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نظام آموزشی ما فقط روی خواندن و حفظ كردن تأكيد 
به نظرم،  است.  نشده  فهم  و  درك  وارد  هنوز  و  دارد 
تدوين  خوب  خيلی  كتاب ها  اين  اخير  سال  چند  در 
خروج  ولی  زندگی.  و  دين  كتاب  جمله  از  شده اند؛ 
ادراك  و  تفكر  مرحله  به  ورود  و  محفوظات  مرحله  از 
زمان مي برد. هنوز دانش آموزان به تأمل و تفكر عادت 
نكرده اند. بايد آرام آرام هم ما و هم دانش آموزان به اين 
سمت برويم كه با ديدن تصوير به كنه مطلب برسيم. 
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 مقدمه 
در دهة شصت مجالت رشد به همت ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشــي یكي پس از دیگري منتشر و با عناوین مختلف راهي مدارس 
مي شد تا معلمان گرامي با توشه اي افزون بر كتاب هاي درسي دانش آموزان 
عزیز را آموزش داده و تربيت كنند، در دهه اي كه از فضاي مجازي خبري 
نبود و اینترنت به شكل فعلي وجود خارجي نداشت و برنامه هاي تلویزیون 

عمومًا در یك قاب و آن هم به صورت سياه و سفيد پخش مي شد.
مجالت رشد بار گراني را بر دوش گرفته و به سر منزل مقصود رساندند و 
استقبال مدیران، دبيران و دانش آموزان از این مجالت نشان موفقيت این 

مجالت بوده است.
از ميان مجالت منتشر شده، یكي مجله »رشد معارف اسالمي« بود كه 
به همت سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در اختيار دبيران قرآن، 

معارف اسالمي، فلسفه، منطق و عربي قرار مي گرفت.
البته بعدها براي چندسالي مجله رشد قرآن از معارف اسالمي مستقل 
و به صورت جداگانه چاپ شد و بعد از مدتي مجدداً مجله رشد قرآن نيز با 
عنوان رشد قرآن و معارف اسالمي با هم و در یك مجلد منتشر شدند و 
در سال 1400 نيز مجدداً به دليل تفكيك حوزه هاي یادگيري درس قرآن و 



عربي از دروس معارف اسالمي و حكمت مجله رشد قرآن و عربي از مجله 
معارف اسالمي مستقل شده است. 

در مجالت قرآن و معارف اســالمي مطالب متنوعي چاپ و در اختيار 
دبيران گرامي قرار گرفته است و استمرار چاپ این مجله نشان از موفقيت 

آن بوده است.
پس از گذشته چندین دهه از انتشار مجله رشد قرآن و معارف اسالمي 
دفتر انتشارات و فناوري آموزشــي اقدام به نشر گلچيني از مقاالت و 

گفت وگوهاي منتخب كرده است.
كتاب پيش روي شــما با عنوان »گفت وگو با دبيران خواهر استان هاي 
كشور« محصول بيش از چهار دهه زحمات دست اندركاران و معلمان عزیز 
در انتشار این مجله است كه به صورت یكجا در اختيار شما عزیزان قرار 

مي گيرد.
اميد است در ســال هاي آتي مجموعه هاي دیگر نيز تكميل شده و در 

اختيار عالقه مندان قرار بگيرد.
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 دبيران درس دين و زندگي در استان هرمزگان خطاب به مؤلفان كتاب: 
 دوگانگي بين دانش آموزان علوم انساني و ديگر رشته ها را رفع كنيد 

مهدي مروجي
رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي 

 اشاره 
زهرا شــهریاري مقدم، فریده منشــدي پور و فرحناز پور نظر سه تن از  

دبيران با ســابقة درس دین و زندگي درناحية یك آموزش  و پرورش شهر 

بندرعباس اند. آنچه مي خوانيد، حاصل گفت وگو با این همكاران دربارة كتاب 

»دین و زندگي« پایة دوازدهم است.

é بســم اهلل الرحمن الرحيم. ضمن ابالغ سالم مؤلفان كتاب هاي دین و زندگي و 

خانوادة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي خدمت شما همكاران محترم در مركز 

استان هرمزگان- بندرعباس- آنچه در نقد كتاب دین و زندگي پایة دوازدهم در 

این گفت وگو خواهيد فرمود، از طریق مجلة رشد به آنان خواهد رسيد. پرسش را 

از وضعيت ظاهري كتاب آغاز كنيم. مي توانيد دربارة كيفيت جلد كتاب، عكس ها 
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و طرح هاي داخل صفحه هاي كتاب، اندازة حروف، رنگ و آنچه مربوط به گرافيك 

و چشم انداز زیبایي شناسي و بصري كتاب مي شود، با دید اصالحي و براي افزایش 

جاذبة بصري، اظهار نظر بفرمایيد؟ 

شهریاري مقدم: رنگ ها در كتاب پاية دوازدهم نقشي در جاذبة بصري ندارند. آيات 
كتاب رشتة انساني بدون ترجمه است، ولي براي رشتة تجربي با ترجمه آمده است. اين 
تفاوت سبب مي شود كه دانش آموزان تجربي، خود را براي ترجمه به زحمت نیندازند، 
ولي در رشتة انساني بچه ها خود را درگیر مي كنند. يكي از علت هاي اين امر آن است كه 

زمان تدريس در رشتة انساني چهار ساعت و در رشتة تجربي دو ساعت است. 

é لطفًا پاسخ را متوجه پرسش كنيد. به موارد دیگر خواهيم رسيد. 

شهریاري مقدم: بچه  ها مي گويند كه: آيات جداگانه، يا در انتهاي كتاب، همراه با 
ترجمه و شأن نزول يا حتي در كتابچه اي مي آمدند تا مي توانستند در صورت لزوم و 
نیاز بدان رجوع و از آن استفاده كنند. در نظرسنجي هم، همین نكته را اعالم كردم، 

ولي از آن نظر سنجي چیزي را در اين كتاب نمي بینم. 
منشدي پور: به نظر بنده اگر آيات قرآني البه الي مطالب كتاب باشند، بهتر است. 
چرا؟ به اين علت كه اسم كتاب »دين و زندگي« است و ما مي خواهیم قرآن در متن 

زندگي جاري باشد و بچه ها حس نكنند كه قرآن از زندگي جداست.
روش كارم در كالس اين است كه با تدريس قرآن شروع مي كنم و دانش آموزي كه 
صوت خوبي دارد و بچه ها دوست دارند كه او بخواند، قرآن را قرائت مي كند. بعد اجازه 
مي دهم تك تك دانش آموزان آيات را بخوانند. البته ترجمه آيات نیز خوانده مي شود 
تا با موضوع درس آشنا شوند. وقتي وارد متن درس مي شويم، به كّرات به آيات اول 
درس برمي گردم و بدين ترتیب بچه ها را متوجه اين نكته مي كنم كه آيات اول درس 

با محتواي آن ارتباط دارند. 
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é شما هم دربارة سؤال چيزي نفرمودید! 

منشدي پور: بچه هــا مي گويند چرا منارة روي جلد به وضوح نیامده و هالل آن 
نیز نامشخص است؟ 

پورنظر: در كل تصاوير كتاب خوب هســتند؛ آن هم از نظر من معلم. ولي براي 
دانش آموزان بايد بهتر و با جاذبة بیشتر تدارك شود. 

منشدي پور: رنگ ها خیلي ماليم هستند. وقتي كتاب را باز مي كنیم، اين رنگ 
آبي ماليم خیلي آرامش بخش است، البته برخي از دانش آموزان مي گويند، اين رنگ 

اول صبح كمك مي كند كه سركالس بخوابیم. 
پورنظر: تصوير و طرح روي جلد امكان بهتر شــدن دارد؛ البته با توجه به آنچه 
دانش آموزان ســركالس مي گويند، عرض مي كنم. بچه ها دوست دارند، جلد كتاب 
هم گیرايي داشته باشد و هم پیام را به گونه اي انتقال دهد كه زود قابل درك باشد. 

شهریاري مقدم: اگر رنگ ها را با توجه به موضوع درس انتخاب مي كردند، خیلي 
بهتر بود و تنوع ايجاد مي كرد. 

 
é اگر شما مؤلف كتاب بودید، كدام یك از عنوان هاي درس را حذف مي  كردید، 

چرا؟ چه درسي را با چه عنوان اضافه مي كردید، چرا؟

پورنظر: اگر مؤلف بودم، درس هشــتم، يعني »احكام الهــي در زندگي امروز« 
تعديلش مي كردم. زيرا بچه ها با اين درس به دلیل تناقض هايي كه مي بینند، خیلي 
مشــكل دارند. البته اين تناقض ها بین احكام اسالمي و آنچه در جامعه وجود دارد، 
بچه ها رغبت كمتري دارند. وقتي مي خواهــم اين درس را بگويم، مي گويند اجازه 
بدهید خودمان بخوانیم. مي گويند: يا سؤال دارند چطور ممكن است چیزي حالل 
باشد و پس از مدتي همان چیز حرام شود؟! البته االن در اين درس مؤلفان يادآوري 

كرده اند كه فكر نكنید همه چیز حرام است. 
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تجربة كاري بیست و چند ساله به من آموخته است كه قبل از ورود به بحث احكام 
اسالمي، از امور انساني شروع كنم. اول بايد انسان باشیم. براي مثال، اگر در خانواده 
بخواهیم به بچه بگويیم دروغ نگو، بگويیم دروغ گويي از نظر انســاني غلط اســت، 
نه اينكه بگويیم، اگر دروغ  بگويي خــدا چه كارت مي كند! همین نوع آموزش هاي 
نادرســت را سبب مي شوند كه تصوير ناخوشايندي از خدا در فكر و ذهن بچه ها به 
وجــود بیاوريم. يا چرا بچه ها را تا اين حد از جهنم مي ترســانیم؟ آن هم براي يك 
اشتباه كوچك كه براي هر كسي ممكن است پیش بیايد. در كارم بچه ها را تشويق 
مي كنم كه انسان باشــند. انسان خوب، زباله را توي كوچه و خیابان نمي ريزد، زيرا 
از نظر انساني ريختن زباله در خیابان نادرست است. از اين طريق مي رسم به اينكه 

احكام اسالمي نیز براي ساختن انسان آمده اند تا بچه ها به دين جذب شوند. 
بنابراين درس هشــتم را بايد تعديل و به كلیات آوردن احكام بسنده كنیم. علت 
احكام را بگويیم و اينكه  چرا اين حكم را خداوند قرار داده است. وقتي كلیات گفته 
شوند، بچه ها مي توانند مصداق را براي تطبیق با حكم كلي پیدا كنند. وارد شدن به 

جزئیات، در كالس تنش به وجود مي آورد. 
شهریاري مقدم: بخش اول كتاب براي تدريس واقعًا سخت تر  از بخش دوم است. 
بچه ها نیز همین نظر را دارند كه بخش دوم )در مســیر( آسان تر از بخش اول )تفكر 
و انديشه( است. اگر من مؤلف بودم، اين دو بخش را ادغام و يك در میان مي آوردم. 
يا درس پنجم )قضا و قدر( را روشن تر بیان مي كردم. اين درس براي بچه ها به غول 

تبديل شده است.
در رشتة انساني كه ساعت تدريس بیشتر است، گاهي وقت اضافه مي آوريم. در اين 
وقت اضافي طبق برنامه ريزي كارهايي را مي كنم يا حرف هايي را كه بچه ها دوست 
دارنــد، مي زنم. زيرا معلم ديني در اولین مرحله بايد براي خود جايي در دل بچه ها 
باز كند و بچه ها به او اعتماد داشــته باشــند تا حرف هايش را با جان و دل بپذيرند. 
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سال هاست اين كار را انجام مي دهم و پس از سال ها كه يكديگر را مي بینیم، از همین 
نوع آموزش ها ذكر خیر مي كنند. برگردم به پاســخ سؤال؛ پاسخ برخي از نیازهاي 
بچه ها هم به درس اضافه مي كردم؛ آن هم در ابتداي درس و نه در پايان آن. يعني 

در ابتداي هر درس كتاب اين كار را مي كردم. 
منشدي پور: من امسال درس پاية دوازدهم را ندارم، ولي سال هاي پیش  داشتم. 
من قبل از شــروع درس هشتم، از بچه ها مي خواستم، مسائلي را كه به طور روزمره 
با آن ها درگیرند و مشــكل دارند، مطرح كنند. براي مثال شرابخواري، قمار يا اينكه 
چه مواردي در اينترنت اشكال دارد. اكثر بچه ها از فلسفة احكام بي اطالع اند. برخي 
مي گويند: يكي دو قطره چه اشكالي دارد؟ يا اگر الكل آن كم باشد كه مست نمي كند! 
ما نبايد از اين پرسش بچه ها هراس داشته باشیم كه چرا حالل است يا چرا حرام 
است. اكثرشان مرجع تقلید هم ندارند. لذا بايد به آنان تفهیم شود كه حرام و حالل 
را افراد وضع نمي كنند، بله اين حكم خداســت. همان طور كه در سال هاي گذشته 
خوانديم، هر حكم خداوند براســاس مصلحتي وضع شده است تا انسان از مصالح و 
مفاسد آن آگاه شود و از مفســده دوري كند تا گرفتارش نشود. در حقیقت احكام 
خداوند براي بهبود وضع خود انسان قرار داده شده اند و رعايت آن ها براي كسي كه 

به خداوند اعتقاد دارد، الزامي است. 
يكي از درس هاي خیلي جدي، درس پنجم )قضا و قدر( است كه نه تنها دانش آموزان 
بلكه تمام آدم ها با هر سن و سال و در هر مقام و منصب با آن درگیرند. اينكه بچة 
كوچك گاهي مي پرسد: »چرا اين بايد مامان من باشد؟« حرف قضا و قدري است، 

ولي خودش نمي داند. 
بــا اين حال در كتاب، مصاديق فوق العاده اندك اند. زيرا آوردن مصاديق به بچه ها 

كمك مي كند كه با وقايع زندگي خودشان كار تطبیقي انجام دهند. 
به طور كلي بنده در مقام مؤلف، دنبال حذف نمي روم، بلكه در جاهاي الزم مصاديق 
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روزآمد مي آورم تا براي دانش آموزان درك موضوع و مباحث آسان تر شود. 

é یكي از هدف هاي مؤلفان با آوردن قسمت هایي مانند »تدبر در قرآن«، »اندیشه 

و تحقيق«، »تفكر«، »بررســي«، »پاسخ به سؤاالت«، از یك سو جلب مشاركت 

دانش آموزان و فعال كردن آنان در كالس و درس، و از سوي دیگر، تشویق آنان 

به تفكر و اندیشــه ورزي است، به نظر شما آیا این هدف ها قابليت تحقق دارند، 

یــا موانعي وجود دارند كه امكان عملياتي كردن چنيــن كارهایي را از معلم و 

دانش آموز مي گيرند؟ 

پورنظر: پیشنهاد من اين است كه در هر درس دو تا سه آيه بیايد. زيرا هم بچه  ها 
زودتر ياد مي گیرند، و هم سؤال هاي سخت كنكور برايشان آسان تر مي شود. بچه ها 
گله دارند كه بیشترين مشكلشان در كنكور، تشخیص ارتباط آيات با مفهوم است. 
طراحان خیلي دو پهلو سؤال ها را طرح مي كنند. لذا خوب است از تعداد آيات كاسته 

شود. البته بنده نظر به حذف ندارم، زيرا تدبر در آيات مفید است. 
شهریاري مقدم: اواًل فرصت الزم را نداريم. ثانیًا دانش آموزان دو گروه هستند: 
گروهي كه به تدبرها خیلي عالقه دارند و اهل تفكر و انديشه اند، و گروه ديگري كه 
اصاًل تدبر را دوســت ندارند. البته عده اي از بچه  ها هم مي گويند: بهتر بود اين موارد 
را در پايان درس مي آوردند تا مي فهمیديم، اين موارد در درس نقش اساسي دارند. 

اما به نظر من كار خوبي است كه بچه ها را به تدبر و انديشه دعوت كنیم. نكته هايي 
كه هنگام نقل آيات مي خواســتیم مطرح كنیم، به داخل چارچوب )كادر( منتقل 

شده اند كه در مجموع كار و اقدام مناسبي است. 
منشدي پور: بنده روي درس ها تأكید مي كنم. در برخي از درس ها میزان تدبر در 
قرآن زياد است، مثل درس ششم با عنوان سنت هاي خداوند در زندگي كه بحث در 
تدبر قرآنش زياد اســت. خوب بود كه اين مطالب را البه الي مطالب متن درس قرار 
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مي دادند تا دانش آموزان هر عنواني را كه مي خوانند، تدبر مربوط به آن را هم همان 
جا ياد مي گرفتند. اما بر خالف اين درس در برخي از درس ها بخش تدبر كم است. 
اگر آية قرآني را به عنوان مصداق عناوين مي آوريم، مي خواهیم بچه ها در آن آيه تدبر 
كنند كه كار خیلي خوبي است و بايد در اين درس بیشتر شود. بهتر است مصاديق 

را از آيات و داستان هاي قرآني بیاورند. 
حرف بنده اين اســت كه: روشي در تأثیر گذاري مؤثرتر است كه همراه با عنوان 

درس باشد و تدبر نیز همان جا صورت گیرد و از متن درس تفكیك نشود. 

é ارزشــيابي هم مورد نظر معلمان است و هم مورد نظر دانش آموزان، در ابتداي 

كتاب زیر عنوان »سخني با دبيران«، مؤلفان شيوة ارزشيابي را تشریح كرده اند. 

آیا این نوع ارزشــيابي با عنایت به نمره گذاري و امتحان و نتایج حاصل از آن 

مناسب است؟ 

پور نظر: اين نوع ارزشیابي خوب است. بنده با روش ارزشیابي قبلي مخالف بودم 
كه 8 نمره براي قرائت و 12 نمره براي امتحان كتبي مقرر شــده بود. دانش آموز 8 
نمره را از قبل براي خودش كنار مي گذاشت و حق خودش مي دانست كه بايد به وي 
داده شود. حتي به نیم نمره و بیست  و پنج صدم اعتراض مي كرد كه چرا از 8 نمره اش 
كم شده! االن البته 4 نمره را هم حق خودشان مي دانند. به طور كلي شیوة ارزشیابي 

كنوني را قبول دارم. 
منشــدي پور: بنده هم با همكار محترم پورنظر هم رأي هســتم. ارزشیابي و 
نمره گذاري امســال خیلي خوب است. انجام فعالیت هاي داخل درس، مثل تدبر يا 
فعالیت هاي كالسي را هم داريم. »حضور فعال در فرايند تدريس« و مشاركت نیز در 
زمرة فعالیت هاي كالسي قرار مي گیرد. بحث »ارزشیابي مستمر« مورد سوم مؤلفان، 
خوب اســت تا میزاني كم شــود و به طور مشخص تعیین شود كه به چه چیز نمره 
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مي دهیم و از 5 نمره به 8 نمره برسد. يعني 10 نمره براي مشاركت در فعالیت هاي 
كالســي، ارزشیابي هم كه انجام مي شــود، و 2 تا 3 نمره را خود دبیر براي كارهاي 
خاص مقرر كند كه دانش آموزان ســر كالس انجام مي  دهند؛ مثل دادن كنفرانس، 
آماده كردن پاور پوينت، همكاري در مراســم مختلف، خطاطي، مشاركت در اجراي 

سرود، و مانند  اين ها. يعني ارزشیابي ها بايد ريز تر و مشخص تر شوند. 
پورنظر: البته اين كار را خود دبیر مي تواند بكند. 

منشدي پور: بله! اما به دلیل امتحان نهايي بايد طوري باشد كه به هیچ دانش آموزي 
اجحاف نشود و از رفتار سلیقه اي دبیران كه هر طور بخواهند نمره بگذارند، جلوگیري 
كند. من مثاًل در نمره  دادن دست و دل بازم، ولي دبیر ديگري سخت گیري مي كند 

كه اين تفاوت خوب نیست و اثر سوء روي بچه ها مي گذارد. 
شهریاري مقدم: به نظر من 4 نمره  االن، هم براي قرائت زياد است، چه برسد به 
8 نمرة پارســال! حداكثر نمرة قرائت بايد 2 تا 3 نمره باشد و نسبت 17 و 3 خیلي 

مناسب است. 

é با توجه به حجم درس ها و زمان تدریس موجود، آیا در پایان سال مي توانيد به 

خودتان بگویيد خدا را شكر! موفق شدم چنان كه باید كتاب را به پایان ببرم و 

هر درس را در حد كفایت چنان تدریس كرده ام كه بچه ها بفهمند و راضي باشند؟ 

جدا از حواشي كار، موضوع را بررسي كنيد. 

پورنظر: براي تدريس كتاب پاية دوازدهم مشكلي ندارم و 2 ساعت كفايت مي كند. 
حتي تست كار مي كنم و آزمون هاي زيادي مي گیرم. بچه ها مي گويند از درس ديني 

بیشترين نمره را مي گیرند. اما در پايه هاي ديگر مشكل دارم و وقت كم مي آورم. 
منشدي پور: من هم مشكلي نداشتم. زيرا خود بچه ها در سال دوازدهم با جديت 

بیشتري درس مي خوانند. 
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شهریاري مقدم: امسال من هم در رشتة انساني و هم در رشتة تجربي تدريس 
مي كنم و با كمبود زمان مواجه نمي شــوم. فكر مي كنم براي انساني 4 ساعت زياد 
است، زيرا با تجربي يكي دو درس فرق دارد. اين تفاوت دو برابر نیست كه 4 ساعت 
تدريس به آنان اختصاص داده اند. 3 ساعت براي رشتة انساني كافي است. 4 ساعت 

موجب خستگي بچه ها مي شود. 

é در جاهاي دیگر همكاران مي گفتند، مگر دینشان با هم فرق مي كند كه از نظر 

حجم درس و ساعت تدریس بين دانش آموزان رشتة علوم انساني و تجربي تفاوت 

گذاشته اند؟ 

)هر سه نفر و همكاران مي گويند حرف و اعتراض ما به اين نكته است.(
پورنظر: بنده همیشه ناراحتم كه چنین تمايزي بین بچه ها قائل شده اند. اين كار 
اشتباه بزرگي است. خود دبیر هم هنگام طرح سؤال گیج مي شود. براي طرح سؤال 
بايد برگ برگ كتاب را نگاه كنم، زيرا براي انســاني توضیح بیشتري آورده اند. اين 
تمايز سبب ناراحتي بچه ها شده است. دربارة ساعت تدريس رشته ها نیز با نظر خانم 

شهرياري موافقم. 
شهریاري مقدم: اي كاش مثل قبل مي شد. من معلم در يك روز بايد شش جلد 
كتاب را با خودم حمل كنم؛ آن هم با وضع جســمي بد و داشــتن ديسك گردن و 
كمر؛ به ويژه كه خود را موظف مي دانم كتاب ها را ببرم، زيرا عادت ندارم از دانش آموز 

كتاب بگیرم. 

é یكي از مســائل مطرح در كالس، فعال بودن دانش آموزان و مشاركت آنان در 

امور درسي است. به نظر شما این اصل در كالس شما تحقق مي پذیرد تا بتوانيد، 

با داشتن فرصت و رغبت از یك سو و با وجود رغبت دانش  آموزان از سوي دیگر، 
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آنان را در فرایند یادگيري مشاركت بدهيد؟ 

پورنظر: از اين روش در كالس هايم زياد اســتفاده مي كنم. در اولین جلســة هر 
سال، دربارة كنفرانس، تحقیقات و ساخت وسايل كمك آموزشي توسط دانش آموزان 
صحبت مي كنم. بچه ها هم در هر ســه كار همكاري مي كنند. تاكنون حاصل كار و 
فعالیت آنان را در نمايشگاه مدرسه يا در سطح گروه در معرض ديد قرار داده ام. گاهي 
بچه ها كارهاي جالبي مي كنند كه براي من قابل تصور نبوده است. براي مثال، يكي 
از دانش آموزان ماكت حديثي از امام صادق )ع( را درست كرده بود. بچه هايي داريم 
كه موضوع كنفرانس جالبي را انتخاب مي كنند، آن را هم خوب مي پرورانند و بیان 
جالبي هم دارند. يا چند هفته پیش در حیاط مدرســه، جمعشان كردم، تخته هم 
گذاشــتم و تدريس كردند. بسیار همه راضي بودند. يعني در تمام روش ها سعي در 

جذب آنان داريم. 
منشدي پور: معمواًل روش تدريســم با فصل سال ارتباط دارد، اينكه هوا گرم 
است يا خنك. مدرســه اي كه در  آن تدريس مي كنم، حیاط خیلي بزرگي دارد و 
فضاي ســبزي هم پشت مدرســه قرار دارد. گاهي كه هوا ابري است و نم نم باران 
مي آيد، در هواي آزاد، زير باران درس مي دهم تا خاطره اي ماندگار برايشان باشد. 
در بندر عباس اكثر فصل ها هوا گرم اســت و مجبوريم در كالس بمانیم. بنده هم 
در اولین روز ســال تحصیلي، كارهايي را كه دانش آموزان بايد در پايان سال انجام 
بدهند، تشريح مي كنم و مي گويم براي فراموش  نشدن، در برگ سفید اول كتابتان 
بنويسید. براي كنفرانس، دانش آموزان موضوع هاي خوبي را انتخاب مي كنند؛ مثل 
مدگرايــي در جامعه، انواع اعتیاد رايج در جامعه ما خواندن كتاب و خالصه كردن 
محتوا و بیان آن در كالس از ديگر فعالیت هاي بچه هاست و خوش بختانه مدرسة 
ما كتابخانه دارد و انتخاب كتاب هم آســان است. اين نوع فعالیت ها خیلي مؤثر و 

نشاط انگیز هستند. 
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é برخي از همكاران مي گویند فرصت مشاركت دانش آموزان را نداریم، اما شما 

انگار فرصت سازي مي كنيد تا بچه ها به فعاليت مثبت و سازنده بپردازند. 

شهریاري مقدم: كار بنده هم شبیه كار همكاران است و تكرار نمي كنم. هر سه 
نفر ما در مدارس خاص، مدارس عادي و مدارس غیرانتفاعي تدريس مي كنیم. فعالیت 
بچه ها در مدارس خاص خیلي خوب اســت. در اين مدارس اگر بگويم پاور پوينتي 
آماده كنند، به راحتي از عهدة اين كار برمي آيند و از حاصل كارشان در جاي ديگري 
اســتفاده مي كنم. در مدارس عادي بچه هاي رشتة علوم انساني چندان به مشاركت 
رغبت دارند كه گاهي احســاس مي كنم در میانشان گم شده ام. واقعًا بچه ها دوست 

دارند، خودشان كاري انجام دهند. 

é فكر مي كنيد موضوع هاي درســي كتاب جالب اند كه بچه ها جذب مي شوند 

یا شيوه هاي رفتاري و روش تدریس همكاران محترم زمينة مشاركت را فراهم 

مي كند؟ 

پورنظر: هر دو مؤثرند. نمره اي هم كه براي مشــاركت لحاظ مي شود، بر تشديد 
فعالیت مي افزايد. 

شهریاري مقدم: تشويق از طريق نمره دادن اهمیت دارد و در حقیقت نمره در 
ترغیب دانش آموزان به مشاركت خیلي مؤثر است. البته برخي از بچه ها را، حتي نمره 
به میدان فعالیت و همكاري نمي كشــاند. با اين حال بايد منصفانه بگويم كه عالقة 

بچه ها به مشاركت دروني است. 
منشدي پور: نیم سالي كه گذشت، يكي از دانش آموزان كنفرانسي داد. وقتي به 
بحث تبعیض ها رســید، آن را به سهمیه هاي كنكور ارتباط داد. با اين كنفرانس ها، 
بچه ها اطالعات تازه اي دربارة موضوع ها پیدا مي كنند يا فكرشان تغییر مي كند. آنچه 
از طريق كنفرانس ها و بحث ها ياد مي گیرند، ماندگارتر از آن مطالبي اســت كه در 
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كتاب مي خوانند. زيرا گفت وگوها و پرسش  و پاسخ ها شكل خاطره دارند و در ياد ها 
بیشتر مي مانند و مؤثرترند. 

é نظر شما دربارة تغيير ساعت كالس از چهار ساعت به دو ساعت چيست؟ 

منشدي پور: نبايد بین رشتة انساني و تجربي فرقي باشد. دو ساعت براي بچه هاي 
سال دوازدهم خوب است، اما براي تراز كردن ساعت هاي تدريس رشته ها، نه دو و نه 

چهار ساعت، بلكه سه ساعت كفايت مي كند. 
پور نظر و شهریاري مقدم: با نظر همكارمان موافقیم كه براي تمام رشته ها سه 

ساعت باشد. 

é دربارة كنكور بفرمایيد. دربارة شــيوة طرح سؤال ها در كنكور و تأثير آن بر 

آموزش درس دیني چه نظري دارید؟ 

پور نظر: با توجه به كار كردن انواع ســؤا ل ها با بچه ها در چند سال اخیر، متوجه 
شدم كه در برخي از سؤال هاي كنكور اشكال صوري وجود دارد. يعني سؤال خیلي 
طوالني است، با سه چهار جاي خالي و دانش آموز متوجه نمي شود كه طراح سؤال از 
وي چه مي خواهد. اين نوع سؤال ها دانش آموز را گیج مي كنند. خود من بايد دربارة 
آن فكر كنم تا دريابم كه سؤال چه مي گويد و چه مي خواهد. ايراد ديگر اين است كه 
بین طرح سؤال از آيات و متن كتاب تعادلي برقرار نیست. طراحان بیشتر مي خواهند 
بین آيات و متن درس ارتباط برقرار كنند. در حالي كه از متن درس خیلي كم سؤال 

استخراج مي كنند كه همة دانش آموزان معترض اند. 
شهریاري مقدم: همان طور كه همكارم فرمود، اغلب سؤال هاي كنكور از آيات 
كتاب هستند. به بچه ها مي گويم متوجه باشند كه آيات مطابق با همان درس است و 
درس مفهوم آيات را بیان مي كند. طراحان سؤال حتي اگر آيه اي در پي نوشت كتاب 
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باشد و مؤلفان يادآوري كرده اند كه نبايد در كنكور مطرح شود، باز آن را در كنكور 
مي آورند. يا در رشتة انساني آياتي در متن آمده اند، ولي در تجربي در متن نیستند 
و در قســمت »بیشتر بدانیم« قرار دارند كه نبايد در سؤال مطرح شوند، ولي طراح 
از همین قســمت سؤال مي سازد؛ گويا با مؤلفان كتاب و دانش آموزان لجاجت دارد. 
كار بدي مي كند. روي هم رفته طرح سؤال هاي مفهومي كار را سخت مي كند. براي 

تشويق بچه ها به آن ها گفتم اگر 80 درصد به باال جواب بدهند، امتیاز دارند. 
منشدي پور: نظر من اين اســت كه كنكور آن هم در درس ديني، در كار دبیر 
اختالل ايجاد مي كند، زيرا در سال دوازدهم، تمام توجه بچه ها به اين نكته معطوف 
است كه بتوانند خوب تست بزنند، نه اينكه خوب ياد بگیرند و درك كنند. در حالي 
كه عنوان كتاب »دين و زندگي« است و نه كنكور. دين بايد در زندگي جاري شود و 
نه اينكه دين كمك كند كه در كنكور قبول شود. دانش آموز در كنكور قبول مي شود، 

ولي چیزي از دين نمي داند. 
گاهي تست زني را در كالس تمرين مي كنیم. عده اي با رغبت اين كار را مي كنند، 
ولي عده اي هم هیچ شوقي براي اين كار ندارند. زيرا نه مي خواهند در كنكور شركت 
كنند و نه مي خواهند به دانشگاه كنكوري بروند. مي خواهند رشته هاي بدون كنكور 
دانشگاه آزاد بروند. وقتي براي كنكور سر كالس وقت مي گذارم، حق اين دانش آموزان 
ضايع مي شــود. آناني كه مي خواهند در كنكور شركت كنند، بايد بروند بیرون كار 

كنند. 
متأسفانه نمي شــود درس ديني را از كنكور حذف كرد. اگر حذف شود، آن وقت 
دانش آموزان به اين درس بي توجه مي شوند. طرح بسیار ريزبینانه و مفهومي سؤال ها 
نیز سبب مي شود بچه ها سطحي نگر شوند، فقط دنبال جواب بروند و در مسائل ديني 

تعمق و تفكر نكنند. 
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é رســيدیم به این نكته كه آنچه را فكر مي كنيد، در سؤال هاي ما مطرح نشده 

است، ولي الزم مي دانيد بيان كنيد، در این فرصت بفرمایيد. 

پورنظر: يكي از اشــكاالت مورد نظر بچه  ها دربارة درس ديني اين است كه چرا 
دلیل عقلي براي احكام ديني كمتر هست؟ البته مي گويیم كه برخي از احكام ابتدايي 
ديني، تعبدي هستند و مسلمان بايد آن ها را بپذيرد. مي گويند: همیشه به ما بايد ها 
و نبايد ها را يادآور مي شوند، بدون اينكه دلیل عقلي آن ها را بیان كنند. جوانان براي 
انجام دادن يا انجام ندادن هر كاري دنبال دلیل عقلي ا ند، تحكم را نمي پذيرند و در 

مقابل آن واكنش نشان مي  دهند. 

é گریزي هم بزنيم به مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي. همكاران مجلة 

شما انتظار دارند با آنان همكاري بفرمایيد. مطالب و مسائل خود را به دفتر مجله 

بفرستيد. 

منشدي پور: سال هاي بیشتر، برخــي از مجالت رشد را، مثل رشد معلم و رشد 
دانش آ موز، زياد به مدارس مي فرستادند، ولي چند سالي است كه اين مجالت را هم 

نمي بینیم.
شهریاري مقدم: مدارس بايد درخواست كنند. هر مجلة رشدي را درخواست 

كنند، مي فرستند. 
پورنظر: اگر بدون هزينه باشد، بیشتر مورد استقبال قرار مي گیرند. ضمن اينكه 

جاذبة مجله ها هم كم است. 
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 خواسته هاي دبيران ميناب از مؤلفان كتاب هاي ديني و قرآن 
سوم متوسطه 

 ساعت آموزش قرآن را مستقل كنيد 
رمضانعلي گرجي زاده
مهدي مروجي

 اشاره 
»ميناب« ـ شهر كهن زاد ـ در شرق اســتان هرمزگان و در فاصلة 100 

كيلومتري مركز استان قرار دارد. این شهر با 260 هزار نفر جمعيت )طبق 

سرشماري سال 1395( دومين شهر بزرگ استان بعد از »بندر عباس« است. 

از ميناب به »گلستان جنوب« كشور نيز تعبير كرده اند. گفته اند به دليل 

داشــتن آب فراوان و رودخانة پرآب و شيرین، ميناب شهره شده است. 

آب شرب بندر عباس از سد استقالل این شهر تأمين مي شود. دشت هاي 

ميناب  حاصل خيزند. این شهر گذشته از طبيعت سرسبز و زیبا، از جاذبه هاي 

تاریخي برخوردار است. 

ما این چيزها را ندیدیم، ان  شاء اهلل شما ببينيد. زیرا به دليل تنگي فرصت، 

صبح از بندر عباس به ادارة آموزش و پرورش ميناب رفتيم. در جمع خواهران 
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و برادران معلم شركت كردیم و با آنان به گفت وگو نشستيم. به محض اتمام 

جلسه فوري به بندر عباس برگشتيم، به فرودگاه رفتيم و به تهران آمدیم. 

در ميناب تعدادي از دبيران درس دیني و قرآن پایة دوازده براي گفت وگو 

گرد هم آمدند. همكاران محترم از جاسك و سيریك  نيز آمده بودند. 

خوش بختانه در جمع حضار ســه تن از دبيران اهل ســنت نيز حضور 

داشتند. آنچه مي خوانيد حاصل این گفت وگوست كه در این فرصت كوتاه 

فراهم آمده است. 

é بسم اهلل الرحمن الرحيم. با توجه به جمعيت حدود 20 نفرة همكاران بهترین 

پرسش این است: اگر هر یك از شما مؤلف كتاب پایة دوازدهم دین و قرآن باشيد، 

با توجه به تجربه هایي كه دارید، كدام یك از عنوان هاي كتاب موجود را حذف، 

كدام یك را اصالح و چه عنوان یا عنوان هایي را اضافه مي كنيد، و به هر حال چرا؟

شميسا اميني پور )جاسك، دبير اهل ســنت(: با وجود آنكه كتاب جديد 
]التألیف[ است، تمام سرفصل هاي آن خوب اند، ولي اگر دربارة توحید مطالب بیشتري 

باشد، خیلي بهتر مي شود ولي بايد به قضا و قدر در درس پنجم بیشتر بپردازند.
صفيه ذاكري )ميناب(:  با همكارم موافقم كه بحث قضا و قدر در كتاب، مجمل 
و براي دانش آموزان نامفهوم اســت. اما در باب توحید، ســه درس اول، دوم و سوم 
اختصاص دارند؛ توحید عملي و نظري. بچه هاي پاية دوازدهم، به ويژه در رشته هاي 
رياضي و تجربي با كتاب جديدي مواجه اند؛ هم از نظر محتوا و هم از نظر نوع كالم. 
زيرا اين دانش آموزان با مباحث فلسفي و كالمي به اين شكل و با اين رويكرد مواجه 

نبوده اند.
به اين دلیل با آن ها مشكل داريم و بخشي از اين مشكل به كوتاه و محدود بودن 
زمــان برمي گردد كه براي تدريس و تفهیم چنین موضوع هايي در اختیار داريم. اما 
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اصل آن به محتواي كتاب در اين سه درس مربوط مي شود. به اين نكته اشاره كنم 
كه در كنار ســه درس توحید و خداشناسي در كتاب فقط يك صفحه به »توسل« 

اختصاص دارد؛ آن هم با ارجاع به آيات قرآن كريم. 
اما نكتة ديگر: در كتاب قديــم »دو پندار ويرانگر«، يعني جبر و اختیار مطلق را 
با هم داشــتیم، ولي در كتاب جديد فقط بحث جبر آمده اســت. چرا اختیار حذف 
شــده اســت؟ آيا اختیار مطلق و آزادي مطلق پندار ويرانگري نیست؟ نكتة سوم 
اين اســت كه در كتــاب موردي كه مرا خوش حال كرد، ذكــر نمونه هاي به روز در 
درس ســوم، يعني »توحید و سبك زندگي« است. يعني اگر دربارة افزايش بصیرت 
دينــي بخواهیم صحبت كنیم يا افزايش محبت خداونــد، براي مثال از فتنة زمان 
امیرالمؤمنین علي)ع( مي گويد و يك نمونه هم از تكفیري هاي زمان حال و امروز دارد 
كه افزودة هوشــمندانه اي است. كاش مي شد ذكر چنین نمونه هايي در تمام كتاب 

تعمیم مي يافت. روز آمد كردن به ويژه در حوزه مهدويت بايد انجام بشود. 
مورد خیلي خوب ديگر اين كتاب، بررســي فلسفة احكام در درس نهم )پايه هاي 
استوار( است كه ارائة آن به جوانان بسیار اهمیت دارد. ولي اين درس فلسفة احكام 
را در حوزة اقتصاد بیان مي كند كه بیاني خیلي گنگ دارد. وقتي بحث اقتصاد مطرح 
مي شود، پاي بانك به میان مي آيد. بنده به عنوان معلم دين و زندگي اعالم مي كنم كه 
موضوع بانك و سرمايه، دغدغة تمام دانش آموزان از پاية دهم تا پاية دوازدهم است، 

اما پاسخ دقیق و روشني براي دانش آموزان نداريم. 
حجت مكي نصيرایي )ميناب(: برخالف نظر همكارم دربارة درس نهم )پايه هاي 
اســتوار( كه فرمودند اين درس فلسفة احكام را گفته، به نظرم چیزي دربارة فلسفة 
احكام نگفته است. دو بحث دارد: يكي دربارة موسیقي، فقط گفته موسیقي سنتي و 
كالسیك و موسیقي غیرسنتي و مدرن حالل است، اما هر نوع موسیقي كه بي بند و 

باري و شهوات را تحريك كند و مناسب مجالس لهو و لعب باشد، حرام است. 
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در  بند 6 درس هشــتم )ص 105( نوشته اند: »شركت در مجالس شادي، مانند 
جشن عروسي، جشن هاي مذهبي و ملي جايز است و حتي اگر موجب تقويت صلة 
رحم يا تبلیغ دين شــود، مستحب است؛ به شرط آنكه در اين مجالس احكام دين 
مانند پوشش مناسب خانم ها رعايت شوند.« مشكل اصلي ما در مجالس، موسیقي 
است كه اسمي از آن نبرده است.  اصاًل دربارة موسیقي توضیح خاصي مگر آنچه در 
بند4 آمده، ندارد. بايد دربارة آثار رواني، جسمي و روحي موسیقي نكاتي گفته مي شد.  

زير موضوع ورزش همین درس، اشاره اي به ورزش بانوان نشده است. 
ســهراب كریمي )ميناب(: بنده دبیر دين و زندگي ام. سالیان سال است كه 
در دبیرستان و هنرستان تدريس مي كنم. اگر بنده مؤلف كتاب بودم، كتاب دين و 
زندگي را شماره گذاري )1، 2 و ...( نمي كردم. دانش آموز مي پرسد، »آقاي كريمي آيا 
خدا هســت؟« چرا؟ زيرا ما نتوانسته ايم با اين همه كتاب دين و زندگي او را دربارة 

وجود خداوند قانع كنیم. چرا؟ زيرا زيربناي كار ما مشكل دارد. 
كتاب پاية دوازدهم مورد نظر ما در اين جلسه با داشتن »دانش  تكمیلي«، »بیشتر 
بخوانیم«، »بیشــتر بدانیم«، »تدبر در آيات« و »تفكر در آيات« خیلي خوب است،  
امــا دانش آموزان به ترجمة آيات كتاب خیلي توجــه ندارند. آيات را خودم يك بار 
مي خوانم و بچه ها هم باالخره چهار نمره را مي گیرند، ولي آن ها نمي توانند قرآن را 
بخوانند. حجم كتاب خیلي زياد اســت. عالوه بر اين، در رشته هاي رياضي و تجربي 

كمبود وقت داريم. 
سيدمهدي موسوي )ميناب(: در ابتداي هر درس در يك صفحه آيات قرآن 
مجیــد را آورده اند )براي پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم(. آيات دورة دبســتان با 
رسم الخط عثما ن طه است، اما در دبیرستان اين  رسم الخط كاماًل عوض شده است. 
حتي اشــكال چاپي وجود دارد. در رسم الخط عثمان طه »آ« نیست، زيرا دانش آموز 
آن را با مّد )~( اشتباه مي گیرد. يكي از سؤال ها اين است كه: آيا رسم الخط كنوني 
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آيات قرآن در كتاب درسي براي خواندن طراحي شده است يا خیر؟ به نظر بنده زياد 
خوب نیست. دانش آموزي دارم كه حافظ كل قرآن است. دانش آموز ديگري دارم كه 
حافظ 15 جزء قرآن است. آشنايي آن ها با قرآن، با رسم الخط عثمان طه بوده است. 
وقتي با اين رســم الخط مواجه شدند، در قرائت مشكل پیدا كردند. بازگشت كتاب 
درسي به رسم الخط عثمان طه خیلي بهتر است، زيرا قرآن هاي خانه ها و مساجد با 

اين رسم الخط است. 
صفيه ذاكري )ميناب(: براي رفع مشكل در قرائت قرآن )كه حرف همكاران بود( 

بايد ساعات ديني و قرآن از هم تفكیك شوند. 
حجت مكي نصيرایي )ميناب(: اكثر مباحث عقلي - فلسفي كه در اين كتاب 
داريم، در كتاب فلسفه آمده اند. بنابراين خوب است كه جهت كتاب دين و زندگي، 

بیشتر اخالقي بشود، زيرا با روال موجود، دانش آموز گیج مي شود. 
عصمت جاللي )ميناب(: عنوان درس ســوم »توحید و سبك زندگي« است. 
مقام معظم رهبري به كرات فرموده اند:  افرادي با سمت هاي مختلف در جامعه موفق 
مي شوند كه ايمانشان قوي باشد. با توجه به عنوان درس، چقدر توانسته ايم توحید را 
بشناسیم و در مقام عمل بدان پايبند باشیم؟ از نظر اخالقي نیز دچار ضعفیم كه در 

كتاب بايد بدان توجه شود. بنده با نظر همكار محترم آقاي نصیرايي موافقم. 
در بخش كاربردي، جاي دعاها در كتاب خالي است. دانش آموزان هیچ شناختي از 

اين همه دعاهاي پرمحتوا و برانگیزاننده اي كه داريم،  ندارند. 
 درس اول )هســتي بخش( خیلي فلسفي تبیین شــده است، و چنین رويكردي 
براي دانش آموزان رشــته هاي رياضي و تجربي كه با فلسفه چندان آشنايي ندارند، 
مشكل زاست. اگر در آخر درس حداقل فرازهايي از دعاها بیايد، به ويژه آن هايي كه با 

اخالق ارتباط نزديك دارد، خیلي بهتر خواهد بود. 
حسين رئيســي )ميناب(: با توجه به صحبت خواهــر و برادر همكارم عرض  
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مي كنم، اگر ما رويكرد فلســفي را ضعیف مطرح كنیم، با توجه به شــبهه هايي كه 
االن مطرح اند، به صالح نیست. زيرا در اين وضعیت بايد بچه ها را از نظر عقلي اقناع 
كنیم. مي دانید كه به حوزة توحید هجمة زياد مي شود و حمله به دين خیلي بیشتر 
از تبلیغ ديني است. اگر در صدد تضعیف ابعاد عقلي، فلسفي و كالمي باشیم و فقط 
به مباحث اخالقي بسنده كنیم، به نظرم آموزش سطحي مي شود و در برابر هجمه ها 
آسیب پذيري افزايش مي يابد. اينكه گفته مي شود، دانش آموزان رشته هاي رياضي و 
تجربي با مباحث فلســفي آشنايي ندارند، مقرون به صحت نیست. به نظر بنده اين 
دانش آموزان توانايي بالقوه بیشتري براي درك مباحث فلسفي دارند. حتي پیشنهاد 
ما اين است كه به ويژه در رشته رياضي، درس منطق گنجانده شود. زيرا در رياضي، 
بیشــتر بر جنبه هاي فلسفي و عقالني تأكید مي شــود. به طور كلي نبايد در جهت 

تضعیف رويكرد فلسفي و كالمي دروس حركت كنیم كه به صالح نیست. 
شميسا اميني پور )جاسك(: به آسیب هاي اجتماعي اشاره شد. اين مورد، از 
مشــكالت حاد ما در مدارس هستند. همة مشكالت و آسیب هايي كه ما داريم، به 
هیجانــات برمي گردند. مي توانیم اين هیجانات را طبق آيات قرآن و احاديث كنترل 
كنیم. چه خوب است كه براي كاهش اين آسیب ها، آيات و احاديث مربوط را هم در 

كتاب بیاوريم. 
حسين رئيسي )ميناب(: در اين كتاب  جاي مباحث روز خالي است. با توجه 
به شبهه هايي كه در فضاي جامعه مطرح مي شوند، بايد آسیب  شناسي كرد و پس از 

آن با تهیة پاد زهر الزم و مناسب، جوانان را در مقابل اين آسیب ها واكسینه كنیم. 
زارعي )ميناب(: به عنوان جمع بندي دو پیشــنهاد دارم: اول، عرض كنم درس 
هفتم دين و زندگي )3( علوم انســاني را به كتاب علوم تجربي منتقل كنند، تا خأل 
اخالقي آن پر شود. دوم، سیرة عملي اهل بیت )ع( را به اين كتاب اضافه كنند. اگر 

اين دو نكته رعايت شوند، خیلي خوب مي شود.
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نسرین ساالري  نژاد: دبیر اهل سنت )سیريك(: بنده در منطقه اهل سنت نشین 
تدريس مي كنم. ما براي دانش آموزان اهل سنت به كتاب ضمیمه نیاز داريم. به ويژه 
براي درس قضا و قدر من همواره ضمیمه اي تدارك مي ديدم، زيرا در رشــتة علوم 
تجربي و فني وحرفه اي، بچه ها در اين مورد خیلي سؤال دارند و الزم است به صورت 

دقیق به آن ها پاسخ بدهیم. 

é در این كتاب »اندیشــه و تحقيق« یا »تدبر در قرآن« و »تفكر در متن« داریم 

كه هدف آن  ها تشویق دانش آموزان به اندیشيدن و تفكر دربارة همه چيز است. 

از طرف دیگر، مؤلفان دبيران محترم را به جلب مشاركت دانش آموزان در فرایند 

تعليم و تعلم فرا خوانده اند. با توجه به تمام جوانب كار شــما، آیا مي توانيد این 

هدف ها را محقق كنيد؟ به عبارت دیگر، تا چه اندازه در این زمينه كار شما قرین 

موفقيت است؟ 

شميسا اميني پور )جاسك(: روش من در كالس استداللي است و تدبر و تفكر 
در تفهیــم موضوع درس خیلي كمك مي كند. بنابرايــن قبل از اينكه خودم درس 
را تشــريح كنم، از دانش آموزان مي خواهم آنچــه را از موضوع درس درك كرده اند، 
بیان كنند. اشكال هم ندارد، ناقص يا اشتباه حرف بزنند. البته به عنوان معلم، نقش 
هدايت گــري ام را از ياد نمي برم. پس از اين مرحله، از ابتدا موضوع درس را با توجه 
متن كتاب توضیح مي دهم. بچه ها با توجه به آنچه خودشــان بیان كرده اند، و آنچه 
در كتاب آمده است، نكاتي را كه بنده مي گويم، خیلي بهتر متوجه مي شوند. به اين 
ترتیب، هم به بخش انديشه و تفكر عمل مي شود و هم مشاركت معنا پیدا مي كند. 
اضافه كنم كه فرصت كم است، اما با مديريت زمان و جلب مشاركت بچه ها، مي توان 

از وقت موجود استفادة بهینه كرد. 
حجت مكي نصيرایي )ميناب(: نويسندة كتاب تربیتي »من ديگر ما«، قبل از 
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آنكه بخواهد دربارة مفهومي توضیح بدهد، داستانواره اي را نقل مي كند. نويسندة آن 
آقاي عباسي وادي است. همین شیوه كتاب را جذاب و شیرين كرده است و خواننده 

مي خواهد هر چه زودتر آن را بخواند. 
با توجه به اين شــیوة كار، اگر ممكن باشد، خوب است براي هر درسي، خودمان 
داستان يا داســتانواره اي بنويسیم يا مؤلفان كتاب براي هر موضوع درس، داستاني 
تدارك ببینند. اگر نمي شود اين داستان ها را در كتاب درسي آورد، آن ها را در كتابي 
به صورت كمك آموزشي بگنجانند و در اختیار معلم ها قرار دهند. به نظر مي رسد و  
تجربه هم نشان داده است كه انتقال مفاهیم- به ويژه مفاهیم پیچیده- از طريق بیان 

داستاني آسان تر و قابل فهم  تر است و مخاطب را نیز به فكر كردن وادار مي كند. 
صفيه ذاكري )ميناب(: از امتیازهاي كتاب همین مواردي اســت كه برخي را 
شــما ذكر كرديد. برخي ديگر عبارت اند از: پیام آيات، پاسخ سؤاالت شما، يا بررسي 
و خودارزيابي. اين بخش ها ما را تشــويق مي كنند كه دانش آموزان را در فرايند كار 
آموزشي فعال كنیم. اما من نظر مؤلف بزرگوار كتاب را به اين نكته جلب مي كنم كه 
در كتاب پايــة يازدهم، به لزوم وجود امام بعد از پیامبر )ص( پرداخته اند و اينكه با 
توجه به گسترش دين اسالم، به وجود امام به دلیل اوضاع و احوال و شبهه هايي كه 
مطرح مي شوند، نیازمنديم. ما در عصر غیبت امام )ع( زندگي مي كنیم و معلمان دين 
و زندگــي، دارند كار امام را انجام مي دهند. با اين حال و با وجود اين همه دغدغه ها 
و دشــمني ها علیه دين ما و اينكه انتظار دارند، دانش آمــوزان را در فرايند آموزش 

مشاركت بدهیم، آيا زماني كه در اختیار ما قرار دارد، كافي است؟ 
روشن است كه هیچ نسبتي بین آن انتظارها و دغدغه ها با زمان كالس و تدريس 
وجود ندارد. موضوع هاي كتاب خیلــي عالي، اما كلي اند. من معلم  بايد كلیات هر 
درس را جزئي كنم و قبل از آن ذهن دانش آموزان را با مقدماتي و به گفتة آقاي مكي 
نصیرايي با داستاني آماده كنم كه كلي وقت مي طلبد. در درس هشتم سال دوازدهم 
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داستاني آمده است. من براي بقیة درس ها هم بايد حداقل يك داستان بیابم و براي 
دانش آموزان نقل كنم تا متوجه موضوع شوند. ولي متأسفانه ساعت و زمان تدريس 
در خور درس ها و حجم كتاب  نیست. لذا سهم مشاركت دانش آموز نیز كمتر است. 
يعني هر چه زمان بیشتر باشد، مشاركت و فعالیت  دانش آموز بیشتر مي شود. در حال 

حاضر، ما حتي فرصت حضور و غیاب نداريم و فوري درس را شروع مي كنیم. 

é این سؤال دربارة شيوة ارزشيابي است كه مؤلفان در ابتداي كتاب آورده اند: آیا 

نمره گذاري در امتحان، با توجه به نتایج ارزشيابي درس ها مناسب است؟ لطفًا نظر 

خودتان را مستدل بفرمایيد. 

حسين رئيسي )ميناب(: پیشنهاد من اين است كه بخشي از 20 نمرة پاياني را 
به كارهاي پژوهشي دانش آموزان اختصاص بدهیم تا آنان به صورت مستقل و پس از 
تعیین موضوع از طرف دبیر، كار تحقیقي را انجام بدهند. در اينجا نمره در حقیقت 
مشوق به حساب مي آيد. پیشنهاد ديگرم اين است كه پژوهش هاي برتر دانش آموزي 

در بخش خاصي از مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي چاپ شوند. 
امينه جمشيدي )ميناب(: با عنايت به اين نكته كه در سال دوازدهم به امتحان 
نهايي مي رســیم، شیوة ارزشیابي مؤلفان را قبول دارم. زيرا اكثر كارهاي تحقیقاتي 
دانش آموزان برگرفته از اينترنت است. بنده تأثیر خاصي را روي دانش آموز مشاهده 

نكرده ام. 
اما اگر تحقیق و پژوهش در حد توان دانش آموز به صورت اصولي و از راهش صورت 

گرفته باشد، مفید است. 
اگر چهار نمره قرائت براي ســال دهم و يازدهم بیشــتر مي شد، خیلي بهتر بود. 
بايد كاري كنیم كه قرآن از حاشــیه خارج شود. االن چون بچه ها براي نمره درس 
مي خوانند، اصل نیست و در حاشیه قرار مي گیرد. اگر در كنار دين و زندگي، كتاب 
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مهارت ها را هم داشته باشیم، خیلي خوب خواهد بود. 
حجت مكي  نصيرایي )ميناب(: ترتیب نمره ها در نوبت اول ارزشــیابي دين و 
زندگي 16 و 4 اســت، اما در نوبت دوم قرائــت را حذف كرده اند؛ آن هم زماني كه 

دانش آموز بايد به قرائت توجه كند. مثل نوبت اول همان 16 و 4 باشد. 

é ســازمان ســنجش كه متولي تمام و كمال برگزاري كنكور است، از وزارت 

آموزش و پرورش جداست و به  منویات آموزش و پرورش كمتر توجه مي كند. براي 

نمونه در همين درس دین و زندگي، مؤلفان به وضوح نوشــته اند كه از جاهاي 

مشخص هيچ نوع سؤالي استخراج نشود. اما دبيران و دانش آموزان مي گویند، 

طراحان ســؤال كنكور از همين جاها و حتي از پانوشت هاي كتاب سؤال طرح 

مي كنند. با توجه به این شرایط، دربارة تأثير كنكور بر شيوة تدریس دین و زندگي 

چه نظري دارید؟ 

صفيه ذاكري )ميناب(: در سؤال هاي كنكور از كلمات ثقیل استفاده مي كنند. 
به نظر مي رسد طراح يا طراحان سؤال مي خواهند با اين كار بار مفهومي سؤال را باال 
ببرند. ديدم كه »احاط« يا »محیط« را در زمینة پرسش مربوط به توحید نظري به 
كار برده انــد. دانش آموز مي ماند كه آن ها را چه طور ترجمه كند تا بعد بتواند گزينه 
را انتخاب كند. چرا از كلمات متناسب با معلومات دانش آموزان استفاده نمي كنند؟ 
مخالف طرح سؤال مفهومي در كنكور نیستم، ولي پرسش ها بايد واضح و قابل فهم 

باشند. 
علي سنگري )كارشــناس گروه هاي آموزشي ميناب(: سؤال شما دربارة 
كنكور در راســتاي كار تخصصي بنده اســت. همه هم مي دانیم كه كنكور چالش 
فراگیر براي دانش آموزان، معلمان و خانواده هاست. دوستان مي گويند ما نمي توانیم 
ســؤال هاي تســتي كار كنیم. و آقاي وزير آموزش و پرورش هم به صورت رسمي در 
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رســانة ملي اعالم كرد كه توان حذف كنكور را ندارد. پس اگر مي دانیم كه كنكور 
حذف نخواهد شــد، وظیفة دبیر، آموزش درس به صورت كنكور محوري است. چرا؟ 
چون ضرر آن به دانش آموز مي رسد. اگر آموزش ما غیر كنكور محوري باشد، شهر ما 
ضرر مي كند. همة شهرهاي بزرگ برهمین اساس كار آموزش را پي مي گیرند؛ مگر 
در شهرهايي مثل شهر ما كه مي گويند، هزينة كالس كنكور را نداريم. البته حق هم 

دارند و كسي هم حمايت نمي كند. 
امسال ما با همكاري مسئول محترم آموزش و پرورش میناب كالس كنكور برگزار 
كرديم، ولي نتوانستم هیچ اعانه اي براي اين كار جذب كنم. جملة نهايي اين است كه 
ما دربارة كنكور هیچ كاري نمي توانیم بكنیم مگر اينكه خودمان را با وضعیت كنكور 
وفق بدهیم. اگر غیر از اين است، بفرمايید چگونه؟ بنده هم تسلیم مي شوم. در چنین 

حالتي كتاب و دبیران محترم كنكور محور هستند. 
در رشته هاي فني وحرفه اي، انساني و رياضي بچه ها قبول مي شوند و فقط رشتة 
تجربي مي ماند. براي نمونه عرض كنم: فرزند من با نمرة كنكور 3600 جايي قبول 
نمي شود، در حالي كه نفر اول میناب بود، مي خواهم بگويم در هر خانه چند نفر داراي 
ديپلــم و غیر ديپلم زندگي مي كنند. همه هم بي كارند. لذا انگیزه اي براي كنكور و 

رفتن به دانشگاه ندارند تا هزينة كالس كنكور را تأمین كنند. 
صفيه ذاكري: بنده دارم با جزئیات با دانش آموزان كار مي كنم، ولي احســاس 
كردم، با اين روش آموزش كه توأم اســت با گفتن نكته هــاي ريز و توضیح دربارة 
سؤال هاي تستي؛ بچه ها نمي توانند به سؤال هاي تشريحي در امتحان پاسخ الزم را 

بدهند. ناچار بايد امتحان نهايي را هم مثل كنكور برگزار كنیم. 

