر 

مذمومی اسـت؟

روزی امیرالمؤمنیـن بـا کارگـزاران خـود از روسـتایی 
عبـور می کردند. بزرگان آن قبیله، اسـب هایی را زین کردند 
و بـرای آن حضرت و همراهان، جشـنی برپا سـاختند. بعد 
از اتمـام ایـن جشـن، حضـرت ماجـرا را جویـا شـدند. بزرگ 
قـوم گفـت: این جشـن، رسـم و آییـن مـا در برابـر حاکمان 
اسـت. حضـرت فرمودنـد: اگـر ایـن کار جـزء آداب و رسـوم 
شـما اسـت، مانعی نیسـت، اما اگر به خاطر خشنود کردن 
حاکمـان اسـت، کار بـدی اسـت چـون خـود را بیهـوده بـه 
زحمت می اندازید؛ وظیفۀ حاکمان و امرای شما این است 
کـه به شـما و تمام قبایل رسـیدگی کنند. پـس در قبال این 

وظیفـه، هیچ پـاداش و هدیه ای نیسـت.1
اگـر همـه بدانیم کـه به چه نیت هدیه می دهیـم و به چه 
نیـت هدیـه می گیریم، معمـای توقع ها نیز حل می شـود و 
دیگر کسی از کسی متوقع نیسـت. این هدیه دادن و هدیه 

گرفتن ها، بازتاب درونی انسـان است.
ْبَغَض 

َ
ـِه َو أ حـّب ِلَلّ

َ
امـام جعفر صـادق فرمودند: »َمْن أ

ـْن َکَمـَل ِإیَماُنُه«؛هر کس برای خدا  ُهَو ِمَمّ
َ
ـِه ف ْعَطـی ِلَلّ

َ
ـِه َو أ ِلَلّ

دوسـت بـدارد و بـرای خدا دشـمنی کنـد و برای خـدا هدیه 
دهد، از کسـانی اسـت که ایمانش کامل شـده اسـت2

پی نوشت ها:

)1( نهج البالغه.

)2( اصول کافی: ج189/3.

بازتاب 

محمدرضا صفی خانی
پژوهشگر علوم دینی

نگاهی کوتاه به قاعده ای دینی
در هدیه دادن 

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه



به امام خمینی می توان هر ساله از دریچه های گوناگون نگریست و تحلیل کرد. 

هر کسی از ظن خود می تواند یار او باشد؛ این دستاورد انسان های بزرگ و تأثیرگذار 

تاریخ است. امام خمینی از منظر چشم یک معلم، در کنار مؤلفه های سیاسی، 

یک مربی است. او شیوۀ دیگری را برای زندگی کردن، فکر کردن و رفتار اخالقی و 

اسالمی پیش روی جامعه گذارده و تحولی در هدف گذاری تربیت اسالمی  ایجاد 

کرده است که شاید الزم بود بیشتر از یک تک جملۀ تکراری آغاز کتب درسی 

  برای بررسی آن وقت گذاشته و تحلیل ارائه شود. تعلیم و تربیت از منظر امام

برنامه ای جامع برای رسیدن به »انسان کامل« است؛ انسانی با چشمانی باز و 

گام هایی  در حرکت. حرکتی بر مبنای دانایی و  استقالل...  

تمام انبیا
معلم هستند

و تمام بشر
دانشجو

پروندۀ ویژۀ
امام و تعلیم و تربیت
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پروندۀ ویژه

به حسـب شناسـنامۀ شـمارۀ 2744، تولد 1279 شمسی 
در خمیـن! امـا در واقع، 20 جمادی الثانـی 1320 هجری 
قمـری؛ تاریخ قطعی تولد، 20 جمـادی الثانی مطابق اول 

مهر 1281 شمسـی است.
نام خانوادگی: مصطفوی 

پدر: آقامصطفی 
مـادر: خانـم هاجـر، دختر مرحـوم آقا میـرزا احمد مجتهد 
خوانسـاری االصل و خمینی المسکن. صدور در گلپایگان 

به وسـیلۀ صفری نژاد، رئیـس ادارۀ آمـار ثبت گلپایگان.
در خمین، در مکتب خانۀ مرحوم ماّلابوالقاسم تحصیل 
]را[ شروع و نزد مرحوم آقا شیخ جعفر و مرحوم میرزامحمد 
)افتخارالعلمـا( درس هـای ابتدایـی، سـپس در خـالل آن، 
نـزد مرحوم حاج میـرزا محمد مهدی)دایی(، مقدمـات ]را[ 
شـروع و نزد مرحوم آقای نجفی خمینی منطق ]را[ شـروع 
]کـردم[ و نـزد حضرتعالـی1  ظاهـرًا »سـیوطی«2  و »شـرح 
باب حادی عشر«3 و منطق و مسلمًا در »ُمَطّول«4 مقداری 

]آمـوزش دیدم[.
در اراک کـه سـنۀ 1339 قمـری بـرای تحصیـل رفتـم، 
نـزد مرحوم آقا شـیخ محمدعلی  بروجـردی »مطـّول« و نزد 
مرحوم آقا شـیخ محمد گلپایگانـی »منطق« و نـزد مرحوم 

آقـا عبـاس اراکـی »شـرح لمعـه«5 ]را آموختـم[. پـس از 
هجـرت بـه قـم، بـه دنبـال هجـرت مرحـوم آیت اللـه حـاج 
شـیخ عبدالکریـم -ظاهرًا هجرت ایشـان رجـب 1340 
قمـری بـود، هجرت آیت الله حائـری به قم، رجـب 1340 و 
نوروز 1300 شمسـی اسـت- تتمۀ »مطـّول« را نـزد مرحوم 
ادیـب تهرانی موسـوم بـه آقا میرزا محمدعلی و »سـطوح«6 
را نـزد مرحـوم آقـای حـاج سـید محمدتقـی خوانسـاری 
مقداری یا بیشـتر ]خواندم[. نزد مرحوم آقا میرزا سـیدعلی 
یثربـی کاشـانی تـا آخـر »سـطوح« ]را خوانـدم[ و با ایشـان 
بـه درس خـارج مرحـوم آیت اللـه حائری می رفتیـم. عمدۀ 
تحصیـالت خـارج ]مـن[، نزد ایشـان بوده اسـت و فلسـفه 
]نـزد[ مرحـوم حاج سـید ابوالحسـن قزوینـی و ریاضیات و 
هیئـت7، نـزد ایشـان و مرحوم آقا میـرزا علی اکبر یـزدی8  و 
عمـدۀ اسـتفاده در علوم معنوی و عرفانی نـزد مرحوم آقای 

آقا میـرزا محمدعلـی شـاه آبادی بوده اسـت.
پـس از وفـات مرحـوم آقـای حائـری، بـا عـده ای از رفقـا 
بحـث داشـتیم تـا آنکـه مرحـوم آقـای بروجـردی به قم 
آمدنـد. برای ترویج ایشـان به درس ایشـان رفتم و اسـتفاده 
هـم نمـودم. و از مدت هـا قبـل از آمـدن آقـای بروجـردی، 
عمـده اشـتغال ]مـن[، بـه تدریـس »معقـول«9  و »عرفان« 

فرزند آقامصطفی
زندگی نامۀ خودنوشت امام خمینی

به درخواست آیت اهلل پسندیده)برادر حضرت امام(

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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کتاب عالمه ِحّلی .

)فنون مربوط  بیان  و  )4( کتابی است معروف در علم معانی 

به بالغت کالم(؛ خالصۀ این کتاب به نام »مختصر المعانی« 

یا »مختصر« نیز معروف است و هر دو، از تألیفات سعدالدین 

تفتازانی است.

)5( کتاب مشهوری مشتمل بر یک دوره فقه امامّیه است و متن 

اولیۀ آن، اثر شهید اول بوده که توسط شهید ثانی بر آن 

شرح نوشته شده و به »شرح لمعه« مشهور گردیده است.

)6( تحصیالت حوزوی به سه مقطع مقدمات، سطح و عالی 

یا خارج، تقسیم می شود و منظور از خواندن سطوح، قرائت 

کتاب های قوانین، رسائل، مکاسب و کفایةاألصول نزد اساتید 

فن است.

)7( علم »هیئت« یا نجوم، از جمله دروس متداول در حوزه های 

علمیۀ قم بوده است.

)8( آقای علی اکبر ِحَکمی یزدی، از شاگردان بارز آقای علی 

مدرس تهرانی در فلسفه که خود از فیلسوفان بزرگ بوده و در 

سال 1343 ه. ق. در قم درگذشته است .

)9( مراد از معقول، دانش فلسفه است که امام خمینی سال ها 

به تدریس شرح منظومه و اسفار )دو متن مهم درسی فلسفه( در 

حوزۀ قم اشتغال داشته اند.

و سـطوح عالیـۀ اصـول و فقه بـود. پـس از آمدن ایشـان، به 
تقاضـای آقایـان مثـل مرحـوم آقـای مطهـری بـه تدریـس 
خـارج فقـه مشـغول شـدم و از علـوم عقلیـه بازمانـدم و این 
اشـتغال، در طول اقامت قم و مدت اقامت نجف، مسـتدام 
بـود، و پـس از انتقـال بـه  پاریـس، از همـه محـروم و بـه امور 

دیگـر اشـتغال داشـتم که تـا کنـون ادامـه دارد.
نـام عیـال این جانب، خدیجه ثقفـی معروف بـه »ُقدس 
ایـران«، متولـد 1292 شمسـی، صبیۀ حضـرت آقای حاج 
میـرزا محمد ثقفـی تهرانـی ]اسـت[. تاریـخ ازدواج 1308، 
فرزنـد اول )مصطفـی( متولـد 1309 شمسـی، سـه دختر 
در قیـد حیات با یک پسـر )احمـد( متولـد 1324، دختران 
بـه ترتیـب سـن: صدیقه، فریـده، فهیمه، سـعیده و بعـد از 

احمـد، لطیفـه. آخرین فرزنـد در حیـات، احمد!
منبع: صحیفۀ امام خمینی، ج19، صص 428-426.

پی نوشت ها:

. 1( آقای سید مرتضی پسندیده، برادر بزرگ امام خمینی(

)2( از کتب درسی حوزه های علمیه در ادبیات عرب) علم نحو(؛ 

این کتاب شرحی است از جالل الدین سیوطی بر الفیۀ ابن مالک .

)3( از کتب درسی حوزه های علمیه در علم کالم و اعتقادات 

دینی؛ این کتاب شرحی است از فاضل مقداد بر بخشی از یک 

امام خمینی به همراه 
آیت اهلل پسندیده
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پروندۀ ویژه

    معلم  
  اساسـی ترین کار در جامعـۀ انسـانی، تعلیـم و تربیـت 
اسـت؛ معلـم در جامعـۀ انسـانی، ایـن رسـالت را بـه دوش 
می کشـد. معلم به معنای عام، به هر فردی که برای تعلیم، 
تربیت و هدایت بشـر به سـوی سـعادت دنیا و آخرت تالش 

می کنـد، اطـالق می شـود.  
  معلـم در لغـت، بـه معنـای تعلیـم دهنـده، آموزنـده، 
مـدرس، آمـوزگار و اسـتاد اسـت. ارسـطو را از آن جهـت کـه 
اولیـن کسـی بـود که حکمت را مکتـوب نمود و تعلیـم داد، 

معلـم اول می نامنـد. قبـل از او، حکمـت را زبانـی )بـدون 
تدوین( تعلیم می دادند.2   امام خمینی می نویسـد:   »به 
ارسـطو معلم اول می گویند، چون اولین کسـی بود که علم 
منطـق را تدویـن نمـوده.«3   ایشـان به وسـیلۀ علـم منطق، 
بحث تناسـخ را باطل نمود.4 امام خمینی مانند خیلی 
از بـزرگان، ابونصـر فارابـی را معلم ثانی دانسـته اند5  چون او 
منطـق و حکمت ارسـطو را به عربی ترجمـه و تعلیم نمود.6 
بعضی هـا ابـن مسـکویه و بعضی هـا ابوعلـی سـینا را معلم 

ثالث دانسـتند.7

تمام انبیا، معلم هستند
و تمام بشر، دانشجو

   قدرت الله عفتی  
پژوهشگر

 جستاری در تبیین مقام معلم در اندیشۀ امام خمینی

زمان تقریبی مطالعه: 7دقیقه

مقدمه
»معلمان خیلی مقام بزرگ دارند و خیلی مسئولیت بزرگ؛ اگر معلمان ما کوتاهی کنند در تعلیم، مسئول هستند. 
معلمین هستند که می توانند مملکت را حفظ کنند، استقالل مملکت را ]حفظ کنند[. جوان های ما، آنهایی که 
مقدرات مملکت به دست آنها خواهد بود، زیر دست معلمین باید تربیت بشوند؛ اگر تربیت صالح شدند، مملکت 
صالح به دست ما می افتد و اگر -خدای ناخواسته- تربیت های غیر الهی شد، مملکت از دست می رود. معلم! بیدار 

شو!«1
حضرت امام خمینی در مقام یک مجع عالیقدر و معلم علوم دینی، از آغاز نهضت انقالب اسالمی تا پایان عمر، 
سخنرانی های بسیاری را در جهت بزرگداشت مقام معلم ایراد فرمودند. در بسیاری از این سخنان، به تبیین جایگاه 

معلم و وظیفۀ مهم تربیت پرداخته شده است. یادداشت زیر، به بخشی از سخنان ایشان در این باره می پردازد.
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آموختـن را بـدون واسـطه بـه خویـش نسـبت می دهـد؛ 
ـَم اْلُقـْرآَن«10 و به  خداونـد بـه انسـان، قـرآن را آموخـت؛ »  َعلَّ
َمـُه اْلَبیـاَن«11 و به پیامبرش  انسـان، بیـان را آموخـت؛ »َعلَّ
َمَک ما  نـَزَل اللـُه َعَلیَک الِکتـاَب َو الِحکَمـَة َو َعلَّ

َ
فرمـود: »  َو أ

ضُل اللـِه َعَلیَک َعظیمـًا«12؛ خداوند 
َ
َلـم َتُکـْن َتعَلـُم َو کاَن ف

کتـاب و حکمـت را بر تو نـازل کرد و آنچه را نمی دانسـتی به 
تـو آموخـت، و تفضـل خداونـد بـر تو همـواره بـزرگ بـود.  

ذِیـَن آَمُنوا    امـام خمینی بـا توجه به آیـۀ »اللـُه َولـیُّ الَّ
ـوِر«13 می فرمـود: »همین  ُلمـاِت إَلـی النُّ ُیْخِرُجُهـْم ِمـَن الظُّ

ِسـَمت معلمـی اسـت. خـدای تبـارک و تعالی، این ِسـَمت 
را بـه خـودش نسـبت می دهـد کـه خـدای تبـارک و تعالـی 
ولـّی مؤمنیـن اسـت؛ و آنهـا را از ظلمـات اخـراج می کند به 

  اولین معلم انسان  
  خداونـد اولیـن معلـم انسـان اسـت؛ او انسـان را بـرای 
هدفـی واال برگزیـده و تربیـت نمـوده اسـت، لـذا در ابتدای 
خلقـت انسـان بـه مالئکـه فرمـود: »  إّنـی جاِعـٌل ِفـی األَرِض 
َخلیَفًة«8؛ می خواهم بر روی زمین خلیفه )جانشین( برای 

خود قرار دهم. خداوند انسـان را شایسـتۀ جانشـینی خود 
دانسـت و در مقـاِم نخسـتین معلم انسـان، بـه او آموخت تا 
در مسـیر رشـد و تکامل قرار گیـرد. در اولیـن کالس درس، 
سـماَء 

َ
ـَم آَدَم األ اسـماء الهـی را بـه انسـان آمـوزش داد؛ »  َعلَّ

هـا«.9  طبق این آیۀ شـریفه، خداوند معلم آدم اسـت  ُکلَّ

کـه کل اسـماء را به او تعلیـم داد.
  عـالوه بـر ایـن آیـات، خداونـد در چندیـن آیـۀ قـرآن، 

امام خمینی در مدرسۀ 
فیض، از مدارس محروم 

قم. اول مهر1358
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که همان مکتب الهی را نشـر می دهند و آنها هم   شغلشـان 
تعلیم اسـت؛ معلم اند، معلم بشـرند.«19

»  از اول، هـر نبـی ای آمـده اسـت تـا آخـر، فقط شـغلش 
ایـن بوده که انسـان درسـت بکند، تربیت کند انسـان ها را. 
 شـغل معلمی، همان شـغل انبیا اسـت. پیغمبـر اکرم
معلم همۀ بشـر اسـت، و بعد از او حضرت امیر باز معلم 

همۀ بشـر اسـت، آنها معلم همۀ بشـر هستند.20
»  تمام انبیا، معّلم ها هسـتند و تمام بشـر، دانشجو. انبیا 
مکتبـی دارنـد کـه در آن مکتـب می خواهنـد ایـن موجـود 
دوپایـی کـه بدتریـن موجـودات اسـت و اگـر رهـا بشـود، 
خطرناک ترین موجودات عاَلم است، این را به راه مستقیم، 
بـه صـراط مسـتقیم هدایـت کننـد و اجـرای ایـن امـر را هم 

خودشـان متکفلند.21

   جایگاه شغلی معلم
  کار معلـم، صـرف درس دادن نیسـت. او بایـد تفکـر و 
تأمـل را بـه انسـان بیامـوزد، چـون تفکـر و تعقـل در درون 
انسـان نهفته اسـت. معلم باید این دفینۀ انسـان را شـکوفا 
اِئـَن اْلُعُقـوِل«22؛ 

َ
کنـد. پیامبر فرمـود: »  ُیِثیـُروا َلُهـم َدف

آنهـا )معلـم( دفینه هـای عقـل را برمی انگیزاننـد. معلـم 
شـکوفاکنندۀ دفینۀ انسـان، یعنـی تعقل و تفکـر نهفته در 

درون انسـان اسـت.  
امـام خمینـی در حضور دانشـجویان و معلمان، خطاب 

به آنها فرمـود:  
پیغمبـر  اسـت.  انبیـا  معلمـی همـان شـغل  »  شـغل 
اکـرم معلـم همـۀ بشـر اسـت، و بعـد از او حضـرت 
امیـر بـاز معلـم همۀ بشـر اسـت. آنهـا معلم همۀ بشـر 

سـوی نـور... و معلـم اول، خـدای تبـارک و تعالـی اسـت که 
اخراج می کند مردم را از ظلمات به وسـیلۀ انبیا و به وسـیلۀ 
وحـی؛ مـردم را دعـوت می کند به نورانیـت، دعوت می کند 
بـه کمـال، دعـوت می کنـد بـه عشـق، دعـوت می کنـد بـه 
محبـت، دعـوت می کند به مراتب کمالی که از برای انسـان 

اسـت.«14

  دومین معلم انسان  
  انبیـای الهـی، دومین معلم برای بشـریت هسـتند. آنها 
انسـان را به سـوی حقیقـت دعوت نمـوده و رسـتگاری را به 
او تعلیم دادند. انبیای الهی، تنها معلم بشـر نیسـتند؛ آنها 
معلـم مالئکـۀ الهی نیز هسـتند. قـرآن می فرماید: »  قـاَل یا 
سماِئِهم«15؛ای آدم! مالئکه را از اسم های آنان 

َ
نِبئُهم ِبأ

َ
آَدُم أ

سـماِئِهم«16؛ و حضرت آدم آنها 
َ
ُهم ِبأ

َ
نَبأ

َ
با خبر کن. »َو أ

را از اسمائشـان بـا خبر نمـود. حضـرت آدم اولین معلم 
کالسـی بود کـه فرشـته های الهـی دانش آمـوز آن بودند. با 
توجـه به همیـن آیه، امام خمینـی در اشـعارش فرمود: 

  قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کنند 
  قصۀ عّلم األسما به زبان است هنوز17

  ایـن اولیـن کالس انسـان و اولیـن جایگاه معلمـی برای 
انسـان بـود. امـام خمینی می فرمـود:  

»  از اول ایـن بـود کـه »آدم« کـه آمـد، با تعلیم الهـی آمد و 
معلم بشـر بـود. انبیا هم معلم بشـر بودنـد.«18

»نقـش معلـم در جامعـه، نقـش انبیـا اسـت. انبیـا هـم 
معلم بشـر هسـتند. نقش بسـیار حسـاس و مهمی است و 
مسـئولیت بسـیار زیـاد دارد. نقـش مهمی اسـت که همان 
نقش تربیت اسـت... ]بعد از خداوند[ انبیا ]معلم[ هستند 

خداوند انسان 
را شایستۀ 
جانشینی خود 
دانست و در 
مقاِم نخستین 
معلم انسان، به 
او آموخت تا در 
مسیر رشد و 
تکامل قرار گیرد

“
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پی نوشت ها:

)1( صحیفۀ امام: ج 163-162/7.

)2( لغتنامۀ دهخدا: ج18700/13.

تهران:  الصالة«،  »آداب  سیدروح الله:  خمینی،  امام   )3(

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص303.

)4( لغتنامۀ دهخدا:  ج18700/13.

)5( امام خمینی: »تقریرات فلسفه مقرر عبدالغنی اردبیلی«، 

تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، 1381،  ج2، ص453.

)6(   لغتنامۀ دهخدا: ج18700/13.

)7( همان.

)8( بقره)2(:30.

)9( بقره)2(:31.

)10( الرحمن)55(:2.

)11(   الرحمن)55(:4.

)12( النساء)4(:113.

)13( بقره)2(:257.

)14( صحیفۀ امام: ج219/9.

)15( بقره)2(:33.

)16( بقره)2(:33.

)17( دیوان اشعار امام خمینی، ص127.

)18( صحیفۀ امام: ج 428/7.

)19( همان، ج291/9 .

)20( همان، ج91/8 .

)21( همان، ج172/13.

)22( پاینده، ابوالقاسم: »نهج الفصاحه«، دنیای دانش،  ص44.

)23( صحیفۀ امام: ج92-91/8.

)24( همان، ج428/7.

