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اشاره
در دوازدهم تیرماه امسال، جمع زیادی از مدیران، 
سازمان  ویراستاران  و  سردبیران  کارشناسان، 
دعوت  به  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
محل  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
فرهنگستان گرد آمده بودند تا ضمن آ شنایی 
با فضای عمومی فرهنگستان، از دیدگاه های 
رئیس و تنی چند از اعضای این عالی ترین 
و  شوند  آگاه  کشور  زبانی  فرهنگی-  نهاد 
خود نیز دیدگاه های خویش را عرضه کنند. 
غالمعلى  دکتر  آقایان  همایش،  این  در 
دکتر  فرهنگستان(،  )رئیس  حدادعادل  
استادان،  سازمان(،  )رئیس  محمديان 
احمد سميعى و حسين معصومى همدانى 
دکتر  خانم  فرهنگستان(،  اعضای  )از 
شهين نعمت زاده، خانم زهرا زندى 
مقدم و خانم نسرين پرويزى،  به 
در  آنچه  پرداختند.  ایراد سخن 
سخنان   متن  می خوانید،  اینجا 
آقای احمد سمیعی است که به 
صورت خطابه ایراد شد و سپس 
نسخه ای از آن، به درخواست ما 
در اختیار مجلة رشد معلم قرار گرفت. 
نظر به غنای مطلب، شما را به مطالعة آن دعوت می کنیم و امیدواریم 
بتوانیم در آینده سخنان استادان دیگر را نیز در مجله درج کنیم. از خانم 
دکتر دانشگر که این نسخه را در اختیار مجله قرار دادند سپاس گزاریم. 
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احمد سمیعي )گیالني(

ترغيب به تفکر و پرورش ذوق
نق�ش اساس�ی معلم؛
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ان��دی��ش��ه اي ه��م��ه  ت��و  ب����رادر  اي 
ری��ش��ه اي و  اس��ت��خ��وان  خ��ود  مابقي 

)مولوی(

در کار علمي، معلوماِت مغتنم است اما کافي نیست. معلومات، 
البته معلومات به روز، تنها آغازگاه و خیزگاه است. چون معلومات 
نه تنها با پیشرفت فناوري بلکه با تحول طبیعت نیز دم به دم تازه 
مي گردد. این اندیشة قرون وسطایي که جهان یک بار براي همیشه 
آفریده شده مدت هاست که از اعتبار افتاده است. طبیعت مدام در 
حال دگرگوني است. در طبیعت همه چیز در حرکت و صیرورت 
اس��ت. انگار نیرویي خالق درون ه��ر ذره اي از ذرات وجود جا 
خوش کرده است. انواع جانوران امروز همان نیستند که در کشتي 
نوح جا گرفتند. انواعي منقرض گش��ته اند و انواع تازه اي پدید 
آمده اند. سیاره هایي خاموش و ستاره هاي نویي متولد مي شوند. به 
دست انسان نیز عناصر و ترکیبات تازه، آلیاژها، گیاهان و میوه هاي 

تازه پدید مي آیند.
دانش نیز در تناظر با طبیعت در حرکت است. ما دانش ایستا 
نداریم. پویایي ذاتِي دانش است چون اگر پویا نباشد، نمي تواند با 
تحول طبیعت و رشد فناوري همپایي کند و به عرصه هاي تازه و 
گسترده تر دست یابد. وانگهي دانش فراوردة تفکر است و فکر 
پویاست. از فکر فکر زاده مي شود. عالي ترین جلوة این پویایي را 
در ریاضیات مي یابیم. از چند تعریف و اصل موضوع بي نهایت 

حکم زاده مي شود.
در کار علمي باید به تفکر عادت کنیم اما تفکر مبدأ مي خواهد. 
اگر مبادي ما اندوخته و معلومِ علمي روز نباشد، بیهوده راهِ پیموده 
و هموارشده و پشت سر گذاشته شده را مي پیماییم. زان سو، اگر 
تنها به اندوخته و معلوم روز و نشخوار آن اکتفا کنیم، کارواِن دانش 
را یک گام هم به پیش نبرده ایم و در واقع، سهمي در ِسیر دانش 