عباس زارعي )ميناب(: شــیوة ارزشــیابي كنكور معمواًل تلفیقي است. بنده 
پیشنهادم اين است كه تألیف كتاب بايد منطبق با اين رويكرد باشد. در كتاب هاي 
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ديني، در پايان كتاب يا در پايان هر درس، بخشــي خاص و اضافه براي مطالعه در 
كادر قرار بگیرد و بگويد اين درس ادامة درس قبلي است. در حالي كه االن ما معلمان 
مي گويیم، اين آيه ادامة آية فالن درس اســت. براي مثال، در كتاب امسال، آنجا كه 
معیارهاي پیغمبر )ص( را آورده، سال گذشته مطلبي دربارة امامت حضرت علي )ع( 
آمده بود. گاهي يك آيه سه پیام يا در مواردي چهار پیام دارد. آية »والذين جاهدوا 
فینا...« هم به سنت ها اشاره دارد و هم عوامل رستگاري را گفته است. در كتاب پاية 
دهــم ارجاع بدهند كه به امید خــدا در فالن درس چنین خواهیم گفت و در همة 
درس هاي پیوســته اين نكات در كادر آورده شوند تا وقتي دانش آموز هر درسي را 

مي خواند ، متوجه اين تلفیق بشود. 
االن دبیر بايد با تجربه و كاماًل متخصص باشد تا بتواند بگويد اين نكته و آيه و روايت 
در كجا ذكر شده است. در يك سؤال كنكور به سه درس ارجاع مي دهند، در حالي 
كه همیشه همه درس ها پیوسته نیستند و متفاوتند. مي خواهند دانش آموز بفهمد كه 
فقط در فیزيك و رياضي نیست كه فرمول ها با هم ربط دارند، بلكه ارتباط درس ها و 
مفاهیم در درس ديني هم وجود دارد. متأسفانه برخي از دبیران ما تجربه، اشراف و 
تخصص الزم را ندارند و نمي توانند در جاي خود به اين پیوستگي ها اشاره كنند. آن 

وقت دانش آموز هر درس را مطلب تازه اي مي بیند. 
صفيه ذاكري )ميناب(: نكته اي كه آقاي زارعي اشــاره كردند، مهم است. من 
امسال همین كار را كرده ام يعني نكته به نكته ارتباط ها را يادآور مي شوم. اگر مؤلفان 
محتــرم، اين ارتباط ها را براي درس هاي يك كتاب يا درس هاي كتاب هاي متفاوت 
را مشــخص كنند، كارها براي معلم و دانش آموز راحت و كمبود وقت هم تا حدي 

جبران مي شود. 
سيدمهدي موســوي )ميناب(: در همین زمینة كنكــور، صداقت ما دبیران 
خدشه دار شده است زيرا اول سال مي گويیم: بچه هاي عزيز! از موارد 1، 2، 3 و ... نبايد 



33

در كنكور سؤالي طرح كنند. ولي دو سه سال متوالي مشاهده كرده ايم، نقض غرض 
كرده اند و از نبايدها سؤال داده اند! البته فقط صداقت ما دبیران خدشه دار نمي شود، 
در درجة اول صداقت مؤلفان كتاب درسي خدشه دار مي شود، زيرا مؤلفان نوشته اند 

كه از چه قسمت هايي نبايد در هیچ نوع امتحاني سؤال بیايد. 

é یكي از هدف هاي ما در این سفرها، معرفي مجلة رشد است. همه درس ها رشد 

دارند. درسي را كه شما تقبل كرده اید، فصل نامه اي به نام »رشد آموزش قرآن و 

معارف دیني« دارد. هدف خانوادة رشد این است كه این مجله بتواند به آموزش 

درس هاي قرآن و معارف كمك كند. اگر جواب برخي از سؤال ها و شبهه ها را در 

كتاب و در برخي از سخنراني ها نيافتيد، بتوانيد در این مجله پيدا كنيد. به ما در 

رسيدن به این هدف از طریق نقد كتاب ها و درس ها، فرستادن تجربه هاي موفق 

آموزشي، ارسال ســؤال هاي مبتال به خاص و هر موضوعي كه در این چارچوب 

مي گنجد، كمك كنيد. سرانجام  مي رسيم به این نكته كه حرف نگفته اما مهمتان 

را بفرمایيد. 

ســهراب كریمي: بنده دبیر شــیعه مذهبم، ولي هم به مدارســي رفته ام كه 
تمام دانش آموزان آن ســني مذهب بوده اند، و هم در مدارســي تدريس كرده ام كه 
دانش آموزان سني و شیعه در كنار هم در يك كالس نشسته اند و نماز را با هم برگزار 
مي كنند. شكر خدا هیچ گاه مشكلي را مشاهده نكرده ام. ضمن اينكه بنده هم پشت 
سر برادران اهل سنت نماز مي خوانم. لذا اگر صحبتي  مي كنیم، از باب وظیفه است. 
بنده هنگام درس دربارة موضوع هاي خاص در اين كالس ها، به منابع متفاوت مثل 
قرآن كريم و صحیح نسائي ارجاع مي دهم. يعني موضوع درس را با استناد به منابع 

مورد قبول بیان مي كنم و خیلي بي طرفانه اين كار مي شود. 
سيدمهدي موســوي )ميناب(: بین برخي از آيات منتخب و درس مربوطه 
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هماهنگي نیست كه سبب چالش مي شود. 
حجت مكي نصيرایي )ميناب(: شــبهه ها هر روز تولید مي شوند، زيرا عده اي 
فقط براي اينكه چطور شبهه تولید كنند، با هم مي نشینند و فكر مي كنند. ولي ما 
برنامة خاصي براي پاسخ گويي به روز شبهه ها نداريم. به نظرم خوب است كه مؤلفان 
هر ســال مهم ترين و پايه اي ترين شبهه هاي ديني آن سال را در كتاب مطرح كنند 
و بدان ها پاسخ دهند. يا در صورت لزوم آن ها را در كتابچه هايي جمع كنند و پاسخ 
بدهند و براي مدارس بفرستند تا دبیران هم در جريان قرار بگیرند و از شبهه سازان 

عقب نمانند. 
ابوطالب بلندآبادي )ميناب(:  به نظرم سؤال هاي كنكور خیلي سخت نیستند، 
ما بايد به دانش آموز روش خواندن و يادگیري درس دين و زندگي را بگويیم. در درس 
دين و زندگي، فهم علت و معلول خیلي مهم است. زيرا فقط در اين صورت مي توان 
ارتباط بین آيات و متن درس را درك كرد. در كنكور از علت و معلول سؤال مي آيد 
و دانش آموز با خواندن تمام كتاب هاي دين و زندگي )دهم و يازدهم و دوازدهم( بر 

اساس علت و معلول قادر خواهد بود، 70 تا 80 درصد تست ها را درست بزند. 
عصمت جاللي )ميناب(: درس اول كتاب سال دوازدهم برگرفته از خطبه هاي 
آغازين »نهج البالغه« اســت، ولي اشاره اي بدان ندارد. اگر اين كار بشود، دانش آموز 
مي تواند به نهج البالغه مراجعه كند و اين رجوع اگر با تحقیق باشــد، به وي در فهم 
درس كمك مي كند. بخش تدبرها براي تفكر واگرا خیلي مفید است. دانش آموزان 
نظرهاي جالبي مي دهند كه ســبب مي شود براي دبیر هم فضاهاي جديدي در آن 
مورد به وجود بیايد. لذا در ارزشــیابي بايد دســت معلم تا حدي باز باشد تا بتواند 
اين دانش آموزان را كه تفكر واگرا دارند، تشويق كند. معیارها همیشه نبايد متوجه 

دانش آموزان داراي تفكر هم گرا باشد. 
خانم جعفري )ميناب(: همان طور كه در متوسطة اول درس هاي ديني و قرآن 
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جدا هســتند، در متوســطة دوم هم براي قرآن تك  ساعت بگذارند تا اهمیت قرآن 
مشــخص شــود. در ضمن در انتهاي هر درس احكام را بیاورند بهتر است تا درس 

خاصي را به احكام اختصاص دهند. 
زهرا زارعي )ميناب(: بنده چند ســال در كالس هايي متشكل از دانش آموزان 
شــیعه و سني تدريس كرده ام و هیچ مشكلي با اين كتاب نداشته اند. دربارة كنكور 
عرض كنم، هر درسي را كه تدريس مي كنم، در آغاز جلسة بعد، ابتدا از بچه ها امتحان 
تســتي مي گیرم. بعد اگر الزم شد، امتحان تشريحي برگزار مي كنم. شكر خدا اين 

روش جواب داده است و در كارم موفق بوده ام. 
ليال صادقي )ميناب(: در صفحة 101 كتاب دين و زندگي تجربي، در بند آخر 
به انحراف هاي جوامع قبل از اسالم و در برخي از جوامع امروزي اشاره كرده اند. اين 
انحراف »ارتباط جنسي خارج از چارچوب شرع است.« به نظرم حذف آن بهتر است، 
زيرا در جاي ديگري هم به موضوع زنا و لواط اشاره شده است و لزومي به تكرار آن 
نیست. زيرا تكرار يك موضوع ناموجه خوشايند نیست و نبايد ذهن بچه ها را با اين 

مسائل درگیر كرد. 
صفيه ذاكري )ميناب(: بنده هم با همكارم خانم صادقي موافقم كه نبايد مسائل 
قبیح در شــرع را تكرار كرد، زيرا ســوء تأثیر دارند؛ به ويژه كه متأســفانه در فضاي 
مجازي به آن ها دامن زده مي شود. متأسفانه در دورة متوسطة دوم، قرآن در حاشیه 
قرار گرفته است. بايد ساعت خاصي به قرآن اختصاص بدهیم. آيا رسالت معلم دين 
و زندگي فقط اين است كه دانش آموز را براي كنكور آماده كند؟ رسالت معلم دين و 
زندگي، تربیت عقیدتي دانش آموز است. متأسفانه كار ما فقط آموزش شده و تربیت 
مهجور مانده است. هنگام جنگ تحمیلي، عكس يك شهید، روي همة ما تأثیر مثبت 
و عمیق مي گذاشــت، ولي متأسفانه االن چیزي براي اين كاركرد عمل نداريم، زيرا 

همواره به آموزش پرداخته ايم. 
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متأسفانه اين همه كه حرف مي زنیم، جلسه مي گذاريم؛ انتقاد مي كنیم و پیشنهاد 
مي دهیم، هیچ  تأثیري ندارد. بنده روز اولي كه آقاي زارعي )سرگروه دين و زندگي 
در استان هرمزگان( را ديدم، گفتم: آقاي زارعي! امروز كه به سر كالس  شما آمده ام، 
به علم من اضافه شــد. زيرا در همان روز اول، كتاب را نقد مي كرديم، اما از مواردي 
كه نقد كرده ايم، چه چیزهايي حذف و چه چیزهايي اضافه شدند؟! خیلي ها  حذف 

شدند، اما متأسفانه مطالب بدتري به جاي آن ها گذاشته اند! 
سهراب كریمي )ميناب(: بنده سعي مي  كنم در تمام كالس هاي دكتر زارعي 
)سرگروه دين و زندگي استان( شركت كنم، زيرا بسیار مفیدند. دريافت هاي من از 

كالس هاي ايشان بیشتر از دريافت هاي من از كتاب هاست. 
ابوطالــب نكویي زاده )ميناب(: در علوم پايه، درس هايي با عنوان شــیمي و 
آزمايشگاه، و فیزيك و آزمايشــگاه داريم. در برخي از مدارس هیچ آزمايشي انجام 
نمي دهند، چون امكانات آن را ندارند، ولي ســاعت آن را براي درس ها، گذاشته اند. 
در حالي كه در رشــته هاي رياضي و تجربي، براي روخواني قرآن يك ساعت خاص 
قرار نداد ه اند. با توجه به اهمیت موضوع بايد اين كار انجام بشود و براي تدريس متن 
كتاب نیز ســاعت ديگري مقرر كنند. ضمن اينكه متن درس بايد با آيات منتخب 

همان درس متناسب باشد. 
نكتة مهم اين است كه اكثر دبیران دين و زندگي دربارة درس قضا و قدر با مشكل 

يا ابهام مواجه اند. در وضعیت موجود خوب است، اين درس حذف  شود.
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 مديريت بحران همين است كه ما گرفتار آنيم 
 به گفتة خواهران دبير در بجنورد  

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

خواهران دبيری که در »نشست نقد کتاب دین و زندگی پایة یازدهم« در 

بجنورد شرکت کردند، عبارت  اند از: 

1. زهره ایزانلو: با 23 سال سابقة تدریس، در دبيرستان های نمونه و فرزانگان 

خدمت می کند.

2. نساء برزگر: با 23 سال سابقة تدریس، اکنون در دبيرستان های کاردانش 

فعاليت  دارد.

3. نفيسه براتی: با 25 سال سابقة تدریس، ابتدا در دورة ابتدایی تدریس 

می کرد. بعد به دبيرستان منتقل شد و اکنون در دبيرستان و هنرستان سر 

کالس می رود.

4. روشــنک رمضانيان: با 27 سال ســابقة تدریس در شهرهای مشهد و 

قوچان، اکنون در بجنورد در هنرستان و مدارس شبانه روزی تدریس دارد.
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5. اکرم نيستانی: تحصيل کردة جامعئ الزهرای قم است و با مدرک کارشناسی 

الهيات دبير مدارس است.

6. عفت بسطامی: سرگروه دین و زندگی در استان خراسان شمالی.

é بسم اهلل الرحمن الرحيم. مستحضرید که در کتاب دین و زندگی پایة یازدهم 

تغييرات گرافيكي و محتوایی به عمل آمده است و هر درس شامل عنوان هایی 

است که برخی از آن ها در کتاب قبلی نبوده اند؛ مانند »تکميل کنيد«، »بيشتر 

بدانيم«، »پاسخ به سؤاالت شما«، »دانش تکميلی« و... این عنوان ها تا چه حد به 

خواسته های شما جواب گفته اند؟ آیا این عنوان ها به یادگيری بهتر مطالب توسط 

دانش آموزان کمک می کند یا خير؟ به هر دليل، چرا؟

ایزانلو: بسم اهلل الرحمن الرحیم. تغییرات کتاب جدی اند. البته قسمت هايی مثل 
»تکمیل کنید« زياد به چشم نمی آيند، زيرا خیلی کم مطرح شده اند. اما »پاسخ به 
ســؤاالت شما« را که مطالعه کردم، ديدم مفید است. اين قسمت در زمرة ارزشیابی 
قرار ندارد و متأسفانه بچه ها آن را نمی خوانند. به دلیل کمی زمان، بنده به عنوان دبیر 
فرصت ندارم مطالب آن را در کالس مطرح کنم و میان دانش آموزان به بحث بگذارم. 
در حالی که يکی از بخش های مهم کتاب همین قسمت، پاسخ به سؤاالت شما است.

قسمت »تدبر« کتاب هم خیلی خوب است. قسمت »پیشنهادها« کافی نیست و الزم 
است بیشتر شود. زيرا هنگام دادن نمرة تشويقی مربوط، معموالً پرسش ها تکرار می شوند. 
اگر پیشنهادها بیشتر بودند، دانش آموزان هم می توانستند دربارة موضوع های بیشتری 

تحقیق کنند. در حال حاضر معموالً دانش آموزان مطالب مشابهی را به کالس می آورند.

é فعاليت هایی که با عالمت مشخص شده و مؤلفان مدعی اند که این فعاليت ها 

واگرایند، چطور؟
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ایزانلو: اين قسمت هم چندان چشمگیر نیست.
برزگر: بنده هم بــا حرف های همکارم دربارة »تکمیل کنید« موافقم. خوب بود 
بیشتر می شد. »فعالیت های واگرا« نیز همین طور، در حالی که سال های قبل تعداد 
سؤال ها بیشتر بود. به هر حال، به دلیل تأثیر نداشتن در امتحان پايانی، مورد توجه 

دانش آموزان نیست. »بیشتر بدانیم« و »پاسخ به سؤاالت شما« خیلی خوب اند.

é »خوب« یعنی چه؟

برزگر: زيرا به ســؤال های بچه ها و سؤال هايی که در ذهن من هم بودند، جواب 
می دهند. »پیشنهادها« در کتاب سال های قبل هم بود. اين قسمت که نمرة تشويقی 
دارد، دانش آموزان را ترغیب می کند به آن توجه داشــته باشند. به ويژه کسانی که 
نمره کم گرفته اند، می خواهند از اين طريق جبران کنند. با نظر همکارم خانم ايزانلو 
موافقم که جواب ها مشــابه و تکراری می شوند. قسمت »دانش تکمیلی« کتاب هم 

خیلی خوب است.
نيستانی: پیرو صحبت  همکاران محترم، بايد به چند نکته اشاره کنم. يکی دربارة 

»فعالیت های واگرا«ست. 
امیدوارم برداشتم اشتباه نباشد. برای مثال، در صفحة 188 کتاب تجربی و صفحة 208 

همین کتاب نیز آنچه آمده، انواع واگراست، ولی در کتاب، زير اين عنوان نیامده است.
دوم، همکاران محترم دربارة »پیشــنهادها« اظهارنظــر فرمودند. موضوع اجرای 
نمايش نامه در کالس در اين قسمت آمده است که اصاًل در کالس قابل اجرا نیست؛ 

چون وقت بسیار کمی داريم. لذا بهتر است اين پیشنهاد را حذف کنند. 
رمضانيان: بچه های ما متأســفانه،  کتاب های غیردرسی را مطالعه نمی  کنند يا 
خیلی کم مطالعه می کنند. اگر بشــود اين موضوع را به قسمت »پیشنهاد« اضافه 
کنند تا دانش آموز کتابی را بخواند و برای اين کار نمرة کالسی در نظر بگیرند. البته 
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الزم نیســت خالصة  کتاب را بنويسند و به دبیر تحويل بدهند. کفايت می کند که 
خالصه و عصارة کتاب را برای هم کالسی ها گزارش و برداشت و نتیجه گیری خود را 

از محتوای کتاب تشريح کنند. نمره هم فقط برای تشويق است.
اما قسمت »بیشتر بدانیم« خیلی قشنگ و جالب است.

é این قشنگ و جالب بودن، چه کمکی به دانش آموزان می کند؟

رمضانيان: آگاهی و اطالعات آن ها را افزايش می دهد.

é برای افزایش سطح آگاهی دانش آموزان چه کار می کنيد؟

ـ 1396 اين درس را برای تدريس نداشتم،  رمضانيان: متأسفانه در سال تحصیلی 97
ولی می گفتند بیشتر سؤاالت امتحان از »بیشتر بدانیم« می آيد و نه از محتوای درس.

براتی: بنده خیلی از »پیشنهاد« های کتاب استفاده نمی کنم. سعی می کنم خودم 
ابتکار عمل داشــته باشم. زيرا فکر می کنم، ما دبیران وظیفه داريم با درس و کتاب 
دينی، روی بچه ها اثر بگذاريم. اين کار من به نوعی تأيید گفتة همکار محترم خانم 
رمضانیان اســت. البته در جاهايی که تدريس می کنم )حاشــیة شهر، هنرستان و 
مدرسة نمونه(،  از روش  مناسب برای همان جا استفاده می کنم. مثالً  در زمینة زندگی 
شــهدا کتابی به آن ها می دهم که بخوانند و بعد در کالس کتاب را معرفی کنند. يا 
کتاب مهم »مفاتیح الحیائ« آيت اهلل جوادی آملی را در دبیرستان نمونه معرفی کردم، 
تا هر قســمتی را که دوست دارند، بخوانند و در کالس مطرح کنند. البته نوبت به 
همه نمی رسد. ولی متفق القول بودند که از آنچه خوانده اند، لذت برده اند و به ويژه از 
شکل بیان آيت اهلل جوادی آملی تعريف می کردند. می گفتند فکر چنین روش بیانی را 
نمی کردند. حداقل نتیجه اين است که کتاب مفیدی را در خانه نگه می دارند. يادآور 

شوم که خريد کتاب اجباری نیست.
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پیشــنهاد ديگرم حفظ سورة خاصی است. ولی از پیشنهادهای کتاب نتوانسته ام 
زياد استفاده کنم.

é مؤلفــان 10 دقيقة اول هر کالس را به قرائت قرآن با هدف تحقق انس با کالم 

خداوند اختصاص داده اند. آیا با توجه به زمان، می توانيد به این توصيه عمل کنيد؟ 

اگر نمی توانيد، علت آن را با دليل بفرمایيد.

ایزانلو: به خانم بســطامی )سرگروه دينی ادارة کل( عرض کردم که اگر مؤلفان 
کتاب با توجه به قرآن عثمان طه، آيات را در کتاب درسی بیاورند، من که قلم قرآنی 
دارم )البته در دو مدرســه ای که تدريس می کنم، قلــم قرآنی دارند(، خیلی راحت 
و ســريع می توانم آيات را انتخاب کنم. من اين کار را می کنم، ولی گاهی به دلیل 

تنگنای زمان نمی توان به اين توصیه عمل کرد.
بسطامی: آيات کتاب درسی به خط قرآن عثمان طه، ولی با نگارش جديد است؛ 
به اصطالح روش کم عالمت اســت. اما پاسخ بنده به سؤال اين است که با توجه به 

زمان کالس انجام اين کار حداقل به صورت مستمر ممکن نیست.
ایزانلو: صحبت بنده دربارة رســم الخط نیست، دربارة ترتیب صفحه بندی است. 
من هم فقط در دو جلســه توانســتم اين کار را بکنم. زيرا اول سال است و هنوز به 

بخش های کتاب درسی ورود نکرده ايم. بعد از شروع درس، اين کار ممکن نیست.
اين نکته را هم بگويم که اگر قرار است دانش آموزان با قرآن انس بگیرند، استفاده 

از قلم قرآنی هم زياد به صالح نیست.
همگان تأيید می کنند که با توجه به وقت کالس، زمانی برای قرائت نمی ماند و اين 

توصیه عملیاتی نمی شود.
رمضانيان: سال 1370 که در مشهد تدريس می کردم، ساعت قرآن جدا بود. آن 
وقت دانش آموزان بامیل و رغبت بیشتری، به ويژه در قسمت تفسیر و قرائت، وقت 
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می گذاشتند. ما در کالس هم خوانی می کرديم. حتی دانش آموزان ما در مشهد کالس 
را اداره می کردند و عالقه مند بودند که هم خوانی کنند.

é آن دوره به »دورة تفکيک« معروف بود که با توجه به آرای معلمان و همکاران 

محترم، دورة تفکيک به سر آمد و به اصطالح »دورة تلفيق« تکرار شد. پس طوری 

نقد کنيد که هرگونه تغيير بعدی، سبب انتقاد آیندگان نشود.

نيستانی: دلیل فقط کمبود وقت نیســت. کم بودن وقت بازمی گردد به کثرت 
تنــوع و زيادی حجم درس ها، لذا وقتی برای قرائت نمی ماند. راه حل اين اســت که 
قسمت های ديگر را کم کنند تا فرصت برای قرائت قرآن داشته باشیم. بچه ها هم به 

قرائت قرآن عالقه دارند و متقاضی تکرار آيات می شوند، ولی وقت نیست.
براتی: مشکل ما االن به تفکیک يا صرف تلفیق بازنمی گردد، بلکه با وجود تلفیق، 
به زمان تدريس اضافه نشده است. جالب است در رشتة تجربی، ساعت دين و زندگی 
از 4 ساعت به 3 ساعت و بعد به 2 ساعت تقلیل يافته است. گويا دانش آموزان رشتة 

تجربی نیازی به دين ندارند.
نيســتانی: اينکه می گويند در دورة ابتدايی و متوســطة اول بچه ها بايد قرائت 
قرآن را ياد بگیرند، گرچه درست است، ولی بنده به عنوان معلم درس دينی و قرآن 
نمی توانم بی خیال باشم و بگويم پس به من مربوط نیست که دانش آموز دبیرستانی 
نمی تواند آيات قرآن را از رو بخواند و وظیفة بنده فقط نمره دادن است. نه! نمی شود 

به اين روش صورت مسئله را پاک کرد.

é در کتاب بخشی با عنوان »اندیشــه و تحقيق« داریم و اینکه خواسته شده 

است، تفکر و تدبر بشــود. آیا این بخش ها با عنایت به مدیریت شما در کالس، 

توانسته اند عرصة فکری برای دانش آموزان باشند و آنان را به اندیشيدن و تفکر 
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و تدبر ترغيب کنند؟ اگر خير، چرا؟

نيستانی: هر ســؤالی که با ما در میان می گذاريد، ما باز به سر خط کمی زمان 
تدريس باز می گرديم. با وجود اينکه عنوان ها عالی و جذاب اند، ولی فرصت پرداختن 
به آن ها را نداريم. عجیب اينجاست که پیام آيات را داريم و در کنکور هم از پیام آيات 
ســؤال می شود، اما چگونه ممکن است ترجمة آيات نباشد، ولی بر پیام آيات تأکید 
شود؟! تا پارسال ترجمة آيات را داشتیم، ولی در کتاب جديد، ترجمة آيات را حذف 
کرده اند. وقتی دانش آموز نمی تواند آيه را به فارسی بفهمد، چگونه می تواند چیزی از 

پیام آيه بداند؟!

é 10 دقيقه قرائت که ممکن نيست. تدبر و تفکر هم با اشکال مواجه است. پس در 

کالس چه کاری می شود کرد؟

ایزانلو: اين طور نیست که کاماًل کنار گذاشته شوند، بلکه همه نصفه نیمه انجام 
می شوند.

)همــگان متفق القول می گويند: کارها به صــورت رضايت بخش و مطلوب انجام 
نمی شوند.(

بسطامی: البته يادمان باشد که با توجه به روحیات هر معلم، ممکن است بخش 
يا بخش هايی مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

نيستانی: نمی فهمم چرا ترجمة آيات را حذف کرده اند. بايد ترجمه همراه هر آيه 
بیايد.

براتی: با توجه به نگرانی همکاران دربارة حذف ترجمة آيات و ارتباط آن با تدبر 
و پیــام آيات، عرض کنم که خیلی خوب بود اگر همین آياتی را که در کتاب دينی 
داريم، در کتاب درس عربی بیاورند. زيرا همین بچه ها هســتند که اين کتاب ها را 

می خوانند. اگر اين کار انجام شود، نتیجة بهتری خواهد داشت.
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é آیا آیات موجود در کتاب، در دانش آموزان رغبت و شوق رجوع به قرآن کریم 

را در خــارج از کالس و درس به وجود می آورند تا آنان روزانه یک یا چند آیه را 

بخوانند یا قرآن را مرجعی برای یافتن پاسخ به سؤال ها به حساب آورند؟

ایزانلو: متأســفانه زندگی های ما چنان صبغة مادی يافته اند که بچه ها احساس 
نمی کننــد بايد به قرآن رجوع کنند يا آنان را بخوانند. گاهی می گويند بخوانیم که 
چه بشود؟! شما که قرآن می خوانید، چه اتفاقی برايتان افتاده که خوشايند است؟ و 
منی که نمی خوانم، آن اتفاق نمی افتد؟ در حقیقت بیشتر جهان بینی مادی بر ذهن ها 
سیطره دارد تا جهان بینی معنوی. با معنويت بیگانه اند. فکر می کنند، درس دين و 
زندگی دوای هیچ دردی نیســت، مگر در همان حد ضريب 3 در کنکور! می خواهم 

بگويم، به اين دلیل جواب من منفی است و ايجاد رغبت نمی کند.

é یعنی از 30 یا 40 نفر دانش آموزان یک کالس همه این طوری اند؟ 

ایزانلو: مطلق نیســت. به منظور ترغیب دانش آموزان برای تقويت قرائت قرآن، 
نمرة تشــويقی گذاشتم تا بهتر ياد بگیرند. همین طور برايشان شرح می دهم، نمونه 

می آورم که قرآن چه تأثیری بر من و افراد ديگر داشته است.
نيســتانی: واقعیتی که بايد پذيرفت، فاصله گرفتن بچه ها از کتاب دينی است. 
اين واقعیت را دبیران همکار می دانند. شــايد برخی بر اين واقعیت چشــم بسته و 

بی تفاوت اند، اما بايد بپذيريم که اين کتاب برای دانش آموزان جاذبه ای ندارد.

é چرا برای دانش آموزان جاذبه ندارد؟

رمضانيان: زيرا برخوردهايی را از افراد منســوب به دين در جامعه می بینند که 
نمی تواننــد هضم کنند. در جامعة ما خیلی تناقض وجود دارد؛ از جمله تناقضی که 
میان مطالب کتاب و رفتارها ديده می شــود. لذا بچه هايی که اين کتاب، به ويژه سه 
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درس مربوط به مسائل حکومتی را می خوانند، مطلب را با آنچه در جامعه وجود دارد، 
متفاوت می بیننــد و نمی توانند اين تفاوت را هضم کنند. به ويژه دنیای مجازی نیز 

نقش خاص خود را دارد. به اين ها بايد معضالت خانواده ها را نیز اضافه کرد.
بنده اعتراف می کنم که در دورة  دانش آموزی، عاشــق اين کتاب و عاشق دبیرش 
بودم و علت مهم انتخاب اين مسیر و رشته نیز دبیرم بود. به عقیدة بنده، جاذبة اين 
کتاب به جاذبة دبیر کالس برمی گردد. اگر دبیر بخواهد با سختگیری ها و تعصب های 
خاص در کالس با دانش آموزان مواجه شــود، حتی آن عالقة نشستن سر کالس و 

شنیدن چند جملة مفید را نیز از دست می دهند و به چیزی توجه نمی کنند. 
اين نکته را با توجه به ديده ها و شنیده ها می گويم. حال که دانش آموزان در فکر 
کنکورنــد و مجبورند که به کنکور فکر کنند، ما هم بايــد در اين جهت از فرصت 
اســتفاده کنیم. لذا ما در مدارس کاردانش بیشتر روی اخالقیات کار می کنیم. زيرا 
در اين مدارس گرفتار کنکور نیســتند. به نظرم دبیران محترم نبايد خیلی به نکات 
حساســیت برانگیز بپردازند. يا روی تعصبات نامربوط انگشت بگذارند. ما دبیران هم 
بايد به ظرايف کار و نوع تعامل با نوجوانان و جوانان خیلی دقت کنیم. در اين صورت 

در کارمان موفق خواهیم بود.
نيستانی: بحث »انديشه و تحقیق« در صفحة 45 خیلی طوالنی است. بايد حذف 

شود.

é تا چه حد آیات و عنوان های کتاب، آن را با نيازهای امروز و فردای دانش آموزان 

هماهنگ می کند؟

نيستانی: به نظرم از درس نهم به بعد اين کتاب بیشتر مورد توجه دانش آموزان 
قرار می گیرد، زيرا ارتباط و تطبیق بیشتری با نیازهای روز دانش آموزان دارد. در اين 
قســمت چالش هايی را مطرح می کند که سبب به هم خوردن طراحی پیامبر)ص( 
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می شوند. در درس امام زمان)عج( که می گويد: جامعه بايد آماده شود تا زمینة ظهور 
حضرت پديد بیايد، به نظر می رسد فاصلة خاصی بین نیاز دانش آموزان با اين درس ها 
وجود ندارد. در اين درس ها، به انواع سؤال های دانش آموز جواب داده می شود؛ به ويژه 
سؤاالت همیشگی بچه ها دربارة »پیوند مقدس«. اکثر بچه ها به موضوع درک و تفهیم 
»پیوند مقدس« احساس نیاز می کنند. حتی می خواهند ابتدا اين درس تدريس شود 

و بعد به درس های ديگر بپردازيم.
رمضانيان: اگر درس »پیوند مقدس« بیشــتر هم بشود، مفیدتر است؛ زيرا واقعًا 
به چنین مطالبی نیاز دارند. به ويژه بچه هايی که از نظر فرهنگی ضعف دارند، خیلی 
دنبال اين موضوع هستند. برای مثال، وقتی دربارة مراسم خواستگاری حرف می زدم 
و از ســؤال هايی می گفتم که در مراسم مطرح می شود، می پرسیدند: مگر در مراسم 
خواستگاری بايد سؤال های خاصی مطرح کرد؟ خوب نمی دانند. بنده در درس های 
مربوط، تمام موارد الزم و سؤال ها را بیان می کنم و بعد هنگام خواستگار آمدن، طرف 
مشورتشــان قرار می گیرم. به ويژه که با دانش آموزانی سروکار داريم که در مدارس 
کاردانش اند و عمومًا از سطح فرهنگی نازل تری بهره مند هستند و به اطالعات سالم، 
مفید و درســت نیاز دارند. بنابراين اين گــروه از بچه ها تفاوت هايی با دانش آموزان 

مدارس نمونه و تیزهوش دارند.
ایزانلو: اما بچه های مدارس نمونه و تیزهوشان همین درس های »پیوند مقدس« 
را نقد می کنند و می گويند: اين ها وقت ما را می گیرند و نبايد باشند. االن وقت فکر 
کردن به ازدواج نیســت، وقت يادگرفتن نکات کنکوری است. خانم، به ما نکته های 

کنکوری بگو!
ولی درســی مثل »عزت نفس« بیشتر باشــد، خیلی خوب است؛ زيرا بنیه و باور 

بچه ها را تقويت می کند.
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é اگر شــما به عنوان نویسنده یا عضو هيئت مؤلفان کتاب باشيد، کدام یک از 

عنوان های کتاب را حذف یا چه عنوان هایی را اضافه می کنيد، چرا؟

رمضانيان: من در اين نکته متحیر مانده ام که چرا کتاب های تجربی و انسانی را 
جدا کرده اند؟ آيا دانش آموزان رشتة تجربی نسبت به دانش آموزان رشتة علوم انسانی 

نیاز کمتری به دين و اخالق دارند؟!

é این سؤال شما را خيلی های دیگر هم مطرح کرده اند. ما به آقای دكتر اعتصامي 

به عنوان مؤلف این نکته را گفته ایم.

رمضانيان: حتمًا بايد به اين مورد رسیدگی و آن را اصالح کنند. اسم کتاب هم 
بايد عوض شــود. در زمان ما اسم کتاب »بینش اسالمی« بود. چرا »دين و زندگی« 

گذاشته اند؟ آيا اين دين االن در زندگی دانش آموزان ما تأثیر دارد؟

é مؤلفان استدالل می کنند، تأثير دارد و باید داشته باشد! اما شما سکوت نکنيد 

حرف خودتان را بزنيد. شما هم استدالل بکنيد که نه، ندارد!

رمضانيان: »درس واليت« برای دانش آموز گنگ و ســخت اســت. اين درس را 
برای پاية دوازدهم می گذاشتند، بهتر بود. به عالوه بايد آن را روشن تر تشريح کنند. از 
کالم امام علی)ع( در »نهج البالغه« برای تألیف کتاب استفاده می کردند که متأسفانه 
اســتفاده ای از آن نشــده اســت. علت حذف کالم امام علی )ع( را در کتاب درسی 

نمی دانم، درحالی که برای دانش آموزان شیرين، جذاب و گوياست.
برزگر: بايد به اخالقیات بیشتر توجه شود، گرچه درس »عزت نفس« را داريم. بايد 
جوانان را با اخالق بیشتر آشنا کنیم، زيرا وقتی وارد زندگی اجتماعی و جايی مشغول 

به کار می شوند و پست و سمتی می گیرند، خیلی به کارشان می آيد.
براتی: درس سیاسی کتاب مثل همین درس »واليت فقیه«، گنگ است و به نظر 
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بنده خانم رمضانیان درســت می گويند. بچه ها فرق بین مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، دولت و واليت فقیه را متوجه نمی شوند. روش من در کالس اين است که اجازه 
می دهم هر کدام از دانش آموزان نظر خود را بگويند. يا روی حرف هم حرف بیاورند. 
آن وقت وظايف هر يک را تشريح و مرزها را مشخص می کنم. لذا در کتاب بايد بادقت 

و وضوح بیشتری جايگاه ها، ارتباط ها و مرزها را مشخص کنند.
ایزانلو: جای احکام در کتاب پاية دهم خالی اســت. دانش آموز هنوز با شکیات 
نماز آشــنايی ندارد. نمی داند اگر مشکلی در رکعت سوم و چهارم نماز به وجود آمد 

چه بايد بکند.
قباًل بخش تقلید را داشــتیم که خوب بود. زيرا دانش آموز با فلسفة اين موضوع 
آشــنايی ندارد و می پرســد چه نیازی به تقلید داريم. زيرا احساس می کند، با آن 
مقداری که رياضی و فیزيک را ياد گرفته، عالم به تمام معنی است و به کسی و چیزی 

از جمله به تقلید در عبادات نیازی ندارد. لذا بايد به بخش احکام توجه الزم بشود.
بخش اخالق در کتاب ضعیف است. چرا بحث های توحید و خداشناسی را به سال 
دوازدهم برده اند؟ بهتر است که در همان سال دهم مطرح شوند. ما توحید، نبوت و 
معــاد را به ترتیب داريم، ولی آمدند اين ترتیب را به هم زدند و برعکس کردند. بعد 
از اثبات نبوت و معاد، آخر سر می گويند خدا هم هست! البته مؤلفان برای خودشان 
استدالل دارند که چرا اين ترتیب را به هم زده اند. می گويند به اين دلیل که مبحث 
خداشناسی، مبحثی فلسفی است، بايد در کالس باالتر بیايد. درحالی که ابتدا بايد در 
من خودشناسی و خداشناسی تقويت شود. اگر خداشناسی در من تقويت شد و خدا 

را قبول کردم، می پذيرم همین خدا برای من برنامة زندگی ريخته است.
براتی: مقاله ای که خدمت شما داده ام، با عنوان »ساده ترين روش ايمان سازی در 
مخاطب« که منظور از »ايمان سازی« همان »ايمان به مبدأ« است و در آن از ادبیات 
قرآنــی بهره گرفته ام. اين روش را در میــان دانش آموزان خودم امتحان کردم، زيرا 
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در ســال اول که االن می شود کالس دهم، بچه ها با اصل وجود خداوند مشکل پیدا 
می کنند و خیلی دربارة خدا می پرسند. قباًل من سعی می کردم، از طريق تشريح نظام 
علیت پاسخ بدهم، ولی نتیجة الزم را نمی گرفتم. با روشی که در اين مقاله آورده ام، به 

نتیجة خیلی خوبی رسیدم و به خوبی به پرسش ها جواب می دهم.
روش من اين طور است که اجازه می دهم هر سؤالی دارند بپرسند، ولی به برخی از 
پرسش ها فوری جواب نمی دهم. می گويم با توجه به سؤال مهم و عمیق شما، اجازه 
بدهید ســر فرصت پاسخ بدهم؛ زيرا بايد دربارة آن فکر کنم. در ادامه هم از ادبیات 
قرآنی استفاده می کنم و به خوبی از آن نتیجه می گیرم. بچه ها همه راضی اند. به اين 
دلیل، دانش آمــوزان نیز روش بیان خود را تغییر می دهند و با همین زبان صحبت 

می کنند. اما اين ادبیات چیست؟ 
خیلی ساده است، يعنی اســتفاده از همان روشی است که خداوند در قرآن دارد 
با انســان ها صحبت می کند. خدا نمی فرمايد: برف باريــد، باران باريد و گیاه رويید. 
می گويــد: گیاه را روياندم، برف را باراندم، ابرهــا را به حرکت درآوردم و زنده کردم. 
يعنــی به قول آيت اهلل مصباح يزدی، قرآن کريم اصرار عجیبی دارد که همه چیز را 
منوط به مشیت الهی جلوه دهد. خب، ما چرا سعی نمی کنیم از اين ادبیات استفاده 
کنیم؟ لذا بنده مجاب شــدم که با همین ادبیات  در کالس با دانش آموزان صحبت 

کنم و واقعًا هم نتیجه گرفته ام.
برای مثال، دربارة سلول نمی گويم که سلول از چه ساخته شده است. يا دربارة آب 
نمی  گويم: يک مولکول آب، از دو مولکول هیدروژن و يک مولکول اکسیژن ساخته 
شــده اســت، بلکه می گويم: خداوند دو مولکول هیدروژن را در کنار يک مولکول 
اکسیژن قرار داده و آن را به يک مولکول آب تبديل کرده است. يا مثاًل پرتقالی سر 
کالس می برم و نشان  می دهم و می گويم خداوند داخل پرتقال ويتامین ث قرار داده 
اســت. نمی گويم: پرتقال ويتامین ث دارد. در حقیقت فاعل حقیقی امور را همواره 
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لحاظ می کنم و آخر سال می بینم که ديگر بچه ها سؤالی دربارة وجود خداوند ندارند.
می خواهم بگويم، اينکه تعمیق ايمان فقط به درس دينی ربط دارد، چنین نیست، 
بلکه مربوط به تمام درس ها مثل شیمی، فیزيک و بقیه درس هاست و به درس دينی 
هم ربط دارد. خوب است ابتدا تعمیق ايمان به اين روش صورت بگیرد بعد مباحث 

فلسفی در سال آخر تشريح شوند.
ایزانلو: کتاب دين و زندگی جهان بینی ضعیفی دارد، لذا دانش آموز با جهان بینی 
در حد الزم آشنا نمی شود. ايدئولوژی )عقیده( هست و دربارة تدبر صحبت می کنیم 
که چقدر خوب اســت، تدبر و تفکر کنند يا دنبال تحقیق بروند، اما متأســفانه به 
دلیل ضعف در تشريح جهان بینی دينی و معنــوی در کتاب، دانش آموزان مادی گرا 
می شــوند. می گويند دنیا محل مسابقه است و همة ما سعی می کنیم دنبال رفاه و 
آسايش بیشتر برويم. لذا حتی بین همکاران ما هم دربارة معنويت صحبت نمی شود.

é اکنون می رسيم به شيوة ارزشيابی مطرح در مقدمة کتاب. می خواهيم بدانيم 

این شيوه مناسب است یا نيست. آیا این شيوه را می پسندید؟ اگر نمی پسندید، 

راهکار خودتان را بيان کنيد.

ایزانلو: باز بايد به کمبود وقت اشــاره کنیم. دانش آمــوزان فقط 10 تا 12 نفر 
نیســتند تا بشود در دو سه جلسه از همه بپرسیم. قرائت آيه را نمی شود از همگان 
پرســید و بعد طبق آنچه گفته اند نمره بدهم. اين شیوه ارزشیابی با توجه به وقت و 

تعداد دانش آموزان، جزءبه جزء قابل اجرا نیست. 
برزگر: بنده هم با خانم ايزانلو هم نظرم. اين شیوة ارزشیابی را نمی شود اجرا کرد. به 
نظرم خوب است برای کار گروهی مثل انديشه و تحقیق، نمرة جداگانه ای درنظر بگیرند. 
زيرا در طول سال شايد فقط يکی  يا دو بار بتوان از همة دانش آموزان پرسید. وقت کافی 

نداريم. به نظرم خوب است قرائت نمرة جدا و موارد ديگر نمرة جدا داشته باشند.
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براتی: بنده هم نتوانســته ام اين روش نمره دهی را پیاده کنم. لذا امتحان پايانی 
می گیرم تا بچه ها نمره داشته باشند.

رمضانيان: ببخشید، اگر دبیران ما دنبال حاشیه نروند، وقت آنچنان که می گويند، 
کم نیست.

من عاشــق همکاران خودم هســتم. من با بچه های مدرسه صحبت می کنم. از 
صحبت ها متوجه می شوم، همکاران خیلی حاشیه روی دارند. به چیزهايی می پردازند 
که اصاًل الزم نیست و ضرورت ندارد که در کالس گفته شود. بايد لب مطلب را روشن 

بیان کنند.

é یعنی می فرمایيد باید مدیریت زمان داشته باشيم.

رمضانيان: احســنت! مديريت زمان اصل است. البته اضافه کنم که زمان کالس 
نســبت به قبل کمتر است و بدان معترف و واقفم، ولی حال که زمان کم است و از 
کمی زمان اطالع داريم، بايد اين زمان کم را مديريت کنیم. مديريت بحران همین 

است که ما گرفتار آنیم؛ »بحران کمی وقت«! خب بايد مديريت کنیم.

é درست است. اگر ما در کالس ضعيف باشيم، بچه ها ما را به طرف دلخواه خود 

می کشــند. بنده به عنوان دبير همکار شما این حرف را می زنم. البته کار راحتی 

نيســت، زیرا معلمان از یک سطح اطالعات عمومی و دینی برخوردار نيستند. 

مشــکالت خاص خود را هم دارند. بچه ها هم رندی های خــاص خود را دارند. 

بنابراین مدیریت زمان برای همکارانی راحت تر است که از اشراف کافی نسبت به 

موضوع و محتوای کتاب و همين طور مسائل و وقایع پيرامونی و دغدغه های ذهنی 

دانش آموزان برخوردار باشند. سرکار خانم رمضانيان! ما دربارة مدیریت زمان حق 

را به شما می دهيم، ولی باید هم صدا با همکاران دیگر گفت: کار راحتی نيست و 
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سخت است.

براتی: درس را می دهم، ولی ارزشیابی از بچه ها فقط با مديريت زمان میسر است. 
يعنی هر کس به شیوة خودش اين کار را می کند.

é درست است، کار سختی است، به ویژه بچه ها تمام مسائل و ذهنيات خود را در 

کالس دینی مطرح می کنند. در کالس مثاًل فيزیک این کار را نمی کنند. البته گرچه 

تنگنای وقت ایجاد می کنند، ولی فرصتی هم برای معلم دینی به وجود می آورند 

که با آنان ارتباط برقرار کند و همدل و همراز آنان بشود. در حقيقت معلم دینی 

را به جای همة مدیران و مسئوالن اجرایی کشور قرار می دهند تا به پرسش های 

آنان پاسخ بدهند!

ایزانلو: ما معلمان دينی از نظر بچه ها نمايندة همة نهادهای کشوريم!
بسطامی: به نظر من يک دلیلش اين است که مؤلفان به کتاب دينی ما در مقايسه 
با کتاب های درسی ديگر، صبغة سیاسی داده اند؛ درحالی که نبايد اين طور باشد. اين هم 
يک درس مثل درس های ديگر است. ما اوايل انقالب، درس دينی داشتیم که اصاًل اين 
حرف ها در آن نبود. بچه ها معلم دينی را دوست داشتند و به کتاب دينی هم به عنوان 
يک درســی، مثل ديگر درس ها نگاه می کردند. اما اکنون چنین نگرشی وجود دارد و 
به اين درس لطمه می زند. متأسفانه تا حدی به نوع نگاه موجود در مدارس هم مربوط 
می شــود. زيرا تمام کاسه کوزه های برنامه ها را روی درس دين و زندگی می شکنند و 

مديران، برنامه های جانبی خويش را براساس اسقاط اين درس تنظیم می کنند.

é دربارة تأثير کنکور و روش ســؤال های کنکور از این درس هر نظری دارید، 

بفرمایيد.

ایزانلو: قباًل در ابتدای کتاب نوشــته بودند که حفظ آيات الزامی نیســت. اما 
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ســؤال های کنکور می گويد که دانش آموز بايد آيات را حفظ کند. به اين صورت که 
آخر آيه را می آورد و اول آيه را بايد بنويســند يا به عکس. اگر مبنای سؤاالت کنکور 
مفهومی باشــد و از حالت حفظ آيه خارج شود، بهتر است. از 25 سؤال کنکور، 17 
ســؤال مربوط به آيات است. دانش آموزان مجبورند آيات را حفظ کنند. خوب است 

تعداد سؤال از آيات را کمتر بکنند.
براتی: من ســعی می کنم آيات را کلیدواژه ای بکنم و حتی اگر الزم باشد، معنی 

را هم می گويم. لذا اگر سؤاالت مفهومی باشند، کلیدواژه ها کار را راحت می کنند.
رمضانيان: ســؤاالت دينی کنکور خیلی سخت اســت. قوی ترين دانش آموزان 
درس دينی هم در پاســخ به آن ها در می مانند. شايد برخی از دبیران هم نتوانند به 
آن ها پاسخ بدهند. نمی دانم چرا طراحان ســؤال کنکور دوست دارند دانش آموزان 
را بپیچانند. بهترين ســؤال های کنکور درس دينی را سؤال هايی می دانم که آيه را 
آورده و بعد شــعرهايي را قرار داده و توانسته اند که بگويند آيه با کدام شعر تطبیق 
می کند. اين نوع سؤال ها خیلی قشنگ اند. زيرا بین آيات قرآنی با ادبیات ارتباط برقرار 
می کنند. اين کار خوب است. بنده به عنوان دبیر احساس می کنم، دانش آموزان هم 

از چنین سؤال هايی راضی اند.
ایزانلو: گاهی هم در سؤاالت از لغات سخت استفاده می کنند که دانش آموز بايد 
فرهنگ لغت به همراه ببرد و پس از ديدن معنای لغات، برود ببیند می تواند به سؤال 
جواب بدهد يا خیر! اين کار درستی نیست. به عنوان نمونه بگويم، يک بار همکاری 
سؤال های دينی کنکور را آورده بود و يکی از دبیران باتجربه و دبیر ديگری نشستند 
به سؤال ها پاسخ بدهند. اما نتوانستند به برخی از سؤال ها پاسخ قطعی بدهند، زيرا 

مشابهت خیلی زياد است و اين يعنی پیچاندن دانش آموزان که کار درستی نیست.

é دربارة جاذبه های بصری و گرافيک کتاب از طراحی جلد، رنگ ها، اندازة حروف، 
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فاصلة سطور، جدول ها، نقاشی ها و... هر نظری دارید بفرمایيد. به ویژه دختران 

باید دقت بيشتر به این موارد و زیبایی شناسی و کار هنری داشته باشند، به همين 

دليل هم رتبه های اول و باالی کنکورها را هر سال دختران کسب می کنند.

بسطامی: کارهــای گرافیکی در اين کتاب نسبت به کتاب های قبلی کمتر شده 
است. بايد کتاب را زيباتر و آراسته تر کنند. البته قسمت »بیشتر بدانیم«ها را آبی يا 
قسمت های ديگر را سبز کرده اند که اين کار هم با هدف تفکیک صورت گرفته است. 

اگر از نقاشی يا طرح و عکس هم استفاده می کردند، به کتاب جلوه می بخشیدند.
برزگر: اسم های جاللة خداوند در آيات قرآنی با رنگ مشخص بیايند.

ایزانلو: نگذاشتن برخی از عالئم روی حروف آيات، دانش آموزان را با مشکل قرائت 
مواجه می کند. 

بسطامی: ابتدای تمام درس ها را نقطه چین کرده اند، نمی دانم چرا؟ حامل هیچ 
معنی و مفهومی نیست.

ایزانلو: اگر در ابتدای هر درس يک بیت شعر متناسب با موضوع درس بیاورند، 
نظرها  بچه ها را به خود جلب می کند.

é دربارة نگارش نظری ندارید؟ جایی هســت که ابهام یا نارسایی وجود داشته 

باشد؟

بســطامی: اين ســال ها با توجه به بازنگری ها، خیلی از مشکالت نگارشی رفع 
شــده اند. اما در کتاب رشتة علوم انسانی، در صفحة 139 درس دوازدهم آمده است: 
»حضــرت مهدی)عج( دوازدهمین امام ما در ســپیده...«. يکی از دانش آموزان اهل 
ســنت بنده آمد و به من گفت: چرا نوشــته اند »امام ما« و آن را منحصر به شیعه 
کرده اند؟ مگر امام ما مسلمان ها و اهل سنت هم نیست؟ اين دانش آموز می گفت: من 
حضرت مهدی را دوست دارم. خب اين ها ظرايف کار است که بايد دقت شود. البته 
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اين مورد را به دفتر تألیف گفتم که يک واژة »ما« موجب چنین ابهامی می شود. کافی 
است باشد: »دوازدهمین امام«.

از طرف ديگر، کتاب تجربی 184 صفحه دارد و کتاب انسانی 216 صفحه.

é خب! این از موارد هرچه دل تنگت می خواهد بگوست.

بسطامی: اختالف فقط 32 صفحه است، ولی ساعت کالس تجربی دو ساعت و 
برای انسانی چهارساعت است. کار درستی نیست.

)همه متفق القول می گويند بايد کتاب های تجربی و انسانی را يکی کنند.(

é متشکریم و موفق باشيد.



                                 

 دختران در باب حجاب خيلي سؤال دارند 
 گفت وگو با دبيران ديني و قرآن استان كردستان 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
در خانة معلم شهر سنندجـ  مرکز استان کردستانـ  در جمع پنج تن از 

دبيران »دین و زندگی« پایة دهم )متوسطة دوم( حاضر شدیم و ضمن طرح 

پرسش هایی دربارة ظاهر و باطن کتاب،  سخنان همکاران را شنيدیم، ثبت 

و تدوین کردیم و اکنون به مخاطبان فصل نامة رشد آموزش قرآن و معارف 

اسالمی تقدیم می کنيم.

آشنایی با دبيران:
الف( مریم محمدی: با 22 سال سابقه،  ضمن کار و تجربة اجرايی در آموزش وپرورش، 

در تمام پايه های تحصیلی مدارس تدريس کرده است.
ب( بشرٰی مبارکی: با 28 سال سابقه در آموزش وپرورش و 12 سال کار اجرايی، 
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16 ســال تدريس کرده اســت: او مي گويد: »از اين کار بسیار راضی ام و از 
تدريس معارف دينی لذت می برم.« 

ج( ليال حسينی: با 18 سال سابقه، با مدرک زبان و ادبیات عرب، چند سالی است 
در کنار عربی، دينی هم تدريس می کنــد. می گويد: »تدريس زبان عربی، 
به دلیل داشتن قواعد مشخص، اين زبان خیلی آسان است، اما تدريس دينی 

با موضوع تربیتی و ظرافت هايی که دارد، خیلی سخت است.«
د( روناک حسينی: مدرک کارشناسی ادبیات فارسی دارد؛ با پنج سال سابقه در 
تدريس دينی. او يادآور می شود:  »در کالس دينی و معارف خیلی راحت ترم. 
بین من و دانش آموزان جوی صمیمی برقرار است. آنان دوست دارند با من 
درکالس دينی باشند. اجازه نمی دهند زنگ درس دينی را به درس ديگری 

بدهند.«
ه( بهی محمدی: با 23 سابقه در تمام دوره های تحصیلی تدريس کرده است. 12 
سال ســابقة حضور در دبیرستان تیزهوشــان دارد و از 10 سال پیش هم 

سرگروه دين و زندگی در استان کردستان است.

خواستة به  حق دبيران مدارس سنندج در گفت وگو با مجلة رشد:
سازمان سنجش باید به كتاب ضميمة دین و زندگی در كنکور توجه كند

ـ اگر هر یک از شما مؤلف کتاب درسی کالس دهم بودید کدام درس ها را حذف 

می کردید، چرا؟ چه موضوعی را به جای آن طرح می کردید، چرا؟

مبارکی: کالس دهم دورة آغازين جديدی برای متوسطة دوم است. به نظرم بهتر 
است از بحث خداشناسی و خداگرايی، تقويت ايمان، القای مهر الهی به دانش  آموزان، 
از زيبايی های طبیعت و ارتباط آن با حکمت الهی شروع شود، ولی بحث معاد را وسط 
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کتاب آورده اند که به نظر بنده کار درستی نیست. وقتی به بحث معاد می رسیم، در 
بچه ها دلهره و ترس ايجاد می شود، آن هم فقط در کالس. ولی بیرون که می روند،  
همه چیز را از ياد می برند. پیشنهاد بنده اين است که موضوع معاد را به انتهای کتاب 
ببرند. پیشــنهاد بنده به اين دلیل است که در طول سال، پاية ايمانیـ  ان شاءاهللـ  

تقويت شود و رابطه با خدا افزايش يابد.
آن وقت به بحث معاد برسند. پیشنهاد تکمیلی ام اين است؛ بجاست که درس معاد 
را بــرای پاية بعدی )پاية يازدهم( بگذارند. اين کار ما را به هدف نزديک تر می کند و 

آمادگی بچه ها هم بیشتر می شود.
خوب اســت به بچه هايی که از دوره های پايین تر به دوره های باالتر می آيند،  ابتدا 

شادی داده شود تا روحیه بگیرند و دين برايشان زيبا جلوه کند.
موضــوع و محتوای کتاب تا حدودی هدف های تعیین شــده را برآورده می کند، 
ولی در بحث اخالق چنین نیست، زيرا اخالق به بحث مستوفايی نیاز دارد. اگر پاية 

اخالقی بچه ها تقويت شود، مبانی توحیدی و ايمانی را می پذيرند.
مریم محمدی: کتــاب پاية دهم پختگی الزم را ندارد. همــان کتاب پاية دوم 
سال های پیش است که آن را به اين شکل تدوين کرده اند. هنوز موضوع ها و مباحث 
اين کتــاب ارتباط الزم را با هم ندارند و در آن توالی و نظم برقرار نیســت. پس از 
بحث معاد، اخالق آمده و پس از آن مباحث اقتصادی را آورده اند که همه جســته و 
گريخته اند، يعنی از هر بحثی چیزی را مطرح کرده اند و در نهايت، معلم و دانش آموز 
به نتیجة مشــخص نمی رسند و نمی دانیم غرض مؤلفان از اين موضوع ها و بحث ها 

چیست؟
نظر همکار محترم خانم مبارکی را هم قبول دارم که بچه ها بايد از زيبايی هايی که 
خداوند در جهان پديد آورده  است، به عنوان زيبايی دين ياد کنند. الزم نیست برای 
پاية دهم، فوری به معاد بپردازيم که بخش عظیمی از آن به سؤال و جواب و بهشت 
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و جهنم مربوط می شود که سبب ترس دانش آموز می شود.
اين مبحث را در دورة قبل، در کتاب ســال دوم داشتیم و در سال اول بحث معاد 

مطرح نبود.
بهی محمدی: ضمن تقدير و تشکر از مؤلفان محترم کتاب که مباحث خوبی را 
در کتاب پاية دهم آورده اند، بايد عنايت داشت کتاب درسی برای نوجوان ها و جوان ها 
در دورة متوسطة دوم آماده شده، ولی اين نسبت ظاهری کفايت نمی کند. نکتة مهم 
اين است که متن درس و محتوای کتاب بتواند ارتباط نوجوان ها و جوان ها را با خود 
برقــرار کند. کار خوب نظرخواهی و اعتبارســنجی که آقای دکتر اعتصامی و آقای 
دکتر شکرانی در اين زمینه انجام دادند، سبب شد تغییرات عمده ای در کتاب سال 
تحصیلی 96 به وجود آيد. اين نظر خواهی و اعتبارسنجی از طريق سامانة اينترنتی 
انجام شد. ولی به اين دلیل که اولین بار بود چنین کاری صورت گرفت، با استقبال 
زياد همکاران مواجه نشــد. ولی نمايندگان هر استان، در سامانه به تحلیل محتوای 
کتاب پرداختند. بنده کتاب زير چاپ را در سامانه ديده ام،  تا حدی محتوای آن بهبود 
يافته است. ولی تألیف فعل بشری است. فعل بشری قطعًا بدون نقص نیست. لذا اگر 
در زمینة آداب معاشرت، روابط اجتماعی وبه ويژه در کتاب های پايه های سوم و چهارم 
متوسطة دوم موضوع های ازدواج، توکل، قناعت و صداقت بیايند، خیلی مفیدتر است. 

