
يادداشت سردبير

در زمستاني ديگر، شــماره اي نو از مجلة مشاور مدرسه منتشر 
شد. زمستان براي برخي از انسان ها بهار است و براي برخي يادآور 
ســردي و ســختي. اين فصل براي كوه نوردان، از بهار گران قدر تر 
اســت؛ براي دل هاي خدايي، آناني كه شب با خدا سخن ها دارند، 
نيز بهار اســت. شب هاي طوالني زمستان فرصتي است براي راز و 
نياز؛ فرصتي اســت براي خلوت كردن با او و با او از هر دري سخن 
گفتن. دوستداران طبيعت نيز بعضًا عاشق زمستان اند. به نظر برخي 
از افراد نيز، زمســتان فرصتي بســيار مغتنم است براي آموختن، 
آموختن خود يا آموختن به ديگري. به هر حال، فرا رســيدن اين 

فصل بر همه مبارك باد. 
انتشــار اين شماره را مغتنم مي شمريم و شما خوانندة گرامي را 
به نوعي مشــاركت براي گسترش واقعيتي بسيار ضروري در ميان 
مربيان و دست اندركاران تربيت كودكان و نوجوانان فرا مي خو انيم. 
همگي مي دانيم كه دنياي ذهني كودك و نوجوان با دنياي ذهني 
بزرگ ترها تفاوت هاي بسياري دارد. اين يك باور اجمالي است و در 
ذهن بزرگ ترها، تفصيل و روشني كافي را ندارد. مي دانيم كه ذهن 
ما با ذهن فرزندان و دانش آموزانمان فرق دارد ولي به چگونگي اين 

تفاوت به  طور دقيق واقف نيستيم. 
بخشــي از اين تفاوت ها در روان شناسي، به ويژه در روان شناسي 
رشــد، و بخشي نيز در بحث فلســفه براي كودكان، مورد توجه و 

تحليل  قرار گرفته لكن مقصود ما در اين سرمقاله، متوجه ُبعدي از 
ابعاد متفاوت است كه در ارتباط مستقيم و معمول ما با كودكان، 
خود را نمايان مي سازد و تأثيراتي متمايز با آنچه ما انتظار داريم، 
در ذهــن او ايجاد مي كنــد. اين موارد، از قواعــد كلي اي كه در 
روان شناسي و فلسفه از آن ها بحث مي شود نيست بلكه نوعي است 
كه مي تواند به شكل ويژه و خاصي در ذهن برخي از كودكان و يا 
حتي به شــكل انحصاري در ذهن يك كودك بروز كند. اين گونه 
تفاوت ها، بايد در ميان تجربه هاي شخصي انسان ها، از جمله من و 
شما، جست وجو شود. اين نوع تجارب را بايد فرد به فرد جست وجو 
كرد و از هر كس در مورد وجود ســوابق مشــابهي پرسيد. براي 
شخص من، چنين تجربه اي در حوالي سال هاي 1343 يا 1344 
حاصل آمد. من در آن ســال ها حدوداً ده ساله بودم. در آن زمان 
از طرف دولت، حركتي به نام »مبارزه با بي ســوادي« آغاز شــده 
بود. در مدارس نيز گاهي صحبت از مبارزه با بي ســوادي مي  شد. 
من با شــنيدن اين عبارت، دچار ناايمني بسياري مي شدم. علت 
اين احســاس اين بود كه پدر و مادر من هر دو بي ســواد بودند و 
وقتي آن عبارت را مي شــنيدم، آن را مبارزه با بي ســوادان درك 
مي كردم. احســاس مي كردم كه كســاني مي خواهند به جنگ با 
پدر و مادر من بيايند. از اين مفهوم چنان دچار نگراني مي شــدم 
كه اواًل بي ســوادي پدر و مادرم را به شــدت پنهان مي كردم و از 

برداشت های كودكان 
و  نوجوانان از 
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طرف ديگر، احساس مي كردم كه اگر من به مدرسه بروم، باالخره 
از اين طريق پدر و مادرم را شناســايي مي كنند و با آنان خواهند 
جنگيد. لذا گاه فكر نرفتن به مدرسه را نيز در سر مي پروراندم. اين 
احســاس تا زماني كه معناي واقعي آن عبارت را فهميدم، به ويژه 
وقتي صحبت  كالس هاي اكابر مطرح شــد و بعضًا والدين من هم 

دربارة آن صحبت مي كردند، با من بود. 
مقصود من از دنيــاي ذهني كودكان و نوجوانان، چنين درك ها 
و برداشت هايي است. اين يك تجربة شخصي است و شايد با هيچ 

قاعدة خاصي قابل پيش بيني و برآورد نباشد. 
نمونة ديگري از اين نوع را در خاطرات يكي از مراجعانم يافتم. چندي 
پيش پسري كه امسال به كالس هفتم رفته و سال هاست خانواده اش 
او را براي بررســي هاي رشدي نزد من مي آورند، موضوع مشابهي را 
مطــرح كرد. او مي گفت بــه هنگام كودكي مــن، وقتي بزرگ ترها 
مي خواستند مرا تشويق به خوردن كنند، مي گفتند كه اين غذا را بخور 
تا زودتر بزرگ شوي؛ من با شنيدن اين حرف آن ها نه تنها در مقابل 
غذا خوردن مقاومت مي كردم بلكه  از آن غذاي خاص نيز تنفر پيدا 
مي كــردم و از آن پس آن غذا را ديگر نمي خوردم. او علت اين حالت 
خود را مترادف دانســتن بزرگ شدن با مردن، مي دانست و مي گفت 
كه من از بزرگ  شدن مي ترسيدم؛ زيرا فكر مي كردم كه وقتي بزرگ 
بشــوم، خواهم مرد و از آنجا كه از مردن مي ترســيدم، نمي خواستم 

بزرگ شــوم. اين ترس اين گونه با غذا خــوردن من گره خورده بود. 
در واقع، اصل مطلب اين اســت كه كــودكان و نوجوانان بعضًا 
برداشــت هايي بســيار متفاوت با ذهنيات بزرگ ترها دارند و اين 
دريافت ها ممكن اســت نتايجي كاماًل متناقض با هدف بزرگ ترها 

داشته باشد. 
براي روشن تر شــدن موضوع مي توانيم نمونه هاي ديگري از اين 
نوع اشــتباه ها در برداشت را در اينجا بياوريم ولي فكر مي كنم اين 
دو مورد، براي انتقال مفهوم كفايت كند. از اين رو به تقاضاي نشريه 
از خوانندگان عزيز مي پردازيم. درخواســت ما از شما و كساني كه 
مي توانيد اين موضوع را با آنان در ميان بگذاريد اين است كه تجارب 
مشابه را در ذهن خود و در خاطرات دوستان و اطرافيانتان جست وجو 
كرده به عنوان تجربه اي خاص، براي مجله ارســال كنيد. مجله نيز 
آمادگــي دارد اين  گونه تجربه ها را با نام شــما درج كند و احيانًا با 
رسيدن به حد مطلوبي از انتشار، به عنوان يك كتاب منتشر سازد. 
اين تقاضا، مشــاركت جويي از شما عزيزان در زمينة شناخت بهتر 
كودكان و نوجوانان اســت. مي توانيم اين حركت را »جست وجوي 
برداشــت هاي كودكان و نوجوانان از ســخنان بزرگ ترها« بناميم. 
اميدواريم هر كس كه اين نوشــته را مي خواند، به ســهم خود در 
گســترش چنين مفهومي كوشا باشد و نقشي هر چند كوچك در 

اين حركت ايفا كند. 
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