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دكتر محمدرضا سـنگرى: ... مقدم استادان عزيز و بزرگوار، 
كالس آزموده و درس شناس و مدرسه آشنا را گرامى مى دارم.

 با اجازة دوستان و استاد عزيزمان جناب آقاى عمرانى عضو 
ــم مؤذنى، مدير داخلى  ــركار خان هيئت تحريرية مجله و س

مجله بحث را شروع كنيم.
ــد اين طور طرح مى كنم: هر  ــؤال اولم را اگر اجازه بدهي س
معلم و دبيرى بايد خصوصيات و ويژگى هايى داشته باشد تا 
ــند. بخشى از اين ويژگى ها  او را به عنوان معلم و دبير بشناس
ــد يا دبير  ــد يعنى تفاوت نمى كند كه دبير ادبيات باش عام ان
فيزيك و رياضى و بينش دينى و حوزه هاى ديگر و آن اين كه 
ــى تدريس و توانايى ارتباط با  بايد ويژگى هاى معلم و تواناي
دانش آموزان را داشته باشد و بر موضوع علمى اى كه تدريس 
ــد و مخاطبش  ــراف كافى داشته باش ــلط و اش مى كند تس
ــات، مختصات و  ــا براى دبير ادبي ــد؛ اما جز اين ه را بشناس
ــى وجود دارد كه با بودن آن ها دبير ادبيات هويت  ويژگى هاي

خود را مى يابد.
من مى خواهم سؤالم را در اين زمينه مطرح كنم. به نظر شما 
دبير ادبيات در دبيرستان و پيش دانشگاهى چه ويژگى هايى 
ــته باشد؟ يا شما با تجربيات ارزشمندى كه در كار  بايد داش
داريد چه ويژگى ها و بايسته هايى را كه اكنون مفقود است و 
بايد به دست بيايد براى دبيران ادبيات مى شناسيد؟ حتى اگر 

در اين ميان، تجربه اى هم هست بفرماييد.

سعيد همايونفر: شكسپير مى گويد: معلمى سخت ترين كار 
ــپير با فن تئاتر و نمايش نامه  ــت و از آن جايى كه شكس اس
آشناست، اعتقادم بر اين است كه يك معلم يك كارگردان 
ــد. اين مديريت معلم  ــت و بايد صحنه گردانى كن تئاتر اس
ــم در كالس  ــت. صداى معلم ه ــى مهم اس ــع خيل در جم
ــت. ويژگى هاى عامى كه فرموديد تسلط بر  خيلى مهم اس
ــد  ــث خاص تدريس، بايد در كنارش هنر معلمى باش مبح

ــتفاده از هماهنگ كردن خود با مسائل روز و دنياى  و با اس
ــى (IT) با دانش آموزان كالس ارتباط برقرار كند چون  آى ت
آن ها امروز با اينترنت و كانال هاى تلويزيونى و ساير رسانه ها 
ــاط دارند. صبح كه دانش آموز به كالس مى آيد اگر من  ارتب
ــناختى از دنياى او نداشته باشم اين ارتباط  معلم ادبيات ش
ــود و يك سويه و خشك خواهد بود. مثًال يكى  برقرار نمى ش
ــود بگذارم و بعد  ــايت خ ــؤالى روى س از روش ها اين كه س

دانش آموزان پاسخ بدهند.

ميزگـردي بـا حضـور ســــه تـن از دبيـران ادبيـات فارسـى
مؤذنـى،  جواهـر  عمــرانـى،  غالمرضـــا  ســـنگرى،  دكتـر محمـدرضـا 
محـمد اســماعيل قاصـــدى، سـعيد همــايونفـر و شــهناز عبـــادتـى 
اشاره: در اين نشست كه با حضور 3 تن از معلمان زبان و ادبيات فارسى برگزار گرديد، ويژگى هاى 
ممتاز معلم ادبيات فارسى و رسالت اصلى وى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مسائل و 
مشكالت متعددى در حيطة تدريس آسيب شناسى گرديد و حاضران راه كارهايى ارائه دادند.