نیافته ایم.
وقتي فکر باشد، بیان روشن و دقیق و رسا هم هست چون فکر 
و زبان جفت و انبازند؛ و ما با زبان است و در زبان است که فکر 
مي کنیم. دعوي باطلي است اگر بپنداریم فکر داریم اما نمي توانیم 
بیان کنیم. وقتي معنایي را نمي توانیم بیان کنیم خود نمودار آن است 
که اصوالً فکر و معنایي در ذهن نداریم. اگر بیان ما الکن است، در 
حقیقت بیاِن فکر ما نیست، بیان معلوماِت عاریتي و هضم نشدة 
ماس��ت. ما براي بیاِن معاني عاریتي، مفاهیم روش��ن و واژه ها و 
اصطالحات و تعبیرات باکفایت در اختیار نداریم. از این رو، زبان 
ما در بیان این معاني مبهم و نارسا مي گردد. اما اگر فکر از آِن خود 
ما باشد یا از آِن خود ما شده باشد، براي بیان آن تعبیرات روشن 
و دقیق داریم چون با همین تعبیرات فکر مي کنیم، با زبان است که 

فکر مي کنیم. فکر و زبان جدایي ناپذیرند.
اگر زبان تجّسد فکر باشد، بدیهي است که با رشد و پرورش 
فکر پرورده مي شود. دیگر زبان ایستا نیست. مفاهیم و افکار تازه 
در عناصر زباني تازه متجّس��د مي شوند. زبان راکد و تقلیدي و 
جامد نمودار فکر راکد و جامد و ایس��تا و، بهتر بگوییم، نمودار 
فکري است که عاریتي است و مي توان گفت خصلت اصالت 
فکري خود را از دست داده است: فکر نیست نشخوار فکر است. 
چون خصلت ذاتي فکر زایندگي و باروري و پویایي است. اگر 
نوشته هایي مي بینیم که از حیث واژگان و تعبیرات فقیر و کم مایه 
و سطحي و کلیشه اي اند نشانة آن است که محتواي نوشته فقیر و 

کم مایه و مبتذل و یا باسمه اي است. فکر باریک و عمیق و تازه تنها 
در زبان اصیل و پرعمق و ظریف و زیرکانه و پرمایه تجّسد مي یابد.
این روزها، مقاله هاي دانشگاهي ما عموماً از این جهات کم بنیه 
و کم خو ن اند و زبان نویسندگان آن ها از حمل بارهاي معنایي  گران 
عاجز و تیره و مبهم و کم رمق و بي نور است. در آنها، مسیر معیني 
طي نمي ش��ود، کج و معوج و بي ش��یرازه است و جاي جاي به 
بیراهه مي رود، چون فکري را پي نمي گیرد و منطق بر آن حاکم 
نیست، فاقد انسجام است و پویایي و سیر منطقي فکر در آن بازتاب 
ندارد؛ نوعي سوادبرداري و التقاط ناشیانه یا ماهرانه است؛ بارقه اي 
ندارد و خشک و بي روح است. تعبیرات در آن دیمي و نسنجیده 
و در سطح نازل اند؛ عبارات از نظر ساختاري یکنواخت اند و در 
آن ها آرایش ها و چرخش هاي نظرگیر نمي توان یافت و پیداست 
که معاني زنده و پویا و تازه اي را بیان نمي کنند. هرگاه معاني بکر 
و باطراوت و فرهیخته باشد ناگزیر در زباني روح دار و پرتحرک 

جلوه گر مي شود.
مقاله نویسان دانشگاهي عموماً مایه هاي فکري تازه اي از خود 
ندارند تا به اثبات یا پروراندن آن ها از طرق مناسب بپردازند، درست 
به عکس، موادي از اینجا و آنجا گرد مي آورند و به صورتي تلنبار 
مي کنند تا، به گمان خود، مقاله اي بسازند، همانند کساني که بي برنامه 
و بي آنکه خواستار کاالهاي معیني باشند به فروشگاه بزرگ مي روند 
تا خرید کنند. هدف و غرض خرید است هرچه باشد و هرچه 
پیش آید � کاالیي که به آن نیاز باشد یا نباشد. بدین سان، مقاله بیشتر 
به صورت درهمجوشي بي سروته در مي آید. زرنگ ترها وصله اي 
یا وصله هایي از به اصطالح »پش��توانة نظري« به آن مي زنند که 
جلوة عالمانه و »آکادمیک« پیدا کند بي آنکه این پشتوانة نظري با 

