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رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی
مهدی مروجی

تصویر مربوط به قبل از كرونا است

ميزگرد

خراســان  اســتان  مرکــز  »بجنــورد«،  در 
ــی اداره کل  ــی رفاه ــع فرهنگ ــمالی، در مجتم ش
آموزش وپــرورش بــا جمعــی از دبیــران ایــن خطــه 
در خصــوص کتــاب دیــن و زندگــی پایــة یازدهــم 
بــه گفت وگــو نشســتیم. حاضــران عبــارت بودنــد 
از ســرکار خانــم عفــت بســطامی ســرگروه دیــن 
ــی،  ــادق ملکش ــان ص ــی اســتان، و آقای و زندگ
ــوری،  ــا صب ــزون، حمیدرض ــین مهراف حس
مقصــود مرادخواهــی، نورصحــت محمــدی، 
ــد داداری،  ــن، محم ــرفراز روئی ــرام س به
ــالمی و  ــم اس ــدی، محمدقاس ــد صم محم
ــران  ــوی دبی ــه گفت وگ ــی. البت ــی تفریح عل
تقدیــم  قبــاًل  بجنــورد  شهرســتان  خواهــر 

ــت. ــده اس ــز ش ــدگان عزی خوانن

é الزم می دانــم عــرض کنــم، جلســه 
ــاب  ــارة کت ــما درب ــت آرا ش ــرای دریاف ب

ــزار  ــم برگ ــه یازده ــی پای ــن و زندگ دی
انتقــاد،  در  را  آنچــه  پــس  می شــود. 
ــش،  ــف، کاه ــح، تلطی ــنهاد، تصحی پیش
ــاب  ــن کت ــت، ای ــت و کیفی ــش، کمی افزای
طــی تدریــس، تجربــه کرده ایــد، یــا 
ــن  ــه در ای ــر ک ــکاران دیگ ــوی هم از س
ــوزان  ــا دانش آم ــد ی ــور ندارن ــه حض جلس
ــرح  ــی مط ــر دلیل ــه ه ــان ب ــای آن و اولی
شــده اســت، بیــان کنیــد تــا در تغییرهای 
ــازی  ــود و بهینه س ــدف بهب ــا ه ــدی ب بع
محتــوای کتــاب و بــا هــدف آمــوزش بهتــر 

ــود. ــتفاده ش ــا اس از آن ه
ــب  ــول مطال ــر و تح ــؤال اول: در تغیی س
برخــی  درس،  و  کتــاب  عنوان هــای  و 
اضافــه  میان متنــی  عنوان هــای  از 
کنیــد«،  »تکمیــل  مثــل  شــده اند؛ 
ــخص  ــت مش ــا عالم ــه ب ــی ک »فعالیت های
شــده اند«، »بیشــتر بدانیــم«، »دانــش 
ــه  ــا ب ــن عنوان ه ــا ای ــی« و... آی تکمیل
ــوزان  ــر دانش آم ــوزش بهت ــری و آم یادگی
ــه  ــرا؟ چ ــه، چ ــر ن ــد؟ اگ ــک می کنن کم

ــد؟ ــنهادی داری پیش
ــه حســاب  ــرات مثبــت ب ــن تغیی ــطامی: ای بس
می آینــد. حتــی بنــده بــه مؤلفــان کتــاب درســی 
پیشــنهاد کــردم کــه بــرای کتــاب پایــة دهــم نیــز 
ایــن کار را انجــام بدهنــد و مــوارد آن را مشــخص 
کــردم. امــا بایــد واقع بینانــه بــه امــور بنگریــم کــه 
ــا چــه هدفــی ایــن مــوارد و عنوان هــا آمده انــد؟  ب
هــدف جــز ایــن اســت کــه در آمــوزش بــه آن هــا 

نقطه نظرات دبیران گرامی همیشه می تواند به عنوان بیان تجربیات این عزیزان راه گشا باشد.



29  | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و سوم|  شمارۀ2|  زمستان 1399 |

توجــه شــود؟ مگــر معلــم چقــدر وقــت دارد؟ ضمــن 
ــن  ــه ای ــا آنک ــم. ب ــم داری ــرآن را ه ــت ق ــه قرائ اینک
ــد  ــه درص ــد ب ــی بای ــم، ول ــت می دان ــر را مثب تغیی

تحقــق هــدف در کالس درس توجــه داشــت.
ملکشــی: ایــن بخش هایــی کــه نــام بردیــد، 
ــرای  ــد، ب ــطامی فرمودن ــم بس ــه خان ــور ک همان ط
ــی مشــکالتی وجــود دارد:  ــد، ول دانش آمــوزان مفیدن
اول اینکــه، بایــد مباحــث آن را تــا حــدی محدودتــر 

ــد. ــی در بیای ــت کلی گوی ــا از حال ــد ت کنن

é لطفــًا حداقــل یــک مــورد بــا ارجــاع بــه 
صفحــه و درس، مصداقــی بفرماییــد.

ملکشــی: مثــاًل  در »اندیشــه و تحقیــق« صفحــة 
45 کتــاب دیــن و زندگــی علــوم انســانی داریــم: »بــه 
نظــر شــما، چــرا اندیشــة دانشــمندان بــه مــرور زمان 

ــد؟  ــر می کن تغیی
یــا: »ســؤال 2. بــا توجــه بــه متــن زیــر بــه ســؤاالت 
پاســخ دهیــد....« متــن خیلــی گســترده و بــا شــرح و 

تفصیــل اســت کــه دانش آمــوز را خســته می کنــد.
ــا  ــون سراســری )کنکــور( بچه ه دوم اینکــه در آزم
ــده  ــرا ســؤاالت را پیچی دچــار مشــکل می شــوند، زی

ــد. ــرح می کنن ط
ســوم اینکــه بــه دلیــل ریــز بــودن حــروف، مطالــب 
چشــم نواز نیســتند، بــا آنکــه کلــی مطلــب )دو 
پاراگــراف( را در خــود دارد. می شــود ســؤاالت را 
ــد آورد.  ــر و مفی ــب را مختص ــاه و مطال ــی کوت خیل
ــک دانشــمند را  ــام ی ــط ن ــؤال 1، شــما فق ــا در س ی
ــد  ــد و شــرح دهی ــه و مصــداق بیاوری ــوان نمون به عن
چــرا اندیشــه ایــن دانشــمند بــه مــرور زمــان تغییــر 

ــرده اســت. ک
ایــن  در  کنــم:  عــرض  می خواهــم  صمــدی: 
ــدان  ــه چن ــده اند ک ــرح ش ــؤال هایی مط ــش س بخ
ذهــن دانش آمــوزان را درگیــر اندیشــیدن و تحقیــق 
نمی کننــد. چــرا؟ زیــرا در اکثــر مــوارد، دانش آمــوزان 
ــی وار  ــورت طوط ــؤاالت را به ص ــن س ــه ای ــخ ب پاس
مثــل  قســمت هایی  کاربــرد  می کننــد.  حفــظ 
ــرای  ــم ب ــد« ه ــه کنی ــا »مطالع ــد« ی ــی کنی »بررس
دبیــران معلــوم نیســت. زیــرا ســازمان ســنجش ایــن 
قســمت ها را حــذف کــرده اســت، وقتــی دانش آمــوز 
ــمت  ــن قس ــؤالی از ای ــور س ــه در کنک ــد ک می بین
ــد. ــا نشــان نمی ده ــه آن ه ــم ب ــی ه ــد، رغبت نمی آی

