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گفت وگو از نصراهلل دادار
عكاس: اعظم الريجاني

اشاره
به اعتقاد متخصصان، محققان و كارشناسان توسعه، 
آموزش ابتدايي بنيادي تريــن و مهم ترين نقش را در 

توسعه و رشد جوامع ايفا مي كند.
در حال حاضر، بســياري از كشــورهاي پيشرفته  و 
توســعه يافته و حتي در حال توســعه، سرمايه گذاري 
زيــادي در دوره ي آموزش ابتدايي مي كنند تا نتيجه ي 

بهتري در مسير توسعه كشور خويش كسب كنند.
به بيان ديگر، آمــوزش  ابتدايي و توســعه ارتباط 
معني داري دارند و نمي توان نقش مهم آموزش ابتدايي 

را در توسعه ناديده گرفت.
در كشــور عزيز ما، ايران، رابطه ي آموزش ابتدايي و 

توسعه چگونه است؟
آيا ما هم به نقش بنيادي آموزش ابتدايي در توسعه ي 

كشور باور داريم؟ 
آيا برنامه ريزان نظام آموزش وپرورش كشور، با همين 
نگاه، براي دوره ي آموزش ابتدايي برنامه ريزي كرده اند؟
مجله ي رشد آموزش  ابتدايي در سال تحصيلي جديد 
)97 ـ 1396( به منظور پاسخ به سؤاالت فوق و تبيين 
جايگاه آموزشي ابتدايي در توسعه ي ايران، تصميم دارد 
ضمن گفت وگو با هشت تن از متخصصان و محققان در 
حوزه ي تعليم وتربيت و توســعه، و درج گفت وگوها در 
هشت شماره ي امسال، به اين موضوع اساسي بپردازد. 
گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين دكتر محي الدين 
برنامه ريزي  و  بهرام محمديان، رئيس سازمان پژوهش 

آموزشي، اولين كارشناس ما در اين برنامه است.
آنچه در پي مي آيد، حاصل نشست و گفت وگويي است 

كه با ايشان داشته ايم:

é به نظر شما در آموزش ابتدايي بايد چه اتفاقاتي رخ 
بدهد كه 20 سال بعد،  اثرات آن را در رشد و توسعه ي 
جامعه مشاهده كنيم. آموزش ابتدايي چه جايگاهي در 

مسير توسعه ي كشور دارد؟
براي پاســخ گويي به ســؤال شــما نياز داريــم ويژگي هاي 
دانش آموزان دوره ي ابتدايي را بدانيم و آن ها را شناسايي كنيم.

به نظر من، دوره ي ابتدايي پايه و اساس آموزش وپرورش است 
و هيچ دوره اي به اندازه ي آن اهميت ندارد و اقداماتي كه در اين 
دوره صورت مي گيرد و هزينه هايي كه انجام مي شــوند، بسيار 
پربازده هســتند. چه اقدامات برنامه اي و چه اقدامات اعتباري 
باشــند، هــر دو پربازده اند. هيچ جا بــازده هزينه هاي مصروفه 
به اندازه دوره ي ابتدايي نيســت. در دانشــگاه هم به اين اندازه 

بازدهي وجود ندارد.
لــذا دنيا به همين معنا توجه پيدا مي كند؛ همان طور كه تا به 
امروز كرده است. در فلسفه ي تعليم وتربيت اسالمي هم دوره ي 

ابتدايي جدي گرفته شده است.
دوره ي هفت ســاله ي دوم، در نگاه تربيتــي و روايي دوره ي 

استقرار براي آموختن و شكل گرفتن است. 
به نظر مي رســد، با توجه به ســوابقي كه در متــون روايي و 
تربيت اسالمي داريم، دوره ي ابتدايي اهميت دارد، چون دوره ي 

استقرار است.
بچه تا ســن هفت سالگي، شيطنت و نيازهاي روحي و رواني 
خــاص خــود را دارد و معمــوالً  هيجاني و پرتحرك اســت و 
توصيه پذير نيســت. اين دوره را دوره ي سيادت گفته اند، بدين 

معنا كه او بايد آقايي كند و حرف هاي او حكم است.

دكتر محمديان، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي:

آموزش ابتدايي نقطه ي آغاز و كليد 
اصلي توسعه ي كشور است
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اما در دوره ي دوم كه دوره ي استقرار است، مي توان از او انجام 
دادن كاري را درخواســت كرد. بــه همين دليل، بهترين نقطه 
همين دوره اســت كه مي توان از لحاظ تربيتي او را شكل داد و 

بچه هم در همين دوره شكل مي گيرد.
يكــي از ويژگي هاي اين دوره آن اســت كه فرد، نســبت به 
احساســات و عواطفي كه دارد، با هر كســي كــه اُنس بگيرد، 
تغيير پذيري و رنگ پذيري اش از او بيشــتر مي شــود. دوره ي 

ابتدايي،  دوره ي رشد احساس و عواطف است.
بچه در اين دوره چندان به دنبال استدالل و  استقالل نيست، 

به همين دليل، تبعيت او بيشتر است.
در روايت هــا اين دوره را دوره ي عبد گفته اند؛ يعني در اين 
ســن فرمان مي برد. اين موضوع خودش يك نكته است. وقتي 
دانش  آموز ما مانند لوح سفيدي است كه هر نقشي را مي پذيرد  
و قبول مي كند، اين كاغذ ســفيد را به دســت چه كسي بايد 
سپرد؟ بايد به دست كسي سپرده شود؛ كه در آن غلط ننويسد؛ 
كسي كه مدام نخواهد غلط هايش را پاك كند. چون اصالً  معلوم 

نيست غلط ها پاك شوند.
از طرف ديگر، اين دوره را مي گويند كه هر چيزي نقش بست، 
ماندگار مي شود. در روايت داريم كه فرمود: مانند نقش بر حجر 
اســت. هرچــه آدم در اين دوره بياموزد، هيــچ گاه از خاطرش 
نمي رود و اثرپذيري آن بيشــتر است. به همين دليل است كه 
برخي از رفتارهاي تربيتي پدر و مادر بايد در اين دوره مراقبت 
شود. چون عكس برداري هاي روح و عاطفه ي كودك در اين سن 
بسيار قوي است. پس ما بايد در اين مرحله اهل دقت باشيم تا 
مربي و معلمي را كــه براي دانش آموزان انتخاب مي كنيم،جزو 

كارآمدترين و سالم ترين افراد باشند.
بنده زماني مبحث امور حســبيه در فقه اجتماعي را مالحظه 
مي كردم و پيرامون آن مباحثه هم داشتم. در امور حسبيه آمده 
اســت كه مدرسه هاي كودكان بايد زيرنظر حاكم باشند. امروزه 
امور حسبيه تقريبًا شهرداري و شهرباني را پوشش مي دهد. يكي 
از وظايف معمول حســبيه، نظارت بر مدارس كودكان، اطفال 
و معلم هاي آنان اســت. حتي در فقه اجتماعي آمده اســت كه 
معلمان اطفال نبرد مجرد باشند و حتمًا بايد متأهل باشند. اين 
موضوع خودش يك نكته اســت. يعني افرادي كه فرزند تربيت 
مي كنند. بايد ســابقه ي فرزندپروري داشته باشند و اين سابقه 

برايشان تجربه محسوب مي شد.
مثال هايــي را كه خدمتتان عرض كردم، با وضعيت موجود ما 
مقايسه كنيد. آن وقت مالحظه مي شود كه مابين ايده آل و وضع 

موجود يك گسل يا يك شكاف وجود دارد.