مندرجات اثر رابطة زنده و اندام وار داشته باشد.
ام��ا فکر زماني جرقه مي زند که با افکار دیگر اصطکاک پیدا 
کند. از این رو، از تبادل افکار حتي از رویارویي و نبرد افکار فکر 
تازه برمي آید یا فکر پخته تر و استوارتر و رندیده تر مي گردد. در 
هم اندیشي هاست که این تبادل و رویارویي حاصل مي شود. از این 
رو، هم اندیشي ها، در عین آنکه ممکن است میدان تعارض افکار 

باشند، چه بسا زادگاه افکار تازه هم شوند.
اما در آموزش و پرورش، اصل آن است که معلم بتواند متعلم را 
به تفکر و اندیشه ورزي وادارد یا به پرورش ذوق یا مهارت او کمک 
کند. به این منظور تلقین معلومات کافي نیست. مثالً کافي نیست 
که معلم بداند سال تولد و وفات فالن شاعر چه بوده، کجا متولد 
شده، چه سفرهایي کرده، چه سوابق آموزشي داشته، استادانش 
چه کس��اني بوده اند، چه آثاري پدید آورده و نظایر آنها؛ مهم آن 
است که متعلم بتواند شعر او را ارزش سنجي کند، در دوره اي جاي 
دهد، خصوصی��ات آن را بنمایاند، راز زیبایي و حالوت و تأثیر 
آن را آش��کار س��ازد، هنرها و ترفندهاي او را نشان دهد، تأثیر و 
تأثر شاعر را بررسي کند، جایگاه او را در تاریخ مشخص سازد، 
نگرش و جهان بیني او را از آثارش برآورد. وقتي هدف چنین باشد، 
پرسش ها با آن تناظر مي یابد و پاسخ پرسش ها نه معلومات بلکه 
مایه و پایة متعلم را به سنجش درمي آورد. متأسفانه پرسش هایي 
که براي تعیین صالحیِت ورود داوطلب به دانشگاه طرح مي شود 
تنها معلومات سنج است؛ آن هم معلوماتي که، در صورت نیاز، از 
هر منبع دم دستي یا از اینترنت آسان مي توان به آن ها دست یافت 
یا از انبان محفوظات بیرون کشید. پرسش ها وسیلة سنجش دقت 
و عمق و انضباط فکري نیست. در مسابقة ورودي به دانشگاه در 
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ترکیه بیش��تر آزمایش هوش مطرح است که به نظر من آن هم با 
کفایت و معتبر نیست چون تیزهوش چه بسا متفکر نباشد، چه بسا 
هوش خود را در راه تفکر به کار نینداخته باشد؛ حتي ممکن است 
در راه هاي ناصواب مصرف کرده باشد، به تفکر قریِن انضباط خو 
نگرفته باشد. تیزهوشان طراز اول معموالً مخترع مي شوند و مخترع 
با متفکر فرق دارد، همچنان که، در مثل کارگر مبتکر با مهندس فرق 
دارد ی��ا اظهار نظر داهیانة َدفعي و موضعي با نظرپردازي نظام مند 

فرق دارد.
البته پرورش فکر و ذوق ش��رایط و بس��تر مساعد و مناسب 
مي خواهد و این زمینه هماره فراهم نمي شود. در تاریخ تمدن، شاهد 
آنیم که در برابر افکار تازه سد سکندر  برپا کرده اند، نیروها بسیج 
ش��ده است. دستگاه هاي پرقدرتي علم شده اند تا فکر را در قفس 
کنند، تمام قدرت کلیسا در عصر رنسانس براي بازداري نشر افکار 
تازه به کار رفته اس��ت. بزرگ ترین مانع رشد فکر جزم اندیشي و 
خرافه پرستي است که ریشه کن کردن آن ها آسان نیست. در تعلیم 
و تربیت نیز تحکم و »این اس��ت و جز این نیست« همان نقش 
را ایفا مي کند که متأسفانه نه تنها بیشتر معلمان شاغل بلکه حتي 
پژوهشگران پُراستعداد و نامور نمي توانند از آن رها و فارغ باشند 
و ناخوداگاه به آن کش��یده مي ش��وند به خصوص آنان که سابقة 
آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 
مجامعي که عنوان شورا دارند، شرکت کنندگان عموماً با جواب وارد 
و خارج مي شوند نه با سؤال، در حالي که تفکر با سؤال، با شک، با 
تردید مالزمه دارد نه با یقین. معلم جزم اندیش طبعاً به متعلم مجال 

