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گفت وگو

كار معلم، بَرَهم زدن اقناع است
پاي صحبت دكتر عبدالعظیم كریمي

روان شناس و عضو هیئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

عبدالعظیم كریمي
متولد: 1335

دكتراي: ph.D در رشتة روان شناسي
سمت: دانشيار پژوهشگاه مطالعات تعليم و تربيت و مدير ملي مطالعات 

بين المللي تيمز TIMSS و پرلز PIRLS در ايران 
زمينة فعاليت، روان شناسي و تعليم وتربيت

از ايشــان 44 عنوان كتاب تأليفي و حدود 100 عنوان مقاله علمي 
و پژوهشــي و ترويجي و 35 مورد پژوهش ملي و بين المللي منتشر 

شده است. 

تقدیرها و نشان ها: 
  داخلي

- برگزيدة سومين جشــنوارة شهيد رجايي و تقدير توسط رياست 
محترم جمهوري به عنوان كارمند و سرپرست نمونه كشوري 1380

- برگزيدة اثر تأليفي كتاب »مراحل شكل گيري اخالق در كودك« 
در دومين  جشنواره معلمان. 

- پژوهش گر برگزيدة سال81 در جشنوارة بزرگداشت پژوهشگران 
برتر توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري. 

- رتبة نخست پژوهش كشوري در وزارت آموزش و پرورش، سال 81.
- رتبة نخســت اثــر تأليفي كتاب »كودكي بازيافته« در ســومين 

جشنوارة انتخاب كتاب معلم 1382.
- رتبة نخســت اثر تأليفي »حكمت هاي گم شــده« در چهارمين 

جشنواره معلمان مؤلف سال 1383.
- برگزيدة اثر تأليفي »حكمت هاي گم شــده در تربيت« در اولين 
جشــنوارة كتاب خانواده/ وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، وزارت 

آموزش و پرورش سال 1386
- رتبة دوم اثر تأليفي »آسيب شناســي تربيت اجتماعي« در اولين 
جشنواره كتاب خانواده با موضوع »آسيب شناسي خانواده« و  در سال 
86 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت آموزش و پرورش. 
- تقدير از اثر تأليفي كتاب »مدرسة موزه، مقدمه اي بر يادگيري فعال 
در موزه ها«، در ششمين جشــنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، آبان 

1386 توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي. 
- تقدير از اثر تأليفي: مديريت چه چيز نيســت؟ )چگونه مديريت 

نكنيم( در دهمين جشنواره كتاب هاي كمك آموزشي بهمن 92

   بين المللي 
- دريافت نشان تقدير از انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
IEA در هشــتمين اجالس هماهنگ كنندگان ملي )NRC( پرلز 
PIRLS از ميان 45 كشور جهان به پاس اجراي موفقيت آميز پروژة 

بين المللي پرلز 2006، )كانادا، كبك، ژوئن 2007(.
- منتخــب برتر در اجــراي موفقيت آميز پــروژة بين المللي تيمز 
TIMSS 2007 )مرحلة مقدماتي( از ميان 56 كشــور جهان در 
پنجمين اجالس هماهنگ كنندگان ملــي )NRC( تيمز )لتوني، 

اگوست 2006(.
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 در دوره ي آمــوزش ابتدایي چه كارهایي باید انجام 
گیرند و چه مطالبي آموزش داده شوند و چه اتفاق هایي 
باید رخ دهند كه دانش آموزان 12 ســال بعد، از نظر 
فردي و اجتماعي براي خود و توسعه ي كشور مناسب 

باشند؟ 
بزرگ ترين اتفاقي كــه در دوره ي آموزش ابتدايي بايد بيفتد، 
اين اســت كه هيچ اتفاقي نيفتد. اگر ما واقعًا بتوانيم به چنين 
حكمت بزرگي دست پيدا كنيم كه هيچ اتفاقي نيفتد، مطمئن 
باشيد بزرگ ترين اتفاق تربيت فطري در تعليم و تربيت فطري 
رخ مي دهد. اگر ما تقواي تربيتي داشــته باشيم، يعني سپري 
ايجــاد كنيم كه هيچ اتفاقي در مدرســه نيفتد، آن گاه اتفاقي 
دروني و نوراني و شهودي از درون بچه ها زايش پيدا مي كند. 