ــا  ــوزان ب ــتر دانش آم ــس بیش ــرای ان é ب
قــرآن، خواســته شــده اســت 10 دقیقــة اول 
هــر وقــت کالس بــه قرائــت اختصــاص یابــد. 
ــه ایــن توصیــه عمــل می کنیــد؟ اگــر  آیــا ب

ایــن کار را نمی کنیــد، دلیــل آن را بفرماییــد. 
مرادخواهــی: در خیلــی از کالس هــا نســبت 
ــرا  ــود. زی ــی می ش ــم کم لطف ــرآن کری ــت ق ــه قرائ ب
ــه  ــم ک ــار داری ــلمان انتظ ــه مس ــک بچ ــه، از ی هم
بتوانــد حداقــل قــرآن را روان و درســت بخوانــد. 
متأســفانه در مدرســه خیلــی کــم شــاهدیم کــه ایــن 
انتظــار بــرآورده شــود. در مــورد اکثــر دانش آموزانــی 
ــرآن در  ــت ق ــوند و در قرائ ــرآن می ش ــظ ق ــه حاف ک
ــوزش  ــد، آم ــرار می گیرن ــتان ق ــرات اول اس ــرة نف زم
ــت،  ــده اس ــرفتی نش ــن پیش ــبب چنی ــه س مدرس
بــرای  مدرســه،  غیرآموزشــی  ســاعت  در  بلکــه 
ــام  ــه نظ ــراد ب ــن ای ــته اند. ای ــت گذاش ــن کار وق ای
ــه  ــوزی ک ــرا دانش آم ــه چ ــردد ک ــی بازمی گ آموزش
ــورت روان  ــه ص ــوز ب ــت، هن ــه اس ــگاه رفت ــه دانش ب

ــد؟! ــت کن ــرآن را قرائ ــد ق نمی توان
اســالمی: بنــده از خیلــی وقــت پیــش، ایــن 
ــرده ام.  ــول ک ــوزان مح ــود دانش آم ــه خ ــورد را ب م
البتــه دو تــا ســه درس اول بــه توصیــة قرائــت 
قــرآن عمــل کــردم، ولــی بعــد از آن نتوانســتم، زیــرا 
مطالــب تفصیلــی در کتــاب خیلــی زیادنــد. بنــده در 
مــدارس خــاص تدریــس می کنــم. در ایــن مــدارس 
وقت گیرنــد.  کــه  می آورنــد  تســتی  ســؤال های 
گرچــه دانش آمــوزان بــه اصطــالح تیزهــوش در 
ــم  ــی ه ــه صحیح خوان ــی ب ــد، ول ــی خوب ان روان خوان
بایــد توجــه داشــت. بنــده بــرای امتحــان نوبــت اول 
و نوبــت دوم، حداقــل ســه تــا چهــار جلســة جبرانــی 
می گــذارم تــا برســم بــه حدنصابــی کــه بــرای  
امتحــان هــر نوبــت تعییــن شــده اســت. خیلــی وقت 

ــی آورم. ــم م ک

ملکشــی: روخوانــی قــرآن را بــرای دورة ابتدایــی 
گذاشــته اند. بعــد در دورة دوم متوســطه هــدف را 
ــم  ــر بخواهی ــد. اگ ــرار داده ان ــرآن ق ــات ق ــر در آی تدب
ایــن هــدف را دنبــال کنیــم، آن 10 دقیقــه در 
را  قرائــت  دقیقــه   10 می گیــرد.  قــرار  حاشــیه 
ــی  ــه در دورة ابتدای ــی ک ــا دانش آموزان ــته اند ت گذاش
ــی و  ــر روخوان ــی نتوانســته اند ب ــی به خوب ــا راهنمای ی
روان خوانــی مســلط شــوند یــا ضعــف دارنــد، جبــران 
کننــد. پیشــنهاد می کنــم، حــاال کــه برخــی از 
ــی  ــتان کارای ــر، در دبیرس ــل تفک ــث درس، مث مباح
الزم را ندارنــد و فقــط »برنامــه پرکــن« بــه حســاب 
ــت  ــه قرائ ــا و آن 10 دقیق ــه جــای این ه ــد، ب می آین
ــه  ــی ب ــة تکمیل ــوان برنام ــاعت به عن ــرآن، دو س ق
ــد تأســف خــورد  ــد. بای ــرآن اختصــاص یاب ــت ق قرائ
ــوزش  ــرای آم ــاعت ب ــالمی، دو س ــور اس ــه در کش ک
ــد. در  ــر نمی گیرن ــوزان در نظ ــرآن دانش آم ــت ق قرائ

در خیلی از 
کالس ها نسبت 
به قرائت قرآن 
کریم کم لطفی 
می شود. زیرا 

همه، از یک بچه 
مسلمان انتظار 
داریم که بتواند 
حداقل قرآن را 
روان و درست 

بخواند
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کشــورهای عربــی هــر دانش آمــوز یــک جلــد قــرآن 
ــا دانشــگاه  ــی ت اختصاصــی دارد کــه از دوره  ابتدای

ــا اوســت. ب

بــه نظــر شــما رســم الخطی کــه   é
ــته اند،  ــا آن نوش ــاب را ب ــی کت ــات قرآن آی
ــری  ــا در یادگی ــت؟ آی ــدن اس ــل خوان قاب

راحت تــر قــرآن تأثیــری دارد؟
ــا رســم الخط  بســطامی: دانش آمــوزان بیشــتر ب
عثمان طــه ســروکار دارنــد و ایــن رســم الخط، 
ــتفادة  ــه اس ــه ب ــا توج ــی دارد. ب ــت خاص جذابی
در  طــه  عثمــان  رســم الخط  از  دانش آمــوزان 
ــم الخط  ــن رس ــود از همی ــر ب ــرون کالس، بهت بی
ــاب درســی  ــم در کت ــرآن کری ــات ق ــگارش آی در ن

اســتفاده می شــد.
ــه  ــت. البت ــی اس ــم الخط خوب ــی: رس تفریح
را  رســم الخط  ایــن  تدابیــری  بــا  می تــوان 
حــروف  )انــدازه(  فونــت  بــا  کــرد.  خواناتــر 
بــا  نــگارش  در  امــا  عثمان طــه،  رســم الخط 
ــذف  ــی را ح ــم اضاف ــه عالئ ــی. اینک ــیوة ایران ش
کرده انــد، فکــر می کنــم، ایــن شــیوه را بــه 
و  کــرده  نزدیــک  عثمان طــه  نــگارش  شــیوة 
ــه  ــی ک ــا قرآن ــوز ب ــت، دانش آم ــده اس ــبب ش س
بــه شــیوة عثمان طــه چــاپ شــده، مشــکلی 

ــد. ــته باش نداش
بســطامی: همــکاران پیشــنهاد کــرده بودنــد که 
ــری هــم  ــی اســتفاده شــود، پیگی از قلم هــای قرآن
ــد  ــم بای ــات کــه داری ــن آی ــرای ای ــی ب ــم، ول کردی

