
اول  )سـال  دهـم  پایـة  زندگـي«  و  »دیـن  كتـاب 
متوسـطة دوم( را چهار تن از دبیران اسـتان كردسـتان 
در نشسـتي بـا خبرنگاران مجلة رشـد آمـوزش قرآن و 
معـارف اسـالمي نقـد كردنـد. این عده، ضمن بررسـي 
گرافیـك عمومـي ایـن كتاب، موضـوع و محتـواي هر 
درس را بـه همـراه آیـات قرآنـي منتخـب مؤلفـان و 
نیـز احكام، در بوتة نقد گذاشـتند و سـبك و سـنگین 

كردند. 
حضـور  زیـر  محتـرم  همـكاران  نشسـت،  ایـن  در 

داشـتند: 
1. امیـن زنـد؛ از قروه: 26 سـال سـابقة خدمت در 
آموزش و پـرورش دارد. ضمـن فعالیـت در سـمت هاي 
مدیریـت، معاونـت مدیر و مشـاوره، در تمـام پایه هاي 

تحصیلـي تدریس كرده اسـت. 
2. عابـد صاعـدي؛ از سـنندج: كارشـناس دینـي 
و عربـي بـا 26 سـال سـابقه. چهـار سـال سرپرسـت 
مدرسـة شـبانه روزي بوده اسـت. در پایه هاي گوناگون 
دبیرسـتان تدریس كرده و اكنون دبیر دبیرسـتان هاي 

شـاهد و تیزهوشـان است. 
3. انور محمدي؛ از سـنندج: كارشـناس ارشـد فقه 
و مبانـي حقـوق و معـارف اسـالمي، 22 سـال سـابقة 

آموزش و پرورشـي و 21 سـال تجربـة تدریـس دارد. 

4.خانـم بهي محمـدي: سـرگروه دیـن و زندگي 
اسـتان كردسـتان است. 

- گفـت و گـوی ایـن نشسـت خودمانـي و 
همكارانـه را از جاذبه هـاي بصري كتاب  شـروع 
مي كنیـم. بفرماییـد ارزیابـي شـما از طـرح و 
تصویرهـا و رنگ آمیـزي جلـد و داخـل كتـاب 
چیسـت و آن هـا را تـا چـه حـد در خدمـت 
محتـواي كتاب و موضـوع هـر درس مي دانید؟ 
دربـارة بـه روز بـودن و نبـودن طـرح و تدویـن 

كتـاب نیـز اظهـار نظـر كنید. 

زنـد: خیلـي خـوب اسـت، ولـي بـه برداشـت معلم 
بسـتگي دارد كـه از طرح هـا و تصویرهـا چـه دریافـت 
كنـد و آن هـا را بـه دانش آمـوزان منتقل كنـد. هر چه 
معلـم دقیق تـر در طرح هـا تعمـق كنـد و بیـن طرح و 
موضـوع درس ارتبـاط بیابـد، بهتر مي توانـد در تفهیم 
موضـوع درس بـه دانش آمـوز كمك كند. بـراي مثال، 
از كبوتـر، معمـاري  تركیبـي  طـرح روي جلـد كـه 
اسـالمي و آب اسـت، پاكي و معصومیت و آزادي را در 

اسـالم نشـان مي دهد. 
صاعـدي: سـؤال شـما متوجـه كتـاب دینـي پایـة 
دهـم اسـت. طـرح و تصاویـر ایـن كتـاب تـا حـدي با 
موضـوع درس هـا مرتبـط اسـت، ولـي برخـي تصاویر 
كتـاب قبلـي كه دو سـه سـال پیش تدریس مي شـد، 
حتـي مطالـب آن، بهتـر و مفید تـر از كتـاب موجـود 

رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي 
مهدي مروجي

دبیران مدارس كردستان در گفت وگو با رشد

میزگرد
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دیـن و زندگـي بودنـد. موضوع طرح و تصویـر، با تأیید 
گفتة همكار محترم، بسـتگي به ذوق و اطالعات معلم 
دارد كـه بتوانـد آن را بـا موضـوع درس مرتبـط كنـد. 
در اینجـا تصاویـر صرفـًا موقعیت تزئینـي ندارند، بلكه 
مي خواهنـد در درك محتـواي درس بـه دانش آمـوز 
كمـك كننـد.  تصویـر روي جلـد كتـاب قبلـي اول 
دبیرسـتان چنـان قابـل توجه بـود كه دو جلسـه روي 
آن وقـت مي گذاشـتیم و صحبت مي كردیـم و تازه در 
جلسـة سـوم وارد مقدمـة درس اول مي شـدیم. البتـه 
دانش آمـوزان را با گروه بندي وارد بحث سـه سـاعته اي 
بـراي همفكـري مي كردیـم. بـه  نظـرم تصاویـر خیلي 
مهم انـد و به ویـژه بـراي دانش آمـوزان در ایـن سـن و 
سـال حـرف اول را مي زننـد. »شـنیدن كي بـود مانند 
دیـدن«. تصویر هم دیـداري و دیدني اسـت. در همان 
كتـاب قبلـي، تصاویـر دو درس آخر )بحث دوسـتي و 
دوسـت یابي(، دو گل را كنار هم كشـیده بودند. خیلي 

گویا بـود... 

