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ﻫﯿﺌﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی

امیرحسین صبوری
حتماًواژةهیئتزیادبهگوشتانخوردهاست.باشنیدناین
کلمهمعموالًبهیادمجالسوعــظوروضهودعامیافتیم.در
«فرهنگلغتعمید»برایهیئتاینمعانیذکرشدهاند:
.1کیفیت،شکل،وصورتچیزی؛حال؛شکل؛صورت
.2عدهودستهایازمردم
.3نجوم؛علمیکهدربارةستارگانبحثمیکند؛ستارهشناسی.
جمعدومعنــایاول،بهصورتیکهمعنایاصطالحیورایج
هیئترابهذهنمتبادرکند،شــایداینگونهباشدکههیئت
ازجمعدستهایازمردمبهشکلوصورتیمعینو
عبارتاست
ِ
مرسوم.بنابراین،هیئتبهخودیخودیکاتفاقجمعیاست.
هرکسبگویدخودشبهتنهاییهیئتیداردودیگرانیدرآن
نقشیندارند،حرفبیمعناییزدهاست.
ازطرفیوبراساسمعنایسومفرهنگعمید،هیئتازقدیم
بهعلمستارهشناســیونجوماطالقمیشدهاست.ابنسینا،
ابوریحان بیرونی،غیاﺙالدین جمشید کاشانی،خیامو
خواجه نصیرالدین طوسی،عالوهبراشرافبرچندینعلم
تخصصــی،ازمعروفترینعالمانعلمهیئــتدرتاریخایران
بودهاند.کارویژةمنجمان،کشفارتباطاتمنظماجرامآسمانی
است؛ارتباطاتیکهموجبتغییرفصلها،پدیدههایکیهانیو
یافتنجهتومسیراست.ازهمهمهمتر،کشفنظامبیکرانو
شگرفخلقتدرشناختاینارتباطاتنهفتهاست.
متأسفانهامروزهبابشدهاستکهکارهایدستهجمعیوبینظم
اموریکهمســئولوپاسخگویمعینی
راکارهیئتیمینامند.
ّ
ندارند،هیچکسیسرجایخودشنیست،همهدرهمهچیز
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دخالتمیکنندوخالصهنظموســاختاریدرکارنیســت،در
اصطالحبعضیعوامبهکارهیئتیمعروفشــدهاست؛حالآنکه
معنیهیئتچیزیجزنظمونظاموساختاررابرنمیتابد.
شــایداگرهیئتبهمعنایواقعیکلمهتشکیلواجراشود،
چیزیجــزفعالیتجمعیمنظموســاختارمنداتفاقنیفتد!
ِ
ازقدیمهماینگونهبودهاســت:مسئولجفتکردنکفشها
یکنفراست،مسئولخریدفردیدیگر.گروهیبهفضاسازی
شوند،آنهمبامسئولیتفردیمعین،آشپزخانة
مشــغولمی
ّ
هیئــترایکنفــرادارهمیکندوخالصههــربخشهیئت
مســئولمشخصیداردکهاوهمپاســخگوبهمسئولیابانی
اصلیهیئتاست.ازآنجاکههرکسباتوجهبهتوانمندیخود
درجایگاهشقرارگرفتهاست،حتماًاموربهبهترینشکلوبا
نظمیمثالزدنیانجاممیگیرند.
یکضعفساختارهایکاغذیوماشینی،افتانگیزهدرتکتک
جایگاههاست.امادرساختارهیئتایناتفاقبهندرتمیافتد،چرا
کههرکسیبااختیارخودوبراساساحساسدِینیکهبهدستگاه
اهلبیتدارد،باشوقوانگیزةدرونی،مشغولانجاموظیفةخود
میشود.پسبازدهیفعالیتهیئتیدوچندانمیشود.
ازایــنمقدمةطوالنیکهبگذریم،امروزهودرجامعةایرانی،
فردمحوریمتأثرازجامعةغربی،ونبودتوفیقدرامورجمعی،
ِ
بهآفتیبزرگتبدیلشــدهاســت.نظامهایآموزشیپیشرو
بهایننتیجهرســیدهاندکهبرگزاریبرنامههایگروهیبرای
دانشآموزان،هوشاجتماعیرارشــدمیدهدوتوانگروهی
رادرآنهاباالمیبرد.لذادرآموزشوتربیتگروهی،کارهای