زيرا با تقويت اين موضوع هاست که زندگی خانوادگی دوام می يابد. 
پس هنوز بايد محتوای کتاب ها تغییر کنند. حجم کتاب پاية دهم نیز زياد است 
و سبب خستگی دانش آموزان می شود. متأسفانه در پاية يازدهم رشتة تجربی همین 
مشکل را سال آيندة تحصیلی خواهیم داشت. لذا از اکنون بايد از همکاران بخواهند 
دروس پاية دهم را تحلیل کنند. زيرا آقايان دکتر اعتصامی و دکتر شکرانی خیلی بر 
اطالع از آرای همکاران معلم تأکید دارند و آن را مهم می دانند. براســاس همین آرا 

می توان محتوا و موضوع را تغییر داد يا ترمیم کرد.
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در کتاب سال پیش رو،  نام همکاران معلمی که محتوای کتاب را تحلیل کرده اند، 
در آخر کتاب آمده است.

ليال حسينی: در حین تدريس همکاران متوجه شديم ، کتاب پاية دهم انسجام 
کافی ندارد. کتاب موضوع های ارزشمندی دارد، ولی اگر آن را از بحث توحیدی، مثاًل 
از ذات و صفات خداوند شروع می کردند، خیلی خوب بود. زيرا دانش آموزانی داريم که 
هنوز در باورهای اولیه و اصولی که پايه های ايمانی را تقويت می کنند، مردد مانده اند.

دانش آموزان انتظار دارند حال که از دورة اول متوســطه به دورة دوم آمده اند، به 
آنان تفهیم شــود که برخی از صفات خداوند با برخی ديگر از صفات حضرت حق 

تناقض ندارد.
زيرا در جهان واقع،  اين نوع صفات متناقض به حســاب می آيند. يعنی ما هنوز در  
اصول توحید و خداشناســی مانده بوديم کــه يک دفعه در پاية دوم وارد بحث معاد 
شديم؛ که يکسره »بازخواست« است و اين وضعیت می تواند از بچه ها »دين زدايی« 
کند. مثال روشن بزنم؛ من معلم که هنوز درسی نداده ام، ناگهان به بچه ها بگويم آمادة 
امتحان شويد، که اين رفتار برای نوجوان و جوان خوشايند جلوه نمی کند و آن ها را 

دچار اضطراب می کند.

ـ پس می فرمایيد ابتدا باید بحث خداشناسی کامل شود، بعد موضوع معاد را مطرح 

کنيم. در مقدمة کتاب پایة دهم مؤلفان نوشته اند هدف اصلی موضوع معاد است.

روناک حسينی: اشکال همین نکته است که در پاية دهم نبايد معاد را مطرح کرد.
مبارکی: برای شروع کار الزم نیست و ما را به هدف نمی رساند.

ـ نگفتيد چه موضوع و درسی را می خواهيد حذف کنيد یا جای آن را در پایة دهم 

تغيير دهيد تا در پایة دیگر بياید؟
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بهی محمدی: به نظرم نمی رسد در کتاب موضوع های قابل حذف داشته باشیم، 
اما برخی از قســمت ها،  به دلیل زياد بودن حجم درس ها،  بايد کوتاه يا خالصه شود. 
اگر هم نمی خواهند اين کار بکنند، مثاًل برای علوم تجربی، ساعات تدريس را بیشتر 
کنند. اکنون آنچه معلم و دبیر می خواهند در کالس ارائه کنند، با ساعات مقرر کنونی 

تناسب ندارد.
اگر ساعت تدريس بیشتر باشد، آوردن برخی موضوع ها مثل مسائل فقهی و پاسخ 
به پرســش های فقهی الزم است که اکنون در کتاب های درسی آن را نداريم. البته 
در پاية يازدهم و در ويرايش جديد کتاب پاية دهم، بخشــی طراحی شده که سؤال 
و جــواب آن را در بردارد. به نظرم اين بخش برای همکاران دبیر و نیز دانش آموزان 
جذاب خواهد بود. اين قسمت اگر در پاية دوازدهم هم بیايد، بسیار خوب خواهد بود؛ 
به ويژه که سبب اضطراب در دانش آموزان نمی شود، زيرا در کنکور از اين بخش سؤال 

نمی آيد و فقط برای ارزشیابی و زياد شدن اطالعات خودشان است.

ـ آیا حجم کتاب درسی پایة دهم با زمان تدریس مقرر تناسبی دارد؟

روناک حسينی: خیر، متناسب نیست. زمان تدريس، به ويژه در رشته های تجربی 
و رياضی که دو ساعت )و در علوم انسانی سه ساعت( است، تناسبی ندارد و وقت کم 
داريم. زيرا بايد آيات را قرائت کرد که اين قسمت طوالنی است و در ضمن بچه ها هم 

بايد آيات را بخوانند. بعد هم بايد برسیم به تدريس که امکان ندارد.
مبارکی: از نظر ظاهری حجم کتاب کم اســت، ولی محتوای آن بسیار گسترده 
است. در زمان بندی برای تدريس کتاب پاية دهم، 10 دقیقه را به روخوانی آيات قرآن 
اختصاص داده اند،  در حالی که بنده به عنوان معلم، اول بايد نیم ساعت بخوانم و تجويد 
را توضیح بدهم، بعد برسم به درس. امکان دارد هنگام تدريس دانش آموز يک نکته 
را مطرح کند که الزم است برای آن وقت گذاشت تا قابل فهم شود. سال های گذشته 
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زمان تدريس چهار ساعت بود. معلوم است که بهتر بود. االن نصف آن زمان را داريم 
که معلم نمی داند با اين دو ســاعت در رشته های تجربی و رياضی چه کار کند! لذا 

دانش آموز هم نمی تواند به هدفی که کتاب تعقیب می کند، برسد.
ليال حسينی: همان طور که خانم مبارکی فرمودند، حجم کتاب ظاهراً کم است، 
ولی بحث برانگیز است و ايجاد چالش می کند. دو ساعت برای تدريس واقعًا کم است.

ـ کدام یک از موضوع های کتاب خيلی چالش برانگيز اســت؟ و بچه ها از کدام 

درس ها استقبال می کنند و فکر می کنند در زندگی شان قابل لمس است؟

روناک حســينی: فکر می کنم بحث حجــاب )دو درس آخــر( خیلی بحث 
برمی انگیزد. دخترها خیلی می پرسند که بايد توضیح بدهیم و قوانین حجاب را بیان 

کنیم. گاهی هم بین بچه ها در اين زمینه بحث درمی گیرد.

ـ به نظر شما در کتاب این موضوع به خوبی تشریح و تدوین شده است؟

روناک حسينی: کتاب کلیات را بیان می کند. نظر اديان را دربارة حجاب گفته 
است و معلم بايد آن ها را باز کند. لذا زمان بر است،  به ويژه که چالش خیز هم هست. 
موضوع جذاب برای بچه ها، وقايع معاد اســت که مرحله به مرحله اتفاق می افتند. 
کتاب هم خیلی موجز هر مرحله را بیان کرده، ولی ما بايد برای بچه ها توضیح الزم 
را بدهیم. البته از جلسة قبل به بچه ها می سپاريم که بروند تحقیق کنند و در جلسة 

بعد سر کالس کنفرانس بدهند.
مبارکی: دو درس آخر )حجاب(  برای دختر خانم ها خیلی جالب است که دربارة 
فضیلت آراستگی و حجاب مطالبی دارد. ولی درس يازده يک نقص دارد و آن هم در 
برنداشتن آية قرآنی است. بايد محتوای درس را با آيات قرآنی تلفیق کرد و بین آن ها 
ارتباط به وجود آورد. بايد با آوردن آيات قرآنی و حديث آن را مستند کرد تا پذيرش 
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از طرف دانش آموزان بیشتر شود.
دبیر هم نمی داند چقدر بايد توضیح بدهد. اين درس کتاب فقط سررشته را دست 

دبیر داده است.
بهی محمدی: با توجه به وقت کالس عرض می کنم، می توانند در اين کتاب هم، 
مثل کتاب پاية يازدهم،  بخش»بیشتر بدانیم« را اضافه کنند و در اين بخش با آوردن 

توضیحاتی، موضوع را بازتر بیان کنند.
بهی محمدی: به طور قطع، در کالس بحث »تدبر« هنگام  تدريس مطرح می شود. 
اما آنچه در اين بخش کتاب آمده، کمتر از آن اســت که مشخص کرده اند. اگر ما در 
کالس بخواهیم گسترشش بدهیم، وقتی به مرحلة مفهوم آيات می رسیم بايد توضیح 
بدهیم. به دلیــل گروهی کار کردن دانش  آموزان، فعالیت های تکمیلی گروه ها، بعد از 
تدريس دبیر، از جمله اين پرســش اســت که با توجه به ترجمه،  از آيات موجود چه 
برداشتی کرده ايد؟ بچه ها پس از گفت وگوی گروهی نکاتی را بیان می کنند که با تدبر 
همراه است و در بطن خود سبب بروز خالقیت هم می شود. ولی به دلیل کم بودن زمان 
و داشــتن درس های ديگر، به هدف اصلی که شکوفايی خالقیت است، کمک خاصی 
نمی شود. اين نکته را هم اضافه کنم که بخش تدبر خیلی کم است و بايد بیشتر شود. 
مریم محمدی: به  نظر من هم بخش  تدبر در کتاب جديد کم است. در کتاب قبلی، 
تکلیفی به بچه ها محول می شد و آن ها برای تفکر و تدبر راهنمايی هم می شدند. بنده 

نیز دربارة آيات پرسش هايی را با الگوی تدبر کتاب طرح می کردم.
مثالً  آيات 30 و 31 ســورة نور ايــن کار را می کردم. بچه ها حتی روزنامه ديواری 

درست کردند.

ـ دانش آموزان به مشــارکت دراین کار تمایل دارند؟ یا خود شــما آن ها را به 

مشــارکت در کار تشویق می کنيد؟ برخی از همکاران در بخش تدبر هم به بچه  
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کمک می کنند که نباید این کار بشود!

همکارانم هم موافق اند که خود بچه ها بايد اين کار را بکنند و ما هم به آن تأکید 
داريم. اين بخش از بخش های خوب کتاب است. 

ـ بخش »اندیشــه و تحقيق« هم در کتاب پایة دهــم داریم. از این بخش چه 

استفاده ای می کنيد؟

مریم محمدی: در کتاب قبلی پاية دهم بحث انديشــه و تحقیق تا حدی بازتر 
بود، ولی در کتاب جديد اين بحث بسته است؛ يعنی دانش آموز فقط بايد به مطلب 
کتاب رجوع کند، زيرا جواب عینًا در کتاب هست و نیاز به رجوع به کتاب ها و منابع 

ديگر ندارد.

ـ چه تغييری باید در این بخش به وجود بياید که کار بچه ها به اصل معنی تحقيق 

نزدیک تر شود؟

بهی محمدی: بايد واگراتر مطرح شود. اين نکته را هم يادآوری کنم که آنچه به 
انديشه مربوط می شود، خوب است. ولی بخش تحقیق آن مناسب و خوب نیست و 

کتاب امکان تحقیق و رجوع به منابع ديگر را از بین برده است.
مریم محمدی: موضوع های کتاب مشــخص اند. برای مثال می شود مؤلفان در 
کتاب نشانی يکی دو آيه را بدهند يا حديثی را بیاورند و به اين ترتیب دانش آموز را به 

خارج از کتاب درسی هدايت کنند که به انديشه و تحقیق نزديک تر است.
همکاران معتقدند کتاب قبلی در اين بخش بهتر بود و کتاب کنونی کاســتی و 

ضعف هايی دارد.

ـ با »پيام آیات« موافق هستيد؟ موافق هستيد که این بخش کار خود دانش آموزان 
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است و نباید معلم پيام  را یادآوری کند؟

بهی محمدی: کاماًل درست اســت. اما کنکور سبب شده، ما معلمان از رسالت 
اصلی خودمان دور شــويم. هدف ما آموزش زيست  دينی و اخالق دينی است، ولی 
وضع طوری است که دانش آموزان معلم را نمايندة سازمان سنجش می دانند و وظیفة 
قطعی معلم کار کنکوری است. اين مصیبت کل کشور و از جمله استان کردستان 

است.
متأسفانه درس دينی ابزاری در خدمت کنکور است و نه آموزشی برای زندگی بهتر 

و در جهت رستگاری.

ـ آیا شيوة ارزشيابی که در اول کتاب آمده است، قابليت اجرا دارد؟

مبارکی: در اين کتاب به قرآن کريم ظلم شده است. برای مثال چهار نمره ای که به 
قرائت اختصاص يافته، خیلی کم است. با اين وضع، تمرکز الزم بر روی بخش »قرائت« 
به وجود نمی آيد. زيرا پیش زمینة درس دينی، روخوانی و روان خوانی قرآن اســت. دو 
صفحة اول تمام درس های پاية دهم به روخوانی اختصاص دارند. اين دو صفحه از نظر 
ظاهری و رسم الخط بسیار جالب  اند، ولی متأسفانه نمره اش خیلی کم است. به همین 

دلیل بچه ها دقتی به اين قسمت نمی کنند و می گويند 16 نمرة بقیه را می گیريم.
به نظرم بايد آيــات ابتدای درس در کتاب جداگانه ای، مثاًل با عنوان »روان خوانی 

قرآن« بیايد و 20 نمرة کامل هم داشته باشد. در اين صورت مؤثرتر است.
بهی محمدی: آياتی که در متن درس آمده و با هدف مستندسازی موضوع درس 
انتخاب شده اند، بايد به همین صورت باشــند، ولی دربارة دو صفحة اول با پیشنهاد 
خانــم مبارکی موافقم. همکاران با جدا کردن آيات اول کتاب و اختصاص 20 نمره به 
آن توافق دارند. به نظر ما با اين کار از يک طرف حرمت قرآن حفظ می شود و از طرف 
ديگر درست خوانی دانش آموزان تأثیر مثبت می پذيرد. انس با قرآن نیز بیشتر می شود.
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ـ آیا آیات اول کتاب به فهم متن کتاب کمک نمی کنند؟

بهی محمدی: نه! زيرا هیچ ارتباطی ندارند.
ليال حسينی: بنده دانش آموزان را به خواندن آيات اول درس مجبور نمی کنم. 
خودم شــفاهی معنی آيات را می گويم )زيرا آشــنايی داريم(، ضمن اينکه خیلی از 
اين آيات با موضوع درس ارتباطی ندارند. به نظر بنده بايد آياتی که با موضوع درس 
ارتباط دارند، اينجا بمانند، و بقیه را بردارند. برای مثال، بســیاری از آيات اول درس 
معــاد با موضوع درس مرتبط اند،  ولی بچه ها نمی دانند ويژگی قرآن الگوی کالم در 
کالم آوردن يا از شاخی به شاخی پريدن است. در همین درس هم آيات غیرمرتبط 

داريم که الزم است برداشته شوند.
روناک حسينی: برخی از آيات با درس زير آن مرتبط اند. ولی هدف از آوردن اين 
دو صفحه نه پرداختن به پیام آيات و نه معنی آيات است؛ ضمن اينکه فرصت اين کار 

را هم نداريم که بر روخوانی توقف کنیم.

ـ آیا آیات موجود در کتاب پایة دهم به زندگی دانش آموزان مربوط می شوند؟

ليال حسينی: استقبال بچه ها از آيات معاد خیلی عالی بود. زيرا عینی بود و در 
جلوی ديدگانشان صحنه سازی و تصوير می کرد و دانش آموزان به راحتی می پذيرفتند. 
ولی در درس حجاب و عفاف، برای نسل امروز که پذيرش راحتی ندارند، هضم آيات 

حجاب و عفاف راحت نیست، زيرا با واقعیت بیرونی هم خوانی ندارد!

ـ البته شما باید به عنوان معلم که واقعيات روز را می داند، هميشه خود را برای 

بحث های چالش خيز آماده کنيد. شکر خدا شما می فرمایيد با درس  معاد ارتباط 

برقرار می کنند و می پذیرند، در حالی که خيلی ها می گویند این بخش چالش خيز 

است؛ همان طور که برخی از دوستان در این جلسه آوردن این بخش )معاد( را در 
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پایة دهم الزم نمی دیدند.

ليال حسينی: در بحث حجاب و عفاف، ابتدا از احکام اسالم استفاده نمی کنم،  
نمی خواهم مســتقیم بدان بپردازم. از جمله می شــود از آنچه در کتاب به اهمیت 
حجاب در اديان مختلف آمده، بحث را شروع کرد. يا از واقعیت های موجود بحث را 

کلید می زنم که بچه ها دوست دارند.
برای بچه ها جالب اســت که می شــنیدند ملکة انگلیس دربارة پوشش مناسب 
به عروس خانوادة خود تذکر می دهد. بايد به دانش آموزان گفت و مستند صحبت کرد 
که حجاب مخصوص دين اسالم و ما نیست، در حالی که در اديان ديگر چنین است 

و در اروپا هم بازگشت به پوشش مناسب و بیزاری از برهنگی بحث مطرحی است.
مریم محمدی: آياتی که بچه  ها دربارة آن ها ســابقة ذهنی دارند و آياتی که در 
آن ها داستان پیامبران مطرح است، در کتاب بیايند. اين برايشان جاذبه دارد و زودتر 
با آن ها ارتباط برقرار می کنند. در کتاب قبلی، داستان حضرت ابراهیم )علیه السالم( 
آمده بود که از آن خیلی درس می گرفتیم، زيرا مرحله به مرحلة زندگی آن حضرت را 

با طرح آيات قرآن شرح می داديم و بچه ها به نتايج عملی می رسیدند.
زمانی که خودم محصل بودم، به ياد دارم داستان حضرت موسی )علیه السالم(  در 
سوره ٰطٰه مطرح بود. االن هم وقتی به اين آيات می رسم،  برايم جذابیت بیشتری دارد. 

بچه های ما هم همین عالقه ها را دارند.

ـ دربارة طراحی های هنری در کتاب، از جمله از جلد آن، بشــمارید تا صفحات. 

همين طور، دربارة رسم الخط هم می توانيد نظر بدهيد.

مبارکی: رســم الخط خوب است. متأســفانه طراحی ها و رنگ های کتاب خیلی 
تیره اند. طرح ها بايد جذاب تر شوند و از رنگ های روشن و شاد استفاده شود. صفحاتی 
کــه ابتدای آن ها آيات قرآن آمد ه اند، مثل قرآن های کامل، خیلی جالب اند. از طرح 
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جلد کتاب رضايت ندارم.
روناک  حسينی: ما »از آيندة روشن« صحبت می کنیم، در حالی که طراحی های 

خوب بايد با رنگ های روشن کامل شوند. متأسفانه رنگ ها خیلی تیره اند.
کتاب سال گذشــتة عده ای از بچه ها برگ های کاهی داشت و با رنگ های تیره، 
تصاويــر را خیلی دلگیر کرده بود. غیر از درس عفــاف و حجاب که تصوير گلی را 

آورده اند، که رنگ چشمگیری دارد، بقیة رنگ های کتاب تیره اند.
مریم محمدی: الزمة درس های کتاب داشتن طرح ها و تصاوير مناسب است. بنده 
قبل از ورود به هر درســی، خطاب به بچه ها می گويم دربارة طرح درس فکر کنید 
و در گوشــة کتاب نظرتان را بنويسید. وقتی نظر دانش آموزان کالس را جمع بندی 

می کنیم، بهتر درس را می فهمند.
بهی محمدی: به تصاوير خیلی نیاز داريم. تصاوير به تفهیم درس خیلی کمک 
می کنند. اما بايد گويا باشــند، با رنگ جذاب آراسته شــوند و به گونه ای باشند که 
دانش آمــوز بتواند در ارتباط با موضوع و متن درس، از آن ها برداشــت هايی کند و 

مفاهیم کلیدی را در بیاورد.

ـ حرف آخر و آخرین حرف این جلسه را بيان کنيد.

بهی محمدی: شــکر خدا کتاب ها دارد بهتر می شــود و از نظر همکاران در اين 
زمینه استفاده می شود. اما بحث های مجلة رشد آموزش قرآن و معارف هم بايد در 

جهت مطالب و موضوع های کتاب باشند و به الگوهای تدريس هم پرداخته شود.

از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید از همه شما ممنون هستيم و اميدواریم در 

تعليم وتربيت دانش آموزان عزیز موفق باشيد.
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 استدالل هاي كتاب پايه دهم بايد بيشتر شود 
 دبيران مدارس كردستان در گفت وگو با رشد 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

كتاب »دین و زندگي« پایة دهم )سال اول متوسطة دوم( را چهار تن از 

دبيران استان كردستان در نشستي با خبرنگاران مجلة رشد آموزش قرآن 

و معارف اســالمي نقد كردند. این عده، ضمن بررسي گرافيك عمومي این 

كتاب، موضوع و محتواي هر درس را به همراه آیات قرآني منتخب مؤلفان و 

نيز احكام، در بوتة نقد گذاشتند و سبك و سنگين كردند. 

در اين نشست، همكاران محترم زير حضور داشتند: 
1. امين زند؛ از قروه: 26 ســال ســابقة خدمــت در آموزش و پرورش دارد. ضمن 
فعالیت در سمت هاي مديريت، معاونت مدير و مشاوره، در تمام پايه هاي تحصیلي 

تدريس كرده است. 
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2. عابد صاعدي؛ از سنندج: كارشناس ديني و عربي با 26 سال سابقه. چهار سال 
سرپرست مدرسة شبانه روزي بوده است. در پايه هاي گوناگون دبیرستان تدريس 

كرده و اكنون دبیر دبیرستان هاي شاهد و تیزهوشان است. 
3. انور محمدي؛ از سنندج: كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق و معارف اسالمي، 

22 سال سابقة آموزش و پرورشي و 21 سال تجربة تدريس دارد. 
4. خانم بهي محمدي: سرگروه دين و زندگي استان كردستان است. 

- گفت وگوی این نشست خودماني و همكارانه را از جاذبه هاي بصري كتاب  شروع 

مي كنيم. بفرمایيد ارزیابي شما از طرح و تصویرها و رنگ آميزي جلد و داخل كتاب 

چيست و آن ها را تا چه حد در خدمت محتواي كتاب و موضوع هر درس مي دانيد؟ 

دربارة به روز بودن و نبودن طرح و تدوین كتاب نيز اظهار نظر كنيد. 

زند: خیلي خوب است، ولي به برداشت معلم بستگي دارد كه از طرح ها و تصويرها 
چــه دريافت كند و آن ها را به دانش آموزان منتقــل كند. هر چه معلم دقیق تر در 
طرح ها تعمق كند و بین طرح و موضوع درس ارتباط بیابد، بهتر مي تواند در تفهیم 
موضوع درس به دانش آموز كمك كنــد. براي مثال، طرح روي جلد كه تركیبي از 
كبوتر، معماري اســالمي و آب است، پاكي و معصومیت و آزادي را در اسالم نشان 

مي دهد. 
صاعدي: سؤال شما متوجه كتاب ديني پاية دهم است. طرح و تصاوير اين كتاب 
تا حدي با موضوع درس ها مرتبط اســت، ولي برخي تصاوير كتاب قبلي كه دو سه 
ســال پیش تدريس مي شد، حتي مطالب آن، بهتر و مفید تر از كتاب موجود دين و 
زندگي بودند. موضوع طرح و تصوير، با تأيید گفتة همكار محترم، بســتگي به ذوق 
و اطالعــات معلم دارد كه بتواند آن را با موضوع درس مرتبط كند. در اينجا تصاوير 
صرفًا موقعیت تزئیني ندارند، بلكه مي خواهند در درك محتواي درس به دانش آموز 
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كمك كنند. تصوير روي جلد كتاب قبلي اول دبیرســتان چنان قابل توجه بود كه 
دو جلسه روي آن وقت مي گذاشتیم و صحبت مي كرديم و تازه در جلسة سوم وارد 
مقدمة درس اول مي شديم. البته دانش آموزان را با گروه بندي وارد بحث سه ساعته اي 
براي همفكري مي كرديم. به  نظرم تصاوير خیلي مهم اند و به ويژه براي دانش آموزان 
در اين سن و سال حرف اول را مي زنند. »شنیدن كي بود مانند ديدن«. تصوير هم 
ديداري و ديدني است. در همان كتاب قبلي، تصاوير دو درس آخر )بحث دوستي و 

دوست يابي(، دو گل را كنار هم كشیده بودند. خیلي گويا بود... 

- لطفًا همة صحبتتان را به كتاب قبلي معطوف نكنيد. به كتاب موجود هم بپردازید. 

صاعدي: تصاوير بد نیستند، با پرداختن به كتاب قبلي مي خواستم بگويم، طرح ها 
و تصاويــر كتاب موجود دين و زندگي پاية  دهم ارزش هاي هنري و مفهومي كتاب 

قبلي را ندارند. 

- شما دو همكار محترم بر آگاهي و مهارت معلم در استفاده از طرح ها و تصویرها 

براي تبيين آن ها تأكيد كردید، ولي تصویر ها باید چنان انتخاب و طراحي شوند 

كه تك تك دانش آموزان بدون كمك معلم بتوانند از آن  ها درك و دریافت خاصي 

داشته باشند. زیرا كار براي مخاطبان اصلي یعني دانش آموزان است. از این زاویه 

هم نگاه كنيد و نظرتان را بگویيد. 

زند: نظام آموزشــي ما فقط روي خواندن و حفظ كردن تأكید دارد و هنوز وارد 
درك و فهم نشده است. به نظرم، در چند سال اخیر اين كتاب ها خیلي خوب تدوين 
شــده اند؛ از جمله كتاب دين و زندگي. ولي خــروج از مرحلة محفوظات و ورود به 
مرحلة تفكر و ادراك زمان مي برد. هنوز دانش آموزان به تأمل و تفكر عادت نكرده اند. 
بايد آرام آرام هم ما و هم دانش آموزان به اين سمت برويم كه با ديدن تصوير به كنه 
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مطلب برسیم. اين كتاب ها البته به اين جهت گیري كمك مي كنند. 
محمدي: در نگاه اولیه، شــكل و اندازه و رنگ آمیزي برخي از تصاوير زياد گويا و 
واضح نیستند. در صفحه آرايي هم مشكالتي مشاهده مي شود. تصاوير بايد جذابیت 
داشته باشند تا كشش ايجاد كنند. در مجموع، اين كتاب طرح ها و تصاوير با جاذبه و 

پركشش دارد، اما در برخي طرح ها و تصويرها بايد تجديد نظر كرد. 

- نگارش و رسم الخط آیات قرآن در كتابي آموزشي، مثل دین و زندگي، بيش از 

آنكه در گرو زیبایي باشد، به بعد آسان خواني و یادگيري راحت تر توجه مي كند. 

آیا این هدف با رسم الخط »كم عالمت« برآورده مي شود؟ 

زند: رسم الخط آيات قرآن در كتاب مشكلي ندارد و دانش آموز مي تواند به راحتي 
كلمات را بخواند. 

صاعدي: فونت خط و پاراگراف بندي خوب اســت، ولي بهتر از اين هم مي تواند 
باشد. مثاًل در درسي كه پیامبر خدا )ص( را به عنوان الگو معرفي مي كند، قبل از آن به 
تفاوت الگوهاي كنوني و آن زمان مي پردازد و مي پرسد: آيا مي توانیم از الگوهاي قبلي 
در زمان حال هم استفاده كنیم؟ مطلب زير اين عنوان بحث جالبي دارد كه خودم 
از آن استفاده كرده ام. اين مطالب بايد برجسته مي شد تا بیشتر به چشم بیايد. ولي 
اين كار نشده است. مي شد در بندي جدا و با اندازة حروف درشت تر، آن را مشخص 
كرد و در چارچوب قرار داد. االن در میان مطالب گم است، در حالي كه سؤال همة 
دانش آموزان همین اســت. خودم به بچه هاي كالس گفتم زير اين قسمت را خط 
بكشــند تا موضوع در يادشان بماند. براي جلب نظرشان گفتم، اگر من طراح سؤال 

باشم، به احتمال 90 درصد از اين قسمت سؤال طرح مي كنم.
محمدي: در كل كتاب، توجه به تدوين و اندازة حروف خوب است، ولي مي توان 

ضمن بازي با حروف، اولويت ها را مشخص تر كرد. 



73

خانم محمدي: به اين دلیل كه دانش آموزان در پايه هاي پايین تر با اين رسم الخط 
آشــنا شده اند، برايشان خوب است. ولي اگر از رسم الخط عثمان طه استفاده مي شد 
شايد جالب تر بود.  در حال حاضر، اگر به پیشنهاد همكاران در برجسته سازي نكات 

و قسمت هاي مهم عمل شود، مفید تر است. 

- مي دانيم كه كتاب دانش آموز- محور تدوین شده  است، از جمله آیات منتخب 

كه در كتاب آمده اند. ســؤال این اســت كه آیا آیات منتخب مؤلفان مي تواند 

دانش آموزان را ترغيب كند. غير از كالس و كتاب درسي، به قرآن هم رجوع كنند 

و ضمن قرائت آیات، در آن ها به تفكر بپردازند؟ یا چنين نيست؟ پيشنهاد و انتقاد 

ممكنتان را هم بفرمایيد. 

زند: اگر همراه آيات، ترجمه هم در كتاب مي آمد، بهتر بود. دانش آموز فكر نمي كند 
آنچه در كتاب آمده توضیحات مؤلفان كتاب اســت. برداشتش اين است كه هر چه 

آمده، با آيات قرآن ارتباط دارد و توضیح آن هاست. 
صاعدي: سؤال خوبي اســت. حرف هم زياد است، ولي وقت كم داريم. به نظرم 
ديني پاية دهم  در قیاس با دين و زندگي سال قبلش، 1 به 10 هم نیست، اين نظر 
بنده اســت كه دارم ســال ها تدريس مي كنم. به عبارت روشن  تر عرض كنم، شكل 
طرح آيات در كتاب دين و زندگي پاية دهم اصاًل جالب نیست. به همین علت، مفید 
هم نیســت. لذا نه معلم و نه دانش آموز، به آن ها توجه ندارند. وجدانًا ما هم زياد به 
آن هــا توجه نمي كنیم. البته بنده خارج از حوزة  تدرس، كار قرائت كرده ام. چهار بار 
در مســابقات قرائت كشوري شركت كرده ام و خودم به قرائت قرآن در كالس براي 
بچه ها عالقه دارم، ولي از همة همكاران شــنیده ام كه وقت قرائت قرآن در كالس را 
ندارند. بهترين طرح بــراي آوردن آيات قرآن كريم در كتاب پاية دهم، طرح كتاب 
پیش دانشگاهي يا طرح كتاب دين و زندگي قبلي است. يعني آيات را در ضمن  درس 
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قرار دهیم؛ نیمي از آن ترجمه  دار و نیمي بدون ترجمه باشــد. در اين صورت، معلم 
مي تواند هم آيات را روخواني كند و هم به مفاهیم آن ها بپردازد. به چه دلیل؟  به اين 
دلیل كه ما در حیطه هاي شناختي گفتیم، دانش آموز دبیرستاني به مرحلة درك و 
فهم رسیده است و ديگر الزم نیست در اين مرحله به وي روخواني و روان خواني ياد 
بدهیم، زيرا در دورة دبســتان و راهنمايي مراحل روخواني و روان خواني را گذرانده 
است. در دبیرستان بايد به تفسیر و پیام و مفهوم آيات پرداخت، اما كتاب دو صفحة 
آيات قرآن عثمان طه را جدا آورده اســت. بنده كه كار قرائت مي كنم، هر چه سعي 
كردم هر دو صفحه را بخوانم، نتوانستم صفحة دوم را بخوانم. به صراحت مي گويم، 
فقط يك بار فرصت كردم؛ آن هم در مدرســة تیزهوشــان. هیچ  جاي ديگر چنین 

فرصتي فراهم نشد. 
خدمت شما عرض كنم كه اصاًل رغبتي هم در بچه ها به وجود نمي آيد و هیچ هم 

قرآن را ياد نمي گیرند. دينِي طرح قديم بسیار خوب بود.
صاعدي: فرمايش شما را متوجه شدم. من به عنوان دبیري كه در مدارس خاص 
مثل تیزهوشــان و شاهد تدريس كرده است و هنوز هم تدريس مي كنم، و به عنوان 
شــاهد عیني، عرض مي كنــم، يك نفر از دانش آموزان را نديــده ام كه به اين آيات 
به عنوان منبع درسي رجوع كند. اصاًل اين بخش اضافي است و كاربردي ندارد. مگر 
خود ما معلمان بچه ها را وادار به خواندن كنیم، يا در امتحانات شفاهي از اين آيات 
ســؤال بپرسیم. ولي اين نوع طراحي براي بچه ها جالب نیست. در متن درس كتاب 
پاية دهم امسال، آيات را با ترجمه آورده اند و از دانش آموزان خواسته اند مفهوم آيات 
را به محتوا ربط بدهند. اين طور هم جالب نیست. به نظرم كتاب قبلي خوب بود، زيرا 

دانش آ موز هم آيات را ترجمه مي كند و هم بین مفاهیم ارتباط برقرار مي كند. 
بنده ســال گذشــتة تحصیلي براي تدريس كتاب پاية دهم اذيت شــدم. خانم 
محمدي، به عنوان يك ســرگروه فعال در گروه معــارف، خبر دارد كه بنده همواره 
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كالس را با مشاركت بچه ها و گروه اداره كرده ام، ولي پارسال در تدريس كتاب دين و 
زندگي پاية دهم مانده بودم چه كنم و مجبور به بهره گیري از روش مشاوره اي شدم. 
ابتدا موضوع را توضیح مي دادم و بعد از بچه  ها مي خواستم توضیح بدهند. با اين حال، 
كالس رمقي نداشت. اما باز مي گويم، با كتاب قبلي، گروه ها فعال بودند؛ در آن حد 

كه محتاج ثانیه ها بوديم. آن هدف گذاري را اين كتاب تأمین نمي كند. 
محمدي: با همكارم جناب صاعدي اتفاق نظر دارم. آوردن آيات به اين صورت و 
در اين قالب مفید نیست و دانش آموز خیلي راحت از آن ها چشم مي پوشد. آن وقت 
هم كه با مطالب درگیر مي شــود، احساس مي كند چیزي كم دارد تا ارتباطش را با 

آيات برقرار كند. 
زند: قباًل مدت تدريس چهار ســاعت در هفته بود، االن دو ساعت در هفته شده 

است. با اين همه مطلب، واقعًا زمان اين درس خیلي كم است. 

- دوستاني پيشاپيش نظر خود را دربارة این پرسش كه با شما در ميان مي گذاریم، 

فرموده اند. در هر حال، ســؤال این است: اگر شما مؤلف كتاب پایة دهم بودید، 

به چه موضوع هایي توجه نشــان مي دادید و چه موضوع هایي را حذف یا اصالح 

مي كردید؟ لطفًا لّب كالم را بگویيد. كتاب تأليفي شــما حاوي چه موضوع هایي 

مي شد؟ 

زند: مقتضیات زمان به گونه اي است كه دانش آموزان ما مشغله هاي زيادي دارند. 
لذا اطالع الزم يا هیچ اطالعي از تكالیف ديني ندارند. در پي يادگیري نیز نیســتند. 
به نظرم مي رسد احكام ضروري دين در كتاب پاية دهم خیلي كم است. بايد به اين 
بخش توجه بیشتر بشــود. پاسخ به شبهات مبتال به دانش آموزان نیز بايد در كتاب 

جايي داشته باشد. 
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- شبهات در چه قالبي مطرح می شوند؟ 

زند: مثل وام بانكي. دانش آموز مي گويد اين كار بانك اسالمي است كه 20 درصد 
و بیشتر سود مي گیرد! در واقع به شبهاتي بايد پرداخت كه مربوط به رفتار و اعمال 
در جامعه و ادارة جامعه است و به نظر مي رسد با آنچه دين مي گويد، يا تضاد يا فاصله 
دارد. خوب اســت با توجه به كم حوصلگي و نداشتن سعة صدر خانواده ها و اجتماع، 
در اين زمینه نیز رواياتي از پیشوايان ديني يا از سیرة آنان آورده شود و از الگوهاي 

اجتماعي دورة خودمان نیز استفاده كنیم. 
صاعدي: دوست ما نكته هاي خوبي فرمودند: بنده هم نكاتي را اضافه كنم. براساس 
منويات مؤلفان كتاب كه در مقدمه خوانده ام و دوره  اي هم در خدمتشــان بودم، در 
ايــن دورة تحصیلي، اصول دين در آموزش مورد نظر اســت، مثاًل توحید را در پاية 
اول و معاد را در پاية دوم و نبوت را در پاية سوم دبیرستان )متوسطة دوم( آموزش 
مي دهیم. با توجه به اين هدف، چینش موضوع در پاية دهم زياد نامناســب نیست، 
ولي به حد كافي استداللي نیست. آنجا كه معاد را ثابت مي كند، خوشم آمد. به ياد 
دارم، زماني كه 20 سال پیش در دبیرستان تعلیمات ديني يا معارف اسالمي تدريس 
مي كردم، درس خیلي فلسفي، استداللي و پرمحتوا بود؛ دانش آموز هم كیف مي كرد. 
آن زمان براي اثبات معاد پنج دلیل آورده بودند كه دو دلیل دربارة ضرورت و ســه 
دلیل مربوط به امكان معاد بود، اما امسال همان ها را در كتاب پاية دهم آورده اند كه 
به دلیل استداللي بودن، خوشم آمد. ولي كتاب بايد چنان محتوايي داشته باشد كه 
به شبهات دانش آموزان هم جواب بدهد. بچه ها در كالس معلم را سؤال پیچ مي كنند، 
زيرا دنیا دنیاي جديدي است. سؤال و انتقاد زياد و مهم دارند كه بايد به آن ها پاسخ 

بدهیم. 
در آخر كتاب، احكام را آورده اند. از مؤلف بزرگواري كه احكام روزه را آورده است، 
بايد بپرســیم، خودت متوجه آنچه نوشته اي، مي شــوي؟ بنده كه معلم به حساب 
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مي آيم، چند بار خوانده ام و چیزي سر در نیاورده ام. از رساله و كتاب ديگري استفاده 
كردم و موضوع را به دانش آموزان تفهیم كردم. 

بايد احكام را روان و آسان بیان كنیم. بیش از شش موضوع براي اين سن و سال 
الزم نداريم. نماز است كه در اين كتاب خوب به نماز پرداخته  اند. وضو هم مثل نماز 
خوب تشريح شده است؛ روزه و فوايدش و نیز غسل. اگر احكام حالل و حرام نیز در 
يك يا نیم صفحه بیايد، خوب اســت، ولي بايد براي بچه ها واضح، شفاف و قابل فهم 

باشد. 

- عرض كنم خدمت شما كه مؤلفان با آگاهي قبلي محتواي این كتاب را بر پایة 

استدالل نچيده اند تا دانش آموزان را در كالف استدالل هاي فلسفي و كالمي وارد 

نكنند، بلكه شمایي از استدالل را نشان مي دهند و در واقع قصد ایجاد ارتباط بين 

فكر و ذهن دانش آموز با توحيد را دارند و آن هم از طریق رجوع به فطرت است. 

استدالل ملموس و قابل فهم مؤلفان این است كه بگویند عالقة آدمي به بهترین، 

تواناترین و زیباترین است و براساس محتواي كتاب، در واقع خداست كه منحصرًا 

چنين ویژگي و صفاتي را دارد. اما اینكه معلم از یك سو و دانش آموز از دیگر سو 

مي تواند با این روش مؤلفان ارتباط برقرار كند و اشباع شود، شما به عنوان معلمان 

باتجربه باید داوري كنيد. 

صاعدي: درســت مي فرمايید و هدف مؤلفان را خوب تشريح كرديد، ولي اينجا 
بحث بهشــت را هم در فرايند درس طراحي كرده اند كه دانش آموز منتظر استدالل 

است. 

- مي فرمایيد دوگانگي در محتواي كتاب مشاهده مي شود. 

صاعدي: بله! آنچه در كتاب آمده است، سبب سؤال هاي گوناگون و فراوان براي 
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دانش آموزان مي شود. آن وقت از من معلم مي خواهند كه جواب بدهم! 
محمدي: خدمت شــما عرض شــود كه نام كتاب »دين و زندگي«  است؛ يعني 
مي خواهد بین مجموعه قوانین و برنامه هاي دين با زندگي روزمرة بچه ها ارتباط برقرار 

كند، ولي كل كتاب چنین ارتباطي را نمي رساند.

- آیا بخش تدبر كتاب توانسته است زمينه هاي حضور احساسات دروني و خالقيت 

دانش آموزان را فراهم بكند؟ 

زند: با توجه به زندگي ماشیني و پیچیدة امروز، اگر دانش آ موز ما حتي مقداري در 
آيات قرآن و محتواي كتاب دين و زندگي فكر كند و با قرآن مأنوس شود، مي تواند به 

آرامشي برسد و از اضطراب ها و تشويش ها و استرس ها رهايي يابد. 
صاعدي: در اين بخش دبیر بايد خودش آيات درس ها را پردازش كند. لذا بنده 
زياد به مطلبي كه در تدبر آيات اســت، خوش بین نیستم، زيرا امكان بهتر شدن و 

غني تر شدن را دارد تا دانش  آموز را به تدبر وا دارد. 

- آیا »بهتر و غني تر شــدن« مورد  نظر شما با سطح فكري دانش آموزان تناسب 

دارد و همگن است؟ 

صاعدي: 50 درصد دانش آموزان امروز جلوتر از محتواي كتاب حركت مي كنند. 
شايد من كه در مدارس خاصم، اين طور فكر مي كنم. دانش آموزي داشتم كه مطالب 

موجود كتاب را خیلي بهتر از متن كتاب بیان مي كند. 

- حداقل این است كه ميانگين سطح فكر و استعداد دانش آ موزان را در برآوردتان 

لحاظ كنيد. 

صاعدي: میانگین زياد نامناســب نیســت، ولي بهتر از وضــع موجود مي تواند 
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باشــد. مي  دانم منظور شــما كل دانش آموزان كشــور اعم از شــهرها و روستاها و 
حاشیه نشین هاست. 

محمدي: اگر درصدي در نظر بگیريم و بخواهیم بدانیم كه دانش آموزان در آيات 
تدبر مي كنند؟ يا مي تواند دانش آموزان را با تدبر بار بیاورد، شايد بتوان گفت، 70 تا 
80 درصد اين هدف برآورده مي شــود. در جاهايي، چینش و طرح و تدوين مطالب 
طوري است كه دانش آموزان را از اين هدف دور مي كند. ولي جاهاي زيادي هم در 
كتاب هست كه براي تدبر ايجاد انگیزه مي كند و البته خود دانش آموز بايد خواستار 

تدبر و تفكر باشد. در كل خوب است؛ گرچه امكان بهتر شدن هم دارد. 
خانم محمدي: تدبري كه در متن درس گنجانده شده، خیلي كم است. 

- این سؤال مربوط است به بخش »اندیشه و تحقيق« در كتاب. آیا كتاب با این 

محتوا مي تواند دانش آموزان را به اندیشه و تحقيق ترغيب كند و حداقل ذوق كار 

تحقيقي را در آنان به وجود بياورد؟ 

زند: اكثر جواب هاي بخش انديشه و تحقیق در متن درس وجود دارد و دانش آموز 
به اين علت دنبال كتاب ها يا منابع ديگر، غیر از كتاب درسي، نمي رود. بايد سؤال هاي 
اين بخش طوري مطرح شوند كه دانش آموز را به خارج از كتاب درسي ارجاع بدهد؛ 

مثاًل به خود قرآن كريم. 
صاعدي: سؤال ها طوالني شده اند. تا بخواهي به آخر سؤال  برسي، اول آن از يادت 
مي رود. پیشــنهاد مي كنم »انديشه و تحقیق« كتاب پاية دو را بردارند، مال »دين و 
زندگي« را بیاورند جايش قرار دهند. آن وقت درســت مي شود. »انديشه و تحقیق« 
دين و زندگي قبلي خیلي جالب و فراي كتاب درســي بود. دانش آموزان را به دنبال 
تفاســیر گوناگون مي فرســتاديم به طور مثال در مورد سؤال به سراغ كتاب »علم و 

ايمان« شهید مطهري رفت.
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در اين كتاب، فقط سؤال را كش داده، ولي جوابش جلوي دستش هست. جواب را 
برمي دارد مي گذارد سر جايش و بقیه اش بیكاري است. بنده به عنوان شاگرد كوچك 
جامعة ديني آموزش و پرورش ناحیة 2 يك ســؤال دارم: چرا كتاب »دين و زندگي« 
را برداشــتند و كتاب ديني پاية ده را جايش گذاشتند؟ كتاب دين و زندگي خیلي 

قشنگ و غني بود. اين كتاب نمي گذارد ما با دانش آموزان كار گروهي كنیم! 
محمدي: اگر همان چهار ساعت بود، كتاب بد نبود، ولي با دو ساعت چه كار مي شود 
كرد! در هر حال، اگر بخواهیم به بخش »انديشه و تحقیق« نمره بدهیم، من كمتر از 10 

مي دهم. دلیلش همین صحبت هايي است كه همكار محترم صاعدي فرمودند. 

- شما دربارة آیات كتاب به صورت پراكنده نكاتي را یادآوري كردید. براي تكميل 

مطالب خود اگر حرف دیگري دارید، بيان كنيد. 

زند: 1. حجم آيات زياد است؛
2. يك صفحة آيات اضافه اســت و با موضوع درس هم ارتباط ندارد. اين حجم از 

آيات دانش آموز را گیج مي كند. 
صاعدي: اين نكته اگر تكراري است ببخشید. طراحي كتاب پاية دهم را بگذاريد 
در چارچوب فرم طراحي كتاب دين و زندگي. شــايد مؤلفان محترم بگويند به اين 
علت كه پیش دانشگاهي حذف شده است داريم مطالب آن را در كتاب هاي سال هاي 
قبل از آن مي آوريم. اين حرف را مي پذيرم، ولي ما با طرح اين كتاب مشكل داريم. 
اگر منطبق با طرح كتاب دين و زندگي باشــد، حرفي نداريم. ساعت كالس را هم 

اضافه كنند. 
خانم محمدي: ساعت خیلي كم است. حداقل چهار ساعت باشد.  اينجا اتفاق نظر 
همكاران دربارة ضعف مفرط دانش آمــوزان در خواندن قرآن را بايد يادآوري كنیم 
و اين طنز معنا دار را از زبان ماموســتايي كه همكار محترم آقاي صاعدي نقل كرد، 
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بیاوريم: پاي سخنراني  ماموستايي در مسجد نشسته بودم، ماموستا كه مرا به عنوان 
معلم مي شناخت، گفت، دانش آموزان مدارس هیچ يك قرآن نمي دانند و هیچ كدام 
تجديد نمي شوند. بعد با پوزخندي تكرار كرد، عجیب است قرآن نمي دانند، تجديد 

هم نمي شوند! 
آقاي صاعدي ادامه داد: مي گويند براي امتحان شفاهي ترم چهار نمره بگذاريد. 
آخر وقت شــد بنده درس بدهم كه بعد هم امتحان بگیرم؟! سركالس گفتم، گوش 
كنید براي شما مي خوانم، دانش آموز گفت كه چهار نمره بیشتر ندارد. من 16 نمره 

را مي گیرم! واهمة اين چهار نمره )خواندن قرآن( را ندارد. 

- شما شيوة نمره دهي را ارزیابي كرده اید. اگر دوستان دیگر نظري دارند، بفرمایند. 

زند: با توجه به روال موجود و ساعات تدريس، اين شیوه خوب است. اگر بخواهیم 
نتیجة عالي بگیريــم،  بايد براي قرآن 20 نمره اختصاص مي يافت و براي ديني هم 
20 نمره در نظر مي گرفتند. البته الزامي است كه ساعات تدريس را هم چهار ساعت 
كنند. اكنون دو ســاعت تدريس و چهار نمره براي قرائت فرمالیته است و به هدف 

نمي رسیم. 
متأسفانه كنكور هم به مصیبت مي افزايد. همیشه هم از پیام آيات سؤال مي دهند 
و دانش آموز را بدبین مي كنند. دانش آموز به جاي كتاب درســي ديني، كتاب هاي 
كنكور را مي آورد كه از مؤسســه هاي كنكور مي خرد. حداقل در كنكور بهتر است از 
متن كتاب سؤال طرح كنند نه از پیام آيات، چون با اين كار بچه ها را از آيات قرآن 

دلزده مي كنند!
صاعدي: من در طول 23 سال تدريسم فقط يك مورد را به ياد دارم كه والدين 
از من دربارة نمرة درس ديني بچه  شان بپرسند. همین! چرا چنین وضعي داريم؟ زيرا 
كنكور به شدت ضريب احترام به درس ديني را تنزل و اضطراب بچه ها را افزايش داده 
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است. دانش آموز از من درس ديني نمي خواست. مي گفت، آقا فقط سؤال و نكته هاي 
كنكور را بگو و بس كن! اي كاش به آسیب شناسي هم مي پرداختیم. 

- حرف هایي را كه نگفته اید و الزم مي دانيد بگویيد، فهرست كنيد. 

صاعدي:
1. وقت تدريس كتاب ديني كم است؛ 

2. آموزش قرآن )تجويد( در كتاب گنجانده شود. 
3. دربارة بخش ضمیمه صحبت نكرديم؛ 

4. دربارة آسیب شناسي ديني دانش آموزان و خانواده ها حرفي نزديم؛ 
5. چرا همكاران براي همكاري با مجلة رشد يا رغبت ندارند يا اگر دارند خیلي كم است؟؛ 
6. اگر درس ديني معلم محور باشد، تأثیر اين درس از وضع كنوني بدتر مي شود. 

زيرا طراحي كتاب پاية  دهم بیشتر معلم محور است تا دانش آموز محور.
٭٭٭

همكاران متفق القول و با تأكید يادآوري كردند، بخش ضمیمة كتاب در كنكور تكلیف 
مشخصي ندارد. لذا دانش آموز نمي  داند آن را بخواند يا نخواند. اين وضعیت، معلمان و 
دانش آموزان و خانواده ها را نگران كرده است. نامه هاي زيادي هم نوشته شد كه هنوز 
كسي جوابي، نه از وزارت آموزش  و پرورش و نه از وزارت آموزش عالي، به ما نداده است!( 
دوستان همكار گله مند بودند كه مجله به دستشان نمي رسد. خوب است رايگان 
شود و نیز پیشنهادشان اين بود كه مطالب كوتاه تر و جمع بندي شده باشد تا وقت 

كمتري بگیرد. اگر الكترونیكي بشود خیلي خوب است. 

- از زحمتي كه براي این جلسه كشيده اید، متشكریم. 



83

                                 

 خواهران دبير در دبيرستان هاي اردبيل 
 اگر گفت وگوها فرمايشي نباشند، بايد تأثير پيشنهادها را در 

درس ها ديد! 
رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
كتاب درســي »دین و زندگي« پایة دهم محمل گفت وگوي ما با پنج تن 

از خواهران دبير این درس در دبيرستان هاي اردبيل قرار گرفت. این گروه 

به عنوان نمایندگان همكاران خویش، ضمن تأكيد بر توجه به روان شناسي 

نسل جوان در گرایش به شادابي و نشاط، بر تغيير رنگ در طرح ها و تصویرها 

و اســتفاده از روزامدي آن ها اصرار دارند كه در آوردن احكام و بایدهاي 

شرعي، به ویژه به فلسفة هر یك بپردازند. زیرا دانش آموزان در پي كشف 

علت هر پدیده و آگاهي از منطق دروني هر باید و نبایدي هستند. همكاران 

در اردبيل بر چگونگي ارزشــيابي ها نيز انگشت گذاشته و خواستار تغيير 

وضع كنوني اند. مي گویند نباید احساس كنيم این گفت وگوها فرمایشي و 

فرماليته اند و در عمل بدان ها توجهي نمي شود!



84

گفت وگو با دبيران خواهر استان هاي كشور

همكاران محترمي كه در اين گفت وگوي انتقادي حضور داشتند، عبارت اند از:
1. پریسا جباري كلخوران: 25 سال سابقة همكاري با آموزش وپرورش دارد. 15 
سال در مدارس تهران و 10 سال نیز در مدارس اردبیل و در تمام دوره ها تدريس 

كرده است. ايشان سابقة دو سال تدريس در دانشگاه را هم دارد.
2. رباب باالي: بیشترين زمان 24 سال همكاري وي با آموزش وپرورش به تدريس 

در پاية چهارم دبیرستان )پاية دهم متوسطة دوم( گذشته است.
3. ميترا خان بابازاده: سابقة ممتدي در تدريس معارف، فلسفه و منطق دارد.

4. صغري موالیي: 17 سال سابقة آموزش وپرورشي دارد. دوره ها و پايه هاي زيادي 
تدريس كرده و تجربة معلمي در مدارس خاص را هم دارد. اكنون نیز دانشجوي 

دورة دكتراي قرآن و حديث است.
5. سوســن دادوند: از 21 سال سابقة معلمي، 20 سال آن را براي دين و زندگي 

دانش آموزان وقت گذاشته است.

é از جلد و تصاویر كتاب شروع كنيم. نظرتان را دربارة جلد كتاب، قسمت هاي 

هنري آن، و هر چيزي كه مي تواند به محتواي كتاب كمك كند و به اصطالح در 

حوزة جاذبة بصري قرار گيرد، بفرمایيد.

 رباب باالي: »ان اهلل جمیل و يحبُّ الجمال«: خداوند زيباست و زيبايي را دوست 
دارد. ما انســان ها هم كه منشــأيي خدايي داريم، زيبا خلق شده و زيبادوستیم. در 
اين كتاب هم )كتاب پاية دهم دين و زندگي( اكثر آثار هنري خیلي عالي هستند و 
زيبايي هاي معنوي در تصاوير نشــان داده شده اند. براي مثال، تصوير صفحة 71 كه 
نشانگر دو گروه بهشتي و دوزخي است، و يك نفر اهل بهشت كه نامة عمل خود را 
باال برده است. براي دانش آموزان توضیح مي دهم كه فقط نمي خواهد نشان بدهند 
يك نفر كارنامه زندگي خود را باال نگه داشــته، بلكه مي گويد بیايید نامة اعمال مرا 
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بخوانیــد. و يك نفر هم در دوزخ، با توجه بــه نامة اعمالش، مي گويد: اي كاش اين 
نامة اعمال را به من نمي دادند. آن وقت خطاب به دانش آموزان مي گويم: براي انسان 
ســربلندي در همه جا الزم است؛ كســي كه نامة عملش را در دست راست گرفته، 

سربلند است و اعمالي كه در دنیا انجام داده، در اين نامه ثبت شده است.

é آیا همة تصویرهاي كتاب دین و زندگي پایة دهم چنين اند كه شما مي فرمایيد؟

 همان طور كه عرض كردم، تا حدودي اين ويژگي را دارند.
جباري كلخوران: تا حدودي تصاوير كتاب گوياي آن مطلبي هستند كه محتواي 

كتاب در بردارد.
بــاالي: دربارة تصوير صفحة 71 صحبت كردم، ولي آيــه اي كه در كتاب آمده، 
كاماًل برعكس تصوير است. آيه اي از سورة واقعه را بايد در همان صفحة درس هفتم 
مي آوردند، ولي در درس ششــم آورده اند. اگر اين طور مي شــد، تصوير، آيه و متن 

همديگر را كامل مي  كردند.

é یعني توالي حفظ نشده است؟

 باالي: همین طور است.
خان بابازاده: دربارة طرح و تصوير بايد دنبال به روز كردن و شــاداب بودن آن ها 
باشــیم. اين را يادآوري كنم كه تصاوير كتاب به طور صريح پرداخته اند به مجازات و 
آتش و دوزخ. بشــارت نیست و انذار است. قبل از رسیدن به اين مرحله، بايد خیلي 
مطالب ديگر داشته باشیم. روي كتاب سیاه است. مي شد گل و بلبل باشد و منظرة 
بهشتي زيبا. بنده با كلیت گرافیك و رنگ آمیزي مشكل دارم. نمي پسندم. بايد رنگ ها 

روشن تر باشند و از سیاهي بیرون بیايند. بايد از رنگ هاي جوان پسند بهره بگیرند.
در درس عفاف احساس مي كنم با ذهنیت تبعیض وارد شده و فقط عكس زن را 
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چاپ كرده اند. مالحظه مي كنید كه در راز و نیاز، عكس آقايي را دارد ولي در عفاف 
عكس خانم است. اين موارد را دانش آموزان درك مي كنند و مي پرسند چرا؟

مواليي: دربارة حجاب و عفاف كه عكس خانم را آورده، به اين دلیل است كه زن 
بشر را اجتماعي مي كند. زن تداعي گر مالئك است:

»زن اگر پاكي كند پيغمبر است

زن اگر معصوم باشد محشر است«

زن اگر حجابش را حفظ كند، مرد نیز حفظ مي كند. درواقع، حرفم موافقت با بودن 
عكس خانم است. اما عكس ها بايد خوش رنگ تر باشند.