هسـتند، شـما معلم یک عده از بشر. شـغل، همان شغل 
اسـت؛ یعنی شـعبۀ همان اسـت؛ کار، یک کار است؛ آنها 
در یـک محیـط وسـیع تر، و مـا در یـک محیـط کوچک تر. 
بنابراین، این شـغل شـما یک شغل بسـیار شریفی است؛ 
لکن مسئولیتش هم بسیار زیاد است؛ چنانکه مسئولیت 
انبیا بسـیار زیاد بود... مسـئولیتتان هم همان مسـئولیت 
اسـت. ]نقـش معلمـان در صالح و فسـاد جامعه اسـت[ و 
باید توجه داشـته باشـید کـه این بچه هایی که پیش شـما 
تربیـت می شـوند، تربیـت دینی بشـوند، تربیـت اخالقی 
بشـوند. اگـر یـک بچـۀ متدیـن را   شـما تحویـل جامعـه 
بدهیـد، یـک وقـت می بینیـد همیـن یـک بچـۀ متدیـن 
متعهـد، یـک جامعـه را اصـالح می کنـد. یک فـرد ممکن 

اسـت یـک جامعـه را اصالح بکنـد.«23

نتیجه
      امـام خمینـی بـا توجـه بـه جایـگاه و شـرافت شـغل 

معلمـی کـه شـغل انسان سـازی اسـت، می فرمـود:  
»  از اول ایـن بـود کـه »آدم« کـه آمـد، با تعلیم الهـی آمد و 
معلـم بشـر بـود. انبیا هـم معلم بشـر بودند. شـغل معلمی 
یـک شـغل عمومـی اسـت؛ بـرای انبیـا گرفتـه، تـا اولیـا تـا 
فالسـفه و امام، تا علما و تا فرهنگی ها، که ماها إن شـاءالله 

باشـیم از آنها. پس شـغل، شـغل بسـیار بزرگی اسـت.
شـغل آدم سـازی ]اسـت[. دیگـر شـغل ها به ایـن درجه 
نمی رسـند؛ بـرای اینکه آنها مربـوط به جهات دیگر اسـت. 
در عالـم، هیـچ موجـودی بـه پـای انسـان نمی رسـد و هیچ 
شـغلی بـه پای انسان سـازی نمی رسـد. پس شـغل بسـیار 

بزرگ اسـت، بسـیار شـریف اسـت.«24

قش معلم در 
جامعه، نقش 

انبیا است. انبیا 
هم معلم بشر 
هستند. نقش 
بسیار حساس 

و مهمی است و 
مسئولیت بسیار 

زیاد دارد. نقش 
مهمی است که 

همان نقش تربیت 
است

“
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پروندۀ ویژه

روی لبۀ تاریکی

حدیثه عسکری
پژوهشگر

رابطۀ عمل و علم از دیدگاه امام خمینی

زمان تقریبی مطالعه: 9دقیقه

مکان و مکانیات در نزد آن درهم می پیچد.«4 ایشان سپس 
بـرای تأیید این مطلب، به تفسـیر آیۀ کریمه »َمـْن َلْم یْجَعل 
مـا َلُه ِمْن ُنـور«5 )هر کس که خدا بـه وی نوری 

َ
اللـُه َلـُه ُنـورًا ف

نـداده، نـوری ندارد( اشـاره می کننـد کـه در آن، »نـور« را به 
»علـم« تعبیـر فرموده انـد.6 »همیـن نور اسـت که صـراط را 
روشـن می نماید و انسـان را در مسـیر هدایت قـرار می دهد 
و اختـالف علمـا و درجات فهم آنها و میـزان در صراط بودن 
آنها، به میزان بهره مندی از این نور بستگی تام و تمام دارد. 
همان گونـه که نور خورشـید و مـاه روشـنی بخش اند، اما در 
نسـبت متفـاوت می باشـند، نور علم نیـز متفاوت اسـت.«7
در توضیح واژۀ عمل باید گفت اگرچه از لحاظ مفهومی 
شـامل مطلـق رفتار و فعـل می شـود، امـا در معنایی خاص 

معنا و حقیقت علم و عمل
علـم بـه معنـای دریافتـن چیـزی، بـه حقیقـت آن پـی 
 بـردن1، معرفـت، یقیـن و دانـش اسـت.2 امـام صـادق
می فرمایـد: »علـم، نـوری اسـت کـه خداونـد آن را در دل 
هـر کـس از بندگانـش کـه بخواهـد، می افکنـد«3 دیـدگاه 
امـام خمینـی ایـن اسـت کـه »حقیقـت نـور، آن اسـت 
کـه در ذاتـش ظهـور داشـته باشـد و غیـر خـود را نیـز ظاهر 
سـازد. عـالوه بـر آن، بـه واسـطۀ علـم اسـت کـه باطن های 
اشـیا همانند ظواهرشـان منکشـف می شـود و علم، نوری 
اسـت که بـه عمق زمین و آسـمان دوردسـت نفـوذ می کند 
و خـود نیـز در طـول مـرور شـب ها و روزهـا باقـی می مانـد، 
بلکه بعضـی از مراتب علم بر زمان و زمانیـات احاطه کرده و 

مقدمه 
میان عمل و علم، رابطۀ متقابل و عمیقی برقرار است. عمل، با در نظر گرفتن برخی ضوابط موجب حصول یا فزونی 
و یا حتی کاستی علم انسان می شود. تأثیر عمل بر علم، یکی از مؤلفه های بسیار مهم در معرفت شناسی دینی 

است.
در دیدگاه های عرفانی و فلسفی امام خمینی، شاخصه های خاصی در تعریف علم و مراتب و فرایند حصول آن 
و هم چنین در تعریف انسان و ابعاد وجودی او به عنوان ابزار شناخت وجود دارد که می تواند مبین این مطلب باشد 

که چگونه عمل می تواند دروازه های علم را بر قلب انسان بگشاید؟
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که از انسـان سـر می زند، شـامل هر عملی می گردد؛ اعم از 
صالـح )عبـادات و اخـالق( و غیر صالح )تضییع حق الناس 

و حق اللـه(.
امام در فهمی دقیق، غایت خلقت و نهایت آفرینش 
را »معرفت اللـه« می داننـد. بـه طـوری کـه همـۀ عبـادات را 
مقدمـه ای بـرای وصـول بـه معرفت اللـه می شـمارد. بدیـن 
ترتیـب، همۀ علـوم )چه نظـری و چه عملـی( مقدمۀ عمل 
هسـتند و نهایتـًا ایـن اعمال خـود مقدمـه ای بـرای معارف 
باالتـر قـرار می گیرنـد. در نظـر ایشـان، نتیجـۀ مطلـوب از 
عبـادات، تحصیل معـارف و تمکین توحیـد و دیگر معارف 

در قلـب اسـت.10

بـه رفتارهـای ارادی کـه با اختیـار و آگاهی انجـام می گیرد، 
اطالق می گـردد.

از منظـر امـام عمـل عبـارت اسـت از »فعلـی کـه از 
روی علـم، قصـد، اراده و اختیـار از انسـان بـرای هـدف و 
غایتـی صـادر می شـود.«8 هم چنیـن فعـل و عملی کـه در 
انسان شـدن انسـان دخالت دارد، فعلی اسـت که دو عنصر 
خشـیت و نیـت صادقـه در آن وجود داشـته باشـد. از این رو 
ظاهـر اعمـال اگـر انسـانی باشـد، نقشـی در انسان شـدن 
او نـدارد؛ بلکـه آن عملـی سـازنده اسـت کـه برخاسـته از 
باطـن انسـان و صـورت باطنـی نفـس باشـد و امتیـازات و 
تفاوت هـای واقعـی ارواح از آن نشـأت گرفته باشـد.9 از آنجا 
کـه انسـان، صاحـب اختیار خلق شـده اسـت، پس عملی 

امام خمینی در دوران 
تبعید در نجف
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حجاب نباشـد، خرق آن هم امکان پذیر نیسـت. علوم، بذر 
مشـاهدات است. اگرچه در شرایط خاص امکان پذیر است 
کـه بـدون حجـاب اصطالحـات و علـوم به مقاماتی رسـید، 
ولی این از غیر طریق عادی و خالف سـنت طبیعی اسـت 

و نـادر اتفاق می افتـد.«11
امـام انجـام هر فعل و عملی را متوقف بر علم،  شـوق 
و اراده می داننـد و در این بـاره می فرمایند: »ابتدا در انسـان 
تصـور شـئ حاصل شـده و نفس انسـان غایـت و فایـده ای 
را تصویـر نمـوده، سـپس راه آن غایـت و فایـده را مالحظـه 
می کنـد )تصدیق به فایـده( و بعد به آن فایده اشـتیاق پیدا 
نمـوده تا به حد شـوق  می رسـد و آن گاه، برای وصـول به آن، 

راه خاصی را تشـخیص می دهـد.«12

تأثیر ایمان و اعمال صالح بر دریافت های علمی
امـام راه کسـب علم و معرفت حقیقـی را رعایت تقوا 
می داننـد و معتقدنـد اینکـه در آیـۀ »َو اتُقـوا اللـَه َو یَعلُمُکـُم 
اللـه«13 تعلیـم الهی بـه تقوا ارتبـاط داده شـده، این اسـت 

کـه تقـوا نفس را صفـا می دهـد و در اثر صفای نفس، تعلیم 
الهـی و القـای رحمانـی واقع می گـردد.14

روایـت مشـهور زیـر در ایـن قسـمت مـورد اسـتناد قـرار 
ْرَبِعیَن یْومًا 

َ
ْخَلَص ِللـِه أ

َ
می گیرد: قال رسـوُل اللِه: »َمْن أ

َجَر اللُه یَناِبیَع اْلِحْکَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلی ِلَسـاِنِه«15 هر کسـی 
َ
ف

حداقل چهل روز به اعمال و رفتار خود رسـیدگی کند و آنها 
را از تعلـق بـه غیـر خـدا مصـون دارد، خداوند چشـمه های 
حکمـت و دانـش را از قلبـش به زبان جـاری می نماید. پس 
کسـب علـم و دانش، منـوط به اخـالص و پاکیزگـی اعمال 

است.

جایگاه علم در مبادی عمل
یکـی از مسـائل رایـج پیرامـون رابطـۀ علـم و عمـل، این 
اسـت که اگر کسـی به امری علم داشـته باشـد، باید طبق 
علـم خـود عمـل کنـد، زیـرا علـم از مبـادی عمـل اسـت و 
نسـبت به آن، علیت تام دارد. یکی از نقش هایی که علم در 
انجام عمل ایفا می کند، برانگیختن و تحریک است. بدین 
معنـا که علـم و آگاهی و شناسـایی عقـل از خوبـی و بدی، 

موجـب ایجـاد انگیـزه در انجام عمل می شـود.
از منظر امام خمینی نیز علم، مطلقًا طریق به عمل 
اسـت حتـی علـم المعـارف! منتهـا علم المعـارف اعمالی 
اسـت قلبـی و جذباتی اسـت باطنی که نتیجـۀ آن اعمال و 
جذبـات و صور باطنـۀ آنها، صورت جنت ذات و بهشـت لقا 

است.
بـه عقیـدۀ امـام اگـر مبـدأ علمی، بسـیار قـوی بوده 
یعنـی از طریق معرفت شـهودی حاصل شـده و بـه صورت 
یک باور قلبی و علم شـهودی در قلب شـخص جای گیرد، 
در ایـن صـورت، علت تامۀ عمل خواهد بـود و به طور یقین 
بـه دنبـال چنین علمـی، عمل از فاعـل صادر خواهد شـد.
از دیـدگاه امـام علت دوگانگی علـم و عمل می تواند 

دو چیز باشد:
 1. عـدم انتقـال علـم از ِخـَرد بـه قلـب یـا باورنکـردن 

معرفتـی. یافته هـای 
2. عـدم تذکـر، ریاضـت و ورزیدگی نفـس مطابق با علم 

تحصیل شده.
امـام، حصـول مشـاهدات قلبیـه را جـز بـا قـدم علم 
و دانـش میسـر نمی داننـد و می نویسـند: »اگرچـه من نیز 
عقیـده بـه علـم ِصـرف نـدارم و علمـی کـه ایمـان نیـاورد را 
حجـاب اکبـر می دانم، ولی نکته اینجا اسـت که تـا ورود در 

همۀ علوم مقدمۀ 
عمل هستند و 
نهایتًا این اعمال 
خود مقدمه ای 
برای معارف بالتر 
قرار می گیرند. 
نتیجۀ مطلوب از 
عبادات، تحصیل 
معارف و تمکین 
توحید و دیگر 
معارف در قلب 
است

“
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تأثیر اعمال ناصالح بر دریافت های علمی
یکی از عوامل مهمی که تأثیر بسـزایی در علم و معرفت 
آدمـی دارد، عمـل ناصالـح اسـت. عمـل سـوء، بـه اشـکال 
مختلـف بر علم -بـه ویژه در حـوزۀ معارف الهـی- تأثیرگذار 
اسـت. بـرای مثـال، عمـل سـوء، گاه سـبب توجـه انسـان 
بـه بخشـی از واقعیـت، گاه باعـث تحریـف در حقایق، 
گاه سـبب فراموشـی و نسـیان واقعیـات و گاه باعـث 
سـطحی نگری و عدم تعمق در حقایق می شـود.16
ِإنَهـا 

َ
امـام رضـا می فرمایـد: »إتُقـوا الّذُنـوَب ف

َیْنَسـی 
َ
َمْمَحَقـٌة ِلْلَخْیـَراِت ِإن اْلَعْبـَد َلُیْذِنـُب الّذْنـَب ف

ِبـِه اْلِعْلـَم الّلـِذي َکاَن َقـْد َعِلَم«17 از گناهـان دوری 

کنیـد کـه نابودکنندۀ خیرات اسـت. به درسـتی 
کـه بنده گناهی می کنـد و در نتیجه، علمی که 

می دانسـت، فراموشـش می شـود.
اصلی تریـن تأثیـری کـه گنـاه بـر تحصیـل 
از  جلوگیـری  می گـذارد،  جـای  بـه  معرفـت 

اسـت. حکمـت  بـه  دسـت یابی 
بـه بـاور امـام »از هر یـک از اعمال سـیئه در قلب 
یـک  کدورتـی  و ظلمتـی حاصل شـود کـه انسـان را از مقام 
قـدس و قـرب حـق، دور و از معـارف الهیه مهجـور کند و به 
عالـم طبیعـت و دنیـا کـه باطـن آن سـجین و هاویه اسـت، 
نزدیـک کنـد. تا آنجا که قلب و تمام شـئون غیبیـۀ آن فانی 
در دنیـا و طبیعـت شـود و حکـم روحانیـت و انسـانیت از او 

برداشته شـود.«18
امـام همچنیـن فرمودنـد: »علم نور اسـت، ولـی در 
دل سـیاه و قلب فاسـد، دامنۀ ظلمت و سیاهی را گسترده 
می سـازد. علمـی که انسـان را به خـدا نزدیک می کنـد، در 
نفـس دنیا طلـب، باعـث دوری بیشـتر از درگاه ذی الجالل 
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تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ج1، ص153(

)9( امام خمینی، سیدروح الله: »شرح چهل حدیث«، تهران: 

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص324.

تهران:  الصلوة«،  »آداب  سیدروح الله:  خمینی،  امام   )10(

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص154و155.

)11( ملکی تبریزی، جواد: »رسالة لقاء الله )به ضمیمۀ مقالۀ 

منتشر نشده در لقاءالله از امام خمینی(«، ترجمۀ احمد فهری 

زنجانی، تهران: فیض کاشانی، ص259.

)12( اردبیلی، سید عبدالغنی: »تقریرات فلسفۀ امام خمینی«، 

تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ج1، ص303.

)13( بقره)2(:282.

)14( امام خمینی، سیدروح الله: »شرح چهل حدیث«، تهران: 

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص372-373.

)15( من ال یحضره الفقیه: ج69/2.

)16( طباطبایی، سیدمحمدحسین: »ترجمۀ تفسیر المیزان«، 

انتشارات  دفتر  قم:  همدانی،  موسوی  محمدباقر  ترجمۀ 

اسالمی، ج3، ص269.

)17( بحاراألنوار: ج377/70.

)18( امام خمینی، سیدروح الله: »شرح حدیث جنود عقل و 

جهل«، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص283.

تهران:  نفس«،  با  »مبارزه  سیدروح الله:  خمینی،  امام   )19(

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام،  ص28.

شرح  علی  »تعلیقات  سیدروح الله:  خمینی،  امام   )20(

فصوص الحکم و مصباح االنس«، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر 

آثار امام، ج14، صص388-389.

می گـردد«19
بنابرایـن، »تـا انسـان از حجـاب بسـیار ظلمانـی خـود 
خـارج نشـود، تا گرفتار هواهای نفسـانی اسـت، تـا گرفتار 
خودبینی هـا اسـت،... لیاقـت پیـدا نمی کنـد کـه ایـن نور 

الهـی در قلـب او منعکـس بشـود.«20
بررسـی رابطـۀ علـم و عمل، مسـأله ای اسـت که هـم در 
معرفت شناسـی و هستی شناسـی و هـم در علم النفـس و 
اخـالق از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار بـوده و هم چنیـن، بـا 
توجه و تأکید ویژۀ متون دینی نسـبت به این مسـأله، دارای 

ثمـرات علمـی و اخالقی مهمی اسـت.

پی نوشت ها:

)1( مسعود، جبران: »الرائد«، ترجمۀ رضا انزابی نژاد، مشهد: 

مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس، 1373، ص1216.

فارسی«،  األعالم  و  اللغة  فی  »المنجد  لوئیس:  معلوف،   )2(

ترجمۀ محمد بندرریگی، تهران: انتشارات ایران، چاپ ششم، 

1386، ج2، ص1171.

)3( مصباح الشریعة: ص16.

)4( امام خمینی، سیدروح الله: »شرح دعای سحر«، ترجمۀ 

سید احمد فهری، تهران: نشر تربت، ص71.

)5( نور)24(:40.

)6( امام خمینی، سیدروح الله: »شرح چهل حدیث«، تهران: 

مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام، ص418.

)7( همان، ص419و420.

)8( اردبیلی، سید عبدالغنی: »تقریرات فلسفۀ امام خمینی«، 

اینکه در آیۀ »َو 
اتُقوا اللَه َو یَعلُمُکُم 
الله« تعلیم الهی 
به تقوا ارتباط داده 
شده، این است 
که تقوا نفس را 
صفا می دهد و در 
اثر صفای نفس، 
تعلیم الهی و 
القای رحمانی 
واقع می گردد

“



33تیر و مرداد1397 | کتاب آموزش و تربیت | اندیشۀ معلم 

پروندۀ ویژه

تربیت برای تزکیۀ نفس
یکـی از دالیـل تأکیـد امـام خمینـی بـر تربیـت و 
تزکیـۀ نفـس، آن اسـت کـه نفـس تزکیه شـده در راسـتای 
ارزش هـای الهـی قـرار می گیـرد، سـر اطاعت در پیشـگاه 
خداونـد فـرود مـی آورد و به قدرت های غیـر الهی بی توجه 
اسـت؛ از ایـن رو اهتمـام بـر این امر را بر همـۀ آحاد جامعه 
الزم دانسـته و ضـرورت آن را بـرای کسـانی کـه بـا تربیـت 
بـا معرفـی  و  افـزون می شـمرد.  مـردم سـر و کار دارنـد، 
چالش هـای پیـش رو همچون طبیبـی حـاذق، راه درمان 
علمـی و عملـی را نشـان می دهـد تـا پـس از بازشناسـی 
تهذیـب نفـس، موانـع را حـذف نمـوده و فرایند، تسـهیل 

گردد.

اصول تربیت از دیدگاه حضرت امام
نظـرات تربیتـی امـام خمینـی بـر اصـول و قواعدی 

اسـتوار اسـت کـه مهم تریـن آنهـا عبارت انـد از:

تکیه بر اصالح خود1 

امـام می فرمـود: »کسـانی کـه می خواهنـد در این 
عالـم تربیـت کننـد دیگـران را، قباًل خودشـان تزکیه شـده 

باشـند، تربیت شـده باشـند.«1

تقدم تزکیه بر تعلیم2 

ایشـان تقدم تزکیه بر تعلیـم را به عنـوان یک اصل 
راهبردی بارها یادآور شـده است: »کوشش کنید که تربیت 
بشـوید و تزکیـه بشـوید، قبـل از این که تعلیم و تعلم باشـد. 

چهار چرخ یک نیاز ابدی

محسن صابری
دبیر سرویس حکمت

مبانی تربیت از دیدگاه امام خمینی

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه

مقدمه
بی تردید یکی از ابعاد فکری امام خمینی که از بنیادی ترین رویکردهای ایشان می باشد، مقولۀ تعلیم و تربیت و 
تزکیۀ نفس است که همواره و در همۀ مراحل زندگی بدان توجه ویژه داشت و در گونه های مختلف تدریس، تدوین 
نوشته ها، تألیفات، سخنرانی ها، نامه ها و... بر ضرورت طرح آن تأکید و پافشاری فرمود؛ از این رو می توان گفت 
امام، پیش از آنکه یک سیاست مدار باشد یا به عنوان مرجعی تام در جامعه ایفای نقش کند، مربی بزرگ و معلم 
نمونه بود که توانست با دریافتی عمیق و ژرف از مبانی تعلیم و تربیت الهی، به تربیت نسلی که بار اصلی انقالب 

را بر دوش می کشد، همت گمارد.
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تداوم تربیت3 

امـام بزرگوار، همۀ انسـان ها را از بـدو تولد تا آخرین 
روز زندگـی نیازمند تعلیم و تربیـت می داند و می فرماید:

»همـۀ جمعیـت دنیـا احتیـاج به تعلیـم و تربیـت دارند. 
هیـچ کـس نمی تواند ادعا کند کـه من دیگر احتیـاج ندارم 
به این که تعلیم بشـوم و تربیت بشـوم. رسـول خدا هم 
تا آخر احتیاج داشـت، منتها احتیاج او را خدا رفع می کرد. 

ما همه احتیـاج داریم.«5

اصل تکرار و تلقین4 

توجـه بـه ایـن اصـل را می تـوان از نوآوری هـای 
این بـاره  در  ایشـان  دانسـت.   امـام حضـرت  تربیتـی 
می فرمایـد: »اگـر بخواهیـد یـک بچـه ای را تربیـت بکنید، 
باید یک مسـأله را چندین دفعه با چند زبـان، با چند وضع، 
به او بخوانید. مطلب یکی باشـد، لکن طرز بیان این ها؛ به 

طـوری کـه در قلـب او نقش ببنـدد.«6

کوشـش کنیـد کـه هـم دوش بـا درس خوانـدن و تعلیـم، 
تربیت باشـد، که او مقدم اسـت به حسـب رتبه بر تعلیم و بر 

تـالوت آیـات و بر تعلیم کتـاب و حکمت.«2
 ،ایـن اصـل اتخـاذ شـده از سـوی حضـرت امـام
مسـتفاد از آیـات قرآنـی اسـت کـه در سـه مـورد تزکیـه و 
 تربیت را بر تعلیم مقدم داشـته اسـت.3 امام خمینی
علـم بـدون تزکیـه و تربیـت را منشـأ و سـرآغاز بسـیاری از 
خطرهـا و انحرافـات می دانـد و می فرمایـد »مهـم تربیت 
اسـت. علـم تنهـا فایـده نـدارد. علـم تنهـا مضـر اسـت. 
گاهـی ایـن بـاران -کـه رحمـت الهـی اسـت- وقتـی بـه 
گل هـا می خـورد، بـوی عطـر بلند می شـود. وقتـی که به 
جـای کثیف می خـورد، بـوی کثافت بلند می شـود. علم 
هـم همین طـور اسـت کـه اگـر در یـک قلب تربیت شـده 
علـم وارد بشـود، عطـرش عاَلـم را می گیرد. و اگـر در یک 
قلـب تربیت نشـده یا فاسـد بریـزد... این، فاسـد می کند 

عاَلـم را...«.4

امام خمینی در جمع 
کودکان،  حسنیۀ جماران
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آن آمـده اسـت؛ برای برگردانـدن تمام موجودات طبیعی به 
االهیـت و تمـام علوم طبیعـی به علم الهـی.«7

تربیت عقالنی2 

منظـور از تربیـت عقالنی، ایجـاد زمینه هـای الزم 
بـرای پـرورش قـوۀ عاقلـه جهـت دسـت یابی به قـرب الهی 

است.
امـام خمینـی نیـز بـر ایـن امـر تأکیـد می فرمایـد: 
»بـدان کـه اول شـرط مجاهـده بـا نفـس و حرکت بـه جانب 
حق تعالـی، »تفکـر« اسـت و بعضـی از علمـای اخـالق آن 
را در َبدایـات، در مرتبـۀ پنجـم قـرار داده انـد و آن نیز در مقام 
خـود صحیح اسـت و تفکـر در این مقام، عبارت اسـت از آن 
کـه انسـان الاقـل در هـر شـب و روزی مقـداری -ولو کم هم 
باشـد- فکـر کنـد در اینکـه آیـا مـوالی او کـه او را در این دنیا 
آورده و تمـام اسـباب آسـایش و راحتـی را از بـرای او فراهـم 
کـرده و بـدن سـالم و قـوای صحیحـه -کـه هـر یـک دارای 
منافعـی اسـت کـه عقل هـر کـس را حیـران می کند- بـه او 
عنایت کرده و این همه بسـط بسـاط نعمت و رحمت کرده 
و از طرفـی هم این همه انبیا فرسـتاده و کتاب ها نازل کرده 
و راهنمایی هـا نمـوده و دعوت هـا کرده، آیا وظیفـۀ ما با این 

مـوالی مالک الملوک چیسـت؟«8

روش های تربیتی
بهـره  تربیتـی  ویـژۀ  روش هـای  از   خمینـی امـام 
می جسـت و در گفتـار و کـردار از آنهـا پیـروی می کـرد. این 

روش هـا در دو بخـش قابـل بررسـی اسـت:
 1. روش عمومی تربیت

2. روش خاص تربیت کودکان.

جهت دار بودن تربیت5 

آیاتـی کـه محـور تعلیـم و تربیت انبیـا را اخـالص و 
توجـه تـام به مبـدأ هسـتی معرفی می کنـد، منشـأ و محور 
تأکیـد فـراوان امـام خمینی نسـبت بـه جهـت دار بودن 
امـر تعلیـم و تربیـت اسـت. و از همین جـا می تـوان گفـت: 
تفاوت اسـالم با دیگر مکاتب تربیتی، آن اسـت که آنها خود 
را محـدود بـه هر یـک از اهداف مورد نظـر در مبانی تربیتی 
خویـش می داننـد، ولـی اسـالم حرکـت تربیـت را به سـوی 
خدا و توجه به او معرفی می کند. از این رو در سـازندگی فرد 
یـا سـازندگی و بالندگـی اجتماع خـود را محصـور و محدود 

نمی کند.