قلــم قرآنــی خاصــی باشــد.
آیــات  حرکت گــذاری  نــوع  بــا  صمــدی: 
ــی مــا چهــار  ــان عرب کتــاب موافــق نیســتم. در زب
ــکون.  ــه و س ــره، ضم ــه، کس ــم: فتح ــت داری عالم
ــت و  ــده اس ــاکن نیام ــت س ــالً  عالم ــاب اص در کت
ــی از  ــن در برخ ــر از ای ــد. غی ــذف کرده ان آن را ح
مــوارد، حرکت هــای اصلــی مثــل فتحــه، کســره و 
ــوز  ــرای دانش آم ــه ب ــد ک ــذف کرده ان ــه را ح ضم
قابــل تشــخیص نیســت. ایــن مــوارد بایــد تصحیــح 
ــة 33 واژة  ــال، در صفحــة 32، آی ــرای مث شــوند؛ ب

ــون«. »توّل
ــت  ــی، در حقیق ــاب درس ــات کت ــی: آی ملکش
ــوری  ــل چــاپ شــدة جمه ــرآن کام ــری از ق تصوی
ــم  ــرکات و عالئ ــام ح ــت و تم ــران اس ــالمی ای اس
غیــرالزم حــذف شــده اند. دانش آمــوزان از دورة 
ابتدایــی بــا همیــن شــیوه نــگارش و اعراب گــذاری 
مأنوس انــد و اصــل آن نیــز بــر ســاده خوانی اســت. 
فتحــه نیامــده در »توّلــون« بــه ایــن دلیــل اســت، 

ــدارد. کــه ضرورتــی ن
ــا حــذف ســکون از رســم الخط ها  ــی: ب تفریح
مخالفــم؛ گرچــه قصــد آن هــا خیــر اســت و 
کوشــیده اند بــه رســم الخط فارســی شــبیه تر 
ــت.  ــر اس ــم بهت ــوزان ه ــرای دانش آم ــود و ب ش
ــی  ــن، معایب ــته از محاس ــکون، گذش ــذف س ح
حــروف  کــه  جاهایــی  در  به ویــژه  دارد  هــم 
می گیرنــد،  قــرار  کلمــه  دو  بیــن  ناخوانــا 
ــرف  ــدام ح ــه ک ــرف ب ــن ح ــه ای ــخیص اینک تش
بعــدی بچســبد، دانش آمــوز را دچــار مشــکل 
می کنــد؛ حــرف شمســی یــا حــرف قمــری، 
بــه نظــرم ســکون باشــد، همان طــور کــه در 
اســتفاده  ایــن عالمــت  از  کشــورهای عربــی 
می کننــد. بــودن آن هــم ربطــی بــه زیــاد شــدن 
ــاری را از ذهــن  ــدارد، ولــی وجــود آن ب ــم ن عالئ

برمــی دارد. دانش آمــوز 

در  درســی،  کتــاب  آیــات  آیــا   é
دانش آمــوزان تمایــل و شــوق به وجــود 
ــی از  ــر روز آیات ــان ه ــه آن ــد ک می آورن
ــه  ــی ب ــة درس ــارج از برنام ــرآن را خ ق
ــتان  ــه و دوس ــل خان ــا اه ــا ب ــی و ی تنهای

بخواننــد؟
تفریحــی: خیــر! انــس بــا قــرآن به وجــود 
ــد.  ــود ندارن ــوق های الزم وج ــرا مش ــی آورد، زی نم
مشــوق می توانــد بخشــی در کتــاب و بخشــی 
ــورد را  ــه شــود کــه هــر دو م توســط معلمــان ارائ

ــم. نداری
کالس  دانش آمــوز  کــه  می دانیــد  داداری: 
یازدهــم، فکــری جــز کنکــور نــدارد و آیــات موجود 
در کتــاب را فقــط بــرای چهــار نمــره اش می خوانــد. 
االن نظــام آموزشــی در مســیری قــرار گرفتــه کــه 
از درس »دیــن و زندگــی« انتظاراتــی دارد کــه 
شــاید یــک درصــد آن محقــق نشــود. خــب ایــن 
وضــع مــن معلــم را دچــار عــذاب روحــی می کنــد. 
ــاز  ــد: نی ــوز می گوی ــه دانش آم ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــم  ــط می خواهی ــا فق ــم. م ــح شــما نداری ــه توضی ب
تســت کار کنیــم. بــا ایــن وضعیــت، آیــا دانش آمــوز 
ــم  ــد؟! آن ه ــرآن می خوان ــه ق ــت در خان ــا رغب ب
ــه  ــی ک ــاعت مجزای ــا س ــکل ب ــن مش ــه! ای روزان
ــد، رفع شــدنی نیســت. گرچــه  دوســتان می فرماین
بنــده بــا چنیــن پیشــنهادی موافقــم و آن را خــوب 

می دانــم.

ــر و  ــام »تفک ــه ن ــی ب ــاب، بخش é در کت
ــر دارد.  ــات نظ ــه آی ــه ب ــم ک ــر« داری تدب

بسطامی: 
دانش آموزان 
بیشتر با رسم الخط 
عثمان طه سروکار 
دارند و این 
رسم الخط، جذابیت 
خاصی دارد. با 
توجه به استفادة 
دانش آموزان از 
رسم الخط عثمان 
طه در بیرون 
کالس، بهتر بود از 
همین رسم الخط در 
نگارش آیات قرآن 
کریم در کتاب 
درسی استفاده 
می شد
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ــق«  ــه و تحقی ــش »اندیش ــز بخ ــی نی بخش
اســت. آیــا ایــن بخش هــا، زمینــة مناســبی 
بــا  دانش آمــوزان  گرفتــن  خــو  بــرای 
ــش  ــق و پژوه ــیدن، و تحقی ــر و اندیش تفک

؟ ند می شــو
ملکشــی: مناســب امــا کــم اســت. در کتــاب بــه 
ــورد  ــا بیشــتر م ــا هــم، آن ه ــات ب ــاط آی ــل ارتب دلی
نمونه هایــی  این هــا  می گیرنــد.  قــرار  تحقیــق 
هســتند کــه مــا بایــد براســاس آن هــا و بــه همیــن 
روش، مــوارد دیگــر را بــرای تحقیــق مطــرح کنیــم، 
چــون آیــات هــر درس بــا موضــوع آن مرتبــط 
هســتند؛ در هــر جلســه در ابتــدای کالس، بــا 
دانش آمــوزان آیــات را تمریــن می کنیــم، و بعــد 
ــه  ــان ب ــه خودش ــت داد ک ــان فرص ــه آن ــود ب می ش
تدبــر دربــارة آیــات بپردازنــد. لــذا خــوب اســت کــه 
ــاب  ــل کت ــم، مث ــم ه ــم و یازده ــای ده در کتاب ه