é ممكن است درباره ي اين گسل و شكاف بين ايده آل 
و وضع موجود در آموزش ابتدايي بيشتر توضيح دهيد؟

ما بيشترين هزينه را در ابتدايي صرف نمي كنيم و بهترين ها 
را به اين دوره تخصيص نمي دهيم. فكر مي كنيم چون بچه ها در 

اين دوره كوچك هستند، پس آدم هاي بي تجربه هم مي توانند 
آن هــا را آموزش بدهند. در حالي كه اگــر همين وضعيت را با 
رشــته ي پزشكي مقايســه كنيم، هر انترن رشته ي پزشكي به 
بيمارســتان اطفال نمي رود. كسي را كه بعد از خواندن پزشكي 
عمومي تخصص گرفته است به بيمارستان اطفال مي فرستند. 
اما ما در آموزش وپرورش عكس رشته ي پزشكي عمل مي كنيم. 
معمــواًل در دوره ي ابتدايي از ســربازمعلم ها، حق التدريس ها و 
كساني كه صفر كيلومتر هســتند، استفاده مي كنيم و بچه ها را 
كه همچون نهال هاي نورس باغ هستند و نياز به مراقبت بيشتر 
دارند يا همچون صفحه ي سفيدي كه در نگارش و رنگ آميزي 
به صرف دقت بيشــتري نياز دارند، به افراد تازه كار و بي تجربه 

مي سپاريم. 
ايــن موضوع باعث شــده اســت دوره ي ابتدايي مــا به آن 
توانمندي هاي الزم نرسد و از كيفيت مطلوب برخوردار نباشد. 
وقتي اين كيفيت را فدا كرديم و توانمندي  مقصود حاصل نشد، 
در دوره ي متوسطه تبعات تربيتي خوبي را شاهد نخواهيم بود. 
يعني ما نتوانســتيم زيرساخت هاي مناســبي را براي آموزش 
متوسطه فراهم كنيم. لذا هر چه در دوره ي متوسطه مي گوييم، 
 با ترديد، بدگماني و بدفهمي آموزشــي مواجه مي شويم. چرا؟ 
چون به اســاس كار )دوره ي ابتدايــي( كمتر توجه كرده ايم در 
آمارها اعالم شده است، ما در حدود پنجاه هزار كالس چندپايه 

در دوره ي ابتدايي داريم. 
اين كالس هاي چندپايه بيانگر كمبود كيفيت هســتند. اين 
كمبود در اين كالس ها به معني كم توجهي به عدالت آموزشي 

و تربيتي است.
شايد در اينجا مطرح شود كه ما فاكتور پوشش را باال برديم تا 
كسي از دايره ي آموزش بي نصيب نماند. ولي در اين حالت، اصاًل 

آموزش با كيفيت صورت نگرفته است.
در دوره ي ابتدايي آموزش باكيفيت مهم اســت. شايد اگر در 
دوره ي متوســطه ي دوم، معلم هم نباشد، خود بچه ها بتوانند با 
كمك خودآموز ها، كتاب هايشان را بخوانند يا از راه دور دروس 
خود را يــاد بگيرند و يا از طريق محيط هــاي مجازي آموزش 
ببينند. اما در دوره ي ابتدايي چنين نيســت. در دوره ي ابتدايي 
رابطه ي عاطفي و احساسي معلم با دانش آموز سبب رشد كودك 
مي شود. از بچه هاي ابتدايي بايد همچون گياه يا باغچه  مراقبت 

مداوم كرد.
بــه اعتقاد بنده،  بايد زيرســاخت مناســب در اين دوره مهيا 
شــود. آموزش وپرورش بايد بيشــتر به اين مقولــه بپردازد تا 
آموزش وپرورش )تعليم وتربيت( باكيفيتي را براي بچه ها فراهم 

كنيم.
منظــور از بچه ها كودكان الزم التعليم كشــور، بدون توجه به 
نژاد، رنگ، جنس، محل تولد، شغل پدر و فرزند چه كسي بودن 
است. فارغ از تمام محدوديت ها بايد براي تمام فرزندان ايراني، 
آموزش وپرورش باكيفيت فراهم شود. آموزش وپرورش باكيفيت 
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يعني اينكه نقطه ي مركزي شــما با نقطه ي صفر مرزي شــما 
تفاوت معناداري نداشته باشد. نمي توانم بگويم عين هم باشند، 
ولي تفاوت معنادار هم نداشــته باشــند. يعني فاصله ي زيادي 

نباشد كه ما بگوييم فاصله ي دو آموزش چقدر است؟
خيلي از افراد از امكانات خانوادگي اســتفاده مي كنند. دست 
خانواده هايي كه به بچه ها مي رســند، درد نكند اما مناطقي كه 
در آن ها خانواده ها تمكن مالي ندارند، وظيفه ي حاكميت است 
كه به كســاني كه شهروند آن هســتند يا به تعبير و روايت ما 

آل اللهي هستند، توجه كند.
در روايت ها آمده اســت همه ي فرزندان مسلمان يتيمان آل 
محمد)ص( هســتند. خدا رحمت كند كسي را كه به ايتام آل 
محمد)ص(. پرسيدند ايتام كيستند؟  گفتند: همه ي كساني كه 
در طلب دانش هستند. بچه هاي ما دنبال ساخته شدن هستند 

و وظيفه ي ماست كه آن ها را بسازيم.
بــه اعتقاد مــن، آموزش وپــرورش ابتدايي بايــد از وضعيت 
كنوني اش خيلي جدي تر گرفته شود. بايد جايگاه آموزش ابتدايي 
را بزرگ بداريم و آدم هاي بزرگ و اســتعدادهاي توانمندتري را 
به ايــن كار بگماريم. ما اين قصه را هنــوز در آموزش وپرورش 
خودمان دريافت نكرده ايم. ما فكر مي كنيم هر كســي مدركش 
باال رفت، بايد از دوره ي ابتدايي به دوره ي باالتر برود و هر كسي 
كه شــهرت دارد بايد در دانشگاه تدريس كند. در حالي كه اگر 
استادان دانشــگاه ها دكتراي آموزش ابتدايي يا دكتراي تربيت 
كودك داشته باشند، بايد در دبستان كار كنند. در دانشگاه جاي 

كار آنان نيست.
هر كسي هم كه در دانشــگاه متخصص شد، بايد در مدارس 

تخصص خود را نشان بدهد.
در نظــام تبليغ ديني هم اين گونه اســت. در زمان قديم هم 

اين گونه بود. خدا رحمت كند مرحوم نيري را.
با آنكه پير بود، با بچه ها رفيق شــده بود و مي توانست آن ها را 
آموزش بدهد. هر چند با متدهاي جديد آموزش آشنا نبود، اما 
با همان روش قديمي كار آموزش را انجام مي داد. چون اهتمام 

داشت و كار آموزش را بزرگ مي دانست.
گاهــي مي گويم، آقــاي قرائتي كه خدا حفظشــان كند، 
مي توانست برود حوزه و آيت ا... بشــود و با بزرگ ترها سروكله 
بزنــد. اما او چون ضرورت كار با كــودكان، نوجوانان، جوانان و 
نسل نو را يافته است، به آموزش اين گروه مشغول شده و زبانش 
زبان كودك و نوجوان شده و ماندگاري كار ايشان از خيلي افراد 

بيشتر شده است.
من و بخشــي از هم سن و ســاالن من و گروهي از نسل دوم 
و ســوم، مطالب زيادي از آقاي قرائتي ياد دارند كه از خطباي 
مشــهور به ياد ندارند. چرا؟ چون آقاي قرائتي با اين گروه كار 
كرده اســت. لذا بايد در آموزش ابتدايي بيشتر سرمايه گذاري 

كنيم و سرمايه گذاري فعلي كفاف نمي دهد.