ساحت های تربیت
بـا توجـه بـه ابعـاد گسـتردۀ تربیـت، بـه مهم تریـن آنها، 

می پردازیـم:

تربیت معنوی1 

بـه نظر حضرت امام مهم تریـن ُبعد تربیت، ُبعد 
معنـوی آن اسـت؛ بـه گونـه ای کـه می تـوان از آن بـا عنوان 

»هـدف تربیتی« نیز یـاد کرد:
»آن کـه اسـالم می خواهـد، تمـام علـوم ]اسـت[؛ چـه 
علـوم طبیعـی باشـد و چه علوم غیـر طبیعی باشـد، آن که 
از آن اسـالم می خواهـد، آن مقصـدی کـه اسـالم دارد، این 
اسـت کـه تمـام اینهـا مهار بشـود بـه علـوم الهی و برگشـت 
بـه توحیـد بکند. هر علمی که جنبـۀ الوهیت در آن باشـد، 
یعنـی انسـان، طبیعت را که می بینـد، خـدا را در آن ببیند، 
مـاده را کـه می بیند، خدا را در آن ببیند، سـایر موجـودات را 
که مشـاهده بکنـد، خـدا را در آن ببیند. آن که اسـالم برای 

مهم تربیت است. 
علم تنها فایده 

ندارد. علم تنها 
مضر است. گاهی 
این باران وقتی به 

گل ها می خورد، 
بوی عطر بلند 

می شود. وقتی 
که به جای کثیف 

می خورد، بوی 
کثافت بلند 

می شود

“
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و در هفـت سـالگی وضـو بگیـرد و به نمـاز وادار شـود و در نه 
سـالگی، بـه نماز فرمانـش دهند و اگر نمـاز را ترک کـرد از او 

بازخواست شـود.«10
امـام خمینـی، در عین اینکه می کوشـید تا مسـائل 
دینـی و امـور شـرعی در نظـر فرزنـدان سـخت و مشـقت زا 
جلـوه نکند، هرگز اجازه نمـی داد که در انجام وظایف دینی 
کوتاهـی و اهمـال صـورت گیرد. یکـی از فرزنـدان حضرت 
امـام می گوید: »تازه مکلف شـده و شـب خوابیـده بودم که 
آقا با اخوی وارد شـدند و خیلی سـرحال و خوشحال بودند. 
پرسـیدند: نمـاز خوانـده ای؟ مـن فکر کـردم چـون اآلن آقا 
سـرحال هسـتند، دیگـر نمـاز خوانـدن مـن هـم برایشـان 
مسـأله ای نیسـت. گفتم: نه! ایشـان به قدری تغییر حالت 
دادند و عصبانی شـدند که ناراحتی سراسر وجودشان را فرا 
گرفـت و مـن خیلی ناراحت شـدم کـه چرا با حـرف و عملم 

مجلس بـه آن شـادی را تلخ کـردم.«11

پی نوشت ها:

)1( صحیفۀ امام: ج391/14.

)2( همان، ج507/13.

)3( بقره)2(:151 ، آل عمران)3(:164 و جمعه)62(:2.

)4( صحیفۀ امام: ج40/14.

)5( همان، ج237/17.

)6( همان، ج34/10.

)7( همان، ج 435/8.

)8( شرح چهل حدیث، حدیث اول، فصل 2، ص 14.

)9( مجلۀ پیوند، ش 248، ص 583 .

)10( مکارم االخالق: ص 222.

)11( برداشت هایی از سیرۀ امام خمینی، ج 1، ص 29.

تربیـت کـودکان از نظـر امـام، بـر دو پایه اسـتوار اسـت: 
احتـرام بـه کـودک و اختیـار دادن بـه او، همـراه إعمـال 
محدودیت هـای کمتـر در رفتـار آنـان، کـه به رشـد و پرورش 
قـدرت تفکـر و شـخصیت و خالقیـت وی منجر می گـردد.
بـه نظـر برخـی دانشـمندان در فرزندپـروری سـه روش 

دارد: وجـود 
الـف. روش اسـتبدادی: بـه معنـای اجبـار در اطاعـت از 

ارزش هـا و باورهـای والدیـن بـا محدود کـردن خودمختاری 
کودک.

ب. روش آسـان گیری: در ایـن روش، والدیـن در هـر چیز 

کـه بـه کودکـی مربـوط می شـود، بـه کـودک خـود آزادی 
می دهنـد.

والدیـن سـعی  آن  در  کـه  اسـت  روشـی  اقتـداری:  ج. 

می کننـد فعالیت هـای کـودک را در مسـیری منطقـی و 
مفیـد هدایـت کننـد. در ایـن روش، از یـک سـو بـه کـودک 
امـکان دخالـت در تصمیـم گیری هـا داده می شـود، و از 
سـوی دیگر، والدیـن محدودیت هایی را اعمـال می کنند.9 
ایـن روش کـه شـیوه ای دوسـتانه و اقتداری اسـت، بهترین 
روش فرزندپـروری به نظر می آید و در سـیرۀ عملی حضرت 

امـام نیـز مشـاهده می گـردد.
البتـه این سـخن به معنـای بی توجهی به مسـائل مهم 
و اساسـی و عـدم حساسـیت نسـبت بـه تکالیـف شـرعی 
نیسـت. امام باقـر می فرماید: »کودک در سـه سـالگی 
هفت بار »ل إله إل الله« بگوید، و چون سـن او به سـه سـال و 
هفت ماه و بیسـت روز رسـید، هفت بار »محمد رسـول الله« 
و در چهارسـالگی، هفـت بـار »صّلـی اللـه علی محمـد و آل 
محمـد« بگویـد و در پنـج سـالگی رو به قبله واداشـته شـود 

و سـجده کند و در شـش سـالگی رکـوع و سـجود را بیاموزد 

بدان که اول شرط 
مجاهده با نفس 
و حرکت به جانب 
حق تعالی، »تفکر« 
است و بعضی از 
علمای اخالق آن 
را در َبدایات، در 
مرتبۀ پنجم قرار 
داده اند

“
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یکـی از دوسـتان، همـراه بـا خانـواده اش بـه دستبوسـی 
حضـرت امـام نائل شـدند. او پـس از آن به مـن مراجعه کرد 
و گفـت: این پسـرم کـه کالس پنجم دبسـتان اسـت، دفتر 
نقاشـی اش را بـرای تقدیـم بـه امـام آورده بود کـه محافظان 
مانـع آوردن آن بـه خدمـت امام شـدند، بـرای همین خیلی 
ناراحـت شـده اسـت. مـن دفتـر نقاشـی را گرفتـم و در روز 
بعـد، خدمـت امام تقدیم کـردم. حضرت امام بـا دقت تمام 
اوراق آن را مالحظـه فرمـود و بـا دیـدن تصویـری از تانک که 

چرخ هـای آن را مـداد تـراش، تنۀ آن را کتاب، لولـۀ آن را یک 
مـداد و سرنشـین آن را یـک طفـل دانش آموز تشـکیل داده 
بود، فرمود که به آن دانش آموز خردسـال جایزه ای مناسـب 
داده شـود، کـه جایـزه همـراه با نامه ای از سـوی دفتـر امام، 

به او تقدیم شـد.
از  یادداشت هایی  و  »یادها  محمدحسن:  منبع:رحیمیان، 

زندگی امام خمینی«، تهران: شاهد، چاپ دهم: 1388، 

ص237.

تانِک عــلــم
حکمت و حکایت



یادداشت

مهارت

توجه کنید!
سرویس پیش روی شما، کالس آموزش ضمن خدمت است؛ 
مهارت هایی که می تواند شما را در فرایند تعلیم و تربیت، به 
موفقیت های بیشتری برساند و در حقیقت، ابزار دست شما 
در کالس و در برخورد با دانش آموزان و بحران های ناخواسته 

باشد. اینجا سرویس مهارت است.

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه

انسـان نمی توانـد بـه تنهایـی زندگـی کنـد و ایـن واقعیت، 
سرمنشأ شـکل گیری تمامی گروه ها، جمعیت ها و جوامع 
بشـری از گذشـته های دور تـا بـه امـروز بوده اسـت. تمامی 
انسـان ها در هـر گـروه و جامعـه ای بـا توجـه بـه توانایی ها و 
شـرایط حاکم، با همـکاری یکدیگر به بقای خـود و دیگران 
کمـک کرده انـد. هرچـه فـرد در برقـراری ارتبـاط در جامعه 
بـا دیگـران موفق تر عمـل کند و هـوش اجتماعـی باالتری 
داشـته باشـد، زندگـی بهتـر و راحت تـری را تجربـه خواهـد 
کـرد. یادگیـری تکنیک هـای همـکاری و برقـراری ارتبـاط 
بـا دیگـران، یکـی از ضروریـات مهـم در زندگـی هـر کودکی 

محسـوب می شـود. 
امـروزه در بیـن افـراد جامعـه، ایـن موضـوع را مکـرر می 
شـنویم که ما ایرانی ها کار گروهی بلد نیسـتیم، در کارهای 
جمعـی مثـل تیـم فوتبـال، موفـق نیسـتیم و در کارهـای 
فـردی -نظیر ُکشـتی- توفیق بیشـتری داریم. ایـن نظر، با 

از    من
تا  مـا

حسن رضایی
دبیر سروریس مهارت

نگاهی کوتاه به چرایی اهمیت 
یادگیری کار گروهی در مدارس
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والدیـن آمـوزش می بیننـد. بـه 
عبارت دیگر، وقتی در خانواده ای 
تعامل با دیگر خانواده ها کم اسـت و 
از گستردگی ارتباطات بین  آنها کاسته 
می شـود، قطعـًا ایـن موضـوع در فرزندان 

هم منعکـس می گـردد.
یکی از مراکزی که نقش مهمی را در تقویت 
انسـجام و کارجمعـی و گروهـی در خانـواده ایفـا 
می کنـد، مدرسـه اسـت. اعضـای خانواده بسـیاری 
از رفتارهـا و دانش و آگاهی الزم را -مخصوصًا در زندگی 
گروهی- از معلمان و مدیران مدرسه یاد می گیرند. آموزش 
کار گروهـی و ترویـج فرهنـگ آن در نظام هـای آموزشـی 
مطـرح دنیـا، یکـی از اصلی تریـن و اجتناب ناپذیرتریـن 
اصـول اسـت. همین طـور روش تدریـس مبتنـی بـر کار 
گروهـی نیـز اهمیـت بسـیار زیـادی دارد. به عنـوان مثال، 
در نظام آموزشـی کشـورهای توسـعه یافته، تقریبًا هیچ کار 
انفـرادی وجود نـدارد و دانش آمـوزان، در همـان ابتدای کار 
بایـد با هم تیمی خود به فعالیت بپردازند. اما متأسـفانه کار 
گروهی در نظام آموزشـی کشـور ما جایگاه مناسـبی ندارد 
و بـه نوعـی می تـوان گفت که فراموش شـده اسـت. نتیجۀ 
ایـن امـر نیـز کامـاًل مشـهود اسـت؛ وضعیـت فعلـی مـا در 
بسـیاری از فعالیت های جمعی، مدنی و گروهی، ناشـی از 

همیـن آمـوزش نیافتگی ما اسـت.
بـه هـر حال، هر کشـوری نیاز دارد که نسـل آینـدۀ خود 
را بـه گونـه ای تربیت کند که بیشـترین بهـره وری را داشـته 
باشـد و ایـن در حقیقـت بایـد از جایـی بـه نـام مدرسـه آغاز 
شـود؛ شبیه سـازی زندگـی گروهـی و بـا هـم بـودن، درک 

یکدیگـر و تبدیـل نـگاه از من بـه ما!

موفقیت های 
اخیـر والیبال، فوتبال، 

فوتسال، بسکتبال، والیبال نشسته 
و... رد شـده اسـت. برخـی ریشـۀ ایـن مشـکل 

را عامـل فرهنگـی می داننـد و معتقدنـد روحیـۀ کار تیمی 
در کشـور مـا ضعیـف اسـت و در برخـی مـوارد اصـاًل وجود 
ندارد. برخی نیز با این نظر مخالف هسـتند و اعتقاد دارند 
ریشـۀ عـدم توفیـق مـا در کار جمعـی، ربطـی بـه فرهنـگ 
نـدارد؛ بنابرایـن، علـل ضعـف در کار گروهـی و نیـز عـدم 
تبعیت منافع فردی و گروهی از منافع جمعـی را در عوامل 

غیرفرهنگـی می دانند.
در ایـن میـان، یکـی از موضوعات مهـم در این زمینـه آن 
اسـت کـه چه طـور می شـود انسـان ها را بـرای کار گروهـی 
آمـوزش داد کـه ایـن، خـود بـا موضوعـات بسـیاری از جمله 
بنیـان خانواده هـا، شـرایط و روابـط حاکـم بیـن اعضـای 
خانـواده و آمـوزش در مـدارس ارتبـاط دارد. به نظر بسـیاری 
از متخصصـان روانشناسـی، توانایـی و ناتوانی در انجـام کار 
گروهـی به خانواده باز می گـردد؛ به طوری که فرزندان، قبل 
از یادگیـری از طریـق کالم و تفکـر، از رفتـار و شـیوۀ  عملکرد 

فرزندان، قبل از 
یادگیری از طریق 

کالم و تفکر، از 
رفتار و شیوۀ  

عملکرد والدین 
آموزش می بینند

“
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مهارت شناسی

کار گروهی و بحث گروهی
یکـی از پیامدهـای کلیـدی فعالیـت گروهـی، بحـث 
گروهـی اسـت. ُحسـن ایـن روش آن اسـت کـه شـاگردان 
در فعالیـت یاددهی-یادگیـری، فعاالنـه شـرکت می کننـد 
و مسـئولیت یادگیـری را خـود برعهـده می گیرنـد. آنهـا در 
جریـان بحـث بـا افـراد گـروه خـود و گروه هـای دیگـر، یـاد 
می گیرنـد کـه چگونـه تفکـرات، بینش ها و نظـرات خـود را 
بـه دیگـران ابراز کننـد، چگونه از آنها دفـاع کنند و یا چگونه 
مؤدبانـه نظرات دیگـران را بپذیرند. ایـن روش در امر تقویت 
توانـش ارتباطی دانش آموزان بسـیار مؤثر اسـت. آنها با این 

روش یـاد می گیرنـد کـه:

- عقاید خود را در قالب بیانات شـفاهی سـازماندهی و ابراز 
کنند.

بـه  دقیـق  دادن  گـوش  بـا  را  دیگـران  اندیشـه های   -
کننـد. ارزیابـی  و  دریافـت  ایشـان  صحبت هـای 

- تفکـر انتقادی و همچنین انتقادپذیـری را در خود پرورش 
دهند.

- روش هـای ایجـاد رابطـۀ مطلـوب اجتماعـی از راه زبـان 
شـفاهی را درسـت بـه کار ببرنـد.

در واقـع، بحـث گروهـی دانش آمـوزان را بـرای مشـارکت 
مفیـد در فعالیت هـای اجتماعـی آمـاده می کنـد و بـه آنهـا 

می آمـوزد کـه بـه دقـت بشـنوند و بـا دقت صحبـت کنند.

پرواز با بال های بی نهایت
سمیرا حسینی پور

کارشناس مسائل آموزشی

فواید کار گروهی در مدرسه

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه

آگاهی از اهمیت و نتایج تأکید و اهتمام بر یادگیری کار گروهی در مدارس، پشتوانۀ انگیزشی خوبی برای معلم در 
این زمینه است. تالش گروهی، گروهی آموختن و گروهی زندگی کردن در ساعاتی که کودک در مدرسه حضور دارد، 

موجب بروز احساسات و فراگیری هایی می شود که تعدادی از آنها در ادامه خواهد آمد.
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اظهـار نظر کنند. امـا اگر همین کالس را به 6 گـروه 5 نفره 
تقسـیم کنیم، زمان مورد نیاز برای اظهار نظر تمـام افراد در 
گروه خودشـان، 30دقیقه اسـت. در این فرض، تمـام افراد 
کالس توانسـته اند در این نیم سـاعت اظهـار نظر کنند. در 
یـک سـاعت باقی مانـده از وقت کالس نیز شـما می توانید 
بـه جمع بندی نظـرات بپردازید و یا اینکه قبل از شـروع کار 

گروهی، تدریـس را انجام دهید.

اسـترس سـختی کار بـرای دانش آمـوز کاهـش 
می یابـد.

حضـور در جمع هـای کوچک تـر بـه آنـان فرصـت ابـراز وجود 

می دهـد.

حضـور در جمع، همیشـه به عنوان عاملی وحشـتناک 
از ابـراز وجـود افراد جلوگیری می کند. معمواًل انسـان ها در 
جمع های کوچک راحت تر صحبت می کنند. در بسـیاری 
از مـوارد، هـراس از حـرف زدن در جمع های بـزرگ، موجب 
می شـود دانش آمـوز، نظر مخالـف، ابهام و یا سـؤال خـود را 

به کلی طـرح نکنـد و از آن بگذرد.

مخاطبان بیشتر با هم دوست می شوند.
بـرای  کـه اگـر سـؤالی  اسـت  ایـن  اصلـی دوسـتی،  فایـدۀ 

دانش آمـوزان پیـش آید، قبل از اینکه وقت معلـم را بگیرند، از 

دوسـت خـود می پرسـند.

ایـن مورد، برای کالس های بزرگسـاالن کاربرد بسـیاری 
دارد. در سـنین کودکـی و نوجوانـی، معمـواًل افـراد راحـت 
بـا هـم ارتبـاط برقـرار می کننـد و دوسـت می شـوند. امـا 
بزرگسـاالن، خیلـی بـا احتیـاط و سـخت ایـن کار انجـام 
می دهند. شـما بـه عنوان یک مـدرس دروه های آموزشـی، 

سرعت یادگیری افزایش می یابد.
از روش کار  زمان هایـی کـه وقـت کمـی دارم،  مـن معمـولً 

می کنـم! اسـتفاده  تدریـس  بـرای  گروهـی 

برخـی تصـور می کننـد کار گروهـی، خیلـی وقت گیـر 
اسـت، اما این تصور غلط اسـت. معمواًل افـرادی این حرف 
را می زننـد کـه تدریـس را تمـام کـردن یـک فصـل کتـاب 
می داننـد، بـدون اینکـه بـه کیفیـت کار بیاندیشـند. امـا بر 
اسـاس تجربـه می تـوان گفـت اگـر کار گروهـی بـه صورت 
حرفـه ای انجـام شـود، سـرعت یادگیـری، حداقـل دو برابر 

شـد. خواهد 

دانش آموزان از یکدیگر می آموزند.
دانشـمندی بـه نام پیـاژه، نشـان داد که بیشـتر آموخته های 

مهم مـا، حاصل تعامـل بادیگران اسـت.

کـه مخاطـب  برخـی مدرسـان تصـور می کننـد  چـرا 
فقـط بایـد از آنهـا یـاد بگیرد؟ بـا کار گروهـی، دانش آمـوزان 
از یکدیگـر یـاد می گیرنـد. مثـاًل وجـود پنـج گـروه در یـک 
کالس، یعنـی پنـج معلـم کـه بـه همـراه خود شـما، شـش 
معلم در کالس فعالیت می کننـد؛ میزان یادگیری چندین 
برابـر می شـود و کار معلـم نیـز کمتر می شـود. به بـاور ویگو 
تسـکی، فرآیندهـای عالـی ذهنـی در انسـان، فقـط از راه 

تعامـل اجتماعـی شـکل می گیـرد.

همۀ کالس درگیر می شوند.
در یـک کالس معمولی 30 نفره با 90 دقیقـه زمان، اگر 
قـرار باشـد هر فرد فقط 6 دقیقه صحبت کنـد، 180 دقیقه 
یعنـی دو برابـر زمـان کالس، وقـت الزم اسـت. مطمئنـًا در 
چنین کالسـی همۀ دانش آمـوزان نمی توانند به یک مقدار 

برخی تصور 
می کنند کار 

گروهی، خیلی 
وقت گیر است، 

اما این تصور غلط 
است. معموًل 

افرادی این حرف 
را می زنند که 

تدریس را تمام 
کردن یک فصل 

کتاب می دانند

“
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کـه در یـک کالس هسـتند امـا ارتبـاط چندانی بـا یکدیگر 
ندارنـد، امکان دوسـت شـدن می دهد.

کار گروهی و فراگیری بهتر و بیشتر 
کارهای گروهی اغلب کارهای گسترده تر و پیچیده تری 
نسـبت بـه فعالیت هـای فـردی هسـتند. به همین سـبب، 
زمانی که دانش آموزان در پروسـۀ کار وارد می شوند، مطالب 
بیشـتری را فـرا خواهنـد گرفت. همچنیـن بـا کار گروهی، 
بچه هـا می تواننـد در زمانـی کمتـر، مطالب بیشـتری را یاد 
بگیرنـد و چـون خـود در فراینـد کار درگیـر بوده اند، کیفیت 

یادگیـری آنها نیـز افزایـش خواهد یافت.

کار گروهی و ایجاد حس رقابت 
زمانـی کـه دانش آمـوزان در گـروه همسـاالن خـود قـرار 
می گیرنـد و بـه فعالیتـی یکسـان می پردازند، حـس رقابت 
آنها برانگیخته می شـود و فعالیت بیشـتر و بهتری خواهند 
دشـت. در نتیجـه کالس فعـال و پویاتـر خواهد شـد و همۀ 
آنـان بـرای آنکـه از دیگـران عقـب نماننـد، تـالش خـود را 

افزایـش خواهنـد داد.

کار گروهی و شروع کار 
در ابتـدای کار، بـه دانش آمـوزان بیاموزیـد کـه تمامـی 
اعضـای گـروه بایـد بـا هـم کار کننـد، همـه چیـز را بـا هـم 
بررسـی کرده و در خصوص تمامی مسـائل، با هم گفت وگو 
کننـد. به بچه هـا بیاموزیـد کارها را بـا توجه بـه مهارت های 
فـردی افراد گروه تقسـیم کننـد و برای انجام ایـن کار، بهتر 

باید زمینۀ دوسـتی افراد با یکدیگـر را فراهم کنید و بهترین 
گزینـه، انجـام کار گروهـی در کالس اسـت. اگـر شـما بـا 
جمعـی از آقایان بزرگسـال کالس دارید، انجـام کار گروهی 
الزامـی اسـت، چـون ممکـن اسـت در یـک دورۀ کامل یک 
روزه، آقایـان هیـچ ارتباطـی بـا هـم برقـرار نکننـد. در بحث 
خانم ها، معمواًل این مشـکل وجـود نـدارد و در برخی موارد 
در همـان دقایـق ابتدایـی حضـور در کالس، ارتباطـات را 

شـکل می دهنـد.

کار گروهی و کسب مهارت
زمانـی کـه دانش آمـوزان کـودک و نوجـوان بـا همـکاری 
یکدیگـر بـه صـورت جمعی بـه دنبال دسـتیابی بـه هدفی 
مشـترک هسـتند، می توانند به انجـام پروژه ای دسـت زنند 
کـه بـه تنهایـی قـادر بـه انجـام آن نبوده اند. همچنیـن کار 
گروهـی به بچه ها کمک می کنـد که مهارت کارهایی مانند 
صبـوری، کار کـردن براسـاس برنامه هـای از پیش سـازمان 
یافتـه، وقت شـناس بـودن و... کـه در آنهـا مهـارت باالیـی 

ندارنـد را در خـود تقویـت کنند.

کار گروهی و اجتماعی شدن 
هنگامـی کـه دانش آمـوزان در قالـب یـک گـروه در کنار 
یکدیگر قرار می گیرند و هدفی مشـترک را دنبال می کنند، 
مجبور خواهند شـد برای انجام مسـئولیت محول شـده به 
گـروه، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، حرف بزنند، به نظرات 
دیگـران گوش سـپارند، نظرات خـود را بیان کننـد و از همه 
مهم تـر، خجالـت را فراموش کننـد. کار گروهی، بـه افرادی 

زمانی که 
دانش آموزان 
کودک و نوجوان با 
همکاری یکدیگر 
به دنبال دستیابی 
به هدفی 
مشترک هستند، 
می توانند به انجام 
پروژه ای دست 
زنند که به تنهایی 
قادر به انجام آن 
نبوده اند

“
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کارشـان نظـارت دارنـد، یـک نفـر هم به عنـوان سـرگروه به 
کارهـا نظـم دهـد. در واقـع، کلید برگـزاری جلسـات موفق 
گروهی، داشـتن سـرگروه است؛ کسی که جلسه را هدایت 
می کند. البته الزم نیسـت که ریاسـت را همیشه به یک نفر 
سـپرد، بلکـه بهتر اسـت همیـن کار به صـورت گردشـی به 

اعضای گروه سـپرده شـود.

