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فرزند بيـشتر،
زندگي بـهتر!
گ شــدن فرزندان
در دهههــای گذشــته وضع بــزر 

اگرچــه مهدکــودک و مدرســه ،چنیــن فضایــی را
ب ـرای تنظیــم تربیتــی کــودکان فراهــم میکنــد،
امــا تحــت تأثیــر بــودن ایــن محیطهــا از ســاختار
و انضبــاط ســازمانی معمــوالً متناســب بــا رشایــط
کودکــی کــه در چهارچوبهــای ســازمانی
منیگنجــد نیســت .بــه همیــن دلیــل بچههــا
در محیطهــای آموزشــگاهی بهنحــو گلخانــهای
تربیــت میشــوند .بهرتیــن محیــط تربیــت آن
محیطــی اســت کــه بچهها هنــگام خوابیــدن ،غذا
خوردن ،ســفر و در متام ابعاد زندگی در آن محیط
زندگــی کننــد؛ یعنــی زندگــی بــا خواهــر و بـرادر.

منیشــود؛ بهخصــوص کــه ارتبــاط در مهــد و
مدرســه تحــت یــک انضبــاط آموزشــگاهی ق ـرار
دارد و عمـاً حالــت ارتجالــی و خودبهخــودی در
تربیــت کــودک بــه وجــود منیآیــد.

دیدهایــم کــه شــش هفــت بچــه داشــتهاند کــه
همهشــان موفّــق هســتند .یکــی از منونههــای
آن مــادری اســت در اردبیــل کــه همــرش شــهید
شــده و ایــن خانــم کــه سـواد خوانــدن و نوشــن
هــم نــدارد ،شــش فرزنــد را بهنحوی تربیــت کرده
کــه همهشــان تحصیــات بــاال و موقعیتهــای
اجتامعــی خوبــی دارنــد .آیــا ایــن اتفــاق ،یــک
اتفــاق تصادفــی بــوده اســت؟ امــکان نــدارد.

کودک در کنار همســال خود بهرت تربیت میشود
خیلــی از پدرهــا و مادرهــا بــه مشــاوران و
روانشناســان مراجعــه میکننــد و از تربیــت
فرزندانشــان اظهــار ناتوانــی میکننــد .ایــن
مســأله شــامل آدمهــای باســواد و تحصیــل
کــرده هــم میشــود .توصیـهی همیشــگی مــا بــه
رشایــط امــروز مــا کمــر اجــازهی اینگونــه تربیت
ایــن پدرهــا و مادرهــا ایــن اســت کــه تربیــت
را بــه والدیــن و بچههــا میدهــد کــه بایــد بـرای
کودکشــان را بــا همســاالن کــودک تنظیــم کننــد.
آن فکــری کنیــم .مــا خانوادههــای بســیاری را
بــه عبــارت دیگــر ،کــودکان بــا همســاالن خــود
بهویــژه بــرادر و خواهــر تنظیــم میشــوند.
متأسفانه خانوادههایی که
ایــن کار باعــث یــک تربیــت خودبهخــودی کودکشان در خانه از ارتباط با یک
در کــودکان میشــود کــه والدیــن تنهــا
نقــش همسال برخوردار نیست و تنها در
هدایــت کلــی و نظــارت بر رفتــار آنــان را خواهند
داشــت .متأســفانه خانوادههایــی کــه کودکشــان مهدکودک با همساالن خود ارتباط
در خانــه از ارتبــاط بــا یــک همســال برخــوردار برقرار میکند ،به لحاظ تربیتی تنظیم
نیســت و تنهــا در مهدکــودک بــا همســاالن خــود
منیشود.
ارتبــاط برقـرار میکنــد ،بــه لحــاظ تربیتــی تنظیم

بهرتین محیط تربیت ،آن
محیطی است که بچهها هنگام
خوابیدن ،غذا خوردن ،سفر و در متام
ابعاد زندگی در آن محیط زندگی
کنند؛ یعنی زندگی با خواهر و برادر.