é پيشــنهاد شما براي محقق شــدن معناي اهميت 
آموزش ابتدايي و جدي گرفتن آن و حركت به سوي اين 

مقوله چيست؟
بازنگري در برنامه ها ضرورت دارد. يكي از توصيه هاي ســند 

تحول هم به همين ضرورت اشاره دارد.
در دوره ي ابتدايي براي پيش دبستاني يك برنامه و طرح جامع 

و فراگير بدهيم.
بايد در اولين قدم محيط خانه ومدرسه را با هم ماليم، هم سو، 

هم جهت و شبيه به هم كنيم.
چــون دانش آموزان بايــد در دوره ي ابتدايي از خانه جدا و به 
شــرايط جديد منتقل شوند. هرچه فاصله ها كمتر و هماهنگي 
و هم خواني بيشتري برقرار باشــد، توفيقات زيادتري به دست 
مي آيد. ارتباط كالمي بخشــي از خانواده هاي ما با فرزندانشان 

بسيار ضعيف شده است يا فرصت هم نشيني ندارند.
مشاهده مي شود كه بســياري از بچه ها از همان طفوليت به 
مهدها، بعد كودكســتان و سپس آمادگي سپرده مي شوند. بايد 
مهد، كودكســتان و آمادگي را با دوره ي ابتدايي هماهنگ كرد. 
بايد به خانواده ها تفهيم كرد كــه اگر مي خواهيد فرزندپروري 
كنيد، جدايي شــما از فرزند در طي يــك روز نبايد بيش از 4 
ساعت باشد تا كودك بتواند حداقل بعد از فاصله ي زماني چهار 

ساعته دوباره والدينش را ببيند. 
اگر كودك سه ساله را از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعدازظهر 
در مهــد بگذارند و بعد يكي از والدين به دنبالش برود و همه با 
خســتگي و كوفتگي به خانه برسند، بعضًا سر سفره ي شام هم 
همديگر را نبيننــد و به خواب بروند، ناهار را هم كه با يكديگر 
صــرف نكرده اند، معلوم اســت كودكان چنين جدي آســيب 

مي بينند.
چند ســال قبل كتابي درباره ي آموزش وپــرورش نيكاراگوئه 
خواندم. دولت دانيل اورتگا از جمله »ساندينيســتايي« است 
كه مطلب نوشته است. آن ها هم زمان با انقالب ما انقالب كردند 
و پيروز شدند. در اواسط كار مجدداً حكومت از دستشان خارج 
شد و به طرفداران قبلي رســيد. در آن كتاب، جمله اي نوشته 
است كه مي گويد: »ما شكست خورده ي نسل عصيانگر خودمان 
شــديم. به جاي اينكه به تربيت نسل بعد از انقالبمان بپردازيم، 
در شعارها غرق شــديم و اين نسل را به دست ديگری سپرديم 
و عصيانگر شــدند. نســلی که از محبت خانواده اشباع نشود و 
زير سقفی به عنوان خانه زندگی نکند، عصيانگر می شود. محبت 
خانواده و سقفی به نام خانه می تواند بسياری از چالش ها را حل 
کند و بســياری از سرگشــتگی ها را آرامش دهد و بسياری از 
لجام گســيختگی ها را مهار کند. زيرا خانواده قدسيتی دارد که 
محيط بيرون ندارد. خانــواده به طور ذاتی درون خودش مهر و 
محبتــی دارد که در بيرون اتفاق نمی افتد. درون خانواده نوعی 
احترام ذاتی وجود دارد که در بيرون از خانواده نيســت. درون 
خانواده يک خودمانی، نزديکی و قرابت ذاتی وجود دارد که در 
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بيرون اتفاق نمی افتد.
پس اگر زندگی امروزی ما را ناچار کرده است بيشتر وقت خود 
را در بيرون از خانه باشيم، الزمه اش اين است که فاصله  ها را کم 

يا بودن با خانواده و فرزندانمان را بيشتر کنيم.
والدينی که با فرزندانشان دوستی می کنند و با زبان کودکی با 
آن ها سخن می گويند، موفق تر هستند. کسانی که با فرزندانشان 
صميمی هســتند، موفق ترند. در حالی که در شــرايط امروزی، 
چون ما خسته ايم و می خواهيم همه را با گزاره های کوتاه انشايی 
آمرانه القا کنيم، کلکسيونی از »َنه« درست می کنيم. در حالی که 
کودکان ما در اين سن نيازمند گفت وگو يا نگارش های توصيفی 
هســتند. کودکی را در ذهنتان به ياد آوريد که در حال تعريف 
کردن خاطره ای برای شماســت. چقدر می گويد: رفتم، ديدم، 
گفتم و مدام همه را تکرار می کند. اگر شــما حوصله ی شنيدن 
نداشته و خسته باشيد، به او می گوييد: حاال بگو چی  شده؟ اين 
جمله به معنای کم حوصلگی شــما و درک نکردن عالم اوست. 
عاَلِم او توصيف توســعه دار است و او قصد وصف کردن ماجرا را 
دارد و می خواهد از زوايای مختلف آنچه را ديده اســت برايتان 
تعريف کند. برای تعريف اتفاقات مدرسه، تمام آن را با جزئيات 
کامل و تمام حرف های رد و بدل شده تعريف می کند. اين بيانگر 
آن اســت که ذهن او در حال َجَوالن است. اما شما با او آمرانه 
صحبت می کنيد: زمانی که آدم وقت نداشته باشد يا کم حوصله 
باشد، از کلمات نگو، بگو، برو و نرو استفاده می کند. يعنی آمرانه 
کلکسيونی از »نه« درست می کنيم و بچه ها را آرام آرام محدود 
می کنيم. بعد از آن، زمانی می رســد که اين جمالت را از آن ها 
می شنويم؛ از جمله اين که می گويند: »ما که کودکی نکرديم.« 
حق با آن هاست. بچه  ای که ندويده باشد، زمين نخورده باشد، 
ناله نکرده باشــد، خنده نکرده باشد، باالی درخت نرفته باشد، 
دست و صورتش را کثيف نکرده باشد، بچه ای که مادرس سرش 
را زير شير آب نشسته باشــد، کودکی نکرده است. زمانی بچه 
احساس لذت می کند که مادرش از او بپرسد چرا لباست اين طور 
شــده است؟ يا به او تشر بزند و بگويد: چندبار بايد به تو بگويم. 
خاله ی مهد کودک که هيچ گاه حرف های مادر را نمی زند. خيلی 
مراقب باشــد، کاری می کند که مادر بعد از ديدن بچه اش فکر 
نکند اذيت شده است. چون خاله ی مهد کودک نبايد کاری کند 
که بچه احساس اذيت شدن داشته باشد، ولی مادر کودک اگر 
به او تشــر بزند، حق دارد. لذا در محيط های زندگی امروزی ما 
بايد مهد و کودکستان را با خانه هم سان کنيم. اگر بچه هايی هم 
هستند که در خانه بزرگ شده اند و به مهد يا آمادگی نرفته اند، 

بايد فاصله ی خانه و مدرسه برايشان اندک باشد.
به همين دليل، در برنامه ی درسی ملی و سند تحول، دوره ی 
ابتدايی را که شش ســاله است، به دو دوره ی سه ساله تقسيم 
کرديم. برای ســه ســال اول آموزش وپرورش دوری )دايره ای( 
باشــد. يعنی يک معلم در اين سه ســال آن گروه از کودکان را 
همراهی کند. يعنی کالس اول، دوم و سوم خود را با يک معلم 

بگذراند تا بچه احســاس کند با يک نفر سه سال همراه است. 
اگر يک معلم با دانش آموزی ســه سال همراه باشد، به خوبی با 
ويژگی های او آشــنا خواهد بود. استعدادهايشان را می داند و او 

را کشف می کند.
ما بايد در آموزش وپرورش اســتعدادها را کشف کنيم و سبب 
شکوفايی آن ها بشويم؛ در حالی که همه ی برنامه های ما متمرکز 
اســت و هر معلمی متن همان کتاب ارائه شده را می گويد.  در 
حالی که کتاب بهانه ای برای دورهم جمع شــدن اســت. يعنی 
کتاب وســيله ي دورهمی ماســت. اينکه در هــر دورهمی چه 
اتفاقاتی بيفتد، معلم آن را ســامان می دهد و راهبری می کند. 
معلم در دوره ي ابتدايی راهبر اســت. اما نبايد راهبر تلقی شود. 
معلــم در دوره ی ابتدايــی بايد مربی و الگو تلقی شــود. چون 
الگوپذيری بچه ها در اين دوره خيلی بيشتر از ساير دوره هاست. 