پیش دانشــگاهی ایــن بخش هــا بیشــتر شــوند.
تفریحــی: پاســخ بــه ســؤال شــما دو جنبــة مثبت 
و منفــی دارد؛ یعنــی بســتگی بــه کیفیــت کار دبیــر 
دارد. اگــر دبیــر در اســتخراج نــکات تدبــری، تخصص 
نســبی داشــته باشــد، جــواب مثبــت اســت. در غیــر 
ایــن صــورت جــواب منفــی اســت. در مــورد اول الزم 
اســت کــه دبیــر از روش هــای تدبــر بــرای ترغیبشــان 
ــات می تواننــد  ــن آی ــن مهــم بهــره بگیــرد. ای ــه ای ب
بــرای بچه هــا بســیار جــذاب باشــند. بــه قــول اســتاد 
ــه  ــر یک دفع ــکرند، اگ ــل ش ــات مث ــن آی ــی، ای قرائت
در حلــق کســی بریزیــم، امــکان دارد خفــه اش کنــد. 
ــت از  ــم، آن وق ــل کنی ــا را در آب ح ــر آن ه ــی اگ ول
ــرای  ــرد. نــکات تدبــری نیــز ب خوردنــش لــذت می ب
دانش آمــوزان چنیــن ویژگــی  را دارنــد. لــذا دبیــران 
محتــرم بایــد تدبرآمــوزی را آمــوزش ببیننــد؛ که کار 

ــت. ــرورش اس آموزش وپ

ــر  ــیوه های تدب ــورد ش ــد در م ــا بای é آی
دورة آموزشــی گذاشــت؟

ــوزش  ــا آم ــازی ی ــوزش مج ــر آم ــطامی: اگ بس
ــوزش  ــه آم ــد، خــوب اســت. البت ــت باش ضمن خدم
ــرای  ــه ایــن دلیــل اولویــت دادم کــه: ب مجــازی را ب
آمــوزش ضمــن خدمــت، بــا مشــکالت زیــادی 
مواجــه  هســتیم. بخــش تدبــر کتــاب دیــن و زندگــی 
جدیــد بــا قبلــی تفــاوت دارد. دیــن و زندگــی قبلــی 
ــی  ــه آیات ــت ک ــی را داش ــن خوب ــه ای ــن زمین در ای
ــن  ــد ای ــاب جدی ــود. در کت ــرای ترجمــه آورده ب را ب
ــی از  ــی برخ ــود. حت ــاس می ش ــاًل احس ــص کام نق
ــه  ــوط ب ــی هــم حــذف شــده اند کــه مرب ــات اصل آی
ــذف  ــرا ح ــم چ ــد و نمی دان ــردی بودن درس و کارب

کرده انــد!

é آیــات و عنوان هــای ایــن کتــاب تــا چــه 
ــوزان  ــروزی دانش آم ــای ام ــا نیازه ــد ب ح

هماهنگــی و تطابــق دارنــد؟
صبــوری: یــک مطلــب اساســی کــه دانش آمــوزان 
ــه  ــت، ک ــازی اس ــبکه های مج ــد، ش ــا آن درگیرن ب
مســئلة روز اســت. دانش آمــوزان بــا انــواع ســایت ها 
در ارتباط انــد. متأســفانه در هیــچ قســمتی از کتــاب 
نمی بینیــم کــه دربــارة تعامــالت اجتماعــی، از 
ــی  ــن فضــای مجــازی، مطلب ــق همی ــه از طری جمل
ــة  ــروز زمان ــرم ام ــاز مب ــه نی ــی ک ــد؛ در حال باش

ماســت.
ســرفراز روئیــن: در کتــاب بــه یــک سلســله از 
ــه  ــی کــم ب ــا خیل ــا اصــاًل توجــه نشــده ی ــا ی نیازه
آن هــا اشــاره شــده اســت. اوضــاع امــروز جامعــه را 
می بینیــم، احتــکار، کم فروشــی و ربــا را داریــم، 
امــا در طــول دوره  آمــوزش مدرســه، هیــچ حدیثــی 
دربــارة احتــکار نداریــم؟ دانش آمــوز کجــا بایــد یــاد 

بگیــرد؟
ــاب  ــم. در کت ــا ندیدی ــد: م )همــة حضــار می گوین

نداریــم.(
ــاب  ــن درس کت ــن، بهتری ــر م ــه نظ ــالمي: ب اس
ــة یازدهــم، درس »عزت نفــس«  ــن و زندگــی پای دی
ــوز  ــت و دانش آم ــیرینی اس ــیار ش ــت. درس بس اس

ــرد.  ــذت می ب ــم از آن ل ه
ــه از  ــا همیش ــی م ــای درس ــطامی: کتاب ه بس

جریــان جامعــه عقب انــد.
ــوی  ــم جواب گ ــد ه ــی بای ــم دین ــالمی: معل اس
دیگــر  هــم جواب گــوی  و  باشــد  دانش آمــوزان 
ــه را  ــای مدرس ــا فض ــه. این ه ــکاران در مدرس هم
عــوض می کننــد. تخصــص در آمــوزش و درس 
کتــاب، بخشــی از موضــوع اســت و تســلط بــر روی 
مســائل و نیازهــای روز، بخــش دیگــر آن اســت. باید 

ــود. ــی بش ــی و عملیات ــری اساس ــاره فک در این ب

ــرف  ــرح از ط ــیابی مط ــیوة ارزش ــا ش é آی
ــما،  ــی ش ــه کار میدان ــه ب ــا توج ــان، ب مؤلف
شــیوه ای مناســب اســت و بــا واقعیت هایــی 
ــی  ــا مواجــه هســتید، هم خوان ــا آن ه ــه ب ک
ــد؟ ــدارد چــه پیشــنهادی داری دارد؟ اگــر ن

ملکشــی: شــیوه ارزشــیابی کــه در مقدمــة ایــن 
ــا ارزشــیابی کتــاب دیــن و زندگــی  کتــاب آمــده، ب
از رده خــارج شــده، متفــاوت اســت. ترجمــة آیــات، 
تدبــر در آیــات، ارتبــاط آیــه و حدیث که در گذشــته 
بــود، در ایــن کتــاب یــا نیســت یــا کــم شــده  اســت. 
ــرای ارزشــیابی  ــر باشــد، ب ــات کمت اگــر ترجمــة آی
ــاًل در  ــه قب ــاعتی ک ــزودن دو س ــود. اف ــر می ش بهت
ــرای ارزشــیابی درســت  ــن جلســه اشــاره شــد، ب ای

به نظر من، 
بهترین درس 
کتاب دین و 
زندگی پایة 

یازدهم، درس 
»عزت نفس« 
است. درس 

بسیار شیرینی 
است و 

دانش آموز هم 
از آن لذت 

می برد
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الزم اســت. چهــار نمــرة قرائتــی کــه بایــد دانش آمــوز 
ــاعات کالس  ــش س ــدون افزای ــرد، ب ــان بگی در امتح
ممکــن نیســت. آزمون هــا، مناســبت ها و گاهــی 
ــه  ــد. در نتیج ــی می کاهن ــت کنون ــالت از وق تعطی
مشــکل کمــی وقــت، بــه ارزشــیابی درســت و دقیــق 

ــد. ــرایت می یاب ــم س ه
ــد  ــیابی، نق ــارة ارزش ــاًل درب ــده قب ــطامی: بن بس
مکتوبــی را بــرای دبیرخانــه فرســتاده ام کــه از جملــه 
در بنــد دوم آن نوشــته ام: »ارزشــیابی مســتمر«. 
انجــام فعالیت هــای داخــل درس و پرســش از متــن، 
بــرای دانش آمــوزان پایــة یازدهــم انســانی و تجربــی، 
ــا اختصــاص هشــت نمــره مطلــوب اســت. در بنــد  ب
ــؤال های  ــه س ــخ ب ــرای پاس ــم آورده ام: »ب ــارم ه چه
ــره  ــه نم ــاص س ــق، اختص ــه و تحقی ــش اندیش بخ
ــوای آن  ــرا محت ــوب اســت، زی ــة یازدهــم مطل در پای

