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 دکتر محمدرضا سنگری: بسم اهللا 
الرحمن الرحيم. ســالم و خوشامد عرض 
می کنم خدمت دوســتان و استادان عزيز 
و بزرگوارم که لبيــک گوی دعوت مجلة 
رشــد آموزش زبان و ادب فارسی شدند 
تا توفيق گفت و گــو دربارة جذابيت را که 
از مســائل مهم در تدريس ادبيات است، 

داشته باشيم. 
ابتــدا بايد ببينيــم ادبيــات جذابيت و 
ربايش دارد يا نه. پاسخ اين است که ذات 
ادبيات رباينده است و کشش دارد. سبب 
ايــن موضوع را در چند مســئله می توان 
يافــت؛ اول اينکه ادبيات ذاتًا زيباســت 
و هميــن زيبايــی و گره خوردگی با ذوق 
انسان زمينه ساز جذابيت ادبيات می شود. 
نکتــة ديگری که به همــان عالم زيبايی 
برمی گردد، آهنگ و موســيقی موجود در 
ادبيات و شــعر است. متن منثور ادبی هم 

آهنگين است ، سبب ربايش می شود و با 
ذهن و عاطفة انســان گره خوردگی دارد. 
به همين ســبب، در حافظــة جامعه مان 
را می توانيم  فراوانــی  ادبــی  متن هــای 
بيابيم؛ ســروده هايی که مــردم آن ها را 
 حفــظ کرده اند يا نکته ها و جمله هايی که 
شــاخص اند و به ســبب بافت ادبی ای که 

دارند، با حافظه و ذهن گره خورده اند. 
نکتة ديگری که ادبيات را جذاب می کند، 
پرداخت شــگفت آور مضاميــن و مفاهيم 
در ادبيات اســت. همان مفاهيم معمولی 
و عادی را شــاعر و نويســندة ما با بافت 
و ســاختی نــو عرضه می کنــد و همين، 
زمينه ساز شگفتی می شود و وقتی شگفتی 
ايجاد شــد، جذابيت هم در پی آن است؛ 
يعنی اصوًال شگفتی، شيفتگی و شکفتگی 
در پی دارد. اين طبيعت ادبيات است که 
شايد بتوان وجه ديگری هم بدان افزود و 
آن، وجه روايی و داستانی است که ما در 

جواهر مؤذنی

 راهکارهای 

 به تدريس ادبيات

 اشاره 
ماه  بهمن   ۱۴ دوشنبه  روز  در 
۱۳۹۸، نشستی با عنوان راهکارهای 
ادبيات  تدريس  به  افزايی  جذابيت 
در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان 
که  شد  برگزار  درسی  کتاب های 
سردبير،  سنگری،  محمدرضا  دکتر 
شورای  عضو  داودی  حسين  دکتر 
نويسندگان مجله، بهياد صديق پور و 
صمد نعمانی، دبيران با سابقة زبان و 
ادبيات فارسی و جواهر مؤذنی مدير 

داخلی مجله درآن حضور داشتند. 
همراهان  و  مخاطبان  از  اگر 
هميشگی مجلة رشد آموزش زبان 
باشيد، می دانيد که  فارسی  ادب  و 
پيش از اين و در نشست های قبلی، 
عوامل مطلوب و عوامل نامطلوب در 
با حضور معلمان و  تدريس ادبيات 
مطرح  فارسی  ادبيات  کارشناسان 
بحث های  و  بررسی  مورد  و  شده 
کارشناسانه قرار گرفته است. اکنون 
و در اين نشست، روش های افزايش 
جذابيت در تدريس ادبيات بررسی 

می شود. 
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ادبيات داريم. ادبيات معموًال يک ساختار 
روايی دارد؛ يعنی با داســتان و تمثيل و 
َمثل ســر و کار دارد و به همين ســبب، 

جذاب و رباينده است. 
ســؤاالتی که بــا عنايت به دســتور اين 
جلســه مطرح اســت، به هم نزديک  اند؛ 
اول اينکه چه عناصری بر جذابيت کالس 
درس ادبيات می افزاينــد و برعکس، چه 
عناصــری از جذابيت کالس درس ادبيات 
می کاهند؟ چگونــه درس ادبيات را برای 
دانش آموزان جذاب تر و پذيرفتنی تر کنيم  
و چگونه با مشارکت دانش آموزان، کالس 

ادبيات را پوياتر و فعال تر سازيم؟ 
سازه های کالس هم در اينجا مورد بحث 
قــرار می گيرند؛ مثًال خــود معلم يکی از 
اين جاذبه هاســت. اگر معلم جذاب باشد، 
جذابيت او (نگاه، صدا و چهره) بر جذابيت 
کالس می افزايد. همچنين است جذابيت 
فضای درس و ابزاری که معلم برای القا و 
انتقال بهتر درس از آن اســتفاده می کند. 
دارند  آموزشــی  جديدی وجود  ابزارهای 

که با بهره گيری از آن ها می توان درس را 
چندرســانه ای کرد؛ مثًال تصوير، موسيقی 
و نمايــش می تواننــد کالس ادبيــات را 

جذاب تر کنند.  
بدهيــد.  پاســخ  را  اول  ســؤال  فعــًال 
زيادی  ســال های  همة شما  خوشبختانه 
اســت که تدريــس می کنيــد و به خوبی 
می دانيد که تدريس چه الزامات و التزامات 
و پيوستارهايی دارد. ياريگر ما باشيد تا از 

کارآزمودگی تان بهره گيری کنيم.  
  دكتر حســين داودی: بسم اهللا 
الرحمن الرحيم. من صحبت هايم را با يک 
خاطره و آياتی از قــرآن آغاز می کنم. در 
ســال ٤٢ و ٤٣ در تهران دانشــجو بودم. 
استاد ما، آقای بديع الزمانی، بسيار باسواد 
بــود، جزوه ای به ما داد که به ادبيات قبل 
از اســالم مربوط می شد و گفت اين متن 