دکرت رضـــا پورحســین

طــوری بــود کــه وقتــی بچــهای بــا بچههــا بــازی
میکــرد ،در حیــن بــازی تعامــل و ارتبــاط خوبــی
بــا همســاالن برقــرار میکــرد .گاهــی او بــا
دیگــری درگیــر میشــد و گاهــی دیگــری بــا او
درگیــر میشــد .همیــن برخوردهــا و کنشهــا
و واکنشهــا ،بچههــا را از نظــر تربیتــی تنظیــم
میکــرد کــه چگونــه عمــل کننــد و چگونــه رفتــار
خــود و دیگ ـران را اصــاح مناینــد.

کــه یــک یــا دو بچــه دارنــد ،راحتترنــد.
مثالــی هــم بیــن خودشــان میزننــد کــه بچ ـهی
دوم و ســوم دیگــر خــودش بــزرگ میشــود.
مهدکــودک و مدرســه جایگزین «خانه» منیشــوند
اگــر رشایــط و اقتضائــات بهگونــهای شــود کــه
فرزنــدان در خانــه بــا همســاالن خــود و در
کنــار آنهــا بــزرگ شــوند ،تنظیــم تربیتــی بهــری
اتفــاق میافتــد .ایــن مســأله کــه از نظــر علمــی
ثابــت شــده اســت« ،پیوســت فرهنگی» سیاســت
جمعیتــی جدیــد کشــور اســت.

چطــور ممکــن اســت کــه یــک زن بــدون شــوهر
و بــدون ســواد ،نــوع تربیــت کــردن و ســبک
زندگــیاش بهگونــهای بــوده کــه بچههایــش
همــه در ســطوح بــاالی تحصیلــی قـرار دارنــد؟ و
چهبســا در همســایگی ایــن مــادر ،زن و شــوهری
هــم بودنــد کــه تحصیــات باالیی داشــتند ،امــا در
تربیــت تــک فرزنــد خودشــان هــم درماندهانــد.
شــا اگــر یــک بررســی پیامیشــی انجــام دهیــد،
میبینیــد مادرانــی کــه بچههــای بیشــری
دارنــد ،بــه لحــاظ تربیــت فرزنــدان از مادرانــی

برخالف آنکه میگویند هیئت
یک محیط بیانضباط است ،من
میگویم هیئت بهرتین انضباط را
در درون خودش دارد ،اما انضباطی
نانوشته که محل خوبی برای تربیت
کودکان است.
البتــه در گذشــته ،بچههــا غیــر از فضــای خانــه
در فضــای بیــرون خانــه شــامل کوچــه و محلــه
هــم بــه یــک تنظیــم تربیتــی میرســیدند .ایــن
تنظیــم تربیتــی در فضاهایــی ماننــد هیئــات
محلــه هــم وجــود داشــت و اتفاقــات خــوب
تربیتــی در همیــن جمعهــا میافتــاد .هیئــت
محلــی جایــی اســت کــه بزرگترهــای محــل از
اطــراف میآینــد و در آن رشکــت میکننــد و
بچههــا در چنیــن جمعهایــی تنظیــم محلــی
میشــوند.
برخــاف آنکــه میگوینــد هیئــت یــک محیــط
بیانضبــاط اســت ،مــن میگویم هیئــت بهرتین
انضبــاط را در درون خــودش دارد ،امــا انضباطــی
نانوشــته کــه محــل خوبی بـرای تربیت کــودکان
اســت .اگرچــه در شهرســازیهای جدیــد و
وارداتــی و فرهنــگ شهرنشــینی کنونــی ،ایــن
فضــای بیــرون از خانــه تقریبـاً از بین رفتــه یا در

حــال از بیــن رفــن اســت.
فرزنــدآوری ،تولیــد یــک ثــروت روانــی
از جملــه فوایــد فرزنــدآوری ،تولیــد یــک
«رسمایــهی روانــی» اســت.