وقتي مي گوييم تقواي آموزش يعني آموزش كاهشــي به قصد 
پرورش افزايشي. يعني هر قدر آموزش را كاهش دهيم، پرورش 
افزايش پيدا مي كند. چون آموزش دگرساخته و اكتسابي است 
كه روي نيازهاي دروني و اكتشافات شخصي افراد را مي پوشاند. 
در قرآن كريم آمده اســت: »قــد افلح من زكها و قد خاب من 
دّســها«. فرق بين زّكها و دّسها چيســت؟ فرق بين تزكيه و 
تدسيه چيست؟ تزكيه كاهش مي دهد. تدسيه افزايش مي دهد. 

تزكيه كوثر است. تدسيه تكاثر است: 
»اَلهكم الّتكاثــر«: واي بر فزون طلب هــا. فزون گويي و فزون 

آموزشي آن ها حجاب كشف آموزش است. 
تدسيه از دسيســه و پنهان كردن مي آيد. يعني چيزي درون 
فرد وجود دارد. آبي درون چاه وجود دارد و شما به جاي اينكه 

بكاهيــد و بكاويد، آب مي ريزيد و بــه آن مي افزاييد. اين آبي 
كه با شــيلنگ لوله كشي به داخل چاه مي ريزيد، آب درون زا و 
كاريز پنهان را ناديده مي گيرد و چون از جنس ذات او نيست و 
بيروني اســت، زيان آور است. چون پايا، مانا، زايا و زالل نيست، 
بلكه آب مرداب است. وقتي آب درون يك چاله بريزيد، بعد از 
يك هفته گنداب مي شود. اما آب اصلي چاه براي قرن ها زالل 
و ناب مي ماند. بنابراين، ما در آموزش و پرورش در حال دسيسه 
هستيم. يعني به جاي اينكه اجازه بدهيم بچه ها آنچه را كه در 
فطرت دارند، بكاوند و بيابند، به صورت زودرس، فله اي و بيروني 

به آن ها آموزش مي دهيم و اين دادن، مانع يافتن مي شود. 
ايــن موضوع در آموزش همه ي دروس حتي رياضي هم صادق 
است. براي آموزش رياضي هم بايد از روش اكتشافي، نه روش 
اكتســابي يا انتقالي، استفاده كرد. پس نخستين اصل آموزش 
حقيقي در دوره ي ابتدايي اين است كه هيچ چيز قابل آموزش 
نيســت و بزرگ ترين اتفاق در آموزش ابتدايي اين اســت كه 
نگذاريم هيچ اتفاقي بيفتد. آن وقت مطمئن باشيد بزرگ ترين 
اتفاق آموزشي و تربيتي به لحاظ فاعلي و عاملي در دانش آموزان 

رخ مي دهد. 

 روش اكتشــافي یا روش كاهش آموزش را چگونه 
مي توان در مدرسه و كالس اجرا كرد؟ فرض كنید من 
معلم هستم و مي خواهم تقواي آموزشي داشته باشم 
و روش كاهش آموزشي و اكتشافي را در كالسم عملي 

كنم. چگونه مي توان این كار را انجام داد؟
منظورم از آمــوزش ندادن به بچه ها، بيــكاري و انفعال معلم 
سركالس نيســت. اتفاقًا انفعال زماني است كه چيزي بدهيد. 
آموزش فعال يعني چيزي ندادن تا اينكه چيزي يافته بشــود. 
آموزش انفعالي يعني اينكه ما دائــم به بچه ها چيزي بدهيم. 
چون بچه منفعل است. معلمي كه تقواي آموزشي داشته باشد، 
بايد خيلي زياد آموزش ديده باشــد و بسيار مسئول و مراقب 
و فعال باشــد. آموزش دادن از هر كسي برمي آيد، اما آموزش 
ندادن به ســقراط نياز دارد. ســقراط آموزش نمي  داد. مامايي 

مي كرد تا حقيقت يا دانش از دل فرد زاييده شود. 
سقراط سر كالس آدم منفعل، بيكار و بي عاري نبوده است. 