گوناگونی تعریف میکنند.
ظرفیت بســیار بزرگی که در کشــور ما برای تعریف فعالیت
گروهی وجود دارد ،همین هیئت است .مناسبتهای مذهبی در
طول سال ،تنوع در این مناسبتها مانند عزا ،جشن و مناجات و
انگیزههای درونی قوی ،ویژگی منحصربهفردی برای هیئتهای
دانشآموزی فراهم میکند.
نتیجة طبیعی برگزاری هیئت دانشآموزی ،تقویت روحیة کار
جمعی در برگزارکنندگان است .آفتهایی اما در کمین هستند
که باید به آنها توجه شود؛ از جمله:
مربیــان مدرســه تا جــای ممکــن انجام امــور را به
دانشآموزان بســپرند .گاهی دیده شــده است ،از ایده تا
اجرا با دخالت مســتقیم مربی مدرسه انجام میشود .این
اتفاق رشدی برای دانشآموز به بار نمیآورد.
توقــع مخاطبان از هیئت دانشآمــوزی باید تعدیل
شــود .انتظاری که از هیئتی بزرگ ،معروف و قدیمی
داریم ،ربطی به هیئــت دانشآموزی ندارد .باید اجازه
دهیم بچهها اشــتباه کنند و خود به آن پی ببرند .چه بسا بهرة
ِ
جلسات بیریا کمتر از جلسات منظم و صاحب
معنوی در این
اسم و رسم نباشد!
در هیئتهای مرسوم ،هر کسی با توجه به توانمندی
خود در جایگاهش قرار میگیرد .دانشآموزان اما در
شرایطی قرار دارند که هنوز استعدادهای بالفعل آنها
بروز نكرده اســت .بنابراین ،تقسیم کار در آنها باید بهگونهای
بچرخد که در مناســبتها ،هر دانشآمــوز وظایف گوناگون را
تجربه کند .این خود به شکوفاشدن استعدادهای آنها کمک
میکند و باعث میشود آن دانشآموز هم بهتر به نقاط قوت و
ضعف خود پی ببرد.
جمعی دانشآموزی ،دیده
کار
هر
در
اســت
طبیعی
ِ
شدن برای تک ِ
تک دانشآموزان مهم است .ناخودآگاه
رقابت شــکل میگیرد و این با روح هیئت ناســازگار
اســت .هیئت و جلسة ذکر و توســل برای دور کردن انسان از
نفس و پاکی دل از زنگارهاســت .باید اخالص را باال ببرد .پس
مربیان همراه ،توجه به این امر است .گاهی
یکی از وظایف اصلی
ِ
مربیان با توجه بیشتری به عدهای خاص یا تشویق آنها بیش
از حد لیاقتشان و بیتوجهی به زحمت سایرین ،به ایجاد رقابت
منفی در برنامههای جمعی دامن میزنند.
هیئــت دانشآمــوزی نبایــد خــود را در رقابت با
هیئتهای بزرگ و محبوب وارد کند .این امر نهتنها از
اخالص هیئت کم میکند ،بلکه توجه برگزارکنندگان
را بیــش از حد به ظواهر و فرم جلــب میکند .به این ترتیب،
دانشآموزان ســطحی و پرتوقع بار میآینــد و از پرداختن به
تعالیم عمیق اهلبیت محروم میشوند.
تمامی این آفتها در واقع تهدیداتی هســتند که با مدیریت
درست مســئوالن مدرســه ،به فرصت ایدهآل تربیتی تبدیل

خواهند شد .تجربة نگارندة این سطور در مدرسه
کرات مشــاهده کردهام ،هرگاه هیئتهای
این است که به ّ
دانشآموزی با توجه به جزئیات تربیتی انجام شدهاند ،جز رشد
روحی ،معنوی و گروهی دانشآموزان ،نتیجهای نداشته است.
این اتفاق در گروههای ســنی پایینتر به وضوح دیده میشود.
جایی که انگیزهها در اوج بیآالیشی هستند ،اثر این کار جمعی
با محوریت قرآن و اهلبیت (عليهما السالم) مانا ،سریع و دقیق
اســت .لذا الزم است برگزاری هیئت دانشآموزی در گروههای
سنی پایینتر مورد توجه قرار بگیرد.
یکی از تجربههای من از این قرار است:
جمعی از دانشآموزان دورة متوســطة اول ،در مناسبتهای
گوناگون ،در مدرســه هیئت دانشآموزی برگزار میکردند .در
بیشتر موارد هم ســایر دانشآموزان مخاطب هیئت بودند .در
موارد نادری هم اولیای دانشآموزان و عموم مردم در مراســم
شرکت میکردند .نتیجة سه ســال فعالیت مدرسه و برگزاری
آموزی مراســم مدرســه منجر شــد تا دانشآموزان آن
دانش ِ
دورة تحصیلی ،پس از ورود به دورة متوســطة دوم ،یک هیئت
تأسیس کردند .اعضای رسمی این هیئت لزوماً همکالسیهای
آنها در متوســطة دوم نبودند .بلکه آن دسته
از دوستانشــان که برای تحصیل در مدرســة برگزاری
دیگری ثبت نــام کردند ،در کنار آنها حضور برنامههای
داشتند.
گروهی برای
امنا
هیئت
اعضــای
خودشــان
اینکه
جالب
دانشآموزان،
را انتخاب كردند ،براســاس نمودار ســازمانی هوش اجتماعی
تقسیم کار دقیق انجام دادند و با نیتی پاک و
را رشد میدهد و
البته با همراهی مربیان مدرسه ،جلسات خود
را بهطور منظم پیــش بردند .ناظر بیرونی به توان گروهی را در
وضوح شاهد رشد فزایندة توانمندی این گروه آنها باال میبرد
از دانشآموزان نسبت به همساالنشان بود .در
واقع ،عالوه بر برکاتی معنوی که در این زمانه از نان شــب هم
برای نوجوان واجبتر است ،رشد فردی و گروهی این کار بسیار
مهم و قابل دسترس است.
هیچ ایرادی ندارد که در هیئت دانشآموزی ،خالقیت در فرم
داشته باشــیم ،بلکه مطلوب است مث ً
ال سخنرانی را به مباحثه
تبدیل کنیم یا ســخنرانی و مداحی را هم دانشآموزی کنیم.
قرآنمحورشــدن هیئتهــای دانشآموزی هم بســیار مهم و
اثربخش است.
در نهایت باید اشاره کنیم ،اثربخش نهایی به هر امری خدای
متعال اســت .پس کار بــرای رضای خدا ذیــل پرچم قرآن و
اهلبیت  (عليهما السالم) میتواند بیشترین اثر را داشته باشد و
اگر این کار گروهی باشد ،از آنجا که دست خدا همراه جماعت
اســت ،حتماً اثربخش و مفید خواهد بــود .بنابراین ،برگزاری
هیئتهای دانشآموزی برای مدرسهای با رسالت تربیتی ،دیگر
امری مستحب نیست ،بلکه واجبی است مستمر.
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