کار گروهی و بروز مشکالت
غالبـًا زمانی که بچه ها دچار مشـکل می شـوند، سـریعًا 
سـراغ والدین خود رفته و از آنها کمک می طلبند. در بیشتر 
مـوارد نیـز والدیـن بـدون تحقیـق و یک طرفـه در موضـوع 
مداخله می کنند و اغلب، مسـائل به تشـنجی میان والدین 
و معلمان تبدیل می شـود. بهترین راه برای حل مشـکالت 
بچه ها این اسـت که از آنها بخواهیـد در صورت بروز هرگونه 
اختـالف و مشـکل، هـر دو طـرف دعـوا با هم مسـئله را نزد 

معلم ببرنـد تا وی تصمیم نهایـی را اتخاذ کند.
یکـی دیگـر از راه حل ها آن اسـت که در طـول انجام کار، 
گـروه بر اسـاس یـک برنامـۀ زمان بندی شـده، جلسـاتی را 
برای حل مشـکالت و ابهامات برگزار کند، امـا دانش آموزان 
نبایـد فراموش کنند که در میان این جلسـات، بیشـتر باید 
شـنونده باشـند و بکوشـند از بهانه جویـی و مخالفت هـای 

بیهـوده پرهیز کنند.
فرامـوش نکنیـد کـه پروژه هـای گروهـی نیـز همچـون 
تکالیـف درسـی، زمانـی آموزنـده خواهند بـود که از سـوی 
خـود بچه هـا اجـرا شـوند. بنابرایـن، بهتـر اسـت از انجـام 

کارهـای مربـوط بـه آنهـا بپرهیزید

اسـت هـر یـک از اعضـا ابتـدا درخصـوص توانایی هایی که 
دارد و فکـر می کنـد بـرای انجام کار گروهی راه گشـا اسـت، 
با دیگران مشـورت کند. یکی دیگر از مسـائلی که از همان 
ابتـدای امـر الزم اسـت تـا هر یـک از اعضا بـدون خجالت از 
یکدیگر مطرح کنند، مسـئولیت هایی اسـت که فرد از پس 

آن برنمی آیـد و بـه او محول شـده اسـت.

کار گروهی و منصفانه کار کردن
مشـخص کـردن کارهای هـر یک از افـراد گـروه، یکی از 
مراحل مهم کار گروهی است. اتفاقی که در بیشتر کارهای 
گروهـی در مدرسـه می افتـد، آن اسـت کـه یـک نفر تمامی 
کارهـای کل گـروه را بـه تنهایـی انجـام می دهـد. یکـی از 
دالیـل اصلی بی عالقگی بـه کار گروهـی و ترجیح کارهای 
فردی نیز همین مسـئله است. بسـیاری از پدر و مادرها نیز 
زمانـی کـه متوجـه می شـوند فرزندشـان به عنـوان عضوی 
از گـروه بـه انجام فعالیتی می پـردازد، بـا یـادآوری خاطرات 
تلـخ خـود نظر مسـاعدی در ایـن زمینه نشـان نمی دهند و 
بـه جـای ترغیـب بچه هـا به گروهـی عمل کـردن، آنهـا را به 
سـمت فردگرایـی سـوق می دهنـد. بـرای آنکـه کار در میان 
اعضـای گـروه بـه صـورت منصفانه ای تقسـیم شـود، بهتر 
آن اسـت کـه معلم خـود بـرای کاری که انجـام داده اسـت، 

توضیحاتـی به صـورت کتبی یـا شـفاهی ارائه کند.

کار گروهی و هدایت گروه 
بـرای آنکه دانش آمـوزان بتوانند در کنـار یکدیگر به طور 
صمیمانـه کار کنند، بهتر اسـت عالوه بـر آن که معلمان بر 

زمانی که 
دانش آموزان در 
گروه همسالن 

خود قرار 
می گیرند و به 

فعالیتی یکسان 
می پردازند، 
حس رقابت 

آنها برانگیخته 
می شود و فعالیت 

بیشتر و بهتری 
خواهند دشت

“
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مهارت شناسی

آمادگی قبل از شروع کار گروهی

خودتان به کار گروهی اعتقاد داشته باشید.1 

شـما در مدرسـه بـه عنـوان یـک معلـم، بـا دیگـر 

معلمـان، مدیـر و معاونیـن، هم گـروه هسـتید. فرض کنیم 
شـما بـه حدی با دیگـر همـکاران و مدیر اختـالف دارید که 
حتـی دانش آمـوزان هـم متوجـه این موضـوع شـده اند. در 

بایدهای یک حرکت
ساره سیرجانی

آموزگار

کلیاتی از باید های یادگیری کار گروهی در مدارس

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه

متأسفانه در نظام آموزشی کشور، مفهوم کار گروهی تنها به تمرین هایی که کتاب درسی با عنوان کار گروهی مطرح 
کرده محدود شده که البته معلمانی که خود کار گروهی را نمی شناسند، عموماً آن را نیز فدای سکوت می کنند و 
ترجیح می دهند که دانش آموزان، به تنهایی کار گروهی را انجام دهند. در چنین موقعیتی، نمره را یک نفر به دست 
می آورد، یک نفر توبیخ می شود و یک نفر شاگرد اول می گردد و معموالً مفهوم بهترین کالس، معنای چندانی ندارد. 
تیم برتری هم اگر باشد، به دلیل کار خوب سرگروه تیم است و این چنین است که ما هیچگاه عادت نکرده ایم با 
یکدیگر راحت زندگی کنیم و تأثیرات آن را در زندگی های نسل آموزش نیافته می توان به سادگی دید. دانشجوهایی 
که در یک خوابگاه هستند، زندگی زوج های جوان، عدم توانایی تحمل همکاران و ناتوانی در زندگی آپارتمانی، تنها 

بخش کوچکی از خأل کار گروهی هستند.
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بـه  3  را  گروهـی  کار  در  کـردن  صحبـت  چگونگـی 

بیاموزیـد. دانش آمـوزان 

کـه  اسـت  ایـن  گروهـی  کار  اصلـی  مشـکالت  از  یکـی 
دانش آمـوزان نمی توانند به صورت منتقطی با هم صحبت 
کننـد. برخـی  یاد گرفته اند که بـا داد و فریاد منظور را به هم 
منتقـل کننـد. ایـن وظیفۀ شـما اسـت کـه صحبـت کردن 
در گـروه را بـه دانش آموزان آمـوزش دهیـد. در دورۀ ابتدایی 
می تـوان به صورت مسـتقیم ایـن کار را بـه آنها آمـوزش داد 
ولی در سـنین باالتـر، باید در آموزش مـدل صحبت کردن، 
کمـی احتیـاط کـرد؛ اغلـب انسـان ها تصـور می کننـد که  
خودشـان بـر تمـام فنـون ارتباطـی مسـلط هسـتند. برای 
گوشـزد کـردن این مـورد بـه بزرگسـاالن، می توانیـد از زبان 
طنـز یـا از جمالتـی اسـتفاده کنیـد که بـه صـورت مخفی 
فرمایشـی هسـتند ولـی کسـی متوجـه نمی شـود. مثـال: 
»می دانم که حتمـًا در گروه به یکدیگر احترام می گذارید.« 
ایـن جمله یعنـی »در کار گروهـی به هم احتـرام بگذارید«.

دانش آموزان ناراضی و سرکش را از قبل آماده کنید.4 

برخـی از دانش آموزان، کاًل سـر ناسـازگاری دارند. 

ایـن حالـت، شـما نمی توانیـد از دانش آمـوازان خـود توقـع 
داشـته باشـید کـه بتواننـد بـا یکدیگـر کار گروهـی انجـام 
دهنـد. پس قبـل از هرچیـز، خودتان بـه عنوان عضـوی از 

گـروه معلمـان مدرسـه کارتـان را خـوب انجـام دهید.

بـه دانش آموزان بیاموزید کار گروهی  بیشـتر تعهد 2 

اسـت تا احساسات!

وقتـی دانش آمـوز خـود را کامـاًل متعهد می کنـد، نیروهای 
برتـر نیـز بـه حرکـت در می آیـد و رویداد هـای مختلفـی بـه 
او کمـک می کنـد. برخـی تعهـد را بـا احساسـات مرتبـط 
می دانند. این افراد اگر حال خوبی داشـته باشـند، کارهای 
گـروه را بـه خوبـی انجـام می دهنـد و در غیـر ایـن صـورت، 
کیفیـت همـکاری آنهـا بـا گـروه پاییـن می آیـد. امـا تعهـد 
واقعـی این گونـه نیسـت؛ تعهـد واقعـی احسـاس نیسـت، 
بلکـه جنبه ای از شـخصیت اسـت. احساسـات همـواره در 
حال تغییر هسـتند، اما تعهد باید پایدار و مسـتحکم باشد. 
پـس قبـل از شـروع کار گروهـی، بایـد متعهـد بـودن را بـه 

دانش آمـوزان گوشـزد کنیـد.
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- گروه به کمک تو احتیاج دارد.
- اگـر مشـکلی در کار بـه وجـود آیـد، تـو بهتـر از هر کسـی 

می توانـی حـل کنـی.
- نگـران نمـره نبـاش؛ تـو کـه همیشـه بهتریـن نمـره را 
می گیـری، پـس بیـا کمک کـن تا دیگـران هم نمـرۀ خوبی 

بگیرند.
- این فعالیت گروهی بهترین راه مرور درس ها برای تو است.

قبـل از اینکـه مسـتقیم بـه کار گروهـی بپردازیـد، 6 

دانش آمـوزان را در مسـائل کالس مشـارکت دهیـد.

معلمانـی کـه کالس خـود را معلم محـور و بـدون مشـارکت 
دانش آمـوزان اداره می کننـد، اصـاًل نبایـد بـه کار گروهـی 
بپردازنـد. شـما بایـد قبـل از اینکـه از شـیوۀ کار گروهـی 
اسـتفاده کنید، زمینـه مشـارکت دانش آمـوزان در کالس را 
فراهم آورید. به عنوان مثال، کالس شـما باید این ویژگی ها 

را داشـته باشد؛
- سـؤاالتی کـه بیش از یک پاسـخ مناسـب دارنـد در کالس 

پرسـیده شـود تـا دانش آموزان بـه اظهار نظـر بپردازند.
- جّو گفت وگو و تعامل بر کالس حاکم باشد.

پـس از انجـام کارهایـی کـه بیـان شـد، نوبـت بـه تبیین 
چگونگی گروه بندی و چگونگی تدریس کارآمد با استفاده 

از کار گروهـی خواهد رسـید.

نکات نهایی
ایجـاب  مـدارس،  در  گروهـی  کار  یادگیـری  اهمیـت 
می کنـد که آمـوزگاران عـالوه بر اهتمام بـر انجام فعالیت ها 
بـه صـورت گروهـی، جهت گیری فکری خـود را نیـز در این 

مسـیر از آسـیب های احتمالـی حفـظ کنند.

این هم به دالیلی مثل تربیت خانوادگی، مشکالت عصبی 
و… اسـت. بـه هـر حـال، ایـن افـراد هـم در کالس، جزئـی 
از گـروه خواهنـد شـد. معمـواًل عضویت ایـن دانش آمـوزان 
در گـروه، باعـث نارضایتی سـایر اعضـای گروه هـم خواهد 
شـد. شـما بایـد از پیـش بـا چنیـن فـردی صحبـت کنید و 
همـان کاری را کـه در گـروه از وی انتظار مـی رود، به صورت 
ویـژه بـه او بیاموزیـد. در ایـن کار، به شـیوۀ مثبت و تشـویق 
کننـد عمـل کنید، به طـوری که انگار مطمئن هسـتید که 
او مشـارکت خواهـد کرد. حتی اگر مطمئن نیسـتید، بهتر 
اسـت مشـارکت و عملکرد مثبـت را به او تلقین کنیـد. برای 
کنتـرل دانش آمـوزان سـرکش، از بقیـۀ دانش آمـوزان هـم 
کمک بگیرید، شـاید آنها راه کارهای بهتری داشـته باشند. 
اگر هیچ کدام از این روش ها کار سـاز نبود، اجازه دهید کار 

را بـه تنهایی انجـام دهد.

دانش آموزان خیلی خوب، دوست ندارند با دیگران 5 

کار کنند. آنها را هم باید از قبل آماده کنید.

برخی شـاگرد زرنگ ها نمی خواهند با دیگران در یک گروه 
باشند. این نگاه، دالیل مختلفی دارد؛

- تصـور می کننـد دیگر اعضـای گـروه از آنها سوءاسـتفاده 
می کنند.

- حوصلۀ اینکه بار دیگران را به دوش بگیرند، ندارد.
- از اینکـه همۀ اعضای یک گروه نمرۀ یکسـانی می گیرند، 

ناراحت هستند.
بایـد بـا شـاگرد زرنگ ها صحبت کرد. پیشـنهاد می شـود از 
مـوارد زیـر برای انگیـزه دادن به شـرکت در کار گروهی برای 

آنها استفاده کنید.
- شما می توانی سرگروه این گروه باشی.

احساسات 
همواره در حال 
تغییر هستند، اما 
تعهد باید پایدار و 
مستحکم باشد. 
پس قبل از شروع 
کار گروهی، باید 
متعهد بودن را 
به دانش آموزان 
گوشزد کنید

“
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نمی گیـرد؛ چـرا کـه اعضـا همـواره مراقـب ایـن هسـتند 
کـه دیگـران، برداشـتی از رفتـار یـا حـرف آنها نکننـد که به 
جایـگاه و موقعیـت آنان صدمه بزنـد. به این منظـور، عالوه 
بـر مطالعـه و پژوهش در خصوص زمینه ها و بسـترهای الزم 
جهـت تقویـت کار گروهـی، بایـد آموزش هـای خـاص بـه 
افـراد ارائه شـود؛ مثاًل در کشـورهای پیشـرفته در یک بازی 
جمعـی به کـودکان آموزش داده می شـود که بـه چند گروه 
تقسـیم شـوند و در زمانی که مربی اشـاره کـرد، هر گروهی 
که تعداد بیشـتری از اعضای آن بتواننـد روی صندلی های 
محدود بنشـینند، برنـده اسـت. در حالی کـه در واحدهای 
پیش دبسـتانی و دبسـتان های ما، این رویه برعکس است و 
هر کس باید برای نشسـتن روی صندلی بـه گونه ای تالش 
کنـد کـه دیگران نتوانند روی آن  بنشـینند! تفکـر جدی که 
در پس این شـیوۀ  آموزشی در کشورهای توسعه یافته وجود 
دارد، حاکی از این اسـت که به کودکان، همکاری، مراقبت 
و حمایـت پسـندیده را آمـوزش می دهنـد. اگـر واقعـًا کار 
گروهـی را یـک نیاز جـدی می دانیم، باید به صـورت جدی 

در مـدارس و خانـواده بـه کودکان آمـوزش دهیم. 

نتیجه
دقت، صبر و افزایش اندوخته های ذهنی و علمی معلم 
در زمینـۀ تفهیـم و اجـرای مدل ها و مفاهیمـی که منجر به 
تثبیـت اندیشـیدن گروهـی در فـرد می شـود، از مهم تریـن 
بایسـته های یک معلم در این باره اسـت. معلمی که مفهوم 
کار گروهـی را درک کـرده و خـود در برنامه هـای شـخصی و 
رفتـاری بـه کار گروهـی معتقـد اسـت، در کنـار آموزش ها و 
ترتیـب دادن فرآیندهـای انجـام کار گروهـی، خـود الگـوی 

عملـی بـرای این مهم به شـمار مـی رود

- در بازی هـا و مسـابقات گروهی در مـدارس، مهم ترین 
عنصـر، ویژگـی برد-بـرد بازی هـا اسـت. بایـد به کـودکان و 
نوجوانـان آمـوزش داده  شـود کـه در کنار هـم و با کمک هم 
مسـابقه را ببرنـد و حتی اگر باختند، بـاز از لذت بـازی بهره 
برده انـد و تیـم مقابـل بـه ایـن شـادی و لـذت، کمـک کرده 

است.
طولـی  رابطـۀ  نبایـد  گروه هـا،  ایـن  در  رابطـه  نـوع   -
یـا دسـتوری و آمرانـه باشـد، بلکـه بایـد همگـی مـوازی و 
هم عرض باشـند؛ زیرا در کار گروهی باید مشورت و تقسیم 
وظایـف کنیم و ایده ها منتقل شـوند. این شـرایط می تواند 
منجـر به این شـود کـه انسـان ها مهارت هـای کار گروهی را 

بـرای رسـیدن بـه هـدف مشـترک یـاد بگیرند.
- اینکه کار گروهی در نظام آموزشـی یک ارزش قلمداد 
شـود، بسـتگی به سـاختارهای مدیریتی آن نظام آموزشی 
دارد؛ مثـاًل اگـر مدیـر یـک مدرسـه در ادارۀ امـور آن واحـد 
آموزشـی گرایـش به تقسـیم کار و انجام کار گروهی داشـته 
باشـد، افراد حاضر در آن واحـد )اعم از معلمان، کارمندان، 
دانش آمـوزان و...( هـم گرایش پیدا می کنند که این مهارت 
را یـاد بگیرنـد و در تعامالت خود، به کار بندنـد. اما اگر برای 
یـک مدیـر، کار گروهـی و اسـتفاده از ظرفیت های خالقانۀ  
همـه  افراد مجموعه، اهمیت نداشـته باشـد، ممکن اسـت 
انگیـزۀ دیگـران هم بـرای پذیرش مسـئولیت کار گروهی از 

بین بـرود.
در تقویـت کار گروهـی در بین افراد در جامعه، مدرسـه و 
کالس و حتـی اعضـای خانـواده، شـرایط روانی هم بسـیار 
مؤثر اسـت. جامعه ای را در نظر بگیرید که در آن افراد به هم 
بی اعتماد هسـتند و هنگامـی که این فضـای بی اعتمادی 
بـر روابـط افراد حاکم شـود، تفکر گروهی در آن فضا شـکل 

معلمانی که کالس 
خود را معلم محور 

و بدون مشارکت 
دانش آموزان 

اداره می کنند، 
اصاًل نباید به کار 
گروهی بپردازند

“
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مهارت شناسی

در زمان دانشـجویی، روزی که اسـتاد پروژه ای گروهی را به 
مـا واگـذار کـرد و از مـا خواسـت تا هر گـروه به صـورت دایره 
دور هم بنشـینیم و در رابطـه با انجام پروژه تصمیم بگیریم، 
مـن به عنوان سـرگروه شـروع به حـرف زدن با اعضـا کردم. 
همـان موقـع یکـی از اعضـای گـروه بـه مـن گفـت: »ببین 
محمـد جـان! شـما که خـودت خـوب می تونـی ایـن کار رو 
انجـام بـدی، جـون مـن مـا رو اذیـت نکن، شـما اسـم مـا رو 
آخـر پـروژه بنویـس، مـا هـم پولـش رو می دیم«. دیـدم بقیۀ 
اعضـای گـروه هـم به شـدت بـا این طـرح موافق هسـتند. 
من هم به رأی جمع احترام گذاشـتم و توانسـتم در آن زمان 

یک گوشـی خـوب بخرم!
ضعـف کار گروهـی در کشـور مـا، قابـل کتمـان کـردن 
نیسـت. قسـمت زیـادی از ایـن مشـکل، بـه نوع تربیـت در 
خانـواده و مدرسـه در دورۀ قبـل از نوجوانـی برمی گـردد. 
از ابتـدا یادگرفته ایـم کـه بایـد بـه تنهایـی بایـد اول شـد و به 
تنهایی باید به موفقیت رسـید. گه گاهی هم اگر در مدرسـه 
از مـا کار گروهـی خواسـته می شـد، هر کس بـرای خودش 

کار می کـرد...
در این یادداشـت، سـعی بر آن اسـت کـه راه کار هایی در 
راسـتای کسـب توانایی راه انـدازی کار گروهی حرفـه ای در 

کالس ارائه شـود.

گروه بندی1 
بـا توجـه بـه تعـداد نفـرات و نـوع فعالیـت، تعـداد و 

ترکیـب اعضـای گـروه متفـاوت خواهـد بـود.
قبـاًل در مقـاالت کار گروهـی تأکید کـرده بودیم که بهتر 

اسـت گروه ها ناهمگن باشـند.
تصویـر شـمارۀ یـک، نحـوۀ انتخـاب اعضـای گـروه بـه 
صـورت تصادفـی را نشـان می دهـد و  در تصاویر شـمارۀ دو 
تـا پنـج، مدل هـای مختلـف نشسـتن گروه هـا در کالس 

شـده اند. مشـخص 
 

وضع قوانین بنیادی2 
شـما بایـد در گـروه قانـون داشـته باشـید. بـرای 
وضـع قوانیـن، حتمـًا از خـود دانش آموزان کمـک بگیرید. 

یازده کلید
محمد حافظی نژاد

تکنولوژیست آموزشی

آموزش روش تدریس کار گروهی

زمان تقریبی مطالعه: 9دقیقه

تصویر )1( نحوۀ انتخاب اعضای گروه به صورت تصادفی
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تعریف اهداف و برنامه ریزی فعالیت های 3 
گروه

بـه منظـور جلوگیـری از هرگونـه پریشـانی، بایـد اهـداف و 
برنامه هـا به خوبی مورد بحث و بررسـی قرار گیرنـد. این امر 
می توانـد بـه دو گـروه اهداف قابل تحویل به گـروه و اهداف 

شخصی تقسـیم شود.
اهـداف قابـل تحویـل بـه گـروه را توسـط پاسـخ بـه ایـن 

پرسـش ها می توانیـد معیـن نماییـد:
- هدف قابل دسترسی گروه چیست؟

- چه فعالیتی در نظر گرفته شده است؟
- خالصۀ آن فعالیت چیست؟

بـه عنوان  مثال، قوانین کالس شـما می تواند شـامل موارد 
زیر باشـد:

- همه باید حق نظر دادن داشته باشند.
- تقسیم کار به صورت مساوی باشد.

- هـر کـس بایـد کارش را طبـق زمـان تعییـن شـده انجـام 
دهد.

- شـرکت در جلسـه های گروهی در موعدهای تعیین شده 
به صـورت منظم.

- ارائۀ گزارش های منظم در جلسات.
- عدم تبعیض در بیان و رفتار اعضای گروه.

- همه باید از قوانین گروه مطلع باشند.

تصویر )2( نشسته در یک جهت رو به معلم

تصویر )4( نشسته در گروه ها نزدیک دیوارها 

تصویر )3( نشسته در گروه ها در جاهای مختلف کالس 

تصویر )5( نشستن به صورت دایره ای، تمرکز به مرکز
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اسـت؟ مناسـب تری 
- چه کسی ایده های بهتری را ارائه می دهد؟

- چه کسی در کار دقت و وسواس کافی دارد؟
- چه کسی پرانرژی و قاطع در تصمیم گیری است؟

نقاط ضعف را هم باید در نظر بگیریم:
- چه کسی بیشتر از اوضاع ابراز نارضایتی می کند؟

- چه کسی نادقیق است؟
- چه کسی زمان پروژه را رعایت نمی کند؟

- چه کسی احتمااًل از زیر کار فرار می کند؟
در مـورد اعطـای وظایف مختلف به اعضـای گروه بحث 

کنیـد و از نظـر دیگر اعضای گـروه نیز کمک بگیرید.

اعطای مسئولیت ها5 
نمودیـد،  مشـخص  کـه  را  بزرگـی  فعالیـت  هـر 
می توانید به مجموعه ای از فعالیت های کوچک تر تقسـیم 
کنیـد. تقسـیم فعالیت ها بیـن اعضای گـروه، بایـد با توجه 
بـه نقـاط قـوت، تجربیـات و ترجیحـات افـراد گـروه باشـد. 
از تقسـیم عادالنـۀ کار میـان افـراد گـروه اطمینـان حاصل 

نمایید.
همـواره الزم نیسـت کـه افـراد یک گروه باهـم کار کنند؛ 
می تـوان  وظایـف،  و  مسـئولیت ها  بـه  توجـه  بـا  گاهـی 
زیرگروهایی تشـکیل داد که وظایف خاصی را انجام دهند. 
در ایـن زیرگروه هـا، باید یک سـری قوانین بنیـادی همانند 
قوانینـی کـه بـرای گروه هـا وضـع می شـود، وجـود داشـته 

باشد.

- خروجی پروژه چیست؟
- ارائه؟

- گزارش؟
- چه المان های شخصی در این پروژه دخیل است؟

- یـک فعالیـت چگونـه بـه کارهـای کوچک تـری می توانـد 
شکسته شـود؟

اهـداف شـخصی بـا توجـه بـه پاسـخ ایـن پرسـش ها به 
دسـت می آینـد:

- چه مهارت هایی را از این فعالیت می توانم بیاموزم؟
- به چه موضوعی ادراک پیدا خواهم نمود؟

- چگونه می توانم  آموخته های خود را عمیق تر نمایم؟
به منظور داشـتن یک منظر از پروژه، فراموش نکنید که 
اهداف شـخصی و قابـل تحویل در حین پروژه را در جلسـۀ 

گروه مطرح نمایید.