ســنگین اســت.«
ــات  ــت آی ــره »قرائ ــار نم ــارة چه ــد اول درب در بن
قــرآن کریــم« و در بنــد ســوم دربــارة »مشــارکت در 
ــه  ــه ب ــنهاد داده ام ک ــو« پیش ــی و گفت وگ کار گروه
»درک مفاهیــم و مشــارکت در کار گروهــی« تبدیــل 
ــوزان در  ــتعدادی دانش آم ــای اس ــه جنبه ه ــود ک بش

ــت. ــده اس ــاظ ش ــر لح آن دقیق ت
یزدانــی: مطلــب دیگــری کــه بــا ارزشــیابی 
بی ارتبــاط نیســت، بــه کتــاب »ضمیمــة اهــل 
ــم  ــه از درس هفت ــد ک ــردد. گفته ان ــنت« بازمی گ س
تــا درس پانزدهــم بــرای مناطــق اهــل ســنت تدریس 
شــود، لــذا بــا چالــش بزرگــی روبــه رو هســتیم و آن 
کنکــور اســت. زیــرا در کنکــور ســؤال از کتــاب اصلــی 
ــور  ــه« در کنک ــاب ضمیم ــود و از »کت ــرح می ش ط
اســتفاده نمی شــود. بــه ایــن دلیــل، دانش آمــوز 
نمی دهــد.  نشــان  بــه کتــاب ضمیمــه  رغبتــی 
ــه  ــد ک ــنهاد داده ان ــا پیش ــه م ــوزان ب ــود دانش آم خ
خودشــان کتــاب ضمیمــه را مطالعــه می کننــد تــا از 
کنکــور و ارزشــیابی مدرســه کــه کتــاب اصلــی منبــع 
ــس روی  ــد و تدری ــب نمانن ــت، عق ــذ کار اس و مأخ
همــان کتــاب اصلــی انجــام شــود. امــا منصفانــه ایــن 
اســت کــه بــا توجــه بــه کتــاب ضمیمــه، در کنکــور 
ــرای دانش آمــوزان اهــل ســنت از ایــن  ســؤال هایی ب
کتــاب طراحــی شــود تــا مشــکل مــا در کالس هــم 

ــع شــود. رف
مرادخواهــی: در ســخنی بــا دبیــران کــه در 
ــته اند:  ــد 2 نوش ــت، در بن ــده اس ــاب آم ــدای کت ابت
ــه ای  ــد به گون ــا نبای ــیابی م ــس و ارزش »روش تدری
ــاب را  ــند کت ــور باش ــوزان مجب ــه دانش آم ــد ک باش
ــار بخواننــد و حفــظ کننــد. ســؤال بنــده ایــن  چندب
اســت: »آن امتحانــی بــا اهــداف درس هماهنــگ 

ــی  ــم آورد« وقت ــق و... فراه ــکان تحقی ــه ام ــت ک اس
ــه  بسترســازی الزم انجــام نشــده اســت، معلــم چگون
ســؤال طــرح کنــد و اصــاًل چــه نــوع ســؤالی را طــرح 
کنــد کــه دانش آمــوز مجبــور نباشــد کتــاب را چندبار 
ــرای  ــد و آن را حفــظ کنــد؟ دانش آمــوز، هــم ب بخوان
کنکــور و هــم بــرای ارزشــیابی پایانــی مدرســه، کلمــه 
ــن  ــر از ای ــد و غی ــظ می کن ــاب را حف ــه کت ــه کلم ب
هــم نیســت. بــه نظــرم ایــن جملــه اول کتــاب بایــد 

حــذف شــود.
ــطامی،  ــم بس ــای خان ــرو صحبت ه ــدی: پی محم
ــره دارد،  ــه دو نم ــاده ک ــای فوق الع ــش فعالیت ه بخ
بــه فعالیت هــای کتــاب و درس محــدود نشــود. 
ــوز  ــار دانش آم ــد در رفت ــی بای ــای درس دین هدف ه
متجلــی شــوند. اگــر معلــم احســاس کنــد کــه آنچــه 
دانش آمــوز در کتــاب و درس دینــی خوانــده، در 
ــرای  ــد ب ــت، بای ــرده اس ــدا ک ــی پی ــارش تجل رفت
ــرد.  ــت در نظــر بگی ــرة مثب ــاز و نم ــش  امتی ــن دان ای
مثــالً  حضــور در نمــاز جماعــت، برداشــتن تكــه 
ــاده، و بوســیدن  ــه افت ــا مدرس ــه در کالس ی ــی ک نان
ــت،  ــک دوس ــه ی ــک ب ــا کم ــتن آن، ی ــار گذاش و کن
از جملــه رفتارهایــی هســتند کــه تجلــی آموزه هــای 
دینــی را در دانش آمــوزان نشــان می دهنــد. ایــن 

ــوند. ــویق ش ــی تش ــه نوع ــد ب ــوزان بای دانش آم

ــه  ــه چ ــد، ب ــاب بودی ــندة کت ــر نویس é اگ
موضوع هایــی در کتــاب دیــن و زندگــی 
ــت  ــک وق ــده ی ــرا؟ بن ــد و چ می پرداختی
ــفید  ــة س ــک صفح ــه ی ــنهاد دادم ک پیش
ــر  ــه، ه ــه در آن صفح ــد ک ــاب باش در کت
را  موردنظــرش  درس  یــک  دانش آمــوز 
ــما  ــر ش ــد. اگ ــریح کن ــد و تش ــنهاد ده پیش
هــم موافــق هســتید، در این بــاره هــم 

بفرماییــد. اظهار نظــر 
محمــدی : مــا در دانشــگاه دو واحــد درس اخــالق 
گذراندیــم. خیلــی درس شــیرینی بــود. کاش در 

ــد. ــن کار می ش ــم ای ــی ه ــن و زندگ ــاب دی کت

é در آخــر کتــاب، درس »عزت نفــس« آمــده 
. ست ا

محمــدی: خــب، همیــن درس عزت نفــس چقــدر 
ــد  ــت و بای ــم اس ــک درس ک ــن ی ــت! ای ــیرین اس ش
اضافــه شــود. چــه لزومــی دارد کــه دربــارة اعتقــادات 
چندیــن درس در کتــاب باشــد، ولــی موضــوع اخــالق 
ــددکار  ــالق م ــه اخ ــی ک ــم؟ در حال ــگ کنی را کم رن

ــد. ــت می کن ــرد تقوی ــت و آن را در ف ــادات اس اعتق
ــه  ــی ک ــه موضوع های ــد ب ــه نظــرم بای ــی: ب تفریح