دادوند: ضمن تأيید مطالب همكاران، بر به روز بودن و خوش رنگ تر شدن طرح ها 
و تصاوير تأكید دارم، زيرا بچه ها، به ويژه بچه هاي امروز، بیشتر با تصاوير ارتباط برقرار 
مي كنند تا با نوشته. پس تصاوير هرچه با متن درس دين و زندگي مرتبط تر باشند، 

بهتر است. به نظرم حداقل 50 درصد كار تدريس و تفهیم را انجام مي دهند.
باباخان زاده: دربارة تصوير بهشت و جهنم و آن نامه اي كه يكي در دست دارد، به 
دانش آموزان گوشزد مي كنم نامة اعمال ورق كاغذ يا كتاب نیست، ولي اينجا ورقي 

به دست طرف داده شده است.
موالیي: خواسته تجسم ببخشد، ولي اين تصوير گوياي واقعیت نیست.

é آیا رسم الخط آیات قرآن را در آموزش و خواندن و یادگيري كارامد مي دانيد؟ 

دانش آموزان با آن مشكل ندارند؟ پيشنهادي در این مورد دارید؟

 باالي: اين رســم الخط خوب است. قباًل در قسمت »بیشتر بدانیم«، مطالب را 
به صورت ريز و ناخوانا نوشته بودند. اما امسال شكر خدا اين مشكل تا حدودي رفع 

شده است.
جباري كلخوران: بنده هم رسم الخط قرآن را خوب و كارامد مي دانم.
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é برخــي از همكاران متفاوت بودن رســم الخط قرآن در كتاب درســي را با 

رســم الخط هاي قرآن هاي رایج در خانه و جامعه ســبب دوگانگي مي دانند كه 

دانش آموزان را دچار مشكل مي كند. آیا شما با این مورد مواجه شده اید و فكر 

مي كنيد این مشكل چه حد است؟

 موالیي: مشكل اين است كه روي برخي از حرف ها عالمت ندارند. براي مثال، 
در صفحة 63 عالمت سكون در كلمة »اصحاب« و »نحن« نگذاشته اند.

é به این علت است كه این رسم الخط به »كم عالمت« اشتهار دارد. نيامدن سكون 

به همين دليل است. زیرا هنگام تلفظ، به طور طبيعي سكون آن تلفظ مي شود.

 جباري كلخوران: بنده تاكنون يك مورد هم نداشتم كه دانش آموزي بگويد، 
به اين علت كه اين رســم الخط با رسم الخط هاي ديگر متفاوت است، دچار مشكل 

مي شوم.

é آیات منتخب در كتاب درسي پایة دهم این ویژگي  را دارند كه دانش آموزان را 

ترغيب كنند تا در بيرون از كالس، در خانه هم به قرآن رجوع كنند و سبب انس با 

قرآن شوند؟ این آیات منتخب با مشكالت روز هم پيوند دارند و بچه ها مي توانند 

دربارة مسائل زندگي شان از آن ها استفاده بكنند؟

 باالي: به نظرم چنین اثري نــدارد كه دانش آموزان را به خواندن قرآن در غیر 
ســاعت كالس ترغیب كند. اما خودم مي گويم كه هر روز حداقل يك آيه از ســورة 
ياسین را بخوانند، زيرا بچه ها با اين سوره بیشتر آشنايند. به ويژه كه ما معلم ها بايد 
زمینــة عالقه به رجوع به قرآن را در دانش آموز به وجود بیاوريم. زيرا بچه ها با زبان 

عربي آشنا نیستند و كمبود وقت كالس نیز اجازة كار دلخواه را نمي دهد.
خان بابازاده: ما جســته و گريخته قرآن را در كالس قرائت مي كنیم، زيرا وقت 
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نداريم و بايد مترصد فرصتي باشــیم. اگر قرار هم شــد، يك تا دو نفر بتوانند قرآن 
بخوانند كه اين كار با شأن قرآن كريم مناسبت ندارد. در برخي از جاهاي درس نیز 
ارتباط آيات با متن گسســته است و بینشان هم خواني نیست. لذا ما بايد قرآن را از 
متن سوا كنیم؛ مثل دورة تفكیك قرآن و ديني از هم كه گاهي به تفسیر گريز مي زد 
و هم خواني هايي نیز بین درس ديني و آيات ديده مي شد. در حال حاضر، بین متن 
درس و آيات قرآن تا حدي ارتباط وجود ندارد و به حد كفايت، حرمت قرآن حفظ 

نشده است.
موالیي: پیشنهاد مي كنم آثار مترتب به هر سوره، كه در كتاب آياتي از آن آمده، 
نیز نوشته مي شد تا دانش آموز با ويژگي هاي آن سوره آشنا شود. همین آشنايي او را 

به خواندن سوره ها ترغیب مي كند.
دادوند: تأكید دارم كه آيات منتخب با متن درس ارتباط مستقیم و كامل داشته 

باشند، زيرا اين كار به يادگیري بچه ها خیلي كمك مي كند.

é بخش تدبر هــم در كتاب داریم. آیا این بخش مي تواند با توجه به تفاوت هاي 

فردي و سن دانش آموزان، آنان را به اندیشيدن و تدبر سوق دهد و زمينة خالقيت 

را به وجود مي آورد؟

 موالیي: به نظرم، تدبر در كلمات و آيات قرآن، بار فرهنگي هم به وجود مي آورد. 
اگر از تفسیرها، مانند المیزان، نور و جوان استفاده شود، میزان تدبر در آيات افزايش 

مي يابد.

é آیا شما در كالس از این بخش استفاده مي كنيد؟

 موالیي: بلي! خود بچه ها آزادند اظهارنظر كنند.
خان بابازاده: امكان تدبر زماني وجود دارد كه ما دانش آموزان را با چرايي مطالب 
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آشنا كنیم و آنان را به پرسیدن عادت بدهیم. دانش آموز بايد فلسفة احكام را بداند تا 
بتواند بپرسد و تدبر كند.

é پس شما به بخش تدبر در كالس عمل نمي كنيد؟

 خان بابازاده: خیر! عمل نمي كنم. محفوظات اجازة اين كار را نمي دهد. با ايجاد 
چالش اســت كه به انديشیدن و تدبر نیاز داريم؛ در حالي كه وقت اين كار را نداريم، 
ضمن اينكه بايد متخصص قرآن و متخصص احكام باشم و آن قدر بايد شناخت قوي 
داشته باشم كه بتوانم زمینة چالش را به وجود بیاورم. همچنین، مسائل مبتال به روز 
زمینة تدبر را بیشــتر فراهم مي كنند. عالقة دانش آموزان هم به مسائل روز بیشتر 

است.
بــاالي: به اين نكته هم توجه كنید كه براي اين بخش نمرة ارزشــیابي در نظر 
نگرفته اند. به همین علت، دانش آموز به تدبر زياد بها نمي دهد. به نظر بنده، اگر برخي 

از قسمت هاي بخش تدبر را در متن درس وارد مي كردند، بهتر و مفیدتر بود.

é اگر شما به جاي مؤلفان كتاب بودید، چه كار مي كردید: كدام عنوان ها را حذف 

مي كردید، چرا؟ چه عنوان هایي را اضافه مي كردید، چرا؟ متن را تغيير مي دادید و 

دربارة موضوع و عنوان اصلي مطالب دیگري مي آوردید یا شيوة بيان را دگرگون 

مي كردید؟

 خان بابازاده: البته كتاب نقص ندارد. مطالبش جامع است، ولي مانع نیست. ما 
مي خواهیم بین نســل قبلي با نسل بعدي پیوند برقرار كنیم. بايد ببینیم شكاف در 
كجاست و چرا به وجود آمده است؟ پس الزم است مشكالت اين نسل را بدانیم و با 
آن ها دســت و پنجه نرم كنیم. بنده هم مادر هستم و هم معلم. يعني از ُبعدي ولي 
دانش آموزم و از ُبعد ديگر اولیاي دانش آموزان مخاطب بنده اند. به اين علت، بنده و 
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همانند بنده از دو جهت مســائل و مشكالت را لمس كرده اند و مي شناسند. با اين 
حال، نمي دانم چه آفتي دامنگیر جوانان ما شده است كه فقط به كنكور فكر مي كنند 
و براي قبولي در كنكور درس مي خوانند. اصاًل كیفیت رها شده است و در چاه كمیت 
افتاده ايم. بخش مهم مشــكالت دانش آمــوزان و خانواده ها و به طور كلي جامعه، از 

همین كمیت انديشي و رها كردن كیفیت ناشي مي شود.

é صحبت  شما خيلي كلي است. مؤلف نباید كلي گویي كند. باید با مصادیق بيان 

مطلب كند.

 خان بابازاده: مثاًل دانش آموزي مي پرســد »چرا براي نماز بايد وضو بگیريم؟« 
مي پرســد چرا كتاب »به فلســفة احكام وضو نپرداخته اســت؟ چرا گناه را از بعد 

روان شناسي و شرعي باز نكرده است؟« دانش آموز دنبال فهم احكام دين است. 
بنابراين، من عنوان »گناه چیســت؟« را اضافه مي كنم، فقط اينكه بگويیم فالن 
عمل و فالن حرف و فالن ارتباط حرام است، نمي پذيرد، زيرا مي خواهد بداند »چرا 

حرام است؟«
بايد اخالقیات را هم در كتاب بیاوريم. در كتاب اشــاره اي به احترام به پدر و مادر 
نیســت. كي بايد اين موارد را ياد بگیرد؟! اگر والدين خودشان فهمیده و آينده نگر 

باشند، اين چیزها را ياد مي دهند، ولي اگر نباشند، بچه ها ياد نمي گیرند.
جباري كلخوران: من اگر جاي مؤلفان كتاب بــودم، مباحث روز را در كتاب 
مي گنجاندم. براي مثال، چگونگي اســتفاده از ماهواره، حد روابط دختر و پســر يا 
اســتفاده از پیشرفت هاي علمي. مِن معلم ديني جنبه هاي شرعي را قبول دارم و به 
واجبات عمل مي كنم، زيرا درسش را خوانده ام و تجربة  زندگي دارم، ولي جوان امروز 
فقط آن را درسي مي بینید كه بايد بخواند و قبول شود. درس ها بايد او را راغب كنند 
كه بفهمد چرا بايد حد و مرزها را بشناســد و آن ها را رعايت كند. بايد بتوان فطرت 
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جــوان و نوجوان را تحريك و بیدار كرد. بنده اگر مؤلــف بودم، در تمام درس ها به 
چرايي هر بايد و نبايدي تأكید مي كردم.

é عرض كنم، برآورد بنده از كالم همكاران این است كه دارید درددل مي كنيد. 

ما آمده ایم این درددل ها را بشنویم، ولي باید به موضوع و محتواي كتاب مربوط 

باشد. شما باید مورد به مورد كتاب را نقد كنيد. درددل شما باید با بود و نبود یا 

ترميم و اصالح بخش هاي هر درس همراه باشــد، وگرنه كتاب شما هم كارامد و 

مفيد نخواهد بود.

 جباري كلخوران: عرض كردم. به كتاب ايراد وارد نمي دانم، ولي اگر بخواهیم 
در عرصة آموزش امروز نسلي را پرورش بدهیم، بايد و واجب است كه به مقتضیات 

زمان توجه كنیم. اشكال اصلي كتاب به روز نبودن موضوع و محتواي آن است.
من 25 سال است دارم همین چیزها را مي گويم؛ بايد نیازها و پرسش ها و مشكالت 

روز را بیان كرد. مؤلفان گذشت زمان و تغییر نسل را در نظر نمي گیرند.
بنده قباًل هم خدمت دكتر اعتصامي در جلسه اي رسیده ام. كتاب سال اول را طبق 

خواستة ايشان نقد و بررسي كرديم و تحويل داديم.

é مــورد به مورد نقد كنيد. بگویيد فالن موضوع و درس فالن به چه درد بچه ها 

مي خورد؟

 خان بابازاده: دانش آموز مي پرســد خانم من كه حمام كردم، تمیزم. ديگر چرا 
بايد وضو بگیرم؟ مگر نمي گويید: »النظافئ من االيمان« خب، من هم تمیزم! چرا بايد 
وضو بگیرم؟ اينجاست كه بايد فلسفة وضو را تشريح كرد. بچه ها مي خواهند نكته به 

نكتة احكام را بدانند. چرا بايد مسح سر و پا كنند؟
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é مي فرمایيد در درس ها باید به فلسفة عبادت توجه داشت و آن ها را تشریح كرد؟

 )همکاران یکصدا: بايد به فلسفة احکام و شرعیات، بايد و نبايد، و بکن و نکن 
پرداخت. دانش آموز می خواهد شیرفهم شود. بايد راهکار به بچه ها داد، صرف بايد و 

نبايد کفايت نمی کند.(

é تدبر برای همين جاهاست. یکی از همکاران فرمودند باید چالش باشد تا تدبر 

کنيم. خب، همة این ها مجادله برانگيز و چالش خيزند. البته روشن است که معلم و 

به ویژه کتاب هم باید زمينه ساز باشند.

 موالیی: اگر مفاهیمی مانند اخالق و رفتار مناسب، عمل اخالقی، آرامش روان، 
اضطراب و تشويش، افزايش زيبايی و جذابیت در اجرای قوانین الهی در متن درس 

بیايد، به اين دلیل که به نیازهای جوان جواب می دهد، کار مفیدی است.
دادوند: با توجه به اينکه ســاعات کالس خیلی کم اســت، معلم اگر بخواهد به 
محتــوای درس به حد کافی و الزم بپــردازد، نمی تواند. بايد دربارة اين معضل فکر 

جدی کرد.
می دانیم که دين و زندگی سال دهم برای رشته های تجربی و رياضی با انسانی فرق 
دارد. در رشتة انسانی، درسی به نام »من و صابر«، حجم سنگیني براي دانش آموزان 
دارد. در كتاب هاي علوم تجربــي، ابعاد معنوي را تكرار مي كنند ولي پیش نیاز اين 
درس را حذف كرده اند. به همین علت، در رشــتة تجربي نمي توان به مفهوم اصلي 

درس رسید.
جباري كلخوران: سؤال من اين است كه چرا كتاب رشتة انساني بايد با رشته هاي 
تجربي و رياضي تفاوت داشته باشد؟ آيا براي دانش آموزان رشتة انساني درس ديني 

مهم تر است؟
همكاران یكصدا: اين شیوة كار و تفاوت گذارِي مؤلفان، درواقع به دانش آموزان 
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رشــته هاي تجربي و رياضي مي فهماند كه شــما چندان به اين چیزها نیاز نداريد. 
سرتان در كار خودتان باشد!

é كدام یك از درس هــــــاي كتاب براي دانش آموزان بهترین عنوان و موضوع 

را دارد؟ و كدام یك اگر نبود، اهميتي نداشت؟

 نظر جمع همكاران: عنوان هاي فضیلت آراســتگي و فرجــام كار. به ويژه در 
محتواي اين درس ها، به مقتضاي سن توجه شده است و متن با مسائل روز مربوط 

به جوانان ارتباط دارد.

é مؤلفان در مقدمة كتاب نكاتي را دربارة تدریس آورده اند و مدعي شده اند، 

اگر همكاران معلم این نكات را در تدریس، رعایت كنند، به هدف هاي تدریس 

براساس عنوان ها و محتواي كتاب خواهيم رسيد. شما چقدر با این یادآوري 

موافق هستيد؟

 جباري كلخوران: ببینید، دو ســاعت از وقت كم شــده است. آنچه را دربارة 
روش تدريس به معلمان گفته اند، امكان اجرايش به طور كامل فراهم نیست. به ويژه 
كه هفته اي يك جلسه كالس داريم و نمي توان مطابق يادآوري هاي مقدمه كار كرد. 
شــیوه اي هم كه مطابق فرم براي ارزشــیابي داريم پاسخ گو نیست. من همین كه 
بخواهم دو تا سؤال از دانش آموز بپرسم، وقت تمام مي شود. اگر ارزشیابي را مطابق 

20 نمره در اختیار معلم بگذارند، در رسیدگي به كالس به معلم كمك مي شود.
باالي: نمرة انديشه و تحقیق چهار نمره است، آن هم براي دو تا پرسش. اين را بايد 

دو نمره مي كردند و دو نمره هم براي سؤال از متن قائل مي شدند.
موالیي: بهتر بود در كتاب مي پرســیدند، نظر شما دربارة شیطان و گناه كردن 
چیست؟ يا چه كارهايي مانع گناه كردن ما مي شوند؟ به نظرم، اگر سؤال استنباطي 
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باشد، بهتر از سؤال هاي انديشه و تحقیق است.
دادوند: با توجه به تغییر دورة تحصیلي دانش آموزان، آنان بايد دو صفحة مقدمة 
كتاب را بخوانند و بعد وارد درس اصلي بشوند. زيرا اين مقدمه اهداف و خواسته ها را 

بیان مي كند و دانش آموزان بايد ابتدا با اين موارد آشنا شوند.

é مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي به نام شما و براي شما توليد مي شود. 

اگر در حال حاضر به آن نمرة كمي مي دهيد، باز به شما برمي گردد. هدف باال بردن 

این نمره است و این كار نيز با همكاري تك تك شما ممكن مي شود. دربارة كيفيت 

مطالب، خأل موجود، چگونگي توزیع و... اظهار نظر بفرمایيد.

 جباري كلخوران: بنده از اين مجله اســتفاده مي كنم و به آن عالقه هم دارم؛ 
به ويژه كه مدرسه چند سالي است آن را به رايگان به ما مي دهد.

پیشــنهاد مي كنم براي افزايش مخاطب سؤال هايي در هر شماره مطرح شوند و 
جواب ها را از مخاطب بخواهید تا قبل از شمارة بعدي به دفتر مجله بفرستند كه در 

شمارة بعدي به آن پرداخته شود.
خان بابازاده: در مجله به معلمان و نظراتشان بها بدهید و نوشته هاي آنان را به نام 

خودشان چاپ كنید. ضمن اينكه مسیر تأيید مقاله را كوتاه تر كنید.

é این كار تاكنون انجام شده است. مقاله با نام فرستنده اش چاپ مي شود.

 موالیي: بنده خیلي مي نويسم، ولي تا به حال براي مجلة رشد مطلبي نفرستاده ام.

é چرا این مجلة خودتان است! بفرستيد تا همكاران هم استفاده كنند.

 دادوند: به نظرم بايد مطالب مجلة رشــد با متن درس ها مرتبط باشــند تا در 
تدريس به همكاران كمك كنند.
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é رسيده ایم به بخش »هرچه مي خواهد دل تنگت بگو«!

 باالي: اين گفت وگوها و وقت گذاشتن ها فرمالیته و صوري نباشد. واقعًا حداقل 
يكي دو مورد از انتقادها، پیشنهادها و خواسته هاي همكاران اجابت و در كتاب درسي 

لحاظ شود.

é متشكریم، موفق باشيد.



                                 

 كتاب هاي دورة آموزش متوسطه اول در بوتة نقد 
 گپ وگفت با معلمان اهل سنت 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
فروزان ميره وند، با 21 ســال سابقة تدریس در دوره هاي متوسطه اول و 

دوم، كه یك مركز پيش دبستاني را نيز مدیریت مي كند. 

بهاره جعفري، داراي مدرك كارشناسي دیني و عربي، كارشناسي ارشد 

مدیریت و دانشــجوي دورة دكتراي مدیریت اجرایي است كه اكنون در 

»مدرسة نمونة دولتي شهيد مرادي« سنندج تدریس مي كند. و فرشته علي  

بهشــتي، با مدرك كارشناسي ارشد الهيات و فقه شافعي و 20 سال سابقة 

تدریس، در حال حاضر در مدارس تيزهوشان و نمونة دولتي تدریس مي كند. 

این سه تن از معلمان با سابقه اند كه آراي خود را با خبرنگاران فصل نامة »رشد 

آموزش قرآن و معارف دیني« دربارة كتاب »پيام هاي آسمان« پایة اول در ميان 

گذاشتند. آنچه مي خوانيد نتيجة تجربة ایشان در تدریس این كتاب است. 

96
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شما كتاب »پیام هاي آسمان« را تدريس مي كنید، اما سؤال ما شما را در جايگاه 
مؤلف مي نشــاند. بفرمايید، اگر شــما مؤلف بوديد، چه تغییراتي در كتاب به وجود 
مي آورديد؛ در عناوين شانزده گانة درس ها؛ در محتواي زير عنوان ها؛ در بخش تدبر؛ 

فعالیت ها؛ بیشتر بدانید؛ و در بخش پیشنهاد. 
جعفري: كتاب پاية هفتم با عنوان پیام آسمان، متن و حجم زيادي براي دانش آموز 
دارد. معمواًل در تألیف كتاب هاي درســي از معلمان مربوط استفاده مي شود، اما در 
كتاب  پیام هاي آسمان، براساس نوع نگارش و ... مشهود است كه از معلمان دوره هاي 
سه گانه، مخصوصًا ابتدايي به درستي استفاده نشده است و داراي ارتباط مؤثر نبوده اند. 
از جمله مزاياي كتاب اين اســت كه معلم يا دانش آموز را از حالت انفعالي و فقط 
شنونده بودن خارج مي كند و او را وا مي دارد، در بحث و گفت وگو شركت كند. بحث 
و گفت وگو همه به وقت نیاز دارد؛ به ويژه كه دانش آموز دوست دارد، در مواردي مثل 
احــكام و اخالق بحث كند. در دنیاي امــروز كه دغدغة اخالقي داريم. معلم خیلي 
تأثیرگذار اســت. اگر وقت باشد كه دانش آموز در كالس بحث كند، خیلي مثمر ثمر 

خواهد بود. 
برخي از قسمت هاي كتاب براي دانش آموز پاية هفتم ثقیل است و قابل فهم نیست. 
كتاب خیلي خشك است. نه تصوير مناسب و نه جاذبه اي دارد تا رغبت دانش آموز را 
برانگیزد. دانش آموز فقط مطالب را مي خواند و حفظ مي كند تا براي رفتن به كالس 
باالتر نمره بگیرد.  قســمت تحقیق و پیشنهاد بايد در اختیار معلم باشد، نه كتاب. 
يعني معلم موضوع را مشــخص كند نه كتاب. در بخش قرآن، بهتر است دانش آموز 
تمرين ها را بررســي كند و جواب بدهد و ايــن كار را كتاب نكند. »معاني كمكي« 
اشكالي ايجاد نمي كند، اما به صورت جمله اي به رنگ آبي كه توسط مؤلفان در كتاب 

نوشته شده است، نه تنها كارايي ندارد، بلكه اصاًل مورد توجه قرار نمي گیرد. 
علي بهشتي: مثال هاي كتاب، عیني تر و به روز شوند. داستان ها برايم جالب اند، اما 
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مثل ها خیلي قديمي هستند، در حالي كه مطالب ديني بايد با زندگي بچه ها عجین 
شوند. بچه ها كه از مدرسه به خانه مي روند، بايد دربارة آن ها فكر كنند، نه اينكه در 
آخر درس كالس، كتاب را ببندند و بعد وقت امتحان آن را حفظ كنند. مثال ها بايد 
دربارة فضاي مجازي هم باشند تا بچه ها بتوانند راحت تر آن را در پیوند با زندگي شان 

ببینند. 
ميره وند: يكي از اشــتباهات نظام آموزشي ما، عدم تلفیق آيات قرآن با زندگي 
عملي است. تا آن حد كه قرآن كريم به تنهايي به كنجي رانده شده است و تا حالت 
كلیشــه اي و تشريفاتي بیابد اما سعي نشده است، بحث ها و تبادل  نظر هاي جمع ها 
و همايش ها و حتي جمع هاي فضاي مجازي، به دروس ديني راه پیدا كند. بیشــتر 
درس هاي ديني نظري است. دلیل كم توجهي نوجوانان و جوانان همه ريشة سیاسي 
اجتماعي دارد و نه اعتقادي. مي توان ضمن تدريس علوم اجتماعي، زيست شناسي 
و رياضیات و غیره، مفاهیم قرآني را هم لحاظ كرد و شــانه  به شــانه در طول سال 

تحصیلي آن را به جلو برد و تقويت كرد. 
براي مقطع نوجواني و به منظور پاسخ ديني به بسیاري از سؤال هاي نوظهور، بايد 
كار گروهي متشكل از فقیه، روان شناس،  جامعه شناس و متخصصان مسلط به علوم 
روز و با بهره گیري از ادوات نوين آموزشــي تشكیل شود. اما كتاب ديني پاية هفتم 
در ايــن زمینه كمتر كاربردي دارد و در رونــد اخالقي دانش آموز من هیچ تأثیري 
نمي گذارد. همچنان كه خانم جعفري فرمودند، فقط حفظ مي كنند و نمره مي گیرند 

و تمام. 
بنده كه معلمي با 21 ســال سابقة تدريس هستم، 12 درس تدوين كرده ام تا در 
كالس پاية هفتم تدريس شــوند. درس ها از اين قرارند: درس اول: اثبات وجود خدا؛ 
درس دوم: حضرت آدم؛ درس ســوم: هســتي؛ درس چهارم: حقانیت پیامبر )ص(؛ 
درس پنجم: وحي؛ درس ششم: معجزات؛ درس هفتم: اسالم؛ درس هشتم: توحید؛ 
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درس نهم:  انحراف در بشريت؛ درس دهم: يهوديت؛ درس يازدهم: مسیحیت؛ درس 
دوازدهم: معاد. 

طي 20 جلسه اين 12 موضو ع در مراكز آزاد علمي تدريس مي شوند. با اجازة شما 
درس اول را توضیح مي دهم. درس بايد با آيات قرآني متناسب با موضوع شروع شود. 
درس اول با اين آية قرآني آغاز مي شود كه خداوند مي فرمايد: »ءانتم تخلقونُه ام نحن 

الخالقون )واقعه/ 59(: آيا شما آن را خلق می کنید يا ما آفريننده ايم؟! 
اين آيه دربارة اصل موضوع اســت. ســپس نكاتي دربارة اثبات وجود خداوند يا 
داســتان هايي را در اين مورد مطرح مي كنم تا براي دانش آموز عیني شود. مثل اين 
داستان كه يكي از بزرگان فرموده است: »روزي عده اي بي باوران به وجود خدا، پیش 

وي آمدند و پرسیدند: چگونه ذات الهي را براي ما اثبات مي كني؟ 
ايشان هم فرمودند: به من خبر رسیده كه يك كشتي همراه با آذوقه و بار، بدون 

خدمه و ملوان و ناخدا روان است و راه خودش را به سوي بندر طي مي كند. 
گفتند: چنین چیزي محال است و شما داريد مزاح مي كنید! 

ايشان گفت: اگر چنین چیزي محال است، چطور جهاني با اين عظمت و پهناوري 
و اين همه حوادث و مخلوقات بدون هیچ سكان دار و خدايي است؟ 

بعد از شنیدن اين سخن، همة آنان مسلمان شدند.« 
با شــنیدن اين حرف ها، دانش آموز به فكر فرو مي رود و به نتیجه مي رســد كه 
خداوندي هست. براي هر درس هم داســتاني از بزرگان يا امامان را مي آوريم. امام 
جعفر صادق كه امام شــافعي شاگرد ايشان بود، چه طور مي شود اين قدر شاگرد در 

اطراف ايشان باشد؟ يعني حرف ها را در قالب داستان و روايت بیان مي كردند.

ممكن است براي اثبات كالم خودتان نمونة روشني از كتاب بياورید؟ گرچه دارید 

محتواي كل كتاب را نقد مي كنيد. 
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میره وند: وقتي مي خواهم كتاب را تدريس كنــم، به دانش آموزان مي گويم، زود 
كتاب را باز كنید و در مدت يك ربع به سؤال  ها پاسخ مي دهم. بعد مي گويم كتاب را 
ببنديد. آن وقت درس را با وارد كردن بچه ها به دنیاي حقايق امروز ادامه مي دهم و 
هر جلسه اعالم مي كنم، يك ربع اول جلسة آينده را از شما امتحان كتبي مي گیرم. 
امتحان هم همان سؤال و جواب  هايي است كه مطرح شد و تمام دانش آموزان نمرة 

17 به باال مي گیرند. 
بعد برنامه اي را اجرا مي كنم كه اصول اعتقادي دانش آموز را باال ببرم. من ســال 
گذشته براي تعلیم قرآن كريم وقتي به كتاب رجوع كردم، ديدم هیچ تفسیري ندارد 
و نمي توانــم در هر كالس، آيــه اي را درس بدهم كه دانش آموز آن را مالك زندگي 
خودش قرار بدهد. متوجه شدم، هدف فقط روخواني و ترجمه است. گفتم اگر هدف 
مؤلفان فقط روخواني كتاب با استفاده از ترجمه است، پس در هر جلسه، يك تا دو 
صفحه معناي واژه ها را مي گويم و از دانش آموزان مي خواهم كه واژه ها را ياد بگیرند 

و حفظ كنند. 
با كمك مدرسه و خّیران براي 15 شاگردي كه در پايه هاي اول، دوم و سوم داشتم، 
15 جلد كتاب قرآن تهیه كردم و به آن ها دادم. روز اول گفتم: بچه ها امروز بايد تا آية 
150 سورة بقره خوانده شود و هر كدام از شما هم بخوانید. گفتند: آمادگي نداريم. 
قلم قرآن داشــتم. با استفاده از آن، همه تالوت مي كرديم. بعد مي بايد در خانه هم 
100 آية بعدي را بخوانند تا موفق شوند قرآن كامل را در طول سال تحصیلي ختم 
كنند. گفتم در ارديبهشت يا نوروز به مناسبت ختم كامل قرآن مي خواهم جشني 

برگزار كنم. 
اين برنامه- الحمدهلل- در پايان فروردين و اول ارديبهشت به صورت كامل اجرا شد. 
با همكاري مدير مدرســه، براي بچه  ها تقدير نامه چاپ كردم، محل جشن را تزئین 
كــردم و از بچه ها در لبــاس كردي عكس گرفتم. بعد به هر كدام يك قطعه عكس 
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و تقدير نامة ختم قرآن را اهدا كردم. بچه ها خیلي راحت قرآن را ترجمه مي كردند. 
در تدريس قرآن ابتدا يك آيه را مي آورم. براي مثال، دربارة غیبت كردن اين آيه 
را )آية 12( از سورة حجرات مي آورم: »وال يغتب بعضكم بعضًا ايحب احدكم أن ياكل 
لحم اخیه میتًا فكرهتموه.« معني دو تا لغت مشكل »ال يغتب« و »لحم«  را مي گويم 

و بعد تفسیر مي كنم و فوايد تربیتي را بیان مي كنم: 
1. مؤمنان برادران يكديگرند و حفظ و پاس داري از اين اخوت واجب است. 

2. هر سخن يا حركتي كه سبب تضعیف يا سستي اين روابط شود، حرام است. 
3. برخي از اعمالي كه سبب مي شوند، بین مسلمانان رابطة عداوت و كینه توزي به وجود 
بیايد، عبارت اند از: غیبت؛ گمان بد بردن؛ افترا؛ سخن  چیني؛ لقب تراشي؛ تجسس. 
4. غیبت يعني در غیاب مسلمان چیزي بگويي كه اگر به گوشش برسد، ناراحت شود. 
5. غیبت حرام اســت چه در مورد خود فرد باشــد، چه در مورد شخصي از اعضاي 

خانواده و فرزندانش. 
آيــه را هم مي گويم تا حفظ كنند. روخواني هم مي كنیم و بقیه را بايد در منزل 
انجام دهند. پس هدف حفظ آيه اســت و اينكه پیامش را دريا بند تا وقتي به فرض 
مادرش غیبت مي كند، بگويد اين آية قرآن است كه سفارش مي كند، غیبت نكنید 

و آن را از حفظ بخواند. 
اگر واقعًا مي خواهیم براي بچه ها آموزش عقیدتي داشته باشیم، راهش اين است. 

علي بهشتي: مطالب شما خیلي واضح و متین بود. بنده با شما موافقم. 

در مقدمة كتاب پایة هفتم، مؤلفان مطالبي را خطاب به دانش آموزان آورده اند. از 

جمله اینكه پيام هاي آسمان مي خواهند راه درست زندگي را به شما نشان دهند، 

خداوند مهربان را به شما معرفي كنند و به شما بگویند، به چه علت از خداوند در 

كارهاي تان كمك مي خواهيد. اضافه مي كنند: چه هنگام بالغ مي شوید؟ وظيفه تان 
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در دوران بلوغ چيست؟ و ... به نظر شــما كه مدرس این درس هستيد، آیا این 

اهداف از طریق محتواي كتاب محقق مي شوند؟ 

علي بهشــتي: به اين علت كه كلي گفته شده، محتواي كتاب نتوانسته است 
اهداف مورد نظر را محقق كند. يعني به مطالب ديگري توجه شده است. 

جعفري: كتاب از اين شــاخه به آن شاخه مي پرد، ضمن آنكه خیلي كلي است. 
بنده براي تكمیل درس كارشناس دعوت مي  كردم، زيرا مطالب كتاب كافي نیست. 
يا وســیلة كمك آموزشي درست مي كردم تا دانش آموزان متوجه مي شدند كه تأثیر 

خوبي هم داشت.

همكار محترم، سركار خانم ميره وند، همان ابتدا نظرش را دربارة كل كتاب بيان 

داشت. اگر بخواهيد مي توانيد به موردي بپردازید تا نظرتان را كامل كند.

ميره وند: آنچه را شما از مقدمة كتاب بیان داشتید، فقط جنبة نظري دارد و معلوم 
نیست چقدر در عمل به كار بیايد.

علي بهشتي: ايرادهايي مثل اين مورد دارد. وقتي در كتاب مي خواهند دربارة 
آيه اي توضیح  بدهند، مفهوم آيه را دقیق بیان نمي كنند. در آيه اي مربوط به كمك 
كردن، معني و مفهوم آيه را كامل بیان نكرده اند. حتي داستان كتاب نیز با متن آن 

فرق دارد. 

در مقدمه به رویكرد جدید اشاره كرده اند كه عبارت از جلب مشاركت دانش آموزان 

و سهيم كردن آنان در كار تدریس است و از همكاران معلم خواسته اند كه 20 دقيقه 

از وقت كالس را به این رویكرد اختصاص بدهند تا یاد  دهي و یادگيري آسان شود 

و دانش آموز هم در كالس فعال باشد. آیا امكان تحقق این هدف مؤلفان را دركالس 

دارید؟ 
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علي بهشتي: دانش آموز يا بايد كنفرانس بدهد يا نمايش اجرا كند. اگر بخواهد 
نمايش اجرا كند، برخي از داســتان هاي كتــاب براي مثاًل 10 دقیقه قابلیت اجرا و 
انتقال پیام ندارند، زيرا خود داســتان نیز در انتقال پیام به سختي افتاده است. اگر 
قرار باشــد دو نفر كنفرانس بدهند، همین دو نفر درس را حفظ كرده اند، ولي بقیة 
دانش آموزان در اين فضا نیستند. حتي معلم شايد با اجبار بتواند توجه دانش آموزان 
را بــه درس جلب كند. بنده كمتر ديني تدريس مي كنم، بلكه بیشــتر قرآن درس 
مي دهم. براي جلب توجه دانش آموزان به اين درس، هر جلسه فیلم هاي مناسبي را 
نمايش مي دهم. يا مهارت زندگي را به تماشا مي گذارم يا از سي دي هاي »مناسب« 
استفاده مي كنم و هر جلسه يك ربع را به آن اختصاص مي دهم. پس از ديدن فیلم 

نیز نظرشان را بیان مي  كنند. 

شــما كه بيشتر قرآن تدریس مي كنيد، نظرتان را دربارة رسم الخط آن هم بيان 

بفرمایيد. 

علي بهشتي: رسم الخط قرآن مدارس با رســم الخط عمومي قرآن تفاوت دارد. 
وقتــي مي خواهم كه قرآن كامل را همراه بیاورند، مي بینیم در اعراب گذاري اين دو 
تفاوت وجود دارد. دانش آمــوزان كه علت آن را نمي دانند، حیران مي مانند و دلیل 
اين تفاوت را مي پرسند. آن وقت بايد دربارة عالئم وقف و به طور كامل دربارة تجويد 
توضیح بدهم تا ياد بگیرند؛ قرآن كامل عالمت گذاري هاي دقیق تري دارد، ولي قرآن 
مدارس چنین نیســت. قصد مؤلفان ساده سازي است. ولي وقتي قرآن را مي خوانم، 
دانش آموز دقت دارد و مي پرســد: »چرا اين جــور مي خواني؟« مي گويم: من كه با 

اعراب و عالئم قرآن كامل آشنايي دارم، اين طور مي خوانم. 
اين نوع نگارش به نگارش كم عالمت معروف شده است. مي خواهند دانش آموزان از 
پايه با اين روش قرآن را بخوانند و ياد بگیرند. تجربة تازه اي است. برخالف قرآن هاي 
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ديگر كه پر از اعراب و عالئم اند و حتي افراد باتجربه را در قرائت دچار مشكل مي كنند. 
مي گويند آموزش با اين رســم الخط آسان تر است و هنگام قرائت نیز امكان اشتباه 
سهوي خیلي كاهش مي يابد. آنجا چشم خیلي بايد روي عالئم متمركز شود، ولي در 
شیوة نگارش جديد ذهن فعال مي شود. به هر حال هنوز جاي نقد دارد. لذا از اين به 

بعد هم بايد آن را مورد توجه قرار داد و در نقد لحاظ كرد.
علي بهشتي: نكتة درستي است كه مي فرمايید، اما بايد به مخاطب توجه داشت، 
بايد ديد مخاطب ما كیست و چقدر زمینة پذيرش دارد. متأسفانه خیلي از بچه هايي 
كه از دورة ابتدايي وارد كالس هفتم مي شــوند، اصاًل بلد نیستند قرآن بخوانند. »اَ« 
را از »اِ« تشــخیص نمي دهنــد. يعني در دورة ابتدايــي روي قرآن آموزي كار الزم 
انجام نمي شــود. چرا؟ زيرا آزمون تیزهوشــان يا آزمون مدارس نمونة دولتي دارند! 
دانش آموزان همیشه مي گويند:  خانم كالس قرآن ما را به معلم رياضي مي دهند! يا 
وقت قرآن را به دبیر علوم مي دهند. يا مي گويند: از بیرون معلم آوردند و زنگ قرآن 

با ما »تست زني« كار مي كند. 
به ناچار در جلســة اول بايد كلمات قــرآن را به همان روش مكتب خانه اي هجي 
كنم. بچه اي كه به مكتب خانه مي رفت، در شش ماه قرآن را كامل ياد مي گرفت. بنده 
خودم با روش هجي كردن قرآن را ياد گرفتم. خیلي هم عالي بود. يكي از دانش آموز 

بنده در اول دبیرستان، حتي يك سطر قرآن را نمي توانست بخواند. 
جعفري: بنده ترجمه تصويري قرآن را تجربه  كرده ام. يعني آيه اي را به دانش آموز 
مي دهم و مي گويم آنچه از آيه متوجه شده اي، به صورت تصوير نشان بده! از طريق 
شكل خطوط و رنگي كه به كار مي برد، فهم خود را بیان مي كند. متأسفانه در كتاب 
اصاًل به تصوير توجهي نشده است. وقتي دانش آموز بتواند با اين روش حتي روي يك 
آيه كار كند، خیلي با ارزش است؛ زيرا زمینة استعداد دانش آموز نیز كشف مي شود. 
ميره وند: خواهر علي بهشتي دربارة مشــكالت كالس قرآن فرمودند. خب اين 
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اشــكال مديريت در ادارة مدرسه را نشان مي دهد. ولي از نظر بنده رسم الخط قرآن 
مدرســه عالي اســت. دختر خودم كالس اول ابتدايي است. به معلم دخترم گفتم:  
هیچ  كار آموزشي با دخترم نمي كنم، ولي با استفاده از همین رسم الخط و در نتیجة 
آموزش مدرسه، قشنگ مي تواند قرآن را بخواند. شكر خدا اين رسم الخط خیلي موفق 

است. 
بنــده از كالس قرآن، پنج دقیقه را هم اجــازه نمي دهم، به درس ديگر بپردازند. 
متأسفانه مديريت مدارس توجهي ندارند، بايد معلم ديني و قرآن اجازة چنین كاري 

را ندهد. به نظرم اين رسم الخط اقدام خوبي است و از حسنات جاريه است. 
علي بهشتي: الزم است يادآور شوم كه حجم آيات كتاب زياد است. ضمن اينكه 

مفاهیم آن تكراري اند. اكثر آنچه آورده اند، سؤال  برانگیزند. 
ميره وند: اصاًل چیزي به عنوان مفاهیم به عنوان توضیح آيات ندارد.

دربارة بخش فعاليت ها نيز در مقدمه نكاتي آمده است و نيز دربارة بخش »بيشتر 

بدانيم«، بخش »پيشنهاد« و بخش »الهي«. آیا هر یك از این بخش ها، یاددهي و 

یادگيري را آسان مي كنند؟ 

علي بهشتي: در مواردي خیلي كم! 
جعفري: مي تواند، به شرطي كه جابه جا شود. 

چه طور جابه جا شود؟ 

جعفري: »بیشتر بدانیم« در اول درس قرار بگیرد تا در دانش آموز ايجاد انگیزه بكند. 
علي بهشتي: من قبول ندارم، زيرا دانش آموز اصاًل آن را نمي خواند. 

جعفري: وقتي در ابتداي درس قرار بگیرد كــه زندگي يكي از بزرگان ديني را 
بیان مي كند، در دانش آموز انگیزه ايجاد مي كند. ما سركالس با تنظیم وقت، حتمًا 
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»بیشتر بدانیم« را مي خوانیم. بخش »الهي« را به صورت خاصي مي خوانیم؛ به  صورت 
گروهي يا در قالب ســرود و از آن مطلب خاصي اســتنتاج مي شود. لذا بايد در اول 
كتاب بیايد و همراه با ايجاد انگیزه تا يادگیري دانش آموز را افزايش دهد. دانش آموز 
داســتان را كه مي خواند، به درس هم توجه بیشتر مي  كند تا بداند درس دربارة چه 
موضوعي است. پارسال درس اول كتاب »شــكر گزاري« بود. با دانش آموزان بعد از 
پیش مطالعه اي كه داشتند، رفتیم به نانوايي پدر يكي از دانش آموزان. آنجا همه ديدند 
كه چه طور با زحمت زياد و عرق جبین نان را آماده مي كنند. آن وقت متوجه شدند 
كه نبايد ناني را كه به خانه مي آيد و حتي خرده ريزها را اسراف بكنند. مادر يكي از 
دانش آموزان به من مي گفت: ما ديگر نان دورريز در خانه نداريم. اگر ناني باشــد كه 
واقعًا قابل استفاده نباشد، جلوي پرندگان مي ريزيم. لذا من بدون برنامة مناسب براي 
هر درس به سركالس نمي روم. ولي اگر حجم كتاب كمتر بشود، با توجه به تنگناي 

وقت، مفید تر خواهد بود. 
ميره وند: همان طور كه عرض كردم و خانم جعفري فرمودند، براي اثبات وجود 
خدا، فكر كرديم يك داستان واقعي را نقل كنیم. داستان براي دانش آموز پاية هفتم 
خیلي مهم است و همین بخش »بیشــتر بدانیم« كتاب، پاية يادگیري دانش آموز 
اســت. البته اگر پس از آوردن يك آيه داســتان بیايد، دانش آموز درك مي  كند و 
»پیام « هايش را در مي يابد. لــذا ديگر بخش ها را اضافه مي دانم، اما مي گويم برويد 
تحقیق كنید و روايت و داستان هاي ديگري از بزرگان و پیشوايان ديني پیدا كنید كه 
مثل همین داستان بخش بیشتر بدانیم باشد و بیاوريد سركالس بخوانید. هر جلسه 

يكي دو نفر مي آورند و مي خوانند كه براي اثبات وجود خدا، خوب و مفید بود. 
براي اينكه بچه ها با كتاب ها هم آشنا شوند، پس از تشكیل جلسه اي با والدين در 

اول سال، دانش آموزان را به مركز خريد كتاب سنندج مي برم. 
علي بهشتي: همكار محترم میره وند درســت مي فرمايند. اي كاش در چندين 
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درس چنین داستان هايي باشد تا همة معلمان بتوانند اين كار را بكنند. اما من كه در 
مدرسة تیزهوشان تدريس مي كنم، اگر بخواهم بچه ها را از در حیاط مدرسه بیرون 
ببرم. بايد مجوز داشته باشم. بارها خواسته ام بچه ها را به مسجدي ببرم كه همساية 

مدرسه است، گفته  اند بايد رضايت كتبي والدين باشد كه كار مشكلي است. 
جعفري: ما در آموزش و پرورش »ســند تحول بنیادين« داريم. در اين سند روي 
ايجاد عدالت آموزشي تأكید شده است. بهره مندي دانش آموزان از آموزش مي تواند 
نمونه اي از اين عدالت باشــد. يكي ديگر از مصاديق عدالت آموزشــي، برخورداري 
دانش  آموزان از احكام اســت. لطفًا به گوش مسئوالن برسانید، در قسمتي از كتاب، 
احكام ديني )اهل سنت و اهل تشیع( حتمًا بیايد. به ويژه اگر در پايان كتاب احكام 

را بیاورند، خیلي بهتر است. 

نظر شما را همكاران آقا نيز یاد آوري كردند.

جعفري: ســند بنیادين بايد عملیاتي و اجرا شــود، و گرنه هیچ فايده اي ندارد و 
تمام زحمات به هدر مي روند. يكي از اهداف ســند تربیت انسان وارسته و ملتزم به 
اصول اخالقي و ديني است. ما بايد دانش آموز را براي ظهور منجي آماده كنیم. وقتي 
دانش آموز شاهد اختالفات باشد و ببیند اين و آن يكديگر را  قبول ندارند، نمي تواند 

براي آن هدف مورد نظر آماده شود. 
علي بهشتي: من همیشه احكام هر دو گروه را براي همة بچه ها بیان مي كنم. هم 
اهل تشیع و هم اهل تسنن در كالس حضور دارند و خیلي هم خوب است. لذا بايد 

دقت كرد كه لزومي ندارد احكام اختالفي در جزئیات بیايند. 
اين مورد را هم يادآوري كنیم: بهتر است، »ضمیمة كتاب« پیام هاي آسمان اول 
سال همراه كتاب باشد تا دانش آموزان آن را از جلسة اول داشته باشند. معمواًل آذرماه 
ضمیمه در دسترس قرار مي گیرد و اول سال ناچار مي شويم از آن به تعداد اعضاي 
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كالس كپي تهیه كنیم. اگر ضمیمة كتاب نباشد، نمي توانیم تدريس كنیم. 
ميره وند: طرحي كه براي موضوع هاي كتاب  درسي خدمت شما داده ام )1. اثبات 

وجود خدا، 2. آدم و ...( اهمیت دارد، زيرا بچه ها احكام را در خانواده ياد مي گیرند. 
اثبات وجود خدا براي همه الزم اســت. حتي اگر يك نفر مسیحي هم سر كالس 

بیايد، متوجه مي شود كه بحث اعتقادي مسلمانان جدي است. 

البته خواستة شما قابل توجه اســت، ولي باید عنایت كرد كه در همين زمينه 

دیــدگاه دیگري هم مبني بر لزوم آموزش احكام دیني وجود دارد كه باید به آن 

دیدگاه هم توجه شود. 

ميره وند: بنده هم مطرح كردم تا نقطه اي باشــد براي آغاز تفكري كه ان شاءاهلل 
همه چیز بین مسلمانان به سمت هم گرايي و وحدت سوق پیدا كند و خداي نكرده 

مفاد اختالفي در كتاب درسي نباشد. 

نویسنده براي آسان  ســازي یاددهي و یادگيري از امكانات متفاوت مثل تصویر 

استفاده مي كند. به نظر شــما بعد هنري و كار گرافيكي كتاب )طراحي صفحه، 

اســتفاده از طرح و تصویر، اندازة حروف، عنوان هاي ميان متني و ...( در خدمت 

هدف درس و در راستاي آموزش مناسب قرار دارند؟ آیا عنوان كتاب »پيام هاي 

آسمان« با محتواي كتاب هم خواني دارد؟ 

علي بهشتي: روي جلد كتاب طرح مسجدي را آورده اند كه گرچه جالب است، 
ولي به بچه ها القا مي كند که دين را در نماز خواندن خالصه كنند. در حالي كه دين 
بايد در زندگي جريان بیابد و مبناي اخالق قرار بگیرد. آموزه هاي ديني بايد در رفتار 
پدر و مادر مشهود باشد. دين اين نیست كه فقط در رفتار كسي كه در مسجد نماز 
مي خواند، تجلي بیابد و كســي كه در خانه نماز مي خواند، فكر كنیم چنین نیست. 
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تصوير اهمیت دارد. شما تصويرهاي كتاب هايي را كه در آموزشگاه هاي زبان انگلیسي 
تدريس مي كنند، ببینید. خیلي جذاب تر از تصويرهاي كتاب هاي ديني مدارس است. 

آن ها با ديدن آن عكس ها بهتر متوجه درس مي شوند. 

آنان در كنار مؤلف، روان شناســان و جامعه شناســان را دارند و كتاب را با دید 

روان شناسي و جامعه شناسي تأليف مي كنند. ما این موارد را یا نداریم یا كم داریم. 

ميره وند: همان طور كه مي فرمايید، بايد تمام كارشناسان مناسب موضوع دور هم 
جمع شوند. به نظرم عنوان كتاب بايد تغییر كند. عنوان »دين و زندگي«  بهتر است 
كه جاي »پیام هاي آسمان« را بگیرد. وقتي به بچه ها گفتم، شما از نظر دين داري چه 
نمره اي به خودتان مي دهید، به غیر از يكي از بچه  كه به خودش نمرة 17  داد، بقیه 
9، 10 و 11 به خودشان دادند. پرسیدم: چه كسي گفته است كه شما دين نداريد؟ 
گفتند: اين نمرة ورود ما به جهنم است. گفتم: چنین نیست، بلكه نمره هاي شما 17 
و 18 و 19 است. رحمت خداوند خیلي زياد است، به شرطي كه خودتان هم تالش 
كنید كه به خداوند نزديك شويد. بعد يكي پرسید: »خانم من مي توانم با كت و شلوار 
نمازم را بخوانم؟ مادرم مسخره ام مي كند!« گفتم: »آري مي تواني بخواني.« با بچه ها 

بايد به زبان خودشان صحبت كرد. 
نگاه كنید به تصويرهاي كتاب، همه يك نوع لباس دارند. 

علي بهشــتي:  دانش آموزاني كه اين تصويرها و طرح ها را مي بینند، مي گويند 
اين ها مربوط به 1500 سال پیش اند و با زمان ما ارتباطي ندارند. 

آيات كتاب درســي قرآن خیلي زيادند و من در كنارش تفسیر و داستان زندگي 
پیغمبران را مي گويم. خودم يك »ســي دي« با محتــواي تمام آياتي كه مربوط به 
معجزه  اند، فراهم كرده ام. مي گويم، بچه ها قرآن فقط براي خواندن و كســب ثواب 
از اين راه نیســت، بلكه تعدادي از چیزهايي را كه تاكنون و بعدها علم ثابت كرده و 
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مي كند، در قرآن هست. مثل خلقت انسان از زماني كه نطفه تشكیل مي شود تا زماني 
كه مي میرد و پس از آن. تمام فیلم هاي مربوط به اين آيات را در سي دي گنجانده ام. و 
به بچه ها نشان مي دهم. عالقة بچه ها تا آن حد است كه زنگ غیر قرآن هم مي گويند: 

»خانم شما به كالس ما بیايید!« 
بیشتر بچه ها را به فاز اعجاز قرآن مي برم تا از آن طريق قرآن را بشناسند. مي گويم: 
بچه ها نماز خواندن ما فقط با اين هدف نیست كه حركاتي انجام دهیم، بلكه راهي 
است براي ارتباط با خداوند و براي اينكه روح ما نیز به شارژ نیاز دارد و نماز و ارتباط 
و اتصال به خداوند ما را و روح و جان ما را شارژ مي كند. ما كه از باتري تلفن همراه 

كمتر نیستیم؛ هر چند ساعت هم به شارژ نیاز دارد وگرنه كار نمي كند!
كل واژه ها را بچه ها روي كارت ها مي نويسند؛ كارت هايي كه پشتش آهن ربا دارد. 
با اين كارت ها مسابقه برگزار مي كنم. دو نفر از بچه ها داور مي شوند و يكي مجري. 
من فقط مي نشینم و نمرة هر نفر را مي دهم. در حقیقت به صورت پازل، آيات را با 

قرار دادن كارت كلمات كنار هم، كامل و بعد معني فارسي مي كنند.
جعفري: دانش آموزان در اين ســن و سال تنوع  طلب اند. دانش آموزی مي  گفت: 
چــرا در اين كتاب به حج نپرداخته اند؟ كتاب نقص دارد و بايد رفع نقص كرد. االن 
دانش آموز ما در ســن و سالي قرار دارد كه تنوع طلب است. خب به اين تنوع طلبي 
تا حدي مي توان با تنوع بخشــیدن به طرح ها و تصويرها جواب داد. به نظرم خوب 
است، كتاب ديني از ابتدا تا انتهاي دورة تحصیلي يك عنوان داشته باشد. آيا مهارت 
زندگي فقط در دبیرستان مهم است كه عنوان كتاب دبیرستان را »دين و زندگي« 

گذاشته اند؟ براي تمام عمر آدمي اهمیت دارد. 

با فضاي مجازي چه طورید؟ 

علي بهشــتي: حتمًا دربارة فضاي مجازي بايد متناسب با كتاب درس ديني و 
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قرآن بحث شود. برخي از دبیران مي گويند فضاي مجازي را زياد مطرح نكنیم، زيرا 
سبب گرايش بچه ها به آن مي شود. 

ميره وند: بنده با بچه ها يك گروه تشــكیل داده ام. ابتدا بچه ها از چارچوب خارج 
مي شــدند، اما با ايجاد كانال، حاال خانواده ها عضو گروه شــده اند. برنامه هاي روزانة 

ديني، مسائل علمي، تغذيه سالم، پوشش مناسب و ... را مورد بحث قرار مي دهیم. 
من جمع بندي كنم. كتاب در دورة ابتدايي برنامة خاص خودش را دارد و در دورة 
راهنمايي بناي كار را بر اين برنامه گذاشــته ام كه براي سال اول متن آن را خدمت 

شما داده ام و بیان كرده ام. 
بعد از آن بايد در پاية دوم به فلسفه زندگي بپردازيم. البته نه مستقیم، بلكه بايد 
غیرمستقیم نظريات مخالف را مطرح و با استدالل آن ها را رد كنیم. پنهان كردن اين 
فضاي فكري ممكن نیســت، زيرا در فضاي مجازي همة اين نظريات وجود دارند و 
دانش آموزان مي توانند به آن ها رجوع كنند، بدون اينكه ديدگاه مخالف آن ها را بدانند. 

آوردن این همه موضوع با توجه به كمي زمان تدریس، آیا ســبب پراكنده گویي 

نمي شود؟ آیا دانش آموز در این سن و سال كشش و قدرت هضم مطالب سنگين 

را دارد؟ گرچه مي فرمایيد نه در یك ســال كه برنامة چند سال است، ولي حتي 

یك نظریة جاافتاده را نمي شود در یك كتاب به راحتي رد كرد. چه طور مي خواهيد 

 تئوري هاي مختلف جاافتاده را كه كلي بحث برانگيخته اند، در یك درس آن هم در

 سطح دانش آموزي رد كنيد؟ 

علي بهشتي: آن نظريه ها بايد در كتاب دبیرستان مطرح شوند. 
ميره وند: عرض كردم كه دورة متوسطه اول اين برنامه ها را دارد. ما فكر مي كنیم 
ساعت تدريس كم است. وقتي كتاب از برنامه هايي مثل بینديشیم و برنامه هاي ديگر 
پر شده است، قطعًا زمان كافي باقي نمي ماند. ولي اگر ابتدا آيه اي بیايد و بعد داستان 
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مرتبط را بدون سؤال هاي پراكنده بیاوريم، زمان كافي در اختیار خواهیم داشت.
االن دخترم در دورة ابتدايي دارد مطالبي مي خواند كه دانش آموز دبیرستاني هم 
متوجه نمي شــود. چرا؟ براي اينكه متوجه شده اند، مغز انسان قابلیت جذب دارد، 
اما ما نبايد مطالبي از اين شــاخه و از آن شــاخه وارد ذهنش كنیم. بايد هدفمند 
برنامه ريزي كرد. به نظرم برنامه اي كه ارائه داده ام، براي رسیدن به همین هدف تهیه 
شده است. مي تواند در پايه هاي متفاوت تحصیلي ادامه يابد و در دورة دبیرستان به 
ديدگاه فالسفه مي رسد كه مي توان آن را به صورت تطبیقي يا ديدگاه اسالم بررسي 
كرد و در درس هاي دو صفحه اي، رجحان فكر اسالمي را به  صورت مستدل نشان داد. 

به اين ترتیب بنیان اعتقادي دانش آموزان تقويت مي شود. 
جعفري: ما برنامة درسي ملي داريم. همه چیز بايد قانونمند باشد. در برنامة درس 
ملي آمده اســت كه دانش آموز بايد با خود، جهان، جامعه و خدا آشــنا بشود و اين 
هدف عناصري دارد كه عبارت اند از: تعقل، علم، عمل، اخالق و همه هم در اين كتاب 
خالصه مي شوند. اما معلم ديني به تنهايي نمي تواند اين برنامه را اجرا كند و اعضاي 
جامعة فرهنگي همه بايد دســت به  دست هم بدهند تا بتوانند براساس آنچه خدا، 
پیامبر و معصومین خواسته اند، برنامة تحول بنیادين نظام آموزشي را اجرا كنند. لذا 
ما بايد فكرمان را بر كتاب درسي متمركز كنیم و ببینیم چه موضوع هايي براي تعالي 
دانش آموز در آن گنجانده شود. با خودمختاري نمي توان برنامه اي را پیش برد. بايد 
براســاس قانون حركت كنیم. ما هر كدام روش تدريسي داريم، ولي بايد اين روش 

تحقق برنامة كتاب باشد. 
ميره وندي: ما هم دربارة همین كتاب داريم صحبت مي كنیم و با استدالل گفتم: 

اين كتاب با اين موضوع ها  كارآمدي كمتري دارد. 