يکی از اقداماتی که بايد انجام شود، احيای نظام دوری است.
سند تحول بر اين موضوع تأکيد کرده و روی آن مطالعه شده 

است. 
اگر هم فضاهــای مدارس ما به هم متصل اند، الاقل زنگ های 
استراحت و تفريح بچه های سه ســاله ی اول را از ديگران جدا 
کنيــم و آزادی عمل بيشــتری به آن ها بدهيم. حتی ســاعت 
کالســی سه ساله ی اول  45 دقيقه و سه ساله ی دوم 55 دقيقه 

است.
سامان دهی برنامه ی درسی در دوره ی سه ساله ی اول ابتدايی 
بر گفت گو و بازی مبتنی اســت. کتاب درسی بايد فرصتی پيدا 
کند تا با بازی و گفت وگو تدريس شــود. لذا جمعيت کالس در 
اين برنامه بايد حداکثر 15 تا 20 نفر باشــد. اگر کالسی40 نفر 
دانش آموز داشته باشــد، هدف برنامه که بازی و گفت وگوست، 

اتفاق نمی افتد.
معلم و مربی اين دوره بايد زبان قصه بلد باشد.

مگر نه اينکه از جمله  آموزه های ما در فلسفه ی تعليم وتربيت 
اسالمی اين است که »من کان عنده صبی فلمقصاب له«: چون 

که با کودک سروکارت فتاد پس زبان کودکی بايد گشاد.
اين جمله برای والدين، مربی و معلم صدق می کند و هر کس 
با کودک سروکار دارد، بايد کودکی کند. لذا بزرگان ما در ارتباط 
بــا کودکان، کودکی می کردند. چرا کــودکان مدينه پيغمبر را 
دوست داشتند؟ پيامبر، شخصيت اول جهان اسالم يا شخصيت 
اول همان شهر. چرا بچه ها پيامبر را دوست داشتند؟ چون زبان 
پيغمبر با کودکان مانند زبان ســاير بزرگ ترها با کودکان نبود. 
روزی پيامبر بچه ها را هنگام گل بازی و ســاخت خانه ديد. نزد 
آنان رفت و همراه آنان مشــغول بازی شد. بعد پرسيد خانه ي 
چه کسی بزرگ تر است؟ چون دستان پيامبر از دستان کودکان 
بزرگ تر بود. يکــی از بچه ها گفت: خانه ی شــما. گفتند: چرا 
خانه ی من بزرگ تر است؟ يکی گفت: چون شما پيغمبر هستيد.

در عين حال تصحيح می کرد. می گفت: دستم بزرگ تر است و 
ربطی به پيغمبر بودن يا نبودن من ندارد.
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يا دانســتن نماز خواندن پيامبر و سوار شدن امام حسين )ع( 
هنگام سجده بر پشت آن حضرت که مکرر تکرار شده است.

اگر حاال بچه هايمان ســر نمــاز روی دوش مــا بيايند، چه 
می  گوييم؟ يا به بچه تشــر می زنيم يا نهايت به برادر يا خواهر 
بزرگ ترش می گوييم نمی بينيد نماز می خوانم، اين بچه را بكش 

کنار و ببر.

é آقای محمديان! به نظر شما، آموزش دوره ي ابتدايی 
بايد حول چه موضوع ها و مطالبی باشد که نقش خود را 

در توسعه ی کشور به خوبی نشان دهد؟
آنچه به ما تعليم دادند و در متون آمده است، آموختن ادب به 
بچه ها در وهله ی اول اســت. »يحسن األدب«. بعد می فرمايند: 
قــرآن ياد بدهيد. در روايتی از امام صادق)ع( آمده اســت که 
خواندن و نوشتن يادشان بدهيد. در روايتی آمده است که شعر 
عبدی را به کودکان بياموزيد. عبدی يکی از شاعران شيعه بود 
که شعرهای حماســی در فضيلت ائمه می سرود. منظورم اين 
نيست که امروزه شعرهای عبدی را به کودکان ياد بدهيد، بلکه 
مصداق است. منظورم بيان مفاهيم بود. يعنی بايد اين مفاهيم را 
به بچه ها آموزش بدهيم. مفاهيمی که ريشه در سنت و فرهنگ 
خودمان داشته باشند. بايد برای کودکان قصه بگوييم و با زبان 

قصه با آن ها حرف بزنيم.
اگــر به قســمت حضرت زهــرا)س( در جلــد 11 کتاب  
»بحاراالنوار« نگاه کنيد، حضرت الاليی دارد. و الاليی هايی که 
حضرت زهرا)س( برای امام حسن)ع( گفته اند، در آن قسمت از 
کتاب آمده است. برويد و آن الاليی ها را بخوانيد. همه آهنگين 

و موزون هستند، مثل الالالال، گل پونه.
گل من حسن است/ نور چشم من حسن است/ همانند پدرش 

فدايی حق حسن است.
از همان کودکی پدر را نزد فرزند بزرگ می کردند. اين موضوع 
امروزه يکی از ايرادهای ما محســوب می شود که هنوز والدين 
نمی دانند در غياب يکديگر بايد احترام هم را بيشــتر نگه دارند. 
همين موضوع در مدرســه هم صادق است. احترام خانه بايد در 
مدرســه حفظ شــود. همچنان که احترام مدرسه بايد در خانه 

حفظ شود. رابطه ي اوليا و مربيان نيز بايد اين گونه باشد.
لذا وقتی می گويم خانه و مدرســه بايد هم ســوی هم باشند، 
اين هم ســويی در روش ها، اهداف، نظارت هــا و برنامه ريزی ها 
بايد صــورت بگيرد. ســال ها می گذرد، ولی ما هنــوز والدين 
دانش آموزمان را نمی شناســيم. مدير مدرســه بايــد پدرها و 
مادرهای دانش آموزان خود را بشناسد. در ابتدايی ضرورت دارد 
که مربيان و معلمان حتمًا با والدين دانش آموزان خود جلسه ي 
مشترک داشته باشــند. در روايت آمده است، بهترين روز برای 
اين جلسات چهارشنبه اســت. در کتاب »منيئ المريد فی ادب 
المفيد و المســتفيد« شــهيد ثانی که آداب تعليم وتربيت در 
اسالم لقب گرفته و ترجمه ی فارسی آن از همين عنوان است، 

يکی از چيزهايی که توصيه می شــود، ارتباط والدين با مربی و 
معلم است.