معلم چگونه 
سؤال طرح 
کند و اصاًل 
چه نوع سؤالی 
را طرح کند 
که دانش آموز 
مجبور نباشد 
کتاب را چندبار 
بخواند و آن را 
حفظ کند؟ 
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ــد  ــاده می کن ــده آم ــی آین ــرای زندگ ــوز را ب دانش آم
هــم توجــه کــرد. بــرای مثــال، دانش آمــوز بایــد بدانــد، 
وقتــی فــردا پــدر یــا مــادر شــد، چگونــه بایــد فرزندش 
را تربیــت کنــد. از جملــه نام گــذاری بچه هاســت. 
ــه  ــد در مدرس ــوز بای ــذاری را دانش آم ــت نام گ اهمی
ــاد بگیــرد. البتــه بایــد نیازهــای روز را هــم در نظــر  ی

بگیریــم.
ــم،  ــة یازده ــی پای ــن  و زندگ ــاب دی ــی: کت ملکش
آورده  بخــش  دو  در  را  امامــت«  و  »نبــوت  درس 
اســت و در بخــش آخــر آن، عزت نفــس و ازدواج را 
ــاب را  ــن کت ــات ای ــم اضاف ــر بخواهی ــد. اگ ــرار داده ان ق
بشــماریم، به نظــرم درس هیجدهــم »پیونــد مقــدس« 
زودهنــگام اســت. ایــن درس بایــد بــه ســال دوازدهــم 
بــرود. نکتــة دیگــر ایــن اســت کــه بچه هــا نمی تواننــد 
ــذا خــوب اســت  ــد. ل ــان را به ترتیــب بگوین اســم امام
دربــارة زندگــی پیغمبــر)ص( و امامــان)ع( نــکات الزم 

ــد. ــاب بیای در کت
ــی  ــای ملکش ــای آق ــن از صحبت ه ــطامی: م بس
اول  دورة  کتاب هــای  بنــده  می گیــرم.  الهــام 
ــه  ــطه مقایس ــاب دورة دوم متوس ــا کت ــطه را ب متوس
ــه  ــه کار رفت ــات ب ــی از واژگان و اصطالح ــردم. خیل ک
در کتاب هــای دورة اول، بــا آنچــه بچه هــا در دورة 
متوســطة دوم می خواننــد تناســب بســیاری دارد. لــذا 
اگــر دانش آمــوز تیزهــوش و دقیــق، بــه ایــن مــوارد در 
دورة اول متوســطه توجــه کنــد، در دورة دوم متوســطه 
اول  دورة  در  می شــود.  تکــرار  دچــار  فوق العــاده 
ــی  ــت و حت ــاد، امام ــارة مع ــوز درب ــطه دانش آم متوس
ــاده تر  ــرد س ــا رویک ــم)س(، ب ــرت مری ــارة حض درب
ــکل  ــطه مش ــرا در دورة دوم متوس ــت. چ ــده اس خوان
دارد و بــه اصطــالح لنــگ می زنــد؟! آیــا جریــان 
ــر می لنگــد؟  ــای تدب ــا پ آمــوزش مناســب نیســت؟ آی
بایــد روی ایــن مــورد پژوهــش شــود؟ امــا اگــر 

ــه اینکــه کتــاب درســی  ــا توجــه ب نویســنده باشــم، ب
ــد موضوع هــا حمایتــی  ــرای دانش آمــوزان اســت، بای ب

ــند. ــته باش ــاط داش ــائل روز ارتب ــا مس و ب
اضافــه کنــم، کتــاب دیــن و زندگــی عملــی و 
اجرایــی نیســت. کار مــا فقــط نظــری اســت و 
تجربــه ای  امســال  بنــده  نمی  کنیــم.  عملــی  کار 
ــه  ــا هرگون ــب انش ــم: در قال ــا گفت ــه بچه ه ــردم. ب ک
ــد و  ــم حــرف بزنن ــن معل ــا م ــد، ب ــه دوســت دارن ک
ــدر و مادرشــان  ــا از پ یــک کار نیــک از خودشــان ی
بنویســند و بیاورنــد. نوشــته های جالبــی برایــم 
ــتادم.  ــه فرس ــرای دبیرخان ــدادی را ب ــد و تع آوردن
اخــالق  و  ترویــج اخالق مــداری  و  توســعه  زیــرا 
ــا  ــت. ب ــی اس ــم دین ــالت معل ــه و رس ــی، وظیف دین
ــی از  ــا برخ ــردم ت ــت ک ــان« صحب ــة خراس »روزنام

کنــد. را چــاپ  بچه هــا  نوشــته های 
ــد. از  برخــی از اقدام هــا، زمانــی را از معلــم نمی گیرن
جملــه، بــه دانش آمــوزان گفتــم: دربــارة معــاد هرچــه 
ــن  ــید. ای ــم بنویس ــد، برای ــاد گرفته ای ــد و ی می خواهی
نــوع کارهــا بســیار مؤثرنــد. براســاس تجربه هــای 
ــم:  ــوزان می گوی ــا دانش آم ــل ب ــود در تعام ــد خ مفی

ــوند. ــر ش ــل درگی ــد در عم ــا بای بچه ه
)بچه هــای  دانش آمــوزان  از  برخــی  داداری: 
دبیرســتان از دختــر و پســر، بــه داشــتن دوســت 
فرهنــگ  )در  عالقه مندنــد  مخالــف  جنــس  از 
غیراســالمی((. بــه نظــرم بهتــر بــود کــه دربــارة ازدواج 
دانش آمــوز  تــا  بشــود  کار  پایین تــر  پایه هــای  در 
ــرایط  ــا ازدواج و ش ــطة اول( ب ــی )متوس دورة راهنمای
ــر آشــنا شــود و در دبیرســتان، از  و وضعیــت  آن زودت
ــد آمــوزش ببینــد. وقتــی  ــارة تربیــت فرزن ــه درب جمل
ــم  ــار ه ــم را کن ــم و دوازده ــم، یازده ــای ده کتاب ه
ــرار می دهیــم، می فهمیــم کــه مؤلفــان در حقیقــت  ق
اعتقــاد دانش آمــوزان  توســعة  بــه  می خواســته اند 

 به نظرم باید 
به موضوع هایی 

که دانش آموز 
را برای زندگی 

آینده آماده 
می کند هم توجه 
کرد. برای مثال، 
دانش آموز باید 

بداند، وقتی 
فردا پدر یا مادر 

شد، چگونه 
باید فرزندش را 

تربیت کند
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کمــک کننــد. امــا حــذف برخــی از آیــات تخصصــی 
ایــراد کار اســت. یکــی از بزرگ تریــن چالش هــا 
ــد و  ــن می آین ــه والدی ــت ک ــن اس ــا ای در خانواده ه
می گوینــد: پســرم پرخاشــگر اســت. آیــا کتــاب دیــن 
و زندگــی چیــزی نــدارد کــه از ایــن رفتارهــا بــا تذکر 

ــد؟  ــری کن جلوگی

ــد،  ــارة کنکــور هــم اگــر نظــری داری é درب
ــد. بفرمایی

ــای اول،  ــای پایه ه ــن: در کتاب ه ــرفراز روئی س
دوم، ســوم و پیش دانشــگاهی گذشــته، تدبــر، ارتبــاط 
حدیــث بــا آیــه یــا آیــات تحلیلــی بیشــتر بــود و در 
کنکــور براســاس همیــن مــوارد، ســؤاالت مشــخصی 
ــه همــان  ــد ب ــر بخواهن ــی اگ ــد. ول را طــرح می کردن
ــات در  ــات و روای ــه آی ــه ب ــدی ک ــا 60 درص 50 ت
ــاب حاضــر  ــد، کت ــه می شــد، بپردازن ــور پرداخت کنک
ــرح  ــرای ط ــت را ب ــن ظرفی ــت و ای ــو نیس جواب گ
ســؤال های کنکــور نــدارد. مگــر اینکــه ســؤال ها 
ــری در  ــد کمت ــه درص ــی ب ــد قبل ــا 60 درص از 50 ت