- لطفـًا همـة صحبتتـان را بـه كتـاب قبلي 
معطوف نكنیـد. به كتاب موجود هـم بپردازید. 
صاعدي: تصاویر بد نیسـتند، بـا پرداختن به كتاب 
قبلـي مي خواسـتم بگویـم، طرح هـا و تصاویـر كتـاب 
موجـود دیـن و زندگي پایـة  دهم ارزش هـاي هنري و 

مفهومـي كتاب قبلـي را ندارند. 

- شـما دو همكار محترم بر آگاهـي و مهارت 
معلـم در اسـتفاده از طرح هـا و تصویرها براي 
تبییـن آن هـا تأكیـد كردیـد، ولـي تصویر هـا 
بایـد چنـان انتخـاب و طراحـي شـوند كـه 
معلـم  كمـك  بـدون  دانش آمـوزان  تك تـك 
بتواننـد از آن  ها درك و دریافت خاصي داشـته 
باشـند. زیـرا كار بـراي مخاطبـان اصلي یعني 
دانش آمـوزان اسـت. از ایـن زاویـه هـم نگاه 

كنیـد و نظرتـان را بگویید. 
زنـد: نظام آموزشـي ما فقـط روي خوانـدن و حفظ 
كردن تأكید دارد و هنوز وارد درك و فهم نشـده است. 
به نظـرم، در چنـد سـال اخیـر ایـن كتاب هـا خیلـي 
خـوب تدویـن شـده اند؛ از جمله كتاب دیـن و زندگي. 
ولـي خـروج از مرحلـة محفوظـات و ورود بـه مرحلـة 
تفكـر و ادراك زمـان مي بـرد. هنـوز دانش آمـوزان بـه 
تأمـل و تفكـر عـادت نكرده اند. بایـد آرام آرام هـم ما و 
هـم دانش آمـوزان بـه ایـن سـمت برویـم كه بـا دیدن 
تصویـر بـه كنه مطلب برسـیم. ایـن كتاب هـا البته به 

ایـن جهت گیـري كمـك مي كنند. 
محمدي: در نگاه اولیه، شـكل و اندازه و رنگ آمیزي 
برخـي از تصاویـر زیـاد گویـا و واضـح نیسـتند. در 

صفحه آرایي هم مشـكالتي مشـاهده مي شـود. تصاویر 
بایـد جذابیـت داشـته باشـند تا كشـش ایجـاد كنند. 
در مجمـوع، ایـن كتـاب طرح هـا و تصاویر بـا جاذبه و 
پركشـش دارد، امـا در برخـي طرح هـا و تصویرها باید 

كرد.  تجدید نظـر 

- نـگارش و رسـم الخط آیات قـرآن در كتابي 
آموزشـي، مثـل دین و زندگـي، بیـش از آنكه 
در گـرو زیبایي باشـد، بـه بعد آسـان خواني و 
یادگیـري راحت تـر توجـه مي كنـد. آیـا ایـن 
بـرآورده  بـا رسـم الخط »كم عالمـت«  هـدف 

مي شـود؟ 

زند: رسـم الخط آیات قرآن در كتاب مشـكلي ندارد 
و دانش آمـوز مي توانـد به راحتي كلمـات را بخواند. 

خـوب  پاراگراف بنـدي  و  خـط  فونـت  صاعـدي: 
اسـت، ولـي بهتـر از این هـم مي تواند باشـد. مثـاًل در 
درسـي كه پیامبـر خـدا )ص( را به عنـوان الگو معرفي 
مي كنـد، قبـل از آن بـه تفـاوت الگوهاي كنونـي و آن 
زمـان مي پردازد و مي پرسـد: آیا مي توانیـم از الگوهاي 
قبلـي در زمـان حـال هـم اسـتفاده كنیـم؟ مطلـب 
زیـر ایـن عنـوان بحـث جالبـي دارد كـه خـودم از آن 
اسـتفاده كـرده ام. ایـن مطالـب باید برجسـته مي شـد 
تـا بیشـتر به چشـم بیایـد. ولي این كار نشـده اسـت. 
مي شـد در بنـدي جـدا و بـا انـدازة حروف درشـت تر، 
آن را مشـخص كـرد و در چارچـوب قـرار داد. االن در 
میـان مطالـب گـم اسـت، در حالـي كـه سـؤال همـة 
دانش آمـوزان همیـن اسـت. خودم بـه بچه هاي كالس 
گفتـم زیـر این قسـمت را خط بكشـند تا موضـوع در 
یادشـان بمانـد. بـراي جلـب نظرشـان گفتـم، اگر من 
طـراح سـؤال باشـم، بـه احتمـال 90 درصـد از ایـن 

قسـمت سـؤال طـرح مي كنم.
محمـدي: در كل كتـاب، توجـه بـه تدویـن و اندازة 
حـروف خـوب اسـت، ولـي مي تـوان ضمـن بـازي بـا 

حـروف، اولویت هـا را مشـخص تر كـرد. 
خانـم محمدي: بـه این دلیـل كه دانش آمـوزان در 
پایه هـاي پایین تـر بـا ایـن رسـم الخط آشـنا شـده اند، 
برایشـان خوب اسـت. ولي اگر از رسـم الخط عثمان طه 
اسـتفاده مي شـد شـاید جالب تر بود.  در حـال حاضر، 
اگـر به پیشـنهاد همـكاران در برجسته سـازي نكات و 

قسـمت هاي مهـم عمل شـود، مفید تر اسـت. 