می گويد روز چهارشــنبه برای اين کار مناســب ترين است و 
دليلش را هم می گويد که چرا روز چهارشــنبه مناســب است. 
ارتباط خانه و مدرســه نبايد بحران مدار يا اقتصاد مدار باشــد. 
امــروزه در مدارس وقتی اوليای بچــه را دعوت می  کنيم که يا 
کودک شيطنت کرده و کسی را زده يا تکاليفش را انجام نداده 
اســت، يا مدرسه به وســيله ای نياز دارد و برای جمع آوری پول 
می خواهد با والدين صحبت کند. بعضًا در اين موقع والدين پول 
را داخل پاکت می گذارند و می فرســتند و می گويند با ما کاری 

ندارند، بلکه پول می خواهند.
اين يعنی ارتباط خانه و مدرسه بحران مدار يا اقتصادمدار است، 
در حالی که اين ارتباط بايد تربيت مدار باشد. يعنی مربی و معلم 
بايد با والدين در ارتباط با چگونگی تربيت و مشــکالت تربيتی 
و رفع آن ها صحبت کنند. والدين نبايد مســائل و مشکالت را 
کتمان کنند. مثاًل اگر فرزند شــب ها ديــر می خوابد و صبح ها 
به موقع بيدار نمی شــود، والدين از مربی يا معلم برای رفع اين 
مشکل چاره جويی کنند و با هم برنامه ي مشترکی را در خانه و 

مدرسه برای رفع آن ترتيب دهد.
دوره ی ابتدايی نيازمند مربی و مشــاور اســت. ما در دوره ي 
ابتدايــي در مدارس دولتی مشــاور نداريم. شــايد در مدارس 

خصوصی مشاور باشد. به اين موضوع هم بايد توجه کنيم.
سند تحول برای دوره ی ابتدايی مسائلی را مطرح کرده است 
که می بايد برای شروع تغييرات از عمل به موارد مطرح شده در 
سند تحول شــروع کنيم. 950 صفحه ی سند تحول به دوره ی 

ابتدايی مربوط است. 
روزی چهار ســاعت نياز دارد که بعضی از مدارس و خانواده ها 
اصاًل توجهی به آن نمی کننــد. والدين و مدارس فکر می كنند 
هرچه تعداد کتاب های خوانده شده را اضافه کنند، بهتر است و 
گاج ، قلم چی و ... می خوانند. در حالی که دوره ی ابتدايی دوره ی 

بارسنگين نيست و اندازه ی متوسط خودش را دارد.
»ال ُيَکلُِّف اهلُل نفســاً ااّل ُوسَعها«. وســع اين دانش آموز چقدر 
است؟ بعضی از والدين شــوق زياد دارند. بچه  را به کالس های 

موسيقی، ورزش، زبان و ... هم می فرستند.
ممکن است بچه در سال های نخست فشار مضاعف را تحمل 

کند، اما در سال های بعد زده می شود.
همان طــور که می بينيد، بچه ها بعــد از دوره ی ابتدايی و در 
دوره ی متوسطه ديگر به آن همه کالس های جورواجور نمی روند. 

é آقای دکتر ! هميشــه از اين بايدها صحبت می شود، 
ولی در عمل اتفاقی نمی افتد. آيا تحقق اين گفته ها به 
قانون نياز دارد؟ به همت نيــاز دارد؟ همه ی افراد اين 
بايدها را از ديدگاه خودشــان می گويند، اما هيچ گاه 

اجرايی نمی شود، چرا؟



6

بگذاريد اين گونه بگويم. بنده از سن 14 سالگی معلمی کردم. 
بعد از خوانــدن درس هايم، آن ها را به ديگر دوســتانم منتقل 
می کردم. اولين کار من بعد از استخدام در کانون پرورش فکری 
کودکان، مربيگری فرهنگی بود. بعد از آن به همين جای فعلی 

آمدم.
بايدها درســت است و بايدهيا استنباط است، اما اينکه بايدها 
بايد عملياتی شود، در نسخه ی قانون بخشی از آن ها آمده است. 
مثالً  نظام دوری که در ســند تحول آمده است، بايدش معلوم 
است و پشتوانه ی آن هم مشخص. اما اين بايدها چه الزم دارند؟ 
اصل و باور و تغيير نگرش الزم دارد که به خودمان مربوط است. 
در خانواده، والدين اين نگرش را پيدا کنند و داخل مدرسه هم 

مربی و معلم.
زمانی که در انجمن اوليا و مربيان بودم، با خانواده ها بيشــتر 
ارتباط داشــتم. به آن ها می گفتم فرزندآوری امر آسانی است. 
تمامی حيوانــات فرزندآوری دارند و اين جــزو حيات غريزی 
همه اســت. اما فرزندپروری جزو وظايف فطری انســان است. 

فرزندپروری سخت است.
فرزندپروری چيســت؟ برای فرزندپروری به مدل و روش نياز 

داريم. تعليم وتربيت مدل و روش می خواهد.
لذا می گويم راهکارش تعيين معلم خوب برای دوره ي ابتدايی 
اســت. اگر معلم کم تجربه در دوره ی ابتدايــی قرار داديم، بايد 
کارورزی کند و حتمًا  راهنمايی تعليماتی برای او انتخاب کنيم 
تا بر کارهايش نظارت کند. بايد مرجعی قائل شــويم که هرگاه 

معلم کم تجربه دچار مشکل شد، از او بپرسد.
اگر كســي به من بگويد آقاي محمديان شما كه خودتان در 
آموزش وپرورش هســتيد و مي دانيد ما در تأمين همين تعداد 
معلم و پرداخت حق الزحمه هايشــان مانده ايم. چگونه بايد اين 

راهكارها را عملي كنيم؟
حرفشــان درســت اســت. اما وقتي مي گوييم نمي توانيم و 
نمي شود، به معناي محقق نشــدن آرزوهاست. اگر امروز براي 
مســائل ديگر هزينــه مي كنيم، بايد اولويت بنــدي كنيم و در 
وهله ي اول براي ابتدايي خرج كنيم. به جاي توسعه ي دانشگاه 
آزاد و دانشــگاه دولتي كه در حال حاضر صندلي هايشان خالي 
است، به توسعه ي ابتدايي بپردازيم و براي بهبود كيفيت دوره ي 

ابتدايي هزينه كنيم.
ما در دوردست ترين نقطه ده تا شعبه ي دانشگاهي داريم. تمام 
اين ها منابــع ملي اند. اگر ما در آموزش ابتدايي هزينه كنيم، از 

دانشگاه بيشتر برداشت خواهيم كرد.
اين همه دانشــگاه پيام نور درســت كرديم، هزينه ي آن ها را 
صرف دوره ي ابتدايي مي كرديم. هزينه ي يك دانشجو چندين 
برابر يك دانش آموز ابتدايي اســت. اگــر اولويت هزينه ي يك 
دانشجو را به سمت دوره ي ابتدايي سوق مي داديم، مي توانستيم 
چند دانش آموز ابتدايي را تحت پوشــش قرار بدهيم. اين يك 

راهكار عملِي چه بايد بكنيم است.

ما بايد معلمان ابتدايي را قدر بدانيم. مي گوييم معلمان ابتدايي 
24 ساعت درس مي دهند، كافي است. يعني چه كه 24 ساعت 
درس مي دهد! به معلم ابتدايي بايد بگوييم شــما 44 ســاعت 
وظيفه ي اداري داريد. 24 ســاعت آن همراه با بچه ها اســت و 
20 ساعت بايد براي آن 24 ساعت فكر كنيد كه چه كار كنيد و 
برايشان مطلب آماده كنيد، وسايل كمك آموزشي مورد نياز آن 
مباحث را درست كنيد، در خانه براي هر درس طرِح درس آماده 
كنيد. اين 20 ساعت را براي شما حساب مي كنيم و حقوق 44 

ساعت را به شما مي پردازيم.
اصاًل دوره ي ابتدايي 24 ســاعته نيست. 24 ساعت حضور در 
كالس و مدرسه است. حداقل 20 ساعت براي 24 ساعت حضور 

در كنار بچه ها به فكر و آمادگي نياز است.
من خودم چون اول ابتدايي تدريس كرده ام، مي پرسم چگونه 
بايد آب بابا را درس داد؟ آموزش آب بابا به بچه ها ســخت ترين 
كار اســت. چگونه صداكشــي را به او ياد بدهيم؟ كلي خواني را 
چگونه به او بياموزيم؟ اعداد را چگونه به او ياد بدهيم؟ انجامشان 
به تخصص نياز دارد. معلم ابتدايي مجرب و آماده مي شــود. لذا 
ما دارالمعلمين يا تربيت معلم ابتدايي مان يك جايگاه مستقلي 
است. نمي شود هر كسي را كه دكترا يا ديپلم داشت، به آموزش 
ابتدايي فرستاد. سربازمعلم در آموزش ابتدايي معنا ندارد. درست 
اســت كسي را كه ديپلم يا ليســانس دارد و قصد دارد دوره ي 
سربازي را بگذراند، به آموزش وپرورش بياورند، اما نبايد آن ها را 
به مراكز ابتدايي فرستاد. بهتر است از او در ساير مقاطع استفاده 

كنيم. اگر مهندس است بايد به فني وحرفه اي فرستاده شود.
در دوره ي ابتدايي همه اش عنوان درس مالك نيســت، بلكه 
ياد دادن مطلب به دانش آموزان هنر اســت. ما بايد كمي وارونه 

نسبت به امروز بينديشيم.