مي رسيم به دقایق پایاني گفت وگو دربارة كتاب پایة هفتم، »پيام هاي آسمان«. 
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صحبت هاي شما را براي ختـــم جلسه مي شنویم. 

علي بهشــتي: در قرآن بچه ها مشكل روخواني دارند. بايد اول اين مشكل حل 
شود. وقتي بزرگ تر مي شوند و تشكیل زندگي مي دهند، بايد قرآن را درست بخوانند 
تا بچه هايشان ببینند كه پدر و مادرشان حداقل قرآن را درست مي خوانند. براي حل 
اين مشــكل بزرگ، بايد از دورة ابتدايي به آموزش روخواني و درست خواني قرآني 

توجه داشت و در دورة راهنمايي بايد آموزش تجويد ببینند. 
جعفري: هما ن طور كــه در دوره هاي متوســطه 1 و 2 به تخصص معلم توجه 
مي  شــود، در دورة ابتدايي نیز اين موضوع بايد رعايت شود. نبايد اجازه بدهند، هر 
معلمي كتاب ديني و قرآن را تدريس كند. حتي به معلم ورزش هم اجازه مي دهند 
اين كتاب را تدريس كند. اين كار درست نیست و نتیجه همان مي شود كه همكارمان 
فرمودند. يعني در دورة دبیرســتان بچه ها نمي توانند قرآن را صحیح بخوانند. نبايد 
كالس ديني و قرآن را به درس رياضي اختصاص داد، اين كار تبلیغ ضد ديني است. 
ميره وند: كتاب بايــد زير نظر متخصصان علوم ديني و قرآني، روان شناســان، 
جامعه شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت تألیف شود. طراح كتاب هم بايد، ضمن 
تخصــص در كار خــودش از تعالیم ديني و قرآني، مطلع باشــد تا بتواند طرح ها و 
تصويرهايي را خلق كند كه دانش آموز با ديدن آن ها به تفكر وادار شــود. دروس را 
بايد از اين وضع پراكنده خارج كنند. مي توانند براي هر درس از يك رنگ اســتفاده 
كنند. چاپ كتاب بايد چشم نوازتر و جذاب تر شود. نبايد صفحات زياد سفید باشند. 
به طور كلي با پراكندگي كنوني مطالب اين كتاب، به نظرم هدفش سردرگم كردن 

دانش آموزان است.
علي بهشتي: هر سال كلي براي چاپ كتاب هزينه مي شود، چرا؟ به اين علت 
كه دانش آموزان امسال كه به كالس باالتر مي روند، كتاب هاي قبلي را دور مي ريزند. 

حتي در يك خانواده هم كه چند نفر دانش آموز دارد، همین كار را مي كنند. 
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اين كار اســراف و هدر دادن اموال عمومي است. بايد كتاب ها طوري چاپ شوند 
كه دانش آموزان مثل جواهر از آن ها محافظت كنند و در پايان سال  كتاب هاي سالم 
و تمیز ســال قبل را تحويل بدهند و كتاب سال جديد را دريافت كنند. بايد در اين 
زمینه فرهنگ ســازي كرد. به اين ترتیب، هزينة هنگفتي را كه هر سال صرف چاپ 

كتاب هاي درسي مي شود، مي توان صرف نیازهاي ديگر مدارس كرد. 

متشكریم، موفق باشيد.                                  
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 مجالت رشد را نمي شناسيم، آن ها را معرفي كنيم! 
 گپ وگفتي با دبيران ديني و قرآن مدارس دخترانة شيراز 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
در سفری به شــيراز با هدف اطالع یافتن از آرای انتقادی و پيشنهادی 

همکاران دربارة  مجله رشــد آموزش قرآن و معارف اسالمی با تعدادی از 

دبيران دورة متوســطة دوم  گفتگو کردیم. دراین گفت  و گو این همکاران 

حضور داشتند: خانم ها زهرا وجدان حقيقی ، فاطمه ایرجی، زهره حيدری و 

خدیجه همت نژاد، اميدواریم این گفت و گو مورد استفاده شما قرار گيرد.

é با توجه به اینكه در برنامة درسي ملي، »كتاب درسي« به عنوان یكی از اجزاء بســـتة 

آموزشي تعریف شده، شایسته است مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اســالمي در 

هندسة معرفتي بستة آموزشي قرار گيرد و در تكميل این شبكة آموزشي نقش داشته 

باشد. به نظر شما چگونه مي توان بيش از پيش به این نقش عمل و آن را محقق كرد؟
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خدیجه همت نژاد: دو موضوع مهم در خصوص معلمـــان ديني وجود دارد: اول 
اينكه تعــدادی از معلمان معارف ضعف علمي دارند. دوم اينكه دانش آموزان ما هم 
در معرض تهاجم شــبهه ها قرار گرفته اند. كتاب درسي فقط به ما معلمان كدهايي 
مي دهد و معلم بايد توانايي و هنر رمزگشايي اين كدها را داشته باشد. بنده به عنوان 
معلم تا زماني كه سر كالس از كتاب و محتواي آن  مي  گويم، مشكلي ندارم. ولي اگر 
در جاهايي نتوانم كدها را باز كنم، آن وقت شبهه ها از طرف بچه  ها آشكار مي شوند. 
لذا معلم ديني بايد از نظر اعتقادي و علمي قوي باشد و بتواند پاسخ گوي دانش آموزان 

آن هم به صورتي باشد كه دانش آموز مطلب را درك كند. 
به نظرم اگر مجلة رشــد قرآن و معارف اســالمي مي  خواهد به معلم ديني كمك 
كند، بايد برنامه اي براي تقويت معلم و دانش آموز داشته باشد. بايد با بیان شیوه هايي 
معلم ديني را از نظر علمي در حوزة تدريس تقويت كند. بايد او را راهنمايي كرد كه 
به صورت تفكیكي و مشخص در هر مورد و دربارة هر درس براي رفع مشكل به كدام 
منبع و سايت رجوع كند. به نظرم در مجله بايد دقیق تر و گسترده تر به اين موضوع 
بپردازد. همچنین الزم اســت كارهاي خالقانه و پژوهشي معلمان و نیز روش هاي 
ابتكاري تدريس و ارائة درس توســط آنان در صفحات مشخصي چاپ شود. از يك 
طرف معلمان خالق از امتیاز اين كار استفاده مي كنند و از طرف ديگر ساير معلمان 

از تجربه هاي ايشان بهره مي برند.
خوب اســت معلمان هر اســتاني كه توانايي و دغدغة كار خود را دارند، هر ماه با 
تشكیل جلسه اي و جمع بندي تجربه هايشان، آن را براي مجله بفرستند تا با چاپ اين 

گونه مطالب، بین معلمان سطح كشور تجربه ها مبادله شود.
زهرا وجدان حقيقي: به نظرم خوب است هیئت تحريرية مجله كساني را براي 
جســت وجو در شبكه هاي مجازي و يافتن شبهه ها مأمور كند. آن وقت به تجزيه  و 
تحلیل شبهه هاي مرتبط و رساندن پاسخ آن ها به معلمان همراه با پاسخ هاي مقتضي 
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و اقناع كننده، مبادرت كند. اين كاري است براي ارتقاي سطح علمي همكاران.
همچنین مجله بايد سايتي داشته باشد )نمي دانم دارد يا ندارد(. همین طور بايد 
سايت هاي خوب را شناسايي كند و براي تكمیل مفاد درسي و آنچه در مجله چاپ 
مي شــود، به آن ها ارجاع دهد. ما زمان كافي براي ارائة محتواي كتاب درسي داريم، 
ولي براي پاســخ به ســؤال ها زمان نداريم. اگر بخواهیم به پرسش ها پاسخ بدهیم، 
يا بايد از زمان كالس درســي استفاده ببريم، يا بايد سايت هاي شناخته شده را به 

دانش آموزان معرفي كنیم تا آن ها راحت تر، جواب سؤال ها را مطالعه كنند.

é این كار خوب است. مجله غير از معرفي سایت ها چه كار بكند؟  یك صفحه به 

معرفي سایت اختصاص داده شود. در باقي ماندة صفحه ها چه بياوریم. آن  هم با 

كيفيت مطلوب و مورد نياز؟

فاطمه ایرجي: كار معرفي سايت خوب است و با آن موافقم.  از سايت »پرسمان« 
اطالع داريد؟ خودم براي دريافت جواب سؤال و چگونگي مواجهه با شبهه ها، آن ها را 
از طريق پیامك براي اين سايت مي فرستم و جواب مي گیرم؛ هم از طريق پیامك و 

هم در سايت جواب مي دهند. مجلة رشد هم مي تواند از اين نوع كارها انجام بدهد.

é یادآور بشوم كه رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي، فصل نامه است. دانش آموز 

سؤال را مطرح مي كند و شما جوابي به او مي دهيد، ولي مجلة رشد سه ماه دیگر 

به شما مي رسد.

ایرجي: منظور مجله نبود. بلكه به كار از طريق پیامك و سايت اشاره كردم. 
همت نژاد: از طريق تلگرام مي شود گروه هايي تشكیل داد.

ایرجي: بايد اهداف بستة آموزشي را در نظر گرفت. آسان سازي و ايجاد تنوع براي 
يادگیري از مجله هدف ماست. مي شود با استفاده از مجله، آموزش بدهیم كه چه طور 
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مي شود تدريس را آسان كرد. متأسفانه مجلة شما با آنكه از نظر بنده محتواي خوب 
و قابل اســتفاده اي براي تمام همكاران دارد، ولي يا با آن آشــنا نیستیم يا به مجله 

دسترسي نداريم. حداقل براي هر مدرسه يك شماره از مجله را بفرستند.
وجدان حقيقي: براي مدرسة ما اصاًل نمي آيد. بنده سرگروه درس دينی و قرآن 

در ناحیة  يك هم هستم، خالصه اين مشكل عمومي است.
زهره حيدري: به نظر من كتابي كه مي نويسند، بايد چهار موضوع در آن لحاظ 
شــود:  اول؛  نیاز جامعه، دوم نیاز دانش آموز، ســوم نظر متخصصان و چهارم فلسفة 
تعلیم وتربیت كشور. وقتي كتاب نوشته شد، در برخي از قسمت هاي درسي نیاز به 
مكمل دارد. مجلة رشد به عنوان مكمل بايد مورد توجه باشد و همین شاخص هاي 
كتاب را داشــته باشــد. وقتي كه دانش آموز و معلم ما در موردي از موارد درســي 
احســاس نیاز كنند، بايد مكمل كتاب  درسي، از جمله مجلة رشد را به دست آن ها 
برسانیم. به نظر من بايد ديد، معلم هاي ما به چه چیز هايي نیاز بیشتري دارند و در 
مجله با غناي بیشتر به رفع آن نیاز  ها بپردازند. االن رويكرد هاي جديدي در روش هاي 
تدريس شكل گرفته اند. به عالوه، 24 نوع روش تدريس متداول است كه يكي از  آ ن ها 
»درس پژوهي« اســت كه با مباحثه مرتبط است و مباحث خیلي به كار تدريس و 

آموزش معارف مي آيد. همكاران مي فرمايند وقت نیست. 
انجمن هاي علمي معلمان و انجمن هاي علمي دانش آموزان مي توانند به اين كار 
مدد برسانند. مي توان از مطالب اين انجمن ها در مجلة رشد استفاده كرد. غیر از اين 
كار، دبیرخانة معارف بايد معرفي شود و مجلة رشد به صورت الكترونیكي در دبیرخانه 
قرار بگیرد. بايد از مطالب همكاران بهره گرفت. براي مثال قرآن پژوهي، درس پژوهي 
و اقدام پژوهي چه قدر مي تواند كمك كند. يا آينده پژوهي كه در رشد معارف مفید 
اســت. دغدغة همة ماست كه مجله را چه طور به دست همكاران برسانیم. بايد براي 

اين معضل تدبیري انديشید.
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é الزمة تحقق ایده هاي شــما این است كه با مجله همكاري بشود. كافي است 

معلمان تجربه هاي موفق و مبتكرانه، مقاله هاي پژوهشي و درس پژوهي و دیگر 

مطالب ارزشــمندي را كه خودتان بهتر اطالع دارید، بنویسند و براي چاپ در 

مجله بفرستند. یادمان باشــد، یكي از هدف هاي برگزاري این نوع نشست ها با 

همكاران، فقط گفت وگو نيست، بلكه هدف برانگيختن شما براي همكاري است. 

باید دبيران داراي دغدغه  و با تجربه دســت مجله را بگيرند و به غناي آن مدد 

برسانند. از تحریریه مجله انتظار حركت خارق العاده را بدون حضورتان در ميدان 

عمل نداشته باشيد.

فاطمه ایرجي: يكي از راه ها خود مجله اســت. همكاران براي كســب امتیاز در 
ارزشــیابي به هر دري مي زنند. مقاله نويســي يكي از آن  درهاست. نوشتن گزارش 
تخصصي در ديگر است. اگر مجلة رشد معارف اسالمي اين موقعیت را ايجاد بكند، 

همكاران دبیر ديني ما به اين مجله روي مي آورند.

é این هدف شما وقتي محقق مي شود كه شما، هم درخواست چنين كاري را بكنيد و 

هم مقاله ها و دیگر آثار قابل استفاده را بفرستيد. اگر این كار نشده است یا كم توجهي 

مي شود، باز خودتان باید وارد ميدان شوید و بخواهيد كه امتياز در چرخة كار قرار 

بگيرد. فراواني خواسته هاي شما ما را ملزم به پيگيري و عمل مي كند.

)همه یك صدا مي  گویند: ما بايد بدانیم براي چاپ نوشته امتیازي در نظر گرفته 
مي شود.( 

وجدان حقيقي: معرفي مجله يا كتاب بسیار اهمیت دارد. همین جلسه را كه در 
شیراز گذاشته ايد و خیلي با ارزش است، در استان هاي ديگر ادامه بدهید، مجله خوب 

است، ولي آن  را معرفي نكرده ايد.
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é خب به نظر سركار براي معرفي چه كاري الزم است انجام بگيرد؟

وجدان حقيقي: ما در ناحیة يك شهر خودمان نمايشگاه كتابي داير كرده ايم و 
در اين نمايشگاه كتاب هاي مربوط به كتاب هاي درسي را عرضه كرده ايم. متأسفانه 
فرصت نداشتیم كتاب ها را معرفي كنیم، ولي يكي از اين  كتاب ها در میان صحبت ها 
و پاســخ به پرسش ها معرفي شد و نیمي از همكاران خواستار آن شدند. چرا؟  براي 
اينكه ضمن جلسه آن را معرفي كرديم؛ درحالي كه كتاب هاي ديگر هم خوب بودند، 
ولي معرفي نشده  بودند. بايد در كار فرهنگي هم هزينه كرد. متأسفانه االن هر جا الزم 

است هزينه اي بشود، مي گويند نمي توانیم و كار را كنار مي گذارند!
حيدري: اگر نمي توانید هزينه و معرفي كنید، به دست گروه ما بدهید تا برايتان 

قشنگ معرفي كنیم.
وجدان حقيقي: بنده به عنوان ســرگروه عرض مي كنم، در جلساتم حداقل 70 
نفر حضور مي يابند. در جلسة بعدي كار معرفي مجله را تعهد مي كنم، به شرطي كه 
حداقل مجله را در اختیار بنده قرار بدهید و آن را برايم بفرستید؛  نه اينكه بفرستند 
جاي ديگر. غیر از معرفي مجله، بايد روش هاي تدريس مناسب را در مجله بگنجانید. 

é در مجله روش تدریس را داریم. به این دليل مطمئن هستم كه خود من تمام 

شماره هاي مجله را صفحه به صفحه مي بينم تا محتواي آن را تحليل كنم.

وجدان حقيقي: پس نمي بینیم چون مجله به دست ما نمي رسد يا شناختي از 
مجله نداريم. معرفي راهكار اســت. ما در شیراز چهار ناحیة آموزش وپرورش داريم. 
قطب هاي آموزشي هم تشكیل شده اند. بنده ناحیة يك شیراز - منطقة ارژن- را تحت 
پوشش دارم، چند نسخه از مجله را برايم بفرستید تا بتوانم در جلسه معرفي كنم. آن 

وقت ضمانت اجرايي مي خواهد. 
حيدري: گروه هاي آموزشي تحت نظر ما هستند و ما حمايت مي كنیم. ما حتي به 
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آقاي فرجي گفتیم مجالت رشد را خودمان مي خواهیم توزيع كنیم.

é بنده در اصفهان پيشــنهادي كردم و اینجا هم آن را تكرار مي كنم. شما در 

اینجا براي هيئت تحریریة  دفتر مجله در تهران اتاق فكر باشيد. زیرا با توجه به 

تنوع فرهنگ ها، گرچه آسيب هایي كه اینجا وجود دارند، با تهران مشترك اند، 

ولي آسيب هاي خاص خود شيراز )استان فارس( را هم داریم. خب شما كه اینجا 

زندگي مي كنيد و حضور اجتماعي گسترده دارید ) به دليل شغل معلمي(، به خوبي 

قادر به آسيب شناسي هستيد و مي توانيد در ارائة راه حل ها براي مقابله با آسيب ها 

و آسيب زدایي  به دوستان دیگر كمك كنيد و سرانجام هم حاصل كار در مجله 

منتشر شود.

حيدري: مي شــود اين كار را كرد. بنده خودم خدمت دوستان هستم؛  به ويژه كه 
سرگروه ها هم بسیار فعال اند.

همت نژاد: با توجه به اهمیت مهدويت، خوب اســت به ايــن موضوع در تمام 
شماره هاي مجله بپردازند.

é بنده تا 50 شماره را با دقت براي تحليل محتوا مطالعه كردم و دربارة مهدویت 

خيلي مطلب دیدم. اگر مي خواهيد مستمر باشد، باید پيشنهاد هاي خاص خود را 

بدهيد. افرادي هم باید باشند كه بتوانند محتواي بهينه اي توليد كنند تا وقتي 

معلم براي پاسخ به سؤاالت از مطلب آن ها، استفاده مي كند، با رویش مواجه شود، 

نه با ریزش.

 همت نژاد: به صورت مقاالت زنجیره اي و سريالي باشد.
حيدري: به شبهات مربوط به مهدويت پرداخته شود.
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é محتواي بهينه اهميت دارد. همين جا عرض كنم، یكي از آسيب  هاي امتياز به 

چاپ مقاله این است كه هر كس هر چه دلش خواست، براي مجله مي فرستد. آن 

وقت بندة مروجي در یكي از فرایندهاي كار مجله، باید تمام نوشته هاي رسيده 

را بخوانم. بسياري از اوقات بعد از اتمام مطالعه، به خودم مي گویم، این دیگر چه 

نوشته  اي است؟! خيلي از نوشته هایي كه به دفتر مجله مي رسند بسيار ضعيف اند. 

چرا نوشته؟ براي اینكه فكر  مي كند با امتياز آن مي تواند معلم نمونه شود!

حيدري: مســائل آموزشــي ما وقتي در عرصة رقابت قرار مي گیرند، واقعًا نابود 
مي شوند...

é منظورم این نيست، حاال كه با آسيب  مواجه هستيم، پس آن را كنار بگذاریم، 

خير! باید روش هایي را لحاظ كنيم كه آسيب ها به حداقل ممكن برسند. نه فقط 

وقت دیگران را نگيرد. بلكه آنچه هم ارائه مي شود، بتواند به سؤال هاي دیگران 

پاسخ مكفي  بدهد.

حيدري: آيا  ممكن اســت كه مجله را از طريق ادارة تكنولوژي آموزشي توزيع 
كنیم؟ 

ما اين پیشــنهاد را داده ايم. در حال حاضر مجالت رشد را گروه آموزشي ابتدايي 
يا به ادارات و مدارس مي فرســتد يا پیغام مي دهد كه مجالت رشــد پیش ماست، 
بیايید تحويل بگیريد. زماني كه در دورة متوسطة ناحیة 4 بودم،  به سختي به دستم 

مي رسید.

é توزیع مجالت توسط واحد توزیع صورت مي گيرد. باید این مورد را بپرسم. االن 

نمي توانم پاسخ بدهم.

حيدري: آيا مي شــود تغییري در اين نوع توزيع داد؟ پیشــنهاد ما اين است كه 
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توزيع آن دسته از مجالت رشد كه مربوط به دورة متوسطه اند، توسط ادارة تكنولوژي 
آموزشي و گروه آموزشي دورة  متوسطه انجام شود. البته اگر االن وحدت رويه اي در 
سراسر كشور وجود دارد، همان رويه  اعمال شود. اما اگر غیر از اين است، به استان ها 
اختیار داده شود تا راهي كه به توزيع بهتر و سريع تر منجر مي شود، اختیار كنند. در 

ضمن دوست نداريم بین معاونت ها اختالفي بروز كند.

é با توجه به این نكته كه قرار اســت از شمارة 101 مجله، راه تازه اي با مهندسي 

جدیدي شروع شود، از شــما مي پرسيم:  اگر شما عضو هيئت تحریریه باشيد، 

محتواي مجله را براي ارتقاي صالحيت هاي حرفه  اي همكاران و آگاهي آنان از 

تازه هاي تحوالت و مسائل آموزش وپرورش، چگونه سامان  مي دهيد؟  بدانيد كه 

آراي شما مؤثر است.

فاطمه ایرجي: يكي از هدف هاي بســتة آموزشــي ايجــاد ارتباط بین معلم و 
دانش آموز براي برقراري رابطة صمیمي بین آن هاست، تا معلم بتواند به راحتي كار 
انتقال مفاهیم را به دانش آموز انجام بدهد. مجله در اين زمینه خیلي مي تواند كمك 
كند. مي تواند راه هاي ايجاد ارتباط و ارتباط صمیمي را به معلم ياد بدهد. براي مثال،  
در سال هاي پیش معلم ديني نزد بچه ها خیلي عزيز بود و عزت داشت. ولي گاهي و 
در برخي از كالس ها، اين ارتباط و شأن محترمانه و معلم خیلي كم رنگ شده است.

البته اين وضعیت بازمي گردد به تحوالت جامعه و باب شدن برخي از فناوري هاي 
ارتباطي روز. متأسفانه دبیران ديني به اين تحوالت و تغییر فناوري ها و عوارض آن ها 
كمتر توجه مي كنند. لذا اين گروه از دبیران به كالس مي روند و فقط درس مي دهند 

و تمام. هیچ ارتباطي با دانش آموزان ندارند يا نمي توانند ارتباط برقرار كنند. 
مجلة رشد مي تواند راه هاي غلبه بر اين وضعیت را آموزش بدهد؛ از طريق ترغیب 
معلمان براي آشــنايي بــا تحوالت اجتماعي و فناوري هاي مطــرح در جامعه، و با 
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پاسخ دادن به شبهه ها، گرچه در جلسه هاي ما با همكاران، بیشتر دربارة سؤال ها و 
شبهه هاي مطرح از سوي دانش آموزان صحبت  مي شود، ولي اين جلسه  ماهي يا دو 

ماهي يك بار برگزار مي شود و همه هم همیشه شركت نمي كنند.

é در این جلسه شما به پرسش ها و شبهه ها پاسخ مي دهيد؟

ایرجي: بله. اين جلســه محدود است. و اگر شــما مثاًل سايت كتابخانة آيت اهلل 
مرعشي نجفي را معرفي كنید، همه به آن دسترسي خواهند داشت. در مجموع بايد 

همكاران به كار وادار شوند. 

é كتابخانة آیت اهلل مرعشــي نجفي حكم داروخانه اي را دارد كه همه نوع دارو 

در آن هست، ولي من باید بدانم چه مرضي دارم. تشخيص مرض نيمي از درمان 

است. لذا ما مي پرســيم: چه كنيم تا معلم عزیز، نایافته هایش را در مجلة رشد 

معارف بيابد؟

وجدان حقيقي: خیلي نايافته ها در مجله مطرح شــده اند، ولي معلم از آن و از 
محتواي آن اطالعي ندارد. مجله را نمي شناسد.

é یك مشكل این است.

وجدان حقيقي:  اين موضوع خیلي مهم است.
حيدري: من اگر بودم، تريبون آزاد مي گذاشــتم تا معلم راحت و بدون دغدغه 

حرفش را با مجله در میان بگذارد.

é بخش پرسش از شما و پاسخ از ما را در مجله داریم.

حيدري: اين را نمي گويم. بنده قباًل در ســازمان دانش آموزي مجله اي منتشــر 
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مي كردم با عنوان »4 راه« در اين مجله بخشــي را با عنوان »تريبون آزاد« داشتیم. 
اعالم مي كرديــم اي دانش آموز! هرچه مي خواهد دل تنگت بگو و آن ها مي گفتند. 
هر ســؤالي كه داشــتند و هر حرفي را كه براي مجله مي فرستند، چاپ مي كرديم. 
بعد از دانش آموزان مدارس مي خواستیم، به  سؤال ها پاسخ بدهند و آن ها هم جواب 
مي دادند. در مجلة رشد هم مي توان اين تريبون را ايجاد كرد. در اين صورت مديريت 
مجله از فراواني سؤاالت و نوع و چگونگي آن ها مطلع مي شود. البته در مجلة رشد و 

خطاب به معلمان بايد مصداقي عمل كنیم تا نتیجه بگیريم.
موضوع ديگر مطالعات تطبیقي در زمینة  مذاهب، فرقه ها و آيین هاســت. گرچه 
ورود به آن ها ســخت است، ولي عدم ورود هم مشكالت خودش را پديد مي آورد. ما 
در شیراز مي ديديم كه اين فرقه ها با بچه هاي ما چه مي كنند. لذا براي مقابله با اين 
پديده، مدرسة »معارف صدرا« را تأسیس كرديم كه پسرانه و دخترانه دارد. اين كار 
را در ناحیة  4 انجام داديم كه به حاشیه شهر مي رسد. االن دارد به هدفي كه داشتیم 
جواب مي دهد. لذا پیشــنهاد مي كنم مدارس معارف را از طريق مصاحبه يا گزارش 
در مجله معرفي كنید؛ مدارســي مثل صدرا، مطهري و امین. به ويژه سال آينده كه 
تألیف كتب درسي را داريم و دانش آموز مي خواهد رشته انتخاب كند، يكي از رشته ها 
»علوم انســاني و معارف« است. بايد اين رشته خوب معرفي شود تا دانش آموزان و 

معلمان بشناسند.
وجدان حقيقي: بنده قباًل بیشتر مجله را مطالعه مي كردم ولي االن كمتر شده 
است. بنده نظر مثبتي دربارة مجله دارم. تكرار مي كنم، اين مجله معرفي نشده است!

é مي دانيد كه مجله تك موضوعي نيســت. عربي، فلسفه و منطق، معارف و با 

اضافه شدن قرآن چهار مجله شده است در حدود 90 صفحه.

وجدان حقيقي: قســمت عربي به معلم هاي ديني خیلي كمك مي كند. يكي 
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از همكاراني كه قرار بود در جلســة ما شركت كند ولي نتوانست، همین نكته را به 
من گفت. ايشان مي گفت از روش هاي تدريس عربي در مجله براي تدريس معارف 
اســتفاده مي كردم. براي مثال وقتي خوانده مي شود »لیقوم الناس...« توضیح هاي 
بخش عربي دربارة صرف و نحو آن كمك كار است، زيرا اگر معلم نداند اينجا »ناس« 
فاعل است، در كارش دچار اشتباه مي شود. اينجا دربارة جمهوريت و مردم صحبت 
مي كند. لذا وقتي در بخش معارف در مورد اين آيه صحبت مي شود، ارجاع بدهند به 
بخش عربي كه نكاتي دارد. اگر بنده دست اندركار مجله بودم، حتمًا كسي را موظف 
مي كردم كه مجله را به جاهايي و افرادي كه بايد آن را داشــته باشــند، برساند تا 

مطمئن شوم كه به دست اهلش مي رسد.

é از سخت افزاري گفتيد. در نرم افزاري چه كنيم؟

وجدان حقيقي: ضمن معرفي مجله در جلسات، به همكاران خواهیم گفت كه 
قســمت هاي مشخص شــده را بخوانند و از آن ها امتحان مي گیريم. با حمايتي كه 
خانم دكتر حیدري مي كنند، براي آن ها گواهي حضور و شركت هم صادر مي كنیم. 
همكاران هم دوست دارند مجله را مطالعه كنند. ولي آن را نمي شناسند. از يكي از 
همكاران هم مي خواستم آماده شود و محتواي مجله را براي سرگروه ها تشريح كند.

حيدري: پیشــنهاد مي كنم در مجله صفحــة نقد هم بگذاريد. متأســفانه در 
آموزش وپرورش بین نقد و انتقاد منصفانه با غیر آن خلط مي شود.

همت نژاد: پیرو فرمايش خواهرمان وجدان حقیقي دربارة معرفي و تبلیغ مجله، 
بنده اضافه كنم، براي معرفي يك مايع دستشويي در تلويزيون چه قدر سرمايه گذاري 
مي كنند. يا قلم چي كه تأثیر زيادي هم روي بچه ها ندارد، چه قدر ســرمايه گذاري 
مي كند! آيا ممكن است كه مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي را براي مثال 
در شبكة قرآن در پنج دقیقه معرفي كنید؟ نوع معرفي را بايد بررسي كنید و ببینید 
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چه شیوه اي مؤثر خواهد بود.
اين آرزوي چندين ساله ام اســت و به سرگروه آموزشي هم گفته ام كه اي كاش 
مي شد از میان دبیران ديني، قرآن و معارف گروهي تشكیل مي شد و كارهاي تحقیقي 
مي كرد و براي مجله مي فرستاد. همین طور در سطح استان مجلة الكترونیكي شكل 
مي گرفت و مطالبي را كه در مجله چاپ نمي شــدند )به دلیل چهار شماره بودن در 
سال( در مجلة الكترونیكي منتشر مي كرديم. مي شود فاصلة انتشاراتي اين مجله را 
هم به هم نزديك تر كرد. حتمًا بايد كمتر از فصل نامه باشد و ماهانه خیلي مناسب 
اســت. همكاران هم به  راحتي به آن دسترسي خواهند داشت. االن جاي اين مجلة 

الكترونیكي در استان خیلي خالي است. 

é شما به زبان دیگر، اتاق فكري را كه بنده مطرح كردم، بيان داشتيد كه نشانگر 

امكان پذیري اجراي آن در استان است. كار خوبي است كه فرمودید.

ایرجي: پیرو صحبت  همكارمان در معرفي ســايت ها، سايت هايي هستند كه به 
خوبي به شبهات مي پردازند )آنتي شبهه(. سايتي داريم كه به شايعات توجه نشان 

مي دهد و به آن ها پاسخ مي دهد، يا سايت »جواب« و سايت »شهر سؤال« هست.

 é در مجلة رشد آموزش معارف و مجلة رشد آموزش قرآن )زماني كه مستقل 

بود(، معرفي سایت ها را داشتيم و داریم.

حيدري: امكان دارد كه درمجله بخشــي هم به سرگرمي اختصاص داده شود؟ 
اين ســرگرمي هم از قرآن و معارف ديني انتخاب مي شود. در حقیقت كار آموزشي 
به طريق ديگر در قالب داســتان، لطیفه، معمــا و... انجام مي گیرد و معلم مي تواند 

سركالس براي ايجاد تنوع و رفع كسالت از آن ها استفاده كند.
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é خوب است. دربارة جاذبة بصري مجله، طرح روي جلد، صفحه آرایي، رنگ ها و 

فونت  حروف هم نظرتان را بفرمایيد.

وجدان حقيقي: حروف مجله ريز است. خوانندگان مجله حداقل 35 تا 40 سال 
دارند. با اين حروف، بنده در مطالعه راحت نیستم. حروف بايد درشت تر شود.

همت نژاد: از رنگ هاي تیره اســتفاده نكنید. جلد مجله براي جلب نظر خیلي 
اهمیت دارد. از رنگ هاي شاد و از طرح هاي قشنگ استفاده كنید.

é وقت تمام شــد. اما قبل از آن باید تكرار كنيم كــه مقاالت و مطالبي كه از 

سوي همكاران به دفتر مجله مي رسند، كم نيستند. زیاد هم هستند، ولي طبق 

جمع بندي هئيت تحریریه بسياري از آن ها تكراري اند. گویي از روي دست  دیگري 

نوشته شده اند. با شرایط یك مقالة مقتضي چاپ در مجلة تخصصي فاصله دارند، 

ارجاع ندارند. منابع و مآخذ را نمي آورند و چگونگي تدوین مقاله از صدر تا ذیل 

رعایت نشــده است. این موضوع سبب مي شود كه اكثر نوشته ها براي استفاده 

مناسب نباشد.

البته همكاران هم مي گويند چرا مجله شــیوة نوشــتن مورد نظرش را آموزش 
نمي دهد؟ ضمن اينكه مجله حداقل مي تواند چارچوب مقاالت مورد نظرش را ترسیم 
كند. در استان ها هم گروه هاي آموزشي مي توانند در كتابچة كم حجمي، اين كار را 
انجام دهند و كتابچه را در اختیار همكاران قرار دهند. پس مجله فقط منتظر دريافت 
نوشته ها نیست. بايد نوشته هايي براساس نیاز و با حفظ اصول نگارش مقالة علمي و 

زبان فارسي تهیه شوند.
حيدري: ما براي كار، كارگاه برگزار كرديم و بروشــور هــم آماده كرديم، ولي 
همكاران خیلي دنبال فراگیري اين اصول نیستند. مطلب بلند را اصاًل نمي خوانند. 

اندازة حروف )فونت( هم بايد تغییر كند.
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همت نژاد: در فضاي خالي باالي صفحه ها، حديث تربیتي، آيات قرآن يا سخني 
از بزرگان را بیاوريد.

حيدري: شعر هم مي تواند مناسب باشد.

é موفق باشيد.

           



                      

 شيوة درست مقاله نويسي را در مجلة رشد آموزش بدهيد! 
 پاي صحبت دبيران ديني و قرآن دبيرستان هاي دخترانه اصفهان 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
روال مجله بر آن است كه با سفر به استان هاي كشور، از شمال تا جنوب 

و از شرق تا غرب، پاي صحبت ها و درددل هاي دبيران دیني و قرآن بنشيند. 

در این شماره، با دبيران استان اصفهان به گفت وگو نشسته ایم كه حاصل 

آن در پي مي آید.

خانم هــا نيلوفرهادوي،  یلدا بابایي، زهرا فخــار و اعظم رضایي در این 

گفت وگو حضور داشتند. 

é ویژه نامة صدمين شمارة رشــد آموزش قرآن و معارف اسالمي این امكان را 

فراهم آورد كه امروز در خدمت شما همكاران عزیز باشيم. پرسش اول این است 

كه اگر شما عضو هيئت تحریریة مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي بودید، 
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چه تغييراتي در محتواي این مجله به وجود مي آوردید؟

هادوي: با شرايط اجراي پرســش شما در مجله اي كشوري كه ممكن است در 
هر ده دورافتاده اي راه پیدا كند و مخاطب داشــته باشد، اولین كار چگونگي جذب 
مخاطب اســت. بنده كه معلمم و حاالت معلمان را مي شناسم، ابتدا براي جذبشان 
تالش مي كنم. مي كوشم انگیزة آن ها را براي خواندن مطالب مجله زياد كنم. به اين 
منظور بايد از همگان نیازســنجي كنیم و در جدولي نیازهايشان را بیاوريم. به طور 
طبیعي بیشتر نیازهاي همكارانم مربوط به كتاب هاي جديدي است كه تألیف شده اند 
و به راهكارهايي براي تدريس جذاب تر نیاز دارند. پیرو همین نیازها كه بايد تأمین 
شوند، مي توانیم مســابقه هايي را برگزار كنیم. در همین مجله مي توان براي جذب 
همكاران فراخوان هاي نیم ســاالنه و ساالنه داد. مي دانیم كه امتیاز چاپ مقاله براي 
معلمان مهم اســت و اگر هم مقاله شان قابل استفاده نیست، حداقل در مجله اعالم 
كنند كه نوشته هاي اين افراد به دفتر مجله رسیده است. مجله مي تواند بانك ايده ها 
را تشــكیل دهد و از مخاطبان بخواهد ايده هاي خــود را در چارچوب اهداف مجله 
ارســال كنند تا از آن ها به تدريج استفاده شود. يا با طرح موضوع هاي درسي مانند 
حسد، عجب خودبیني و اسراف، از معلمان مي خواهم كه قشنگ ترين و لطیف ترين 
مطلبي را كه دربارة موضوع مطرح در كالس براي دانش آموزان بیان داشته اند و سبب 
توجه و جذب آنان شــده است، براي مجله بفرستند. ممكن است يك نفر يك بیت 
شعر، يك داستانك، يا خاطره اي داشته باشد. آنچه را كه به دستم مي رسد، در مجله 
چاپ مي كنم تا معلمان سراسر كشور از آن ها در كالس بهره ببرند. در حقیقت مجله 

مي تواند اتاق فكري در حد يك كشور داشته باشد.
بابایي: پیشنهاد مي كنم در مجله قسمتي براي درد دل هاي دانش آموزان در نظر 
گرفته شود. در هر شماره زندگي يك مروج ديني بزرگ آورده شود. مي توانیم در هر 
شماره از متون ديني صاحب نظران هم استفاده كنیم. خود بنده نیز مي توانم در اين 
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زمینه همكاري كنم، زيرا حدود چهار سال است كه دارم آثار عرفا و علما را از قديم 
تا كنون بررسي مي كنم. رشتة تحصیلي ام نیز عرفان است.

همچنین در هر شــماره مصاحبه اي با فرد صاحب نظر انجام بگیرد و میزگردهاي 
چالشي دربارة موضوع هاي مبتال به جامعه برگزار كنید و در مجله بیاوريد.

فخار: بچه ها گاهي پرسش هاي ابتدايي مي كنند، اما بنیان اين سؤال ها قابل توجه 
است. لذا الزم است كه به اين پرسش ها در مجله با زبان خیلي ساده و قابل فهم براي 
دانش آموزان پاسخ داده شود. همین طور معلم ها بايد بتوانند با خیال راحت،  هر نوع 
سؤالي را مطرح كنند و نبايد كسي به آن ها اعتراض كند كه چرا اين حرف را زدي. 
همچنین بايد هم به سؤال كوچك اهمیت داد و هم به سؤالي كه به نظر مي آيد بزرگ 

و با اهمیت است.
رضایي: الزم است سؤال ها و موارد چالش برانگیز هر درسي از كتاب جديد پیام 
آسماني و قرآن را از طريق استان ها جمع آوري كنند و پاسخ هاي مقتضي، مناسب و 
اقناع گري را كه دبیراني به آن ها داده اند، از زبان خودشان و به همان صورتي كه در 
كالس براي دانش آموزان تشريح كرده اند، در مجله بیاورند. اگر اين كار درس به درس 

انجام شود، بسیار تأثیرگذار خواهد بود. پاسخ ها اگر كوتاه و متنوع باشند، مفیدترند.

é مستحضرید سرمایة اصلي هر رسانه اي مخاطبان آن رسانه اند. رسانة مكتوب، 

شنيداري یا دیداري بدون مخاطب مرده است. هرچه مخاطب زیادتر باشد، نشانگر 

نفوذ رسانه در بدنة اجتماع است. حال بفرمایيد براي رسانة مرتبط با شما، یعني 

فصل نامة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي چه كار باید كرد تا مخاطبان حال 

حاضر را از دست ندهد و موفق به جذب مخاطبان تازه شود؟ البته آنچه در پاسخ 

به سؤال قبلي فرموده اید، به همين مورد مربوط مي شود.

رضایي: حال بنده بايد از شما بپرسم: چرا مجله اي كه تولید مي كنید براي برخي 
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از مدارس ارســال نمي شود؟ دبیراني شــكوه مي كنند كه اين مجله به مدرسه شان 
نمي آيد، حال آنكه مجالت رشد ديگر در همان مدارس توزيع مي شوند. البته مديران 
برخي از مدارس به دلیل هزينه اي كه بايد بپردازند، تمايلي به دريافت اين مجله يا 
مجالت رشــد ندارند. زيرا فكر مي كنند مجالت رشد به درد مدرسه شان نمي خورد. 

برخي مدارس خاص هستند كه رشد ها را تهیه مي كنند.

é دست اندركاران اصلي مجله مي گویند، مجله اي كه رایگان براي فرد حقيقي یا 

حقوقي ارسال شود، ارزش خود را از دست مي دهد.

رضایي: خب اين مجله براي معلمان تولید مي شود. اواًل بايد اطالع رساني كافي 
بشــود، ثانیًا وقتي هزينة تولید را مي دهیم، بايد از كاالي تولید شده استفاده كنیم. 
اگر مدتي يك جا بدون اســتفاده بماند، دور انداخته مي شود. پس چه بهتر كه اصاًل 
براي تولیدش هزينه نشود. نكتة ديگر اين است كه اگر خبرهاي مربوط به كالس هاي 
ضمن خدمت و روش هاي تدريس مطرح در  اين كالس ها در مجله بیايد، همكاراني 
كه در كالس حضور نداشته اند، مي توانند با تهیة  مجله آن را مطالعه كنند. ما هم از 
طريق فضاي مجازي كه داريم، مخاطبان را به مجله ارجاع مي دهیم. ولي اين كار در 

مجلة رشد انجام نمي شود.
هــادوي: چه طور مي توان مخاطب را حفظ و جذب كرد؟ چند ســال پیش كه 
در استان اصفهان مســابقات علمي برگزار مي شد سؤاالت اين مسابقات با استفاده 
از منابع مجالت رشــد يا مجلة تكنولوژي آموزشي تهیه مي شدند و شماره هايي كه 
قرار بود در مســابقه از آن ها سؤال استخراج شود، مخاطبان بسیاري پیدا مي كردند. 
اين مسابقات فقط دو سال برگزار شدند. البته تهیة شماره هاي مورد نیاز روي دوش 
معلمان سنگیني مي كرد. بنده پیشنهاد دارم، از هر فصل نامه اي يك يا دو عنوان از 
مطالب سودمند و پركاربرد به صورت آزمون برخط )online(، - نه به عنوان مسابقه- 
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مطرح شوند و افراد داراي باالترين نمره در مجله معرفي و تشويق شوند.
كار ديگر اين اســت كه هیئت تحريريه يكي از شــبهه هاي مطرح را )براســاس 
نیازسنجي از همكاران( در مجله مطرح كند و از همكاران بخواهد براساس سن و سال 
مخاطبانشان، پاسخ مستدل و روشن به آن  شبهه بدهند. سپس از میان پاسخ هاي 
رسیده، بهترين ها را انتخاب كند و از طريق چاپ در مجله به اطالع همگان برساند. 
به نظر من براي خريد چنین مجله اي همكاران صف مي بندند، زيرا نیازهاي خود را 

در مجله مي يابند.
مدرســان دوره هاي ضمن خدمت هم مي توانند در ابتداي جلســة تدريس خود 
يادآوري كنند كه تغییرات و غلط هاي تايپي و ... مربوط به كتاب هاي جديد در مجلة 
رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي چاپ مي شود تا به اين ترتیب مجله عصاي دست 

و كتاب كار معلمان شود و همواره به آن مراجعه كنند.

é اتفاقًا یكي از ســؤال هاي اساسي ما به همين موردي كه مطرح كردید، مربوط 

مي شود. یعني باید چه كاركرد تا آنچه را كه نمي شود در كتاب درسي آورد، معلم 

بتواند در مجلة رشد پيدا كند؟ به عبارت دیگر، چگونه باید از طریق مجله برنامة 

درسي ملي را پشــتيباني كرد؟ زیرا در برنامة درس ملي، كتاب در قالب بستة 

آموزشي تعریف شده است كه یكي از عناصر این بسته باید مجلة رشد باشد.

فخار: مطرح شــده كه میان معلمان مســابقه بگذاريم، در حالي كه بنده ديده ام 
دانش آموزان دبیرستان هم اين مجله را مطالعه مي كنند. خب مي شود جايزة مسابقه 
را ديدار از حوزة علمیة قم يا دانشــگاه امام صادق)ع( و امثال اينجاها گذاشت. زيرا 
ضمن تدريس در دبیرستان متوجه شدم، دختران دبیرستاني عالقه مند كه اين گونه 
مراكز علمي آموزشــي ديني را از نزديك ببینند. فقط هم از اين طريق مي توانند به 

اين مراكز بروند.



135

é پيشنهاد ما این است كه ایده ها ي تان را روي معلم ها متمركز كنيد. زیرا مجلة 

رشــد آموزش قرآن و معارف اسالمي، مخاطبان اصلي و محوري خود را معلم ها 

مي داند.

هادوي: با توجه به اينكه رشــتة ما قرآن و معارف اســت، يكي از پرجاذبه ترين 
محتواهاي مجله مي تواند معرفي نظام هاي آموزشــي ديني كشــورهاي مختلف و 
كتاب هاي آموزشي تبلیغي شان باشد. ممكن است داراي نكات الهام بخش هم باشد. 
مثل كار در مدارس ژاپن كه وقتي دانش آموزان در ساعت قبل درس سنگیني دارند، 
معلم اجازه دارد در ســاعت بعد به دانش آموزان 10 دقیقه اجازة استراحت و حتي 
خواب بدهد تا براي درس بعدي آماده شــوند. خب اين كار مفید اســت و من هم 
مي توانم در صورت لزوم اين كار را در كالس درسم انجام دهم. وقتي اين روش ها در 
مجلة رشد مطرح شوند، معلمان سخت گیر نیز متوجه مي شوند كه نبايد جسم و روح 
خســتة  دانش آموز را براي يادگیري مفاهیمي كه به جسم و روح و روان آسوده نیاز 

دارد، تحت فشار قرار دهند كه نتیجه بخش نخواهد بود.

é یكي از كارهاي مجله این است كه تجربه هاي آموزشي و روش هاي تدریس موفق 

معلمان را براي استفادة دیگران منتشر كند. اگر همكاران دبير تجربه هاي مفيد یا 

بكر و ابتكاري خود را به صورت یك مقالة علمي آموزشي مكتوب و مدون كنند و 

در اختيار مجله قرار دهند، چاپ مي شود. متأسفانه خيلي كم چنين نوشته هایي با 

حفظ ضوابط نگارش علمي به مجله مي رسند. بدون شك معلمان راه هاي ابتكاري 

و مؤثري در آموزش و تدریس یافته اند كه الزم است به مجله منتقل شوند.

هادوي: دو راه حل به نظر مي رسد: يكي اينكه چند سال پیش فراخواني با عنوان 
»بانك ايده هاي معلمین« داده شــد. اين كار در راســتاي مسئولیت فراخوان چند 
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استان بود؛ مثل مازندران، فارس و اصفهان. فراخوان »بانك ايده ها« را استان سمنان 
به عهده داشت كه بنده هم شركت كردم و حاصل تجربة  آموزشي ام در كالس بود كه 
با استقبال بچه ها هم همراه شده بود و بعد متأسف شدم كه چرا طرح بانك ايده ها 
بايد در استاني بايگاني شود، بدون آنكه انعكاس بیروني داشته باشد. مسلم است كه 
همكاران زيادي نیز ايده هايي را فرستاده اند و معلوم هم نشد كه با آن ها چه كرده اند. 
اين بانك ايده ها بايد در محلي مستقر شود كه همگان بتوانند از آن استفاده كنند. 

مجله مي تواند محمل خوبي براي طرح اين ايده ها در هر شماره باشد. 
دومین راه حل جريان اقدام پژوهي اســت. اين كار هر ســال انجام مي شود و يك 
معلم پژوهنده كارهاي زيادي مي كند تا مســئله اي را در مدرسه اش حل كند. اين 
راه حل ها و راهكارها كه »معلم پژوهنده« ارائه مي دهد، ســرانجام چه مي شــوند؟ 
منظورم پايان نامه ها نیســت كه بیشتر با آمار سروكار دارند، ولي بانك ايده ها و كار 

معلم پژوهنده بايد در دسترس همگان قرار بگیرد.
بابایي: قباًل به پرداختن موضوع هاي روز در جامعه اشاره كردم. از جملة اين موارد 
»شیطان پرستي« تا دو سه سال پیش بود كه حتي دانش آموز دوم خیلي بیشتر از من 
معلم در مورد آن اطالعات داشت. مدتي است كه عرفان هاي كاذب جاي آن را گرفته 
است. من معلم دربارة اين نوع عرفان ها، مثل عرفان كیهاني، اطالعات كمي دارم. به 
نظر بنده، مجلة رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي بايد مرجعي براي اطالع رساني 
از يك ســو و نقد عالمانة اين نوع پديده ها از ديگر سو باشد. آن وقت معلم مي تواند 
به درستي و با آگاهي از ابعاد مسئله ، نارسايي ها و خطرات آن ها را براي دانش آموزان 
نوجوان و جوان تشريح كند. زيرا مروجان اين نوع عرفان هاي كاذب مطالعه كرده اند 
و با برنامه عمل مي كنند تا نبض فكري مخاطبان، به ويژه نســل جوان را در اختیار 
بگیرند. غیر از اين گاه مشاهده مي شود در میان برخي از خانواده ها نیز رسوخ كرده اند 
و براي نفوذ هم از شــكاف مشكالت موجود در خانواده استفاده مي كنند. لذا بچه ها 
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هم جذب مي شوند. مجلة ما بايد هم از صاحب نظران استفاده كند و هم از تجربه هاي 
مفیــد معلمان در مواجهه با اين مــوارد در میان دانش آموزان بهره بگیرد تا معلم و 

دانش آموزان مجله را مرجعي براي خود در اين زمینه بدانند.
رضایي: خوب است بخشــي در مجله به تجربه هاي همكاران دبیر براي داشتن 

كالس شاد و در همان حال آموزش پذير اختصاص  يابد.

é به نظرم در هر اســتان، چند تن از همكاران مي توانند با هم اتاق فكر هيئت 

تحریریة مجله را در سطح استان تشكيل دهند. در اصفهان، شما مي توانيد چنين 

كاري بكنيد. در این صورت، هيئت تحریریة مركزي از طریق این اتاق فكرها با 

واقعيت هاي سراسر كشور بيشتر آشنا خواهند شد. زیرا شماها كه از نزدیك با 

وقایع و مسائل استان خودتان آشنایي دارید، مي توانيد به درستي آن ها را به دفتر 

مجله و هيئت تحریریه منعكس كنيد. آن وقت هيئت تحریریة مجله بهتر مي تواند 

محتوایي براي مجله تدارك ببيند كه پاسخ گوي نيازهاي روز باشد. اگر هم چنين 

نكند، باز شماها مي توانيد بازخواستشان كنيد كه چرا بدان ها نپرداخته اند.

بابایي: پیشنهاد خوبي است.
هادوي: همة گروه هاي رشته هاي درســي با پايگاه خودشان ارتباط دارند. براي 

مثال پايگاه كشوري رشتة ماـ  معارف اسالميـ  ايالم است.
فخار: االن سمنان است، قباًل ايالم بود. از مهر ماه سمنان است.

هادوي: ببخشید، خبر نداشتم. چند سال ايالم بود. گزارش كار همة سرگروه هاي 
اســتان ها در نیم سال اول و دوم به اين پايگاه، يعني االن به سمنان ارسال مي شود. 
شــما بايد با دبیر كشوري پايگاه در ارتباط باشید و از گزارش هاي سراسر كشور كه 
در اين پايگاه متمركز اســت، براي انعكاس در مجله استفاده كنید. آن وقت ديگران 
راغب مي شوند به مجله رجوع كنند و بدين ترتیب بر مخاطبان مجله افزوده مي شود.



138

گفت وگو با دبيران خواهر استان هاي كشور

é ما در مجله نمي خواهيم به پایگاه كشوري مراجعه كنيم. مي خواهيم هر استان 

خودش فعال شــود و با مجله اش ارتباط برقرار كند. دست اندركاران مجله هم 

بدانند كه ایده هاي رسيده محصول اتاق فكري است براي مثال در استان اصفهان.

رضایي: ما نمي دانستیم چه كار بايد بكنیم. يا نمي دانستیم كه گزارش تجربه هاي 
آموزشي و تدريس و كالس داري خود را كجا بفرستیم. وقتي اطالع داشته باشیم، به 

درستي اقدام مي كنیم.
فخار: اگر ظرف سیبي داشــته باشیم و فقط يك خرمالو روي آن باشد، خرمالو 
توجه هــا را به خودش جلب مي كند. االن بحث هاي ما، بحث هايي هســتند كه در 
جامعه رواج دارند و هر شــبكة تلويزيوني را هم بگیريــد، از همین بحث  ها مطرح 
مي كند. شــما براي جلب توجه و جذب مخاطبان جديد، بايد به كاري فوق العاده و 
بهتر از كار اين شــبكه ها دست بزنید. يعني چیزي باشد كه همه نمي دانند. آنچه را 

خواهران همكار فرموده اند خیلي خوب است، ولي همه جا در درسترس است.

é البتــه اگر خاطره هاي دیني، منحصر به فــرد و داراي نكته را بياورند، جاذبه 

دارد. براي مثال، یكي از دانش آموزان به من اعتماد كرد و آمد بيماري اش را كه 

خيلي سنگين بود به من گفت. این اعتماد هم به دليل تفسير یك آیه از قرآن در 

كالس درس بود. نمي خواهم و دوست ندارم موضوع را باز كنم، ولي این دختر از 

خانواده اي بود كه كسي فكر نمي كرد به چنين بيماري گرفتار شده است. خب این 

نوع خاطره ها براي دیگر همكاران ما جذاب اند و حتمًا دوست دارند این خاطرات 

را بشنوند یا بخوانند. منظورم این است كه مجله باید شامل مفادي باشد كه همه 

جا نيست و نه آنچه كه همه جا هست. زندگي نامة افرادي هم باید در مجله بياید 

كه در درســترس نيست. آنچه را كه همه جا هست، افراد عالقه مند مي توانند از 

جاي دیگر پيدا كنند و بخوانند.
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هادوي: بنده خاطرة بسیار جالبي را كه از تدريس داشتم، با عنوان »جمال ابدي« 
براي مجله فرســتادم و چاپ هم شد. منظور ما اين است كه مجله بايد در سطحي 
قرار بگیرد كه ابزار دست دائمي همكاران معلم باشد. از جمله اعالم شود كه آنچه را 
در كالس ضمن خدمت مي گذرد، در اولین شــمارة رشد معارف خواهید خواند كه 
مي تواند اشــكاالت درسي و حتي اشكاالت كتاب درسي باشد. با اين كارها مي توان 

مجله را به يكي از اقالم ضروري بستة آموزشي تبديل كرد.

é این نكته ها را كه دربارة خاطره یا تجربه هاي آموزشي یا اقدام هاي جالب معلم ها 

یا دانش آموزان مطرح كرده اید، باید تدوین شــود و به زبان كار مجله و دقيق و 

مستند ارسال شود.

هادوي: مجله بايد بخواهد. بانك ايده ها را خواستند و ما فرستاديم.
رضایي: من نمي دانم كه مجله از من معلم چه مي خواهد يا چه محتوايي را نیاز 

دارد كه دنبالش بروم.

é یعني مي فرمایيد اطالع رساني دربارة نيازها و نوع ارتباط مجله با مخاطبان یا 

نيست یا ناقص است و باید دست اندركاران مجله در زمينه اطالع رساني و ارتباط 

با مخاطبان را تقویت كنند.

هادوي: يكي از كارهاي جالب اين اســت كه اعالم كنید معلمان قشنگ ترين و 
خالقانه ترين سؤال هاي برگرفته از كتاب درسي اما متناسب با نیازهاي روز را ارسال 
دارند تا در مجله چاپ شــود. آن وقت ديگر همكاران هم از آن ها استفاده مي كنند. 
مثالي بزنم. در كالســم ســؤالي طرح كردم و نظر بچه ها جلب شد. با دادن نشاني 
سايت هاي علمي، سؤالي را به اين صورت مطرح كردم كه زهرا مي خواهد با دوستي 
در كانادا كه به تازگي مسلمان شده است، مكالمة مفیدي داشته باشد و او را با كتاب 
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آسماني مسلمانان آشنا كند. به نظر شما زهرا به كدام يك از سايت هايي كه نشاني 
آن ها را داريد، مراجعه كند؟ همه هم سايت ديني اسالمي بود. با اين كار به سه هدف 
رسیدم: همه دانش آموزان با سايت هاي مفید و مذهبي آشنا شدند، هم به اين موضوع 
فكر كردند كه چگونه مي توانند بهتر از دينشــان دفاع كنند و در همان حال به نقد 

اين سايت ها پرداختند.

é دربارة فضاي مجازي صحبت هایي شد. حال بفرمایيد چگونه باید ما از فضاي 

مجازي بهتر و بيشتر استفاده بكنيم؟

بابایي: راستش من زياد با فضاي مجازي رابطة خوبي ندارم.
فخار: همین كاري كه خانم  هادوي گفت، ابتكار خوبي براي اســتفاده از فضاي 

مجازي است.
رضایي: تشــكیل گروه هاي اجتماعي مثل »تلگرام« يا »واتس آپ« و استفاده از 
صاحب نظران. ما گروه پیام آسماني داريم كه خود آقايان دلبري و شكرانيـ  از اعضاي 
تحريرية مجلة  رشد آموزش قرآن و معارف اسالميـ  در آن حضور دارند و مي پرسند، 
اگر درس جديد را تدريس كرده ايد، اشــكاالت آن را براي ما بیان كنید. ايشــان به 

پرسش هاي همكاران نیز جواب مي دهند. 
هادوي: اتفاقي كه اخیراً در واتس آپ و تلگرام افتاده، تشــكیل گروه هايي در يك 
سال اخیر است. اين گروه ها فعال اند و مطالب خوبي را رد و بدل مي كنند. االن دبیران 

عربي و دبیران معارف كشوري گروه هاي خود را دارند. 
رضایي: مديريت گروه بايد خوب باشد.