توزیع نقش ها4 
توزیـع نقش هـا در گروه هـا بایـد بـا توجه بـه نقاط 
قـوت هـر یـک از اعضـا صـورت بگیـرد. ایـن امـر بـه معنی 
اعطای وظیفه ای تکراری به شـخص معینی نیسـت، بلکه 
از ایـن کار -یعنی اعطـای وظیفه های تکراری بـه یک فرد- 
بایـد جلوگیـری به عمل آیـد. ولی چیـزی که واضح اسـت، 
آن اسـت که طبیعتًا هر شـخص در یک وظیفه بهتر و کاراتر 
عمـل می کنـد. در هنـگام تقسـیم وظایـف، بـه ایـن مـوارد 

کنید؛ توجه 
- چه کسی رهبر بهتری برای گروه است؟

- چـه کسـی بـرای ترتیب دهـی بـه جلسـات گروهـی فـرد 

ضعف کار گروهی 
در کشور ما، قابل 
کتمان کردن 
نیست. قسمت 
زیادی از این 
مشکل، به نوع 
تربیت در خانواده 
و مدرسه در دورۀ 
قبل از نوجوانی 
برمی گردد

“
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ارزیابی کار گروهی8 
همـواره سـنجش نتیجـۀ کارهـا چـه بـه صـورت 
گروهـی و چـه از منظـر شـخصی، مفید اسـت. اهـم توجه 
ایـن موضوع می تواند معطوف به چگونگی تولید محصول 
و  بـه یکدیگـر  افـراد گـروه  وابسـتگی  نهایـی، چگونگـی 
چگونگی پیشـرفت هر عضو در حین پروژه باشد. برای این 
منظـور، هر عضـو باید این پرسـش ها را بتواند پاسـخ دهد؛

- تا چه حد اهداف گروه را محقق کرده اید؟
- تا چه حد اهداف شخصی محقق شده اند؟

- مهم ترین سه کاری که به خوبی پیش رفته اند؟
- سه  کاری که احتیاج به فعالیت بیشتر داشتند؟

ارتباطات9 
زمانـی کـه اعضـای یـک گـروه بـا همـکاری هـم 
فعالیتـی را انجـام می دهنـد، تمامـی آنهـا بایـد از نحـوۀ 
پیشـرفت کارهـا باخبـر باشـند. اعضـا نبایـد بـه عنـوان 
مجموعـه ای از اعضـای جدا از هم کار کنند بلکه باید مانند 

یـک تیـم بـا هـم همـکاری نماینـد.
برای همکاری موفق، اعضا باید:

- راجـع بـه فعالیت خود، پیشـرفت کارها، جنبه های موفق 
کار، مشکالت و فرآیندها صحبت کنند.

- این کار می تواند الکترونیکی و یا از طریق جلسات علنی 
انجام گیرد.

- راجـع بـه خود و احساسـی که راجـع به کار خـود و یا گروه 
دارنـد، حرف بزنند.

- ایده ها را مطرح کنند و منفی نگر نباشند.

نقشۀ فعالیت ها با توجه به ُفرجه های 6 
زمانی

نقشـه ای از فعالیت هـا را بـا توجه بـه ُفرجۀ زمانی بـه گروه/
زیرگروه هـا ارائـه نمایید. اطمینان حاصل کنیـد که هرکدام 
از اعضای گروه، نسـخه ای از این نقشـه را با توجه به اهداف 
و مقیاس هـای زمانـی داشـته باشـند. از واقع بینانـه بـودن 
فرجه هـای زمانـی اطمینان حاصـل نمایید، به طـوری که 

وجـود آنهـا باعث ایجـاد محـرک در افراد گروه باشـد.

کنترل فرایندها و کامل نمودن فعالیت ها7 
در هنـگام کار روی پـروژه، دقـت بـه رونـد کلـی 
آن ضـروری اسـت. ایـن امـر می توانـد توسـط پسـت های 
الکترونیکـی منظم یا از طریق پیامک به افـراد گروه صورت 
بگیـرد. جلسـات گروهـی منظـم به منظـور در نظـر گرفتن 
پیشـرفت های تمـام افـراد پـروژه یـا بـه اشـتراک گذاشـتن 
ایده هـای جدید و راه های مقابله با مشـکالت، انجام گیرد.
گزارشـی از ایـن جلسـات گروهـی می توانـد در جهـت 
اطمینان از اطالع همۀ اعضای گروه از روند پروژه، مناسب 

باشد.
زمانـی کـه کارهـای زیرگروه هـا به پایـان رسـید، نوبت به 
جمع شدن کل اعضای گروه برای به نتیجه رساندن نهایی 
پـروژه می رسـد. در اغلـب مواقـع، مسـئولیت هایی کـه در 
ابتـدای کار بـه هرکـدام از اعضا اعطا شـده اسـت، در حین 

پروژه تغییـر می کند.

وضعیت انجامفرجۀ زمانیمسئولفعالیت

به منظور 
جلوگیری از 

هرگونه پریشانی، 
باید اهداف و 

برنامه ها به خوبی 
مورد بحث و 

بررسی قرار گیرند

“
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انجـام می دهید.
- بازخـورد پیشـنهاد ات خـود را از سـایر اعضـای گـروه 
بطلبیـد؛ آیـا مفیـد بودیـد؟ آیـا زیاده گویـی کردیـد یـا کـم 

زدیـد؟ حـرف 

برخورد با مشکالت11 
غالبـًا گروه هـا بـا مشـکالت زیـادی مواجـه 
می شـوند. در ایـن میـان می تـوان مـوارد زیـر را نـام بـرد؛

- برخـی از اعضـای گـروه، در جلسـات گـروه شـرکت 
نمی کنند. قوانین بنیادی را به آنها یادآوری کنید و شرحی 
از مطالب مورد بررسی در جلسات را دو روز قبل از جلسه به 

آنها ارسـال نمایید.
- برخـی از اعضـای گروه خیلی سـاکت هسـتند. آنها را 
به صحبت کردن و مشارکت تشویق و تحسین نمایید. البته 
برخی شـخصیت درون گرا دارند. فکرشـان معطـوف به کار 
اسـت ولی فقـط حرف نمی زنند. تشـخیص این افـراد باید 

از روی رفتارهـای روزمـره صورت گیرد.
- برخـی افراد پروژه را جدی نمی گیرند. مسـئولیت ها را 

به آنها متذکر شـویم.
- برخـی از اعضـا نقشـی منفـی در پـروژه دارنـد. از آنهـا 

درخواسـت نماییـم کـه نکات مثبـت مسـئله را ببینند.
- بعضـی از افـراد گروه شـخصیتی مدعـی دارنـد. آنها را 
جهـت ادارۀ جلسـۀ گروهی دعوت کنیم. یک مدیر جلسـۀ 
خـوب، بایـد بتوانـد سـایر افـراد را به ارائـۀ دیدگاه هـای خود 

نماید تشویق 

- حمایت و بازخورد کاری را نسبت به دیگران نشان دهند.
- بـه نظـرات افـراد دیگـر گـوش کننـد و از اوضـاع ابـراز 

ننماینـد. نارضایتـی 
نتایج تعامالت داخل گروه:

- جلوگیری از جدا شدن اعضا.
- افزایش میزان تولیدکنندگی.

ارائۀ بازخورد10 
ایـن  هسـتید،  گروهـی  عضـو  کـه  زمانـی 
فرصـت را داریـد کـه نظـرات خـود را در مـورد کارهای سـایر 
اعضـای گـروه ارائه دهید. تعـدادی قانون وجـود دارد که به 
ارائـۀ بازخـورد بهتـری به سـایر اعضای گـروه در جهت بهتر 

نمـودن نتایـج کار آنهـا کمـک می کنند؛
- گـوش دادن/خوانـدن بـا دقـت بـه شـرح فعالیـت سـایر 

اعضا.
- آغـاز کارهـای مثبـت و پایان دادن بـه فعالیت های منفی. 
فعالیت هـا نبایـد باعث آسـیب به کار سـایرین باشـد، بلکه 

بایـد یاری گر آنها باشـد.
- انتقاد گـر نباشـید؛ همـواره بـه ایـن اصـل اعتقاد داشـته 

باشـید کـه می تـوان کار را بـه نحـو بهتـری انجـام داد.
- تمرکز را روی مسائل اصلی معطوف نمایید؛ به موضوعات 

فرعی فقط در صورتی که اشتباه هستند، توجه کنید.
- بـه ایـن اصل توجه کنید که هر کـس راه متفاوتی را برای 
انجـام کاری پیـش می گیـرد. انعطاف پذیر باشـید و به این 
فکـر نکنید که خود شـما فعالیـت خاصی را بـه چه نحوی 

همواره سنجش 
نتیجۀ کارها چه 
به صورت گروهی 
و چه از منظر 
شخصی، مفید 
است

“
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مهارت شناسی

از آنجا که قواعد علمی و دانش بشری دائماً در حال پیشرفت و جایگزینی است، نظام آموزشی و معلم باید 
به دانش آموزان مهارت های فراگیری علوم را هم بیاموزد تا هیچ گاه در تنگنا قرار نگیرند. »یادگیری مشارکتی« یا 
»آموزش از طریق همیاری«، رویکردی جدید در آموزش دنیا است که اهداف عمدۀ آن عبارت اند از: درگیر کردن دانش 
آموزان در فرایند یادگیری، از بین بردن حالت تک بعدی و معلم محور کالس ها و ایجاد عالقه و انگیزه به یادگیری 

فعال در دانش آموزان.
با توجه به مشکالت فعلی در جامعۀ ما که انگیزۀ تحصیل را در دانش آموزان و مخصوصاً پسران تاحدود زیادی 
از بین برده است، اگر روشی بتواند این انگیزه را به آنها برگرداند و آنان را به کالس و درس عالقه مند کند، باید از آن 
استقبال کرد. در کار گروهی، دانش آموزان مهارت هایی مانند مشورت، فرماندهی و سازماندهی را هم می آموزند. در 
این روش معلم تدریس نمی کند، بلکه نقش راهنما را دارد و فقط اشکاالت را رفع می کند و وظیفۀ یاد دادن و یادگیری، 
به عهدۀ دانش آموزان است. یادگیری مشارکتی شامل پنج روش است که سه روش آن را با توجه به مجال نشریه 

در ادامه مشاهده خواهید کرد.

یادگیری مشارکتی 
محمود قدیمی

آموزگار و کارشناس ارشد زبان انگلیسی

بررسی سه روش از پنج طریق یادگیری مشارکتی یا گروهی

زمان تقریبی مطالعه: 17دقیقه
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به یـک جواب مشـترک )دانش آمـوزان(

معلـم، کالس را بـه چنـد گروه مسـاوی تقسـیم می کند 
)حداقـل دو نفـر و حداکثـر شـش نفـر(. بایـد توجه داشـت 
کـه ترکیب کلـی گروه هـا تا حد امـکان متجانس باشـد. این 
گروه هـا در طـول سـال تحصیلـی نباید ثابـت بماننـد و برای 
مباحـث جدیـد، گروه هـای جدیـدی تشـکیل شـوند. ایـن 
کار باعـث آشـنایی و صمیمیت هـر چه بیشـتر دانش آموزان 
کالس با یکدیگر می شـود. بعد از تعییـن گروه ها، معلم یک 
نفـر از هـر گـروه را به عنوان رئیس و یک نفر دیگـر را به عنوان 
منشـی گروه انتخـاب می کنـد. رئیس گـروه، وظیفـۀ ایجاد 
هماهنگی، رفع نهایی اختالفات، انجام رأی گیـری در موارد 
اختـالف، ارتبـاط با معلـم و درگیر کـردن همۀ اعضـای گروه 
خـود را بـا تکلیف داده شـده به عهده دارد. منشـی، اکثریت 
اعضای گروه را می نویسـد. توضیح اینکه اعضای گروه، حق 
دارنـد بـرای گـروه خود اسـم تعیین کنند. اگر در هر جلسـه، 
متناسـب با موضوع جلسـه اسـم گذاری صورت گیرد، بهتر 
اسـت. الزم اسـت رؤسـا و منشـیان گروه هـا در جلسـات بعد 

عوض شـوند.
انفـرادی  7. دادن پاسـخ بـه سـؤالت )معلـم(، نمـره دادن 

)دانش آموز( و نمره دادن به پاسـخنامۀ مشـترگ گروه )رئیس 

گروه(

می دهـد،  ارائـه  را  سـؤاالت  صحیـح  پاسـخ  معلـم، 
دانش آمـوزان برگه هـای انفـرادی خـود را نمـره می دهنـد و 
سـپس، رئیـس هـر گـروه برگـۀ گـروه را تصحیـح می کنـد.

8. ثبت نمرات در جدول و تفسیر آن )معلم(

روش کارایـی تیمـی، مناسـب ترین روش بـرای 
تدریـس زبـان انگلیسـی در مـدارس اسـت و بـر 
همین اسـاس، توضیحـات و مثال های این مقالـه، در مورد 
ایـن روش می باشـد. نکتۀ مهم، این اسـت کـه اواًل برخالف 
تصـور بعضی همکاران، در ایـن روش، اقتدار معلم که الزمۀ 
کنتـرل کالس اسـت، از بیـن نمـی رود. ثانیًا ایـن روش باید 
دقیـق و کامـل اجـرا شـود؛ در غیـر ایـن صـورت، اثر بخش 

نخواهد بود.
1. مشخص کردن اهداف آموزشی )معلم(

میمون هـا  دربـارۀ  کوتاهـی  متـن  دانش آمـوزان  مثـاًل 
می خوانند و در پایان، سـعی می کنند به پنج سـؤال تستی 

کـه بعـد از متـن می آیـد، پاسـخ درسـت بدهند.
2. ارزشیابی تشخیصی )معلم(

معلم از دانش آموزان دو سـؤال می پرسـد: »به نظر شـما 
میمون هـا چه خصوصیاتی دارند؟ میمون ها چه چیزهایی 

را می توانند یاد بگیرند؟«
این سـؤاالت، توسـط دانش آمـوزان داوطلب پاسـخ داده 
می شـود و معلم، پاسخ های درسـت را روی تابلو می نویسد.

3. ارائۀ محتوای درس )معلم(

معلـم، متـن درس و گاهـی متـن و سـؤاالت را بـا هـم بـه 
می دهـد. دانش آمـوزان 

4. مطالعه به صورت انفرادی )دانش آموزان(

5. ارائۀ سؤالت به دانش آموزان )معلم( و پاسخ دادن انفرادی 

)دانش آموزان(

6. تشـکیل گروه هـا )معلم( و بحـث روی جواب ها و رسـیدن 

طرح کارایی گروه 
The team effectiveness Design (TED)
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می دهـد و بعـد از زمـان تعییـن شـده، برگه هـا را می گیـرد.
10. بازخورد )معلم(

معلم، در اولین فرصت ممکن باید نمـرات آزمون پایانی 
را بـه دانش آمـوزان اعـالم کنـد. از آنجا کـه دانش آموزان بعد 
از هر آزمونی مشـتاق و حتی نگران نمرۀ خود هسـتند، اگر 
کلیـد آزمون هـا فـورًا بـه آنهـا داده شـود و نمرات هم سـریعًا 
اعـالم گردد، در یادگیری آنها بسـیار مؤثـر خواهد بود. باید 
به خاطر داشـت که نفس برگـزاری آزمون ها، نوعی آموزش 
اسـت و برگزاری آزمون های منظم و ارزشـیابی تدریجی هم 
از ایـن منظـر قابـل توجیـه می باشـد. بعضـی متخصصان 
آموزشـی پیشـنهاد می کننـد کـه انـواع آزمون هـا را وسـیلۀ 
تدریـس قـرار دهیـم؛ یعنـی از یـک نکتـه چنـد سـؤال بـه 
دانش آمـوزان بدهیم، جواب ها را به بحث بگذاریم و سـپس 

نکتـۀ مورد نظـر را از دل سـؤاالت آزمون بیرون بکشـیم.
فرض کنیم سـه گروه پنج نفره داشته ایم که حاصل کار 

آنها به قرار زیر اسـت :
گروه اول: زاگرس

نمرات انفرادی اعضای گروه: 15، 13، 13، 19، 21.
نمرۀ برگۀ مشترک گروه: 11.

گروه دوم: دماوند

نمرات انفرادی اعضای گروه: 12، 16، 16، 21، 21.

معلم روی تابلو جدولی می کشد:
نکتۀ1: به جای B، A و…، اسامی انتخاب شده توسط 

گروه ها نوشـته می شود.
نکتـۀ2: رتبه بنـدی گروه ها بر اسـاس »نمرۀ مؤثـر بودن 
یادگیـری« تعیین می شـود. یعنـی گروهی کـه کار گروهی 
اعضـای آن از کار انفـرادی آنهـا بهتـر باشـد، رتبـۀ باالتـری 

کسـب می کنند.
نکتـۀ3: چنانچـه معـدل نمـرات اعضـای گـروه از نمرۀ 
برگۀ مشـترک گروه بیشـتر باشـد، نشـان دهندۀ این اسـت 
کـه اعضـای گـروه مـورد نظـر، همـکاری مناسـبی بـا هـم 
نداشـته اند. در ایـن حالـت، نمـرۀ مؤثـر بـودن یادگیـری، 

منفـی خواهد بـود.
گروه هـای  نتوانیـم  دلیـل  هـر  بـه  چنانچـه  نکتـۀ4: 
متجانسی تشکیل دهیم، مشکالتی ایجاد می شود؛ مثاًل 
وقتـی اعضـای یـک گـروه و نمـرۀ برگـۀ مشـترک آن بـه هم 
نزدیک باشـد، نمرۀ مؤثر بودن یادگیـری و رتبۀ گروه، پایین 
می آیـد. بنابراین، در گروه بندی ها باید دقـت زیادی اعمال 
کـرد و در این زمینه، شـناخت معلـم از دانش آموزان بسـیار 

مؤثر اسـت.
نکتـۀ5: از تقسـیم بندی دانش آمـوزان بـه زرنـگ و تنبل 
خـودداری کنیـم و به جـای آن، اصطالحات قوی و ضعیف 

به کار ببریم.
9. ارزشیابی پایانی )معلم( و پاسخ دادن انفرادی )دانش آموز(

معلـم، گروه هـا را منحـل می کنـد و پـس از آن، 
بـر اسـاس متـن قبلـی، سـؤاالت 

تک تـک  اختیـار  در  دیگـری 
دانش آموزان 

قرار 

اوًل برخالف تصور 
بعضی همکاران، 

در این روش، 
اقتدار معلم که 

لزمۀ کنترل 
کالس است، از 

بین نمی رود. ثانیًا 
این روش باید 

دقیق و کامل اجرا 
شود

“
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معلـم انجام می شـود. بهتر اسـت معلم نمرۀ برگۀ مشـترک 
گـروه را هـم بـرای اعضای گروه یادداشـت کند. امـا در نمرۀ 
کارنامـۀ دانش آمـوزان، اهمیت کمتری برای آن قائل شـود. 
حتـی می تـوان برگـۀ یـک گـروه را بـه گروهـی دیگـر داد تـا 

تصحیـح کند.
2. بهتـر اسـت کتاب هـای دانش آمـوزان کنتـرل شـود 
تـا کسـی قبـاًل و مثـاًل بـا کمـک حل المسـائل بـه سـؤاالت 
پاسـخ نداده باشد. سـؤاالت ارزشیابی پایانی هم بهتر است 

توسـط معلم مطرح شـوند.

نتیجه گیری
همان طـور کـه ذکـر شـد، در روش آمـوزش از طریـق 
همیـاری، هرچنـد بـه دانش آمـوزان نقـش زیـادی واگـذار 
شـده، اما هنوز هم معلم نقش کلیدی و مهمـی دارد. یکی 
از ایرادات مهمی که ممکن است بعضی از همکاران به این 
روش وارد بداننـد، کمبـود وقت اسـت. پاسـخ این اسـت که 
در مدرسـه هایی ماننـد مدرسـه های نمونه دولتی، شـاهد، 
غیـر انتفاعـی و ماننـد آنهـا کـه معمـواًل یکـی دو سـاعت به 
سـاعات هـر درس اضافه شـده اسـت و تعـداد دانش آموزان 
هـم زیـاد نیسـت، ایـن روش کامـاًل جـواب می دهـد. در 
مـورد مدرسـه های عـادی هم ایـن روش قابـل اجرا اسـت و 
نویسـنده، ایـن روش را در هـر دو نـوع مدرسـه بـا موفقیـت 
تجربـه کـرده اسـت. البتـه در مدرسـه های عـادی، به دلیل 
کمبـود وقت، می تـوان حداقل برای تنـوع در کالس ها، هر 

مـاه یـک بـار ایـن روش را اجـرا کرد.
فرامـوش نکنیـم کـه انگیـزه دادن و ایجاد نشـاط هنگام 
یادگیـری، هنـر معلم به حسـاب می آیـد. ایـن روش در این 

زمینـه، کمـک زیـادی به مـا می کند.

نمرۀ برگۀ مشترک گروه: 15.
گروه سوم: الوند

نمرات انفرادی اعضای گروه: 11، 11، 19، 21، 21.
نمرۀ برگۀ مشترک گروه: 21.

این نمرات را در جدول قرار می دهیم:

1. رتبه بنـدی گروه هـا بـر اسـاس میـزان مؤثـر بـودن 
یادگیـری تعییـن می شـود. در ایـن کالس، اعضـای گـروه 
زاگـرس کار گروهی بهتری داشـته اند؛ به طـوری که معدل 
نمـرات اعضـا از نمـرۀ برگـۀ مشـترک گـروه پایین تـر و ایـن، 
نشانۀ اثربخشی کار تیمی است. بنابراین، رتبۀ اول را دارند.
2. معدل نمرات اعضای گروه الوند )19( از همه بیشـتر 
اسـت، امـا حاصـل کار گروهی آنان پایین اسـت و رتبـۀ دوم 
را کسـب کرده انـد. همان طـور کـه از کمتریـن و بیشـترین 
نمـرۀ اعضـای گـروه )11 و 21( می توان فهمید، آنها تقریبًا 
همگـی قـوی بوده اند کـه این البته اشـکال مهمی اسـت.

3. نمـرۀ مؤثر بـودن یادگیری گروه دماوند، منفی شـده 
اسـت و نشـان می دهد کـه کار انفـرادی اعضای ایـن گروه، 
از کار گروهـی آنهـا قوی تـر بـوده اسـت. ایـن ضعـف در کار 
گروهـی، ممکـن اسـت بـه دلیل عـدم توانایـی سـرگروه در 
سـازماندهی افراد، تسـلط یک یا دو نفر بر کل اعضای گروه 
و یـا عـدم بحـث و همفکـری اعضا باشـد و این هم، اشـکال 

مهمی اسـت.