يك حديث قدســي اســت كه خداوند به حضرت موسي )ع( 
مي فرمايد: »من علم  را در گرسنگي گذارده ام، ولي مردم آن را 

در سيري مي جويند.« 
اگر بخواهيم به همين حديــث عمل كنيم، يك تعبيرش اين 
است كه آب كم جو، تشــنگي آور به دست. تعبير ديگرش اين 
است كه در خود گرســنگي طعام است. نه اينكه شما گرسنه 
باشيد و برويد طعام بخوريد يا تشنه باشيد و برويد آب بخوريد. 

گفت وگوي این شماره ي مجله ي رشد آموزش ابتدایي با 
دكتر عبدالعظیم كریمي، عضو هیئت علمي پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش، انجام شده است. 
او روان شناس و استاد یار دانشگاه و مدیر ملي پروژه هاي 
بین المللي پرلز )prls( و تیمز )Timss( است. در تربیت 

روش اكتشافي دارد و معتقد است معلمان باید مانند 
سقراط مامایي كنند تا حقیقت یا دانش از دل بچه ها 

زاییده شود. وي معتقد است: »هر قدر آموزش را كاهش 
دهیم، پرورش افزایش مي یابد. چون آموزِش دگرساخته 

و اكتسابي است كه روي نیازهاي دروني و اكتشافات 
شخصي افراد را مي پوشاند. دكتر كریمي مي گوید: »ما به 
جاي اینكه اجازه بدهیم بچه ها آنچه را در فطرت دارند، 

بكاوند و بیابند، به صورت فله اي، زودرس و بیروني به  
آن ها آموزش مي دهیم و این دادن، مانع یافتن است. 
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اين يك پارادوكس است و با ساختار ذهني ما قابل درك نيست. 
بدبختي يكي دو تا نيست. همين كه بدانيد كه نمي دانيد، دانش 
است. غايِت علم جهل است و غايت عقل حيرت. غايت معرفت 

هم تسليم است. 
تسليم انفعال نيست. خيلي بايد فعال باشيد كه تسليم شويد. 
تسليم شدن مثل يك موج سواري است كه خودش را در ارتفاع 
20 متري اقيانوس طوفاني شــناور مي كند. چه كسي مي تواند 
تسليم آن موج شود كه آسيبي نبيند. چقدر بايد در طول ده  ها 
سال مهارت موج سواري پيدا كرده باشيد تا تسليم موج نشويد 
و از نابودي خودتان توســط موجي كه كشتي را خرد مي كند، 
جلوگيري كنيد؟ يك هزارم ثانيه غفلت باعث مي  شود موج شما 
را نابود كند. يك اسكي باز يا موج سوار چقدر بايد فعال باشد تا 
همچنان خط تســليم را حفظ كند؟ ما وقتي از تسليم حرف 
مي زنيم، اين به ذهن ما مي آيد كه بايد رو به قبله دراز كشــيد 

و گفت: »انا دخيل«. 
نگاه حقيقي به تســليم، خيلي مراقبت، جســارت، شجاعت، 

فعاليت، شهامت و حكمت مي خواهد. 
 ممكن اســت درباره ي این عبارت كه سقراط براي 
بیشتر  تا شــكوفا شوند،  مامایي مي كرد  شاگردانش 

توضیح دهید؟ 
سقراط هيچ چيز نمي گويد تا شاگردش به سمتش بيايد. مامايي 
يعنــي چه؟ يعني از من به كســي بچه اي داده نمي شــود. او 
مستعد زايمان دانش يا حقيقتي است و من حتي زمينه سازي 

هم نمي كنم. 
ما قرار نيست زمينه سازي كنيم. اين هم يك توطئه است. 