هادوي: مديران گروه رشــتة معارف كه از سراسر كشــور گرد هم آمده اند، بايد 
قوانین و قراردادهايي را بگذارند و اعالم كنند كه اعضاي گروه از اقدام ها و پیام هاي 

زائد و غیرمفید اجتناب كنند.
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پیشــنهاد من اين است كه خود مجلة رشد گروهي را  در فضاي مجازي سازمان 
بدهد با عنوان »گروه رشد قرآن و معارف« با قواعد و قراردادهاي مشخص تا از تبادل 
پیام ها و عكس و برچسب هاي ناالزم و غیرمفید و خارج از چارچوب جلوگیري شود. 
به ويژه مي توانید نیازســنجي تان را هم از اين طريق انجام بدهید. حتمًا بسیاري از 
شماره تلفن هاي همراه را در اختیار داريد و اين كار را آسان مي كند. به اين ترتیب 
خانوادة مجله رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي در فضاي مجازي اعالم موجوديت 
مي كند و ما از اين طريق از دغدغه هاي هیئت تحريريه هم آگاه مي شويم و مي توانیم 
در رفع اين دغدغه ها مدد برســانیم. همان طور كه مي توانیم از محتواي هر شمارة 
مجله هم آگاه شويم و آن را تهیه كنیم زيرا حتمًا يك يا دو مورد از نیازهاي آموزشي 

ما را در خود دارد.
فخار: تازه مي توانید از میان مطالبي كه مي رســند و نزد شــما جمع مي شوند، 

بهترين ها را انتخاب و چاپ كنید.
رضایي: خیلي مفید است. حضور آقاي اشكبوس در گروه عربي در فضاي مجازي 

سبب شد تا خیلي از دبیران تغییر كنند.

é این نكته را از ميان دغدغه هاي هيئت تحریریه عرض كنم كه اطالع داشــته 

باشيد، بد نيست. مي گویند اگر مطالب غني به ما برسد و دستمان براي انتخاب باز 

باشد، مي توانيم فاصلة انتشار را كمتر كنيم و مجله را از فصل نامه به دو ماه نامه یا 

ماه نامه تغيير دهيم. دربارة فاصلة زماني انتشار چه نظري دارید؟

رضایي: اگر دو ماه نامه هم باشد، خوب است.
هادوي: دو ماه نامه خوب است.

بابایي: دو سه سالي است كه مقاله نويسي بین معلمان جا افتاده است، ولي نمي دانند 
چگونه يك مقالة علمي را بنويســند و چگونه ارجاعات را بیاورند. به همین دلیل در 
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آخرين مجمعمان، يكي از استادان برجسته را دعوت كرديم و ايشان در 90 دقیقه، شیوة 
درست مقاله نويسي را تشريح كرد. معلمان نیز به دنبال نوشتن مقاله به منظور كسب 
امتیاز براي ارزشیابي يا معلم نمونه شدن هستند. لذا حتي اگر مجلة شما هفته نامه هم 

شود، چون به اين سبب زودتر جواب مي گیرند، از آن استقبال مي كنند.

é وقتي تعداد مقاالت زیاد باشد و به دليل نازل بودن رد شوند، آن وقت مقاله هاي 

همكاران معلم ما ریزش مي كند و كاهش مي یابد.

بابایي: حال كه به پايان وقت گفت وگو رسیده ايم، اجازه بدهید پیشنهاد ديگر را هم 
بیان كنم. تنوع رنگ در صفحه هاي داخلي مجله را افزايش دهید و جمع بندي مطالب 
مجله را در صفحة پاياني بیاوريد. به نظرم بايد اندازه و قطع مجله تغییر كند. يعني قطع 

مجله را به قطع وزيري تغییردهید كه براي بايگاني )آرشیو( كردن بهتر است.
فخار: در رنگ آمیزي مجله بايد دقت شــود. براي مثال، رنگ آبي و قرمز را با هم 
كار كرده اند كه حتي با عینك هم نمي  توان مطلب را خواند. به ويژه  كه حروف هم 
ريز است. بايد در نظر داشته باشند، افرادي كه سن و سالي از آن ها گذشته نیز بايد 

مجله را بخوانند.
هادوي: در موفقیت مجله تنــوع طرح هاي روي جلد مؤثر اســت. مصاحبه با 
دانش آمــوزان كه حداقل در اين شــماره )پايیز 94( ديدم، خوب بود. خوب اســت 

كتاب هاي جديد تحلیل شوند. عكس نويسنده هر مقاله را بگذاريد.

é خانم نقد كنيد!

هادوي: نقد! جدول ندارد. حال مي خواهد جدول اطالعات عمومي باشد يا جدول 
با اطالعات تخصصي.



143

é طنز دارد؟

هادوي: »نكته هاي لطیف« را ذيل گلچین آورده ايد، ولي به معناي طنز و مطايبه 
چیزي نداريد. مطالب هم بايد كوتاه كوتاه باشند. برخي مطالب طوالني اند و كسي 

رغبت ندارد آن ها را بخواند.
فخار: شما مسئولیت داريد كه در رد مطالب خرافي در جامعه مطلب بنويسید؛ از 
جمله آنچه در تلگرام يا واتس آپ مي آورند و به دين مي چســبانند. مثاًل اگر فالن آيه 
را 500 بار بخوانید چه مي شود يا اگر فالن مطلب را چندبار منتشر نكنید، دچار چه 
ماجرايي مي شويد. خب بايد با اين خرافات مبارزه كرد و مجلة شما بايد اين كار را بكند. 

é خب خودتان در رد این مسائل مطلب بنویسيد.

فخار: چشــم. اگر در فضاي مجازي وبالگ داشته باشــید، مي نويسم و برايتان 
مي فرستم تا اگر مناسب تشخیص داديد، در مجله هم چاپ كنید.

هادوي: اگر مي خواهید مجله در بســتة  آموزشــي قرار بگیــرد، بايد هم نمونه 
سؤال هاي خالقه در مجله بیاوريد. منظورم سؤال معمولي نیست كه در كتاب  كارها 
پر است؛ مثل همان ســؤالي كه در معرفي سايت ها ياد كردم. رفع اشكاالت درسي 
و پاسخ به شــبهات، آوردن گزارشي از آنچه در دوره هاي ضمن خدمت، به ويژه در 
سطح كشوري مطرح مي شود و مدرسان و استادان  اين دوره ها به مجلة رشد ارجاع 
بدهند، ايجاد فضاي مجازي تحت عنوان گروه رشد معارف به صورتي كه قباًل گفته 
شد، برگزاري مسابقه ها كه كمترين تشــويق، دارندگان نمره هاي باال چاپ اسامي 
آن ها در مجله باشد، از جمله اقداماتي است كه به موفقیت مجله كمك مي كند. براي 
گرافیك هم مي توانید از مجله اي مثل مجلة »بشارت قرآني« الهام بگیريد. اين مجله 
از اولین شماره تاكنون بسیار بسیار زيبا بوده است، با طرح ها و رنگ آمیزي هاي خیلي 

جالب و جذاب و خالقانه.
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é متشكریم. مي كوشيم از پيشنهادها و بعضًا انتقادهاي مفيدتان در ارتقاي كيفي 

كليت مجله استفادة الزم را به عمل آوریم. موفق باشيد.
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 ديني و قرآن سال اول و دانش آموزان دبيرستان نرجس 
گفت وگو با دانش آموزان شهر تهران دربارة كتاب ديني و قرآن سال اول دبيرستان 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
از »دبيرستان دخترانه نرجس تهران«، شش نفر از دانش آموز دختر در 

گفت و گوی ما حضور یافتند و دربارة  کتاب »قرآن و تعليمات دینی« سال اول 

متوسطه اظهار نظر کردند.

دانش آموزان شرکت  کننده در گفت و گو که در سال دوم دبيرستان درس 

می خوانند، عبارت اند از: پایيزه نجفی، كمند هدایتی، مليکا کاظمی، سارا 

کيميا قلم، محّدثه یمينی و غزل لؤ لؤ. 

é دختران دانش آموز از نظر شّم هنری  و زیبایی شناسی، دقت بيشتری به خرج 

می دهند و در بيشتر سال ها، دانش آموزان دختر رتبه های اول، دوم و سوم رشتة 

هنری را در کنکور سراسری کسب کرده اند. حال بفرمایيد آیا از ساختار و فرم 
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ظاهری کتاب، یعنــی گرافيک و طراحی های جلد و داخل کتاب رضایت دارید؟ 

به نظر شما آیا کتاب برای مخاطبان از نظر بصری جاذبه دارد؟

پایيزه نجفی: پنجرة سرفصل های کتاب همه يک جور و دارای رنگ آبی هستند. 
بنده متوجه نشدم که درخت سیب روی جلد کتاب با متن آن چه ارتباطی دارد.

کمند هدایتی:  می دانیم که سیب  میوة بهشتی است. طرح جلد کتاب )درخت 
سیب( يکی از نشانه های زيبايی در جهان آخرت است که نیکوکاران در اين دنیا به 
آن می رســند. ملیکا کاظمی: کتاب طراحی داخلی قابل توجهی ندارد. در سال های 
گذشته، کتاب ها همراه با توضیح مطلب و موضوع درس، تصويری داشتند که با يک 
نگاه می توانســتیم بفهمیم چه می خواهد بگويد. متأسفانه کتاب امسال ما فقط از 
نوشته پر شده است. يادآور شوم که طرح مربوط به »مرحلة دوم کتاب آهنگ سفر« 
از نظر کیفیت تصوير و طراحی عالی اســت. اما در متن خود درس ها طراحی قابل 

توجه، جذاب و مرتبط با موضوع و متن وجود ندارد. 
سارا کيميا قلم: حجم 16 درس کتاب خیلی زياد است. بخش  »بیشتر بدانیم« 
يا مواردی مثل آن، بیشــتر حجم کتاب را اشغال کرده اند. اصل متن درس کمتر از 

حواشی است. 
محدثه یمينی:  جلد کتاب رنگ های گرم و خیلی قشــنگی دارد. اما رنگ های 
داخل کتاب،  رنگ های مرده اند؛ مثل آبی ها. اين رنگ ها چشــم را خسته  می کنند. 
 متأسفانه! تنوع رنگ وجود ندارد. می شود از رنگ هايی مثل صورتی استفاده کرد که 

سبب خستگی چشم هم نشوند. 

é دربارة رسم الخط آیات چه نظری دارید؟ 

شش دانش آموز حاضر: رسم الخط مشکلی ندارد.
کاظمی: رسم الخط خوب و اعراب گذاری هم مناسب است. اين رسم الخط کمک 
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می کند قرآن های دارای رسم الخط های ديگر را هم بخوانیم. 
یمينی: اين خط خیلی خوب است؛ زيرا چیزی بین خط عربی وخط فارسی است. 
هدایتی: خط آيات اول هر درس، که خودمان معنی می کنیم، خیلی خوب است. 
لذا مناســب است که خط دعاهای موجود در کتاب  متفاوت باشد اما اگر رسم الخط 

کتاب درسی با رسم الخط قرآن کامل نوشته شود، خیلی بهتر است. 
کيميا قلم: اين رســم الخط خوب است؛ زيرا سبب می شــود آيات را به فارسی 
بخوانیم و بفهمیم اما اگر به شیوة نستعلیق نوشته می شد، کمک می کرد با رسم الخط 
قرآن نیز آشنا شويم و بتوانیم راحت تر و روان تر قرآن را بخوانیم. زيرا رسم الخط آيات 

کتاب درسی با رسم الخط قرآن ها فرق دارد. 

é شــما اگر به جای مؤلفين کتاب بودید، چه تغييراتی در موضوع های منتخب 

کنونی می دادید؟ 

غزل  لؤلؤ:  کل اين کتاب وجهة خوبی دارد اما اگر من نويســندة آن بودم، بیشتر 
به ســنت معصومین)ع( رجوع می دادم و به اين علت که دختر هستیم،  سوره های 
»نســاء« و»نور« را در کتاب می آوردم،  زيرا دختران نقش بسیار اساسی در خانواده 
دارند. در کتابی که اکنون در اختیار داريم، از سوره های مختلف استفاده کرده اند که 
در يادگیری آن ها شکی ندارم ولی سوره های نساء و نور بیشتر به زندگی ما نزديك تر 

هستند.
نکتة ديگر هم اين است که معلم ها وقتی تفسیر آيه ای را می گويند، به معنی آيه 
خیلی شباهت پیدا می کند. لذا تشخیص معنی و تفسیر آيه مشکل می شود. در کتاب 
بايد تفسیر آيه بیايد تا دانش آموز گرفتار چنین معضلی نشود. دبیر ما در غیر ساعت 
کالس درس، برای ما سوره های نساء و نور را تفسیر می کند و نکته های خیلی  خوبی 
را در تفسیر يادمان می دهد. از جمله اينکه چگونه بايد در زندگی عمل کنیم و چه 
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پرده هايی بايد بین ما و افراد نزديک ما وجود داشته باشد يا يک دختر الزم است در 
جامعه چه کارهايی را انجام دهد. 

ايشــان می گفت: در قرآن ابتدا به مردها گفته شده، چشم های خود را از نامحرم 
نگه دارند، بعد به خانم ها فرموده  اســت، پوشــش  خود را حفظ کنند. بايد در کتاب 

درسی اين چیزها را به ما ياد بدهند. 
یمينی: من با خانم لؤلؤ دربارة جدايی کتاب برای دختران و پسران موافق نیستم. 
در اين صورت وظیفة معلم چه می شود؟ معلم وظیفه دارد به ما بگويد که ما در هر 

وضعیت بايد چه کنیم. وظیفة معلم مدارس پسرانه هم همین است. 
هدایتی: بنده هم با خانم لؤلؤ دربارة جدايی کتاب پسران و دختران مخالفم. ما که 
می خواهیم خانم های آيندة جامعه باشیم ، بايد چیزهای الزم را دربارة مردها بدانیم؛ 
يعنی آنچه دين دربارة مردها گفته اســت. کتاب آسمانی ما مسلمانان مرد و زن را 
برابر معرفی کرده است. پس الزم است مردان و زنان از حقوق و وظايف يکديگر آگاه 

باشند و آن ها را رعايت کنند.
لؤلؤ: حرف شما درست، اما اگر به سورة نساء، به ويژه به سورة نور نگاه کرده  باشید، 
ديده ايد که هم حقوق و تکالیف مرد آمده است و هم حقوق و تکالیف زن. اينکه به 
جدايی کتاب ها اشاره کردم، به اين دلیل بود که اين دو سوره بیشتر به کار خانم ها 
می آيد تا آقايان. يعنی مطالب و آيات ديگر برای دانش آموزان دختر و پسر مشترک 

باشد ولی سوره های نساء و نور مختص دختران باشد. 
کاظمی: اگر در کتاب ديني و قرآن، منتخبی از احاديث و سخنان پیامبر و امامان 
معصوم )ع( بیايد، خیلی خوب اســت. همین طور مفید اســت که داستان زندگی 
پیامبــران،  امامان )ع( و بزرگان دين در کتاب آورده شــود. زيرا زندگی بزرگان غیر 

معصوم نیز از زندگی معصومان بزرگوار سرچشمه گرفته است.   
هدایتی: بیشتر مطالب کتاب های دورة راهنمايی با داستان توضیح می شدند. به 
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همین دلیل درک مطلب نیز راحت تر بود. بهتر است به جای آوردن اين همه تعريف 
و توضیح که در کتاب هايی مثل کتاب سال اول آمده است، از داستان استفاده شود. 
اگر هم قرار است تعريفی بیايد،  بعد از داستان قرار گیرد تا بازدهی کار بیشتر شود. 

یمينی:  آيه هايی را که در اول هر درس آمده اند،  ابتدا بايد بتوانیم خوب و درست 
قرائت کنیم. ترجمه کردن آن ها هم به عهدة ماست. سرانجام بايد پیام آيه استخراج 
شــود. من اگر جای مؤلفین بودم، به جای تفکیک معنی و پیام آيه )که تا حدودی 
شبیه يکديگرند( که ما آن ها را انجام می دهیم، پیام ها را در متن درس می گنجاندم. 

é به همين نکته ای که شما می فرمایيد، عمل شده است اما به این دليل در كتاب 

روی پيام تکيه شده است و آن ها در بخش خاص قرار گرفته اند که دانش آموز روی 

پيام آن ها تمرکز بيشتری داشته باشد. مطالب و موضوع هایی که تفسيرگونه بسط 

داده شــده اند و موضوع درس و موضوع آیات، این ها در بردارندة پيام آیات اند. 

ضمن اینکه پيام های مذکور جدا از متن و در کادر قرار داده شده اند. 

شــما نکته ای را دربارة پيام آیه و شباهت آن به معنای آیه گفتيد و خواستيد 

که پيام آیه و آیات در متــن درس بياید. مؤلفين یادآوری کردند که همين کار 

شده اســت، به اضافة بزرگ نمایی پيام درخارج از متن. حال شما نمونه ای برای 

روشن شدن نظر خود بياورید تا مشخص شود که پيام در متن درس نيست و فقط 

در خارج متن و در کادر معلومی قرار گرفته است. 

کاظمی: مؤلفین مي گويند پیام ها هم در متن درس آمده و هم در کادر مشخص 
قرار گرفته اند. مشکل از اينجا ناشی می شود که آيات را به ما داده اند و جلوی آن ها 
را خالی گذاشــته اند. تا دانش آموزان معنی آيه را در جای خالی بنويســند؛ البته با 
دانســته های قبلی و به کمک معلم. بعد هم معلم می گويــد: حال که آيه را معنی 
کرده ايد، پیام آن را هم بنويسید. ما پیام را می نويسیم و اما با معنی تفاوت چندانی 
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ندارد. يعنی تفاوت ممکن است در حد يک کلمه يا جابه جايی کلمه ای باشد. برخی 
از درس ها هم کادری دارند و گفته شده است که پیام را از متن استخراج کنید و در 

کادر بنويسید. 
معلم هم می گويد سر امتحان اگر گفته شد معنی آيه را بنويسید،  شما بايد معنی 
را بنويسید و اگر پیام خواسته شد، بايد پیام آيه را بنويسید. ما می گويیم وقتی معنی 

و پیام اين قدر به هم شباهت دارند، ما در تفكیك آن ها دچار مشكل مي شويم.
بايد در کتاب راهی را به دانش آموز نشان داد تا اذيت نشود.

 
é ترجمه را کجا و کی انجام می دهيد؟ 

هر شش دانش آموزان حاضر: در اول درس و در کالس انجام می دهیم. 

é این نوع ترجمه خيلی خوب است. آیا بعد از ترجمه و قبل از اینکه متن درس را 

بخوانيد، شروع به استخراج پيام می کنيد؟ 

هر شــش دانش آموزان حاضر: بله: معلم می گويد: حاال که قرائت تمام شد و 
آيات را هم معنی کرده ايد، شروع کنید به نوشتن پیام آيات. 

é من نمی خواهم بگویم کار معلم شما درست نيست ولی یاد آوری کنم که برای 

روش تدریس، الگویی تعيين می شود. الگوی پيشنهادی مؤلفان،  جامع و عملی 

است و همة معلمان قدرت اجرای آن را دارند. در الگوی مؤلفان، استخراج پيام 

بعد از قرائت و ترجمة آیات و پيش از خواندن متن تشریحی نيست. البته ممکن 

است دبير محترم در این کار فایده ای ببيند که آن موضوع دیگری است. دبيران 

معمواًل از روش های مختلفی برای تدریس استفاده می کنند. 

اما دربارة تفاوت اندک معنا و پیام – در حد يک کلمه – که فرموده ايد، بايد بگويم 
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چنین چیزی ممکن است. مؤلفان گفته اند – حتی در دورة متوسطه اول هم اين طور 
بود– ترجمه هر آيه را کلمه به کلمه انجام دهید يعنی ترجمه تحت اللفظی باشد تا 

در کار ترجمه ورزيده شويد... 

ما از شــما دانش آموزان دبيرستان نرجس براي شركت در این گفت و گو تشكر 

مي كنيم. 



                                 

 ديني و تدريسي فراتر از كالس درس 
 گفت وگو با فريبا حنيفي، دبير ديني برگزيده 

معصومه دیودار

از سال 76 تدریس را آغاز کرده است و حدود 26 سال سابقة خدمت را 

در کارنامة کاری خود دارد. در طول این سال ها حدود 5 سال در پایة پنجم 

ابتدایی تدریس کرد، و بعد از آن وارد دورة راهنمایی شده است. او اکنون 

20 سال است که در این دورة تحصيلی درس دینی را تدریس می کند.

»فریبا حنيفی« سال ها رتبة نخست تدریس دینی و الگوهای برتر را در 

استان کردستان و همدان به خود اختصاص داده و حدود 5 سال سرگروه 

ناحية 2 همدان و 5 سال دیگر سرگروه استانی درس دینی در این استان 

بوده اســت. با این معلم نمونه، در خصوص تدریس درس دینی و چگونگی 

رسيدن به این موفقيت به گفت وگو نشستيم.

با توجه به اینکه ســال ها تجربة تدریس دینی در دورة راهنمایی را در 

کارنامة حرفه ای خود داریــد، از تجربيات عملی موفق خود در این زمينه 

برایمان بگویيد.
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در طول سال ها تدریس دینی شاهد آن بودم که کتاب معارف مدت زمان 

طوالنی هيچ نوع تغييری به خود ندیده، به طوری که می توان گفت دبيرانی 

داشتيم که هنگام محصل بودنشــان همن کتاب ها را خوانده بودند. اما با 

تالش همکاران و اظهار نظراتی که در این خصوص به دفتر تأليف ارســال 

کردیم هم اکنون شاهد تغيير کتاب  درسی دینی هستيم. چنان که نام دینی 

یا معارف نيز به پيام های آسمان تغيير کرد.

این امر یکی از عوامل مؤثر در برقرار ی ارتباط با دانش آموز شد؛ چرا که 

تغيير نام درس دینی به پيام های آسمان به خودی خود برای دانش آموزان 

پيام دارد. در نتيجه کتاب معارف از قالب کليشه ای و تمرکز بر اعداد و ارقام 

در آمد و وارد محتوا و متن زندگی روزمرة دانش آموزان شد و مورد استقبال 

قرار گرفت. آیات، کم و مباحث مفهومی تر شدند. در واقع، تدریس از حالت 

حفظی بودن به درک آیات رسيد.

با توجه به اینکه رویکرد کتاب ارتقای فعاليت کالســی بود، کالس های 

درس فعال شدند. چرا که کتاب پيام های آسمانی به صورت فعالی طراحی 

شــده اســت. از این رو دانش آموزان به هنگام تدریس معلم فعال و پویا 

می شوند. البته نرم افزارهای بسيار خوبی نيز از سوی دفتر تأليف برای این 

منظور طراحی شده که قابل توجه است.

فعاليت و مشــارکت دانش آموزان در کتاب جدید بســيار زیاد است و 

آن ها با شــور و هيجان د رکالس  حاضر می شوند. از این رو سعی می کنم 

از دانش آمــوزان در تدریس کمک بگيرم. در ابتدای امر اهداف را از درس 

اســتخراج و برای خود مشخص می کنم. ســپس کالس درس را با دادن 

اطالعات اندک به منظور راهنمایی دنش آموزان و سوق دادن آن ها به سوی 

هدف مورد نظر آغاز می کنم. دوست دارم خودشان به هدف برسند نه آنکه 
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لقمه را آماده در دهانشان بگذارم.

باید توجه داشت که بسياری از مطالب عنوان شده در کتاب پيام های آسمانی 

در متن زندگی دانش آموزان جاری است. از این رو سعی می کنم با دادن اطالعاتی 

اندک آن ها را برای رسيدن به هدف مورد نظر درس تشویق کنم.

 برای رسيدن به این هدف چه روش تدریسی را به کار می گيرید؟

از روش تدريس پرســش و پاسخ استفاده می کنم تا به هدف مورد نظر برسم. با 
مشــارکت دانش  آموزان درس را آغاز می کنم و بیشتر سعی می کنم آنچه نیاز است 
خودشــان به دست آورند و پس از کشف آن را بیان کنند. در واقع، موضوع درس را 

بدون آنکه چیزی بگويم از دانش آموز استخراج می کنم.
اين روش به دلیل آنکه دانش آموز با ســعی و تالش خود توانسته است به مقصد 
برســد سبب به وجود آمدن شور و شــعف در او می شود و اين خود در نهايت سبب 
نهادينه شدن موضوع خواهد شد. البته سعی می کنم از مثال و داستان نیز بهره بگیرم 
و روش تدريس اکتشــافی را مد نظــر دارم. تکیة تدريس من بر کار گروهی، بارش 

فکری و رسیدن به نتیجه است.

 چند درصد دانش آموزان در این روش تدریس مشارکت می کنند؟

به  جرئت می توانم بگويم بیش از 90 درصــد دانش آموزان در اين روش تدريس 
مشارکت می کنند.

 با توجه به اینکه درس پيام های آسمان متشکل از بخش های مختلف اخالقی، 

دینی و عقيدتی است، برای تدریس هر یک از این بخش ها چه روشی را پيشنهاد 

می کنيد؟



155

در تدريس بخش های اخالقی از داســتان استفاده می کنم. مخصوصًا از مطالب و 
داســتان های شهید مطهری. چرا که بسیار آموزنده هستند و من نیز ارادت خاصی 
به ايشــان دارم. در واقع، بايد بگويم داستان و فیلم در انتقال درست مسائل اخالقی 

بسیار مؤثر است.
در آموزش بخش های عقیدتی، سعی می کنم دانش آموز خود کشف کنندة  مطلب 
باشــد. در اين خصوص نیز با استفاده از روش پرسش و پاسخ و ايجاد جو مشورتی 
و نظرخواهی، دانش آموزان با کمک يکديگر به اصول دين و مســائل عقیدتی واقف 

می شوند.
درخصوص مباحث دينی و عملی به واجبات، مانند نماز، روزه و تیمم، در تدريس 
از دانش آموزان اســتفاده می کنم که به صورت نمايشــی مبحث مورد نظر را تصوير 
می کنند و بقیه در اين خصوص نظر می دهند که آيا عمل او اشکال داشته است يا نه. 

در واقع، دانش آموزان عملکرد يکديگر را ارزيابی می کنند.
آموزش مطالب فرهنگی نیز به فراخور اوضاع اجتماعی تدريس می شود. از آنجا که 
دانش آموزان با اوضاع روز جامعه پیش می روند و معمواًل در جريان آنچه در رسانه  و 
شبکه های اجتماعی می گذرد هستند، سعی می کنم برای تفهیم مطالب فرهنگی از 
جريانات روز جامعه استفاده کنم. اگر معلم با جريانات روز همراه و از آن ها مطلع باشد 

خواهد توانست نیازهای دانش آموز امروزی را پاسخ دهد.
هنگامی که نیاز به حفظ کردن و به خاطر ســپردن مطالب باشد از روش  اعضای 
گروه اســتفاده می کنم. به اين صورت که مباحث درس را به چند بخش تقســیم 
می کنم و هر يک از اعضای گروه )که تعداد آن ها فرد است تا اعضای آن به دو گروه 

تقسیم نشوند( مسئول يادگیری يک بخش می شود.
در مرحلة اول همة دانش آموزان درس مورد نظر را پیش خوانی می کنند. ســپس 
مبحث مربوط به خودشــان را می خوانند. در ادامه دانش آموزانی که مباحث يکسان 
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دارند، کنار يکديگر می نشینند و در مورد مطلبی که خوانده اند با هم گفت گو می کنند.
البته بايد به اين نکته توجه داشــت که دانش آموزان ضعیف در بین اين گروه ها 
تقسیم می شوند تا با قرار گرفتن در کنار دانش آموزان قوی درس را ياد بگیرند. سپس 
هر يک از دانش آموزان به گروه خود باز می گردند و مبحث مورد نظر را برای اعضای 
گروه خود توضیح می دهند. در چنین شــرايطی دانش آموزان با اجرای کار گروهی، 
درس را برای يکديگر توضیح می دهند و سپس گرو ه ها سؤاالت مورد نظرشان را از 
يکديگر می پرسند تا اگر نکتة مبهمی برايشان باقی مانده باشد رفع شود. اين روش 

مورد پسند دانش آموز است و معلم در واقع نقش هدايت گر را دارد.

 برای اجرای این روش تدریس چه مدت زمانی الزم است و آیا در مدت یک زنگ 

درسی تحقق می یابد؟

بسیاری از همکاران معتقدند که زمان کافی برای چنین روش تدريسی وجود ندارد 
اما بايد بگويم که اين روش تدريس بیش از ســاير روش ها در نهادينه شدن موضوع 
در دانش آموز تأثیرگذار اســت. البته اين روش در طول زمان کالس درس نیز قابل 
اجرا است. استفاده از اين روش موفق تر خواهد بود از اينکه دانش آموز برای به خاطر 
سپردن و درک مفهوم وقت صرف کند و دبیر هم برای انتقال مطلب به زحمت بیفتد.

 آیا از ابزارهای کمک آموزشی در تدریس استفاده می کنيد؟ در این باره توضيح 

دهيد.

صد در صد. در مرحلة نخســت به دنبال ساخت وســايل کمک آموزشی توسط 
دانش آموزان برای تدريس دينی نیستم. بیشتر سعی می کنم از کتاب های قابل قبول 
و شــناخته  شدة در هر مبحث استفاده کنم. همچنین از نرم افزارهايی که ساخته ام 
استفاده می کنم. در برخی از مواقع نیز دانش آموزان برای درس جديد طبق الگويی 
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که ارائه می دهم، نرم افزار طراحی می کنند. از تمام وســايل کمک آموزشــی که از 
سوی مرکز تألیف ارسال شده است نیز استفاده می کنم. البته استفاده از پويانمايی 
)انیمیشن( و تصوير را نیز پیشنهاد می کنم؛ چرا که تأثیر آن ها بر ذهن دانش آموزان 

بسیار بیشتر از سخنان معلم است. 

 به نظر شما تفاوت  درسی دینی با سایر دروس چيست؟ چرا الزم است معلم دینی 

توجه ویژه ای به چگونگی آموزش و استفاده از ابزارهای آموزشی در تدریس دینی 

داشته باشد؟

نکته ای که در زمینة تدريس دينی مورد توجه است، باز گذاشتن دست معلم در 
تغییر زمان تدريس دروس مختلف اســت. اين تغییرات با توجه به مقتضیات زمان 
اجرا و پس و پیش می شــود. به طور مثال، درســی که با عاشورا مرتبط است در آن 
روزها تدريس می شود. حتی اگر در ترتیب دروس، کالس به آن درس نرسیده باشد.

معلم دينی بايد فرصت هايی را فراهم کند تا دانش آموزان به تجربیات دينی دست 
يابنــد. به طور مثال، در خصوص نماز جماعت که صحبت می کنیم بايد در آن فضا 
قرار بگیريم تا دانش آموزان با همزاد پنداری، قرار گرفتن در شرايط را احساس کنند. 
هنگامی کــه پذيرش مباحث دينی با عقل و جان دانش آموز صورت گیرد و اجباری 
برای اين امر در کار نباشــد مســائل دينی در روح و جان دانش آموز نفوذ می کند و 

نهادينه می شود.
در ايــن میان معلم بايد با اخالق خوب خود دانش آموزان را جذب کند، ســپس 
درصدد تفهیم درس برآيد. معلم دينی نبايد کســی را کنار بگذارد، بايد همه را در 
کنار خود داشته باشد. دست معلم دينی بايد باز باشد تا تدريس را به کالس محدود 
نکند. برای اجرای فعالیت های دينی مانند اعیاد و مراسم مذهبی بايد پا را از کالس 

فراتر گذاشت.
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در اين میان معلم دينی بهتر اســت به مباحثی همچون شیمی، رياضی، علوم و 
جغرافیا اشراف داشته باشد. اين گونه می توان اعتماد دانش آموزان را بیشتر جذب کرد 

و اين امر توجه دانش آموزان را به درس بیشتر می کند.

 پيشنهادتان برای بهبود برنامة درسی و برخورد بهتر با نوجوانان در درس دینی 

چيست؟

آموزش بايد به صورت منظم انجام شود. بايد مطمئن شويم که بین تدريس درس 
گذشته و درس جديد ارتباط برقرار شود. البته بايد به اين نکته توجه داشت که يکی 
از مهم ترين مســائلی که می تواند در تفهیم درس دينی تأثیرگذار باشد، رفتار معلم 
اســت. به طور مثال، به قولی که می دهیم عمل کنیم. اگر بر خواندن نماز اول وقت 
تأکید داريم خودمان به اجرای آن متعهد باشیم. در واقع، بايد حرف و عملمان يکی 
باشد تا بتوان تأثیر آن را در دانش آموز ديد. اگر دانش آموزان با دوگانگی، به خصوص 
از سوی معلم مواجه شوند نخواهند توانست بین آموزه ها و آنچه بايد در عمل نمود 

پیدا کند ارتباط برقرار کنند.
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 معلم نمونة من 
 ميزگرد »بررسي نحوة تأثيرگذاري معلم« از زبان دانش آموزان 

سميه احمدي

 اشاره 
در پس خاطرات مدرسه به دنبال چهره ای آشنا می گردیم. معلمی که - 

پس از والدین- گفتار و کردارش روشن گر راهمان شده و به زندگی مان معنا 

بخشيده است. 

برای پاســخ به این ســؤال که چند درصد از معنای زندگی را از معلم 

می آموزیم و چند درصد را از ...، به ســراغ جمعی از بچه های دبيرســتان 

دخترانــة 22 بهمن در منطقة 5 رفته ایم. با دانش آموزانی که هيجان حرف 

زدن دستپاچه شــان کرده بود، به گفت وگویی صميمی نشستيم. از تأثير 

معلم و معلم تأثيرگذار پرســيدیم و شما را به خواندن نظرات صادقانة این 

دانش آموزان دعوت می کنيم؛ اما صبر کنيد! اگر شما به پشت نيمکت های 

کالس برگردید، چه تصویری از معلم سازنده و تأثيرگذار دارید؟ 
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 بچه ها، به نظر شما معلم چقدر می تواند روی دانش آموز تأثير بگذارد و باید چه 

ویژگی هایی داشته باشد؟ 

 سيده بهاره: از نظر من يک معلم واقعًا می تواند تأثیر بگذارد. البته اگر دانش آموز 
هم بخواهد تأثیر بپذيرد. اين تأثیر می تواند صددرصد باشــد و مسیر زندگی فرد را 

کاماًل تغییر دهد.
  نرگس: به نظر من عالوه بر اينکه معلم تأثیرگذار اســت، دانش آموز هم بايد 
آمادگی پذيرش را داشته باشد. البته بیان معلم هم مهم است که بايد به روشی باشد 

که برای دانش آموز پذيرفتنی شود.
 نفيسه: يک دبیر خوب با رفتار، گفتار و صحبت های خوب خود می تواند به دل 

بچه ها بنشیند و اثر بگذارد.
 مریم: معلم فقط در صورتی می تواند تأثیرگذار باشد که به حرف های خودش 
اعتقاد داشته باشــد و به آن ها عمل کند. اگر شعار بدهد، دانش آموز نه آن را قبول 

می کند و نه انجام می دهد.
 نگين: معلم بايد از نظر علمی و عاطفی غنی باشد.

 فائــزه: خود دانش آموز هم در اين تأثیرگذاری مؤثر اســت. تفکرات و نظرات 
دانش آموزان با اينکه هم ســن و سال هستند، نسبت به معلم های مختلف، متفاوت 
اســت. ممکن است يک معلم روی يک دانش آموز تأثیر مثبت گذاشته باشد و روی 
ديگری نه، و اينکه نظر من با نظر دوستم متفاوت است، به تربیت خانوادگی بستگی 
دارد؛ چون هر کس در خانواده ای با تربیت خاص بزرگ شده است و همین، نیازهای 
متفاوتــی را در افراد مختلف ايجاد می کنــد. بنابراين، تأثیرپذيری از يک معلم هم 
متفاوت است. مثاًل شوخی و مزاح کردن يک معلم به نظر بعضی ها خوب است و به 

نظر بعضی های ديگر کسل کننده و بچگانه به نظر می رسد.
 بهاره سادات: بــه نظر من نبايد درس يا پروژه ای که معلم ارائه می دهد، روی 
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اجبار باشد. تحمیل کردن کارهای خارج از درس تصوير ذهنی دانش آموز را نسبت 
به معلم منفی می کند.

 نرگس: بعضی وقت ها اجبار بد نیست؛ مثاًل همین نماز خواندن. من تا پارسال 
نماز نمی خواندم تا اينکه معلمم از من پرســید: »آيا واقعًا به تأثیرات نماز در زندگی 

اعتقاد داری؟« 
گفتم: »بله، اما نمی دانم چرا نماز نمی خوانم.« 

گفت: »به اين فکر کن که اگر امشب قرار باشد زندگی ات تمام شود، چه می کنی؟« 
از آن روز به بعد من نماز خواندن را شروع کردم. اولش برايم خیلی سخت بود اما 
کم کم باعث شد تمام کارهای من روی برنامه انجام شود و بیشتر به خدا  فکر کنم.

خیلی مهم است که بتوانیم با اثبات علمی و استدالل، از دريچة اعتقادات هر فرد 
به وجود و اطاعت از خدا برسیم. داليل يک معلم بايد متناسب با اعتقادات فرد باشد.

 رومينا: به نظر من معلمی شغل انبیاست. پیامبران ما برای اينکه چیزی را به 
بندگان خدا بیاموزند، بیم دهنده و بشارت دهنده بودند. معلم های ما هم می توانند با 
هشــدار دادن، روی بچه ها خیلی تأثیر بگذارند. اين هشدار می تواند در زمینة درس 

خواندن هم باشد که با بی توجهی به آن، چه سرنوشتی در انتظار ماست. 
 فائزه: همان طور که پیامبــر )ص( فرموده اند: »رطب خورده منع رطب چون 
 کنــد.« اگر معلم کاری را که می خواهد بچه ها انجام دهنــد خود نیز انجام دهد و 

پابه پای بچه ها عمل کند، تأثیر بیشتری می گذارد.
 بهاره سادات: به نظر من اجبار کردن مخصوصًا در مسائل دينی مثل نماز، اصاًل 
خوب نیست. اگر معلم بیايد و بگويد که با توجه به آيات قرآن يک هفته امتحانی نماز 
بخوان، اگر تغییری احساس نکردی آن را کنار بگذار و در غیر اين صورت آن را ادامه 
بده، نتیجه بهتر است. مثاًل ما را برای نماز خواندن به نمازخانه می برند اما فقط نماز 

ظهر و عصر را می خوانیم و در خارج از مدرسه اين روند ادامه پیدا نمی کند.
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 تجربه های خودتان را از معلم های خوب بگویيد؟

 مریم: من تأثیرات متعددی از معلم هايم گرفته ام. به طور مثال، معلم شیمی ما 
خیلی مهربان است. با اظهار محبت او به دانش آموزان، هم به درس شیمی عالقه مند 

می شويم و هم ياد می گیريم به يکديگر محبت کنیم. 
 پگاه: من در دورة ابتدايی با معلمی آشــنا شدم که مرا در راه اسالم قرار داد. او 
شــخصی بود که زيبايی های مخلوقات خدا را برايم بازگو کرد. ايشان طوری دين را 
برای من شرح می داد که مشخص بود خودش از ته دل به آن ايمان دارد. حتی بعضی 
که شــايد تکراری بود و خیلی از خانواده و سايرين شنیده بودم، خیلی در من نفوذ 
می کرد. او بسیار با محبت بود و به من آرامش می داد و باعث شد از کودکی با قرآن 

انس بگیرم و به ختم قرآن بپردازم. 
من هشدار دادن و اجبار را قبول ندارم؛ چراکه باعث می شوند از يک پرتگاه ديگر بیفتم. 

معلم زمانی اثرگذار است که با عطوفت با بچه ها برخورد کند نه با تنبیه و خشونت! 

خانم احمدی دبیر پرورشی ما هستند. صحبت های ايشان را من با گوش جان می پذيرم. 
اوايل که نماز می خواندم، فقط از ســر وظیفه بود و تمام کارهايم را با ديگران مقايســه 
می کردم. مثاًل می گفتم اگر نمازم سر وقت نیست، اشکالی ندارد؛ چون نماز خواهرم هم دير 
شده است. خانم احمدی می گفت: »به کسی کاری نداشته باشید و نگويید که چون فالنی 
اين کار را انجام می دهد، پس خوب است! ما می خواهیم با هم به يک نقطة تکامل برسیم.« 
 رومينا: من امســال از خدا خواســتم که راهی جلوی پای من بگذارد که بهتر 
بشناسمش و با او انس بگیرم. اين باعث شده بود به حرف های ديگران بیشتر توجه 

کنم؛ از جمله افرادی که امسال خیلی روی من تأثیر گذاشتند، خانم احمدی بود. 
اين روزها تقلید، کار همه شده است. کار من هم شده بود تقلید کردن. شايد نماز 
و روزه ام نیز از روی تقلید بود که به قول خانم احمدی ]به نقل از مولوی[: »خلق را 
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تقلیدشان بر باد داد/ ای دو صد لعنت بر اين تقلید باد« 
خانم احمدی در ابتدای کالس دعای فرج می خواند که برايم خیلی لذت بخش است اما 
فکر می کردم بچه ها مسخره می کنند. بعدها متوجه شدم همة بچه ها از خواندن دعا لذت 
می برند. من از او ياد گرفتم که شخص می تواند با واقعیت خودش بر ديگران تأثیر بگذارد. 
 نگين: خانم شــکیبافر که با او کالس فلسفه داريم، يک روز در کالس از يک 
دانشمند غربی، که درخصوص نحوة خروج انرژی منفی از بدن انسان تحقیق کرده 
بود، صحبت کرد. در اين تحقیق بهترين روش دفع انرژی منفی سجده بر خاک رو 
به قبله بود. اين موضوع مرا منقلب کرد که يک دانشــمند غربی که از اسالم چیزی 

نمی داند، اين گونه در دين من پژوهش می کند و من...؟ 
 نرگس: خانم شــکیبافر در کالس گفتند گاهی معلم جرقه ای در کالس ايجاد 
می کند و دانش آموز بايد به دنبال اين باشد که آن جرقه را به ناری تبديل کند، و از 
آن نور بگیرد. من به اين جرقه ايمان آورده ام. روزی ســر کالس، ايشان گفت »ُکلُّ 
َشیٍء هالٌک إاّل َوْجَهه«. وقتی تفسیر اين آيه را خواندم، گريه ام گرفت که خدا چگونه 

وجود خود را به ما نشان داده است.
معلم ديگری هم داشــتم که با وجود جدی بودن، خیلی دوســتش دارم؛ چون 

می دانم که دلسوز است و با خلوص تدريس می کند. 
 سيده بهاره: سال دوم راهنمايی يک معلم جغرافیا داشتیم که مباحث جغرافیا 
را همــراه اخالق و دين به ما تدريس می کرد. بر اولین مســئله ای که خیلی تأکید 
داشت، »حق الناس« بود که اگر به آن پايبند باشیم، می توانیم به خیلی جاها برسیم. 
معلم ديگری هم داشتیم که می گفت: »دلم نمی خواهد بچه های اين کالس نمرة 

زبانشان کمتر از 15 شود.«  
من خیلی آشفته شدم؛ چون گرفتن اين نمره برای من واقعًا دشوار بود و باالترين 
نمرة زبان من 12 بود. به همین جهت، مشکل خود را نوشتم و به او دادم. او مرا صدا 
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کرد و گفت: »واقعًا برای تو متأسفم که خود را اين قدر حقیر می شماری! مگر نسبت 
به بقیة بچه ها کم و کاستی داری که نمی توانی نمرة خوب بگیری؟ تو بايد همیشه 

بیست بگیری و اين را ملکة ذهنت کن.« 
باورتان نمی شــود، نمرة زبان من بیست شــد. حتی مادرم فکر می کرد نمرة من 
اشتباه شده است. همیشه معلم زبانم را دعا می کنم که مرا به درس عالقه مند کرد. 

يکی ديگر از معلم ها هم خیلی صبور اســت. حتی يک بار هم، به خاطر اذيت های 
بچه ها داد و فرياد نکرده است و آن قدر خوب رفتار می کند که بچه ها شرمنده می شوند. 

من از او ياد گرفتم زود عصبانی نشوم و همیشه با آرامش کارهايم را پیش ببرم. 
 مریم: من چادری هستم. اول که پدرم گفت چادر سر کنم، خیلی ناراحت شدم اما 
به مرور که از چادر استفاده کردم و ديدم معلم هايی هم که دوستشان دارم با حجاب اند، 

به آن عالقه مند شدم و به خاطر حفظ شأن چادر، خیلی کارها را انجام نمی دهم. 

 با یک معلم: چرا صحبت های شما این همه روی بچه ها اثر گذاشته است؟ 

 خانم احمدی، دبير پرورشی و معاون آموزشی: تالش من اين بوده است 
که چیزهايی را به بچه ها بگويم که خودم عمل می کنم. خیلی از مسائل را که يقین 
ندارم يا عمل نمی کنم يا درباره آن ها مطالعه کافی ندارم، مورد بحث قرار نمی دهم. 
البته به طور خصوصی صحبت هايی می شود اما در جمع نه. اگر صحبتی به دل بچه ها 

می نشیند، به خاطر ضمیر پاک بچه هاست که مديون پدرها و مادرهايشان هستند. 
از حضور دانش آموزان دبیرستان 22 بهمن و دو معلم خوبشان خانم شکیبافر و خانم 
احمدی تشــکر می کنیم. در مجموع می توان گفت که بچه های ما به دنبال الگوهای 
محسوس در زندگی هستند و بیشترين تأثیر را از الگوهای اجتماعی همچون معلمان 
می گیرند. شما معلم های عزيز! آيا به دنبال الگو شدن و تربیت و معرفی الگو هستید؟ 
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 دو صد گفته چون نيم كردار نيست 
 گفت وگو با كتايون )زهرا( آزادي، دبير پيام هاي آسماني ناحية 4 شيراز 

مریم جزایري
دبیر دبیرستان ناحیه 1 شهر ري

 از خودتان و فعاليت هایتان بگویيد.

 كتايون )زهرا( آزادي، 47 ســاله، دانش آموخته سطح 3 حوزه هستم و در حال 
حاضر در مدرســة راهنمايي ناحیة 4 شیراز به خدمت مشغولم. در ماه رمضان سال 
66به عنوان مبّلغ در شهرستان مهاباد فعالیت داشتم و در سال 67 مسئولیت واحد 
خواهران سازمان تبلیغات اسالمي منطقة 2 كشور را به عهده گرفتم و به لطف خدا 
از سال 70 در زمینه هاي گوناگوني چون اعزام مبّلغ به دانشگاه ها و خارج از كشور و 
گروه هاي مختلف فرهنگي و سريال هاي صداوسیما فعالیت داشتم و پس از پنج سال 
تدريس، به طور رسمي به خدمت آموزش وپرورش درآمدم. در سال 74 ازدواج كردم و 
در شیراز ساکن شدم. هم زمان با خدمت در آموزش وپرورش، به دانشگاه های صنعتي 
اصفهان و سنندج به عنوان مبّلغ اعزام شدم. مدتي نیز در دانشگاه علوم پزشكي شیراز 

مدرس امور فرهنگي در خوابگاه بودم.
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 چرا در آموزش وپرورش؟ تربيت برایتان مهم بود؟! آیا از ابتدا تدریس دیني را 

انتخاب كردید؟

 بله و اين انتخاب را بسیار شايسته و از افتخارات خود مي دانم و عمیقًا به اينكه 
معلمي شغل انبیاست اعتقاد دارم. البته مشروط به اينكه به درستي انجام شود و نتايج 
درخشان داشته باشد. انگیزة من شايد به  دوران نوجواني ام برمي گردد. زماني كه يك 
رلى أمرى...«  روحاني در كالس هاي تابستاني آيه شريفة: »َربِّ اْشَرْح لى َصْدرى َو يسِّ
را تالوت كرد: من آرزو مي كردم زماني برسد كه من هم بتوانم مانند او آيات را حفظ 

باشم و بخوانم و مدرس قرآن باشم.

 مشوق دیگری هم داشتيد؟ چه کسی و چگونه؟

 بله، دو نفر در انتخاب شغل و تدريس ديني در من مؤثر بودند: يكي مسئول وقِت 
بسیج خواهران در قم كه نامشان خاطرم نیست اما همیشه دعاگوي ايشان هستم. 
وي از جهات معنوي خیلي تأثیرگذار بود و تدريســش به قدري جّذابیت داشت كه 
ما حتي روزهاي جمعه و زير بارش برف و با وجود سرما با اشتیاق در كالس ايشان 
حاضر مي شديم. ديگري هم يک خانم شیعة عرب زبان، كه اتفاقًا عربي هم تدريس 
مي كرد و همســرش جزو شهداي مفقوداالثر دوران دفاع مقدس بود. ايشان بین دو 
نوبت صبح و ظهر مدرسه، كه بايد با فاصله در مدرسه حاضر مي شديم. ما را تشويق 
مي كرد كه در مدرسه بمانیم و وقت كمتري براي نهار صرف كنیم تا به نماز جماعت 
برسیم. صبح هاي جمعه زمستان كنار يك بخاري عالءالدين براي ما كتاب مي خواند 
و با رفتار بسیار مناسبي كه داشت الگوي ما بود. در سال اول راهنمايي ايشان دبیر 
ديني ما بود. ايشان ضمن رعايت كامل پوشش، لباس هاي شاد و متنوع مي پوشید؛ 
به طوري كه بر دانش آموزان بسیار تأثیر مثبت مي گذاشت و ما آرزو مي كرديم روزي 
معلمی با ويژگي هاي ظاهري و باطني ايشان، شويم. در واقع اين ها لطف خدا بود كه 
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سر راه من قرار داده شد و با وجود اعتراضاتي كه گاه از طرف خانواده به دلیل مشغلة 
زياد يا دير به منزل آمدن به من مي شد، توانستم از اين الگوها استفاده كنم.

 از تجارب تان با دختران نوجوان دورة راهنمایي بگویيد. با چه شيوه ای با آن ها 

روبه رو شویم؟

 با توجه به حساسیت دوران نوجواني بايد نوع رابطة ما با آنان به گونه اي تنظیم 
شود كه برايشان جذاب باشد و ارتباطي شادي  آفرين محسوب شود. چون مخاطبان 
ما در اين سن، خودشان شادند و به مسائل عاطفي عالقه نشان مي دهند. معلم حتي 
با نحوة رفتار خود به هنگام ورود به كالس، نحوة سالم كردن، نوع نگاه به بچه ها و... 
مي تواند ايجاد محبت و جلب نظر كند و حتي در حیاط مدرسه با دانش آموزاني كه 
شــاگرد كالس او نیستند، رابطه برقرار سازد و آنان را با رفتار مناسب به سوي خود 

جذب كند.

 این رابطه را در فضاي كالس چگونه از طریق درس دیني ایجاد مي كنيد؟

 با نوشتن »بســم اهلل الرحمن الرحیم« بر روي تخته اين رابطه آغاز مي شود. با 
اينكه من خط خوبي ندارم، اما حتمًا اين رفتار ورودي را رعايت مي كنم؛ به طوري كه 

اگر غفلت شود خودشان تذكر مي دهند. 
گاهي با نوشتن يك پیام اخالقي، يا حديث يا يك پرسش از بچه ها يا خواندن يك 
شعر، چه در ايام عزاداري  و چه در جشن ها و اعیاد، اين ارتباط را برقرار مي كنم و اين 
خیلي مهم است؛ چون بچه ها دوست دارند معلم شان به روز باشد و اين شامل پوشش 

و تنوع رنگ در مورد دبیران ديني هم مي شود. 
به قول حجت االسالم قرائتي، مگر بچه ها چه گناهي كرده اند كه چندين ساعت ما 

را با لباس تیره تحمل كنند؟
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 از تجربه هاتان بگویيد. از بهترین هایش!

  اتفاقًا ســال گذشــته، كه مي خواســتم درس اول پیام هاي آسمان پاية اول را 
تدريــس كنم و با توجــه به محتواي درس، كه دربارة حضــور خداوند و ناظربودن 
او بر عالم اســت، تصمیم گرفتم از بچه ها امتحــان بگیرم. بچه ها تعجب كردند كه 
روز اول بدون درس خواندن چگونــه مي توان امتحان داد! گفتم آنچه از هديه هاي 
آسمانـ  ســال گذشتهـ  ياد گرفتید كافي است و بعد از دانش آموزاني كه زرنگ تر 
به نظر مي آمدند، خواســتم با كمك حافظه شان ســؤاالتي را طراحي كنند. از میان 
آن  ســؤال ها سه ســؤال را انتخاب كردم و در نصف برگة A4 نوشتیم و برگه را به 
شــكل يك پاكت درآورديم. البتــه به كمك معاون و مدير مدرســهـ  كه جا دارد 
به خاطر همكاري هاي همیشگي شــان همین جا از آنان تشــكر كنــمـ  پاكت ها را 
طوري منگنه كرديم كه بدون باز كردن آن ها دسترســي به ســؤال و پاســخ دادن 
 بــه آن امكان پذير نبود. حتي براي مدير و معاون هم اين ســؤال پیش آمد كه اين 
چه  جور امتحاني است! و من گفتم شیوة تدريس درس اول من همین است. بعد از 
بچه ها خواستم هر كدام به تنهايي و البته هر جايي كه خواستند و دوست داشتند 
به ســؤال ها جواب بدهند. شرط پاسخ دادن به سؤاالت اين بود كه به جايي بروند و 
پاكت را باز كنند كه كسي آن ها را نبیند. حدود بیست دقیقه وقت دادم. در اين مدت 
عــده اي مطلب را فهمیدند و از كالس 35 نفري حدود 20 نفر، بدون توجه به اصل 
مطلب، پاكت را در محل هاي دل خواه خودشان مثل حیاط خلوت مدرسه، زير پله ها 
و... باز كردند و جواب دادند! اما 15 نفر بقیه گفتند چون خدا همه جا هست جايي پیدا 
نكرده اند كه بتوانند پاكت سؤال را باز كنند. اين تجربه بسیار جالب و آموزنده بود، و 
می توان از اين طريق  مفهوم واقعي »اََلم َيعَلم بَِانَّ اهلَل َيري« را به بچه ها تفهیم كرد و 
اينكه در هر لحظه مورد مشاهدة خدا هستیم و نبايد از آن غفلت كنیم. با اين مقدمه 
درس را شروع كردم و بچه ها اين درس را به صورت عیني و ملموس به خوبي درك 
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كردند. اين روش را، حتي در سطح باالتر مثل دانشگاه، در حلقه هاي دانشجويي به كار 
بردم و تجربه كردم كه خیلي مورد توجه قرار گرفت.

 از بهترین خاطرات خود نيز بگویيد.

 از طرف استانداري طرحي به نام حجاب و عفاف در سطح ادارات شیراز به شكل 
كارگاهي اجرا شــد كه بنــده هم همكاري مي كردم. پس از پايــان كارگاه خانمي از 
مسئوالن همان اداره مرا صدا زد و گفت كه شاگرد سابق من بوده است. يا خانمي، كه 
در انجمن معارف از اعضاي اصلي انجمن بود، در جلسة رسمي اعالم كرد كه شاگرد من 
بوده و در عملكرد خودش همان نكاتي را به كار بسته كه در كالس درس از من شنیده 
است. براي من جاي مباهات بود كه ثمرة آن نصايح، كه همه از لطف خدا بود، عملكرد 
فعلي اين بزرگواران است. مسلمًا براي همة معلمان مشاهدة افرادي كه در سمت هاي 
مختلف فعالیت مؤثري دارند و قباًل شاگردشــان بوده اند بسیار جالب است. من حتي 
دانش آموزي داشتم كه مكرر تخلف مي كرد و دائم دبیران او را به دفتر مي فرستادند. او 
يك بار ســركالس نوشابه خورد و من با كظم غیظ به جاي برخورد تند با او، از كالس 
خارج شدم و بعد كه كمي آرام شدم، به كالس برگشتم. در اين فاصلة كوتاه خروج من 
از كالس، خــود دانش آموزان به او اعتراض كرده بودند، اما همین كه من او را به دفتر 
نفرستادم باعث شد درس بزرگي بگیرد. سال ها بعد او را در باجة تلفن ديدم و او هنوز 
از رفتارش خجل بود، اما به دلیل امنیت و اعتمادي كه از جانب من نسبت به خودش 

احساس مي كرد، با هم ديداري صمیمي داشتیم و در او تأثیر مثبت گذاشته بود.

  كمي هم از كتاب  پيام هاي آسمان بگویيد و اینكه تغيير كتاب را چگونه ارزیابي 

مي كنيد؟

 به جرئت مي گويم يكي از آرزوهاي معلمان ديني دورة راهنمايي همین تغییر 
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بود! حتي در همايش ها انتظار دبیران براي تغییر مطرح مي شد. شخصًا از اينكه در 
اين برهه قرار دارم خدا را ســپاس مي گويم. حتي به كســاني كه قصد بازنشستگي 
داشــتند توصیه كردم قبل از آن حداقل يك ســال آن را تدريس كنند. همكاران 
بازنشسته اي نیز هستند كه در مدارس غیرانتفاعي خدمت مي كنند و مشتاق تدريس 
اين كتاب و گذراندن دورة آموزشــي روش تدريس آن هســتند. البته اين به معني 
اين نیســت كه كتاب هیچ اشكالي ندارد. اما جنبه هاي مثبت كتاب، مثل جذابیت 
محتوا، كاربردي بودن مطالب و رواني متن بســیار بهتر از قبل است و اشكاالت آن 
هم، طّي اجراي آزمايشــي و بعد از يكي دو ســال، ان شاءاهلل برطرف خواهد شد. در 
حال حاضر، اين كتاب براي بچه ها درس زندگي محسوب مي شود؛ مشروط به اينكه 
آن را با شیوه هاي مفید و همراه با ابتكار تدريس كنند. دختر خودم، كه امسال دوم 
راهنمايي اســت و گاهي با دوستانش به كالس من مي آمد، گله داشت كه محتواي 
به اين زيبايي چرا توســط دبیِر خودشان اين گونه تدريس نمي شود. در واقع بچه ها 
به درس عالقه نشان مي دهند؛ اگر دبیر هم هنر خود را به كار بگیرد و براي تدريس 
آن از روش های جذاب استفاده كند. چون هدف آموزشي كتاب با حفظ كردن تأمین 
نمي شــود و طراحي دروس بر مبناي درك عیني و ملموس بچه ها تنظیم شــده و 
قراردادن بخش هايي مثل »الهي« و دعاها، كه قباًل جايشان در كتاب خالي بود، زمینة 

بروز استعداد بچه ها را فراهم كرده است.