چند نکتۀ مهم
و  دانش آمـوزان  همـکاری  بـه  روش  ایـن  درسـتی   .1
وجـود اعتماد بین معلم و دانش آموزان بسـتگی دارد. البته 
ارزشـیابی پایانـی کـه باید مـالک اصلی تخصیـص نمره به 
دانش آمـوزان باشـد، بـه صـورت انفـرادی و زیـر نظـر کامـل 

فراموش نکنیم 
که انگیزه دادن 
و ایجاد نشاط 
هنگام یادگیری، 
هنر معلم به 
حساب می آید. 
این روش در این 
زمینه، کمک 
زیادی به ما 
می کند

“
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جوانـب علمـی و عملـی آن را درک می کننـد.
در طـرح قضاوت عملکرد، فراگیران معیارهای مناسـب 
قضـاوت در مـورد یـک مهـارت عملـی را مطالعـه می کننـد 
و سـپس، نمونـۀ عملکرد یـا نمونۀ تولید شـدۀ فـرد دیگری 
را مطابـق آن معیارهـا ارزیابـی می نماینـد. بـر ایـن اسـاس، 
کسـب  عمیق تـری  شـناخت  معیارهـا  ایـن  از  فراگیـران 
می کننـد، بـرای قضـاوت در مورد عملکـرد خویـش، از این 
معیارها اسـتفاده می نماینـد و تعیین می کننـد که چگونه 
می تواننـد در مهـارت خاصی تبحـر خـود را افزایش دهند.
مطالعـۀ نمونه هایـی از عملکـرد و تولیداتـی کـه سـطوح 
گوناگـون مهـارت را منعکـس می کنند، بـرای فراگیـران این 
امـکان را فراهـم می نمایـد کـه بـر اسـاس معیارهـای تدوین 
شـده، مقایسـه های گوناگونـی انجـام دهنـد و بـا مشـاهدۀ 
نمونۀ کارهای دیگران و تشـخیص درسـتی و نادرسـتی آنها، 
می توانند نتیجۀ کار خود را با دیگران مقایسه و ارزیابی کنند.
هر فراگیر، فرایند انجام فعالیت های یکسانی را از طرف 

ایـن طرح بـرای کالس هایـی کـه در آن فراگیران 
بایـد مهارت هـای عملـی کسـب کننـد، طـرح 
مفیـدی اسـت. کاربرد این روش شـامل آمـوزش کارکردن با 
یـک دسـتگاه آزمایشـگاه، نـگارش یـک نامـه یـا گـزارش 

می شود.
در ایـن طـرح، ابتـدا فراگیران فعالیت تعیین شـده ای را 
بـه صورت فردی انجام می دهند. این فعالیت سـطح فعلی 
مهارت هـای آنهـا را نشـان می دهد. در مرحلۀ بعـد، گروه ها 
گردهـم می آیند تا معیارهایـی را تدوین کننـد. این معیارها 
مربـوط بـه قضـاوت در مـورد کارایـی در اجرای یـک مهارت 
خـاص اسـت. در ایـن بخـش، آنـان درک حسـی خویـش را 
از معیارهـا، تا آنجا که ممکن اسـت، روشـن، کامـل و واضح 
می سـازند. در مرحلـۀ سـوم، اسـتانداردهای خارجـی در 
اختیـار گروه هـا قـرار می گیـرد. ممکـن اسـت گروه هـای 
متفـاوت، معیارهـای متفاوتـی را تدویـن کننـد. در مرحلـۀ 
چهارم، هر گروه نمونۀ عملکرد همکاران خود در گروه های 
دیگـر را ارزیابی می کند و نقد می نویسـد. در مرحلۀ بعدی، 
هـر عضو، نقدی از یک نمونـۀ کار خویش دریافت می کند. 
در آخرین مرحله، جهت ارزیابی پیشـرفت و باالبردن سطح 
مهارت هـا، دومیـن تکلیـف عملـی جهـت کار فـردی بـه 
فراگیـران داده می شـود. این تکلیف، تا حدودی مشـکل تر 

از تکلیف قبلی اسـت.
هـدف اصلـی، قضـاوت عملکـرد در راسـتای کسـب 
مهـارت اسـت و در ایـن طـرح، فراگیـران خـود معیارهـای 
قضـاوت در مـورد یـک مهـارت را به روشـنی تدوین نمـوده و 

طرح قضاوت عملکرد  
The Performance judging Design (PJD)
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گـروه می پردازند.
خـود،  عملکردهـای  نمونـه  بررسـی  بـا  گروه هـا   .3
معیارهـای قضـاوت از عملکرد یکدیگـر را تقویت می کنند.
4. گروه هـا معیارهـای خـود را بـا معیار و اسـتانداردهای 

خارجـی مقایسـه می کنند.
5. بـا مقایسـۀ معیارهـای عملکـردی خـود در گـروه و 
تطبیـق آن بـا اسـتانداردهای خارجـی، به انسـجامی قوی 

دسـت می یابنـد.
6. نمونه عملکردهای تولید شدۀ هر گروه، با گروه های 
دیگـر مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه و گروه هـا، نـکات ضعف و 
قـوت مهارت هـا را بعـد از نقد گروهی، به طـور خالصه برای 

یکدیگر بازگو می نمایند.
7. نقدهـا و نمونـۀ عملکردهـا بـه گروه هـا عـودت داده 
می شـود تـا بـا مطالعۀ مجـدد نکات ضعـف و قوت خـود در 

گـروه، بـه ایجـاد یک نمونـۀ دیگـر بپردازند.
8. نمونۀ عملکردها مجددًا توسـط گروه ها تکرار شـده و 

مـورد قضـاوت و داوری قرار می گیرد.
اجرای این روش با توجه به وضعیت موجود:

الف. فعالیت مشترکی برای همۀ گروه ها تعیین گردد.

ب. از گروه ها خواسته شود تا عملکرد خود را ارائه دهند.
ج. بــه صــورت گروهــی معیارهایــی را جهــت ارزیابــی 

کننـد. تدویـن  خـود  گروهـی  فعالیت هـای 
د. معیارهـای تدویـن شـده را در مقایسـه بـا اسـتانداردها 

پاالیـش کننـد.
ه . هر گروه، عملکرد گروه های دیگر را ارزیابی کند.

و. هر گروه، نقدی از عملکرد خود را دریافت نماید.
ز. گروه هـا فرصـت دارنـد از آموخته هـای خـود جهـت بهتر 

انجـام دادن تکلیف دوم اسـتفاده نمایند.

چندیـن نفر می بینـد و به این ترتیـب، یادگیری سـریع تر از 
زمانـی اسـت کـه دانش آمـوزان کار دیگـران را نمی بیننـد. 
مثـاًل وقتـی دانش آمـوزان اشـتباهاتی کـه دیگـران مرتکب 
می شـوند را می بینند، بهتر می توانند از تکـرار آن در اجرای 

خود اجتنـاب کنند.
از آنجا که اجرای این طرح مبتنی بر کار گروهی اسـت، 
تمامـی اثـرات مثبـت کارهـای گروهـی مانند همبسـتگی 
هدفمنـد، اعتماد به نفـس و... را نیـز می تـوان در فراگیران 

ایجـاد نمود.

نقاط ضعف:
انجـام ایـن طـرح در برخـی از دانش آمـوزان کـه توانایی 
درک نقدشـدن را ندارند، می تواند ناخوشـایند باشد. انجام 
مراحـل طـرح، زمان بـر بـوده و نیازمنـد دبیر باتجربه اسـت 
تـا بتوانـد اهـداف رفتـاری محتـوا را بـه درسـتی درک کند و 
از سـوی دیگـر، قـدرت کالس داری فراوانی داشـته باشـد و 

اهـداف خـود را در زمان بنـدی مشـخص ارائـه دهـد.

کاربرد:
ایـن طـرح بـرای تدریـس محتواهایی که جنبـۀ آموزش 
مهارتـی دارنـد ماننـد کارهـای کارگاهـی، آزمایشـگاهی، 

نـگارش انشـا و... کاربـرد دارد.

فعالیت های درون کالسی:
1. فراگیـران، نمونـه ای از یـک مهـارت یـا عملکـرد را از 
خـود به معرض نمایش قـرار می دهند ) خاطـره ای را ایجاد 

می کننـد( .
2. گروه ها به بررسـی نمونۀ عملکردهای فـردی خود در 

هدف اصلی، 
قضاوت عملکرد 
در راستای 
کسب مهارت 
است و در این 
طرح، فراگیران 
خود معیارهای 
قضاوت در مورد 
یک مهارت را به 
روشنی تدوین 
می کنند

“
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آمـوزش  می دهنـد.
بعـد از اینکـه آمـوزش کامـل شـد، یـک آزمـون جامـع 
از موضـوع توزیـع می شـود تـا درک هـر یـک از فراگیـران 
ارزشـیابی گردد. سـپس کلیـد پاسـخ ها دراختیار آنـان قرار 
می گیرد. کلید باید دالیل منطقی برای درسـت یا نادرسـت 
بـودن هر یک از پاسـخ ها ارائه دهد و به فراگیران کمک کند 

تـا خطـای خـود را بدانند.
در زمانی که برای نقد در نظر گرفته شـده، اعضای گروه 
کار خویـش را ارزشـیابی می کننـد و بـه این سـواالت پاسـخ 

می دهند:
الـف. هـر کـدام تا چه حـد موضوع تعیـن شـده را خوب 

فراگرفتـه و در اختیار دیگـران قرار داده اسـت؟
ب. بـرای مؤثـر بـودن کار خـود در گروه، چه پیشـنهادی 

می دهند؟ ارائـه 
این طرح فراگیـران را بر می انگیزد تا در مورد بخش های 
تعیین شده، مطالعه کنند و خبره شوند. تسلط بر مطلب، 
آنـان را قـادر می سـازد کـه بـه گـروه خـود کمـک کننـد. 
همچنیـن اعضـای گروهی کـه آمـوزش می بیننـد، در ارائۀ 
مطلـب به عضـو ارائه دهنده کمک می کنند تـا بتواند آنچه 

را کـه مطالعه کرده، بیـان کند.
طـرح »کارایـی گـروه« و »تدریـس اعضـا« بـرای یـاری 
رسـاندن بـه فراگیـران جهـت کسـب اطالعـات حقایـق و 
اطالعـات آمـاری، بسـیار مفیـد هسـتند. مخصوصـًا طـرح 
تدریس اعضای گروه، برای کسانی که باید دانش اطالعاتی 
ارائه دهند و در این زمینه مهارت کسب کنند، بسیار مناسب 

اعضـا  بیـن  ایـن روش، کل موضـوع درس  در 
تقسـیم می شـود و هـر فراگیـر، مسـئول بخـش 
تعیین شـده و تدریـس آن به دیگران اسـت. بنابراین، طرح 
تدریـس اعضـای گروه، شـبیه پـازل تصویری اسـت؛ وقتی 
همـۀ اعضـا کار خویـش را انجـام دادنـد، کل درس آمـوزش 

داده می شود.
ایـن روش را نبایـد بـا »تدریس گروهی« اشـتباه گرفت. 
در تدریـس گروهـی، دو یـا سـه مربی در مسـؤلیت تدریس 
بـه یـک گـروه از دانش آموزان سـهیم می شـوند، حـال آنکه 
در این طرح، تدریس توسـط اعضای گـروه فراگیران انجام 

می شـود.
در ایـن طـرح، موضـوع درسـی تقسـیم می شـود و یک 
بخـش از آن بـه عنـوان پیش مطالعـه بـه هـر یـک از اعضـا 
داده می شـود. وقتـی کـه اعضـای گـروه جمع می شـوند، 
عضـوی که اولین بخش را دارد، موضـوع را به دیگران درس 
می دهد، سـپس دیگر 
اعضا بـه نوبت 
بـــخـــش 
را  خـود 

طرح تدریس اعضای گروه   
The Team Member teaching Design (TMTD)
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آموزشـی، مطالعـۀ اجمالـی )سـطحی( یـک قلمرو وسـیع 
باشد.

نوع درس: دروسـی که بیشـتر از نوع عینی و اطالعاتی 
هستند.

فعالیت های درون کالس:
1. فراگیران به گروه های 3 تا 6 نفره تقسیم می شوند.

2. مطالـب درسـی به طور مسـاوی، مختصـر و به تعداد 
فراگیـران هر گـروه آماده می شـود.

3. هر یک از فراگیران، مطالب خود را مطالعه می کنند.
4. هر شـخص به ترتیب اولویت، مطالب خود را به گروه 

تدریس می کند.
5. هـر گـروه بعد از تدریس اعضا، به جمع بندی مطالب 
تدریـس شـده می پـردازد تـا در آزمـون، بـا مشـکل روبـه رو 

نشود.
6. معلم در کنار گروه ها قرار می گیرد و از نزدیک شـاهد 

فعالیت های فراگیران قرار می گیرد.
7. بـرای اطمینـان از میـزان یادگیـری دانش آمـوزان، بـا 
طـرح پرسـش های متنـوع توسـط معلم، فراگیـران خـود را 

بـرای امتحـان آمـاده می کنند.
8. هـر کـدام از اعضای گـروه، در آزمون انفرادی شـرکت 

می کند.
9. گروها موارد زیر را محاسبه می کنند:

الف. میانگین نمرۀ فردی.
ب. میانگین نمرۀ بخشـی از مطالب که توسـط یک فرد 

از گروه تدریس شـده اسـت.
ج. میانگین نمرۀ کل مطالب ارائه شده.

10. نقد کار گروهی

اسـت. به عـالوه، این طـرح، مهارت هـا و توانایی شـنیداری 
شـرکت کنندگان را برای مطرح کردن سؤاالت سازنده در برابر 

ارائـۀ اطالعـات از طـرف دیگـران، پـرورش می دهـد.
اعضـا در طـرح تدریـس اعضـای گـروه، غالبـًا مطالعـۀ 
عمیـق می کننـد و نیاز به ترکیـب اطالعات به نحـوی دارند 

کـه مطلـب را منطقی و منسـجم ارائـه دهد.
بنابرایـن بـر اثـر اجبار، آنـان به سـازماندهی یـک ارائۀ پر 
محتـوا و یادگیری دیگر اعضا هدایت می شـوند. طرح های 
کارایـی گـروه و تدریـس اعضـای گـروه، می تواننـد بـا هـم 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرند تا با تنـوع در موقعیت هـا، میزان 

یادگیـری افزوده شـود.
دو فرضیه اساس طرح تدریس اعضای گروه را می سازد:

اول. هـر یـک از اعضـای گـروه، قسـمت متفاوتـی از 
موضـوع درسـی را کـه قرار اسـت همـه یاد بگیرنـد، مطالعه 

می کنـد.
دوم. هـر فراگیر، می تواند به اعضای گـروه خود تدریس 
کنـد. بنابراین، هر عضـو هم به عنوان معلـم و هم به عنوان 

شاگرد عمل می کند.
زمانـی که فراگیران می فهمند که کارایی گروه مسـتلزم 
آن اسـت کـه هـر فـرد یـک بخـش از موضـوع را فراگیـرد و 
سـپس آن را بـه دیگـران بیامـوزد، انگیـزه پیـدا می کننـد تا 
بخش تعیین شـده را به خوبی مطالعه و آمادگی الزم جهت 
کارگروهـی را کسـب کننـد تـا بتواننـد بـه گروه خـود کمک 
نماینـد. همچنیـن بـه عضـوی از گـروه کـه درس می دهد، 
کمـک می کنند تـا آنجا که ممکن اسـت، در تدریس بخش 

تعیین شـده، موفق باشـد. 
در ایـن طـرح، مطالعـه عمیق نیسـت. تقسـیم موضوع 
درس بیـن اعضای گروه، زمانی مناسـب تر اسـت که هدف 

طرح تدریس 
اعضای گروه، 
شبیه پازل 
تصویری است؛ 
وقتی همۀ اعضا 
کار خویش را 
انجام دادند، کل 
درس آموزش داده 
می شود

“
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داستانک

بـاران بـه شـدت می باریـد و مـرد، ماشـین خـود را در جـاده 
پیـش می رانـد. ناگهـان تعـادل اتومبیـل بـه هـم خـورد و از 
نرده هـای کنـار جـاده بـه سـمت خـارج منحـرف شـد. از 
شـانس خوبش، ماشـین صدمه ای ندید اما السـتیک های 
آن داخل گل و الی گیر کرد و هر چه سعی نمود، نتوانست 

آن را از گل بیـرون بکشـد. 
به ناچار زیر باران از ماشـین پیاده شـده و به سمت مزرعۀ 
مجـاور دویـد و در زد. کشـاورز پیـر که کنار اجاق اسـتراحت 
می کـرد، بـه آرامی آمـد و در را باز کرد. راننده، ماجرا را شـرح 
داد و از او درخواسـت کمـک کـرد. پیرمـرد گفـت که ممکن 
اسـت کاری از دسـت او بـر نیایـد، امـا اضافـه کرد کـه »بذار 

ببینم فردریـک چیکار می تونه بـرات بکنه؟« 
بـا هـم بـه سـمت طویلـه رفتنـد و کشـاورز، افسـار قاطر 
پیـری را گرفـت و بـا زور، از طویلـه بیـرون کشـید. راننـده، با 
دیدن شـکل و قیافـۀ قاطر، باورش نکرد کـه این حیوان پیر 
و نحیـف بتوانـد کمکـی کنـد. اما چـه می شـد کـرد؟ در آن 

شـرایط سـخت، به امتحانش می ارزید! با هم بـه کنارجاده 
رسـیدند و کشاورز، طناب را به اتومبیل بست و سمت دیگر 
آن را محکـم دور شـانه های فردریـک قاطر پیچید و سـپس 
بـا زدن ضربـه بـه پشـت حیـوان، فریـاد زد: »یـاال فردریـک، 
هـّری، تـام، پـل، فردریـک، تـام، هّری پـل... یـاال همگی با 
هم سـعیتون رو بکنیـن... آهان! فقط یک کـم دیگه، یه کم 

دیگه... خوبه تونسـتین!«
راننـده بـا ناباوری دیـد که قاطر پیر، موفق شـد اتومیبل 
را از گل بیرون بکشـد. با خوشـحالی از کشـاورز تشـکر کرد 
و در حیـن خداحافظـی، ایـن سـؤال را پرسـید: »هنـوز هم 
نمی تونم باور کنم که این حیوون پیر تونسـته باشـه! حتمًا 
هـر چـی هسـت، زیـر سـر اون اسـامی دیگـه اسـت، نکنـه 
یـه جادویـی درکاره؟!« کشـاورز پاسـخ داد: »ببیـن عزیـزم، 
جادویـی در کار نیسـت. اون کار رو کـردم کـه ایـن حیـوون 
بـاور کنه عضو یه گروهـه و داره یـک کار تیمی می کنه. آخه 

می دونـی؟ قاطـر من کـوره!«

جادوی اعتماد به نفس

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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یادداشت

طرح درس تقلید
پیمان حیدری خوانساری

محقق و پژوهشگر

زمان تقریبی مطالعه: 9دقیقه

مشخصات طرح درس 
موضوع: تقلید

ردۀ سنی: متوسطه

تعداد فراگیران: 20 نفر 

روش تدریس: توضیحی، پرسش و پاسخ 

زمان: 45 دقیقه

اهداف جزئی: 
1. درک منشأ عقلی تقلید.

2. درک جایگاه عقل در مقابل تقلید.
3. فراگیری تعریف اصطالحی تقلید در احکام دین.
4. درک اهمیت شناخت مرجع تقلید واجد شرایط.

5. آشنایی با روش های شناخت مرجع تقلید.

اهداف رفتاری 
دانش آموز در پایان درس باید بتواند:

1. تعریف صحیحی از تقلید ارائه دهد؛
2. ضرورت عقلی تقلید را بیان کند؛

3. حیطۀ نقش بازی عقل و تقلید را تفکیک کند؛
مرجع  شناخت  همچون  تقلید  احکام  کلیات   .4

تقلید را بداند.

آماده سازی )ایجاد انگیزه(: 
آنچه در ابتدای کار باید تبیین گردد، بحث توجیه 
به  »رجوع  عنوان  تحت  تقلید،  عقلی  ضرورت  و 
و  کلیشه  از  بحث  خروج  برای  است.  متخصص« 
جلوگیری از طرح پیش از موعد شبهات، از این تیتر 

و عنوان استفاده نمی کنیم.
دانش آموزان در بحث مشارکت کنند و معلم، سعی 

کند بحث را به پاسخ های مورد نیاز هدایت کند؛
- اگر برای رایانه و یا یکی از وسایل الکتریکی منزل 

شما مشکلی پیش آید، چه کار می کنید؟
- اگر برادر یا خواهر کوچک تر شما بیمار شود، برای 

درمان او چه می کنید؟
و  خوددرمانی  بر  مبنی  پاسخ هایی  صورت  )در   -
که  می دانید  کجا  از  مشهور(  داروهای  از  استفاده 

کدام دارو برای بیماری مفید است؟
کسی  به  ساختمان،  ساخت  یا  و  تعمیرات  برای   -

مراجعه می کنید یا خودتان اقدام می کنید؟
- چرا لباس هایتان را خودتان نمی دوزید؟

- چرا شکستگی استخوان را خودتان درمان نمی کنید؟

درس  موضوع  از  دانش آموزان  شود  سعی  توجه: 
ذهنی،  پیش زمینۀ  بدون  و  باشند  نداشته  اطالع 
جهت تشخیص موضوع درس از میان کلمات معلم، 

کنجکاو شوند

هدف کلی: 
آشنایی با جایگاه تقلید و شیوۀ صحیح آن

1

2
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ارائۀ درس جدید: 
بـا جمع بندی مطالب بیان شـده توسـط دانش آمـوزان، 

توضیحاتـی از این قبیل ارائه می شـود:
هیچ انسـانی نمی تواند همۀ مهارت های الزم در زندگی 
را به گونـه ای کـه بـه کسـی نیازمند نباشـد، بیامـوزد و به کار 
گیرد. اگر هم کسـی چنین قصدی داشته باشـد، اواًل زمان 
زیـادی از عمـر خـود را بـه فراگیری تخصص هـای گوناگون 
می گذرانـد و از زندگـی خود باز می ماند، ثانیـًا در هر صورت 
تـا زمـان به دسـت آوردن تخصص هـای مختلف، بـاز هم به 

کمک دیگران نیـاز دارد.
اگـر انسـان بـرای بی نیـازی از مهـارت دیگـران، بخواهد 
خـود در همـۀ امـور متخصـص شـود، تنهـا بـرای به دسـت 
آوردن مهـارت مربـوط بـه علـم پزشـکی، بایـد عمـر خـود را 
وقـف فراگیـری کنـد و دیگر فرصتـی بـرای اسـتفاده از این 
مهارت هـا و همچنیـن بـه دسـت آوردن مهارت هـای دیگـر 

داشـت.  نخواهد 
بـه همیـن دلیـل، بشـر دریافـت کـه در زندگـی بایـد از 
مهارت هـای دیگـران بهره گیرد؛ برای سـاختن خانـه از بّنا، 
بـرای درمان بیمـاری از پزشـک، برای تعویض نعل اسـب از 
آهنگـر و... اسـتفاده می کـرد و خـود نیز مهارتی داشـت که 
با آن، قسـمتی از مشـکالت دیگران را حل می کرد و زندگی 

خـود را نیـز می گذراند.
ایـن، گوشـه ای از حیـات اجتماعی انسـان ها اسـت که 

مبتنـی بـر ذات و فطـرت اجتماعی آنها می باشـد.
در ادامـه، بـا پیشـرفت زندگـی انسـان ها و تخصصی تـر 
شـدن مشاغل، داشتن تخصص ها و مهارت های گوناگون، 

شد. ناممکن 
- آیـا می توانید بدون کمک یک راه بلد، سـفری طوالنی 

در یک کویر داشـته باشید و زنده بمانید؟
می بینیـد کـه بـر اسـاس آنچـه عقل همـۀ مـا می فهمـد، »مراجعه 
بـه متخصـص« در هـر امـری، از اصول مسـلم عقلی اسـت. حتـی در 
مـواردی کـه به متخصـص مراجعه نمی کنیم نیـز آگاهی هایی مـا را از 
مراجعـه بـه متخصص بی نیـاز کـرده کـه آن آگاهی ها را مسـتقیم یا با 
واسـطه از متخصصیـن دریافت کرده ایـم؛ وقتی تعمیر وسـیله ای را از 
پـدر خـود آموخته ایـم و یـا بـا مطالعـۀ یک مجلـه و بـه فایدۀ یـک میوه 
بـرای بیماری پی برده ایم، بر اسـاس اصل عقلی مراجعه به متخصص 

کرده ایم. عمـل 
- چـرا بـا وجـود اینکـه خودمـان می دانیـم بایـد بـا جدیـت درس 

بخوانیـم، بـه مشـاورۀ تحصیلـی مراجعـه می کنیـم؟
- وقتـی کتـاب داریـم و درس هـم خوانده ایـم، مشـاورۀ تحصیلی، 

کالس تقویتـی و... چـه فایـده ای بـرای مـا دارد؟
می بینیـد کـه حتی وقتی مـا مصالح مورد نیـاز را هـم داریـم، باز به 
کسـی کـه از ما متخصص تر باشـد، نیاز داریم تـا ما را راهنمایـی و آگاه 

کند.
* همـۀ انسـان ها بـرای زندگـی آسـوده، ابتـدا مهارتـی را بـرای امرار 
معـاش انتخاب می کننـد و در مدیریت بقیۀ امورات زندگـی، از مهارت 

دیگران اسـتفاده می کنند.

انسـان هایی که معتقد به یک دین هسـتند، در اصل عقیده دارند 
که زندگی در دنیا، قسـمتی از راهی اسـت که خداوند برای انسـان در 
نظـر گرفتـه و قرار اسـت با گذر از این مرحله، انسـان بـه مقصدی امن 

برسد.
راه رسیدن به آن مقصد و کسب رضایت خداوند چیست؟

بهتریـن پاسـخ، آن اسـت کـه ما بایـد با بررسـی آنچـه در قالب دین 
بـر مـا عرضه شـده، به وظایف خـود و همچنین بـه راه هـا و بی راهه ها، 

آگاه شویم.