- مي دانیـم كـه كتـاب دانش آمـوز- محـور 
تدوین شـده  اسـت، از جمله آیـات منتخب كه 
در كتـاب آمده انـد. سـؤال این اسـت كـه آیا 
آیـات منتخب مؤلفـان مي توانـد دانش آموزان 

به این دلیل كه 
دانش آموزان 
در پایه هاي 

پایین تر با این 
رسم الخط 

آشنا شده اند، 
برایشان خوب 
است. ولي اگر 

از رسم الخط 
عثمان طه 

استفاده مي شد 
شاید بهتر بود
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را ترغیـب كنـد. غیر از كالس و كتاب درسـي، 
بـه قـرآن هـم رجـوع كننـد و ضمـن قرائـت 
آیـات، در آن هـا به تفكـر بپردازنـد؟ یا چنین 
نیسـت؟ پیشـنهاد و انتقـاد ممكنتـان را هـم 

بفرمایید. 

آیـات، ترجمـه هـم در كتـاب  اگـر همـراه  زنـد: 
مي آمـد، بهتر بـود. دانش آمـوز فكر نمي كنـد آنچه در 
كتاب آمده توضیحات مؤلفان كتاب اسـت. برداشـتش 
ایـن اسـت كـه هر چـه آمـده، بـا آیـات قـرآن ارتباط 

دارد و توضیـح آن هاسـت. 

صاعدي: سـؤال خوبي اسـت. حرف هم زیاد اسـت، 
ولـي وقـت كـم داریـم. به نظـرم دینـي پایة دهـم  در 
قیـاس بـا دیـن و زندگـي سـال قبلـش، 1 بـه 10 هم 
نیسـت، این نظر بنده اسـت كـه دارم سـال ها تدریس 
مي كنـم. بـه عبارت روشـن  تر عرض كنم، شـكل طرح 
آیـات در كتـاب دیـن و زندگـي پایة دهم اصـاًل جالب 
نیسـت. به همیـن علت، مفید هم نیسـت. لذا نه معلم 
و نـه دانش آمـوز، به آن ها توجـه ندارنـد. وجدانًا ما هم 
زیـاد بـه آن ها توجـه نمي كنیـم. البتـه بنده خـارج از 
حوزة  تدرس، كار قرائت كرده ام. چهار بار در مسـابقات 
قرائـت كشـوري شـركت كـرده ام و خـودم بـه قرائـت 
قـرآن در كالس بـراي بچه هـا عالقـه دارم، ولي از همة 
همكاران شـنیده ام كـه وقت قرائت قـرآن در كالس را 
ندارنـد. بهتریـن طـرح بـراي آوردن آیات قـرآن كریم 
در كتـاب پایـة دهـم، طرح كتـاب پیش دانشـگاهي یا 
طـرح كتـاب دیـن و زندگـي قبلي اسـت. یعنـي آیات 
را در ضمـن  درس قـرار دهیم؛ نیمـي از آن ترجمه  دار 
و نیمـي بـدون ترجمـه باشـد. در ایـن صـورت، معلـم 
مي توانـد هـم آیـات را روخوانـي كند و هـم به مفاهیم 
آن هـا بپـردازد. بـه چـه دلیل؟  به ایـن دلیل كـه ما در 
حیطه هـاي شـناختي گفتیـم، دانش آموز دبیرسـتاني 
بـه مرحلـة درك و فهـم رسـیده اسـت و دیگـر الزم 
نیسـت در ایـن مرحله بـه وي روخوانـي و روان خواني 
یـاد بدهیم، زیـرا در دورة دبسـتان و راهنمایي مراحل 
روخواني و روان خواني را گذرانده اسـت. در دبیرسـتان 
بایـد بـه تفسـیر و پیـام و مفهـوم آیـات پرداخـت، اما 
كتـاب دو صفحـة آیات قـرآن عثمان طه را جـدا آورده 
اسـت. بنـده كـه كار قرائـت مي كنـم، هـر چـه سـعي 
كـردم هـر دو صفحـه را بخوانم، نتوانسـتم صفحة دوم 
را بخوانـم. به صراحـت مي گویم، فقط یـك بار فرصت 
كردم؛ آن هم در مدرسـة تیزهوشـان. هیچ  جاي دیگر 

چنیـن فرصتي فراهم نشـد. 
خدمـت شـما عـرض كنم كـه اصـاًل رغبتي هـم در 

بچه هـا بـه وجـود نمي آیـد و هیـچ هـم قـرآن را یـاد 
نمي گیرنـد. دینـِي طـرح قدیـم بسـیار خـوب بود.