عده اي در تعريف تربيت گفته اند: »تربيت عبارت است از فراهم 
ساختن شــرايط يا زمينه سازي هاي مســاعد براي به شكوفا 

درآوردن استعداد ها در جهت مطلوب.«
وقيحانه ترين و مستبدانه ترين و ارتجاعي ترين تعريف در تربيت 
همين اســت كه در همه ي كتاب ها هم آمده است. چرا؟ مثل 
اينكه آبي از كوه سرازير شود و من برايش بسترسازي كنم. اين 
اولين خيانت است. چون ما حق نداريم بسترسازي كنيم، بلكه 

بايد بستريابي كنيم. 
بسترسازي توطئه و تدسيه است. چون شما ذهنيت خودت را 
اعمال مي كني. اما بستريابي اين است كه نگاه مي كنيد آب به 

كدام سمت مي رود و مطابق با جهت آب، بستر مناسبش را پيدا 
كنيم، نه اينكه مطابق جهت خود بسترش را بسازيم. 

بــه شــكوفا درآوردن غلط دوم اســت. چون قرار نيســت ما 
استعداد ها را شكوفا كنيم، بلكه قرار است كاري كنيم كه خود 

شكوفا شوند. 
جهت مطلــوب هم يعني آنچه كه من مي طلبم. هيتلر در اين 
تعريف خوابيده اســت. چون اســتبداد رأي، استبداد جهت و 

استبداد دخالت در آن نهفته است. 
مامايي يعني دخالت نكن، آموزش نده و در انتظار باش تا آنچه 
بايد زاييده شود، به دنيا بيايد. شما زمينه سازي نمي كنيد، بلكه 
زمينه  يابي مي كنيد. فرصت سازي نمي كنيد، بلكه فرصت يابي 
مي كنيد. بستر سازي نمي كنيد، بلكه بستريابي مي كنيد. شما 
در خدمت او هســتيد، به جاي اينكه او در خدمت شما باشد. 
تــا او بزايد آنچه را در درون دارد نه آنكه بگيرد آنچه شــما در 

درون داريد. 
معلم بايد آنچه را شــاگرد مي يابد بگيرد نه اينكه آنچه را خود 
مي خواهــد به او بدهــد. گفتن اين جمله راحت اســت، ولي 
اگر بخواهد پياده شــود، مخروط نظــام تعليم و تربيت از ابتدا 
تا انتها، 180 درجه دگرگون مي شــود. كتاب هاي درسي بايد 
عوض شوند. به جاي محتوا و مضمون، فرم و سؤال بايد باشد. 
روش هاي تدريس، به جاي ياد دادن و انتقال، بايد استخراج و 

درآوردن باشد. 
شيوه ي ارزشيابي به جاي پاسخ مداري بايد سؤال مداري باشد. 
يعني سيســتم برنامه ريزي درســي ما،  متدولوژي تدريس ما، 
ارزشــيابي ما و ... همه 180 درجه برعكس شــوند. همين كه 
فرمود: »من علم را در گرسنگي قرار دادم« يا »في الجوع طعامًا 
وافرًا«، در گرســنگي طعام قرار دادم. نه اينكه چون گرســنه 
بشــويم، زياد مي خوريم. اين طور نيست. حتي فراتر از آب كم 

جو تشنگي آور به دست است. 
مثاًل  مي گوييم جوينده يابنده است؛ يعني چه؟ كسي انگشترش 
را گم مي كند، مي گوييم جوينده يابنده اســت. بعد انگشترش 
پيدا مي شــود و ما مي گوييم گفته بوديم جوينده يابنده است. 
اصاًل يابندگي در كار نيســت. خوِد جويندگي يابندگي است. 