7
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کسـی باید این تشخیص ها را بدهد؟
- آیـا همـه می تواننـد بـه همـۀ آیـات قـرآن و تمامـی روایـات 
معصومین و همۀ اصول منطقی، اصولی و فقهی مسـلط باشند 
تـا در تک تـک امورات شـرعی عبـادات، معامـالت و... آنچه مورد 

نظر خـدا اسـت را تشـخیص دهند؟
بـه  مراجعـه  و  اسـت  محـال  امـری  چنیـن  کـه  می بینیـد 

اسـت. عقلـی  واجـب  متخصـص، 
پـس بـه حکم عقـل، ما در مسـیر پیمـودن راه بندگـی و عمل 
بـه وظایـف دینی، به راه بلدی نیـاز داریم که بایدهـا و نبایدها را به 
خوبـی بشناسـد و مـا را در این زمینه راهنمایی کنـد. و آن راه بلد، 

»مرجـع تقلید« ما اسـت.
تقلیـد، پیروی از مجتهد )متخصص در امـور دینی( در احکام 

است. دین 
امـوری ماننـد ایمـان بـه وجـود خـدا، وجـود دیـن، پذیـرش 
پیامبـران و هرآنچـه کـه مـا از آنهـا بـا عنـوان »اصـول دیـن« یـاد 
می کنیـم را هر انسـانی با تفکر و اسـتدالل عقلـی درک می کند و 
بـه همیـن دلیل، تقلید در اصول دین جایز نیسـت و هر انسـانی 

بایـد بـا عقل خـود اصـول دینـش را پذیرفته باشـد.
پـس از پذیرفتـن اصـول دیـن، فروع گسـتردۀ دین که شـامل 
احـکام و بایدهـا و نبایدهـا اسـت را بایـد از منابـع اصلی دیـن و با 

کمک متخصصیـن آموخت.
به عبارت بهتر، انسـان ها در مواجهه بـا وظایف دینی خود، یا 
متخصص هسـتند )مجتهد یا مرجع تقلیـد( و یا غیر متخصص 

د نامیده می شوند و باید تقلید کنند. هسـتند که مقلِّ

نکتۀ بعدی در زمینۀ تقلید، آن است که به چه مجتهدی باید 
مراجعه کنیم؟

- آیـا بـرای درمـان بیمـاری به هر پزشـکی مراجعه می کنید یا 

امـا مـا دینـی داریـم کـه 1400سـال از نـزول آن می گـذرد و 
اسـناد مـا بـرای شـناخت و درک محتویـات آن، کتـاب آسـمانی 
ایـن دیـن و روایـات معصومیـن اسـت کـه اواًل ایـن متـون بـه 
زبـان عربی کهن نگاشـته شـده و ثانیـًا در طـول تاریـخ، با برخی 
تحریفـات و روایـات جعلـی مخلـوط شـده اند. پـس بـا توجـه بـه 
اصـول زبان شناسـی، علم منطق، اسـتدالالت فقهـی، اصولی، 

کالمـی و...، درک احـکام دیـن، امـری تخصصـی اسـت.
اینکـه چـرا ایـن متون بـه زبان عربی هسـتند، بحثـی بی ثمر 
و انحرافـی اسـت؛ چـون اواًل ایـن بحث تنهـا در مورد دین اسـالم 
نیسـت، ثانیًا حتی اگـر متون دینی به زبان فارسـی 1400سـال 
پیـش بود هـم ما امـروز از درک آن ناتوان و به متخصصین محتاج 
بودیـم و ثالثـًا بحث فقط پیرامون مسـائل زبان شناسـی نیسـت، 
بلکـه مباحـث پراهمیت منطقـی و اصولـی در این میـان مطرح 

اسـت کـه تخصص های مربـوط بـه خـود را می طلبد.
شـاید شما بپرسـید که وقتی عقل داریم، چرا باید کسی به ما 

بگوید حرف دین چیست؟
در پاسـخ بایـد گفـت اواًل همان طـور که فهمیدیـم، مراجعه به 
متخصـص در هـر امری، حکم عقل اسـت. ثانیًا عقل ما جزئیات 
تخصصـی را نمی دانـد و بایـد آمـوزش بگیـرد؛ مگـر می توانیـم 
بگوییم برای تعمیر ماشین لباسشویی به تعمیرکار مراجعه نکنیم 

و از عقـل خود اسـتفاده کنیم؟
بـرای فهـم تخصصی بودن ایـن موضوع، باید مثال هایـی زده 

شود؛
- چند نفر معنای »استصحاب« را می دانند؟

- اصول عملیه را می شناسید؟
- اگر در روایتی این جمله آمده باشـد که »هنگام دیدن هالل 
ماه نماز بخوان«، منظور از دیدن هالل ماه چیسـت؟ منظور چه 
مـاه و چـه نمازی اسـت؟ این نماز واجب اسـت یا مسـتحب؟ چه 
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از میـان پزشـکان موجـود، بهترین را 
انتخـاب می کنید؟

- اگـر دو پزشـک باشـند که یکی 
مهـارت و دقـت بیشـتری دارد، بـه 

کـدام مراجعـه می کنیـد؟
می بینیـد کـه اینجـا هـم عقـل 
حکم می کند که بهترین متخصص 
انتخـاب شـود؛ چـرا کـه تشـخیص 
او، بهتریـن و دقیق تریـن تشـخیص 

اسـت.
انتخـاب  بـرای  کـه  همان طـور 
پزشـک جـراح از کسـانی کـه در این 
زمینه سررشـته و تجربه دارند کمک 
می گیریم، در زمینـۀ انتخاب مرجع 
تقلیـد هم بایـد با کمک کسـانی که 
بـه شـناخت آنهـا اطمینـان داریـم، 

بهتریـن گزینـه را انتخـاب کنیم.
تقلیـدی کـه تخصـص،  مرجـع 
مهـارت و دقت فقهی بیشـتری دارد 
را از آنجـا که علم بیشـتری هـم دارد، 

»اعلـم« می نامنـد.
از  تقلیـد  گفـت  می تـوان  پـس 
عقلـی  واجـب  هـم  اعلـم  مرجـع 
اسـت؛ چراکه مـا با تقلید، بـه دنبال 
تشـخیص صحیح وظایف و درسـت 
طی کـردن راه بندگی خود هسـتیم 

تـا ایمـن بـه مقصـد برسـیم.

8

ارزشیابی پایانی 
سؤاالتی از دانش آموزان پرسیده می شود که عبارتند از:

1. تقلید چیست؟
2. عقل انسان، تقلید را چگونه توجیه می کند؟

3. از امور مربوط به دین، کدام دسته را با عقل باید فهمید و در کدام دسته 
باید تقلید کرد؟ چرا؟

4. مرجع تقید را چگونه باید انتخاب کرد؟

9

جمع بندی مطالب 
تمام موارد درس را یکی یکی تکرار می کنیم؛ 

گفتیم که مراجعه به متخصص، اصل مسلم عقلی است و هیچ منافاتی با 
عقل ندارد.

مهارت هایی که برای درک امور دینی نیاز داریم، کاماًل تخصصی است و در 
این زمینه هم طبق همان اصل مسلم عقلی، باید به متخصص مراجعه کرد.

این مراجعه و پیروی از نظرات متخصص در احکام دین را »تقلید« می نامیم.
تقلید یعنی پیروی از مجتهد در احکام دین.

از میان مجتهدان و متخصصان در این زمینه، باید بهترین را برگزید تا در 
اصل به صحیح ترین تشخیص ها عمل کرد.

10
تعیین تکلیف 

 جمعی و الزامی: هر کدام از دانش آموزان برای جلسۀ بعد، احکام تقلید را از 

رساله های عملیۀ مراجع که در خانه دارند، مطالعه کنند تا ضمن پرسش و 
پاسخ، برخی از آنها را در کالس مرور کنیم.

 داوطلبانه و امتیازی )نمرۀ پایان ترم(: با معرفی کتاب هایی در مورد حجاب و 

حیا برای دانش آموزان، تعدادی از آنان داوطلب شوند تا ضمن مطالعۀ آنها، 
گزارشی از محتوای آن کتاب در جلسۀ بعدی برای دوستان خود ارائه دهند



کتاب شناسی

ره آورد

و غیرضروری، داشتن  اطالعات ضروری  در عصر هجوم 
امری  یافتن،  رشد  و  بودن  بهتر  برای  اصیل  پیشنهادات 
تحلیل  یادگرفتن،  دیدن،  خواندن،  دانستن،  است.  مبارک 
کردن، فهمیدن و فهماندن، زنجیرۀ افعال حیاتی آموزگاری 
نیازمند محتوای خواندنی، دیداری و شنیداری  است که 
مناسب است. در سرویس ره آورد، سعی بر آن داشته ایم تا با 
انتخاب هایی ضروری و اصیل، شما و خود را در این زنجیره 

یاری کنیم.

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه

بستـــر  از  رمـان هــا 
زندگــی روزمــره بــر 

آنجـا کـه  می خیزنـد. 
تمـام افـراد در گیـر و دار 

و  شـادی  و  غـم  و  عشـق 
خشـم و دروغ و بازی هـای دنیایـی هسـتند. رمان هـای 
تاریخـی هـم علی رغم آنکـه گهگاه دهه هـا از بسـتر زمانی 
داسـتان دور هسـتند، بـاز روایتـی از جهـاِن آن روِز فـرد یـا 
عده ای هسـتند که مشـق زندگی می کنند. هر یک به نحو 
و شـیوه ای و از منظـری خاص جهان خویـش را می نگرند و 

بـا رفتـار و اندیشـه و عشـق خـود، آن را می سـازند.
رمان هـای تاریخـی، نـه کتابـی تاریخـی و نه یـک کتاب 
علمـی، که تنها روایت سـادۀ دیروز هسـتند و از این حیث، 
رمـان »رویـای نیمه شـب«، قصـه ای خواندنی از شـهری با 
ادیـان و مذاهب مختلـف دارد. در میان رمان های تاریخی، 

تقریِب عشق

معصومه محمودزاده وزیری 
نویسنده

نگاهی به کتاب »رؤیای نیمه شب«، 
اثر مظفر ساالری
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کـه زندگی اش کنار ریل هاشـم قرار بگیرد.
در بخشـی از این کتاب می خوانیم: »پدر بزرگ از پشـت 
قفسـه ها بیـرون آمـد و به گوشـواره ای زیبـا و گران بهـا که من 

طراحـی کـرده بـودم و سـاخته بـودم، اشـاره کرد. خوشـحال 

شـدم کـه آن را بـرای ریحانه انتخاب کـرده بود؛ هر چند بعید 

می دیـدم کـه مـادرش زیـر بـار قیمـت آن بـرود. گوشـواره را 

بیـرون آوردم و بـه پدربـزرگ دادم.

- طراحـی و سـاخت ایـن گوشـواره، کار هاشـم اسـت. حـرف 

ندارد!

رویـای نیمه شـب ایـن ویژگـی را دارد کـه مایـۀ اصلـی آن، 
واقعـی بـوده و قصـۀ آن در جلد دوم کتاب شـریف »عبقری 
الحسـان« صفحۀ 192، نقل گردیده و نویسـنده با پردازش 
آن، اثـری جالـب  را خلـق نمـوده اسـت. همیـن امـر باعث 
گردیـده تـا خواننـده بـا اطمینـان قلبـی و اعتمـاد به کتب 
معتبـر، اقـدام بـه خوانـش داسـتان نمایـد، کـه ایـن امـر، 

تأثیرگـذاری آن را دو چنـدان می نمایـد.
رؤیای نیمه شـب، ترسـیم شـیوۀ معاشـرت و همزیستی 
مسالمت آمیز مردمی است که معتقد به دو مکتب متفاوت 
هسـتند، امـا در زیـر چتـر مشـترکات اعتقـادی خـود چون 
خدا، قبله، کتاب و پیامبر، با صمیمیت و دوستی به مراوده 
بـا یکدیگر می پردازند. خواب های شـیرین و راسـت، گاهی 

نمایـه ای برای شـروع فصـل زیبا در زندگی می شـوند. 
رؤیای نیمه شـب، داسـتان ریحانۀ شـیعه و هاشـم سنی 
اسـت. دختر و پسـری که از کودکی با هم بزرگ می شـوند. 
دختـر پدری حمامی و پسـر، پـدری طالفـروش دارد. زمان 
بیـن این دو فاصله می انـدازد و حاال، هر دو جوان شـده اند. 
یکی پر حیا و خواسـتنی، دیگری خوش قـد و قامت و زیبا. 
طوری که دختر حاکم خواهان به دسـت آوردن او می شـود 
و چه تالش هایی هم که نمی کند! هاشـم، خواهان ریحانه 
اسـت و به رسـیدن و فهمیدن می افتد. اما ریحانه که دلش 
پیش هاشـم اسـت، اهل ارتباط نیسـت و تنها دعا می کند 
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سـاالری، روحانی اسـت و نسـبت به مسائل دینی شناخت 
دارد، کتابـی کـه او نوشـته، رمـان دینی عامه پسـند اسـت.
ایـن رمـان بـه عنوان یـک اثر دینـی، در کسـب رضایت و 
توجـه مخاطبین، موفـق بوده و به چاپ 66 رسـیده اسـت. 
موضوعـات فرعـی رمـان فراواننـد؛ ماننـد تقریـب مذاهـب 
و همبسـتگی، عشـق عفیفانـه، دسیسـه های گروه هـای 
تکفیـری و تنـدرو، دوسـتی و فـداکاری و... امـا  نویسـندۀ 
رمـان، دربارۀ هدف قلبی و ذهنی خود از نوشـتن این رمان 

می گویـد:
میـان  تقریـب  ایـن داسـتان،  نوشـتن  از  »غایـت مـن 
 اهل بیـت کـه  بگویـم  می خواسـتم  و  اسـت  مذاهـب 
 یکـی از محورهـای وحـدت اسـت و بـا والیت امـام عصر
مانند یک خورشـید پشـت ابر می تـوان دور هم جمع شـد. 
رؤیـای نیمه شـب، ترسـیم شـیوۀ معاشـرت و همزیسـتی 
مسالمت آمیز مردمی است که معتقد به دو مکتب متفاوت 
می باشـند، امـا در زیر چتر مشـترکات اعتقادی خـود چون 
خـدا، قبلـه، کتـاب و پیامبر، با صمیمیت و دوسـتی به 

مـراوده بـا یکدیگـر می پردازند.«
شـاید برای نسـل امـروز حـرف زدن دربارۀ داسـتان های 
تاریخی واقعی و ماجرای مذهبی نسـبت به نسـل گذشـته 
خیلی سـخت تر باشـد. به همین دلیل، ماجرای این کتاب 
بـه زبـان جـوان امـروز، می توانـد نشـانۀ توانایـی و قـدرت 

نویسـنده در داستان نویسـی باشد.
چـاپ 66 ایـن کتـاب کـه توسـط انتشـارات کتابسـتان 
معرفت منتشـر شـده، با قیمت 10500 تومان عرضه شده 

است

مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورانداز کرد.

- قشنگ اند، ولی ما چیزی ارزان قیمت می خواهیم.

مـادر ریحانـه گوشـواره ها را روی مخمـل گذاشـت. با نگاهش 

گوشـواره های قبلی را جستجو کرد. پدربزرگ، گوشواره های 

گران بهـا را تـوی جعبـۀ کوچکی گذاشـت. جعبـه را به طرف 

مادر ریحانه ُسـراند.

- از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است.

در دلـم بـه پدربـزرگ آفریـن گفتـم. از خـدا می خواسـتم کـه 

ریحانـه صاحـب آن گوشـواره ها شـود. قیمـت واقعـی اش ده 

دینـار بـود. یـک هفتـه روی آن زحمـت کشـیده بـودم.«

در ایـن کتـاب، نحـوۀ شـخصیت پردازی ها بـه گونـه ای 
داسـتان  افـراد  جایـگاه  در  را  خـود  خواننـده  کـه  اسـت 
اتفافـات، شـجاعت شـخصیت  پندهـا،  و  قـرار می دهـد 
هاشـم و نظیـر آن، همـه مـواردی اسـت کـه خواننده بـا آن 
سـیر  و  کـرده  هم ذات پنـداری 
نخواهـد  رهـا  را  داسـتان 
رمـان  نویسـندۀ  کـرد. 
نیمه شـب«  »رویـای 
عناصر ادبیات داستانی 
را می شناسـد و با توجه 
بـه اینکـه آقـای مظفـر 
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مستند نگاری

»اولی هـا«، نام سـاخته ای از عباس کیارسـتمی و محصول 
سـال 1363 اسـت کـه بـه چالش هـای روحـی و رفتـاری 
دانش آمـوزان در بـدو ورود بـه مدرسـه می پـردازد. ورود بـه 
مدرسـه بـرای دانش آموز سـال اول ابتدایی که تـا روز قبل از 
آن تنها همنشـین مادر خود بوده –مخصوصًا برای کودکان 
دهـه شـصتی کـه تجربـۀ پیش دبسـتانی هـم نداشـتند- 
تجربه ای ناگهانی از اجتماعی شدن و مواجهه با جامعه ای 
کوچـک و هراس انگیـز اسـت کـه ناخـودآگاِه او را به تحرک 
وامـی دارد و ایـن تحرک ضمیـر ناخودآگاه، تا زمان رسـیدن 
بـه آرامـش و خوگرفتـن با محیـط اجتماعـی جدیـد، رفتار 

مختلـف و بیشـتر نامعقولـی را از فرد بـروز می دهد.
در چنیـن موقعیتـی، آنچـه بیشـترین کمـک را به رشـد 
فکـری، آرامـش و آمـوزش کارآمـد کـودک می کنـد، درک 
صحیـح از منشـأ رفتـار و مواجهـۀ مطلـوب بـا کنش هـا و 
همچنیـن تأثیرگـذاری مناسـب بـر ذهـن و رفتـار او اسـت.
آنچه در فیلم کیارستمی اتفاق می افتد، نمونۀ موفقی از 
ایـن »ایده آل«هـای نایاب در سـال های دهۀ شـصت و قبل 
از آن اسـت؛ ناظمـی که به خوبی بـا روحیـات دانش آموزان 
خـود آشـنا اسـت، محـور عملکـرد او در تربیـت آنـان، تنهـا 
سـخن گفتـن مؤدبانـه و قاطعانه اسـت و با همیـن تعامل و 
گفت وگـو، برای شـناخت قواعـد روابط اجتماعـی و احترام 

بـه نظـم و قانـون در عین التزام به اصول اخالقی و گذشـت 
و مـدارا، بـه دانش آمـوزان کمـک می کند.

نوع مدیریت و رفتار ناظم مدرسه، ذهن هر آشنا با دوران 
دهۀ شـصت را به سمت ساختگی بودن محتوای این فیلم 
هدایت می کند. حال آنکه به شـهادت علـی دادرس –ناظم 
مدرسـه- و سـیدمهرداد فتوحیـان -دانش آمـوزی که لیوان 
خـود را گـم کـرده بود و امـروز، خود دختری جـوان دارد- به 
جـز یکـی دو مـورد کم اهمیت، آنچـه در فیلم نمایـش داده 
شـده و مخصوصًا منش گفت وگومحور و عاری از خشـونت 

ناظم، عین حقیقت اسـت.
دادرس، فیلم را حدیث نفس کیارستمی می داند چون 
وقتـی آن را می سـاخت، تـازه از همسـرش جدا شـده بود و 
کـودک هفت سـاله اش را خـود رفـع و رجوع می کرد. شـاید 
همیـن دغدغه هـای او اسـت کـه موجـب شـده ریتم فیلم 
دچـار یکنواختـی شـود و درگیری هـای کـودکان، از جایی 
بـه بعد جذابیتی برای مخاطب نداشـته باشـد و یا بـا دوری 

از نظـم منطقـی، در پایـان فیلمی که 
چندین هفته از کار یک مدرسه را به 

نمایـش کشـیده، دانش آموزی 
در روز اول مدرسـه، دلتنـگ 
مـادرش شـود و تصـور کند 
که مادر، پشـت در مدرسه 

او  منتظـر 
است

دور از مـــادر

پیمان حیدری خوانساری
محقق و پژوهشگر

نگاهی به مستند »اولی ها«،
اثر عباس کیارستمی

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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اخالق معاشرت
جواد محدثی
بوستان کتاب

و  صمیمیـت  از  سرشـار  مـا  زندگی هـای  داریـم  دوسـت 
خونگرمی و صفا، حریم انسـان ها و حرمت همگان محفوظ 
و معاشـرت های مـا نشـأت گرفتـه از فرهنگ قرآنـی و تعالیم 
مکتب باشـد و این، یعنـی »زندگی مکتبی«. کتـاب حاضر، 
نوشـتاری اسـت در باب معیشت و معاشـرت، که با عنایت به 
آیـات و روایـات، جلوه های زندگی مکتبی و معاشـرت نیکو را 
بیان می کند. در بخشـی از این کتاب آمده است: »مسلمان 
بایـد بـه گونـه ای در چارچـوب اصـول و سـنن فرهنگ دینی 
خـودش زندگی کند که با شـهامت و افتخـار، بتواند امضای 
دین را پای همۀ رفتارش بگذارد و زندگیش برچسـب اسـالم 
داشـته باشـد و الگوی اسـالمی را بر زندگی خویـش در خانه 
و جامعه، سـایه افکن سـازد. آداب برخورد، دید و بازدید، رفت 
و آمدهای خانوادگی و دوسـتانه، نحوۀ گفتار و رفتار با اقشـار 
مختلف، دوسـتی و حد و حـدود آن، مراعات حقوق دیگران، 
ادب و سـپاس و احتـرام، از جلوه هـای بـارز اخالق معاشـرت 

است.«

یادگیری پژوهش محور 
محبوبه فهندژ
سروش هدایت

ایجـاد روحیـۀ خـالق و تربیـت نسـلی پژوهشـگر، یکـی از 
مهم تریـن اهـداف نظـام تعلیـم و تربیت اسـت. رسـیدن به 
ایـن مهم، نیازمند بسـتری مناسـب اسـت کـه در آن، معلم 
انگیـزۀ کافـی بـرای هدایـت رونـد تعلیـم و تربیت به سـوی 
فعالیت هـای پژوهشـی داشـته باشـد و جریـان آمـوزش را 
در مـدار پایین تریـن سـطح آموزشـی، یعنی سـطح دانش و 
محفوظـات صرف، قـرار ندهد. هـدف این کتاب، آشـنایی 
فرهنگیان با شیوۀ یادگیری بر اساس پژوهش است. از این 
رو، نخسـت تاریخچه و سـپس مزیت هـا و چگونگی تعیین 
اسـتانداردهای یادگیری پروژه محوری )PBL(، شـرح داده 
شـده اسـت. آن گاه، نحـوۀ طراحـی یـک دبیرسـتان بـرای 
آمـوزش بـر پایـۀ PBL بازگـو و نحـوۀ به کارگیـری ایـن نـوع 
یادگیری در کالس درس بیان شـده اسـت. در ادامه، نقش 
فنـاوری و اینترنـت در یادگیـری پروژه محـور، بررسـی شـده 
اسـت. در پایـان کتـاب، اقداماتـی که به منظـور اجرای یک 

کالس پروژه محـور بایـد صـورت گیـرد، ارائه شـده اسـت.

بخوانید
معصومه محمودزاده وزیری

نویسنده

معرفی کتاب
زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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شازده کوچولو
آنتوان دو سنت اگزوپری / ترجمۀ محمد قاضی

امیرکبیر
برخـی از داسـتان ها بـه مرتبـه ای می رسـند کـه بخشـی از 
فرهنـگ بشـری را می سـازند. »شـازده کوچولـو«، یکـی از 
این ها اسـت. داسـتان شاعرانه ای سرشـار از استعاره و نماد 
اسـت که خوانـدن آن، هر بـار تجربه ای نو به دسـت خواهد 
داد. این اثر از آثار کالسـیک و ماندگار ادبیات کودکان اسـت 
کـه تاکنـون بـه بیـش از 102 زبـان ترجمـه شـده اسـت و از 
پرفروش ترین آثار دنیا اسـت. سـنت اگزوپـری، این اثـر را در 
سـال هایی که جهـان درگیر جنگ جهانی دوم بود، نوشـته 
اسـت. شـازده کوچولو روایت عشـق اسـت؛ روایت عشـقی 
گمگشـته و از یـاد رفته در قیـل و قال تکنولـوژی و... روایتی 
اسـت از سـر درگمی آدمی کـه نه راه می شناسـد و نه هدف 
دارد. در این کتاب، اگزوپری دنیای آدم بزرگ ها را به سـخره 
می گیـرد و آنهـا را به دلیل فراموش کـردن ارزش های اصلی 
زندگی سـرزنش می کند. اگزوپری می خواهد در این کتاب 
از دوسـت داشـتن و عشـق ورزیـدن بگویـد و از اینکـه چـرا 

جایگاه سـره و ناسـره در جهان امروز عوض شـده اسـت؟!