هر چقدر تعداد افراد منتسب
به افراد بیشرت باشد ،آرامش آنها
در زندگی بیشرت است .این یک اصل
روانشناختی است
یکــی از نیازهــای اصلــی انســان کــه در همـهی
مکاتــب روانشناســی مــورد تأکیــد ق ـرار گرفتــه،
«احســاس مولــد بــودن» اســت .احســاس مولــد
بــودن بــه انســان آرامــش میدهــد .البتــه
یکــی از پروژههــای مولــد بــودن فرزنــدآوری
اســت؛ کارآفرینــی اقتصــادی ،تألیــف کتــاب و
نــگارش مقالــه ،هــر کــدام میتوانــد بــه انســان
احســاس مولــد بــودن بدهــد .امــا آنچــه کــه
در طــول زندگــی هم ـراه انســان اســت و بــه او
آرامــش میدهــد ،تولیــد فرزنــد اســت .انســان
در ایــن وضعیــت احســاس بیپناهــی منیکنــد.
از منظــر دیگــر بــا وجــود فرزنــدان بیشــر در
خان ـواده ،آرامــش روانــی اف ـراد بیشــر میشــود
و ایــن آرامــش روانــی در اســتحکام خانــواده
تأثیرگــذار اســت .وجــود بچــ ه عامــل مهمــی
اســت در اینکــه خانوادههــا دور هــم جمــع
بشــوند.
یــک نکتـهی روانشــناختی و جامعهشــناختی در
ایــن مســأله وجــود دارد و آن ایـ ن اســت کــه مــا
فــرض بگیریــم کــه از ایــن وضعیت تــک فرزندی
و دو فرزنــدی کنونــی  ۱۰ســالی بگــذرد .در ایــن
رشایــط دیگــر بســیاری از واژههایــی کــه مــا در
محیــط خانوادگــی اســتفاده میکنیــم ،بــرای
فرزنــدان مــا وجــود خارجــی نخواهنــد داشــت.
دیگــر «بـرادر» و «خواهــر» مفهــوم عینــی بـرای
فرزنــدان مــا ندارنــد و تنهــا یــک مفهــوم لغــوی
خواهنــد بــود .پــس از گذشــت یــک نســل،
بــرای مفاهیــم خالــه ،دایــی ،عمــو و عمــه و
فرزنــدان آنهــا هــم چنیــن اتفاقــی میافتــد .در
واقــع کســانی کــه اشــخاص بــه آنهــا منتســب
میشــوند کمــر خواهــد شــد .در حالــی هــر
چقــدر تعــداد اف ـراد منتســب بــه اف ـراد بیشــر
باشــد ،آرامــش آنهــا در زندگــی بیشــر اســت.
یعنــی احســاس اینکــه مــا قابل اتــکا کــردن برای
دیگـران هســتیم و اینکــه مــا بــه دیگـران اتــکا
داریــم بــه انســان آرامــش میدهــد .ایــن یــک
اصــل روانشــناختی اســت.

فلسفه ی تعلیم و
تربیت
فرامـــرز آژنــــگ

تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان یکــی از شــئون
اصلــی زندگ��ی انس��انها منیتوانــد بــی نیــاز از
فلس�فـه و مبنـ�ا صــورت پذیـ�رد .چـرا کــه اساسـاً
هرگون��ه تربی��ت و ب��ه راه آوری انس��انها
مس�تـلزم پی��ش فرضه��ای منحصـر بهــ ف��ردی از
جملــه نــگاه بــه انســان ،جهــان ،روح ،آفرینــش،
فطـ�رت و ...هم��راه اس�تـ .ب��ه عن��وان مثــال
اگــر نــوزاد تــازه متولّــد شــده را بــدون فطــرت
و گرایشــ ذات��ی بــه خی��رات در نظــر بگیریــم؛
در اینصــورت بــرای هدایــت و پــرورش او
ب�هـ س��وی خیـ�رات و نیکیهــا ،درمقــام م ّربــی
راه ســختتری را در پیــش خواهیــم داشــت
تــا حالتــی کــه کــودک را بــه عنــوان موجــودی
درنظــر بگیریــم کــه گرایــش بــه خیــر و ربوبــی
شــدن بــا رسشــت وی عجیــن شــده اســت.
لــذا هــر فعــل تربیتــی لزومـاً بــر نــوع خاصــی
از جهانبینــی هم ـراه اســت .ایــن جهانبینــی
خـ�اص ک��ه بـ�ه عنوــان پی�شـ فرضهــای
برخورده��ا و رفتاره��ای مربی��ان مطرحانــد ،در
اصطـلاح «فلسـ�فه تعلیــم و تربیـ�ت» نامیــده
میشـ�ود.
وزارت آم��وزش و پــرورش در ایرــان نیــز بــه
عنــوان دســتگاه اصلــی متولــی تعلیــم و تربیت،
از قاعــده بــاال بــرای اِعــال سیاســتهایِ
تربیتــی خویــش ،مســتثنی نیســت .لــذا آمــوزش
و پــرورش بایــد ابتــدا تعریــف خــود از تربیــت،
انســان پــرورش یافتــه و مفاهیــم فلســفی ایــن
چنینــی را ارائــه داده و ســپس سیاســتهای
تربیتــی خویــش را براســاس جهانبینــی مــورد
نظــر ،مبتنــی کنــد.