را متوجـه شـدم. مـن  صاعـدي: فرمایـش شـما 
مثـل  خـاص  مـدارس  در  كـه  دبیـري  به عنـوان 
تیزهوشـان و شـاهد تدریـس كـرده اسـت و هنوز هم 
تدریـس مي كنـم، و به عنـوان شـاهد عینـي، عـرض 
مي كنـم، یـك نفـر از دانش آمـوزان را ندیـده ام كـه به 
ایـن آیـات به عنـوان منبـع درسـي رجـوع كنـد. اصاًل 
ایـن بخـش اضافي اسـت و كاربـردي نـدارد. مگر خود 
مـا معلمـان بچه هـا را وادار بـه خوانـدن كنیـم، یـا در 
امتحانـات شـفاهي از ایـن آیـات سـؤال بپرسـیم. ولي 
ایـن نوع طراحـي براي بچه هـا جالب نیسـت. در متن 
درس كتـاب پایـة دهـم امسـال، آیـات را بـا ترجمـه 
آورده انـد و از دانش آمـوزان خواسـته اند مفهـوم آیـات 
را بـه محتـوا ربـط بدهند. این طـور هم جالب نیسـت. 
بـه نظـرم كتاب قبلي خـوب بـود، زیـرا دانش آ موز هم 
آیـات را ترجمـه مي كنـد و هـم بیـن مفاهیـم ارتباط 

برقـرار مي كنـد. 
بنـده سـال گذشـتة تحصیلي بـراي تدریـس كتاب 
پایـة دهـم اذیـت شـدم. خانـم محمـدي، به عنـوان 
یـك سـرگروه فعـال در گـروه معـارف، خبـر دارد كـه 
بنـده همـواره كالس را بـا مشـاركت بچه هـا و گـروه 
اداره كـرده ام، ولـي پارسـال در تدریـس كتـاب دین و 
زندگـي پایـة دهـم مانده بـودم چـه كنم و مجبـور به 
بهره گیـري از روش مشـاوره اي شـدم. ابتـدا موضوع را 
توضیـح مـي دادم و بعـد از بچه  ها مي خواسـتم توضیح 
بدهنـد. بـا این حـال، كالس رمقـي نداشـت. امـا بـاز 
مي گویـم، با كتـاب قبلي، گروه هـا فعال بودنـد؛ در آن 
حـد كه محتاج ثانیه هـا بودیم. آن هدف گـذاري را این 

كتـاب تأمیـن نمي كند. 
محمدي: با همكارم جناب صاعـدي اتفاق نظر دارم. 
آوردن آیات به این صورت و در این قالب مفید نیسـت 
و دانش آمـوز خیلـي راحـت از آن ها چشـم مي پوشـد. 
آن وقـت هـم كـه با مطالب درگیر مي شـود، احسـاس 
مي كنـد چیزي كـم دارد تا ارتباطش را بـا آیات برقرار 

كند. 
زنـد: قبـاًل مـدت تدریـس چهـار سـاعت در هفتـه 
بود، االن دو سـاعت در هفته شـده اسـت. بـا این همه 

مطلـب، واقعـًا زمـان ایـن درس خیلي كم اسـت. 

- دوسـتاني پیشـاپیش نظـر خـود را دربارة 
این پرسـش كه بـا شـما در میـان مي گذاریم، 
فرموده انـد. در هر حال، سـؤال این اسـت: اگر 
شـما مؤلـف كتـاب پایـة دهـم بودید، بـه چه 

آوردن آیات 
به این صورت 
و در این قالب 
مفید نیست و 
دانش آموز خیلي 
راحت از آن ها 
چشم مي پوشد. 
آن وقت هم 
كه با مطالب 
درگیر مي شود، 
احساس مي كند 
چیزي كم دارد 
تا ارتباطش را با 
آیات برقرار كند
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موضوع هایـي توجـه نشـان مي دادیـد و چـه 
موضوع هایـي را حـذف یـا اصـالح مي كردید؟ 
لطفـًا لـّب كالم را بگوییـد. كتاب تألیفي شـما 

حـاوي چـه موضوع هایـي مي شـد؟ 
كـه  اسـت  به گونـه اي  زمـان  مقتضیـات  زنـد: 
دانش آمـوزان ما مشـغله هاي زیـادي دارند. لـذا اطالع 
الزم یـا هیـچ اطالعـي از تكالیـف دینـي ندارنـد. در 
پـي یادگیـري نیـز نیسـتند. به نظـرم مي رسـد احكام 
ضـروري دیـن در كتـاب پایـة دهـم خیلي كم اسـت. 
بایـد بـه ایـن بخـش توجـه بیشـتر بشـود. پاسـخ بـه 
شـبهات مبتال بـه دانش آمـوزان نیـز بایـد در كتـاب 

جایـي داشـته باشـد. 