را بخوانيد. کل متن دربارة عشق و مغازله 
و همه اش معّلقات سبعه بود؛ در حالی که 
ما تازه وارد دانشــگاه شــده بوديم و تازه 
می خواســتيم با زبان عربی آشــنا شويم. 
انگار می خواســتند به صورت حساب شده 
و رندانه ما را از زبان عربی بيزار کنند. در 
آن سال ها ما حتی يک صفحه هم قرآن و 

نهج البالغه نخوانديم. 
خداونــد در ســورة شــعرا می فرمايــد: 
«َوالُشــَعراُء َيتَِّبُعُهُم الغاُون». اين آيه و سه 
آية بعد از آن، يعنی چهار آية پايانی سورة  
شعرا، در مدينه بر پيامبر (ص) نازل شد؛ 
هرچند که ســورة شعرا مّکی است. کفار، 
البته  پيامبر (ص) را شــاعر می دانستند. 
ايــن اعترافی بود از ســوی کفار مبنی بر 
اينکــه نفــوذ کالم پيامبــر(ص) و آيات 
قــرآن چقدر زياد اســت. خداوند در اين 
آيه می خواهد اين نکتــه را بيان کند که 
مقولة شــعر يک چيز است و مقولة وحی، 
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چيزی ديگر. شعرا قبل از ورود اسالم هم 
حضور جّدی و پر رنگی داشتند و کسانی 
که شهوت پرســت و می خــواره بودند، از 
آن هــا پيروی می کردنــد. خداوند در اين 
آيه می فرمايد: پيامبر شــاعر نيست؛ زيرا 
ـ   بــه دنبال  غــاوون ـ  يعنــی گمراهان 
شــعر می روند. خدا می خواهد مشخصات 
اين گونه شــعرا را بيان کند. «اََلم َتَر اَنَُّهم 
فی ُکلِّ واٍد َيهيمــُوَن» ؛ آيا نمی بينی که 
اين شعرا در هر وادی سرگردان اند؟ يعنی 
مثًال امروز از کســی خوششــان می آيد 
و بــه نفع او شــعر می ســرايند و فردا از 
دست آن فرد ناراحت می شوند و هجوش 
می کنند. «َو اَنَُّهم َيقولوَن ما ال َيفَعلوَن» : 
حرف هايی می زنند که خودشان به آن ها 
عمل نمی کننــد. خداوند اين ويژگی ها را 
برای اين گونه شــاعران برمی شمرد و بعد 
استثنا می گذارد؛ اين استثنا که درآية بعد 
قائل می شود خيلی مهم است: «اِالَّ اّلذيَن 
آَمنُوا َو َعِمُلــوا الّصاِلحاِت َو َذَکُرواَهللا َکثيراً 
َوانَتَصرُوا ِمن َبعِد ما ُظِلموا َو َسَيعَلُم الَّذيَن 
َظَلمُوآ َایَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلبُوَن» : مگر کسانی 
که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
و خدا را بسيار ياد می کنند و پس از آنکه 
انتقام می گيرند  به آن ها ستم می شــود، 
و اهل مقاومت هســتند و به ســرنگونی 

ظالمان اميدوارند. 
بنابراين، معلمی کــه در نظام جمهوری 
اســالمی تدريس می کند و بــه تعبير و 
تأکيد رهبــر انقالب بايد به اســالم ناب 
برگردد و بــه فضای قرآنی تکيه کند و به 
آن معتقد شود، در کالس وقتی می خواهد 
کند  تدريس  ادبيــات  دانش آموزان  برای 
بايد وارد اين اســتثنا شود که خداوند در 
آية آخر سورة شــعرا فرموده است. مانند 
شــاعرانی که وقتی آثارشان را می خوانيم 
دائــم به ياد خدا می افتيم؛ مثل حافظ که 

اشعارش يادآور خداست. 
قبًال در صفحة اول کتاب ها «بســم اهللا» 
می گذاشــتند اما اآلن آن را برداشــته اند. 
متأســفانه اخيراً باب شــده که بعضی ها 
وقتــی مقاله يــا کتابی می نويســند و به 
چاپ می رسانند، در ابتدای آن «بسم اهللا» 
نمی گذارنــد و می گويند اثر اُفت می کند؛ 

در حالی که «َوَذَکــُراَهللا کثيرًا». ما بايد با 
اديبان و شــاعران و نويسندگانی سروکار 
داشــته باشــيم که دائم ما را به ياد خدا 
بيندازنــد و اهل مقاومت باشــند؛ يعنی 
بايد ادبيات مقاومــت را به آن ها آموزش 
دهيم. طوری که به ادبيات مقاومت مقّيد، 
بــه انتقام گرفتن از ظالمــان معتقد و به 

سرنگونی آن ها اميدوار باشند(فّواره چون 
بلند شود سرنگون شود) و بدانند که زمين 
از آِن صالحان خواهــد بود. ما بايد با اين 
مجموعه تفکر، کتاب درسی را در اختيار 
دانش آمــوزان بگذاريم که الحمدهللا از بعد 
انقالب سعی شده است متونی آورده شود 
که زير اين چهار مجموعــه بماند؛ يعنی 
از شــاعران، آن هايی که ايمان آورده اند و 
عمل صالح انجــام می دهند و دائم به ياد 
خدا هســتند و در برابر ظالمان مقاومت 

می کنند و به سرنگونی ظالمان اميدوارند. 
البته از اينکه هست بايد بيشتر کار شود و 
الزم است کتاب های موجود با اين ديدگاه 
اصالح شــوند و معلم هم ادبيات را با اين 
ديد تدريس کند که ان شاءاهللا قرآنی عمل 

کرده باشيم. 
از اين   دکتر محمدرضا سنگری: 
آيات سورة شــعرا درمی يابيم که ادبياتی 
مورد تأييد ساحت ربوبی است که زيست 
کسی که آن را خلق می کند، مؤمنانه باشد 
(آَمنوا) و ُکنِش صالحانه داشــته باشــد و 
هماره در فضای ياد خدا باشد و بيدادستيز 
باشــد؛  ويژگی هايی که ادبيات متعهد را 
برای ما رقم می زند. طبيعی است ادبياتی 
که از اين جنس باشــد و اين ويژگی ها را 
داشته باشــد، پيوندش با جان و سرشت 
انســان عميق تر خواهد بود و مانا خواهد 
شــد. البته جز مانايی، زايايی هم خواهد 
داشــت و زمينة رويش روحی و روانی را 