کنکــور کاهــش یابنــد. 
از ســؤال های کنکــور، در  برخــی  تفریحــی: 
تضــاد بــا هــدف درس دینــی قــرار می گیرنــد. 
ــت  ــن اس ــم ای ــوان معل ــه عن ــا ب ــی م ــدف اصل ه
عالقــه  دیــن  بــه  نســبت  دانش آمــوز  در  کــه 
ایجــاد کنیــم. بــرای مثــال، در کنکــور ســؤالی 
پاســخ  بــرای  طــرح می شــود کــه دانش آمــوز 
بــه آن بایــد آیــه را از حفــظ داشــته باشــد. وقتــی 
دانش آمــوز بــا چنــد ســؤال از ایــن دســت در 
ــی  ــه درس دین ــور مواجــه می شــود، نســبت ب کنک
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــد. می ت ــدا می کن ــی پی بدبین
ــا  ــگاه ها، ب ــه دانش ــور ورود ب ــؤال های کنک ــه: س ک
ــی  ــدارس هم خوان ــی م ــای درس ــوای کتاب ه محت
ــرح  ــور ط ــه در کنک ــؤال هایی ک ــرا س ــد. زی ندارن
می شــوند، بــا محفوظــات دانش آمــوزان ارتبــاط 
ــای  ــان کتاب ه ــدف مؤلف ــه ه ــی ک ــد. در حال دارن
دیــن و زندگــی و هــدف معلمــان در آمــوزش 
ــدرت  ــت ق ــوزان، تقوی ــه دانش آم ــا ب ــن کتاب ه ای
ــه  ــور ب ــذا کنک ــت. ل ــوزان اس ــتنباط دانش آم اس

ضــرر ایــن درس تمــام می شــود. 
بسطامی: بنده تیتروار عرض می کنم:

1. استانداردســازی ســؤاالت کنکــور مطــرح  اســت 
کــه از ســال 1394 بــه بعــد ســعی شــد ایــن کار بــه 
ترتیــب در رشــته های علــوم تجربــی، علــوم ریاضــی و 

بعــد در رشــتة علــوم انســانی انجــام شــود.
2. برخــی از مؤسســه ها، هدفمنــد و بــا برنامــه 

نمی  توانــد  آموزش وپــرورش  ولــی  می کننــد،  کار 
ــال های  ــه در س ــی ک ــد. در حال ــل کن ــد عم هدفمن
ــی و  ــای کمک آموزش ــاپ کتاب ه ــف و چ ــر تألی اخی
تســتی کنکــور درخــور توجهــی در ســطح متوســطة 
ــر  ــد و ه ــده نش ــه« دی ــارات مدرس ــری از »انتش نظ

ســال هــم ضعیف تــر می شــود.
3. تکنیکــی بــودن کتاب هــای کمک آموزشــی، 
دانش آمــوزان را بــرای فهــم تکنیــک آن هدایــت 
می کنــد، لــذا اســتفاده از ایــن کتاب هــا بــرای 
ــواد  ــم و س ــرف عل ــرا ص ــود. زی ــزام آور می ش ــه ال بچ

نمی کنــد. را  کار  کفایــت  دانش آمــوز 
4. بیــن اهــداف کالن نظــام آموزشــی کشــور کــه در 
ــنجش  ــازمان س ــا س ــی دارد، ب ــرورش تجل آموزش وپ
و مؤسســه های کنکــور تفــاوت ســاختاری وجــود 
دارد. همان طــور کــه همــکاران گفتنــد، هــدف برنامــة 
درســی ایــن اســت کــه دانش آمــوز محتــوا و مفاهیــم 
ــوز  ــور، دانش آم ــل کنک ــه دلی ــی ب ــد، ول را درک کن
ــر مؤسســة کنکــور  ــه شــدت تحت تأثی ــای او ب و اولی
و ســازمان ســنجش قــرار دارنــد. آنــان از معلــم 
ــت  ــا را هدای ــاس بچه ه ــن اس ــر همی ــد ب می خواهن

کنــد.
5. تغییراتــی در کتاب هــای درســی دیــن و زندگــی 
ــاًل در  ــی را مث ــا محدودیت های ــد ت ــود آمدن ــه  وج ب
ــود  ــور به وج ــه های کنک ــرای مؤسس ــات ب ــة آی زمین
ــه  ــم ک ــات و مفاهی ــد و از پیچــش و تناســب آی آورن
ــا  ــود. ی ــته ش ــد، کاس ــر می کن ــوز را درگی دانش آم
برخــی از مفاهیــم، ماننــد توحیــد ذاتــی و افعالــی و...، 
ــای درســی حــذف  ــه از کتاب ه ــد دوره اســت ک چن
شــده اند، امــا هنــوز در کتاب هــای مؤسســه های 
کنکــور از آن هــا اســتفاده می شــود. زیــرا ایــن 
ــد،  ــی دارن ــادی و مال ــاًل اقتص ــدف کام ــه ها ه مؤسس
می  خواهنــد کتاب هــای خــود را خیلــی غنــی و 
ــد.  ــور نشــان دهن ــؤاالت کنک ــه س ــک ب بســیار نزدی
ــاال  ــا را ب ــات بچه ه ــد و محفوظ ــن کار را می کنن ای
می برنــد و دانش آمــوز هــم بــه آن هــا احســاس نیــاز 
ــتری  ــاط بیش ــور ارتب ــا کنک ــرا ب ــد. زی ــدا می کن پی
دارد. بدیــن ترتیــب می خواهنــد آموزش وپــرورش 
ــد و  ــود کنن ــای خ ــت ها و برنامه ه ــلیم سیاس را تس
البتــه نیروهایــی در ســازمان ســنجش نیــز بــه آن هــا 
ــری  ــائل فک ــن مس ــرای ای ــد ب ــانند. بای ــدد می رس م
کــرد، زیــرا تــا کنکــور باشــد، همــه بــا ایــن معضــالت 

ــد.  درگیرن

é اگر سخن پایاني دارید بفرمایید:
ــن و زندگــی رســالت بزرگــی  ــدی: درس دی محم

 به دلیل کنکور، 
دانش آموز و 
اولیای او به 
شدت تحت تأثیر 
مؤسسة کنکور و 
سازمان سنجش 
قرار دارند. آنان از 
معلم می خواهند 
بر همین اساس 
بچه ها را هدایت 
کند
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دارد. جامعــه از ایــن درس و معلمــان آن توقع دارد که 
ــردار  ــار و خوش ک ــا ادب، خوش رفت ــی ب دانش آموزان
ــی  ــت کنون ــا در وضعی ــد. ام ــه بدهن ــل جامع تحوی
جامعــه، توقــع بجایــی نیســت. بــه دلیــل عواملــی کــه 