عرض وجود نمي دهد.
جامعه اي که رو به رش��د است البد مي خواهد عوض شود، از 
آنچه هست و از آنجا که هست جدا شود و این میسر نیست مگر 
آنکه در بنیادهاي فکري خود تأمل و تجدید نظر کند، و این میسر 
نیست مگر آنکه شرایطي را که در آن به سر مي برد تغییر دهد. کافي 
نیست ما به ظواهر و نتایج در کشورهاي پیشرفته نظر افکنیم و آن ها 
را حتي گزینشي اقتباس کنیم، به صالح هم نیست. راه درست آن 
اس��ت که ببینیم آن ها با فراهم آوردن چه شرایطي و عبور از چه 
موانعي و با چه وسایل و لوازمي راه پیشرفت را گشودند. اگر این 
طریق را ایجاد کنیم، راه خودمان را خواهیم پیمود، مسیر پیشرفت 
خودمان را اختیار خواهیم کرد و توسعة خودمان را خواهیم داشت.

هم��ة این ها مي تواند از مدارس آغاز ش��ود. مدارس مهم ترین 
آزمایش��گاه ها براي ترسیم راه پیش��رفت اند. با این رویکرد، نظام 
آموزش��ي ما، کتاب هاي درسي ما، شیوة تدریس ما، رابطة معلم و 
متعلم، تلقین هاي فکري، فضاي درسي، نوع آزمون ها، همه و همه 
تغییر خواهد کرد. هدف برنامه ریزي آن نخواهد بود که فقط با نظام 
آموزشي در کشورهاي پیشرفته آشنا شویم و از آن الگوبرداري کنیم 
که اصالً به صالح و صواب نیست بلکه این خواهد بود که با توّجه 
به زمینه ها و بسترها و شرایطي که آن نظام و آن دستاوردها را تحقق 
بخشیده، بناي نظام آموزشي خود را پي ریزي کنیم. حتي با وارد کردن 
عناصري از نظام آموزشي بیگانه نمي توانیم به پیشرفت اصیل نایل 
شویم چنانکه در َمثَل تیم هاي ورزشي ما با مربي خارجي نتوانستند 
همطراز تیم هاي ورزشي اروپا شوند، چون استفاده از تجارب آن ها 
با شرایط و اوضاع مساعد و مناسب قرین نبوده است. مستشاران 

آموزشي نیز دردي را دوا نکرده اند و نمي کنند.
ما خود تجربه هاي پرارزشي در گذشته داریم. پروفسور اُبرلین را 
باني دانشکدة پزشکي دانشگاه تهران مي شناسند. البته پروفسور اُبرلین 

نقش و سهم مؤثري در بناي این دانشکده داشته اما فراموش نکنیم 
که در آن زمان شرایط و بستر بسیار مناسبي براي استفاده از تجارب و 
دانش او فراهم آمده بود که اگر این نبود از او کاري ساخته نبود: اعزام 
محصل به اروپا، فراهم آوردن تجهیزات از سالن تشریح و آزمایشگاه 
و کتابخانه گرفته تا لوازم جزئي دیگر، طرح برنامه هاي درسي، نظام 
انتخاب دانشجو همه و همه فراهم بود و به کارشناسان در همة این 
شئون اختیار کامل داده شده بود. البته، در رشتة پزشکي، به خصوص 
از فرانس��ه الگوبرداري شده بود اما این الگو در مطابقت با شرایط 
بومي در زمینة مساعدي به اصطالح پیاده شده بود. از این رو، ثمرات 
مطلوب به بار آمد. دانش آموخته هاي دوره هاي متعدد این مرکز معتبر 
دانشگاهي بودند و هستند که خدمات بهداشتي و درماني حدود سه 
ربع قرن ما را سامان دادند، با آخرین دستاوردهاي علم پزشکي همپا 