برای مخاطب ما فراهم می کند.
نام خداوند  به  بهياد صديق پور:    
جان و خرد. ابتدا چنــد نکته را به عنوان 
مقدمــه عرض می کنم و بعــد وارد بحث 

می شوم و به پاسخ سؤاالت می پردازم. 
من فکر می کنم تدريس جذاب با تدريس 
موفق تفاوت دارد؛ يعنی عمداً اين عنوان 
انتخاب شده است. ما يک تدريس موفق و 
مؤثر داريم و يــک تدريس جذاب. گاهی 
اين ها تلفيقی از هر دو هســتند و گاهی 
اين هــا را از هم جدا می کننــد. تدريس 
ادبيات را در دو حوزه می توان بررســی و 
تلّقی کرد: يکــی در حوزة علم و آموزش، 
که بر اســاس علم و عقل است و يکی هم 
در حــوزة هنــر که به جذابيــت تدريس 
مربوط می شــود. در اين تقسيم بندی که 
ادبيات نمايشــی و ادبيات هنری اســت، 
بــه عقيدة من جذابيت بــه بخش هنری 
برمی گردد. بخش آموزشــی آن بر اساس 
علم و عقل، و بخش هنری آن بر اســاس 
زيبايی و جذابيت است. سؤال شما بيشتر 
به جنبة هنری تدريس اشاره دارد تا جنبة 

آموزشی آن. 
نکتة بعدی اين است که جذابيت تدريس 
در زمان قديم با جذابيت تدريس در زمان 

دکتر حسين داودی:
معلمی که در نظام 
جمهوری اسالمی 

تدريس می کند و به 
تعبير و تأکيد رهبر 
انقالب بايد به اسالم 

ناب برگردد و به فضای 
قرآنی تکيه کند و به 
آن معتقد شود، در 

کالس وقتی می خواهد 
به دانش آموزان ادبيات 
تدريس کند بايد وارد 
اين استثنا شود که 
خداوند در آية آخر 
سورة شعرا فرموده 

است. مانند شاعرانی 
که وقتی آثارشان را 
می خوانيم دائم به ياد 
خدا می افتيم؛ مثل 
حافظ که اشعارش 

يادآور خداست
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حاضر تفــاوت دارد. تلقی ای که در زمان 
قديم  از آموزش و پيشــرفت علمی وجود 
داشت،  بر اساس ســاختار و فضا و زمان 
گذشــته بود که با زمــان جديد متفاوت 
اســت. در قديم، تدريس خوب و جذاب 
ارائة مطلب، سخنرانِی خوب و تک صدايی 
و در نهايت يک جــزوة خيلی خوب بود. 
همين که استاد درس را به شيوة سخنرانی 
ارائه می کرد و نکته های درس را می گفت، 
تدريســش خوب محســوب می شــد اما 
اکنون با پيشــرفت فناوری و علم و آمدن 
کتاب های کمک آموزشــی، دست معلم از 
اين بابت خالی شده است؛ چون همة آن 
مطالب در کتاب ها هم هســت. اينجاست 
کــه ارزش معلم و تدريســش مشــخص 
می شود. وقتی سير تا پياز مطالب درسی 
در کتاب های کمک آموزشــی آمده، نقش 
معلم در تدريس چيست. حتی در بعضی 
کتاب هــا مطالب و نکته ها و تســت ها و 
لغت ها  و ساير چيزها خيلی بيشتر و بهتر 
از معلم گفته شــده  اســت. اينجاست که 
معلم بودن و قدرت معلمِی معلم خودش 
را نشــان می دهد. اينجاست که معلم بايد 
به دنبال جايگاه خــود در کالس بگردد. 
اگر قرار اســت معلم همان مطالبی را که 
در کتاب ها هســت بگويد، چــه فايده ای 
دارد؟ چون دانش آمــوز اين کتاب ها را تا 
پايان ســال در اختيار دارد و حتی ممکن 
است به معلم بگويد ما اين ها را می دانيم. 
اينجاســت که جذابيت تدريس در زمان 

معاصر معنی پيدا می کند. 
به عقيدة مــن هر تدريس جذاب ســه 
مرحله دارد: اولين مرحله، قبل از تدريس، 
مرحلة دوم حين تدريس و مرحلة ســوم 
پس از تدريس است. اگر معلمی تدريس را 
به درستی انجام بدهد اما برای مرحلة بعد 
از آن فکری نکند، تدريسش ابتر می ماند. 
قبل از تدريس مســائلی وجــود دارد که 
بعضی از آن ها به معلم کمتر ارتباط دارد. 
معلم بايد در کنار انواع جذابيت که شامل 
جذابيت در درس و متن و کتاب و کالس 
و معلــم و مدرســه و منطقه و اســتان و 
حتی رشتة درسی هم می شود، برای قبل 
از  تدريســش هم فکر کنــد. پس بايد به 

فضای مقدماتی و زمينه های تدريس هم 
توجه کرد. اگر خود معلم جذاب نباشــد، 
به ســختی می تواند تدريســش را جذاب 
کنــد. عوامل ظاهری و باطنــی يا پيدا و 
پنهانی هم در تدريس وجود دارند. عوامل 
پنهان در تدريس مهم تر و تأثيرگذارتر از 
عوامل آشــکار در تدريس اند. من معتقدم 
نه تنهــا در تدريس بلکه در کل زندگی ما 
و جامعه و کل جهان هســتی هم عوامل 
پنهان از عوامل پيــدا مهم تر و مؤثرترند. 
مثًال اين خلوت شــاعر اســت که شعر را 