ــم:  ــرض می کن ع
1. همــکاران مــا در مدرســه مشــکالت فــراوان دارند 

کــه نمی تواننــد بــه رســالت خــود عمــل کننــد.
ــن  ــاب درس دی ــوای کت ــر، محت ــکل دیگ 2. مش
و  آیــات  از  نــکات  بیشــترین  اســت.  زندگــی  و 
ــات  ــرای آی حدیــث هســتند. مــا احتــرام خاصــی ب
ــه  ــم ک ــه داری ــتیم و وظیف ــل هس ــث قائ و احادی
تابــع آیــات و احادیــث باشــیم. امــا بــه نظــر بنــده، 
ــد  ــی بای ــن و زندگ ــد. درس دی ــاده روی کرده ان زی
ــتر  ــر بیش ــال حاض ــد. در ح ــی باش ــفی و تعقل فلس
رنــگ تعبــدی دارد. کار دانش آمــوز ایــن شــده 
اســت کــه تشــخیص بدهــد، حدیــث از کــدام امــام 

ــت. اس
ــالن  ــه ف ــند ک ــؤال می پرس ــرح س ــکاران در ط هم
حدیــث از کــدام امــام اســت و در کنکــور هــم چنیــن 

ســؤالی داریــم.
3. معلمــان در راســتای تغییــر کتــاب درســی دیــن 
و زندگــی بایــد آموزش هــای اساســی ببیننــد. صــرف 
آموزش هــای مجــازی و کوتاه مــدت ضمن خدمــت 
کافــی نیســت. حتــی اگــر الزم باشــد، بایــد روحانیون 
بزرگــوار و عالــم، و دبیــران باتجربــه، اثرگــذار و 

ــوند. ــوت ش ــس دع ــرای تدری ــر ب صاحب نظ
را  خــود  زحمــت  مدرســه  در  مــا  دبیــران   .4
ــی در  ــازند. ول ــایی می س ــام نارس ــا تم می کشــند و ب
ــاد،  ــم، مثــل اعتی ــی داری محیــط خانواده هــا معضالت
طــالق، فقــر، بی ســوادی و برنامه هــای آن چنانــی 
ــا  تلویزیــون کــه تحقــق اهــداف دیــن و زندگــی را ب

ــد. ــه رو می کنن ــع روب موان
5. جامعه نیز مانع دیگری است.

مــا به عنــوان مؤلــف کتــاب درســی و 
ــم؟ ــم بکنی ــه کار می توانی ــم چ ــوان معل به عن
اســالمی: بنــده مــواردی را بــرای یــادآوری و 
گاهــی به صــورت ســؤال یادداشــت کــرده ام کــه 

می خوانــم تــا حــرف پایانــی بنــده باشــد:
1. در صفحــة 9 کتــاب آمــده اســت: »آیا دســتگاه تفکر 
ــه ایــن ســؤال ها پاســخ  ــد ب ــه تنهایــی می توان انســان ب
ــد:  ــوز می پرس ــرا ؟« دانش آم ــد؟ چ ــع ده ــل و جام کام
دســتگاه چیســت؟ بایــد از واژه هایــی اســتفاده کــرد کــه 

دانش آمــوز متوجــه شــود.
ــت  ــیوة هدای ــمت ش ــة 9 در قس ــن صفح 2. در همی

خداونــد آورده انــد کــه: خداونــد هــر مخلوقی را متناســب 
بــا ویژگی هایی کــه در وجــودش قــرار داده اســت، هدایت 
ــه 50  ــوط ذکــر نشــده یعنــي آی ــة مرب ــا آی ــد. ام می کن
ســوره طــه، و مطلب غیرمســتند و بی معنی شــده اســت.
ــارة فطــرت مشــترک، منشــأ دیــن واحــد، و  3. درب
ارتبــاط بیــن فطــرت و روح انســان و نفــس در صفحــة 
18، بایــد بــا توضیــح بیشــتر و دقیق تــر بیایــد. دربــارة 
ارتبــاط بیــن دیــن و مذاهــب مختلــف هیــچ نکتــه ای 

حتــی بــرای مطالعــه نیامــده اســت.
4. در صفحــة 50 کاش بــرای واژة طاغــوت مصــداق 
قرآنــی بیــان می شــد. اگــر در پانوشــت بیایــد، کفایــت 
ــند:  ــة 50 می پرس ــب صفح ــورد مطل ــد. در م می کن
اگــر خداونــد عصمــت را از همــان ابتــدا بــرای 
ــازی  ــه نی ــت، چ ــاری اس ــرار داده و اجب ــران ق پیامب
ــا عصمــت  ــد. آی ــا باش ــی  آن ه ــه ویژگ وجــود دارد ک

ــت( ــبه عصم ــب دارد؟ )ش ــات و مرات درج
ــا  ــند: آی ــة 66 می پرس ــب صفح ــورد مطل 5. در م
ــة »اطاعــت« اســت  ــر« کــه مکمــل آی ــث جاب »حدی
می رســاند،  را  اکــرم)ص(  پیامبــر  آینده نگــری  و 
معجــزة آن حضــرت به حســاب می آیــد؟ زیــرا زمانــی 
کــه هیــچ امامــی نبــوده اســت اســامی آنــان را ذکــر 

می کنــد.
6. در مــورد مطلــب صفحــة 84 می پرســند: حدیــث 
ــه عصمــت  »علــی مــع الحــق و الحــق مــع علــی« ب

اشــاره دارد یــا عدالــت؟
ــی  ــة 126 و پاورق ــب صفح ــه مطل ــه ب ــا توج 7. ب
صفحــة 130، تفــاوت بیــن عــروج و غیبــت بــه 

توضیــح نیــاز دارد.
8. بــا توجــه بــه مطلــب صفحــة 125، دربــارة 
ــژه  ــج( و به وی ــرت مهدی)ع ــد حض ــی تول چگونگ
زیــادی  ســؤال های  حضــرت،  آن  مــادر  دربــارة 
ــح  ــت توضی ــل در پانوش ــت حداق ــود. الزم اس می ش

الزم بیایــد.
9. در کل صفحــة 161 هیــچ توضیحــی دربــارة 
عنــوان »خودعالــی و خوددانــی« وجــود نــدارد. دربارة 
ــالت در  ــن تمای ــة ای ــه »ریش ــه ک ــن صفح ــؤال ای س
وجــود انســان چیســت؟« توضیحــات منــدرج، پاســخ 

ــد. ــؤال را نمی دهن ــن س ای
10. در صفحــة 174، دربــارة وظایــف رهبــر در جامعــة 
ــی  ــد، ول ــی را آورده ان ــات نکات ــرآن و روای اســالمی، از ق
ــا پانوشــت  هیــچ مصداقــی از آیــه و روایــت در متــن ی

نیامــده اســت کــه ایــن نقــص بایــد برطــرف شــود.

ــو  ــن گفت وگ ــرکت در ای ــت ش ــما باب é از ش
ــم. ــکر می کنی تش

درس دین و 
زندگی باید 

فلسفی و تعقلی 
باشد. در حال 
حاضر بیشتر 
رنگ تعبدی 

دارد. کار 
دانش آموز این 
شده است که 

تشخیص بدهد، 
حدیث از کدام 

امام است