و همگام گشتند و بعضاً شهرت جهاني یافتند.
ما مي توانیم، دس��ت کم در محیط مدرس��ه، در مجمع الجزایر 
مدارس کش��ور در مناطق متعدد، از دبس��تان یا دبیرستان و حتي 
دانشگاه، نمونه هایي را� تأکید مي کنم نمونه هایي را � سازمان دهیم 
و ش��یوه هاي متنوع را در آن ها آزمایش کنیم و براي این آزمایش 
شرایطي آزادتر فراهم آوریم، همچنانکه در کشاورزي باغ نباتات 
و مزارع نمونه دایر مي کنیم و بذر مرغوب در اختیار کش��اورزان 
مي گذاریم. در این مدارس نمونه، مي توان نظام هاي متنوع آموزشي 
در ش��ئون گوناگوِن گزینش، برنامة تحصیلي، کتاب هاي درسي، 
شیوة تدریس، طرز انتخاب دانش آموز و نظایر آن را آزمایش کرد 
و نظریه هاي آموزشي را در آن ها آزمود و میزان موفقیت را سنجید.

در کشورهاي اروپایي متخصصان آموزش و پرورش این کار 
را کرده اند، از نمونه هاي معروفش پستالوزي مجدد تعلیم و تربیت 
مشهور سویسي که تعلیمات ابتدایي نوین در اروپا بر پایة نظریات 
او بنا شده است. وي مدرس��ه اي در ایوردون  نزدیک شهر لوزان 
دایر کرد و نظریات آموزشي خود را در آن آزمود. او بر آن بود که 
هدف عمدة تعلیمات ابتدایي پرورش نیروي فکر کودک باید باشد 
نه آموختن علم و هنر. این مربي، این مدیر و معلم مدرسه بیست 
س��ال همین مرکز نُقلي آموزشي را اداره کرد و چندین نسل را بر 

مبناي همان نظریات پرورش داد.
جان دیویي، باني نظریة فلس��في پراگماتیسم )اصالت عمل( 
و متخصص بانفوذ تعلی��م و تربیت در ایاالت متحدة آمریکا نیز 
نمونه اي دیگر اس��ت. وي سهم بسیار گران و پرارزشي در تحول 
نظام آموزشي قرن بیستم دارد. عناوین آثارش، مدرسه و اجتماع، 
دموکراسي و آموزش و پرورش، تجربه و طبیعت، مدرسه و شاگرد، 
اخالق و شخصیت، آموزشگاه هاي فردا، که بیشتر آن ها به فارسي 

ترجمه شده اند، گرایش نوی او را نشان مي دهند.
باري این آزمایش ها، در عمل، راه درست راه به ما نشان مي دهند 
اما به شرطي موفق اند که دولت پشتیبان اجراکنندگان آن ها باشد. 
الاقل دس��ت آن ها را تا حد قابل قبولي آزاد بگذارد و در جزئیات 
فعالیت آن ها دخالت نکند و به خصوص در برابر ابتکارات آن ها 
نایستد و نظارت بازدارنده نداشته باشد. هرگاه این شرایط مساعد 
براي آن ها فراهم گردد، دستاورد و حاصل کار آن ها در هر منطقه 
نشان خواهد داد که کدام شیوه ثمرة مطلوب تري به بار آورده است. 
دانش آموختگان ثمرات و میوه هاي آن ها هستند و به تعبیر انجیلي 

درخت را از میوه اش باید شناخت.

 
اگر نوشته هایي 
مي بینیم که از 
حیث واژگان 

و تعبیرات 
فقیر و کم مایه 
و سطحي و 
کلیشه اي اند 

نشانة آن است 
که محتواي 
نوشته فقیر 
و کم مایه و 
مبتذل و یا 

باسمه اي است
 

 
تیزهوشان 
طراز اول 

معموالً مخترع 
مي شوند 
و مخترع 
با متفکر 

فرق دارد، 
همچنان که، 

در مثل کارگر 
مبتکر با 

مهندس فرق 
دارد

 

آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 
مجامعي که عنوان شورا دارند، شرکت کنندگان عموماً با جواب وارد 
آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 
مجامعي که عنوان شورا دارند، شرکت کنندگان عموماً با جواب وارد 
آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 

عرض وجود نمي دهد.

آنچه هست و از آنجا که هست جدا شود و این میسر نیست مگر 
آنکه در بنیادهاي فکري خود تأمل و تجدید نظر کند، و این میسر 

موانعي و با چه وسایل و لوازمي راه پیشرفت را گشودند. اگر این 
طریق را ایجاد کنیم، راه خودمان را خواهیم پیمود، مسیر پیشرفت 
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