می سازد. 
عالوه بر اين مقدمات، حتی طراحی معلم 
برای تدريِس جذاب و ايجاد کالس جذاب 
هم مؤثر اســت. عوامل پنهــان تدريس 
همان عوامل مقدماتی تدريس اند و معلم 
بايد به اين عوامل بينديشد تا تدريسش را 
جذاب کند. موضوع تدريس هم مهم است 
و اهميت دارد کــه تاريخ ادبيات تدريس 
می کنيم يا نثر و يا شــعر. معلــم بايد با 

توجه به موضوع تدريس، مقدمات تدريس 
جذاب را فراهم کند. مسلمًا معلم به صورت 
تک صدايی نمی توانــد به کالس جذابيت 
ببخشد. بايد در تدريس از عوامل پيشرفته 
پاورپوينــت، عکس،  مثــل  و جديدتری 
کليپ و صدای خوانندگان اســتفاده کند. 
بايد در تدريس، مخاطب را به کار بکشد. 
اگــر مخاطب در تدريــس فعاليت نکند، 
کالس دچار رخوت و سســتی می شود و 
ارتباط  بود.  نخواهد  موفقيت آميز  تدريس 
بين معلم و دانش آموز بايد صميمی باشد؛ 
در غير اين صــورت، دانش آموز به گوش 
کردن رغبتی نشان نمی دهد. توجه به اين 

موارد خيلی مهم است. 
يکی ديگر از مــوارد مهمی که من روی 
آن تأکيد می کنــم و در آموزش وپرورش 
ما قــدری مورد غفلــت قرارگرفته، توجه 
به حال و هوای دانش آموز در هر جلســه 
از تدريس اســت. آيا دانش آموز خسته و 
خواب آلوده، گرسنه يا ناراحت است؟ يک 

  بهياد صديق پور
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معلم باهوش تدريــس را با توجه به حال 
و هوای مخاطب خود شــروع می کند. اگر 
ســر دانش آموز روی ميز باشد، معلم ابتدا 
بايد ببيند مسئله چيســت و به او بگويد 
که ســر و صورتش را آب بزنــد و او را از 
نظــر روحی و روانی آمــاده کند و بعد از 
انگيزه بخشی تدريس را شروع کند. اين ها 
مقدمات تدريس و عوامل پنهان و روحی 
و روانی اســت. بعد از اين مــوارد،  معلم 
می تواند وارد تدريس شود. او در تدريس 
بايد دانش آمــوزان را هم به کار بگيرد؛ با 
انگيزه بخشــی و طرح پرســش و استفاده 
از عوامل کناری تدريــس مانند عکس و 
کتاب و نمودارهای مختلف و پاورپوينت و 
ساير وسايل کمک تدريس که برای آن ها 
جذاب اســت. به نظر من، موفقيت معلم 
در کالس درس چيــزی فراتر از موضوع 
درس اســت؛ يعنــی او بايد بــه چيزی 
بپردازد که دانش آموز غافلگير شود. مثًال 
اگر دربارة شــاعری صحبــت می کند که 

دانش آمــوز تا به حال تصويــر او را نديده 
اســت، عکس شــاعر روی تابلو چسبانده 
شــود. ايــن غافلگيری بــرای دانش آموز 
جذاب اســت و ضمن ايجاد انگيزه در او، 
کمک می کند که درس را بهتر فرابگيرد. 
اگر برای فهم بهتــر دانش آموز چيزی را 
که او تاکنون نشنيده است به متن درس 
بيفزاييم، تدريس جذاب تر می شــود. مثًال 
به او بگوييم «ُسهر» که در کلمة سهراب 
و ســهروردی هســت به معنی آب است. 
را نمی پسندد؛  دانش آموز چيزهای عادی 

چون می بينــد همة مطالب درســی در 
کتاب درســی و کمک درســی هســت و 
می خواهد ببينــد معلم فراتر از درس چه 
چيــزی برای گفتــن دارد. معلــم بايد با 
وسايل کمک آموزشــی و پرسشگری و به 
بحث کشيدن و ساير چيزهايی که درس 
را برای دانش آموز جذاب می کند، او را به 
درس عالقه مند ســازد. گاهی دانش آموز 
نمی تواند يک بيت را از نظر وزن درســت 
بخوانــد؛ اتفاقی که ديــروز در کالس من 
افتاد. در اين حالــت، معلم بايد يک بيت 
را با برجســته کردن و رعايت وزن شــعر 
بخواند و سپس به کل دانش آموزان بگويد 
که آن را با هم بخوانند. اين با هم خواندن 
از تک خوانی معلم و دانش آموز برتر است؛ 
چون اگر دانش آموز خجالتی باشــد، اين 
حالتــش در جمع خوانی رفع می شــود. 
نيز اگر اشتباهی در خوانش داشته باشد، 
در جمع خوانی از بين مــی رود. به عالوه، 
همــة دانش آمــوزان از حالت ســکون و 
مخاطب محــض بودن خارج می شــوند 
و گاه بــا خواندن، به ريتم خاصی دســت 
می يابند و کالس نشــاط و شــادابی پيدا 
می کنــد. دانش آموزان از حالت سســتی 
خارج می شوند و يک طرفه بودن تدريس 
از بين مــی رود. لذت ادبيــات در همين 
است که جنبه های زيبای آن را به بچه ها 
منتقل کنيم. اگر تدريس فقط به صورت 
سخنرانی يک طرفه معلم باشد و فقط نمره 
و بخش آموزشــی و علمــی درس مطرح 
باشــد، کالس به وجد نمی آيد و تدريس 

جذابيت پيدا نمی کند. 
مثًال اگــر موضوع درس تاريــخ ادبيات 
باشــد، مــن از قبــل موضــوع را تعيين 
می کنم و دانش آموزان را در گروه های سه 
چهارنفری قرار می دهم. بچه ها هم می روند 
تحقيق می کنند و خودشان از مباحثی که 
من به طور خالصه روی تخته نوشــته ام،  
يک موضوع را انتخاب و تدريس می کنند. 
مــن عکس های مربوط به درس را هم که 
به کالس آورده شــده اســت، روی تخته  
نصب می کنــم. با اين روش، دانش آموزان 
بيشتر تشويق می شــوند، بيانشان تقويت 
می شود، ترسشــان از گويندگی در جمع 