 نظرتان دربارة مجلة رشــد آموزش معارف اسالمي چيست؟ چقدر با آن آشنا 

هستيد؟

 تقريبًا از ابتداي شروع به كار مجله، آن را دنبال كرده ام و مجموعة نسبتًا كاملي 
از آن را در اختیار دارم. البته به دلیل فعالیت هاي فرهنگي متعددي كه داشــته ام، 
مجبورم گاهي آن را با ســاير مجالت مقايســه كنم و به نظر مي رسد كه در بعضي 
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زمینه ها نســبت به آن ها جذابیت كمتري دارد؛ حتي از نظر شكل ظاهري. البته در 
بســیاري از موارد محتواي مجله بسیار عالي است، اما فكر مي كنم استفاده از كاغذ 
كاهي، سیاه و سفید بودن مجله و استفادة كمتر مجله از تصاوير همكاران تاحدودي 

آن  را از جايگاه واقعي اش دور كرده است.

 چه پيشنهادي براي بهبود كار مجله دارید؟

 مجله متعلق به دبیران ديني و معارف اســالمی در حوزة تدريس دروس ديني، 
فلسفه و عربي است. پس بهتر است خودشان را در آن ببینند و حضور خود را احساس 
كنند؛ هر چند به صورت درج خاطرات و تجربه های آن ها باشد. مي توان دبیراني كه 
در تدريس ديني نمونه شــده اند يا با مجله همكاري داشته اند يا به هر دلیلي با آن 
مرتبط بوده و موفقیتي كســب كرده اند، از طريق گزارش کوتاه يا گفت وگوی يک 
صفحه ای در مجله، به ديگران معرفي كرد. اين مســئله براي دبیران بسیار جذاب و 
شیرين است؛ به خصوص وقتي در نظر بگیريم مجله اي كه عكس ما در آن چاپ شده 
است، بعدها ارزش معنوي و فرهنگي بیشتري پیدا مي كند و شايد تا چند نسل به 

صورت يك منبع و مأخذ مورد استناد قرار مي گیرد.
پیشنهاد دوم آن است كه در پايان هر سال از محتواي چهار شمارة مجلة معارف، 
آزمون علمي به عمل آيد و براي همكاران برتر، جوايزي از جمله اشتراك رايگان اين 

مجله در نظر گرفته شود.
پیشــنهاد ديگر اينكه گاهي مقاالت به طرح شیوه هايي پرداخته اند كه نمي توان 
به صورت كامل در متن با آن ها آشــنا شد و بهتر است براي آن ها سي دي آموزشي 
مناسب تهیه و به مجله ضمیمه شود و آسان تر از شرايط كنوني ـ كه به سختي به 

دست همكار مي رسدـ  حتي به نشاني منزل همكاران فرستاد.
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 براي تدریس بهتر همكاران، چه نيازهایي را در اولویت مي بينيد؟

 دبیران در دو بخش نیازمند ياري هســتند: 1. محتــوا، 2. روش تدريس. همة 
همكاران معمواًل در پاسخ گويي به سؤاالت دانش آموزان با كمبود وقت روبه رو هستند. 
بنابراين چه خوب است كه ماهي يك بار حداقل كالس هاي ديني به صورت همايش 
و در سالن اجتماعات برگزار شــود. دبیران ديني در آنجا صرفًا براي پاسخ گويي به 
ســؤاالت دانش آموزان حضور يابند. اين روش را خود من بارها اجرا كرده ام و تجربة 
خوبي از آن دارم؛ به طوري كه اولیاي دانش آموزان تماس مي گرفتند و اظهار رضايت 
و تشكر مي كردند. چون بچه ها پاسخ سؤاالتشان را بالفاصله در منزل مطرح مي كردند 
و در خالل آن اولیا در جريان فعالیت فرهنگي مدرسه و میزان تأثیر آن در فرزندشان 

قرار مي گرفتند.

 چه توصيه اي به همكاران و دبيران دیني دارید؟

 تــا مي توانند مطالعه كنند و بدانند كه هر چیــزي تدريس مي كنند، بايد اول 
براي خودشــان جاافتاده و مستدل باشد. شــیوه هاي مختلف مطالعه را بیازمايند. 
الزم نیســت صدها كتاب را بخوانند يا فكر كنند جواب همة ســؤاالت را بايد بلد 
باشــند بلكه بخش هاي مورد نیــاز مخاطبان خود را مورد مطالعه و بررســي قرار 
دهند و در اين خصوص احســاس وظیفه كنند. بیشــتر پیگیر مسائل روز باشند. 
اآلن مســئولیت خطیر معلمي ايجــاب مي كند كه دبیر دينــي وارد فعالیت هاي 
ديني شــود و حضور مؤثر داشته باشــد. بايد به شكرانة نعمت هدايت الهي خود را 
در مســیر تدريــس ديني تجهیز كند؛ به طــوري كه هرجا وارد شــد بتواند عامل 
 تحول باشــد و با رفتــارش محبوبیت و جاذبــه ايجاد كند نه دافعــه، و بداند كه 
آهســته آمدن و آهسته رفتن فقط رفع تكلیف اســت. الزمة تدريس صحیح دين، 
داشتن سعة صدر همراه با تالش است و اينكه خود را از آفات شیطان مصون نداند. 
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جذابیت دبیر ديني بايد از ظاهر و پوشــش او گرفته تا عملكرد و رفتارهايش ديده 
شود. حتي يك لبخند گاهي يك دانش آموز بي تفاوت و احیانًا منحرف را به دبیر ديني 

جذب و هدايت مي كند.

 چه توصيه اي به دانش آموزان خودتان مي كنيد؟

 اينكه دائم بپرســند و پرسشــگري آنان از طريق معلم مورد تشويق قرار گیرد. 
معلم اگر پاسخ ســؤالي را نمي داند، صادقانه اعتراف كند و بعداً پاسخ بگويد؛ چون 
قرار نیست معلم همه چیز را بلد باشد. پیشنهاد مي كنم براي تشويق دانش آموزان به 
مطالعه و ايجاد پرسش، روشي را كه به كار برده ام و نتیجة خوبي هم گرفته ام پیاده 
كنند: در مدرســه نمايشگاه كتابي برپا شد و مجموعة كتاب هايي حاوي جمالت و 
نــكات قرآني با بیــش از 49 موضوع و به قیمت هر جلد كتاب به مبلغ 300 تومان 
عرضه شد. از بچه هاي كالس خواستم هر كس يك جلد براي خودش بخرد )يعني 
حدود 35 عنوان از 49 عنوان موجود( و بعد از آنان خواستم هر كدام بعد از خواندن 
كتاب خود، آن را به دوستان هم كالس امانت دهند و به اين ترتیب با پرداخت فقط 
300 تومان آن ها بیش از 30 كتاب ديگر را هم مطالعه كردند، كه در واقع رسیدن به 

نوعي مطالعة جمعي بدون داشتن هزينة سنگین بود.

 در پایان هر مطلبي را كه دوست دارید، به این گفت وگو اضافه كنيد.

 الحمــدهلل رب العالمین- همین مصاحبه لطف خدا بود. نظرات بنده قطعًا نظر 
تعــداد زيادي از دبیران و همكاران من اســت. به اين امید كــه هم خودمان و هم 
شــاگردان خود را براي ظهور امام عصر)عج( آماده كنیم. وجود همكاران دلســوز و 
حمايت هاي آن ها در دهه هاي اخیر باعث شده است كه افرادي تربیت شوند كه در 
مقدرات مملكت تأثیرگذار باشند. ما نیز تالش كنیم راه آنان را ادامه دهیم تا باقیات 
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صالحات ما نسلي باشد كه خداوند توفیق تربیت آنان را به ما عطا كرده است.
از شــما و همكاران و كاركنان مجله نیز بســیار سپاسگزارم كه فرصت بیان اين 
مطالب را، كه طرح آن ها ضروري به نظر مي رسید، به بنده داديد. توفیق بیشترتان را 

از خداوند متعال مسئلت دارم.

174



                                 

 گفت وگو با سهيال صالحي اصفهاني، دبير موفق دين و زندگي 
 فرصت انديشيدن را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهم 

آزاده شاكري

 اشاره 
»فرصت اندیشيدن را در اختيار دانش آموزان قرار می دهم، خطاهایشان 

را یادآور می شوم و به دل هایشان تلنگر می زنم که خدا هست!«

اینها حرف های ســهيال صالحی اصفهانی، دبير دین و زندگی است که 

عنوان معلم برگزیدة استانی را در سابقة تدریس خود دارد.* معلمی که در 

کنار تدریس، تأليفات متعددی نيز برای معلمان و دانش آموزان داشته و در 

جشنوار ه ها و همایش های مختلف حائز رتبة برتر شده است.

صالحی، کارشناسی الهيات و زبان و ادبيات فارسی دارد و دورة کارشناسی 

ارشد زبان شناسی همگانی را نيز در دانشگاه اصفهان به پایان رسانده و 26 

سال درس های دین و زندگی دبيرستان را تدریس کرده است. آنچه در ادامه 

می خوانيد حاصل گفت وگوی مجلة رشد معارف اسالمی با وی برای انتقال 

تجربيات و استفاده از تجربه های این معلم موفق است.
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 اگر بخواهيد توصيفی اجمالی از روش مواجهة خودتان با بچه ها در کالس ارائه 

دهيد، چگونه خواهد بود؟

 تالش می کنم جو حاکم در کالس هم منظم و قانون مند باشد و هم صمیمانه 
و راحت.

به تفکر و پسند بچه ها احترام می گذارم. از تکرار مالل آور مطالب پرهیز می کنم. 
اطالعات نو و فرصت انديشیدن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهم. خطاهايشان 

را يادآور می شوم و به دل هايشان تلنگر می زنم که خدا هست!

 آیا روش خاص و متفاوتی در تدریس و ادارة کالس دارید؟

 به گمان من، آن چه که کالس مرا کمی متفاوت می کند، گســتردگی و تنوع 
فعالیت معلم ودانش آموز است.

من از همة شیوه ها و رسانه هايی که شايد خیلی هم مرسوم در کالس دينی نباشد، 
برای آموزش اســتفاده می کنم و انواع خوراک های فکری را در ظرفیت های اجرايی 
مختلف برای بچه ها فراهم می کنم. از آيات و احاديث و اشــعار و داستان ها و اخبار 
گرفته تا طنز و معما و جدول و سرگرمی. از سخنرانی تا بازيگری. از سؤال و جواب 
تا پژوهش و واحد کار. از هم ياری تا میزگردها و... از سی دی و نوار کاست تا روزنامه 

و بروشور و عکس و گچ وتخته.
خالصه، به تناسب هوش های چندگانه برای آن ها برنامه دارم.

 شاخص های شما برای ارزیابی خروجی و برون داد کالس درستان چيست؟

 گاهــی ارزيابی ها »کمی« اســت و منحصر به پاســخ های شــفاهی و کتبی 
دانش آموزان به آموزه های معلم است که البته اين ظاهر قضیه است.

مهم تر از آن »تغییر« اســت. تغییر در باورها، رفتارها و دل بســتگی ها که امری 



177

»کیفی« است نه »کمی«.
اگر دانش آموز از کالس درس من بیرون آمد و عالقه اش برای اقامة نماز يا پرهیز 
از دروغ گويی افزايش يافته بود، درس من را خوب يادگرفته اســت. اگر باورش شد 
حساب و کتابی در کار است، معاد را فهمیده و اگر برای زندگی اش برنامه ريزی کرد، 

يعنی حرف های من مؤثر بوده است.

 در برابر واکنش های منفی دانش آموزان چه عکس العمل هایی و چگونه نشان 

می دهيد؟

 برخورد با دانش آموزان نسخة واحدی ندارد. بستگی به شرايط  مدرسه، کالس، 
بچه ها، حالت روحی خودم و نوع و شدت شیطنت و رفتار دانش آموزان دارد.

گاهی تذکر می دهم، گاهی سکوت می کنم، گاهی يک نگاه تند، گاهی تنبیه )البته 
به شــیوة خودم، نه کتک، جريمه، اخراج و خواســتن ولی دانش آموز که قطعًا اين 

شیوه ها جواب مناسب را نمی دهد(.
ناگفته نماند اغلب تساهل و تسامح مؤثرترين شیوه است. مدارا کردن با بچه ها اگر 

نقطة ضعف معلم تلقی نشود، بهترين کار است.

 گفتيد که شيوة مخصوصی برای تنبيه دانش آموزان دارید. لطفًا بيشتر توضيح 

دهيد.

 خوب، اين شیوه ها را مؤثرتر می دانم. از قبیل: حفظ شعر يا يک عبارت، تکرار 
جمله، ساخت ابزار کمک آموزشی، پر کردن نوار درسی و...

 آیا برای دانش آموزان مطالعات هدفمندی که با درس مرتبط باشــد، ترتيب 

می دهيد؟



178

گفت وگو با دبيران خواهر استان هاي كشور

 بله، در قالب فعالیت های فوق برنامه برای آن ها زمینة مطالعه را فراهم می آورم. 
مثاًل به آن ها پیشنهاد می کنم در خصوص موضوع درس، آيات و احاديث و اشعاری 
را بیابند و در کالس بخوانند يا به شکل مقاالت »تک برگی« تحقیقی را انجام دهند.

گاهی فعالیتی را با نام »اطالعات من« اجرا می کنیم. اين فعالیت شــامل ســه 
بخش است: »آنچه می دانســتم«، »آنچه از کتاب آموختم«، »آنچه دوست داشتم 
بدانم«. دانش آموزان اطالعات اولیة خود و مباحثی را که از کتاب ياد گرفته اند، ابتدا 
می نويسند و سپس سؤالی را خودشان مطرح می کنند و پاسخ آن را که در کتابی جز 
کتاب درسی شان يافته اند به آن اضافه می کنند. آن گاه نوشته هايشان را می آورند و به 

آن ها نمره ای نیز تعلق می گیرد.

 خودتان چه قدر مطالعه می کنيد؟ برخی از مهم ترین منابع مورد استفاده تان را 

برای تدریس در سال های اخير معرفی کنيد.

 به طور میانگین بین دو تا ســه ســاعت در روز کتاب، مجلــه، روزنامه، حتی 
بروشورهای آموزشی و کاتالوگ های تبلیغاتی را برای »ايده يابی« می خوانم.

منابعی که برای تدريس از آنان در سال های اخیر استفاده کرده ام، شامل تفاسیر 
)به ويژه تفسیر نمونه و تفسیرهای ادبی، عرفانی( بوده است و نیز ماهنامه های موعود 
)مقاالت مربوط به عناوين درس ها(، ويژه نامه های مختلف )با توجه به موضوعات روز(، 

سايت تبیان، رشد و ديگر سايت های مذهبی.
به عالوه چون عالقه مند به ادبیات هستم، کتب نظم و نثر کهن و معاصر را به طور 

مرتب می خوانم و به تناسب از داستان ها و اشعار آنها در کالس استفاده می کنم.

 روش های تدریس تان پویا و قابل انعطاف هستند؟

 آن قدر قابل انعطاف که به خوبی می توانم چند روش را با هم تلفیق کنم. ابتدای 
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درس را با يک شیوه شروع کنم، میانه را از راه ديگر بروم و پايانش با تکنیکی ديگر 
سپری شود. حتی اتفاق افتاده است که يک روش را شروع کردم و با مهارت کامل آن 

را به روش ديگر تبديل نموده ام و از خود اين روند، شیوة جديدی ساخته ام. 

 بســياری از معلمان دینی، از همان روش هایی استفاده می کنند که شما در 

تدریس مورد اســتفاده قرار می دهيد، چه ویژگی هایی کار شما را به عنوان دبير 

دینی موفق از دیگر همکارانتان متمایز می کند؟

 به کار گرفتن روش تدريس بايد به تناســب درسی باشد که تدريس می شود. 
بعضی از درس ها با بعضی روش ها جواب می دهد و با بعضی ديگر جواب نمی دهد. هر 
روشی را می توان در هر کالسی پیاده کرد. بعضی از روش ها در بعضی پايه ها جواب 

می دهد و در برخی پايه ها نه.
برای من پیش آمده اســت که يک درس واحد را در دو کالس درس بدهم و در 

يکی موفق باشم و در ديگری نتیجة چندانی نگیرم.
گاهی اوقات نیز يک روش تدريسی را شروع کرده ام و در اواسط کار، متوجه شده ام 
نتیجة مطلوبی را که می خواستم، نتوانستم بگیرم. به نظر من مهم اين نیست که از 
چه روشی استفاده کنیم، مهم اين  است که درست و به جا از روش ها استفاده کنیم. 
من کتاب های روش تدريس را مطالعــه کرده ام و حتی جزوه هايی را برای روش 
تدريس دينی تألیف کرده ام اما آن چه مشــخص می کند از چه روشی برای تدريس 

بايد استفاده کرد، نیاز دانش آموز و شرايط کالس است.

 به نظر شــما حجم و محتوای کتاب های درسی دین و زندگی با توانایی های 

دانش آموزان متناسب است؟

 بارها و بارها گفته شــده است، حجم کتاب با ساعت آموزشی تناسب ندارد و 
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محتوای کتاب هم اشکاالتی دارد.
اما به نظر من، عالوه بر اين ها، چیزی که بايد طرح شــود، زبان کتاب و نیازهای 

بچه هاست، نه فقط حجم و توانايی های دانش آموزان.
به کتاب از چند منظر می توان نگاه کرد: حجم آن، محتوای آن، زبان آن و تناسب 
آن با نیازها که از نظر دو عامل آخر، کتاب دين و زندگی قابل تأمل و بازنگری است.

 در مواردی که سطح مطالب با سطح علمی دانش آموزان تناسبی ندارد، معلم 

چه نقشی می تواند ایفا کند؟

 کتاب های درســی ما »خودخوان« نیســتند. قطعًا معلم مکمل کتاب است و 
با دانش  و اطالعات خود و مهم تر از آن شــناختی که از دانش آموزان دارد می تواند 

ناهماهنگی ها را برطرف و جاهای خالی را به شکل صحیح پر کند.
مشــکل آن جايی پیش می آيد که معلم فقط به اندازة کتاب بداند. نه مقدمات را 
بداند که بتواند بچه های ضعیف را باال بکشــد و نه اصولی را بلد باشد که پاسخ گوی 

دانش آموزان قوی بشود. آن وقت خسارتی پیش می آيد که جبرانش آسان نیست.

 چرا نمرات درس دینی دانش آموزان پایين است؟

 به نظر من »نمره« برآيند ســه امر اساسی است: اول توانايی معلم در ياددهی، 
دوم تالش دانش آموز در يادگیری و سوم، تناسب کتاب با نیازهای مخاطبان. 

  در هر کدام از اين عوامل، اگر خللی وارد شود به طور طبیعی با پديدة کاهش نمره 
مواجه خواهیم شــد. به عالوه در درس دينی ما با موضوع ديگری هم مواجه هستیم 
و آن اين است که هر جا که بچه ها در باورهای دينی و اجتماعی خود دچار ترديد و 
شک شوند، انعکاس آن در بی رغبتی نسبت به درس دين و زندگی نمودار می شود و 

روشن است که نتیجة آن هم پايین آمدن نمره است.
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 شما در مدارس ایرانی خارج از کشور نيز تدریس کرده اید، نوع تدریس در این 

مدارس چه تفاوتی هایی با مدارس داخل ایران دارد؟

 در مدارس ايرانی خارج از کشور، شرايط به شکلی است که دبیران مجبورند به 
غیر از رشــتة تخصصی شان، درس ديگری را هم تدريس کنند که تناسبی با رشتة 
تخصصی شان ندارد؛ به همین دلیل هر قدر معلم، دانش گسترده تری داشته باشد، 
هنر معلمی را بهتر بداند و شیوه های مختلفی را برای تدريس تجربه کرده باشد، بهتر 
از عهدة کار برمی آيد. در آن مدارس معمواًل تعداد دانش آموزان کم است و دختران 
و پسران در کنار هم در کالس حضور دارند. بنابراين، بیان، زبان و کالم معلم و حتی 
مثال هايی که استفاده می کند بايد به گونه ای باشد که پاسخ گوی نیاز هر دو جنس 

باشد.
البته بچه ها تفاوت چندانی با بچه های داخل کشور ندارند، چون اغلب بچه هايی که 
آنجا هستند مدت کوتاهی، مثاًل يکی، دو سال بیشتر در آنجا نیستند و کم هستند 

بچه هايی که مدت طوالنی در اين مدارس تحصیل کنند. 

 ظاهراً از شما تأليفاتی با قلم ساده و روان برای معلمان و دانش آموزان به چاپ 

رسيده است. لطفًا نام ببرید.

 تألیفات و آثاری در زمینه های مختلف دارم، از جمله:
- به سرعت مهربانی در دلم خانه کرد )مجموعه راهکارهای معلمی(

- لذت های تحصیلی )رهنمودهايی به دانش آموزان برای مطالعه(
- تا پروانه شدن )تذکرات اخالقیـ  رفتاری به دانش آموزان(

- مجموعــة کتاب های کوچک پنجره با عناوين: خودشناســی، عدالت، خانواده، 
پیامبر اکرم )ص(، امیرالمؤمنین، سیدالشهدا و...
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- مجموعة کتاب کوچک »چشمة جاری« )بازنويسی احاديث غررالحکم(
- مجموعة کتاب کوچک »يک آسمان تازه« )بازنويسی احاديث قدسی(

- بازنويسی خطبة غدير
- راز هدية خدا در نامه های دخترانه )حجاب و عفاف(

- دلی به وسعت دريا )قصه های چند سطری از دفاع مقدس(
- کتاب کوچک »نیم رخ اخالق همسايگی«

- سی وشش حرف من )شبه شعرها(
- مجموعه سؤاالت طبقه بندی شده دين و زندگی سال سوم دبیرستان

 و سخن پایانی!

 معلمان دينی را دريابید! محتوای کاربردی و عملی مجله را باال ببريد و سطح 
علمی آن را متناسب با مخاطب تهیه کنید.
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موفقيت های سهيال اصالحی در یک نگاه:
ـ احراز عنوان معلم نمونه استانی در سال تحصيلی 84ـ  83؛

ـ معلم برتر منطقه در سال 80ـ  79 و نيز 86ـ  85؛

ـ شرکت در پژوهش های ستاد اعتال و کسب رتبه در آنها؛

ـ شرکت در جشنواره های برتر تدریس و کسب رتبة اول در منطقه و رتبه 

دوم و سوم استانی؛

ـ شــرکت در مسابقات تفسير قرآن در سال های مختلف و کسب رتبه در 

آنها؛

ـ شرکت در مسابقه داستان گویی قرآن کریم و کسب رتبة دوم؛

ـ شرکت در همایش های مختلف و ارائة مقاله در آنها مانند همایش بين المللی 

ســيمای پيامبر اعظم )ص( و برنامه های درسی، کنفرانس آموزش دینی و 

قرآن، جشنوارة سراسری شيوة های نوین تدریس معارف دینی، شيوه های 

نوین در آموزش سيرة پيامبر اعظم )ص( و...؛

ـ شرکت در جشنوارة ساخت کليپ ویدئویی و تقدیر از اثر ارسالی؛

ـ شرکت در سومين و چهارمين جشنواره عکس رشد؛

ـ پژوهش و داوری پرسش مهر؛

ـ طراحی سؤاالت امتحانی برتر؛

ـ تعامــل و همکاری با گروه دینی منطقة چهارده و مدرس دوره های ضمن 

خدمت منطقه؛



                                 

 تلفيق يا تفكيك؛ مسئله اين است! 
 دبيران استان مركزي در گفت وگو با رشد آموزش قرآن 

مهدي مروجي 
رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي

طبق قرار قبلی، با هدف گفت وگو به ادارۀ کل آموزش وپرورش اســتان 

مرکزی در شــهر اراک و خدمت همکاران محترمی رسيدیم که هریک از 

آن ها سابقة ممتدی در تدریس، به ویژه در درس قرآن و تعليمات دینی دارند.

در این گفت وگو خانم ها زهرا طهماسبی )سرگروه دینی و قرآن در استان 

مرکزی(، مژگان شفيع پور، اعظم رودبارانی، و آقایان حسين بابائی نيا و عيسی 

بهرامی )دبير دبيرستان( حضور یافتند و نظرات انتقادی و اصالحی خود را 

با هدف بهبود کيفيت متن درس های کتاب سال دوم دبيرستان و بهره وری 

بيشتر در تدریس، با ما در ميان گذاشتند که اینک خدمت شما تقدیم می شود.

é خدمت همکاران محترم عرض کنيم که كتاب دیني و قرآن پایه دوم متوسطه 

مرکز نقل گفت وگوی ما را می سازد. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی شویم که به 
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کتاب سال دوم دبيرستان منحصر می شود، به عنوان پيش درآمد گفت وگو، اگر 

دربارة کتاب دینی و قرآن سال اول دبيرستان نظری دارید، بفرمایيد.

شفيع پور: بنده امســال در کالس اول دبیرســتان اين درس را ندارم اما طبق 
گفته های ديگر همکاران،  در کتاب پاية اول آياتی هست که زياد با هم انطباق ندارند. 
چهار ساعتی که برای تدريس در اين پايه قرار داده اند، به دلیل آسان بودن درس ها، 
زياد اســت. محتوای کتاب پاية  دوم بیشتر و جاذبة آن هم برای دانش آموزان بیشتر 
است. با توجه به سه ساعت تدريس در پاية دوم، بهتر است ساعات تدريس پاية اول 

سه ساعت و پاية  دوم چهار ساعت باشد.
طهماسبی: بنــده در پاية  اول تدريس کرده ام. با عنايت به چهار ساعت تدريس، 
کتاب محتوای الزم را ندارد. برای مثال خوب است، در درس توحید، صفات ثبوتی و 
صفات سلبی خداوند واضح و شفاف تشريح می شد. شعر سعدی هم که برای بیان اين 
صفات آمده، به دلیل ويژگی شعر، گذرا گفته و رد شده است. بچه ها در بحبوحة بلوغ، 
بايد توحید را بهتر بشناسند. دو درس 14 )همدلی و همراهی( و 15 )ادب دوستی( 
در کتاب پاية اول بسیار آسان اند. خوب است اين دو با هم ادغام شوند. درس پانزدهم، 

تنها درسی است که حتی يک آيه از قرآن ندارد.
رودبارانــی: بنده کتاب پايــة  اول را تدريس نمی کنم اما بــا توجه به ارتباطی 
که با همکاران دارم، می  توانم بگويم، خوب اســت از چهار ســاعت تدريس در پاية 
اول، يک ســاعت به روخوانی قرآن اختصاص دارد. زيرا در پايه های باالتر بچه ها در 
روخوانی ضعف دارند و همین ضعف ســبب شده است تا زمزمة جدايی درس قرآن 
از درس تعلیمات دينی شنیده شود. حرف های خواهرم، خانم طهماسبی نیز به اين 
موضوع ارتباط می يابد. در اين کتاب بحث های عملی و کاربردی خیلی کم اند؛ مانند 
موضوع های اخالقی، مواجه شدن با مسائل اجتماعی، نوع رفتار با والدين، چگونگی 
رفتار با جنس مخالف که اين موردها در کتاب جايی ندارند و موضوع های ديگر هم 
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خیلی کم هستند.
بابائی نيا: بنده 32 سال سابقة تدريس دارم. لذا خواهش می کنم مؤلفان محترم 
به نکاتی که در اين جلســه گفته می شــود، عنايت کنند. در کتاب پاية اول اغالط 
اماليی وجود دارد. در کتاب پیش دانشگاهی نیز غلط اماليی ديده می شود که بسیار 
بد اســت و دانش آموز با طعنه و طنز با آن برخورد می کند و معلم هم نمی تواند آن 
را توجیه کند. در کتاب پاية اول، نشــانی آيات درست نیامده بود که البته بعد آن را 
اصالح کردند. بايد در تدوين کتاب قرآن و دينی، امانت داری را رعايت کرد. چه طور؟ 
برای مثال، اگر می خواهیم بخشی از يک آيه را نقل  می کنیم، الزم است ابتدای آن 
سه نقطه را بگذاريم يا در صورت لزوم، ابتدا و انتهای آن سه نقطه بگذاريم تا مشخص 

شود، آنچه آمده، تمام آيه نیست.
نکتــة ديگر قابل يادآوری اين اســت که اگر از ما بپرســند، کتاب قرآن و دينی 
اول دبیرســتان دربارة چیست، چه پاسخی داريم؟ همین پرسش را می  توان دربارة 

کتاب های پاية  ديگر مطرح کرد.

é در ابتدای کتاب، ذیل »سخنی با دانش آموزان« آمده است.

بابائی نيا: پراکنده چیزهايی دارد؛ مثل »آمادگی در انديشه و قلب«، »آهنگ سفر« 
و »قدم در راه« و شــکل هايی هم کشیده اند، ولی چه می خواهد بگويد؟ بايد بدانیم 
هندسة کتاب چیست تا رعايت اصول مربوط الزم شود. بايد هدف های کتاب به طور 

واضح بیان شوند.
همکار محترم خانم رودبارانــی، فرمودند دربارة رفتار با والدين نکته ای در کتاب 
نیســت، اما در درس 12 )صفحة 119(، آية 23 از سورة »اسراء« مربوط به والدين 
است: »و قضی ربک اال تعبدوا اال اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندک الکبر احدهما 
او کالهما فال تقل لهما اف و ال تنهرهما و قل لهما قوال کريما.« اما حرف درســتی 
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زدند که مباحث اخالقی به طور کلی در کتاب ها کم هستند، در حالی که رسول خدا 
)ص( فرمودنــد: »انی بعثت التمم مکارم االخالق«، و قرآن می فرمايد: »و انک لعلی 

خلق عظیم« )قلم/ 4(
پیغمبر خدا )ص(، اصاًل معلم اخالق است. اگر در کشور اخالق رعايت نشود، روی 

پیشرفت را نخواهد ديد.

é اکنون پرسش ها را دربارة کتاب پایة دوم با دوستان در ميان می گذاریم. اگر شما 

مؤلف کتاب قرآن و دینی کالس دوم دبيرستان بودید، از مجموع عنوان های اصلی 

کتاب چه عنوان هایی را حذف می کردید و چه عنوان هایی را می افزودید؟ چرا؟

شــفيع پور: درس چهارم کتاب پاية دوم، يعنی آنچه در باب »ثبات شخصیت« 
گفته شده، مبهم است. زيرا وقتی بچه ها به پیش دانشگاهی می رسند، دچار تناقض 
می شوند. در اين درس می توان تغییراتی به وجود آورد. از جمله تصريح کرد که روح 

آدمی نیز قابلیت تغییر دارد و ممکن است انسان کافر، مؤمن شود و به عکس.
در درس دهم با عنوان »اعتماد بر او«، آيات منتخب با محتوای درس هماهنگی 
ندارند يا اين هماهنگی خیلی کم اســت. آية 159 از ســورة »آل عمران« بیشتر به 
ويژگی های حکومت اسالمی مربوط می شود. برای اين درس بهتر بود از آيات سورة 

»شوری« استفاده می کردند.
در درس يازدهم، با عنوان »دوســتی با حق«، بهتر بود آية 47 ســورة »سبا« را 
می آورند: »قل ما سالتکم  من اجر فهو لکم ان اجری اال علی اهلل و هو علی کل شیء 
شهید«، يا آية 23 از سورة شوری را: »... قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودئ فی القربی ...« 
آيات 32 و 33 سورة »اعراف« هم در درس دوازدهم، با عنوان »فضیلت آراستگی«، 
و هم در معارف آمده اند و دربارة حقیقت معادند. وقتی بچه ها به پیش دانشــگاهی 
می رسند، می گويند ما اين آيات را دربارة فضیلت آراستگی خوانده ايم. بهتر است در 
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اين درس از سخنان رسول خدا )ص( و سخن امامان )ع( نیز دربارة آراستگی بیاوريم.
درس سیزدهم، با عنوان »زيبايی عفاف« خیلی مختصر است. در اين درس هیچ 
تعريفــی از حجاب و عفاف و حیا نداريــم و دربارة ارتباط حجاب و عفاف و حیا نیز 

مطلبی نیامده است.
طهماسبی: دانش آموزان کتاب دينی و قرآن پاية  دوم را شیرين ترين و جذاب ترين 

کتاب می دانند. هنگام تدريس هم دوست دارند به حرف های معلم گوش کنند.

é با آنچه گفتيد، آیا این کتاب سبب ترغيب دانش آموزان برای رجوع بيشتر به 

قرآن می شود؟

طهماسبی: در کالس مــن اين اتفاق افتاده است،  زيرا کتاب با اهداف مرتبط به 
هم تدوين شــده است و دانش آموز سرگردان نمی شود. ترتیب اهداف کتاب چنین 
است: اينکه خدای حکیم جهان را آفريد، بیان هدف از آفرينش، اينکه کل خلقت به 
سوی خدا می رود، انسان نیز يکی از مخلوقات است ولی رفتن وی به سوی خداوند 
با ديگر موجودات متفاوت است، دلیل تفاوت به ويژگی های انسان باز می گردد و اين 
ويژگی ها وی را از موجودات ديگر جدا می کند. اين ويژگی به ُبعد مادی انسان مربوط 

نمی شود بلکه حقیقتی فراتر از جسم دارد.
همین طور در ادامه، تأثیر ويژگی های منحصربه فرد انسان در عاقبت او بیان می شود 
)معادشناسی( و بعد اثبات لزوم معاد و اثبات عقالنی ديدگاه اسالم براساس عظمت 
و عدل خداوند می آيد. خوشــبختانه آيات مربوط هم پشــت سر هم و با توالی قرار 

گرفته اند.
اينجا يک نکته را بايد اضافه کنم؛ دانش آموزان به من گفتند که وقتی درس دهم، 
»دربارة بهشــت و جهنم« را می خوانیم، احســاس می کنیم در درس  جای موضوع 
اســباب و علل ورود به بهشــت و جهنم خالی اســت. بنده اين موارد را از »تفسیر 
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موضوعی قرآن«، جلد پنجم، معــاد در قرآن، تألیف حضرت آيت اهلل جوادی آملی 
استخراج کرده ام که در آن علت ها همراه با آيات مربوط آمده است. 

بايد يادآوری کنم که بهتر است آيات کتاب با ترجمه و تفسیر همراه باشند. ترجمة 
تحت اللفظی گويا نیست. اين نکته هم اهمیت دارد که ترجمه ها بايد در تمام پايه ها 
يکنواخت باشند تا دانش آموز با آن ها خو بگیرد و در امتحان و کنکور نماند. در بخش 

پیام آيات نیز بايد اين يکنواختی رعايت شود.

é آیا بخش ترجمة آیات به دانش آموز کمک نمی کند؟

طهماســبی: برخی از اين ترجمه ها تحت اللفظی اند. بچه ها هم که می خواهند 
ترجمه کننــد، از روی قرآن های متفاوت ايــن کار را می کنند که نتیجه گوناگون 
می شــود. به نظرم بهتر است اين کار را دفتر تألیف انجام بدهد و از يک ترجمه هم 
استفاده کند. به تمام همکاران هم اعالم  شود که از فالن ترجمه استفاده شده است 

تا بتوان به آن رجوع کرد.

é آیا اشکالی دارد که دانش آموزان با بهره گيری از لغات ترجمه شده خودشان 

این کار را بکنند؟

طهماسبی: نه، ولی ديده ام که بچه ها در کنکور دچار مشکل می شوند. زيرا آنجا 
به جواب مشخص نیاز داريم که يکنواخت هم باشد و همان در تست کنکور بیايد. در 
وضع کنونی، اختالف در ترجمه ها شايد سبب شود دانش آموزان گمان کنند که قرآن 

قابلیت ندارد از آن مطالب تستی استخراج کرد و همین سبب دلسردی شان شود.
رودبارانی: به آنچه همکاران فرمودند، نکتــه ای را اضافه می کنم. دانش آموزان 
می گويند آياتی که در کتاب پاية دوم آمده، به جای بشارت، به ما انذار می دهد و ما 
را فقط از قیامت می ترساند. بايد در انتخاب آيات دقت کرد که بشارت بیشتر باشد 
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تا سبب جذب شود. در نظرخواهی ای که روزهای اخیر کرده ام، دانش آموزان گفتند 
اينکه در کتاب اين نوع رفتار فقط انذار باشد، دافعه ايجاد می کند. وقتی آيات منتخب 
کتاب چنین اســت، همکاران وظیفه دارند آيات بشــارت را هم برای دانش آموزان 
بخوانند تا جاذبه بیشتر شود. اما به طور کلی، کتاب پاية  دوم، خیلی بهتر از کتاب های 
پاية ســوم و پیش دانشگاهی اســت. هم جذاب تر و هم پرمحتواتر است. اگر به آنچه 
دانش آموزان دربارة آيات بشارت و انذار اشاره کرده اند، توجه شود، خیلی خوب است. 

خودم به اين موضوع توجه نکرده بودم.
بابائی نيا: با ســخن خانــم رودبارانی موافقــم. در درس اول و دوم اين کتاب، از 
صفحه های 9 و 10. تصوير ترکیبات شــیمی آمده است که بنده در بیان آن ها برای 
دانش آموز در می مانم. به ويژه که دانش آموزان دارند شیمی و فیزيک می خوانند، ولی 
بنده که ســالیان پیش خوانده ام،  زياد به ياد ندارم. اگر هم برای مثال دربارة جدول 
صفحه 10 بپرسند، به عنوان معلم جرئت ندارم چیزی بگويم اما دانش آموز انتظار دارد 

از معلم نکات تازه ای بشنود.

é در کتاب »راهنمای معلم« می توان آن را تشریح کرد که این کار شده است.

بابائی نيا: بايد در حد فهم عمومی معلمان باشد،  تا همه بتوانند آن را به زبان خود 
بیان دارند. امیدوارم اين نوع مشکالت حداقل در کتاب »راهنمای معلم« حل شود.

é بفرمایيد آیا آیات موجود در هر درس به فهم متن کمک می کنند؟  آیا توالی 

موجود آیات در هر درس درست است؟

بابائی نيا: هم توالی دارند و هم به فهم متن درس کمک می کنند؛ گرچه اين دو 
ويژگی عمومیت ندارند اما دو درس اول و دوم، يعنی »جلوه های حکمت و تدبیر« و 
»با کاروان هســتی«، با درس بعدی ارتباطی ندارند. با توجه به موضوع درس ها بايد 
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اين ارتباط برقرار و حفظ شود.
شــفيع پور: آيات درس ســیزدهم با محتوای درس هماهنگی دارند ولی اين 
هماهنگی بسیار مختصر اســت. در درس های ديگر آيات گزيده با توالی آمده اند و 

هماهنگی هم دارند.

é مؤلفان در ابتدای کتاب خطاب به دانش آموزان نوشته اند:  »این کتاب به گونه ای 

نوشته شده است که در آموختن آن، حضور فعال و پویا داشته باشيد، توان فکری 

خود را به کار گيرید، احساس خویش را بيان کنيد، خالقيت های ادبی و هنری خود 

را نشان دهيد و باالخره مطابق موقعيت و سليقة خویش برنامه ریزی کنيد.« به نظر 

شما که به صورت مستقيم با دانش آموزان سروکار دارید، آیا چنين هدف هایی 

تحقق می یابند؟

طهماســبی: اين فرصت را کتاب فراهم می کند و ظرفیت تحقق آن را هم دارد 
ولی تنوع آيات خیلی زياد است. خوب است حداکثر دو آيه را برای کار بچه ها مقرر 
کنیم؛ زيرا حجم زياد آيات سبب خستگی بچه ها می شود و آن ها را از مشارکت در 
کار باز می دارد. برای مثال، در صفحة 67 ذيل »تدّبر در آيات« دربارة موضوع »معاد 
جسمانی«، شش آيه از چهار سوره مطرح شده است که زياد است. اکثر دانش آموزان 

اگر بخواهند مطلب را ياد بگیرند، در همان مورد اول می مانند.
رودبارانی: در اينجا مؤلفان مجبورند آيات متفاوت را از چند ســوره طرح کنند؛ 
زيرا اگر يکی از اين آيات نیايد، استدالل قرآن کريم بر معاد جسمانی ناقص می ماند 

و به نتیجة الزم نمی رسیم.
بابائی نيا: قباًل از ما دربارة کم و کیف کتاب سؤال هايی شد و ما هم پاسخ داديم 
امــا کتاب را اصالح نکردند. خوب اســت مؤلفان به حرف ها معلم ها توجه کنند. در 
صفحة 46 ذيل »ذکر نمونه ها« اين پرسش آمده است: »در سورة يوسف چهار رؤيای 
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صادقانه نقل شده است. دو مورد آن را بیان کنید و بگويید تعبیر اين خواب ها چه بود 
و چه کسانی آن ها را تعبیر کردند؟«

شــفيع پور: در صفحة 120،  ذيل »بیشــتر بدانیم«، متنی با عنوان »محبت با 
معرفت« آمده اســت که ادامة درس دهم، »دوستی با حق« است. پیشنهاد می کنم 
اين بخش به متن اصلی درس اضافه شــود که مفیدتر اســت. در وضعیت کنونی، 
دانش آموزان به آن توجه ندارند، زيرا »محبت بدون معرفت« ســر از وادی خرافات 

در می آورد.

é آیا کتاب قرآن و دینی پایة  دوم، این امکان را فراهم می آورد که دانش آموز برای 

مطالعة بيشتر به قرآن کریم رجوع کند؟

طهماسبی: به نظرم محتوای کتاب می تواند مشوقی باشد تا بچه ها به قرآن رجوع 
کننــد، اما در کالس فرصتی برای قرائت آيات نداريم. به ويژه که بچه ها در روخوانی 
قرآن هم مشکل دارند. زمانی که از دانش آموزان پیش دانشگاهی، امتحان روخوانی 
می گرفتیم، حتی در روخوانی ساده مشکل داشتند. بايد روخوانی را در برنامة درسی 
دورة راهنمايی گنجاند تا در دورة دبیرســتان اين مشــکل برطرف شده باشد. در 

دبیرستان چنین وقتی نداريم و کتاب هم چنین فرصتی را به معلم نمی دهد.
شفيع پور: با نظر خانم طهماسبی موافقم. کار ترجمه را هم بايد از دورة راهنمايی 
آغاز کنیم تا در دبیرستان مسلط شوند. برخی از دانش آموزان می توانند آيات کتاب را 

ترجمه کنند، ولی اگر ترجمة آيات نماز را بپرسیم، بلد نیستند.
رودبارانی: آموزش وپرورش بايد اين برنامه را اجرايی کند. خوشبختانه از زمانی 
که کار را از پايه شــروع کرده اند، دانش آموزان ابتدايــی دارند روخوانی را خوب ياد 
می گیرند. به همین دلیل ممکن اســت دانش آموز ابتدايی بتواند بهتر از دانش آموز 
پیش دانشــگاهی قرآن را بخواند. در دورة راهنمايی هم تا حدی تجويد و ترجمه را 
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ياد می گیرد.
اما دانش آموزانی که اکنون در دبیرستان هستند، هیچ کدام با چنین برنامه ای باال 
نیامده اند؛ لذا هــم در روخوانی و هم در ترجمه ضعیف اند. همکاران هم نمی توانند 
روخوانی کار کننــد؛ زيرا از برنامة اصلی درس و کتاب باز می مانند. ما بايد در دورة  

دبیرستان به محتوای کتاب بپردازيم تا دانش آموز از کنکور نماند.
ضعف روخوانی سبب شد که برخی از همکاران پیشنهاد کنند يک ساعت خاص 

به روخوانی قرآن در دبیرستان اختصاص داده شود.
بابائی نيا: همة آيات قرآن برای ترغیب آدمــی آمده اند، اما اينکه آيات منتخب 
کتاب و محتوای آن ســبب شود دانش آموزان به قرآن رجوع کنند، من نديده ام. در 
صفحه های 88 و 89، ترجمة چند آيه در متن آمده است، اما نشانی آيات را در پانوشت 
قرار داده اند. به نظرم اگر همین آيات را در قسمت »انديشه و تحقیق« به عنوان سؤال 
می آوردنــد تا دانش آموز برود دربارة آن ها تحقیق کند، بهتر بود. دانش آموز می رفت 
به قرآن مراجعه می کرد و نتايجی را که از آيات می فهمید، می نوشت و بیان می کرد.

در کتاب پاية  دوم از اين روش کم اســتفاده شــده اســت. در حالی که اين روش 
می تواند راهی باشد برای رجوع دانش آموز به قرآن.

é اگر درس قرآن را از درس دینی جدا کنند، برخی مشــکالت، از جمله مشکل 

روخوانی حل می شوند؟ یعنی از دورة تلفيق کنونی باز گردیم به دورة تفکيک.

طهماسبی: می شود اين کار را کرد، به شرط اينکه درس قرآن را دبیر متخصص 
به عهده بگیرد، نه اينکه با درس قرآن وقت های خالی را پر کنند. مثاًل دبیر فیزيک 
به دو ساعت کالس نیاز داشته باشد و او را به کالس قرآن بفرستند. به اين ترتیب، 

مشکلی حل نمی شود و وضع کنونی از آن بهتر است.
 شفيع پور: بنده هم همین نظر را دارم.
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بابائی نيا: بازگشــت به برنامة تفکیک، يعنی بازگشت به مشکل گذشته. زيرا در 
دورة تفکیــک درس دينی راه خودش را می رفت و درس قرآن هم در وادی ديگری 
جريان داشت و ارتباطی بین آن ها نبود اما اکنون که به اصطالح دورة تلفیق است، 
آيات مشخصی منطبق با موضوع درس انتخاب می شوند. البته می توان نارسايی های 
موجود را رفع کرد. تلفیق اين معنی را می رساند که »دينی و قرآن« جدايی ناپذيرند: 
»قــل ان صالتی و نســکی و محیای و مماتی هلل رب العالمیــن« )انعام/ 62(. بنده 
معتقدم نیســتم که دانش آموزان دبیرســتان قادر به خواندن قرآن نیستند. به اين 
علت که روخوانی تکرار نمی شود، از يادشان می رود. همة ما انگلیسی خوانده ايم اما 
االن نمی توانیم تمام يک متن را درست بخوانیم؛ زيرا تمرين نکرده ايم. اينکه از امام 
صادق)ع( نقل شده اســت، روزی 50 آيه قرآن بخوانید، بدون حکمت نیست. يک 

حکمت آن فراموش نکردن است.
رودبارانی: بايد چه کار کرد که دانش آموز به قرائت قرآن عادت کند؟

بابائی نيا: دانش آموز بايد احســاس کند، آنچه ياد می گیرد، حالل مشکالت وی 
خواهد بود. آن وقت حتمًا به آن مراجعه می کند که البته مســتلزم يک کار پیگیرانة  

فرهنگی است.

é درس دینی و قرآن، داعية سخن شما را دارد. آیا این درس به پرسش های وی 

پاسخ می دهد و حسن نياز به این مفاهيم را در زندگی، در وی برمی انگيزد؟

بابائی نيا: اين کتاب چنین نمی کند. در مجموعة چهار کتاب، فقط درس اعجاز 
قرآن که در کتاب پاية ســوم آمده اســت، تا حدی اين کار را می کند، ولی آنجا نیز 
کامل نیست. به ويژه که اين درس بايد در کتاب پاية اول دبیرستان بیايد تا دانش آموز 
احســاس کند، قرآن درس زندگی است. بايد درس های عملی را در کتاب بیاوريم و 
همچنین الزم است در درس قرآن از رايانه استفاده شود؛ يعنی کالس هوشمند باشد. 
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اين کار سبب عالقة دانش آموز می شود.

é آیات قرآنی همه زیبا و باجاذبه اند اما مــا داریم دربارة کتاب خاص صحبت 

می کنيم. به نظر شــما کدام درس کتاب پایة دوم بــرای دانش آموزان جذابيت 

بيشتری دارد؟

بابائی نيا: در درس دهم با عنوان »اعتماد بر او«، آية 159 آل عمران آمده است که 
خیلی روی دانش آموزان تأثیر دارد: »فبما رحمئ من اهلل لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ 
القلب النفضوا من حولک فاعف عنهم واســتغفر لهم و شاورهم فی االمر فاذا عزمت 
فتوکل علی اهلل ان اهلل يحب المتوکلین«  اين آيه به روشــنی می گويد که اخالقیات 
درس عملی رسول خدا )ص( است و واقعًا همه تحت تأثیر قرار می گیرند. قباًل اشتباه 
بود که همیشه از جنگ های رسول خدا )ص( می گفتیم. بايد اين نوع آيات در کتاب 
بیايند تا مشخص شوند، چرا پیغمبر اســالم )ص( رسول محبت است؛ رسولی که 

خداوند او را با »خلق عظیم« خطاب می کند: »انک لعلی خلق عظیم« )قلم/ 4(

é یکی از هدف های کتاب ایجاد انس بين قرآن و دانش آموزان است. این هدف تا 

چه حد جامة عمل می پوشد؟

شفيع پور: درس سوم، با عنوان »سرمايه های انسان«، به اين امر کمک می کند. 
به ويژه آية 70 ســورة اسرا که در کتاب آمده، سبب ارتباط با قرآن می شود؛ زيرا بر 
ارزش انسان در قرآن و نزد خداوند تأکید می کند: »و لقد کرمنا بنی ءادم و حملناهم 

فی البّر و البحر و رزقناهم من الطّیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال.« 
وقتی در درس »زيبايی عفاف و حجاب« به اين نکته اشاره می شود که عزت نفس و 
فضیلت های خود را بايد با بی حجابی از دست ندهید، مفید می افتد. همین مثال هايی 
که دربارة حضرت مريم )س( و حضرت يوســف )ع(  گفته می شود، در ايجاد زمینة 
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انس با قرآن تأثیر دارد ولی بايد راه تعمیق آن هم فراهم آيد.
به طور کلی هســتة اصلی انس با قرآن در اين کتاب وجود دارد و به همین علت 
کتاب را بچه ها دوســت دارند. به عبارت ديگر، آيات و محتوايی که به هم پیوســته 
باشــند، استمرار داشته باشــند و با عالقه ها و نیازهای دانش آموزان نزديک باشند، 

می توانند اين انس را تقويت کنند.
رودبارانی: کالس و کتاب بدون شــک بر بســیاری از دانش آموزان تأثیر مثبت 
می گذارند،  ولی بايد به وضع محیط اجتماعی بیرون از مدرسه هم توجه داشت که 
اين تأثیرات را کم رنگ می کند. ما توجه و عالقة بچه ها را در کالس شــاهديم ولی 
وقتی از مدرســه خارج می شوند، اتفاق ديگری می افتد. البته نه برای همه، ولی اين 

نکته واقعیت دارد.
بابائی نيا: وقتی آيات 278 و 279 ســورة »بقره« که مربوط به »ربا«ســت و در 
صفحة 162 آمده، مطرح می شود، دانش آموزان واکنش های حادی نشان می دهند و 
آن  ها می گويند. وضع بانک ها چنین و چنان است. بايد اين موضوع حداقل در کتاب 
»راهنمای معلم« به خوبی پخته و حاّلجی شــود تا معلم بتواند با اشراف به جمیع 
جوانب، آن را برای دانش آموزان تشريح و آنان را اقناع کند. اآلن می گويیم به فتوای 

مرجع تقلیدتان در رساله های عملیه عمل کنید.

é رجوع به فتوای مرجع تقليد، مشکلی را حل نمی کند؛ زیرا همة ما ناچاریم با 

بانک ارتباط داشته باشيم. از جنبة دیگر، موضوع مقررات بانکی، بحث حکومتی 

دارد و حاکم زمان )ولی فقيه( طبق نظر کارشناسان یا به اجتهاد خویش، می گوید 

در بانک داری اسالمی ربا وجود ندارد و هر عملی، نام خاص خود را دارد. گرچه این 

وضع مخالفانی هم دارد اما وقتی ولی فقيه به این مقررات اعتراضی ندارد و وجه 

شرعی و اقتصادی آن را می پذیرد، فتاوی مراجع دیگر، تأثيری در جریان عمل 
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ندارد. با این حال، جنبة اقناعی و استداللی موضوع سر جای خود محفوظ است. 

الزم هم است به انتقادها، اگر پاسخی هست، داده شود. وگرنه باید مشخص شود 

آیا بانک بدون ربا داریم یا خير. 

بهرامی: هدف ما در درس دينی و قرآن،  اين است که دانش آموز با قرآن انس پیدا 
کنند. اينکه ربا و واکنش دانش آموزان مطرح شد، درست است. به نظر من، موضوع 
ربا بايد در دانشگاه مطرح شود؛ زيرا مخاطبان ما در دبیرستان نمی توانند آن را هضم 
کنند. به جای بحث ربا، بايد تأثیر اخالق در معیشت را بیاوريم که متناسب با سن 
و ســال آنان است. همان طور که درس های »فضیلت آراستگی« و »دوستی با حق« 
چنین است. بنده معتقدم که در کتاب دينی و قرآن، با توجه به سه مرحلة آن، بین 
»انديشه و قلب« و »تقويت عزم و اراده« و بحث برنامه، تناسب چندانی وجود ندارد.

é مصداقی ذکر بفرمایيد.

بهرامی: برای مثال، در درس »واليت فقیه« کتاب پاية ســوم و همین موضوع 
ربــا در کتاب پاية دوم. مخاطب بیــن آنچه در جامعه می بیند، با آنچه در چارچوب 
کتاب آمده است، تفاوت می بیند و لذا دچار تعارض می شود که اين تفاوت ها ناشی 

از چیست.
دانش آموز می گويد: وقتی قرار اســت خمس و زکات بدهیم، پس مالیات چیست 
کــه بايد بپردازيم؟ اگر بحث حاکمیتی را مطــرح کنیم، ذهن دانش آموز نمی تواند 
آن را حالجــی کند و بپذيرد. بنابراين، به نظر بنده الزم نیســت گفته شــود و بايد 
آسیب شناســی کرد. بايد خودشناســی را جدی بگیريم. طرح توحید و معاد بسیار 
ضروری اســت. اگر انسان خود را بشناسد، پیش درآمدی برای جهان شناسی است و 

مقدمه ای می شود برای کمال انسان و خداشناسی.
در کتــاب پايــة دوم بحث خودشناســی ناچیز اســت. در درس اول اين کتاب، 
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می خواهیم از جهان شناســی به خداشناسی برســیم. خب الزم است همین جا به 
موضوع خودشناسی توجه الزم بشود.

در بحث بهشت و جهنم، ويژگی های هريک را می گويیم، اما از راه هايی که به بهشت 
و جهنم ختم می شوند، سخنی در کتاب نیست. با توجه به اينکه دنیا مزرعة آخرت 
اســت، پس بايد به دانش آموز بگويیم که چه راه هايی در اين دنیا به بهشــت و چه 

راه هايی به جهنم ختم می شوند.
بزرگ ترين درس علم اخالق، صبر اســت و در قرآن نیز بســیار روی صبر تأکید 
می شود، چیزی که جامعة ما بدان بسیار نیاز دارد و صبر يکی از راه های مهم رسیدن 
به بهشــت است. سعة صدر در جامعه و در خانواده کمتر ديده می شود. اين موضوع 

بايد در کتاب درسی بیايد.
معلم هم ابزار روزآمدی برای القای درس کتاب در کالس ندارد. فضای کالس بايد 
معنوی شود که در اين زمینه شخصیت خود معلم و دانش وی به همراه صداقت او، 

خیلی کارامد است.

é برسيم به این پرسش که دوستان دربارة جاذبة بصری کتاب که شامل طراحی ها، 

تصویرها، رنگ ها و حروف چينی کتاب می شود، نظرشان را مطرح کنند.

طهماســبی: جلد کتاب در وضعیت کنونی هیچ جاذبه ای ندارد. خوب است با 
منظره ای، تصويری يا طراحی، گیراتر و بامفهوم تر می شد.

رودبارانی: در صفحة 109 طراحی آمده اســت که هیچ مشــخص نیســت. در 
صفحه های ديگر هم چنین وضعیتی ديده می شود.

طهماسبی: طرحــی را که در صفحة 112 آمده است، بايد با دقت بسیار بررسی 
کرد تا دريافت که چیست. اين گونه طراحی برای کتاب دانش آموزی مفید نیست.

بابائی نيا: کتاب صفحه های کتاب پیش دانشگاهی، طراحی های هنرمندانه آمده اند. 
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اين گونه طرح ها و نقاشی ها، خیلی به فهم موضوع درس کمک می کنند. دانش آموز با 
ديدن طرح ها و نقاشی های مذبور، می فهمد که درس دربارة چیست.

در کتاب پاية  دوم هم می شــود همین کار را کرد. خوب است در کتاب راهنمای 
معلم طرح ها را برای معلم تشريح کرد تا در کالس بیان کند. اآلن متوجه نمی شوم، 

طرح صفحة 102 در درس دهم، برای چه هدفی آمده است.
شــفيع پور: تصويرهايی که در کتاب پاية اول آمده اند، جاذبه به وجود می آورند 
ولی در اين کتاب اصاًل تصوير نیامده است. طرح های کتاب پاية دوم نه مطلوب اند نه 

جاذبه دارند. تصويرها در فهم درس به دانش آموز کمک می کنند.

é جمع بندی همکاران این است که حداقل طراحی های تصویری کتاب مبهم اند 

و در حد ابزاری برای پر کردن کتاب آمده اند. وگرنه نه جاذبه دارند و نه به عنوان 

کمک کار و مدرسان برای فهم موضوع های درس از آن ها بهره گرفته شده است. 

در نهایت از جاذبه های تصویری در کتاب پایة  دوم خبری نيست.

بهرامی: بنده هم فقط می خواهم اين جمله را بگويم که تصويرها مبهم اند و هنر 
در خدمت متن کتاب نیست.

é آخرین پرسش ما این است که نظر شما دربارة ارزشيابی مستمر و غير مستمر 

چيست؟

رودبارانی: ارزشیابی مستمر کمتر مورد توجه است، زيرا روی قرائت و روخوانی در 
دبیرستان کار نمی شود. همکاران وقت اين کار را در پايه های دوم و سوم ندارند. چهار 
نمره ارزشیابی پايانی هم برای کســری نمرة دانش آموز ارفاق می شود، بدون اينکه 
امتحان و آزمونی در بسیاری از دبیرستان ها برگزار شود. يکی از علت های ضعف در 
روخوانی همین نبود ارزشــیابی است. می گويند چهار نمره ارزشی ندارد. بايد سطح 
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نمره را باالتر برد.
بهرامی: بايد بارم بندی را تغییــر داد. با توجه به بارم بندی کنونی، اگر بخواهیم 
برای هر غلط مقداری از نمره کم کنیم، از چهار نمره چیزی نمی ماند. به ويژه چیزی 
برای دانش آموزان ضعیف تر نمی ماند. بايد سطح نمره را باال ببريم و اگر نمی خواهیم 
محتــوای آيات موجود را تغییر بدهیم، حداقل يک جزء از قرآن را مخصوص قرائت 
در کتاب بگنجانیم و طبق آن نمره را با جزئیات منظور کنیم. البته به شــرط اينکه 
بارم بندی تغییر کند و نمره از 20 محاســبه شود. اين کار برای دانش آموزان انگیزه 

ايجاد می کند؛ هم برای دانش آموزان مستعد و هم برای دانش آموزان ضعیف.
بابائی نيا: بايد نمره جدا شــود. در مورد ارزشــیابی گفته شده است، از آياتی که 
ترجمة آن ها در کتاب آمده است، سؤال نکنید اما برای مثال در صفحة 33 فقط دو 
جمله از آيه مانده که دانش آموز بايد ترجمه کند. اين مورد سبب می شود دانش آموز 
آيات ترجمه شده را کنار بگذارد و به آن ها توجه نکند. نبايد اين آيات را از ارزشیابی 

حذف کنیم.
طهماسبی: در کارنامه بايد دو نمرة جدا منظور شود و هر نمره از 20 باشد.