ويژگى هاى
ممتاز و

رسالت اصلى 
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دكتر سنگنگري: 
ا اددبيات  دبير
ديد هويتململىى با
ررا در  اسالمىى وو
خوودششببنمايياندند. 
يايد اياينن واو ب
رارا ا اوول د درر گژگىى ووي
خخوودششجذجذببكنكندد
رارا ب بهه آ آنن بتبتواوانند تتاا
ممخاخاطبطبانان خ خودودشش
انانتقتقالال د دهدهد

دكتر سنگرى: سپاس گزارم، بسيار خوب. حضرت عالى نكات 
ــد. اين كه دبير بايد قدرت  ــات خوبى مطرح فرمودي و توضيح
تجسم بخشى به مفاهيم را داشته باشد مثالً از راه تئاتر و نمايش 
قدرت اجراى مفاهيمى را داشته باشد كه قرار است در كالس 
عرضه كند و طبيعتاً صداى مناسب پشتوانة بسيار خوبى براى 
ــى از آن با استفاده از زير و بم  معلم است. چون نمايش بخش

مناسب دادن به صدا و اوج دادن و فرود آوردن صداست.

شهناز عبادتى: كلور مى گويد: يكى از راه هاى تحمل زندگى، 
ــدن در ادبيات است، انگار در جشنى جاودانه شركت  غرق ش
ــتن. هر معلمى خاصه معلم ادبيات رسالتش به پا داشتن  داش
ــنى جاودانه در كالس است. من هم به جهت محتوايى  جش
ــه ادبيات دارد و همه بر آن واقف اند دو ويژگى را براى معلم  ك
ــتر قائلم تا براى معلم ساير رشته ها. معلم ادبيات  ادبيات بيش
ــته باشد. پژواك صداى  ويژگى آينه بودن را بايد مد نظر داش
معلم در كوهسار گوش مخاطبانش بايد بازنمودى از گرايش ها، 
ــورش و هويت اسالمى اى  اعتقادات ملى و مذهبى او در كش
باشد كه برايش ارزش خاصى قائليم، اما ويژگى دوم، كه براى 
من خيلى مهم است: از آن جا كه ادبيات لحظه به لحظه جوشان 
است، مثل ظرفى است كه به مرور زمان در هر لحظه با توجه به 

تحوالت زبانى، نگرشى، جامعه شناختى و روان شناسى در تغيير 
است و به اين تغييرات افزوده مى شود. در اين صورت معلم بايد 
جوشش درونى داشته باشد و بايد مثل چشمه بجوشد و اين 
ــته اى كه مى خواهيم آن را به مخاطبان  ظرف، با توجه به رش
آموزش دهيم، سرشار از آموزه باشد. معلم بايد در رفتار، گفتار و 
نگاهش اين آموزه ها را به بهترين نوع انتقال بدهد. البته اگر اين 
ويژگى نهادينه شده باشد وى در طول تحصيلش تجلى بخش 
ــود و وقتى دانش آموزان صداى معلم را  اين آموزه ها خواهد ب
مى شنوند به نوعى گوشه هايى از آموزه هاى موالنا را در معلم 
ببيند يا با موالنا آشنا مى شوند يا معلم شيوة مولوى را به كار 
مى گيرد و در ارتباط با مخاطبان امروز و آينده اش از نگاه ادبى 
و نگرشى موالنا برخوردار مى شود. البته شرطش اين است كه 

اين ويژگى در وجود معلم نهادينه شده باشد.

دكتر سنگرى: سپاس گزارم. گرچه فرموديد دو نكته اما سه 
نكته را فرموديد. يكى آيين آيينگى داشتن معلم است. دبير 
ــالمى را در خودش بنماياند. او  ادبيات بايد هويت ملى و اس
ــد اين ويژگى را اول در خودش جذب كند تا بتواند آن را  باي
به مخاطبان خودش انتقال دهد. نكته دوم اين است كه چون 
ادبيات و البته همة مقوله هاى علمى در حال افزايش اند و اين 