دکتر محمدرضا سنگری:
معلم بايد بداند که در 
قلمرو يادگيری به چه 
مسائلی توجه کند. اگر 

به هرکدام از هشت 
سازة آموزشی توجه 

نشود، آموزش و تدريس 
لطمه می بيند

 دکتر محمدرضا سنگری  
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از بيــن می رود، هرکــدام وظيفه ای را بر 
عهده می گيرند و احساس مسئوليت پيدا 
می کنند. وقتی بعضی از دانش آموزان بعد 
از پايان تدريس سؤال هايشــان را مطرح 
می کننــد، خــود بچه ها به آن ها پاســخ 
می دهنــد و مــن هم هر جا الزم باشــد، 
توضيح می دهــم. بنابراين، ادارة کالس بر 
عهدة خود دانش آموزان است و من فقط در 
مواردی که دانش آموز قدرت انتقال خوبی 
ندارد و يا نيازی هست، آن ها را راهنمايی 
می کنم. بــه اين ترتيب، تدريس جذاب و 
کالس فعال می شود و من می توانم نشاط 
و عالقــه را در نگاه دانش آمــوزان ببينم. 
دانش آمــوزان از مخاطــب محض بودن 
خارج می شــوند و از مشارکت در تدريس 

لذت می برند. 
 دکتر محمدرضا سنگری:  ايشان 
يک هندســة منظــم فکری نســبت به 
موضوع داشــتند. همان طور که فرمودند، 
ادبيات آموزشی محتوای درسی است که 
ارائه می شود و ادبيات هنری روش و شيوة 
عرضة درس اســت کــه می تواند آموزش 
را لذت بخش و شــيرين و جــذاب کند. 
مراحــل و عوامل پيدا و پنهان در تدريس 
و بهره گيری فعاالنــه از دانش آموز را هم 

مطرح فرمودند. 
الرحمن  بســم اهللا  ُنعمانی:    صمد 
الرحيم. من دبير زبان و ادبيات فارســی 
منطقــة چهــارده تهــران و دانشــجوی 
دکترای زبان و ادبيات فارســی دانشــگاه 
علوم و تحقيقات هســتم. با توجه به اُفت 
محسوسی که در سطح آموزشی و مدارس 
با آن مواجهيم، ســؤالی کــه آقای دکتر 
سنگری مطرح فرمودند بسيار بجا و بحث 
مهم روز اســت. در تکملة فرمايش آقای 
دکتر داودی که آياتــی از قرآن را قرائت 
فرمودند، از اين بيت خاقانی شــروانی وام 
می گيــرم که «مرا به منزل اال الذين فرود 
آور/  فروگشــای ز من طمطراِق والشعرا». 
مطابق گفتة خاقانــی در مصراع دوم اين 
بيــت، دبير ادبيات بايد بــه کار و هنرش 
ايمان داشــته باشــد. اين ايمان داشتن 
به کار تدريس ســرلوحة کار ماست. من 
معتقدم کــه اگر دبير ادبيــات به کارش 

ايمان نداشته باشد، ســاير موارد کأن لم 
يکن تلقی می شــود. دبير ادبيات از همان 
بدو ورود بــه کالس بايد به کارش ايمان 
داشته باشــد و اين موضوع را خيلی مهم 
تلقی کند. اين ايمان داشــتن بسياری از 
نارســايی های تدريــس را در خود هضم 

می کند و از بين می برد. 
من کل فرمايش آقــای صديق پور را در 
يک واژة ونــدی ـ مرّکب خالصه می کنم 
و آن «فراهــم آوری» اســت؛ يعنی معلم 
ادبيــات بايد به صــورت خودجوش برای 
خود فراهــم آوری کند. قبــل از ورود به 
کالس بايــد موضوعاتــی مرتبط با درس 
را برای خود فراهــم آورد؛ يعنی هيچ گاه 
فی البداهه و بدون عقبة فکری تدريس را 
شروع نکند؛ چون تبعاتش مشخص است 
امــا اگر با فراهم آوری وارد کالس شــود، 
شــروع کالس جذاب و مفيد و کاربردی 
خواهد شــد و دانش آمــوز طالب چنين 

معلمی اســت. او بايد حس کند که معلم 
آماده وارد کالس شــده است. مطالبی که 
معلم از قبل جمع آوری کرده اســت، بايد 
منطبق با درس جديد باشــند. مهم ترين 
مسئله اين است که ارزش ادبی منابعی که 
او تهيه کرده چقدر است و توانايی معلم در 
بيان اين مطالب در شــروع و پايان کالس 

چقدر می تواند باشــد. مــن اين موضوع 
را خيلــی مهم می دانم. يکــی از الزامات 
جذابيت بخشــيدن به درس، لحن معلم 
اســت. آن درس هنر سهراب سپهری که 
در آن گفته می شــود: «روان بود، خشکی 
نداشــت، معلم دور نبــود، صورتک به رو 
نداشت» وقتی با لحن زيبا و مناسب بيان 
گردد، بچه هــا را تحت تأثير قرار می دهد. 
نکتة بعدی اين اســت که درس بايد برای 
خود معلم مهم باشد و دانش آموز هم اين 
مهم دانســتن درس توسط معلم را حس 
کنــد. در صورتی که معلــم درس را مهم 
ندانــد، دانش آموز هــم آن را مهم تلقی 
نمی کند. نکتة ديگــر، طرز بيان معلم در 
انتقال درک مطلب است. من درک مطلب 
را يک اهرم و ستون اصلی در درس ادبيات 
می دانــم. بــه عقيدة مــن، درک مطلب 
مترادف با خود ادبيات است و تدريس آن 
بسيار اهميت دارد. شعر هزار گونه گفتن 
و هزار گونه فهميدن است. بنابراين، معلم 
بايد مجهز به بيان و توانا در تدريس درک 
مطلب باشد ؛ يعنی قدرت و شيوة آموزش 