هدف و غايت خود جويندگي است نه محصول. 
آموزش و پرورش ما يابندگي مي كند نه جويندگي. يعني دنبال 

.process است نه product محصول است. دنبال
ما در نماز چه مي خوانيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. همين كه راه 
افتادي، يافتي. نه اينكه به جايي برسي. نگفتيم ما را به مقصد 
و هدف برســان. در نماز هيچ وقت مقصــد را نمي گوييم، بلكه 

مي گوييم ما را به راه راست هدايت كن. 
آيا راه يك وســيله است كه ما به جايي برسيم؟ خير. خود راه 

 آموزش ندادن به سقراط نیاز دارد، سقراط 
آموزش نمي داد؛ مامايي مي كرد تا حقیقت يا 
دانش از دل فرد زايیده شود. سقراط سر كالس 
آدم منفعل، بیكار و بي عاري نبوده است
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هدف است. »اهدنا الصراط المستقيم« غايت است. آنچه امروزه 
تحت عنوان فرايندمداري است، اين است. آن وقت ما به دنبال 
نمره، معدل، محصول، رتبه، درجه و عينيت و كمّيت هستيم. 
ولي آنچه بايد باشد، كيفيت، تشنگي، گرسنگي، كاهش، تزكيه، 
كوثر، هرس كردن، قطع كردن، حذف كردن، تهي كردن، پاك 

كردن و زدودن است. 
يعنــي دقيقًا 180 درجه با هم متفاوت اســت، به خصوص در 
ابتدايي كه بچه ها جوشــش كنجــكاوي دارند. به قول گابريل 
گارســيا ماركز كودك يك پژوهشــگر خالص يا بنيادي است. 
يعني كودك پژوهش را براي پژوهش مي كند نه براي محصول، 
سود و فرآورده. ولي ما وقتي كتاب مي خوانيم، مي گوييم نمره ي 
ما چند شد؟ چه وقتي براي گرفتن كارنامه بياييم؟ من جواب 
سؤال را دادم، چه شد؟ كارت آفرين و جايزه مي دهيد يا خير؟ 

خداوند ســازوكاري فطري در كودك قرار داده اســت كه به 
هيچ وجه مقصود و هدف نيســت. نفس يادگيري، نفس تفكر و 

نفس كنجكاوي برايش هدف است. 
حتي كودك به دنبال پرسشگري هم نيست، چون پرسشگري 

يعني به دنبال جواب بودن. كودك از اين هم فراتر است. 
من مي گويم بچه ها را بايد پرسشگر بار آورد. اين هم غلط است. 
چرا؟ چون ما مي گوييم بگذاريد كودكان پرسش كنند و ما به 
بهانه ي پرسش به عنوان يك ابزار، آنچه را مي خواهيم، در قالب 
جواب به آن ها بدهيم. در صورتي كه پرســش براي گشودگي 

است نه براي پرشدگي.
ولي ما مي خواهيم بچه  پرســش كند كه چيزي به او بيفزاييم. 
پرسش براي تهي كردن است؛ كه بچه دائم تهي شود. به همين 
دليل در قرآن داريم كه به پيامبر)ص( مي فرمايد: »الم  نشــرح 

لك صدرك.«
خداونــد مي خواهــد بگويد ما به تو يك چيز بــزرگ داده ايم. 
نمي گويد: مــدرك و هديه ي بزرگي به تو نداديم؟ به تو دكترا 
نداديــم؟ به تو اين همــه معلومات نداديم؟ بــه تو همچنين 

درجه اي نداديــم؟ اين ها را نمي گويد. براي اينكه منت بگذارد 
و بگويــد به تو محبت خيلي بزرگي كرديم، مي گويد: آيا به تو 

گشودگي نداديم؟ نمي گويد آيا به تو پرشدگي نداديم؟ 
گشودگي يعني تهي شدگي. چه چيزي گشوده مي شود؟ 

براي گشودن يك چاه بايد آن  را بكنيد. تا زماني كه چاه پر است 
گشــوده نمي شــود. براي اينكه بخواهيد اين قندان را گشوده 
كنيد، بايد بسطش بدهيد. بايد داخلش را خالي كنيد تا بسط 
پيدا كند. در تعاليم اســالمي هدف بســط ذهن است و نه پر 