آيا دانشگاه فرهنگيان در تربيت  معلمان ابتدايي در 
اين مسير حركت مي كند؟

پاسخ اين است كه هنوز خير. يكي از اشكاالت ما همين قضيه 
است. دانشگاه فرهنگيان به دنبال آن است كه موضوعي دانشجو 
بگيرد. ما چند ســال قبل هم با ايــن قضيه مخالفت كرديم. ما 
به رشــته ي عربي نياز نداريم. چون دانشگاه تهران هم رشته ي 
عربي دارد. ما به رشته ي آموزش عربي احتياج داريم. آن هم  نه. 
يك رشــته، چون عربي فقط در دوره ي اول متوسطه مورد نياز 
است. مگر ما چند تا معلم عربي براي دو مدرسه احتياج داريم؟ 
رشته اي مثل آموزش عربي بايد خوشه اي باشد و شامل عربي، 

ديني و قرآن باشد.
در ابتدايــي، عالوه بر آموزش دروس، به شــگردهاي تربيتي 

دوره ي ابتدايي هم نياز داريم.
آموزش در ابتدايي يك تخصص اســت. همان مثال پزشكي 
قبل را عــرض مي كنــم. همچنان كه قلب يا چشــم اطفال و 
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زيست شناســي يك تخصص اســت. آموزش ابتدايي هم يك 
تخصص اســت. ما فكر مي كنيم معلم آموزش ابتدايي معلمي 
عمومي است كه هم فارسي، هم علوم، هم ديني و رياضي درس 
مي دهد! نه، اين گونه نيست، معلم ابتدايي بايد همه ي دروس را 
بداند و بگويد. اما باالتر از همه ي آن ها دانستن آموزش ابتدايي 

است. يعني بايد مخاطبش را بشناسد.

به  نظر شما در دوره ي ابتدايي، آموزش نقش مهم تري 
ايفا مي كند يا پرورش؟

من قائل به تفكيك نيستم. اساسًا اين تفكيك، تفكيك ذهني 
يا عيني نيست. هيچ آموزشي بدون پيامدهاي تربيتي نيست و 

هيچ امر تربيتي بدون آموزش اتفاق نمي افتد.
شما كدام آموزش ها را مي بينيد كه پيامدهاي تربيتي ندارند؟ 
حتي معلم رياضي هم هنگام تدريس رياضي و نوشــتن مطالب 

پاي تخته كاري تربيتي انجام مي دهد.

آقاي دكتر! سؤال ما درباره ي رويكرد است.
ما در فلســفه بحثي با عنوان ماهيــت و وجود داريم. ماهيت 
و وجــود در ذهن دو امر جدا از يكديگر هســتند، اما در بيرون 
ماهيتي بدون وجود يا وجودي بدون ماهيت مي توانيد ببينيد؟ 

كدام آموزش بدون تربيت است؟
اينكه گاهــي اوقات مي گوييم تربيت اول اســت، ناشــي از 
كج فهمي است و نهايتش اين است كه خود ما متوجه نيستيم. 
اساســًا همين معلــم تعليم رانندگي را در نظــر بگيريد. وقتي 
مي گويد دنده را بگيريد، هنرجو همانند مربي اش اين كار را انجام 
مي دهد. اگر او با كف دســتش دنده را گرفته بود، هنرجو هم با 

كف دست مي گيرد. آموزش ها پيامدهاي تربيتي دارند.
به ما مي گويند شعر سعدي را حفظ كنيد. يا شعرهاي ديگر 

را حفظ كنيد.
برو كار مي كن مگو چيست كار
كه سرمايه ي جاوداني است كار

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

سعديا! مرد نكونام نميرد هرگز
مرده آن ست كه نامش به نكويي نبرند

توانا بود هركه دانا بود
ز دانش دل پير برنا بود

تمام موارد فوق شــعرهايي بود كه حفــظ كرديم و به ذهن 
ســپرديم. آيا اثر تربيتي روي ما نداشــتند؟ همه  آموزش هاي 

معلمان دروس گوناگون سبب تغيير رفتاري در ما مي شوند.

اگر بخواهيم كسي را تربيت كنيم، »تربيت« به چه معناست؟ 
خدا رحمت كند آقاي دكتر شــريعتمداري را كه گفتم، اگر 
بچه ي من از من بپرســد كه بابا حاال كه شــما مي خواهيد مرا 

تربيت كنيد يعني مي خواهيد چه كار كنيد؟
تربيــت يعني چه؟ از همه ي آدم هايي كــه مي گويند تربيت 
مقدم بر آموزش است يا مي گويند تربيت مهم است، مي پرسم 

تربيت به چه معناست؟
تربيت يعني اينكه وقتي بزرگ تري را ديد، سالم بگويد.

نه، منظور از تربيت، اعتمادبه نفس و اميدواري است.
چگونه او را تربيت كنيم كه اميدوار باشــد؟ كســي بايد اين 

موضوع را حل كند.
يعني معلمش مدام آيه ي يأس سر كالس نخواند.

چگونه آيه يأس نخواند، وقتي اين كار جزو رفتارش اســت؟ 
مدل اعتمادبه نفس چيســت؟ شــما به من بفرماييد معلمي را 
تربيت كرديم كه اعتمادبه نفس ايجاد كند. من سؤالم اين است: 

مدل اعتمادبه نفس ايجاد كردن چيست؟
مدل ندارد. آدم با آدمش فرق مي كند.

مدلش چيست؟ مي خواهم بگويم مقدمه ي همه ي اين موارد 
آموزش اســت. يعني مقدمه  شناختي است. بله، نتيجه اش چه 

مي شود؟
لذا ما در برنامه ي درسي گفتيم پنج مرحله داريم كه بايد آن ها 

را تقويت كنيم و ارتقا بدهيم:
1. تفكر؛ 2. ايمان؛ 3. علم؛ 4. عمل؛ 5. اخالق.