درک مطلب را داشته باشد.
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
همان طور که آقــای نعمانی گفتند، معلم 
بايــد قبــل از شــروع درس فراهم آوری 
کنــد و بــه درس ايمان داشــته باشــد. 
اگــر دانش آموزان معلــم را قبل از درس 
نپذيرنــد، هرگــز او را نخواهند پذيرفت؛ 
يعنی پيــش از درس، معلم بايد به درون 
دانش آموز نقب بزند و راه پيدا کند. از اين 
ســال های  در  تدريس،  برای  فراهم آوری 
بعد هم می توان بهره گيری کرد. مثًال اگر 
تصاويری تهيه کرده ايد يا برای تدريس از 
وســايل صوتی و فناوری آموزشی کمک 
گرفته ايد، در ســال های بعد هم می توانيد 
از آن ها بهره ببريد. تناسب لحن و صدای 
معلم با متن بسيار مهم است؛ مثًال صدای 
آقايــان اغلب تناســب بيشــتری با متن 
حماســی دارد و برعکس، در متون تغزلی 
معموًال لحن و صدای خانم ها مناســب تر 

است.    
ظاهر و چهرة معلم هم خيلی مهم است. 
او بايد قبــل از ورود به کالس، خود را در 

صمد نعمانی:
معلم ادبيات بايد 

به صورت خودجوش برای 
خود فراهم آوری کند. 
قبل از ورود به کالس 

بايد موضوعاتی مرتبط با 
درس را برای خود فراهم 

آورد؛ يعنی هيچ گاه 
فی البداهه و بدون عقبة 
فکری تدريس را شروع 

نکند
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آينه نگاه کند و ببيند آيا خودش می تواند 
ظاهر خود را تحمل کند که انتظار داشته 
باشد دانش آموزان هم نود دقيقه تحملش 
کنند يــا نه. معلم بايد بــا ظاهری خوب 
و دل نشــين و آراســته وارد کالس شود. 

همچنيــن، بايــد درس و تدريس برايش 
مهم باشــد. اين اهميت بــه تدريس در 
حاالت و روابط معلم هم قابل تشــخيص 
اســت. معلِم بی عالقه بــه درس در طول 
تدريس دائم به ســاعتش نــگاه می کند 
و منتظر تمام شــدن کالس اســت. اين 
معلمان شــيفتگان زنگ اند و صدای زنگ 
برايشان شيرين ترين موسيقی عاَلم است. 
توجــه به اين مــوارد بــر جذابيت درس 

می افزايد. 
  دكتر حسين داودی: با توجه به 
برداشتی که از آيات قرآن داريم، بايد مرز 
را مشخص کنيم؛ چون جذابيت در مرزی 
که قــرآن تعيين می کند يــک معنا دارد 

و در خــارج آن، معنايــی ديگر. چيزهای 
جذاب زيادی وجود دارد که مجاز و مثبت 
و قرآنی نيستند. مسلمًا بچه ها انتظار دارند 
معلم برايشــان جوک تعريف کند و آن ها 
قاه قاه بخندند. اين گونــه جذابيت افزايی 

بی فايده اســت. بنابراين، حد و مرزها بايد 
مشخص شود. فرق بين معلم خوب و معلم 
جذاب مثل فرق بين باغبان است و خياط. 
کار خياط خدماتی است؛ يعنی پارچه را از 

شخصی می گيرد و به اندازة تن او می دوزد 
و به ساير مسائل کاری ندارد اما باغبان هر 
توانايی هايش پرورش  به تناسب  را  گياهی 
می دهد. نوع غذا و پرورش و مراقبت بسته 
به نوع گياه و محصولی که قرار اســت به 
بــار بيايد، متفاوت اســت. بنابراين، معلم 
هــم بايد ماننــد باغبــان جذابيت مثبت 
ايجاد کند؛ يعنی نقش پرورشی و تربيتی 
داشته باشد و دوره ها و شيوه های تدريس 
را آموزش ديده باشــد، به اصول ياددهی 
مســلط باشد، بيان فصيح و روان و جذاب 
داشته باشد، با دانش آموزان خوش برخورد 
باشد، متکلم وحده نباشد و به همه فرصت 
مشــارکت در تدريــس را بدهد.عالوه بر 
اين ها، معلم ادبيات بايد بتواند عبارت ها و 

جمله های عربی را درست بخواند. 
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
بســيار ممنونــم. اين تقســيم بندی که 
فرموديد بسيار مهم است. جذابيت گاهی 
فروکاهنــده و گاهی فرابرنده اســت. فرو 
کاهنده يعنــی اينکه در خدمت يادگيری 
و متن نباشد؛ هرچند برای بچه ها جذاب 
باشــد. اين نوعی خيانت به دانش آموزان 
اســت. فرابرنده يعنی در خدمت تدريس 
و متن باشــد. متون درسی ما هم مثبت 
هستند. گذراندن دوره های روش تدريس 

هم بسيار مهم است. 
معلم بايد بداند که در قلمرو يادگيری به 
چه مســائلی توجه کند. اگر به هرکدام از 
هشت سازة آموزشی توجه نشود، آموزش 
و تدريس لطمه می بيند. در نشســت های 

قبلی هم به اين سازه ها اشاره کرده ايم.
 يکی از اين ســازه ها خود معلم اســت. 
شــخصيت معلم و ارتباطی کــه با متن 
برقرار می کند مهم اســت. سازة دوم متن 
اســت و اگــر خصوصيــات آن را ندانيم، 
نمی توانيم درســت تدريــس کنيم. متن 
روايــی با متن غير روايی بســيار متفاوت 
است. متن تعليمی با متن تغزلی و يا متن 
حماسی متفاوت است و تدريس هرکدام 
روش خاص خود را طلب می کند. تدريس 
نثر هم با شعر متفاوت است. تدريس متن 
ديروزين با متن امروزين يکســان نيست. 

پس معلم بايد دقيقًا متن را بشناسد. 