- شبهات در چه قالبي مطرح می شوند؟ 
زنـد: مثـل وام بانكي. دانش آمـوز مي گویـد این كار 
بانـك اسـالمي اسـت كـه 20 درصـد و بیشـتر سـود 
مي گیـرد! در واقـع بـه شـبهاتي بایـد پرداخـت كـه 
مربوط به رفتار و اعمال در جامعه و ادارة جامعه اسـت 
و بـه نظـر مي رسـد بـا آنچـه دیـن مي گوید، یـا تضاد 
یـا فاصلـه دارد. خوب اسـت بـا توجه بـه كم حوصلگي 
و نداشـتن سـعة صـدر خانواده هـا و اجتمـاع، در ایـن 
زمینـه نیـز روایاتي از پیشـوایان دیني یا از سـیرة آنان 
آورده شـود و از الگوهـاي اجتماعـي دورة خودمان نیز 

اسـتفاده كنیم. 

صاعـدي: دوسـت مـا نكته هـاي خوبـي فرمودنـد: 
بنـده هـم نكاتـي را اضافـه كنـم. بـر اسـاس منویـات 
مؤلفـان كتاب كـه در مقدمـه خوانـده ام و دوره  اي هم 
در خدمتشـان بـودم، در ایـن دورة تحصیلـي، اصـول 
دیـن در آمـوزش مورد نظـر اسـت، مثـاًل توحیـد را در 
پایـة اول و معـاد را در پایة دوم و نبوت را در پایة سـوم 
دبیرسـتان )متوسـطة دوم( آموزش مي دهیم. با توجه 
بـه ایـن هـدف، چینـش موضـوع در پایـة دهـم زیـاد 
نامناسـب نیسـت، ولي به حد كافي اسـتداللي نیست. 
آنجـا كـه معـاد را ثابـت مي كنـد، خوشـم آمد. بـه یاد 
دارم، زماني كه 20 سـال پیش در دبیرسـتان تعلیمات 
دینـي یـا معـارف اسـالمي تدریـس مي كـردم، درس 
خیلـي فلسـفي، اسـتداللي و پرمحتوا بـود؛ دانش آموز 
هـم كیـف مي كـرد. آن زمـان بـراي اثبـات معـاد پنج 
دلیـل آورده بودنـد كـه دو دلیل دربارة ضرورت و سـه 
دلیـل مربوط بـه امكان معاد بـود، اما امسـال همان ها 
را در كتـاب پایـة دهم آورده اند كه به دلیل اسـتداللي 
بـودن، خوشـم آمـد. ولي كتـاب باید چنـان محتوایي 
داشـته باشـد كه بـه شـبهات دانش آموزان هـم جواب 
بدهـد. بچه هـا در كالس معلـم را سـؤال پیچ مي كنند، 
زیـرا دنیا دنیاي جدیدي اسـت. سـؤال و انتقـاد زیاد و 

مهـم دارنـد كـه باید بـه آن ها پاسـخ بدهیم. 
در آخـر كتاب، احكام را آورده انـد. از مؤلف بزرگواري 
كـه احـكام روزه را آورده اسـت، بایـد بپرسـیم، خودت 
متوجـه آنچه نوشـته اي، مي شـوي؟ بنده كـه معلم به 
حسـاب مي آیـم، چنـد بـار خوانـده ام و چیزي سـر در 
نیـاورده ام. از رسـاله و كتـاب دیگري اسـتفاده كردم و 

موضـوع را بـه دانش آموزان تفهیـم كردم. 
بایـد احـكام را روان و آسـان بیـان كنیـم. بیـش از 
شـش موضوع براي این سـن و سـال الزم نداریم. نماز 
اسـت كـه در ایـن كتـاب خـوب بـه نمـاز پرداخته  اند. 
وضـو هـم مثل نماز خوب تشـریح شـده اسـت؛ روزه و 
فوایـدش و نیـز غسـل. اگر احكام حالل و حـرام نیز در 
یـك یـا نیم صفحـه بیاید، خوب اسـت، ولي بایـد براي 

بچه هـا واضـح، شـفاف و قابل فهم باشـد. 

- عـرض كنـم خدمـت شـما كـه مؤلفـان بـا 
آگاهـي قبلـي محتـواي ایـن كتـاب را بـر پایة 
اسـتدالل نچیده اند تـا دانش آمـوزان را در كالف 
استدالل هاي فلسـفي و كالمي وارد نكنند، بلكه 
شـمایي از استدالل را نشـان مي دهند و در واقع 
قصـد ایجاد ارتباط بیـن فكر و ذهـن دانش آموز 
بـا توحیـد را دارنـد و آن هم از طریـق رجوع به 
فطـرت اسـت. اسـتدالل ملمـوس و قابـل فهم 
مؤلفـان این اسـت كه بگوینـد عالقـة آدمي به 
بهتریـن، تواناترین و زیباترین اسـت و براسـاس 
محتـواي كتاب، در واقع خداسـت كـه منحصرًا 
چنیـن ویژگـي و صفاتـي را دارد. اما اینكه معلم 
از یـك سـو و دانش آمـوز از دیگر سـو مي تواند 
بـا ایـن روش مؤلفان ارتباط برقرار كند و اشـباع 
شـود، شـما به عنوان معلمان باتجربه باید داوري 

 . كنید

مؤلفـان  هـدف  و  مي فرماییـد  درسـت  صاعـدي: 
را خـوب تشـریح كردیـد، ولـي اینجـا بحث بهشـت را 
هـم در فراینـد درس طراحـي كرده اند كـه دانش آموز 

منتظر اسـتدالل اسـت. 