كردن آن. 
مــن بارها گفته ام و مجدد تكرار مي كنــم. اين آيه ي قرآن كه 
فرمود: »قل رب زدني علما«، در ظاهر معني اش اين اســت كه 
»پروردگارا! علم مرا زياد كن«. اما اين معني غلط اســت. اين 
جمله واقعًا به چه معناســت؟ يعني مرا وســعت بده. پس علم 

هدف نيست، بلكه ابزار است. هدف چيست؟ گشودگي.
گشودگي چيست؟ بسط است. بسط با چيست؟ با پرسشي كه 

بدون پاسخ است. 
هيــچ خيانتي باالتر از اقناع در آموزش نيســت، ولي هدف ما 

اقناع است. 
شــما قرار نيســت جوان را اقناع كنيد. اقناع ذهن مرگ ذهن 
است و شما قاتالن ذهن هســتيد و معلم به عنوان قاتل ذهن 
عمل مي كند. معلم قاتل كيســت؟ كسي كه دانش آموز را قانع 
مي كند! ســقراط قانع شــدگان را به چالش مي كشيد. وقتي 
طرفش مي گفت حقيقت را مي دانم، ســقراط با پرسيدن يك 
سؤال به او مي فهماند كه هيچ نمي داند. اقناع فردي را كه قانع 

منظورم از آموزش ندادن به بچه ها، بیكاري 
و انفعال معلم سركالس نیست. آموزش 

فعال يعني چیزي ندادن تا اينكه چیزي يافته 
شود
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بود بر هم مي زد. 
كار معلم برهم زدن اقناع است نه ايجاد كردن آن. 

مــن هر چه بگويم 180 درجه با عملكرد فعلي ما در ابتدايي و 
آموزش و پرورش فرق دارد. چرا نمي توانيم اين شــيوه را عوض 
كنيم؟ چون نان خوردن ما در اين شيوه است. مغازه ي ماست. 
چرا ما نمي توانيم به شيوه ي تقواي آموزشي عمل كنيم، همان 
حرف روسو مي شــود. چون روسو به تربيت منفي معتقد بود. 
منفي نه به معناي ارزشي، بلكه به معناي تقواست. در حقيقت 
روســو نيز تقوايي تربيتي را به اميل مي گويد. روسو مي گويد: 

»همه  چيز را به تأخير بيندازيد تا تصوير رخ بدهد.« 
من نمي گويم اصــاًل آموزش ندهيد، بلكــه مي گويم آموزش 
ندهيد تا آموزش رخ بدهــد. اتفاقي ايجاد نكنيد تا اتفاقي رخ 

بدهد. منظورم اين است، نه اينكه هيچ كاري انجام ندهيم. 

مي پرسيد چگونه آن را اجرايي كنيم؟ به قول اينشتين نمي شود 
در باكسي كه مشكل ايجاد شد، مشكل را حل كرد. بايد از آن 
باكس خارج شد. ما مي خواهيم در همين باكس و ساختار فعلي 
مشكل را حل  كنيم. نمي شود. نمي توان هيچ كاري انجام داد. 
بايد از اين باكس و ســاختار خارج شويم. اما مشكل اينجاست 
كه نمي توانيم از اين ساختار خارج شويم، چون فاني مي شويم. 
به روسو هم مي گويند چيزي بگو كه عملي باشد و بتوان آن را 
اجرا كرد. روســو در جواب  مي گويد: من مي دانم مقصود شما 
چيست. مقصود از عملي اين است كه شما مي خواهيد چيزي 
بگويم كه با آنچه فعاًل انجام مي دهيد، هم خواني داشــته باشد. 