دکتر حسين داودی:
چيزهای جذاب زيادی 
وجود دارد که مجاز و 

مثبت و قرآنی نيستند. 
مسلمًا بچه ها انتظار 

دارند معلم برايشان  
جوک تعريف کند و آن ها 
قاه قاه بخندند. اين گونه 
جذابيت افزايی بی فايده 
است. بنابراين، حد و 

مرزها بايد مشخص شود

 دکتر حسين داودی  
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ســازة سوم مکان اســت. اينکه معلم در 
چه مکانی تدريس می کند بسيار اهميت 
دارد. گاهی الزم اســت بچه ها را به بيرون 
از کالس ببريــم؛ مثــًال بــه کتابخانه يا 
نمازخانه. گاهی الزم اســت جای بعضی 
از دانش آموزان را عــوض کنيم. بعضی از 
آن ها سماعی هســتند و با شنيدن خوب 
ياد می گيرند. بعضی ديگر ديداری هستند 

و با ديدن بهتر ياد می گيرند. 
ســازة چهارم زمان اســت. معلم بايد به 
زمان تدريس توجه کنــد. حاالت روحی 
بچه ها  در ســاعت ٨ صبح با ســاعت ١١ 
قطعــًا متفاوت اســت. آيــا در فصل بهار 
تدريــس می کنيم يا در فصل زمســتان؟ 
گاهــی فصلی کــه در آن هســتيم به ما 
فرمان می دهد که درس يا فصلی از کتاب 
را تغيير بدهيم؛ مثًال بهتر اســت درسی 
را که دربارة  پاييز اســت، در فصل پاييز 

تدريس کنيم. 
ســازة مخاطب هم مهم است. معلم بايد 
شــرايط و ويژگی هــای روحــی و روانی 
و عاطفــی و جنســيتی و فيزيولوژيکی  
مخاطب خود را بشناسد و به آن ها توجه 

کند. 
ســازة بعدی ابزار اســت و معلم بايد از 
ابزارهای جنبی و کمک درســی استفاده 

 کند.
فراينــد تدريس و آغــاز و پايان آن  هم 
از ســازه های تدريس و بسيار مهم است. 
تدريس  موفقيت  نشانگر  تدريس  ارزيابی 

است و بسيار اهميت دارد. 
فضا هم از ديگر ســازه های مهم تدريس 
اســت. منظورم از فضا، نــه جغرافيا بلکه 
اتمسفر و موقعيت است؛ مثًال ممکن است 
اتفاقی کــه روز قبل افتاده، بر روح بچه ها 
ســايه افکنده باشد. شــايد دانش آموزی 
يکی از عزيزانش را از دســت داده باشــد 
يا در کالس جالباســی نباشــد و يکی از 
دانش آموزان لباس زمســتانی اش را روی 
پايش قرار داده باشــد و بــا اين کار برای 
هم کالسی اش که در کنار او نشسته است، 
مزاحمت ايجاد کند. شايد کالس در کنار 
يک خيابان شــلوغ قرار داشته باشد و سر 
و صداهــای بيرون مزاحم تدريس معلم و 

توجه دانش آموزان به درس باشــد. معلم 
نمی تواند فــارغ از اين اتفاق ها به تدريس 
بپردازد بلکه بايد برای چنين موقعيت هايی 
چاره انديشــی کند. معلم موفق نه تنها به 
اين موقعيت ها توجه می کند بلکه زيرکانه 
از آن ها بــرای جذابيت تدريســش بهره 

می برد. 
من می خواهم  بهياد صديق پور:    
ارائــه کنم که قدری  جمع بندی ديگری 
کلی نگر اســت. در تدريس مثلثی داريم 
کــه معلم يکی از اضالع آن اســت. ضلع 
دوم، دانش آمــوز و ضلــع ســوم، ابــزار 
تدريس اســت که واســطة تدريس معلم 

به دانش آموز اســت. معلم عالوه بر همة 
ويژگی ها و صفاتی که بايد داشــته باشد 
و بارها برايش برشــمرده شده است، بايد 
مخاطب شــناس هم باشــد؛ يعنی عالوه 
بر شــناخت موقعيت دانش آموز بداند که 
ظرفيت تحمل او چقدر اســت و بيشتر از 
آن تدريس را ادامه ندهد. گاهی بيســت 
دقيقه تدريس کافی اســت و اگر بيشتر از 
آن طول بکشد، دانش آموز خسته می شود 

و توجه نمی کند. 
ابزارهای کمک آموزشــی مانند عکس و 
داستان و فيلم هم که پل بين دانش آموز 
و معلم هستند، بايد به روز و متنوع باشند. 
دانش آموز معلم را با توجه به روزآمدی اش 
می ســنجد؛ مثًال معلمی که سواد رسانه 
دارد، گوشی تلفن همراهش نبايد قديمی 
باشد. معلمی که خودش با فناوری ارتباط 
ندارد، نمی تواند ســواد رســانه را آموزش 
دهد. معلمی که گوشی هوشمند ندارد و 
فيلم ها و بازی های جديد را نديده اســت، 

صمد نعمانی: خواهش 
می کنم به درس نگارش 
اهميت بيشتری بدهيم. 

در درس نگارش 
وقتی به دانش آموز بارش 
فکری می دهيم، شروع 

به حرکت می کند

  صمد نعمانی
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بهياد صديق پور:
ابزار با توجه به موضوع 
و زمان و موقعيت بايد 

تغيير کند. ابزار تدريس 
تاريخ ادبيات، نثر، شعر 
و ... با هم متفاوت اند. 