ممکناست؟
آرشـام زاده عبداللــهی

بــه نظر میرســد یکی از پرســش هایی کــه آدمی،
وقتــی در برابــر دعــوت انبیــا ق ـرار میگیــرد ،از
خــود بایــد بپرســد ،این اســت کــه «چرا بایــد این
دعــوت را جـ ّدی بگیــرم و بــه آن گوش بســپارم؟»
گــان میکنــم روشــن اســت کــه کســی ایــن
پرســش را میپرســد کــه میخواهــد «دینــداریِ
خرد-ورزانــه» داشــته باشــد .یعنــی یک دینــداریِ
رس تأ ّمــل .اگــر کســی
ســنجیده ،اندیشــیده و از ِ
در پــیِ چنیــن دینداری ای نیســت ،طبیعی ســت
کــه چنیــن پرسشــی بــه ذهنــش خطــور منیکنــد.

بــه نظــر میرســد (عــاوه بــر پرســش های پیشــین)
پرســش مه ّمــی کــه او در مواجهــه بــا متــونِ دینــیِ
اســامی بایــد از خــود بپرســد ،ایــن اســت کــه
کــدام یــک از منقــوالت دینــی ،واقعـاً از پیشـوایان
دینــی صــادر شــده اســت و اعتبــار دارد؟ آیــا
ســنجش اعتبــار گ ـزاره هــای دینــی ،بــه محت ـوای
آنهــا مربــوط اســت؟ مثـاً آیــا آن مـواردی را که در
ســنجش اعتبــار گـزاره هــای انشــایی متــون دینــی
لحــاظ میکنیــم ،در ســنجش اعتبــار گ ـزاره هــای
اخبــاری متــون دینــی هــم در نظر میگیریــم؟ علی
األصــول ،خــو ِد ســنجه هــا و مــاک هایــی کــه برای
ارزیابــی اعتبــار متــون دینــی ،بــه کار میگیریــم ،تــا
چــه حــد معتــر انــد؟
پرســش بعــدی ای کــه بــه نظــر مــی آیــد ،ایــن
اســت کــه «آیــا متون دینــی ،در القــا و انتقــال ُمراد
خــود (چــه در بــاب گـزاره هــای اِنشــایی ،چــه در
بــاب گ ـزاره هــای اِخبــاری) ،از زمینــه و زمانــه ی
خــود تأثیــر پذیرفتــه انــد یــا نــه؟ اگــر آری ،بــه چــه
نحــو و میزانــی؟»