é خيلی متشکریم. زحمت کشيدید. موفق باشيد.
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 تلفيق يا تفكيك؛ مسئله اين است 
گفت وگو با صديقه باقري و سهل البيع، دبيران درس »ديني و قرآن« 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
مهدي مروجي

 اشاره 
دبيران محترم، خانم صدیقه باقری، عضو گروه دینی و قرآن منطقة 6 و 

خانم سهل البيع، عضو گروه دینی و قرآن منطقه 3 تهران مهمانان این شمارة 

مجلة رشــد آموزش قرآن اند. گفت وگو با این دو تن در ادارة کل آموزش و 

پرورش شهر تهران انجام شد. آنان آرای خود را دربارة کيفيت کتاب های 

دینی و قرآن در دورة تلفيق و قبل از آن، آیندة این دو درس و برآوردشان 

از نوع رابطة دانش آموزان با موضوع های درسی، با مجله در ميان گذاشتند 

و گفتند که مجلة رشد باید چه راهی را برای بهبود کيفيت در پيش بگيرد. 

é یکی از مســائل مطرح در ميان دست اندرکاران و دبيران آموزش وپرورش، به 

درس دیني و قرآن مربوط می شــود. همان طور که می دانيد، جمعی از دبيران به 



202

گفت وگو با دبيران خواهر استان هاي كشور

بازگشت به وضع پيشين اعتقاد دارند و گروهی نيز وضع کنونی )دورة تلفيق( را 

می پسندند، با این شرط که اصالحاتی در مباحث درسی کتاب پدید آید. سرکار 

براساس اطالعات و تجربيات خود چه نظری دارید؟ استقالل این دو درس از هم 

را ترجيح می دهيد یا از وضعيت کنونی راضی هستيد؟ در هر حال چرا؟ 

 باقری: بنده هم زمانی که کتاب دينی در قالب »بینش دينی« و قرآن در قالب 
کتابی مستقل در اختیار دانش آموزان بود تدريس کرده ام و هم در دورة کنونی، که 
به دورة تلفیق اشتهار دارد، و درس قرآن و دينی تحت عنوان کتاب»ديني و قرآن« 
درآمده است. به نظرم تلفیق محاسنی دارد. از جمله در کتاب درسی اين دوره، آيات 
قرآنی آمده است كه دانش آموزان ضمن آشنايی با معنای کلمات، آيات را به فارسی 
ترجمه می کنند. اين کار سبب می شــود حتی اگر دانش آموز ماهی يک بار هم به 
ســراغ قرآن برود، کلمه های قرآنی برايش ناآشنا نباشند، زيرا در کالس آن ها را کار 

کرده است. 
آشــنايی دانش آموزان با بخشی از کلمات پر بسامد قرآنی، می تواند در آشنايی با 
قرآن به آنان کمک زيادی کند. امتیاز ديگر اين است که بر موضوع تدبر در قرآن نیز 
تأکید می کند. تدبری که در آية 82 سورة نساء، آية 24 سورة محمد )ص( و آية 29 
ســورة »ص« بدان پرداخته می شود. کتاب ديني و قرآن تا حدودی بچه ها را به اين 

هدف نزديک می کند. 
بنده نیز هنگامی که با دانش آموزان برای ترجمة آيات کار می کردم، می گفتم حال 
با توجه به ترجمه هايتان از آيات، بگويید چه پیام های کاربردی از آيات فرا گرفته ايد 
که در زندگی به کارتان می آيد. به بچه ها خیلی خوب و عملی نشــان داده می شود 
که قرآن واقعًا در متن زندگی ما حضور دارد. اما زمانی که کتاب قرآن و کتاب دينی 
جدای از هم بود، بچه ها مجبور بودند ترجمة آياتی را که مثاًل دربارة زکات يا قصص 

انبیا بود حفظ کنند. در آن دوره، فعال کردن ذهن بچه ها خیلی سخت بود.  
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بايد اشاره کنم، کتاب بینش دينی در دورة قبل برای بچه ها کتاب درسی سختی 
بود. حتی بچه هايی که در رشتة علوم انسانی تحصیل می کردند، مباحث اين کتاب، 
نسبت به درس هايی مانند جامعه شناسی و اقتصاد برايشان سخت تر بود. زيرا مطالب 
کتاب بینش دينی، مايه های فلســفی و پیچیده ای داشت؛ ضمن اينکه موضوع های 

درسی ساده و روان تشريح نشده بودند. 
کتاب »ديني و قرآن« کنونی هم نقص هايی دارد ولی در مقايسه با کتاب »بینش 
اسالمی« قديم محاسنی دارد که برخی را برشمردم. اضافه کنم که کتاب دورة قبل 
ظاهر نازيبايی داشــت؛ بدون عکس و طرح و سیاه و سفید. اما کتاب ديني و قرآن 
فعلي از آن حالت درآمده است. در اين دوره، به ويژه دست معلم باز است که بتواند 
بحث هــای کتاب را به صورت کاربردی تدريس کنــد. برای مثال، در اولین صفحة 
کتاب پاية سوم )قبل از درس اول( آية 24 سورة انفال آمده است: »يا ايها الذين آمنوا 
استجیبوهلل و للرسول اذا دعاکم لمايحییکم واعلموا ان اهلل يحول بین المرء و قلبه و 

انه الیه تحشرون«. 
در اولین جلســة کالس، اين آيه را که خطاب به مؤمنان اســت و آنان به چیزی 
دعوت شــده اند که زندگی می دهد، ترجمه کــردم و بعد به کمک دانش آموزان، در 
جدولي مشــخصات و ممیزات »انسان زنده« و »انســان مرده« را ثبت کرديم. در 
مرحلــة بعد، با عنايت به همین آيه، نیتجه گرفتیم آنچه را انســان زنده بدان نیاز 
دارد، از راه دين حاصل می شود. بنابراين، اگر دين چنان که بايد آموخته و تدريس 
شود، حاصلش کسب نشاط و شادابی و هدفمندی و تعقل است که می تواند به همة 

انسان ها از جمله دانش آموزان جهت بدهد. 
در نهايت، اگر تفکیک دوبارة درس، مستلزم بازگشت به وضع سابق است، همان 

معضل پیش خواهد آمد و بچه ها بايد کالس و درس خشک را تحمل کنند. 
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é به اعتقاد دست اندرکاران برنامه ریزی و تدوین کتاب درسی چنين نيست که 

اگر وضع كنوني نباشد، وضع قبلي باز گردد. فقط کتاب عوض می شود. استنادهای 

قرآنی سر جای خود خواهند بود و همان آیات در کتاب حفظ خواهند شد. 

باقــری: من دربارة متن حــرف نمی زنم. دربارة روش صحبــت می کنم. وقتی 
می گويیم قرآن کتاب زندگی و انسان سازی است و سعی داريم اين ويژگی قرآنی را 
به دانش آموز بفهمانیم، اگر درس قرآن را از درس دينی جدا کنیم، در اولین قدم و 

در عمل، خالف اين هدف و شعار عمل کرده ايم. 

é تفکيک به این صورت نخواهد بود که استنادهای  قرآنی حذف شود، بلکه درس 

قرآن شامل خواندن، ترجمه و تدبر خواهد بود اما در کتابی مستقل. 

باقری: با توجه به آنچه می فرمايید، کتاب دينی شــامل چه مطالبی خواهد بود؟ 
در کتاب دينی پاية سوم کنونی، وقتی می خواهیم دربارة حقانیت امام علی)ع( بحث 
کنیم، آن را به متن آيه ای که در کتاب دينی آمده است مستند می کنیم؛ برای مثال 
به آية تطهیر يا آية واليت. حال اگر کتاب اين درس مستقل شود و به روال سابق هم 

بازنگردد، کتاب جديد با چه محتوايی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد؟ 
همچنیــن اکنون هنگام بحث دربارة »وارثان زمین«، با اســتناد به آيات موجود 
در کتــاب، پیروان امام مهدی »عج« را وارثان زمین معرفی می کنیم. يعنی در دورة 
تلفیــق، موضوع های دينی و قرآنی با هم رابطــه دارند. ولی ما نمی دانیم در صورت 

تفکیک دوباره، بر سر اين موضوعات چه خواهد آمد! 

é یکی از دغدغه های مهم تعدادی از دبيران در وضعيت کنونی این است که به 

قرآن کمتر پرداخته می شود. اشکال آنها به این وضع این است که امکان پرداختن 

مســتقل به مباحث و نيازهای دانش آموزان به  قرآن را ندارند. این گروه یکی از 
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علت ها را کمی ساعت تدریس در وضعيت کنونی یعني دورة تلفيق می دانند. با 

توجه به ضعف برخي از دانش آموزان در آشنایی با قرآن، حتی در قرائت درست 

آیات، این مشکل بزرگ تر می شود. 

گروه موافق تفکیک دو درس )دبیران و برنامه ريزان( می گويند: در کتاب مستقل 
دينی، به صورت کنونی که مورد توجه شما هم است، عمل می شود، ضمن اين که 
درس قرآن نیز با مباحث آموزشی مستقل و ساعات مشخص تدريس خواهد شد. به 
اين ترتیب، کیفیت آموزش درس قرآن بهبود می يابد. در مجموع، موافقان می گويند 
طرح تفکیک نبايد تداعی گر بازگشت به وضع گذشته از نظر محتوايی باشد، بلکه اين 

تشابه فقط در ظاهر کار و آن هم در اصل تفکیک و استقالل کتاب هاست. 
باقری: اگر قرار است به ساعت درس قرآن اضافه شود، چرا اين کار را برای وضع 
کنونی لحاظ نمی کنند؟ می دانید که حجم کتاب دينی و قرآن پاية سوم، يک و نیم 
برابر حجم کتاب پاية دوم اســت، ولی فقط سه ساعت برای تدريس آن اختصاص 
داده اند. در حالی که کتاب پاية سوم را برای امتحان نهايی در نظر گرفته اند و معلمان 
بايد بیشتر با بچه ها کار کنند. به اين نکته هم بايد عنايت داشت که 25 درصد نمرة 
کنکور هم براساس نمرة امتحان نهايی دانش آموزان محاسبه می شود که بر اهمیت 
درس اين پايه می افزايد. پس مشــکل کمبود وقت به ويژه برای معلمان پاية سوم 
همیشگی است و اين معضل در اين پايه بیشتر از پاية دوم خود را نشان می دهد. لذا 
بنده پیشــنهاد می کنم بر تعداد آيات کتاب درسی کنونی بیفزايند اما همین حالت 
تلفیقی برقرار باشد و برای گرفتن نتیجة بهتر، ساعت کالس درس را هم اضافه کنند. 

به اين ترتیب، با افزايش زمان تدريس، امکان توجه به آيات هم به وجود می آيد. 
سهل البيع: ما بايد از تجربة تمام مدارس جمع بندی داشته باشیم. در بازديدی که 
از برخي مدارس تهران داشتیم، دانش آموزاني که آياتی از قرآن را خواندند، هیچ کدام 
بدون غلط موفق به قرائت نشدند. به همین دلیل می توان گفت زمان آموزش قرآن 
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کم است و الزم است افزايش يابد تا معلمان بتوانند زمان بیشتری را صرف قرائت و 
تمرين آن بکنند. 

é نظرتان این است که در وضع کنونی حق آموزش قرآن ادا نمی شود؟ 

ســهل البيع: بله! به نظرم بايد برای قرآن وقت خاصی در نظر بگیرند. در حالت 
تلفیق، امکان دارد از وقت درس قرآن برای تدريس دينی اســتفاده شــود؛ به ويژه 
معلمانی که به موضوع دينی بیشتر می پردازند يا با دانش آموزان »تست« کار می کنند، 
ناچارند از وقت آموزش قرآن بکاهند. در صورت جدا شدن کتاب درسی قرآن، امکان 
تدريس و تمرين بیشــتر اين درس در اختیار معلم قرار می گیرد و فرصت تالوت و 
ترجمــة آيات نیز افزايش می يابد. در مجموع، کیفیت قرائت و تالوت و آشــنايی با 
ترجمة قرآن بهبود می يابد. اما اين جدايی نبايد تا آن حد باشد که رابطة محتوايی 
اين دو کتاب کاماًل قطع شود. آيات کتاب درسی قرآن بايد چنان باشد که هر درس از 
قرآن با مثاًل يک درس از دينی مربوط باشد تا دانش آموزان ارتباط اين دو را دريابند. 
در حــال حاضر، در منطقة ما، دانش آموزانــی در درس »دين و قرآن« داريم که 
میانگین نمراتشــان زير 10 است؛ به ويژه در برخی از هنرستان ها و مدارس پسرانه 

اين ضعف بیشتر ديده می شود. 

éمشکل قرائت صحيح قرآن به دورة متوسطه مربوط نمی شود. باید به این موضوع 

در دورة ابتدایی توجه و حداکثر در دورة راهنمایی دنبال شود. 

سهل البيع: بنده با نظر شما موافقم. 

é شــما به عنوان معلمی که تجربة تدریس دارید و اکنون سرگروه درس دیني 

و قرآن در منطقة 3 هستيد، بفرمایيد در صورت تفکيک چه مباحثی را باید در 
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سهل البيع: موضوع ها بايد با کتاب درسی دينی مرتبط باشند. 

é به فرض که این ارتباط در تدوین کتاب ها برقرار شد، برای بهبود کيفيت قرائت 

قرآن چه نظری دارید؟ بــا عنایت به نگارش و کتابت قرآن های متعدد، چه نوع 

كتابتي از قرآن را برای آموزش رسمی از ابتدایی تا متوسطه پيشنهاد می کنيد؟ 

سهل البيع: به نظر من مشکل دانش آموزان در نداشتن تمرين است. برای اين کار 
وقت نمی گذارند. طبق بررسی ها و آمار به دست آمده، دانش آموزان در دوران تحصیل 
خیلی کم برای قرائت درســت آيات قرآن وقت صرف می کنند. ما در مرحلة اجرايی 

ضعف داريم. واقعًا با بچه ها کار نشده است. 
با عنايت به کتابت های مختلف قرآن، بايد بررســی شود که دانش آموزان با کدام 
نگارش بهتــر و راحت تر ارتباط برقرار می کنند و زودتر می توانند قرآن را درســت 
بخوانند. به اين دلیل، اکنون نمی توانم قرآن با کتابت خاصی را پیشــنهاد کنم. باز 
تأکید می کنم، ضعف اصلی به مرحلة اجرايی باز می گردد که برخي از معلمان برای 
اين کار وقت کافی نمی گذارند. لذا اين نارســايی در دورة ابتدايی ظهور کرده و در 
دوره های راهنمايی و متوســطه و دانشگاه با آنان همراه است، اگر خود دانش آموزان 
در صدد درست خوانی نباشند، همیشه با اين مشکل زندگی خواهند کرد. در نهايت، 
بايد بررسی شود که علل اين مشکل چیست؟ آيا از کتابت قرآن است؟ آيا معلمان 

قادر به آموزش درست نیستند؟ يا علت های ديگر دارد. 
باقری: به نظر من دانش آموزان بايد با تدبر و تفكر در آيات نیز آشنا شوند.

é سؤال این است که حق قرآن در آموزش دوره متوسطه ادا می شود یا خير؟ 

باقری: اصاًل ادا نمی شود. 
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سهل البيع: خانم باقری! چقدر از وقت کالس را صرف تالوت آيات می کنید؟ 
باقری: از بچه ها می خواهم اين کار را در خانه انجام بدهند؛ زيرا در مدرسه فرصت 

اين کار را نداريم. 
سهل البيع: به نظر من موضوع تدبر و تفکر در آيات قرآن بحث جداگانه ای است 
و بايد بدان پرداخت. اما تالوت و قرائت آيات هم موضوع مهمی است. به همین دلیل، 
دانش آموز دورة متوسطه بايد بتواند آيات را از رو، درست بخواند. اگر قادر به درست 
خواندن نباشد نمی تواند آيات را ترجمه و درک کند. به همین دلیل، در قدم اول بايد 

آيات قرآن را درست تالوت کند. 

é شما نظرتان را دربارة ضعف و قوت کتاب »دیني و قرآن« بيان نکردید. 

ســهل البيع: کتاب هاي ديني و قرآن خیلی بهتر از کتاب هاي دوره های قبل از 
تلفیق تدوين شده است. 

é چرا؟ 

ســهل البيع: زيرا در اين دوره، بین دينی و قرآن بیشــتر ارتباط برقرار شــده 
است. کتاب پاية اول خیلی زيباســت. در اين کتاب با طرح هدف های پايان پذير و 
پايان ناپذير، دانش آموزان درگیر اين بحث ها می شوند. زيرا اين موضوع برايشان جاذبه 
دارد. با اين حال، اين کتاب هم با هدف آرمانی فاصله دارد. بايد بحث های مورد توجه 
دانش آموزان بیشتر شود. اما کتاب سال سوم برای دانش آموزان هنرستان قابل هضم 
نیست. بنده براساس تجربة تدريس در هنرستان اين نکته را عرض می کنم. مباحث 

اين کتاب برای هنرجو سنگین است. بايد پی چاره بود. 

éخانم باقری، شما نمونه هایی از امتيازهای کتاب دیني و قرآن را برشمردید اما 
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نظرتان را دربارة نارسایی و نقص احتمالی این کتاب مطرح نکردید. 

باقری: در جاهايی بايد مطالب بیشــتر، اما ساده تر، روان تر و در قالب مثال باشد. 
برای نمونه به تازگی و شــادابی قرآن در کتاب در حد يک پاراگرف اشاره می شود، 
دانش آموزان توضیح ناچیز کتاب را کلیشــه ای و شعار تلقی می کنند. آنان متوجه 
شــادابی و طراوت دائمی و جامعیت قرآن به صورت يقینی نمی شوند و نمی توانند 

متوجه شوند که چرا قرآن کتابی برای همة زمان هاست. 
در کتاب سال سوم آمده است: »قرآن کتاب ديروز، امروز و فرداهای ماست« بدون 
اين که علت آن را توضیح دهد. لذا بچه ها بايد آن را حفظ کنند. متأسفانه حتی يک 
مثال قرآنی هم در اين باره ندارد. همین کتاب به تحدی و اعجاز قرآن نیز اشاره دارد؛ 
آن هم روی اعجاز لفظی قرآن تأکید می شود. متأسفانه در کتاب به موضوع هايی که 
می توانند پاسخی باشند به شبهه هايی که بچه ها با آن ها درگیرند، کمتر توجه شده 

است. 

é یکی از هدف های تلفيق کتاب های آموزش قرآن و دینی این اســت که نشان 

دهد دین و زندگی با هم ارتباط وثيق دارند. حال براساس آنچه فرمودید، می توان 

پرســيد با نتایج حاصل از تجربة شما، این هدف اساسی تا چه حد تحقق یافته 

است؟ تا چه ميزان دانش آموزان با عنایت به موضوع های کتاب درسی به چنين 

درکی از ارتباط دین و زندگی می رسند؟ 

سهل البيع: بايد به نیازها بیشتر توجه و پرداخته شود. 

é به عبارت دیگر معتقد به نيازسنجی هستيد؟ 

باقری: درست است، بايد نیازسنجی کرد. 
سهل البيع: پس از نیازســنجی می توان تغییرهای الزم را در محتوای کتاب به 
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وجود آورد. 
باقری: بنده هم تأيید می کنم که بايد حذف و اضافاتی در موضوع ها صورت بگیرد. 

é به فرض که پيشنهاد شما دربارة نيازسنجی و بعد تدوین کتابی براساس نتایج 

نيازسنجی عملی شد. آیا شما به ادامة وضع کنونی که از آن به دورة تلفيق یاد 

می شود، رضایت می دهيد یا می فرمایيد باید این دو درس از هم تفکيک شوند؟ 

سهل البيع: بايد بیشتر دربارة آن فکر کنم. در حال حاضر نمی توانم نظر قطعی 
بدهم. اکنون آيات با موضوع ها مرتبط اند. اگر در وضع تفکیک هم  چنین باشد خوب 
اســت. به عالوه، در صورت تفکیک معلمان وقت بیشتری دارند تا به آموزش بهتر 
قرآن بپردازند. به هر حال، بايد بیشــتر بررسی شود که کدام وضع بهتر و مفیدتر و 

کارامدتر است. 
باقری: به نظر من بايد دورة تلفیق ادامه يابد. با تفکیک کتاب ها باز هم بچه ها فکر 
می کنند قرآن چیزی جدای از دينی است. وقتی دينی و قرآن با هم و در يک کتاب 
درسی باشند، بچه ها قادر به حاشیه راندن آن نیستند. بنده با توجه به وضعیت نسل 

امروز چنین نظری دارم. 

é از این كه در این گفت وگو شركت كردید از شما تشكر مي كنيم.
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 معلمان را تغذيه فكري كنيم 
 دو تن از دبيران درس »ديني و قرآن« در گفت  وگو با مجله رشد آموزش قرآن 

رمضانعلي ابراهيم زاده گرجي
فریبا انجمي

 اشاره 
پنج شنبه روزي از ســال تحصيلی 90-89 در دبيرستان طلوع شهرك 

قدس حاضر شدیم و پاي ســخنان دو تن از دبيران با تجربة درس »دینی 

و قرآن« نشستيم؛ خانم ها بتول اكرام جعفري و زهرا ترابي هر دو 22 سال 

تجربه دارند و بخش بيشتر آن را در كالس درس گذرانده اند. آن ها با اميد 

به توجه و دریافت هایشان در درس دینی و قرآن و تأليف كتاب هاي درسي، 

اصالح نواقص موجود و نيز توجه به پربــار كردن دوره هاي آموزش ضمن 

خدمت، خواهان قراردادن امكانات كمك آموزشي كافي و مفيد در اختيار 

مدارس هستند.

این دو دبير با تجربه، با دغدغة زیاد، به ابعاد توطئه دشمنان اشاره دارند 

كه دانش آموزان را هدف گرفته اند تا آنان را نسبت به دین و آیينشان بدبين 
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كنند. به این دليل و به خاطر احســاس مسئوليت و تكليف، خواهان عطف 

توجه مدیران آموزش وپرورش به این معضل مي شوند و پيشنهاد مي كنند، 

دبيران این درس هرچه بيشتر با مسائل روز تغذیة فكري شوند تا بتوانند 

به پرسش هاي دانش آموزان پاسخ قانع كننده بدهند، شبهه هاي القایي را 

بزدایند و تردیدها را از ذهن آنان پاك كنند.

جمع بندي نظرات دبيران درس »دیني و قرآن« خانم ها اكرام جعفري و ترابي: 
1. حجم كتاب هاي درسي دينی و قرآن زياد است و وقت تدريس كم.

2. دوره هاي آموزش ضمن خدمت از نظر محتوايي بسیار ضعیف برگزار مي شوند.
3. هنگام تغییر محتواي كتاب هاي درســي بايد به آراي دبیران با سابقه نیز توجه 

كنند.
4. عمده تغییرات اعمال شــده در كتاب هاي درســي »ديني و قرآن«، نســبت به 

كتاب هاي قبلي نزول كیفي داشته است.
5. دانش آموزان در درست خواني و روان خواني قرآن بسیار ضعف دارند. و بخش قرآن 

كتاب هاي ديني و قرآن در كالس ها به درستي انجام نمي شود.
6. چرا مجلة رشد آموزش قرآن را براي مدارس نمي فرستند تا در دست رس دبیران 

قرار گیرد و از آن استفاده شود؟
٭٭٭

éرشد آموزش قرآن شنوندة نظرات انتقادي و اصالحي شما دربارة درس و كتاب 

»دینی و قرآن« است.

اكرام جعفري: ابتدا بايد از كساني كه نام كتاب را از »بینش ديني« به » دينی و 
قرآن« براساس آيات قرآن كريم تغییر دادند، تشكر كنم. گرچه كتاب بینش ديني خوب 

بود، ولیكن درس »دينی و قرآن« ما را وامي دارد با دانش آموزان بیشتر كار كنیم.
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نكتة اول اين اســت كه درس »دينی و قرآن« در حد دانش باقي مانده اســت. به 
همین علت، بچه ها از نظر اطالعات و دانش ديني در سطح خیلي خوب قرار دارند. 
براي مثال در كنكور، تست هاي مربوط به معارف اسالمي را خوب مي زنند و رتبه هاي 
خوبي هم مي آورند، ولي بايد محاســبه شود كه دانش آن ها چه قدر جنبة عملي و 

رفتاري به خود گرفته است. اين بسیار اهمیت دارد.
گاهي رفتارهاي دانش آموزان پیش دانشــگاهي نشان مي دهد، با وجود اين كه ده 
ســال تعلیمات ديني و قرآن را آموزش ديده اند، ولي میان آن چه خوانده اند و آن چه 
مــي كنند، تضاد وجود دارد. مي خواهم بدانم، به چه علت درس »ديني و قرآن« در 

حد دانش باقي مانده است؟ آسیب شناسي اين موضوع اهمیت دارد.
ترابي: يكي از مشــكالت ما به عنوان دبیر درس »ديني و قرآن«، نداشــتن وقت 
كافي براي تدريس است، زيرا حجم كتاب زياد است. تمام همكاراني كه آموزش اين 
كتــاب را به عهده دارند، مي دانند برخي از درس ها وقت زيادي مي طلبند، زيرا بايد 
روي آن ها توقف و كار كرد. لذا با عنايت به متناسب  نبودن زمان در اختیار و حجم 
بسیار كتاب، مجبوريم برخي درس ها را با مروري گذرا، رد كنیم. كمبود وقت براي 

ما مشكل زاست. 
مشكل ديگر از آن جا ناشي مي شود كه ما در كالس تأكید داريم كه فرق آموزه هاي 
كتاب »ديني و قرآن« با كتاب هاي درسي ديگر اين است كه آن چه را از درس هاي 
اين كتاب فرامي گیريم، بايد در رفتار ما تجلي بیابد و در زندگي خود را نشان بدهد. 
نمرة 20 در اين درس، بايد نشانگر تغییر رفتار ما تا آن حد باشد كه اطرافیانمان آن را 
دريابند. در حالي كه ما روي اين نكته وقت مي گذاريم، اما در امتحان نهايي مشاهده 
مي شود، كلیة ســؤال هاي درس »ديني و قرآن« مانند سؤال هاي فیزيك و رياضي 
است و روي كلمه ها و نكته هاي جزئي بسیار تأكید مي شود و دانش آموز را به حفظ 
مطالب وامي دارد. اين گونه طرح ســؤال، دانش آموز را وامي دارد به محفوظات ذهني 
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بیفزايد و از توجه به عمل بازبماند. به همین علت، بنده به عنوان معلم مجبور مي شوم 
در كالس به اين موضوع توجه داشته باشم و به دانش آموزان ياد بدهم كه چگونه در 
امتحان به چنین پرسش هايي پاسخ بدهند. اين كار مستلزم وقت و موشكافي است و 

وقت مي برد؛ در حالي كه ما در حد آموزش متداول نیز كمبود وقت داريم.
ما در دورة كالس هاي آموزش ضمن خدمت، به مدرســان محترم گفتیم كه سه 
ساعت مقرر كنوني براي اين درس كم است؛ يا بر ساعت آموزش بیفزايند يا حجم 
كتاب را كمتر كنند. اين حجم از كتاب براي تدريس مســتلزم داشتن چهار تا پنج 

ساعت وقت آموزشي در هفته است.

é خانم اكرام جعفري شما به موضوع آسيب شناسي موردنظرتان بپردازید.

اكرام جعفري: قبل از پرداختن به موضوع آسیب شناسي بايد اعالم كنم، به اين علت 
كه خداشناسي فطري است، دانش آموزان ذاتًا زمینة پذيرش مطالب مذهبي را دارند 
و گرايش به دين در رفتار بچه ها مشهود است، اما شناسايي عواملي كه سبب فاصله 
گرفتن آنان از فطرتشان مي شود نیز اهمیت دارد. يك عامل، تضاد فرهنگي میان دبیر 
ديني و قرآن با خانوادة دانش آموزان است. گاهي اين تضاد خود را نشان مي دهد كه در 
جاي خود به آن مي پردازم. البته براي از میان بردن تضاد، مي توان مثاًل هر بار يك رفتار 
و عمل را در كالس موضوع تمرين قرار داد. براي مثال من دو هفته را اختصاص مي دهم 
به چگونگي كنترل خشم، يا احترام به پدر و مادر. در حقیقت همان موضوع هايي در 
اين كار موردنظرند كه در قرآن بر آن ها تأكید شده است. البته به چنین كاري نمره اي 
اختصاص نمي دهم تا مبادا كسب نمره، آن ها را به انجام تمرين وادارد، بلكه توجه آن ها 
را جلب مي كنم به نتیجة آن؛ هركس به اين تمرين ها عمل كند، آثار مفید و مثبتش 
را در زندگي خود خواهد ديد و عمل نكردن به آن ها بر زندگي تأثیر منفي مي گذارد. 
اين روش تا حد قابل قبولي موفقیت آمیز است كه نشانگر زمینة پذيرش در بچه هاست.
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é آیا شما از نزدیك بر این موفقيت ها شاهد بوده اید؟

اكرام جعفري: بلي! تقريبًا دو ســال اســت دارم اين كار را انجام مي دهم. براي 
اين كه دريابم چرا از دانش خود بهره نمي گیريم و بدان عمل نمي كنیم؟ لذا با كمك 
دانش آموزان، با شناســايي نكات منفي و بررســي ضعف رفتار، آن ها را يادداشــت 
مي كنیم. بعد بچه ها مي آيند تجربه هاي خود را در زمینة موضوع هاي مطرح شــده 
مي گويند. از جمله برخي از آنان، از اين كه توانسته اند خشم خود را كنترل كنند، يا 
به پدر و مادرشان احترام بگذارند، ابراز مّسرت مي كنند. درباره نماز نیز از اين روش 

استفاده كرده ام و شكر خدا تا حدي نتیجة مثبت گرفته ام.

é آن چه را كه شما عامل موفقيت مي دانيد، آیا زمينه اي در كتاب درسي »دیني و 

قرآن« هم دارد؟ منظورم این است كه كتاب براي بهره گيري از این روش كمكي 

كرده است؟

اكرام جعفري: اصــاًل! اما هدف كتاب »ديني و قرآن« غیر از اين نیســت كه 
دســتورات قرآن را انجام دهیم. در حقیقت كتاب راهنماي زندگي ما، قرآن است و 

قرآن راه هاي رسیدن به موفقیت را به ما نشان مي دهد.

é با دانش آموزان كدام پایه این تمرین ها را انجام مي دهيد؟

اكرام جعفري: با دانش آموزان اول و دوم متوسطه.

é این روش را كه موفق مي دانيد، آیا در مناطق متفاوت آموزش وپرورش آزموده اید؟

اكرام جعفري: در مناطق ديگر به صورت غیرمستقیم انجام مي دادم، ولي از سال 
تحصیلي گذشته در اين مدرسه به صورت مستقیم اجرا مي كنم. البته كمبود وقت 
سبب مي شــود در تمام كالس ها نتوانم پي گیر اين روش باشم، ولي موضوع تا حد 
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ممكــن در برنامة كاري ام قرار دارد. زيرا از اين طريق بچه ها را به تفكر و تدبر دربارة 
اعمالشان وامي دارم.

é خانم اكرام جعفري، سركار به آسيب شناسي در درس »دیني و قرآن« اشاره 

كردید، خوب است ادامه مطالب خود را بفرمایيد.

اكرام جعفري: وجود تضاد فرهنگي بین خانواده ها و برخي از دســتورات كتاب 
»ديني و قرآن«، يكي از آن هاســت. در مواردي دانش آموزان با آن چه در كتاب آمده 
است، بسیار بیگانه اند؛ از جمله حجاب يا دست دادن با نامحرم. چنان در میان برخي 
خانواده ها عادي است كه به قول خودشان، آن را »بدون منظور« مي دانند، زيرا با اين 
فرهنگ در خانواده رشد كرده اند و داشتن حجاب و دست ندادن با نامحرم را به عنوان 

»دستور ديني« نمي شناسند.
دوم، مي دانیم كه رسالت رسانه هاي ارتباط جمعي ما، آگاهي  دادن به جامعه است 
تا به آنان بینش ببخشند. متأسفانه بین اكثر دانش آموزان با رسانه هاي داخلي فاصله 

به وجود آمده است.
سوم،  دانش آموزان فكر مي كنند كه دين را بايد از افراد ياد بگیرند. اگرچه بارها يادآور 
مي شويم كه نبايد چنین باشد، بلكه الگوهاي ما بايد پیامبر )ص( و امامان )ع( باشند، اما 
آنان افراد عادی را الگو قرار مي دهند، لذا وقتي كار خطايي از افراد سر مي زند، آن را به 

پاي دين مي نويسند. به اين ترتیب، به باورهاي ديني آنان ضربه وارد مي شود. 

é این نكته در جامعه قابل مشاهده است؛ یعني وجود تضاد در جامعه، در خانواده، 

در مدرسه و بين افراد با هم. اما باید به این پرسش پاسخ داد كه درس »دینی و 

قرآن« باید چه راهكارهایي ارائه دهد تا این تضادها بين دانش آموزان به حداقل 

برسد؟
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اكرام جعفري: بايد محتواي اين درس را براي بچه ها جذاب كنیم. دانش آموزان 
در راهنمايي درس ديني را به صورت داستان فرامي گرفتند، اما با پاگذاشتن به كالس 
اول دبیرستان، ناگهان در اين درس با »تدبر در قرآن« مواجه مي شوند كه هضم آن 
برايشان مشكل است و در اين ارتباط احساس سنگیني مي كنند و واكنش تند نشان 
مي دهند. طرح ناگهاني و دفعي تدبر، از نكات مثبت درس »ديني و قرآن« مي كاهد. 
انتظار بنده به عنوان دبیر اين درس اين بوده است كه تغییرها سنجیده تر اعمال شود. 
همكاران ما تغییرات درس »ديني و قرآن« كالس دوم را مثبت نمي دانستند. آيا فقط 
مؤلفان به اين نتیجه رســیده اند كه بايد در درس تغییر به وجود بیايد يا تغییر علل 
ديگري دارد؟ اين نوع تغییر، از جاذبة درس براي دانش آموز مي كاهد و بین محتواي 

درسي و دانش آموز شكاف ايجاد مي كند.
ترابي: كتاب هاي پايه هاي اول، دوم و سوم دبیرستان حاوي موضوع هاي بسیاري 
است. فراواني موضوع و دقت كم سبب شده است كه به برخي از آن ها فقط اشاره اي 

شود.
در كتاب ســال دوم، يكي از دروس به »رشــد« اختصاص دارد. كتاب قبلي حق 
مطلب دربارة اين موضوع را بهتر ادا مي كرد، ولي كتاب جديد، به سرعت از موضوع 
رشد رد مي شود. با اين حال، بنده پیرامون موضوعي مثل »نفس اّماره« يا »شیطان« 
يك تا دو جلســه بحث مي كنم و به بچه ها هم فرصــت اظهارنظر مي دهم. به اين 
ترتیب، آن ها با طرح تجربه هاي تلخ خود ـ كه بیشتر دربارة دام هاي شیطاني است 
ـ با يكديگر تبادل تجربه مي كنند كه برايشــان مفید و آموزنده است. البته ابتدا به 
ساكن، تمام مسائل مربوط به اين موضوع ها را مطرح نمي كنم، اما پس از اظهارنظر 
دانش آموزان، آن وقت رشــتة بحث را به دست می گیرم و به صورت مشاوره، راه هايی 
را برای ســد کردن نفوذ شیطان پیشنهاد می کنم. لذا آن چه در کتاب آمده است، با 
استفاده از تجربه ها و دانسته های دانش آموزان تبیین می شود و دخالت دانش آموزان 
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در بحث، بر آنان تأثیر مثبت بیشتری دارد.
يکی از مشکالت به ويژه در مناطق شمال تهران نفوذ فرهنگ غربی در خانواده هاست، 
تا آن حد که بیشترشــان رسانه های ارتباط جمعی و خبری کشور را غیرقابل اعتماد 
می دانند. منبع خبری بچه ها، بیشتر تلويزيون های ماهواره ای است و بدان ها اعتماد 

دارند.

é به چه دليل چنين احساسی دارید؟

ترابی: از اين ُبعد که بايد به عنوان معلم از نظر فکر و دانش دينی بسیار غنی باشم.

é به نظر من در طول سال های آموزشی، به این پرسش مقدر دانش آموز پاسخ داده 

نشده است که چرا بشر دین نياز دارد؟ اصاًل »دین« چيست؟ آیا بشر باید دین داشته 

باشد؟ به نظر می رســد آموزش و پرورش ما در حوزة دین بيشتر درصدد تحریک 

عواطف بوده اســت تا بخواهد تعقل را در دانش آموزان تقویت کند و رنگ عقالنی 

و استداللی به مبنای اعتقادی ببخشد. به ویژه در زمان حاضر، باید به این سؤال ها 

و مشابه آن ها پاسخ مقتضی بدهد تا راه نفوذ فرهنگ غربی بازنماند. باید این نوع 

واکنش ها، نظام آموزش و پرورش ما را هشيار کند تا به دنبال سد رخنه ها باشند.

ترابی: منظور بنده نیز همین اســت. بايد منابعی را که در بچه ها شــک ايجاد 
می کنند، شناخت. ما اکنون دربارة اين منابع و جريان ها آگاهی نداريم. البته دربارة 
معاد، نبوت و امامت اطالعات الزم را برای پاســخ گويی به پرسش های دانش آموزان 
دارم، ولی دربارة جريان و منابع معاند ندارم. کاماًل مشخص است برخی از سؤال هايی 
که دانش آموزان در کالس طرح می کنند، بدون شک از جاهايی به آنان القا می شود.

نمونه ای را بازگو کنم عده ای از همکاران آموزشــی و پرورشی دو هفته به مدرسة 
ما می آمدند تا در کالس ســخن رانی يکی از خانم ها دربارة حجاب شــرکت کنند. 
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دانش آموزان نیز در اين جلســات شرکت می کردند. پرســش هايی را که برخی از 
دانش آموزان مطرح می کردند، در حد دانش آموزان دوم و سوم دبیرستان نبود. برداشت 
من اين بود که پرسشگر با شرکت در جلساتی يا از طريق سايت ها پرسش هايی به وی 
القا می شود؛ آن هم از جنبه منفی. مدتی است که عده ای از دانش آموزان، »تحريف 
قرآن« را مطرح می کنند. به ويژه وجود »قرآن کريم« به عنوان يکی از داليل »ختم 
نبوت« در کتاب »دينی و قرآن« آمده اســت. بچه ها می گويند، چه طور می خواهید 
ثابت کنید قرآن تحريف نشده، در حالی که کتاب های آسمانی ديگر تحريف شده اند. 
بنده اطمینان دارم القای اين شــبهه توســط ديگران به بچه هاست تا به اين هدف 
برسند و جا بیندازند که قرآن نیز مانند ديگر کتاب های آسمانی تحريف شده است. 
چنین القاها و پرسش هايی نیز اين موضوع را تعقیب می کند که بگويند »دين« تاريخ 
مصــرف دارد و قرآن ديگر کاربردی ندارد. يعنی در همة مبانی و ارکان دين شــک 

به وجود می آورند.

éعده ای از همکاران آموزشی می گویند، ازجمله نارسایی ها و کمبودهای کتاب 

»دیني و قرآن«، کمتر پرداختن به جاودانگی قرآن با ارائة آیات و روایات است. 

به نظر شــما اگر این موضوع به صورت بهتر و بيشتر در کتاب درسی بياید، یا از 

طریق امکانات کمک آموزشی یا تشکيل کالس های ضمن خدمت بدان پرداخته 

شود، می تواند در مواجه شدن با این نوع پرسش ها یا شبهه ها، کمک کند تا پاسخ 

مقتضی و قانع کننده به دانش آموزان بدهند، نظر شما چيست؟

ترابی: برداشــت من اين است که در چند سال اخیر، برگزاری دوره های آموزش 
ضمن خدمت بدون کیفیت و در حد رفع تکلیف اند. کسی که در هفته دو روز و هر روز 
چهار ساعت در کالس می نشیند، انتظار دارد بار محتوايی آن خوب باشد و مطالب و 
اطالعات سودمندی دريافت کند، اما اين کالس ها نه تنها سودمند نیست، بلکه تکرار 
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دانسته های شرکت کنندگان اســت. اين دوره ها بايد دبیران را از اطالعات جديدی 
که در دست رس نیســت، غنی کنند. اگرچه دبیران درسی دينی و قرآن، احساس 
مسئولیت می کنند و با رجوع به منابع می کوشند. دانش قرآنی خود را افزايش دهند 
اما آموزش و پرورش هم نبايد در قبال مســئولیتش قصور کند. جالب است بدانید، 
معلمی که در کالس آموزش ضمن خدمت شــرکت می کند، هنوز اطالع ندارد که 
کتاب راهنمای معلم چاپ شده است يا از تغییر کتاب سال دوم بی خبر می ماند. بنده 
هفتة اول مهرماه وقتی سرکالس رفتم، از موضوع آگاه شدم. به اطالع رسانی نادرست 
آموزش و پرورش معترضم، چرا نبايد دربارة تغییر کتاب حتی يک بخش نامه به دست 
معلم برسد؟ بايد خبر چاپ کتاب راهنمای معلم به همة مناطق برسد و نمونة کتاب 

نیز موجود باشد تا آن را در اختیار تمام معلمان قرار دهند. 

é اشاره داشتيد كه کتاب های راهنماي معلم را برایتان نفرستاده اند، آیا آموزش 

ضمن خدمت داشتيد؟

ترابی: خیر! نه اطالع رسانی شد و نه دورة  آموزش ضمن خدمت داشتیم. اول مهر 
وقتی ســرکالس رفتم، ديدم کتابی که در دست دانش آموزان است، تغییرات دارد. 

دورة  آموزش ضمن خدمت ما تازه از 9 آبان ماه شروع شد.
اکرام جعفری: همکارم تقريبًا بیشتر مسائل را گفتند. خیلی گذرا تأکید می کنم 
که جامعه در مقابل تهاجم فرهنگی قرار دارد. مقام معظم رهبری بارها به اين موضوع 
اشاره کرده اند. پرسش بنده اين است: »برای مقابله با تهاجم فرهنگی چه کرده ايم؟«

اکثــر همکاران می گويند، دانش آموزان در کالس پرســش های خاصي را مطرح 
می کنند. كه ظاهراً از جايي هدايت مي شود، پرسش هايی مثل »از کجا می دانید قرآن 
تحريف نشده اســت؟« يا »رعايت حجاب چه لزومی دارد؟«، پرسش های مشترک 
عده ای از دانش آموزان است که نشان می دهد آنان از منبع يا منابعی خط می گیرند. 
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بنابراين بسیار مهم است که معلمان بدانند، در مقابل پايگاه های اينترنتی خط دهنده، 
چه پايگاه های ديگری برای مقابله با شبهه ها وجود دارد. ضروری است معلمان تغذية 
فکری شــوند تا بتوانند به صورت روزآمد، دانش آموزان را آگاه و به پرسش های آنان 
پاسخ دقیق و قانع کننده بدهند. اکثر همکاران در حوزة مسائل فکری، خوب تغذيه 
نمی شوند و اطالعات الزم و مقتضی در اختیار آنان قرار نمی گیرد. آيا نهادی يا فردی 

وجود دارد که با جمع کردن تمام سؤال ها و دسته بندی، به آن ها پاسخ بدهد؟ 
همه می گويند کالس های انحرافی به نام عرفان زياد شده است. دانش آموزان هم 
می گويند به چنین کالس هايی می روند. وقتی در اين باره صحبت می شود، می توان 

دريافت که اين عده، غیرمستقیم در حال از دست در رفتن هستند.
پیشنهاد بنده اين است که حداقل در دوره های آموزشی سؤال های دانش آموزان را 
جمع آوری و به آن ها پاسخ بدهند تا همکارانی که به صورت مستقیم با دانش آموزان 
ارتباط دارند، قادر به ارائة پاســخ های الزم باشند. پايگاه های اينترنتی انحرافی را به 
همکاران معرفی کنند و نیز نشانی پايگاه های خوب زيادی را که برای مقابله وجود 
دارد، در اختیــار ما قرار دهند. بنده وقتی پايگاه تبیان را ســر کالس معرفی کردم، 

بچه ها متعجب بودند که چنین سايتی هم وجود دارد.

é خرداد ماه امسال، ســرگروه های درس »دینی و قرآن« استان ها در نشست 

مشهد، قرار گذاشتند هر استان که پایگاه های اینترنتی مفيدی را می شناسد یا 

سایت هایی را که خود اداره می کند، به دیگران اطالع بدهد و آنان نيز در سطح 

مناطق اطالع رســانی کنند. آیا در این زمينه خبری دارید؟ آیا فصل نامة رشد 

آموزش قرآن، به شما می رسد؟ اگر مطالعه می کنيد، تا چه حد قابل استفاده است، 

یعنی مسائل مبتال به معلمان هنگام تدریس را مطرح می کند؟

ترابی: دربارة پايگاه ها هیچ خبری به ما نرسیده است. رشد آموزش قرآن را هم در 
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چند سال اخیر نديده ام يا خیلی در دست رس نبوده است.
اکرام جعفری: قباًل اين مجله در کتاب خانة مدرسه موجود بود. ولی مدت هاست 

آن را نمی بینم.

é اگر امسال در ماه مبارک رمضان به نمایشگاه قرآن کریم می آمدید، می توانستيد 

به عنوان معلم درس دینی و قرآن، مشــترک شوید. حدود 800 نفر از معلمان در 

نمایشگاه، مشترک مجله شده اند و یا مدرسه می تواند متقاضی دریافت مجلة رشد 

آموزش قرآن از طریق اشتراک بشود؛ ضمن این که معلم نيز می تواند درخواست 

اشتراک کند تا برایش ارسال شود. 

اکرام جعفری: مگر چند درصد از همکاران توانسته اند به نمايشگاه قرآن بروند؟ 
معلمان که فقط در تهران نیســتند، در سراسر کشور پراکنده اند. درخواست ارسال 

مجله بايد از طريق مناطق و مدارس صورت گیرد.
مجله برای معلمان تولید می شود، اما به دستشان نمی رسد. نمی گويم مجله را به 
تک تک دبیران اين درس بدهند، حداقل برای هر مدرســه، نسخه ای بفرستند تا در 

کتاب خانه نگه داری شود و همگان مطالعه کنند.
اگــر بتوان از طريــق پايگاه اينترنتــی به صورت برخط )آن الين( پرســش های 
دانش آموزان را با کارشناســان درمیان گذاشت و جواب مناسب و مقتضی دريافت 
کرد، تحولی در اين درس پديد می آيد. بنده به صورت غیرمستقیم اين کار را انجام 
می دهم، اما دلم می خواهد مشــکالت و پرسش ها را با فردی درمیان بگذاريم که از 
آموزش و پرورش است و معضالت اين حوزه را از نزديک می شناسد و تجربة کار در 
آموزش و پرورش و مدرســه را دارد. يادآوری کنم، سال گذشته، دانش آموزان فیلم 
»سنگسار«را از پايگاه های اينترنتی ديده بودند و می پرسیدند آيا سنگسار در اسالم 
وجود دارد؟ اگر اسالم دين رأفت و عطوفت است، آيا چنین کاری را اجازه می دهد؟ 
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اين پرسش ها مهم و بنیانی است و به جواب های دقیق و مستدل و قانع کننده نیاز 
دارد. آيا کســی را در آموزش و پرورش داريم که درد معلمان را حس کرده باشد و 
بتواند پاسخ گوی پرسش ها و رافع مشکالت باشد؟ آيا امکان ارتباط با چنین افرادی 

به صورت مستمر وجود دارد؟
ترابی: شنیده و ديده ايم که وهابی ها بین مردم کتاب های رايگان توزيع می کنند؛ 
آن هم برای ترويج مبانی فکری خود. ما يک ســوم هزينــه ای را که وهابی ها برای 

تبلیغات می کنند، برای قرآن صرف نمی کنیم.
اکرام جعفری: در تکمیل گفتــه خانم ترابی اضافه کنم، اکنــون وهابی ها از 
بهترين محققان خود اســتفاده می کنند تا دريابند چگونه با مذهب تشــیع مبارزه 
کنند. درصددند مواردی را به عنوان نکته های ضعف در میان شیعیان اشاعه دهند و 
شبهه به وجود آورند؛ يعنی همان بحث هايی که گاهی عده ای از دانش آموزان مطرح 

می کنند.

é نکته این نيست که ما در حوزة دین و مذهب محقق و پژوهشگر زبده نداریم، 

بسيار هم داریم. مشکل این است که مدیریت عملگرا و برنامه ریز بر مبنای نيازها 

بــرای جهت دادن امور نداریم. اگر هم مدیریتــی وجود دارد، به صورت اصولی 

بدان نمی پردازد تا نقاط آســيب پذیر و گلوگاه های ورود ميکروب را شناسایی و 

درمان مناسب را تجویز کند. به نظر می رسد آموزش و پرورش یکی از مهم ترین 

گلوگاه هاست که می تواند ميکروب شــبهه و انحراف را به درون خود راه دهد. 

همين مواردی را که شما مطرح می کنيد، آیا نشانگر چنين آسيب پذیری نيست؟ 

اکرام جعفری: پس از 30 ســال که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، نبايد 
چنین مشــکالتی را در آموزش و پرورش که يکی از گلوگاه های راهبردی اســت، 

مشاهده کرد.
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é به نظر شما چه نكته هایي در كتاب قابل طرح است که تا االن نشده است؟

اكرام جعفري: در پايان آداب قرائت قرآن، دربارة اُنس با قرآن پیشنهادي كرده 
كه مفید است. يعني به دانش آموزان گفته شده است كه مي توانند براي اُنس يافتن 

با قرآن، از آيات كوتاه آغاز كنند. 
واداشتن دانش آموزان به تّدبر، براي مؤلفان مهم بوده است. براي اين كار پیام هايي 
را در قالب پرسش طرح كرده اند كه بچه ها نه دربارة آن زمینة ذهني قبلي دارند و نه 
اين جهش آموزشي، متناسب با آمادگي ذهني و فكري آنان است. بايد اين كار مرحله 

به مرحله صورت مي گرفت تا مفید واقع شود. 
ترابي: دانش آموز بايد دقت كند و به اســتخراج پیام دست بزند. اما بین متن آيه 
و ترجمة فارســي آن فاصله  انداخته اند و پیام را در صفحة ديگر نوشته اند. خیلي از 
دانش آموزان قادر به ترجمة آيات نیســتند، لذا بايد به صورت مكرر به صفحه هاي 
قبلي رجوع كنند. پیام بايد بالفاصله بعد از ترجمة آيه قرار گیرد، يعني همان جايي 

كه معاني لغات را نوشته اند.

é به نظر مي آید مؤّلفان با فاصله گذاري خواسته اند دانش آموز را به تفكر و تدبر 

وادارند. یعني دانش  آموز ابتدا خودش دربارة پيام آیه فكر كند، بعد از آن از ترجمه 

مدد جوید و در نهایت، در صورت ناتواني حل مسئله، از دیگران كمك بخواهد.

اكرام جعفري: اين كار بايد تدريجي انجام شــود و قدم به قدم بايد پیش رفت. 
در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي، درس ســطحي است، اما در دورة متوسطه ناگهان 

دانش آموز را وارد فضايي كاماًل نو و سنگین مي كنند كه بازده الزم را ندارد.

é اگر موضوع تّدبر و تفكر از ابتداي كتاب به اواســط آن منتقل شود، آیا  مفيد 

خواهد بود یا هنوز معتقدید اشكال دارد؟
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ترابي: مهم اين نكته اســت كه به دانش  آموز بفهمانیم از آيات قرآن به آســاني 
مي توان بهره گرفت و اين كار هم فقط از طريق ترجمة آيات ممكن است. با ترجمة 

آيه، وي مي تواند پیام آيه را كامل كند و دربارة آن بینديشد و تّدبر كند. 

é كتاب با این پيش فرض تدوین شده است كه دانش آموزان این پایة تحصيلي 

مي توانند آیات ساده را به فارسي برگردانند.

منظورم اين است كه بچه ها با آموختن ترجمة ساده، مي توانند پیام آيات را كامل 
كنند. با اين عمل دانش آموز درمي يابد تا چه حد توانســته است قرآن را بیاموزد و 
بدين ترتیب نتیجه مي گیرد درس »ديني و قرآن« راحت اســت و قابلیت درك آن 
را دارد. بنــده ايــن كار را هنگام آموزش در پايه هاي دوم و ســوم انجام مي دهم. از 
دانش آموزان مي  خواهم پیام آيــات را بگويند و آنان اين كار را مي كنند. هدفم اين 
است كه دانش آموز پس از كالس نیز بتواند پیام آيه را استخراج كند، نه اين كه پس 
از مطالعة توضیح هاي مربوط به درس، پیام را بیابد، بلكه بايد بتواند با خواندن آيه، 

پیام آن را دريابد. بنده اين اشكال را متوجه كتاب مي دانم.
داشــتن صفحه هاي زياد و زائد، اشكال ديگر كتاب است. درست است كه برخي 
از صفحه ها حاوي شــعر و برخي داراي تصويرند، ولي آثار رواني منفي اين صفحه ها 
بر دانش آموزان، بیشتر از آثار مثبت است. دانش آموز كالس سوم وقتي كتاب 215 
صفحه اي را مي بیند، با تعجب مي پرســد: »خانم ما مي توانیم تا امتحان نهايي 215 
صفحه كتاب را تمام كنیم؟!« بعد متوجه مي شود كه بسیاري از صفحه ها زائدند. يكي 
از دانش آموزان صفحه هاي زائد را شمرده بود و فقط 115 صفحه را مربوط به درس 
مي دانســت. حدود 100 صفحة ديگر شامل مطالب غیردرسي است. بنده براي هر 

درس، تعداد صفحه هاي اصلي را مشخص مي كنم.
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é آیا صفحه هاي اضافي براي ایجاد جذابيت نيست؟

ترابي: از نظر دانش آموزان جواب منفي اســت. بــه نظر خودم، برخي از مطالب 
مفیدند. عده اي از همكاران پیشنهاد مي كردند مطالب مفید را از كتاب درسي خارج 
كننــد و به كتاب راهنماي معلم بیفزايند تا معلمان از آن ها اســتفاده كنند. گاهي 
ســركالس از يك نفر مي خواهم كه مطالب مفید درس را بخواند و بقیه هم گوش 
كننــد. برخي مطالب كتاب براي معلم مفید اســت. حجم زياد هیچ جاذبه اي براي 
دانش آموز ندارد و اين دلهره همواره دانش آموز را تحت فشار مي گذارد كه مبادا الزم 

باشد همة مطالب را براي امتحان آماده كنیم؟

é دربارة ادغام درس »دیني و قرآن« نظرها متفاوت اســت. به طور كلي دو نظر 

اصليـ  موافق و مخالفـ  داریم. نظر شما در این زمينه چيست؟

ترابي: ادغام كار بسیار خوبي بود كه انجام دادند. در دورة قبل، درس هاي قرآن و 
تعلیمات ديني جدا بودند. در قالب كنونيـ  خالف قبلـ  آيات قرآن و مطالب ديني، 

در يك كتاب و در يك راستا قرار گرفته اند كه بسیار مفیدتر است. 
اكرام جعفري: اگر هدف، اين است كه در دانش آموزان، تدبر و تفكر در قرآن را 
تقويت كنیم و وقتي به آنان آيات قرآن را آموزش مي دهیم، به پیام آيات نیز ارجاع 

بدهیم. لذا ادغام براي تحقق اين هدف بهتر است.
االن درس ها موضوع بندي شــده اند و دربارة هر موضوع آياتي از قرآن آمده است. 
بنابراين، ادغامـ  وضع كنونيـ  از نظر بنده خیلي بهتر اســت و اين انديشــه را القا 

مي كند كه »قرآن كتاب زندگي است«. 

é این موضوع مطرح اســت كه دانش آموزان حتي در متوسطه نمي توانند آیات 

قرآن را صحيح بخوانند و مشكل را ناشي از نارسایي آموزش این درس مي دانند. 
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بســياري معتقدند، دانش آموزان باید بتوانند در دورة ابتدایي بر درست خواني 

و روان  خواني تســلط پيدا كنند و در مقاطع دیگر این كار تقویت شود. در دورة 

متوسطه نباید دانش آموزان نتواند  آیات قرآن را صحيح و روان بخواند، شما چه 

نظري دارید؟

ترابي: در هیچ دوره اي نبايد قرائت قرآن تعطیل شود. »ديني و قرآن«، مي تواند 
مثل گذشته كه يك ساعت مختص آموزش قرآن بود و دو ساعت مختص درس ديني 

بود انجام شود دانش آموزان ولی به شرط آن که در درس دينی آيات باقی بماند. 
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نظام آموزشی ما فقط روی خواندن و حفظ كردن تأكيد 
به نظرم،  است.  نشده  فهم  و  درك  وارد  هنوز  و  دارد 
تدوين  خوب  خيلی  كتاب ها  اين  اخير  سال  چند  در 
خروج  ولی  زندگی.  و  دين  كتاب  جمله  از  شده اند؛ 
ادراك  و  تفكر  مرحله  به  ورود  و  محفوظات  مرحله  از 
زمان مي برد. هنوز دانش آموزان به تأمل و تفكر عادت 
نكرده اند. بايد آرام آرام هم ما و هم دانش آموزان به اين 
سمت برويم كه با ديدن تصوير به كنه مطلب برسيم. 
می كنند. كمك  جهت گيری  اين  به  البته  كتاب ها  اين 
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خواهر  با دبيران   گفت وگو 
استان هاي كشور