در اين صورت عملي خواهد شد. 
من مي فهمم روسو چه مي گويد. گاهي اوقات حس همزاد پنداري 
من با او سبب مي شود درك كنم كه او چه دردي كشيده است 
و چه غربتي را تحمل كرده اســت. چون من نيز همچون او در 
اين مصيبت گير كرده ام. چون شما مي گوييد اين امكان ندارد. 
ما معلم استخدام كرديم، مجله تأسيس كرديم و كتاب درسي 
چاپ كرديم. حرف هاي شــما امكان ندارد و شدني نيست. بله 
شدني نيست، چون مي خواهيد حرف هايم را در همان ساختار 

قبلي انجام بدهيد. 
 فرض كنید بنده بخواهم در یك روســتا مدرسه اي 
تأسیس كنم و آن را با شیوه ي تقواي آموزشي بچرخانم 

چه كنم؟ 
شما نمي توانيد يك واگن را تغيير وضع بدهيد يا در جاي خود 
تغيير كنيد. بايد ريل، لوكوموتيو و جريان قطار را عوض كنيد. 
ولي شــما مي گوييد مي روم در يكي از واگن ها و كارم را انجام 
مي دهم. در حالي كه در همان ريل و در همان باكس هستيد. 
مثاًل قطار به ســمت جنوب حركت مي كند و شما مي خواهيد 
شيوه ي مرا اجرا كنيد و 180 درجه تغييرش مي دهيد. ولي در 

نهايت با همان قطار به سمت جنوب خواهيد رفت.
 آقاي دكتر! ما چگونه از این لوكوموتیو خارج بشویم؟ 
اگر در حال حركت خارج بشــويد، سقوط كرده ايد، چون قطار 
در حال حركت است. اينكه من در ابتدا گفتم. »بسم ا... الرحمن 
الرحيم«؛  بسم ا... به معناي خروج از سپهر خود و ورود به سپهر 
او. ما مي خواهيم در ســپهر خود او را نيز بپرستيم و اين امكان 
ندارد. مي خواهيد در ريل و لوكوموتيوي كه به ســمت جنوب 
حركت مي كند باشــيد و بگوييد مي خواهيد به سمت شمال 

برويد. اين امكان ندارد. 
اينكه عرفا مي گويند: »بســم ا...« فاتح الفتوح اســت. »بسم ا...« 
نوراالنوار است. در حقيقت »بسم ا...« يعني خروج از مدار خود. 
خروج از مدار خود يعني خود را فاني كردن. ما مي خواهيم باقي 
باشيم و فاني هم بشويم. كوبيدن مكاني نيست، بلكه كوبيدن 

يك حديث قدسي است كه خداوند به 
حضرت موسي)ع( مي فرمايد: »من علم را 
در گرسنگي گذارده ام، ولي مردم آن را در 
سیري مي جويند«
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انگاره هاست و افكار بايد كوبيده شوند. فرض كنيد عينك سياه 
بر چشم زده باشيم و به  دنبال سفيدي بگرديم. چون با عينك 
ســياه، ســفيدي را پيدا نمي كنيم، مدام بيرون را رنگ سفيد 

مي زنيم. باز با عينك به همان سياهي مي رسيم. 
بنابراين بايد عينك سياه را عوض كنيم. 

 چند تا از انگاره هایي كه باید كوبیده شــود و عوض 
شود، نام ببرید؟ 

نــگاه ما به كودك به جاي نــگاه پيرومدارانه، به معناي اينكه 
كودك بايد از ما پيروي كند، برگردد به جايي كه ما از كودك 
پيروي كنيم. كســي مي تواند ايــن كار را انجام بدهد؟ محال 
است. چون به محض اينكه بچه را در مهد مي گذاريد، قصدتان 

اين است كه او را آدم و مثل خودتان كنيد. 
چه كســي مي تواند از كودك تبعيت كند؟ ما همواره در صدد 
آن هستيم كه كودك از ما تبعيت كند. اما حديث پيامبر)ص(  
مي گويد: »من كان عنده صبّي فليتصاّب له«:  هر كس كه نزد 
او كودكي باشد، پس بايد به خاطر او خودش را به كودكي بزند. 
يعني بزرگ سال بايد وارد دنياي كودكي شود، نه اينكه كودك 