- مي فرماییـد دوگانگـي در محتـواي كتـاب 
مشـاهده مي شـود. 

صاعـدي: بلـه! آنچـه در كتـاب آمده اسـت، سـبب 
دانش آمـوزان  بـراي  فـراوان  و  گوناگـون  سـؤال هاي 
مي شـود. آن وقـت از مـن معلم مي خواهنـد كه جواب 

بدهم! 
محمـدي: خدمـت شـما عرض شـود كه نـام كتاب 
بیـن  مي خواهـد  یعنـي  زندگـي«  اسـت؛  و  »دیـن 

باید احكام را 
روان و آسان 

بیان كنیم. 
بیش از شش 
موضوع براي 

این سن و سال 
الزم نداریم. 

نماز است كه 
در این كتاب 
خوب به نماز 

پرداخته  اند و...
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مجموعـه قوانیـن و برنامه هـاي دین با زندگـي روزمرة 
بچه هـا ارتبـاط برقـرار كنـد، ولـي كل كتـاب چنیـن 

نمي رسـاند. را  ارتباطـي 

- آیـا بخـش تدبـر كتـاب توانسـته اسـت 
و  درونـي  احساسـات  حضـور  زمینه هـاي 
بكنـد؟  فراهـم  را  دانش آمـوزان  خالقیـت 
بـه زندگـي ماشـیني و پیچیـدة  بـا توجـه  زنـد: 
امـروز، اگـر دانش آ مـوز مـا حتـي مقـداري در آیـات 
قـرآن و محتـواي كتـاب دیـن و زندگـي فكـر كنـد و 
بـا قـرآن مأنـوس شـود، مي تواند به آرامشـي برسـد و 
از اضطراب هـا و تشـویش ها و اسـترس ها رهایـي یابد. 
صاعـدي: در ایـن بخـش دبیـر بایـد خـودش آیات 
درس هـا را پـردازش كنـد. لذا بنده زیـاد به مطلبي كه 
در تدبـر آیـات اسـت، خوش بیـن نیسـتم، زیـرا امكان 
بهتـر شـدن و غني تـر شـدن را دارد تـا دانش  آمـوز را 

به تدبـر وا دارد. 

- آیـا »بهتر و غني تر شـدن« مورد  نظر شـما 
با سـطح فكـري دانش آمـوزان تناسـب دارد و 

همگن اسـت؟ 
صاعـدي: 50 درصـد دانش آمـوزان امـروز جلوتر از 
محتـواي كتـاب حركـت مي كننـد. شـاید من كـه در 
مـدارس خاصـم، این طـور فكـر مي كنـم. دانش آموزي 
داشـتم كـه مطالـب موجـود كتـاب را خیلـي بهتـر از 

متـن كتـاب بیـان مي كند. 

- حداقـل ایـن اسـت كـه میانگیـن سـطح 
فكر و اسـتعداد دانش آ مـوزان را در برآوردتان 

كنید.  لحـاظ 
صاعدي: میانگین زیاد نامناسـب نیسـت، ولي بهتر 
از وضـع موجـود مي توانـد باشـد. مي  دانم منظور شـما 
كل دانش آمـوزان كشـور اعـم از شـهرها و روسـتاها و 

حاشیه نشین هاسـت. 
محمـدي: اگر درصـدي در نظر بگیریـم و بخواهیم 
بدانیـم كـه دانش آمـوزان در آیـات تدبـر مي كننـد؟ یا 
مي توانـد دانش آمـوزان را بـا تدبـر بـار بیـاورد، شـاید 
بتـوان گفـت، 70 تـا 80 درصـد ایـن هـدف بـرآورده 
مي شـود. در جاهایي، چینش و طـرح و تدوین مطالب 
طـوري اسـت كـه دانش آمـوزان را از ایـن هـدف دور 
مي كنـد. ولـي جاهـاي زیـادي هـم در كتـاب هسـت 
كـه بـراي تدبـر ایجـاد انگیـزه مي كنـد و البتـه خـود 
دانش آمـوز بایـد خواسـتار تدبـر و تفكر باشـد. در كل 

خـوب اسـت؛ گرچـه امـكان بهتر شـدن هـم دارد. 
خانـم محمدي: تدبري كه در متـن درس گنجانده 

شـده، خیلي كم است. 

- این سـؤال مربوط اسـت به بخش »اندیشه 
و تحقیـق« در كتـاب. آیـا كتاب با ایـن محتوا 
مي توانـد دانش آموزان را به اندیشـه و تحقیق 
ترغیب كنـد و حداقـل ذوق كار تحقیقي را در 

آنـان به وجـود بیاورد؟ 
زنـد: اكثـر جواب هـاي بخـش اندیشـه و تحقیق در 
متـن درس وجـود دارد و دانش آموز به این علت دنبال 
كتاب هـا یـا منابع دیگر، غیر از كتاب درسـي، نمي رود. 
بایـد سـؤال هاي ایـن بخـش طـوري مطرح شـوند كه 
دانش آمـوز را بـه خـارج از كتاب درسـي ارجـاع بدهد؛ 

مثاًل بـه خود قـرآن كریم. 