يعني ما بايد عقالنيت را در دانش آموزان ارتقا بدهيم و مبتني 
بر عقالنيت ايمان بسازيم. اگر ذهن قانع بشود و دل آرام بگيرد، 
علم دور آن شــكل مي گيرد. يعني مي تواند مجهوالت را كشف 

كند.
امــا علم بايد به عمل منجر شــود؛ يعني در ســلوك فردي، 

اجتماعي، نظام معيشتي، نظام هنري و عبادي او اثر بگذارد.
مي گوييم نماز صبح دو ركعت است و بايد خوانده شود. اگر به 
او آموزش ندهيم و حمد و ســوره را ياد ندهيم، چگونه مي تواند 
نمــاز صبح بخواند. اول بگوييم علم و آموزش، بعد وقتي او را به 

نماز خواندن عالقه مند كرديم، مي شود تربيت. 
به نظر شما با گفتن اين عبارت كه نماز خواندن خيلي خوب 

است، كسي نمازخوان مي شود؟ يك طرف آن معرفت است.
چرا گفته اند علم بياموزيد؟ پيغمبر گفت: »انما بعثت معلما«، 
چــرا نگفت »مربيــا«؟ آيا كلمه ي مربي در زبــان عربي وجود 
َم  نداشت؟ اما در كنار »اّنما ُبِعْثُت معّلما« گفت: »اّنما ُبِعثُت اِلَُتمِّ
َمكاِرمَ اأَلخالِق«. يعني معلمي من ثمره اش اخالق اســت. يعني 
با تعليم ســراغ اخالق مي روم. من عرض كردم قائل به تفكيك 
نيستم. در ذهن مي توانيد رفتاري را آموزشي يا تربيتي بدانيد، 
امــا در بيرون هيچ اتفاقي نمي افتد، مگر اينكه آموزش وپرورش 

كنار هم باشند.
يــك عده مي گوينــد، آناني كه در قديم اســم وزارت خانه را 
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آموزش وپــرورش گذاشــتند، نفهميدند. زيرا بايد اســم آن را 
پرورش وآموزش مي گذاشتند.

انصافًا كســي كه نام اين وزارت خانــه را انتخاب كرده، خيلي 
هم خوب فهميده اســت. بين آموزش وپرورش يك »و« عطف 
گذاشته است و گفته است اين دو از هم جدا نيستند. مي توانيد 
در ذهن آن دو را از هم جدا كنيد، اما در عالم عين و عالم واقع، 
آموزش وپرورش در كنار هم هســتند. يعني هر آموزش يك اثر 
پرورشي دارد و هيچ رفتار پرورشي بدون آموزش اتفاق نمي افتد.

لذا وقتي مي گوييم آموزش وپرورش، بايد توجه داشته باشيم 
كه اين جمالت در خأل اتفاق نمي افتد. بلكه در عالم واقع اتفاق 
مي افتند. در عالم واقع، هر رفتاري كه نشــان مي دهيم، اگر دل 
بسپاريم، اثر خواهد كرد. در غير اين صورت اثري نخواهد داشت.

معلم در آموزش ابتدايي چقدر اثرگذار است؟
خيلي زياد. اما آيا نقطه ي واحد همان معلم اســت؟ آيا معلم 
همان فعال مايشا است؟ خير. معلم تا يك اندازه مؤثر است، اما 
طرف مقابل انسان است. انسان قطعه ي ثابت جامدي نيست، ولو 
اينكه بچه باشد. شما كلي بچه  را نصيحت مي كنيد، در آخر از او 
مي پرسيد: بابا متوجه شدي؟ مي گويد: بابا فالن مطلب را دوباره 

بگو. يعني بعد از ده دقيقه توضيح هنوز متوجه نشده است. 
معلم هاي ما كه از پيغمبر باالتر نيستند. پيغمبر يك پيام داد با 
يك زبان: اخالص و دلسوزي براي همه ي پيروانش! اما در مقابل 

يكي ابوذر شد و ديگري ابوجهل.
نعوذباهلل، آيا پيغمبر آنچه را به ابوذر آموخت، به ابوجهل عرضه 
نكرده بود؟ يا مثاًل ابوذر را خيلي دوســت داشــت و در خفا به 
او چيزهايي را مي آموخت كه دوســت نداشــت ابوجهل بداند؟ 
خير. اين طور نيست. شايد به ابوجهل بيشتر هم گفته باشد، اما 

ابوجهل آمادگي مناسب پيدا نكرد.
باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

در باغ الله رويد و در شوره زار َخس
فعاليت هاي تربيتي هم اين گونه اند. آيا شما مي گوييد تربيت 
امري وراثتي اســت؟ خير. وراثت هم تأثيــر دارد. اما همه اش 

نيست.
من نمي گويم كه: 

پرتو نيكان نگيرد هركه بنيادش بد است
تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است،

من نمي گويم كه: عاقبت گرگ زاده گرگ شــود. آن سر جاي 
خودش، اثرات خودش را دارد. اما از آن طرف معتقدم كه سگ 

اصحاب كهف روزي چند
پي نيكان گرفت و آدم شد.

اين گفت وگو را ســعدي با ظرافت و صرافت بيان كرده است. 
مقصودش اين اســت كه نمي توان به يكي از مســائل پافشاري 
كرد. ما نمي توانيم به يكي از آموزش يا پرروش پافشاري كنيم 
و بگوييم يكي از آن دو مهم تر اســت، بلكه آموزش وپرورش هر 

دو الزم اند.

غايت آموزش وپرورش چيست؟
غايت آموزش وپرورش اين است كه انسان به مخاطبش كمك 
كند استعدادهاي نهفته اش شكوفا بشود. اما او در اين شكوفايي 
منفعل نيســت، بلكه فعال اســت. دانش آموز ما بايد موقعيت 
خودش را بشناسد. وقتي دانش آموز موقعيت خودش را شناخت، 

در ارتقاي آن همراهي كند و به اصالح آن مي پردازد.
لذا در قــرآن كريم، برخالف برداشــت بعضي ها كه گفته اند 
»يزكيهــم و يعلهم«، تزكيه بر تعليم مقدم اســت. بنده عرض 
مي كنم كه »َيتلوا َعَليهم آياِتِه« بر هر دو مقدم اســت. پيغمبر 
اول »َيتلو َعَليِهم آياِتِه« و بعدش ُيَزّكيِهم َو ُيَعلُِّمُهم »َيتلو عليهم 

آياِتِه« يعني ظرفيت هاي شما را به شما بنماياند. 
جايگاه شــما را در اين هستي بشناســاند. آيه كه تنها قرآن 

نيست، آيات ناظره نيست؟
آيات تكويني هم آيه هســتند. همــان پيغمبري كه از قرآن 
برون الُقرآن«، مي خواند: »َأفال َينُظروَن إلي  مي خواند: » َأفال َيَتدَّ
ِلِِبل كيف ُخِلَقت«، يعني شناختن ابل، شناختن آسمان و زمين 
به اندازه شناختن آيات و احكام صيام مهم و شايد مهم تر از آن 

هستند.
تفاوتش اين اســت كه حوزه ي شناختي نمي گويد به شتر كه 
كوهانش يا گردنش اين گونه اســت نگاه كن كه نوعي آموزش 
شود، بلكه تحريكش مي كند كه خودش به دنبال يادگيري برود.

بله مي گويد: »كيف خلقت« چگونه خلق شــد؟ ســؤال طرح 
مي كند و به وســيله ي آن تحريك مي كند. آيات را مي گويد كه 
يكي از آن آيه ها خود ما هستيم. مي گويد: خودتان را بشناسيد. 
آدمي با وزن 70 كيلوگرم هستي. آيا تمام تو همين است؟ چشم 
چشم دو ابرو، دماغ و دهن يك گردو؟ اين كه بچگانه است. روي 

دو پا راه مي روم. همين؟
خــدا آقاي جعفري را رحمت كنــد. موقعي بحث مي كرديم، 
فرمود: خدا پدر الكســيس كارل را ببخشــد كه گفت انســان 

موجودي ناشناخته است.
تعليم وتربيت اول به دنبال اين اســت كه خودشناسي ايجاد 
كند. جاي من و تو را در اين نظام آفرينش تعيين كند و بعد به 
تزكيه مي پردازد. تزكيه بعد خودش به دنبال يك شناخت است. 