هر ابزاری برای هر زمان 
و هر مکان و موقعيتی 

کارآمد نيست

چطــور می خواهد مشــکالت نرم افزاری 
و رســانه ای دانش آمــوزان را درک کند؟ 
پس، معلم که ضلع اول مثلث آموزشــی 
ابزارهای آموزشی  بايد به روز باشد.  است، 
هم که ضلع دوم مثلث آموزشــی هستند، 
بايد جديد و به روز باشــند. به اين ترتيب، 
دانش آموز حس می کند که معلم هم مثل 
خودش به روز است و فقط جايگاهشان با 
هم تفاوت دارد. معلم برای تدريس موفق 
و جذاب بايد بيانی ســاده، روشی جديد 
و ابزاری مفيد داشــته باشد. ابزار با توجه 
به موضوع و زمــان و موقعيت بايد تغيير 
کند. ابزار تدريس تاريخ ادبيات، نثر، شعر 
و ... با هــم متفاوت اند. هــر ابزاری برای 
هر زمان و هر مــکان و موقعيتی کارآمد 
نيست. معلم بايد ابزار آموزشی را با توجه 
بــه مخاطب خــود و نــوع درس انتخاب 
کند. توجه به عوامــل پنهان تدريس نيز 
بســيار اهميت دارد. با انگيزه بودن معلم 
از عوامل پنهان تدريس است. معلمی که 
خــود را به ماديــات و موقعيت  اجتماعی 
گره بزند هيچ گاه موفق نيست. معلم بايد 
دلگرمــی اش را از جای ديگــری بگيرد. 
معلمی موفق و ســرآمد و برتر اســت که 
خودش را به جايــی ديگر گره بزند؛ يعنی 
کمال گرا باشد و خود را با ايده آل هايش و 
درنهايت با خدا گره بزند. معلم بايد معتقد 
به اين باشــد که اگر آموزش وپرورش او را 
نمی بيند و تشــويق نمی کند و قدردانش 
نيســت خدا او را خواهد ديــد. معلم بايد 
برای ارتقا و کمال و تعالی خود و افزايش 
قدرت معلمی اش تدريس کند. معلم هايی 
که توانســته اند تدريس جــذاب و موفق 
داشــته باشــند، معلم هايی هســتند که 
اين گونه فکر کرده اند و خود را به معنويت 
و کمــال وجودی خــود و خدای خويش 
گره زده انــد؛ معلمــان خــالق و زيرک و 
مسلطی که آرمان گرا هستند و به تدريس 

عشق و  ايمان دارند.
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
سپاســگزارم. گاهی اين انگارة نادرســت 
در مِن معلم وجــود دارد که اين منم که 
دارم تدريــس می کنــم؛ در حالی که اين 
منم که دارم دريافــت می کنم. اين خود 

منم که دارم رشد می کنم. کالس جريانی 
يک ســويه نيســت. يک خيابان دوطرفه 
است؛ می دهيم و دريافت می کنيم. گاهی 
لذت معلم از تدريس بيش از لذتی اســت 

که در دانش آموز مشاهده می شود.
بايد    دكتر حسين داودی: معلم 
طرح درس داشــته باشــد. تدريس بدون 
طــرح درس در دانش آموزان دلســردی 
ايجاد می کند. معلمی که به دســتور زبان 
فارسی عالقه مند است، اگر به جای تشويق 
به خواندن درســت يک شعر زيبا و ايجاد 
التذاذ در دانش آمــوزان، از آن ها بخواهد 
که فقــط ارکان و موارد دســتوری آن را 

پيدا کننــد، ارزش درس ادبيات را پايين 
می آورد و فقط بچه ها را خسته می کند و 

از جذابيت تدريس می کاهد.
ســنگری:  محمدرضا  دکتــر   
نکتــه ای که به آن اشــاره کرديد، خيلی 
مهم و کليدی اســت. گاهی معلم به يک 
شــاخة خاص عالقه و در آن تبحر دارد و 
همه چيز را از آن دريچه می بيند. درواقع، 
ندانســته هايش را به آن دانسته اش وصل 
می کند. درســت آن است که طرح درس 

متناسب با موضوع درس باشد. 
از دبيران    صمد نعمانی: بعضــی 
ادبيــات اصــول ياددهــی و يادگيری را 
نمی داننــد. از فرمايش آقــای صديق پور 
وام می گيرم و معتقدم معلم يک مجموعة 

کوچک اســت و برای باال بــردن کيفيت 
آموزش بايد از خودش شروع کند و منتظر 
مجموعة  بزرگ تر، که همــان وزارتخانه 
است، نباشــد. مدير و مشاورة تحصيلی و 
برنامه ريز آموزشــی از عواملی هستند که 

بايد در کنار معلم باشند. 
ارزشيابی های ما نامعتبرند؛ به خصوص در 
زمينة ادبيات فارسی. مثًال به دانش آموزان 
ســؤال می دهيم که شعر زير را بخوانيد و 
معنی آن را بنويســيد. اين ارزشــيابی به 
اعتقاد من معتبر نيست؛ چون دانش آموز 

را درگير عمق مطلب نمی کند.
 نکتة بعدی که مــن تجربه کرده ام، اين 
اســت که بعضی از معلمــان ادبيات ما از 
موضع خــود در تدريس ادبيات فارســی 
عقب نشــينی می کنند؛ يعنی شانه خالی 
می کننــد. مثًال در يــک کالس، معلمی 
علوم و فنون ادبی تدريس می کند و معلم 
ديگری در همان کالس عهده دار تدريس 
فارسی است. با توجه به تداخل آرايه های 
ادبی در فارســی يک و دو و ســه و علوم 
و فنــون يک و دو و ســه، معلــم ادبيات 
می گويد کــه جناس را بايــد معلم علوم 
و فنون بگويد و مــن ديگر برای تدريس 
جناس وقت نمی گذارم. اُفت تحصيلی در 
همين جا اتفاق می افتد. فاجعه و معضل از 

همين جا ريشه می دواند. 
خواهش می کنم به درس نگارش اهميت 
بيشتری بدهيم. در درس نگارش وقتی به 
دانش آموز بارش فکری می دهيم، شروع به 
حرکت می کند. اميدوارم مديران مدارس 
و برنامه ريــزان به درس نگارش بيشــتر 
اهميــت بدهند؛ به خصــوص در پايه های 
دهم و يازدهــم. با توجه بيشــتر به اين 
درس، دانش آمــوزان اصول نويســندگی 
را ياد می گيرند و شــروع به نويســندگی 
می کنند. در پايــان، خواهش می کنم به 

درس های آزاد بيشتر اهميت بدهيم.    
 دکتر محمدرضا سنگری: از همة 

دوستان بسيار ممنونم.      