صاعـدي: سـؤال ها طوالني شـده اند. تـا بخواهي به 
آخـر سـؤال  برسـي، اول آن از یادت مي رود. پیشـنهاد 
مي كنـم »اندیشـه و تحقیق« كتاب پایـة دو را بردارند، 
مـال »دیـن و زندگـي« را بیاورنـد جایش قـرار دهند. 
آن وقـت درسـت مي شـود. »اندیشـه و تحقیـق« دین 
و زندگـي قبلـي خیلـي جالـب و فـراي كتاب درسـي 
گوناگـون  تفاسـیر  دنبـال  بـه  را  دانش آمـوزان  بـود. 
مي فرسـتادیم به طـور مثـال در مـورد سـؤال به سـراغ 

كتـاب »علـم و ایمان« شـهید مطهـري رفت.
در این كتاب، فقط سـؤال را كـش داده، ولي جوابش 
جلوي دسـتش هسـت. جـواب را برمـي دارد مي گذارد 
سـر جایـش و بقیـه اش بیـكاري اسـت. بنـده به عنوان 
شـاگرد كوچـك جامعة دینـي آموزش و پـرورش ناحیة 
2 یـك سـؤال دارم: چـرا كتـاب »دیـن و زندگـي« را 
برداشـتند و كتـاب دیني پایة ده را جایش گذاشـتند؟ 
كتـاب دیـن و زندگـي خیلي قشـنگ و غني بـود. این 
كتـاب نمي گـذارد مـا بـا دانش آمـوزان كار گروهـي 

 ! كنیم
محمـدي: اگـر همان چهـار سـاعت بود، كتـاب بد 
نبـود، ولـي بـا دو سـاعت چـه كار مي شـود كـرد! در 
هـر حـال، اگر بخواهیـم به بخش »اندیشـه و تحقیق« 
نمـره بدهیـم، مـن كمتـر از 10 مي دهـم. دلیلـش 
همین صحبت هایي اسـت كه همـكار محترم صاعدي 

فرمودند. 

- شـما دربارة آیات كتاب به صـورت پراكنده 
نكاتـي را یادآوري كردیـد. براي تكمیل مطالب 

خود اگر حـرف دیگري داریـد، بیان كنید. 
زنـد: 1. حجم آیات زیاد اسـت؛2. یـك صفحة آیات 
اضافـه اسـت و با موضـوع درس هم ارتباط نـدارد. این 

حجـم از آیـات دانش آمـوز را گیج مي كند. 
صاعـدي: ایـن نكتـه اگـر تكراري اسـت ببخشـید. 
طراحـي كتاب پایة دهـم را بگذاریـد در چارچوب فرم 
طراحـي كتـاب دیـن و زندگي. شـاید مؤلفـان محترم 

سؤال ها طوالني 
شده اند. تا 
بخواهي به آخر 
سؤال  برسي، 
اول آن از یادت 
مي رود. پیشنهاد 
مي كنم »اندیشه 
و تحقیق« 
كتاب پایة دو 
را بردارند، مال 
»دین و زندگي« 
را بیاورند جایش 
قرار دهند

46 | رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی | دورۀ سي و یكم|  شمارۀ1 |  پاییز 1397 |



بگوینـد به ایـن علت كه پیش دانشـگاهي حذف شـده 
اسـت داریم مطالب آن را در كتاب هاي سـال هاي قبل 
از آن مي آوریـم. ایـن حـرف را مي پذیـرم، ولـي مـا بـا 
طـرح ایـن كتـاب مشـكل داریم. اگـر منطبق بـا طرح 
كتـاب دیـن و زندگـي باشـد، حرفـي نداریـم. سـاعت 

كالس را هـم اضافـه كنند. 

خانم محمـدي: سـاعت خیلي كـم اسـت. حداقل 
چهـار سـاعت باشـد.  اینجـا اتفاق نظر همـكاران دربارة 
ضعـف مفـرط دانش آمـوزان در خوانـدن قـرآن را بایـد 
یادآوري كنیم و این طنز معنا دار را از زبان ماموسـتایي 
كـه همـكار محترم آقـاي صاعدي نقـل كـرد، بیاوریم: 
پـاي سـخنراني  ماموسـتایي در مسـجد نشسـته بودم، 
ماموسـتا كـه مـرا به عنـوان معلـم مي شـناخت، گفت، 
و  نمي داننـد  قـرآن  هیچ یـك  مـدارس  دانش آمـوزان 
هیچ كـدام تجدید نمي شـوند. بعـد با پوزخنـدي تكرار 
كـرد، عجیـب اسـت قـرآن نمي داننـد، تجدیـد هـم 

نمي شـوند! 
آقاي صاعدي ادامه داد: مي گویند براي امتحان شـفاهي 
تـرم چهار نمره بگذارید. آخر وقت شـد بنـده درس بدهم 
كـه بعـد هم امتحـان بگیـرم؟! سـركالس گفتـم، گوش 
كنیـد بـراي شـما مي خوانـم، دانش آموز گفت كـه چهار 
نمره بیشـتر نـدارد. من 16 نمـره را مي گیـرم! واهمة این 

چهار نمـره )خواندن قـرآن( را ندارد. 