را وارد دنياي خود كند. 
اين يعنــي تغيير و انقالبي »كوپرنيكي«. بــه جاي اينكه من 
كودك را تابع خود كنم، خودم را تابع كودك كنم. كدام يك از 

ما مي تواند چنين فاني گري كند؟ 
حرف »ف« در »فليتصاب« يعني تحول. حرف نقطه ي عطفي 
اســت در اينجا. يعني شــما تغيير »تراز« بدهيد. تغيير انگاره 

بدهيد. تغيير سامانه ي باورمندي بدهيد. 
چه كسي مي تواند تغيير سامانه ي باورمندي بدهد، مگر اينكه 

از خود خالي و خارج شود؟ 
اگر شما ديدتان را عوض كرديد، موفق خواهيد شد. 

اگر نقطه ي تراز عوض شود، همه چيز تغيير خواهد كرد. 
شما مي پرســيد چه كار كنم كه تمام دنيا را سبز ببينم؟ يكي 
مي گويد كه رنگ فضا و وســايل و هر چه را كه مي بيني، سبز 
كن. اما مي تواني به جاي اين كار، فقط عينك ســبز بر چشم 
بزني تا همه ي دنيا را سبز ببيني. آن وقت شما بگوييد، راه حل 

ديگري بگو. راه حل ديگري جز عينك سبز ندارد. 
 آقاي دكتر! نگرش و بینش تربیتي شــما در جایي 
به صورت عیني اجرایي شده است؟ آیا نمونه اي عیني 
اجرایي شده است؟ آیا نمونه اي عیني از اندیشه ي شما 

وجود دارد؟ 
در صدر اســالم. پيامبــر)ص( اين گونه بود. شــمس تبريزي 
مي گويد: »هر كه را مايه اي هســت، رسول و نبي آن مايه او را 

روان و راه كند. چون مايه نباشد، چه را راه كند؟« 
هيچ نبي ننهد آنچه كه در امت خود نيست. يعني پيامبر)ص( 

به  دنبال آن نيست كه آنچه را خودش مي خواهد به امت بدهد، 
بلكه آنچه را در امت هست، روان مي كند. 

پيامبر)ص( كارش تأييد است، تحقير نيست. تسليم هم نيست. 
ميان تأييد، تحقير و تسليم فرق است. تأييد يعني تابع آنچه در 
فرد است شويد، نه اينكه او را تابع آنچه در خودت هست كنيد. 
در صدر اسالم و در زندگي انبيا و ائمه و خود شخص امام )ره( 
اگر به خاطراتشان مراجعه كنيد و نحوه ي تربيت بچه هايشان را 

ببينيد، روش برخوردشان با بچه ها چنين بود. 
روش برخــورد امام با بچه ها تأييدي بود نه تعقيبي و تصنعي. 
امام )ره( صنعتي كار نمي كرده، بلكــه تربيتي رفتار مي كرده 

است. 
من كاري به مسائل سياســي ندارم. اما بحث تربيتي ايشان با 
گشــودگي، كرامت، بزرگواري، حرمت و اكرموا اوالدكم همراه 
اســت. واقعًا منش و روش امام)ره( در زندگي شــان نسبت به 
فرزندانشان نمونه بود. مثال پيامبر )ص(، مثال ائمه، مثال قرآن 
و مثــال حديثي كه فرمود: »النــاس معادن كمعادن الذهب و 
الفضه«: »مردم معدن هايي چون معدن هاي طال و نقره هستند« 
يعني نبايد چيز ديگري وارد كنيد، بلكه  بايد آن چيزي را كه 

هست خارج كنيد. نبايد چيزي وارد، منتقل و افزوده شود. 
همه ي حديث ها و آيات قرآني به همين موضوع اشاره دارند.

بچه ها، به خصوص در دوره ي ابتدايي، 
جوشش كنجكاوي دارند. به قول گابريل 

گارسیا ماركز، كودك يك پژوهشگر خالص 
يا بنیادي است