پــس از ایــن کــه او دعــوت انبیــا را جـ ّدی گرفت،
میپذیــرد کــه بــه آن گــوش بســپارد تــا از محتوای
آن باخــر شــود .بــه زبان خودمانی تــر ،میخواهد
بفهمــد ِ
«حرف حســاب» ایشــان چیســت؟ وقتی
بــا پیــام ایشــان مواجــه شــد ،بــه نظــر میرســد
پرســیدن ایــن س ـؤال ،معقــول اســت کــه «مــن
چــه نیــازی بــه ایــن پیــام دارم و چــه نیــازی بــه
پرســش هــای دیگــری هــم جــای طــرح دارنــد؛ ا ّمــا
ایــن پیــام نــدارم؟ از ایــن پیــام ،چــه انتظــاری
گــان میکنــم اینهــا مهمرتیــن اند.
بایــد داشــته باشــم و چــه انتظــاری نبایــد داشــته
باشــم؟»
بــه نظــر میرســد بعضــی از کســانی کــه به پرســش
«آیــا علــم دینــی ممکــن اســت؟» پاســخ مثبــت
ا ّمــا پرســش مهــم تــر ،گویی پرســش دیگریســت:
میدهنــد ،همــه یــا بعضــی از پیــش فــرض هــای
«چــرا ســخنان انبیــا درســت/حقیقت اســت؟
زیــر را درســت میداننــد:
اعتبــار معرفتشناســانه ی وحــی ،چگونــه اثبــات
میشــود؟»
الــف :خداونــد وجــود دارد( .ممکــن اســت
ِ
«نفــس وجــود»
کســی بگویــد خداونــد ،هــان
یــک «دینــدا ِر خــرد-ورز» ،بــه ایــن نکتــه توجــه
ّ اســت ،نــه موجــودی از موجــودات؛ ا ّمــا ایــن
دارد کــه بــا ذهنــی خالــی ،بــه دعــوت و نــدای
عقیــده زیــاد رایــج و شــایع نیســت و بــه همیــن
انبیــا گــوش منیســپارد .او از راه عقــل ،تجربــه،
خاطــر از آن درمیگــذرم .بدیهــی ســت کــه همــه
تاریــخ و ...هــم دانســته هایــی به دســت میــآورد
ی عقایــد نارایــج و ناشــایع ،نادرســت نیســتند).
کــه بایــد ربــط و نســبت آنهــا را بــا آنچــه انبیــا
ب :خداونــد و انســانها ،صفاتــی دارنــد کــه آن
بــه او عرضــه کــرده انــد ،بســنجد .یعنــی او بایــد
صفــات ،اقتضــا میکننــد خداونــد بــا انســانها
از خــود بپرســد کــه «آیــا دانســته هایــی کــه از
وارد ارتبــاط زبانــی شــود و ســخن بگویــد.
راه هایــی جــز متــون دینــی بــه دســت آورده
پ :بعضــی از انســانها ،که برگزیــده انــد ،ا ّدعا کرده
ام ،در نحــوه ی فهــم مــن از متــون دینــی تأثیــر
انــد کــه خداونــد بــا ایشــان ســخن گفتــه اســت.
میگذارنــد یــا نــه؟ اگــر آری ،بــه چــه نحــو؟ چــه
ت:این انسانهادرا ّدعایخودصادقند ودروغمنیگویند.
نســبتی میــان یافته هــای انســانی (چــون علم و
ث :یکــی از انســان هایی کــه ا ّدعا کــرده خداوند با
فلســفه و اخــاق) و داده هــای وحیانــی وجــود
او ســخن گفتــه و در ا ّدعایــش راستگوســت ،مح ّمد
دارد؟» خــب! فــرض کنیــم دینــداری کــه از او

ا ّدعــا نــدارم کــه بــه همــه ی ییــش فــرض هــای
مقبــو ِل قائــان بــه «علــم دینــی» ،اشــاره کــرده ام.
اگــر صــورت بنــدی بــاال درســت (هــر چنــد ناقص)
باشــد ،هــان پرســش هایــی کــه پیــش تــر مطــرح
شــد ،در برابــر ایشــان نیــز وجــود دارد .پرســش
هایــی کــه فقــط بــه بخشــی از آنها اشــاره کــردم و
بــدون ارائــه ی پاســخ هــای شـ ِ
ـفاف اســتداللی برای
آنهــا ،بــار علــم دینــی بــه منــزل نخواهــد رســید.
مــن بــر ایــن بــاورم کــه بــه جــای طــرح ایــده ی
«علــم دینــی» ،بایــد «اصــاح اندیشــه ی دینــی»
و «تف ّکــر انتقــادی» را پــی گرفــت .و اینجــا مجــال
بســط ایــن دو نیســت.
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خواهشـا ً بعدی های مــا را دریابید!!!
محمد یزدان

ا حتمــا ال ً بــر ا ی شــما هــم ا تّفــا ق بیفتــد !

آیاعلمدینی

ســخن میگوییــم« ،مســلامن» اســت .او ،بــه حکــم
مســلامنی ،بــه قــرآن و سـ ّنت پیامــر اســام (و اگــر
شــیعه باشــد ،نیــز بــه س ـ ّنت و ســیره ی امئّــه ی
شــیعه) رجــوع میکنــد تــا پیــام «اســام» را از راه
ایــن رجــوع دریابــد.