تزكيه يعني چه؟ يعني بعضي از شاخه هاي خود را قطع كن.
زكات يعني چه؟ يعني كم كردن، شــاخه زدن. هم در اقتصاد 
و هم در باغ داري مطرح مي شود. عمل زكات در باغ داري يعني 

زدن شاخه هاي زائد.
زكات تزكيه يعني رذائــل اخالقي خودمان را قيچي كنيم تا 
فضيلت ها زير رذيله ها پنهان نشــوند. وقتي شاخه هاي زائد يك 

درخت را هم هرس كنيد، سبب پرباري آن خواهيد شد.
تزكيه در تعليــم و تربيت يعني معلم بــه من كمك كند تا 
استعدادم شــكوفا شود و در اين شكوفايي سرعت بگيرم، عمق 
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پيدا كنم و در مسير درست حركت كنم.
بعد از تمام اين ها به من مي گويد تعليم  كتاب و حكمت. تعليم 
كتاب و حكمت يعني فرهنگ براي من به مدنيت تبديل شود. 

لذا آموزش وپرورش زيربنا و كليد اصلي توسعه است.
تعليم كتاب و حكمت اگر اتفاق بيفتد، توســعه رخ مي دهد. 
نقطه ي آغاز توسعه دوره ي ابتدايي است. چرا؟ »العلم في الصغر 
كالنقش في الحجــر« چرا؟ چون دل كودك مانند زمين خالي 
اســت و هر بذري در آن بكاري، مي رويد؛ چون دوره ي ابتدايي 
دوره ي همراه شدن با احساس و عواطف است؛ چون نقش پذيري 
كودك در دوره ي ابتدايي بيشــتر اســت؛ چون دوره ي ابتدايي 
ثمره ي ميوه ي جان ماست؛ چون محبت والدين به فرزندانشان 
در دوره ي ابتدايي بيشتر است. چون والدين كودكان را در اين 

دوره بيشتر مراعات مي كنند و آن ها را بيشتر دوست دارند.

é آقاي محمديان، اگــر بخواهيد اين حرف ها را عيني 
كنيد، براي خروجــي دوره ي ابتدايي چه الگويي بايد 

داشته باشيم كه در توسعه معنا پيدا كند؟
داشتن الگوي اسالمي را توصيه مي كنم. هيچ الگوي ديگري را 
نمي شناسم. همين مواردي را كه گفتم الگو بودند. اگر مانيفست 
كنيد، مي گويم: 1. بهترين ها را بــراي اين كار در نظر بگيريد. 
معلــم بدون آموزش و بدون دوره ديــدن براي ابتدايي انتخاب 
نكنيــد؛ 2. كالس ابتدايي را از حالت كالس خارج و به فضايي 
آموزشي تبديل كنيد؛ همان طور كه در سند تحول آمده است؛ 
3. رســانه ي آموزشــي دوره ي ابتدايي را متنــوع كنيد. روش 

يادگيري را بر خلقيات بچه ها بنا كنيد.

é با اين كارهــا دانش آموز با چه ويژگي هايي از دوره ي 
ابتدايي خارج مي شود؟

خروجي اين كارها دانش آموزي اســت كه توانايي تفكر دارد، 
محيط اطرافش را دوست دارد، به ديگران خشونت نمي ورزد، به 
اندازه ي خودش از حق دفاع مي كند، داراي نشاط و عالقه براي 
يادگيري بيشتر است و دانش آموزي با بدن سالم و اعتمادبه نفس 

از دوره ي ابتدايي خارج مي شود.
به طور خالصه 18 هدف براي دوره ي ابتدايي تعيين كرده و در 

سند تحول نوشته ايم.

é به يك خاطره  از معلمان دوره ي ابتدايي تان اشــاره 
كنيد.

يكي از معلمان خوب من در تبريز آقاي پورمعيني بود كه به 
رحمت خدا رفت. اگر ايشــان نبودند، من ترك تحصيل  كرده 
بودم. روز اول مدرسه، بعد از تقسيم بندي به كالس رفتم. چون 
من قبل از مدرسه رفتن در خانه خواندن و نوشتن را ياد گرفته 
بودم، شــاگرد كالس پنجمي روي تخته نوشت »اسب« پرسيد 
چه نوشــتم؟ گفتم: اسب معلم وارد شد. همه بعد از برپا و برجا 

نشستند. پرسيد كي دو ساله است؟ من نمي دانستم منظورش 
از دو ســاله چيست؟ همه به من اشاره كردند. به من گفت: برو 
از دفتر گچ بياور. من نمي دانســتم منظــورش از دفتر و آوردن 
گچ چيســت؟ من به غيــر از دفتر نوشــتاري ام، دفتر ديگري 
نمي شناختم. ايستادم. گفت: چرا نمي روي؟ گفتم: دفتر؟ گفت: 
مگر اين مدرسه نبودي. پدرت را در مي آورم اگر اينجا هم درس 
نخواني. اينجا مثل مدرســه ي ســابقت نيست كه رفوزه شوي. 
وقتــي رفتم بيرون ســالن، گريه كردم. يكــي گفت: چرا گريه 
مي كني؟ گفتم: دفتر؟ گفت: آن اتاق اســت. رفتم گچ آوردم. تا 
يك هفته سرم پايين بود و مدام مرا دو ساله صدا مي زدند. بعد 
از يك هفته گفتم ديگر به مدرســه نمي روم. همان روز معلم ما 
عوض شــد و به جاي او يك آقاي موقر به نام پورمعين آمد. روز 
ســومي كه در دفتر مطلب نوشتيم، باالي سرم آمد و گفت: به 
به! چه خوش خط مي نويسي. قبل از اينكه چيز ديگري بگويد، 
گفتم: آقا به خدا ما دو ساله نيستيم. گفت: پسرم من فقط گفتم 
خوب مي نويســي. بعد قصه ي من را فهميد. مهرباني و فهم او 
باعث شد كه من به ماندن در مدرسه راغب شوم. معلم ابتدايي 
يعني ايشــان. اگر همان معلم بي تجربه ي قبلي بود، چه اتفاقي 
براي من مي افتاد؟ شــايد معلم اول من در دوره ي دبيرســتان 

موفق باشد، اما در ابتدايي موفق نيست.
فقط موضوع آموزش نيست. در دانشگاه روش هاي تربيت معلم 
هم متفاوت اند. من در دانشــگاه تربيت معلم هم عرض كردم و 
گفتم شما بايد دستيار معلم هم داشته باشيد و دانشجوهاي شما 
در هنگام تحصيل و آموزش بروند در كنار يك معلم دستياري 
كنند. فقط در كالس درس دانشــگاه ننشــينند، بلكه بروند و 
دســتياري معلم كنند. ببينند معلم چگونه تدريس مي كند. در 
طلبگي هم اين قضيه صادق است. طلبه ها مي روند و پاي منبر 
مي نشينند، نه اينكه ســواد كافي ندارند، بلكه براي يادگيري و 
ديدن شيوه ي منبر رفتن فالن آقا پاي منبرش مي نشينند. خدا 
رحمت كند آقاي فلســفي را. من بعد از اينكه به تهران آمدم، 
دو هفتــه بعدش به جامعه ي وعاظ تهــران رفتم. همه به نوبت 
باالي منبر مي رفتند. به من گفتند شــما هم برو. من هم بلند 
شدم و باالي منبر رفتم. بعد آقاي فلسفي دستش را بلند كرد و 
گفت: سه نكته را بايد بگويم. اول اينكه فقط به يك طرف نگاه 
مي كنيد. شــما بايد به همه ي آدم ها نگاه كني. دوم لحن شما 
يكصدا و يكنواخت است. گاهي اوقات بايد صدايت كم و گاهي 
بايد بلند باشد و فرياد بزني. سوم حرف هايت را طوري بيان كن 
كه شــنونده بپذيرد كه تو همه ي حرف هايي را كه مي گويي به 

آن باور داري و عمل مي كني.