زیبا صدایم کن
فرهاد حسن زاده

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زیبـــا، دختـــری اســـت کـــه در مؤسســـه ای زیـــر نظـــر 
بهزیســـتی زندگـــی می کنـــد. مـــادرش ازدواج کـــرده 
آسایشـــگاه  در  نامعلـــوم  مدتـــی  بـــرای  پـــدرش  و 
بیمـــاران روانـــی بســـتری اســـت. او قـــرار اســـت بـــه 
مالقـــات پـــدرش بـــرود، امـــا ماجـــرا طـــور دیگـــری 
ــد  ــر تولـ ــه خاطـ ــد بـ ــدر می گویـ ــورد. پـ ــم می خـ رقـ
زیبـــا، این بـــار او می خواهـــد از آسایشـــگاه بیـــرون 
بیایـــد. پـــدر، حـــق خـــروج نـــدارد، ولـــی در عـــوض، 
ــیدن  ــه کشـ ــرای نقشـ ــده ای بـ ــالق و پیچیـ ــز خـ مغـ
ــزد.  ــگاه می گریـ ــا، او از آسایشـ ــک زیبـ ــا کمـ دارد. بـ
ــود.  ــا می شـ ــفر زیبـ ــاب هم سـ ــن کتـ ــده در ایـ خواننـ
ــهری  ــب در شـ ــا شـ ــح تـ ــک روزه، از صبـ ــفری یـ سـ
کـــه بـــوی گوگـــرد و ســـرب و دود جگرکـــی و باللـــی 
ـــه  ـــفری ک ـــراس. س ـــوی ه ـــره و ب ـــوی خاط ـــد، ب می ده
ـــر  ـــت و روی دیگ ـــه اس ـــادی و مضحک ـــه اش ش ـــک روی ی

ــدوه... . آن انـ

معرفی کنید
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یادداشت

کتاب که صفحه کلید رایانه نمی شود!
یـادم هسـت در دورۀ تحصیلـِی مـا، تـا سـوم دبیرسـتان 
هیـچ کتـاب و درسـی در مـورد کامپیوتر در مدرسـه تدریس 
نمی شـد. امـا حـاال پایـۀ ششـم ابتدایی، کتابـی به نـام کار 
و فـن آوری دارد کـه بیشـتر دروس آن، کار بـا رایانـه اسـت. 
بـا توجـه بـه رشـد روزافـزون رایانـه در زندگی روزمـره، چنین 
تغییراتی در سیسـتم آموزشی بدیهی اسـت. اما آیا سازمان 
آمـوزش و پـرورش زیرسـاخت های الزم برای این تغییـرات را 
هـم فراهم کرده؟ آیـا در تمامی مدارس ابتدایی رایانه تعبیه 
شـده؟ وقتی برای اولین بار سـرفصل های کتاب را خواندم، 
فهمیـدم بـدون وجود یـک رایانـه در کالس، باید بـه کلی از 
خیـر آن درس گذشـت و کتـاب را بوسـید و روی طاقچـه 
گذاشـت! چـرا کـه به هیـچ عنـوان نمی تـوان کار بـا رایانه و 
آموزش هایـی مثل نحوۀ تایـپ کردن را به صـورت تئوری به 

بچه ها یـاد داد.
ناگزیـر، بایـد به فکر تهیـۀ یک دسـتگاه رایانه می بـودم. 
بـه ایـن منظور بـه نمایندگـی آمـوزش و پرورش روسـتاهای 
منطقـه کـه در دهسـتانی پـر جمعیت تـر واقـع شـده بـود، 
مراجعـه کـردم. وقتـی گفتـم ایـن کتـاب بـدون رایانـه قابل 
تدریـس نیسـت، حـق را بـه مـن دادنـد امـا بیـان کردند که 
هیـچ رایانـه ای نداریم که به مدرسـۀ شـما بدهیم و گذشـته 

از آن، در کالس های پرجمعیت دهسـتان با همین مشکل 
روبـه رو هسـتیم. نهایتًا گفته شـد که سـعی کنیـد از طریق 
خیریـن و بـا درخواسـت از افـرادی کـه از شـهر بـه روسـتا 
رفت وآمـد دارنـد، تجهیـزات مورد نیـاز خـود را فراهم کنید.
شـاید در یک کشـور پیشـرفته، شـنیدن این سـخنان از 
زبان مسـئولین شرم آور باشـد، اما اینجا، این نابه سامانی ها 
دستشـان  از  کاری  آنهـا  کـه  می دانـم  اسـت.  طبیعـی 
بر نمی آمده و حرف دیگری برای گفتن نداشته اند. مشکل 
اصلی را باید در رده های باالی سـازمان ُجست. به هر حال، 
بـدون هیچ نتیجه ای از کل سـازمان که از وظایف روشـنش 
فراهـم کردن محیط مناسـب آموزشـی اسـت، چشـم امید 
می بندم. با دهیار روسـتا تماس می گیرم و مسـئله را مطرح 
می کنـم. خوشـبختانه دهیـار جـوان روسـتا کـه اهمیـت 
موضـوع را درک می کنـد، می گویـد می توانـد رایانـه ای را از 
طـرف دهیـاری بـه کالس ما قـرض بدهد و مشـکل ما حل 
می شود. اما مشکل اصلی همچنان پابرجا است. بسیاری 
از مـدارس روسـتایی به رایانه دسترسـی ندارند. حتی بعید 
می دانـم در بسـیاری از مناطـق شـهری نیز به تعـداد کافی 
رایانـه در دسـترس دانش آموزان باشـد. چگونه سـازمانی با 
آن عظمـت بـدون در نظـر گرفتن امکانـات مـدارس و بدون 
تجهیـز آنان اقدام به تهیه  و تألیف کتاب آموزشـی می کند؟ 

خاطرات یک معلم روستا - 3

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه



73تیرومرداد1397 | کتابآموزشوتربیت | اندیشۀمعلم

الیـاس در نوشـتن و خوانـدن از دیگـر بچه هـا بـه مراتـب 
ضعیف تـر اسـت و حتی در رونویسـی از کتاب فارسـی نیز 
غلـط امالیـی دارد. بـه همیـن دلیل هم توسـط معلم های 
قبلی بیش از همه تنبیه شـده اسـت . به تازگی سوابقی از 
سـالمت و سـنجش دانش آموزان مدرسـه به دسـتم رسید 
کـه مـرا سـخت متأثـر کـرد. یکـی از ایـن مـدارک، نامـه ای 
اسـت کـه سـال گذشـته از طـرف ادارۀ آمـوزش و پـرورش 
اسـتثنایی اسـتان به آموزش و پرورش ناحیه ارسـال شـده 

بود.
در ایـن نامـه، الیـاس بـه عنـوان دانش آمـوزی دیرآمـوز 
بـه ناحیـه و مدرسـه معرفـی شـده و تأکید شـده بـا توجه به 
شـرایط دانش آمـوز، خانـواده و آموزشـگاه، توجه ویـژه ای به 

او داشـته باشند.
وقتـی نامـه را خوانـدم، تنها یک سـؤال به ذهنم رسـید. 
چـرا چنیـن دانش آمـوزی که حتـی یک نهاد رسـمی مانند 
آمـوزش و پرورش اسـتثنایی او را دیرآموز معرفی کـرده، این 

سـال ها بـه دلیل ضعـف در یادگیری تنبیه شـده اسـت؟!

* این خاطرات بر اساس رخدادهای واقعی است و نام نویسنده 

و روستایی که ایشان در آن  مشغول به تدریس هستند، به رسم 

امانت و  بنا به درخواست نویسنده حذف شده است.

نقاشی الیاس، امضای او است.
از وقتـی بـه یـاد دارم، خانـه و مدرسـه بـه جای اینکـه در 
نقاشی زمینۀ خالقیت کودکان را فراهم آورند، خالقیتشان 
را نابـود کـرده و به آنها تقلید و کپی کردن را آموخته اند. مثاًل 
وقتـی از بچه هـا می خواهـی یـک خانه بکشـند، اکثـر آنها 
یـاد گرفته اند خانه را با کشـیدن یک مسـتطیل و قـرار دادن 
یـک مثلث روی آن ترسـیم کننـد و در نهایت، نقاشـی همۀ 
دانش آمـوزان شـبیه هم می شـود. ایـن موضـوع را می توان 
بـه دیگر طرح هـای موجود در یک نقاشـی نیز تعمیـم داد.
امـا ایـن نقاشـی الیـاس، حرف های زیـادی بـرای گفتن 
دارد و بیشتر از نقاشی های شیک دیگر بچه ها نظرم را جلب 
می کنـد. او در تصویـر یک خانه، درخت، چوپان، گوسـفند و 
دو شـغال کشیده اسـت. طرحی که او از گوسفند و شغال ها 
ارائه کرده، از هیچ کسی تقلید نشده است. نقاشی او در عین 
سـادگی، ناب و بکر اسـت. همین ویژگـی، اثـر او را بی بدیل و 
یگانـه کـرده و کار او را ماننـد اثر یک نقاش صاحب سـبک که 

هنرش امضای اوسـت، ارزشـمند ساخته است.

دیرآموز را نمی زنند!
در این مدت کوتاهی که معلم بچه ها هسـتم، همیشـه 
نگـران یادگیـری یکـی از بچه هـا، یعنـی الیـاس بـوده ام. 
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فیلم  شناسی

معرفی فیلم
»رابطـه«، اولین فیلم بلند سـینمایی پوران درخشـنده، 
در سال 1365 تولید شده است. فیلم، زندگی پسر نوجواِن 
ناشـنوایی را روایـت می کنـد که دوسـت دارد حـرف بزند و با 
جامعـۀ اطـراف خـود ارتبـاط برقـرار کنـد، امـا با مشـکالت 
زیـادی روبه رو اسـت؛ مشـکالتی که بخشـی از آن ناشـی از 
فقدان  فرهنگ جامعه در برخورد با افـراد خاص و گروه های 
متفاوت اجتماعی، و بخشی دیگر، ناشی از سختِی درک و 

تحمـل این تفاوت هـا از جانب خانواده اسـت.
بـرای ناصـر -شـخصیت اصلی فیلم- تمسـخر و تحقیر 
مردم محل و از طرفی بی محلی، کج خلقی و بی حوصلگی 
پـدر و خواهـرش در منـزل، او را بـه جایـی می رسـاند کـه 
تصمیـم می گیـرد از همـه کناره گیری و انزوا پیشـه کنـد. او 
تصمیـم خود را با یک نقاشـی نشـان می دهد؛ چهـرۀ خود 
را می کشـد در حالی که گوش هایش سـیاه و دهانش بسته 
اسـت. نگرانی مادر از گوشـه گیری ناصر و دیدن نقاشـی او، 

سـبب می شـود تـا پـدر، موضـوع را بـا معلـم ناصـر در میان 
بگذارد. در اینجا معلم او، با بازی مرحوم خسـرو شکیبایی، 

وارد عمل می شـود.

معلم در فیلم رابطه
»معلم« در فیلم های پوران درخشـنده، از جایگاه خاصی 
برخوردار اسـت. او ویژگی های شـخصیتِی معلم را از مادرش 
کـه معلـم بـود، الهـام گرفتـه اسـت. »معلـم« در فیلم هـای 
درخشـنده، بـرای دانش آمـوزش »مادری« می کنـد؛ مادری 
دلسـوز و در عیـن حـال، جـدی و باصالبت. نـگاه او به کارش 
صرفـًا حرفـه ای بـرای کسـب درآمـد نیسـت. رابطـۀ معلـم و 
شـاگرد، ویـژه و کارگشـا اسـت و محـدود بـه کتـاب و برنامـۀ 
آموزشـی و محیط مدرسه نیسـت. او خود را مسئول می داند 
کـه شـاگردش را بـه پیـش ببـرد و بـه او قـدرت مواجهـه بـا 
سـختی ها را بدهد. بـرای او مهم اسـت که شـاگردش از پِس 
زندگـی در جامعه برآید تا آنکه تنها دغدغۀ نمرات درسـی او را 

گام های بی صدا
زینب صابری

نویسنده

نگاهی به فیلم »رابطه«، اثر پوران درخشنده

زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه
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و ایجـاد انگیـزه در ناصر می گـذارد و نهایتًا، باز کـردن دهان 
پسـرِک نقاشی، نشانی از آغاز تالشـی دوباره است؛ تالشی 
کـه منجر به حـرف زدن ناصر و باال رفتن اعتمـاد به نفس او 

در مواجهـه بـا مردم می شـود.
از دیگـر نقـاط قـوت ایـن فیلـم، ارائـۀ تصویری واقعـی از 
زندگی ناشـنوایان اسـت. این فیلم از شما نمی خواهد برای 
معلولین دلسـوزی کنیـد؛ از قضا بیننـده را از ترحم بر حذر 
مـی دارد و از او می خواهـد کمـی از زاویـۀ دید یک ناشـنوا به 
دنیا نگاه کند تا بتواند به تعاملی سـازنده و محترمانه با این 
بخش از جامعه برسـد. مثاًل در سکانسـی که همۀ اعضای 
خانـواده بـه تماشـای تلویزیـون نشسـته اند، ناصر مرتبـًا از 
خواهـرش می خواهـد تـا برایش اتفاقـات برنامـه را توضیح 
دهـد و او هم با بی حوصلگـی از او می خواهد تا پایان برنامه 
صبـر کنـد و فعاًل فقط تماشـا کنـد، چرا کـه توضیـح دادن 
باعـث می شـود تـا بخش هایـی از برنامـه را از دسـت بدهد. 
بـرای بیننـده، درک ناراحتـی خواهـر، راحـت و ملمـوس 

داشته باشد. او سعی می کند به ذهن و دل شاگردش رسوخ 
کنـد و بـا هم درکی و همدلـی، راهنمـای زندگی اش شـود. 

معلـم از طرفـی بـا صحبـت بـا پـدر ناصـر و توصیـف و 
توضیح شـرایط کودک، بـه او در فهم و یاری فرزندش کمک 
می کنـد و فضـای خانـه را بـرای او امن تـر می کنـد. از طرف 
دیگـر، بـرای بچه ها از ضعف نفس و اعتماد به نفس سـخن 
می گوید و نمود بیرونی این دو خصیصه را در رفتاری عادی 
مثـل تاکسـی گرفتـن بـه دانش آمـوزان نشـان می دهـد. او 
ناصر را به گوشـه ای برده و به او گوشـزد می کند که اشـتباه 
و ایـراد در عـدم ارتبـاط بـا دیگران، متوجه خـود او اسـت. او 
باید با قدرت، هدف و مسـیرش را پی بگیرد و بداند در کنار 
حقوقـی کـه دارد، وظایفـی هـم در برابر دیگران بر عهـدۀ او 
اسـت. از او می خواهـد کـه منطقی تـر اوضـاع اطرافـش را 
تحلیـل کنـد و سـعی کنـد دیگـران را درک کنـد. تأکیـد بـر 
لحظـات دراماتیـک فیلـم با نـوع پرداخـت و تصویرسـازی، 
تأثیـر زیادی بر برجسـته کـردن رابطـۀ ایـن دو و تأثیرپذیری 
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مردم به نسبت گذشته بسیار  تغییر کرده است. در آن زمان 
افـکار عمومـی بـه گونـۀ دیگری بـود. بـه همیـن دلیل من 
تصمیم گرفتم که حتی برای انتخاب فیلم از  هنرپیشـه ای 
اسـتفاده کنم که ناشـنوا اسـت تا  عمـق مطلب را برسـانم. 
تالش بسـیاری کردم که این فیلم سـاخته شـود. بنابراین، 
به مدرسـۀ باغچه بان رفتم و از بین همۀ دانش آموزان، آقای 
»علیرضـا رضاییـان« توجه من را جلب کـرد. و با وجود همۀ 
سـختی ها، فیلـم آغـاز شـد. علیرضـا هیـچ گاه در کارهای 
منـزل کمک نمی کـرد. مثاًل بـرای خرید بیـرون نمی رفت، 
چـون از نگاه هـا و برخوردهـای مردم بیزار بـود. بعد از فیلم، 
وقتـی نظـرش را راجـع بـه فیلم پرسـیدم، گفت: مـردم من 
را خیلـی دوسـت دارنـد، حتـی در صـف نانوایی هـم از من 
پرسـیده اند کـه آیـا تـو بازیگـر فیلـم »رابطه« هسـتی؟ بعد 
از ایـن فیلـم، علیرضا وارد اجتماع شـد. تمـام مضمون این 
فیلـم این بـود که هـر انسـانی حـق زندگی کـردن دارد ولی 
ما هیچ وقت وقت نگذاشـتیم تـا آنهـا را درک کنیم. تا حس 
تنهایـی و مشـکالت آنهـا را شناسـایی کنیـم و این هـا همه 

بخشـی از مشـکالت بـرای ایـن عزیزان اسـت. «
رابطه،  فیلمی سـاده اما عمیق از سینمای دهۀ شصت 
و دورۀ طالیی سینمای بعد از انقالب ایران است که در آن،  
به شـکل گیری رابطه میان معلم و پسـرکی گنگ می پردازد 
که آرزوی حرف زدن دارد. رابطه ای که به واسطۀ نوع حضور 
و برخـورد معلـم باعث جاری شـدن اولیـن کلمات نامفهوم 
بر زبان پسـرک می شـود. تأکید بر لحظـات دراماتیک فیلم 
بـا نـوع پرداخـت و تصویرسـازی، کمک زیادی به برجسـته 
کـردن روند شـکل گیری این رابطـه و ایجاد انگیـزۀ اولیه در 

پسـرک کرده است

اسـت. در ایـن هنـگام، همـان فضـا از نـگاه ناصـر نمایـش 
داده می شـود؛ سـکوت محض و تصاویری بی معنی! حاال 
بی قراری هـای ناصـر قابـل درک می شـود. درخشـنده در 
چنـد صحنـه از فیلـم از ایـن روش بهـره می بـرد کـه خیلی 

جالـب و تأثیرگذار اسـت.

توضیح کارگردان
پـوران درخشـنده در مـورد چگونگی انتخـاب این فیلم 
می گوید:»فیلـم رابطـه، اولین فیلم سـینمایی من اسـت و 
در  واقـع، اولین فیلم سـینمایی بعـد از انقالب من در سـال 
64 می باشـد. شـناخت فضاهـای حسـی و واژه هایـی کـه 
ناشـنوایان در اختیـار  دارنـد و هم چنیـن بی توجهی هایـی 
کـه به ناشـنوایان می شـود، باعـث ناراحتی آنها می شـود و 
باعـث می شـود که دنیایی را که سهمشـان اسـت، بـه روی 
خود ببندند. این دلیلی شـد تا من بخواهم درد و احسـاس 

بـه  را  ناشـنوا  جامعه نشـان بدهم. افـراد 
اندیشه های بـه هـر حـال، 
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معرفی نرم  افزار

امتحانت را مدیریت کن!
زهرا حجتی فر

آموزگار و دبیر سرویس ره آورد

نگاهی به  سامانه و نرم افزار کاوش

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه

سامانۀ امتحانات هوشمند مدارس و مراکز آموزشی )کاوش(، برای اهدافی چون ایجاد محیط جذاب آموزشی، 
ترغیب دانش آموزان به درس، صرفه جویی در منابع مالی مدارس و زمان ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه، 
معلمان می توانند به سهولت و با صرف کمترین زمان، سؤاالت خود را طرح کنند و از دانش آموزان امتحان بگیرند، 
و دانش آموزان نیز به راحتی می توانند در مدرسه یا خانه، با امکانات ویژه ای که در اختیار آنها قرار می گیرد، در 

امتحانات شرکت کنند.

با اسـتفاده از این محصول، به سـادگی می توانید اسـامی شکل بال، صفحۀ اصلی )میز کار( را نشان می دهد.

تمـام دانش آموزان مدرسـه را به طور یکجـا و بدون حتی تایپ 

کردن، وارد سیسـتم نماییـد. البته امکان وارد کردن دسـتی 

اطالعـات دانش آمـوزان در سیسـتم نیـز وجـود دارد. در ایـن 

سیسـتم، امکان دسـته بندی نیز به صورت ویژه فراهم شده 

است.
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در قسـمت اسـاتید از میز کار، شـما می توانید نام معلمان خود را وارد 

سیستم کنید.

یکـی از مهم ترین قسـمت های محصـول کاوش، طراحی سـؤالت به 

هفت شـیوۀ متفاوت اسـت. این شـیوه ها عبارت انـد از: 

سـؤالت چند جوابی، تستی، درسـت و غلط، جای خالی،  تصویری، 

تطابقی یا پازلی و سـؤالت مرتب سازی.

همچنین در قسـمت طراحی سؤالت، برای کاربری سـاده تر آن برای 

کاربـران، یک محیط کاماًل فارسـی برای معلمان طراحی شـده اسـت 

کـه بـدون داشـتن هیچ گونه مشـکلی می توانند سـؤالت خـود را در 

آن طـرح نمایند. همچنیـن کاربـران می توانند بـه روش های مختلف 

سـؤالت خود را وارد سیسـتم نمایند:

1. امکان ورود سؤالت با عملیات تایپ.

.Copy، Paste و عملیات Word 2. داشتن سؤالت در فایل

. pdf 3. امکان برش سؤالت از تصاویر و فایل های

در قسـمت درس و رشـته، می توانید برای کالس های خود مثال »اول 

ابتدایـی« درس مربـوط را انتخـاب کنیـد. ایـن کار بـه راحتـی توسـط 

نرم افزار امکان پذیر اسـت. هدف از این قسـمت، امکان گزارش گیری 

جامـع بـرای هر دانش آموز اسـت تا بتوانید گـزارش کاملی از وضعیت 

درسـی و سـیر صعودی یا نزولی دانش آموزان داشته باشید. در شکل 

بـال، قسـمت ورود رشـته را مالحظـه می کنیـد کـه در واقـع، همـان 

مقطع در دبسـتان اسـت )مانند اول ابتدایی(.
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شناسـایی  یعنـی  محصـول  قسـمت  مهم تریـن  قسـمت،  ایـن  در 

سـخت افزار توسـط نرم افـزار و همچنیـن برگـزاری آزمون را مشـاهده 

می کنیـد. در ایـن شـکل، ابتـدا گـروه امتحانـی را تعریـف می کنیـم و 

بـرای ایـن گـروه، دانش آمـوزان و سـؤالت را به شـیوه ای بسـیار سـاده 

فقـط بـا چنـد کلیـک تعریـف می کنیم.

در ایـن قسـمت، وارد امتحـان شـده ایم و دانش آمـوزان بـا خوانـدن 

سـؤالت، بـه آنها جـواب می دهند. توجه داشـته باشـید که نـام تمام 

دانش آمـوزان در امتحـان در قسـمت سـمت چـپ وجـود دارد و اسـم 

هـر دانش آمـوزی کـه به سـؤالت جواب دهـد، از حالت نمایـش خارج 

می شـود. بـه عبارت بهتر، معلـم می تواند مدیریت داشـته باشـد که 

کـدام دانش آمـوز به سـؤال جواب نداده اسـت تا تصمیم گیـری لزم را 

انجـام دهد.

در این قسمت، سخت افزار به صورت خودکار شناسایی شده و مدیر 

سیسـتم، یـک ریمـوت بـه دانش آمـوزان می دهـد کـه ایـن ریموت هـا 

بـه صـورت کامـاًل اتوماتیک بـرای هـر دانش آمـوز تعریف می شـود. به 

عبارتـی دانش آمـوزان، اسـم خود را بر روی برگه می نویسـند و سـپس 

معلـم بـا زدن یـک کلیـد، وارد امتحان می شـود. لزم به ذکر اسـت که 

بـرای سـؤالت، زمـان در نظـر گرفتـه می شـود و دانش آمـوزان موظف 

هسـتند در طـی ایـن مـدت بـه سـؤال جـواب دهنـد. در غیـر ایـن 

صـورت، نرم افـزار خـودش سـؤال را بـا سـؤال بعد جایگزیـن می کند. 

در حقیقـت دانش آمـوزان مدیریت زمـان را آموخته و برای شـرکت در 

آزمون هایـی ماننـد مدارس تیزهوشـان و نمونـه، آماده می شـوند.
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در ایـن قسـمت، تمـام امتحانـات برگـزار شـده را مالحظـه 

می کنیـد و می توانیـد نتایـج آنهـا را ببینیـد.

برای بارگیری و نصب این نرم افزار و سـایر امکانات جانبی آن از سـایت 

شـرکت سـربداران کاوش، می توانیـد  QRCode را  بـا گوشـی خـود 

اسـکن یا روی لینک زیـر کلیلک نمایید:

http://www.skco.ir

بعـد از اتمـام امتحان، شـما می توانید بالفاصله نتیجۀ امتحـان خود 

را مالحظـه نماییـد و در صورت تمایل، می توانید پرینت بگیریـد. لزم 

بـه ذکـر اسـت کـه سـؤالت غلـط دانش آمـوزان مشـخص اسـت و آنها 

می توانند بعد از امتحان، اشـتباهات خود را مالحظه و آنها را برطرف 

کنند.

http://www.skco.ir