بــن عبداللــه(ص) اســت .بــه عبــارت دیگــر ،خداونــد
ُمـراد و منظــور خــود را در قالب الفاظــی عربی ،بر
قلــب مح ّمــد بــن عبداللــه(ص) نــازل کــرده اســت.
ج :کالم خداونــد (کــه مخاطــب آن ،مح ّمــد(ص)
بــوده اســت) و ســ ّنت پیامــر اســام(ص) (و در
تشــ ّیع ،نیــز ســ ّنت و ســیره ی امئــه ی شــیعه)،
کــه ح ّجــت و ،بــه لحــظ دینــی ،مرجــعِ معتــر
اســت ،مشــتمل بر گـزاره هــای اِخبــاری و اِنشــایی
اســت .گــزاره هــای اِخبــاری بــه گــزاره هایــی
گفتــه میشــود کــه از واقع ّیاتــی دربــاره ی عــامل و
آدم خــر مــی دهنــد .گــزاره هــای انشــایی ،بــه
قضایــای هنجــاری و ارزشــی گفتــه مــی شــود.
چ :گ ـزاره هــای اِخبــاری ای کــه در متــون دینــی
آمــده انــد ،حقیقــت دارنــد؛ یعنــی درســت
و مطابــق بــا واقــع انــد .چــون گوینــده شــان
کســی اســت کــه بــه همــه چیــز داناســت .نیــز
احــکام و قضایــای هنجــاری و ارزشــی ای کــه
در ایــن متــون آمــده ،کارآمدتریــن و ســنجیده
تریــن و درســت تریــن احــکام و قضایــای
هنجــاری و ارزشــی انــد .چــون خداونــدی علیــم
و حکیــم و قــادر ،آنهــا را بیــان کــرده اســت.
ح :بعضــی از گـزاره هــای اِخباری و انشــاییِ (بعضاً
مبنایــی) ای کــه فلســفه هــا و علــوم جدید/مــدرن
بــر پایــه ی آنهــا اســتوار شــده انــد ،بــه برخــی از
گـزاره هــای اِخبــاری و انشــاییِ (بعضاً مبنایــی) ای
کــه در متــون دینــی آمــده انــد ،مربــوط انــد و
بــا آنهــا متضــاد و متعــارض هســتند .بــه ویژه
در علــوم انســانی مــدرن ،از پارهــای از مهمرتیــن
وجــوه وجــود انســان ،غفلــت شــده اســت.
خ :ایــن تضادهــا و تعــارض ها و غفلت هــا ،ایجاب
میکننــد مســلامنان علــوم جدید/مــدرن را اصــاح
کننــد؛ یــا علومــی پدیــد آورنــد کــه بــا گـزاره هایی
کــه در متــون دینــی ایشــان آمــده ،ســازگار یــا علی
األصــول بــر آنهــا مبتنی باشــند.

مدیـر مسئـول :احسان شمقـــدری
سـردبیــر :یاســر سلیمـــانی
talye.basij@gmail.com

فردا شنبه یازده بهمن ماه.
بایــد دوبــاره رس کالس هــای دانشــگاه رفــت و
مشــغول  ...شــد!
بــا کلّــی شــور و شــوق و در رس داشــن ایــن
ســوال کــه اســتاد هــای ایــن ترممــون چــه
طوریــن؟!
صبــح ســاعت  7:15دقیقه به ســمت دانشــکده
روانه شــدیم!
بعــد از گذرونــدن کلّــی ترافیــک موفــق شــدیم
ســاعت  8:05دقیقــه بــه دانشــکده برســیم!
دوان دوان بــه ســمت لیســت آمــوزش رفتیــم تــا
ببینیــم باید رس کــدام کالس برویم و بنشــینیم؟!
باالخــره رســیدم!.....
ابتــدا از چشــمی بــاالی در داخــل کالس را
خواســتم ببینــم امــا دوســتان قبـاً لطــف کــرده
بــودن و پــرش کــرده بــودن! صدایــی هــم از
کالس منــی آمــد! بــه هــر حال دســت گیــره در را
پاییــن و فشــاری بــه در آوردم ،امــا در باز نشــد!
بــا خــودم گفتــم ایــن در هــم احتــاال کمــی
مشــکل دارد و دوبــاره امتحــان کــردم امــا بــاز
اتّفاقــی نیفتــاد! بــا خــودم گفتــم احتــاالً کالس
اســتثنا جــای دیگــری برگـزار شــده! رشوع کــردم
بــه گشــن کالس هــای دیگــر...
کــه ناگهــان متو ّجــه شــدم تنهــا کالســی کــه پــر
هســت کالس  203هســت کــه چنــد دانشــجوی
ارشــد بــه انتظــار استادشــان نشــته انــد بلکــه
بیاید!
بله...
ایــن کار هــر تــرم مــن هســت کــه اول تــرم بــا
کلّــی ذوق شــوق بــه دانشــکده مــی آیــم کــه
شــاید ایــن تــرم بــا تــرم هــای دیگــر فرق داشــته