- شـما شـیوة نمره دهي را ارزیابـي كرده اید. 
اگر دوسـتان دیگـر نظري دارنـد، بفرمایند. 

زنـد: بـا توجـه بـه روال موجـود و سـاعات تدریس، 
ایـن شـیوه خـوب اسـت. اگـر بخواهیـم نتیجـة عالـي 
بگیریـم،  باید براي قـرآن 20 نمره اختصـاص مي یافت 
و بـراي دینـي هـم 20 نمـره در نظر مي گرفتنـد. البته 
الزامـي اسـت كه سـاعات تدریـس را هم چهار سـاعت 
كننـد. اكنـون دو سـاعت تدریـس و چهـار نمـره براي 

قرائـت فرمالیتـه اسـت و بـه هدف نمي رسـیم. 
متأسـفانه كنكور هم بـه مصیبت مي افزاید. همیشـه 
هـم از پیـام آیـات سـؤال مي دهنـد و دانش آمـوز را 
بدبیـن مي كننـد. دانش آمـوز بـه جـاي كتـاب درسـي 
دینـي، كتاب هاي كنكور را مي آورد كه از مؤسسـه هاي 
كنكـور مي خـرد. حداقـل در كنكور بهتر اسـت از متن 

كتـاب سـؤال طرح كنند نـه از پیام آیات، چـون با این 
كار بچه هـا را از آیـات قـرآن دلـزده مي كنند!

صاعـدي: مـن در طـول 23 سـال تدریسـم فقـط 
یـك مـورد را بـه یـاد دارم كـه والدیـن از مـن دربـارة 
نمـرة درس دینـي بچه  شـان بپرسـند. همیـن! چـرا 
چنیـن وضعـي داریـم؟ زیـرا كنكـور به شـدت ضریب 
احتـرام بـه درس دینـي را تنـزل و اضطـراب بچه هـا 
را افزایـش داده اسـت. دانش آمـوز از مـن درس دینـي 
نمي خواسـت. مي گفـت، آقـا فقـط سـؤال و نكته هاي 
كنكـور را بگـو و بس كـن! اي كاش به آسیب شناسـي 

هـم مي پرداختیـم. 

- حرف هایـي را كه نگفته ایـد و الزم مي دانید 
بگویید، فهرست كنید. 

صاعـدي: 1. وقـت تدریـس كتاب دیني كم اسـت؛ 
2. آمـوزش قـرآن )تجویـد( در كتـاب گنجانده شـود. 
3. دربـارة بخـش ضمیمه صحبـت نكردیـم؛ 4. دربارة 
آسیب شناسـي دیني دانش آمـوزان و خانواده ها حرفي 
نزدیـم؛ 5. چـرا همـكاران براي همكاري با مجلة رشـد 
یـا رغبـت ندارند یا اگـر دارند خیلي كم اسـت؟؛ 6. اگر 
درس دیني معلم محور باشـد، تأثیر ایـن درس از وضع 
كنونـي بدتر مي شـود. زیـرا طراحـي كتاب پایـة  دهم 

بیشـتر معلم محور اسـت تـا دانش آموز محور.
٭٭٭

همـكاران متفق القـول و بـا تأكیـد یـادآوري كردند، 
بخـش ضمیمـة كتـاب در كنكـور تكلیـف مشـخصي 
نـدارد. لذا دانش آمـوز نمي  دانـد آن را بخواند یا نخواند. 
ایـن وضعیـت، معلمـان و دانش آمـوزان و خانواده ها را 
نگـران كـرده اسـت. نامه هـاي زیادي هم نوشـته شـد 
كـه هنوز كسـي جوابـي، نـه از وزارت آموزش  و پرورش 

و نـه از وزارت آمـوزش عالـي، بـه ما نداده اسـت!( 
بـه  مجلـه  كـه  بودنـد  گله منـد  همـكار  دوسـتان 
و  شـود  رایـگان  اسـت  خـوب  نمي رسـد.  دستشـان 
نیـز پیشنهادشـان ایـن بـود كـه مطالـب كوتاه تـر و 
جمع بنـدي شـده باشـد تـا وقت كمتـري بگیـرد. اگر 

الكترونیكـي بشـود خیلـي خـوب اسـت. 
- از زحمتي كه براي این جلسـه كشـیده اید، 

متشكریم. 

 ساعت خیلي 
كم است. 

حداقل چهار 
ساعت باشد.  

اینجا اتفاق نظر 
همكاران 

دربارة 
ضعف مفرط 

دانش آموزان 
در خواندن 

قرآن را باید 
یادآوري كنیم
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