باشــد!
بگذریم...
بعــد از گذشــت دو هفتــه ،تقریبـاً همــه کالس
حداقــل یــک بــار برگـزار شــد!
یکشــنبه /ســاعت / 10:30وســط کالس یکــی از
اســاتیدی خومبــون:
صفحــه اول پاورپوینــت بــا ایــن آیــه از قــرآن
رشوع مــی شــد:
لِ َم تقولو َن ما ال تَف َعلون
چـرا بــه آن چیــزی کــه مــی گوییــد عمــل منــی
کنید !
یکــی از نظریــه هایــی که بـرای یادگیــری وجود
داره اینــه کــه اکــر افـراد به طور بــری مطالب
رو یــاد مــی گیرنــد و تعــدادی هــم شــنوایی کــه
تعدادشــون کمــر از بــری هاســت و تعــداد
کمــری جنبشــی و تعــداد کمــری هــم الســمه
ارتبــاط بــر ق ـرار مــی کننــد و یــاد مــی گیرنــد.
پــس بچــه هــا بـرای اینکــه بتونیــد ذهــن همــه
رو درگیــر خودتــون و مطلبتــون بکنیــد بایــد از
روش تدریــس هــای مختلفــی اســتفاده کنیــد تا
همــه مخاطبیــن تــون رو بتونیــد در بــر بگیرید.
مثــاً از روش روش دیالکتیــک بــرای ایجــاد
درگیــری دو طرفــه بیــن شــاگرد و اســتاد و یــا
روش حــل مســئله و ...یــا اینکــه هــر از گاهــی
فیلمــی در راســتای درس تــون پخــش کــه کالس
از خشــکی در بیــاد و ...
همیــن طــور کــه داشــتم بــه حــرف هــای
اســتادمون گــوش مــی کــردم متو ّجــه شــدم کــه
اســتادمون بــه یــک دونــه از حــرف هایــی کــه
مــی زنــه خــودش عمــل منــی کنــه!
بگذریــم بعــد از م ّدتــی اســتاد از مــا بــه خاطــر
اینــه کــه بــه حــرف هــاش گــوش منــی دادیــم

ناراحــت شــد و گفــت منــی دونــم چـرا از کالس
شــا مــا بــه مشــکل مــی خوریــم اصـاً ورودی
هــای شــا .....
بلــه ؛ اســتاد هــر چــی کــه دلــش مــی خواســت
بــه مــا گفــت ا ّمــا دریــغ از یــک نــگاه بــه
خــودش...
که شاید مشکل از من استاد هستش!!!!
و یکــی هــم از دانشــجو جـرات منــی کنــه بگــه
بابــا شــا خــودت تــا چنــد دقیقــه پیــش مــی
گفتــی رس کالس بــه صــورت متکلــم وحــده
صحبــت نکنیــد و روش هایــی مثــل دیالکتیــک
رو ضمیمــه تدریســتون کنیــد! یــا اینکــه زمــان
مفیــد یادگیــری هــر فــرد بــه صــورت ممتــد یک
ربــع تــا بیســت دقیقــه اســت!
بله
هــر تــرم مــا ایــن بســاط رو داریــم یــا بهــر
بگــم داشــتیم چــون مــا آخرمونــه و از مــا کــه
گذشــت...
کــه اســاتیدی رس کالس هــا میــان که از ایــده آل
هاشــون حــرف مــی زنــن و هیــچ گونــه تطابقی
بــا واقیع ّیــت هــای روز ما نــداره!
تــازه ایــن اســتاد هــای خــوب مــون هســن
چــون حداقــل بــا ایــده آل هــای رشــتمون آشــنا
مــی شــیم امــا امــان از اســاتید دیگــه ...
متاســفانه حجــم مــن و البتــه جایــگاه علمــی
ّ
دانشــگاه اجــازه توصیــف ســایر اســاتید رو بــه
مــا منــی ده!
ا ّما حرف آخر:
خواهشاً بعدی های ما رو دریابید !!!