5
آموزش زبان و ادب فارسى
ــز 1313139990 0/پاييـ ـــــمارة 1 ــــــــــ 1ششـشـ

آقاى قاصدي: 
دبير ادبيات 
بايد از علوم

متعددى 
سررشته داشته 

باشد دبير
ادبيات بايد

شناخت اوليه اى 
از علوم داشته
باشد تا بتواند

آن مفاهيم
را بسط و 

گسترش دهد

ــش به طور دائم اتفاق مى افتد، دبير ادبيات بايد به روز  جوش
باشد و خودش هم توليد كند و بر آن بيفزايد، در عين حال 
ــد و به توليد بپردازد. نكتة سوم  منفعل و مصرف كننده نباش
ــت، يعنى وقتى ما ادبيات را طرح مى كنيم  انتقال آموزه هاس
قرار نيست ذهن ها را بزرگ كنيم، بايد نگرش ها را تحت تأثير 
ــتيم و فقط با  قرار بدهيم. ما منتقل كنندة دانش محض نيس
ذهن ها سروكار نداريم. بايد دستى در قلب ها داشته باشيم و 
بتوانيم تغيير نگرش در دانش آموزان ايجاد كنيم و اين زمانى 

ميسر است كه اين مسائل در ما نهادينه شده باشد.

ــت كه بر تن هر كسى پوشيده  قاصدى: معلمى جامه اى اس
نشده است. از ميان كسانى كه اين جامه بر تن آن ها پوشيده 
ــته  ــت داش ــت. خدا ما را خيلى دوس ــده، دبير ادبيات اس ش
ــت و از ميان اين  ــه ما عطا كرده اس ــه فرصت معلمى را ب ك
ــتنى ها ما معلم ادبيات شديم. مى دانيم محتواى  دوست داش
ادبيات سرشار از پند و اندرز و تجربه و سرگذشت گذشتگان 
ــت و مى تواند پلى براى  ــة ما عبرت اس ــت كه براى هم ماس
ساختن آينده باشد. يكى از مواردى كه در ادبيات بايد بسيار 
به آن اهميت بدهيم كاركردهاى تربيتى ادبيات است. دانش را 
مى توان همه جا در قالب تئورى ها و فرضيات كسب كرد، فارغ 

از اين كه بخواهيم دانش آموزان را به محيط مدرسه بكشانيم 
ــه خواندن كتاب ها مجبور  ــم دانش آموزان را صرفاً ب مى تواني
ــم. اما در ادبيات مطالب منظوم و منثورى وجود دارد كه  كني
دبير ادبيات نبايد به صورت كليشه اى با كتاب رفتار كند و متنى 
را توضيح دهد و بگويد و بگذرد. قطعاً در البه الى يك بيت يا 
يك متن آموزه هاى متعددى است كه داراى مفاهيم تربيتى 
است و مى تواند جوان آيندة ما را بسازد. دانش آموزان كنونى 
ما فقط شب هاى امتحان درس مى خوانند. سپس معلومات را 
در زمان كوتاهى مى توان به دست آورد. اما آن آموزه ها را بايد 
در كالس درس گسترش داد و نكات تربيتى بيت را بگوييم. 
در جامعه با كمبود اخالقيات مواجه هستيم. دغدغه هايى كه 
ــا وجود دارد. بنابراين، دانش آموزان را بايد با اين  در خانواده ه
مفاهيم آشنا كنيم و به علت مشكالت موجود ما بايد بارى را 
كه خانواده ها نتوانستند به دوش بكشند به عنوان معلم برداريم. 
از بزرگان جمالتى گفتيد. يكى از استادان دوران كارشناسى 
ارشدم مى گفت كه دبير ادبيات بايد از علوم متعددى سررشته 
داشته باشد دبير ادبيات بايد شناخت اوليه اى از علوم داشته 
باشد تا بتواند آن مفاهيم را بسط و گسترش دهد. نكتة ديگر 
بحث فناورى آموزشى است. فاصلة سنى بين ما و دانش آموزان 
خلئى است كه بايد آن را به طريقة هنرپيشگى و با هنرمنِدي 
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ــر و كارت  تمام پر كنيم. به قول موالنا «چون كه با كودك س
ــاد». نبايد فكر كنيم كه اگر  فتاد/ پس زبان كودكى بايد گش
شوخى منطقى، كه به كسى برنخورد، انجام بدهيم يا حركتى 
ــث هنرمندي) و مرزها و فاصلة بين  انجام بدهيم (همان بح
خودمان و دانش آموزان را بشكنيم خيلى خودمان را كوچك 
كرديم و من فكر نمى كنم كه اگر هم خيلى خودمان را كوچك 
ــخصيت معلم زير سؤال برود. همچنين تكيه بر ابزار  كنيم ش

فناورى هاى نوين بسيار مهم و تأثيرگذار است.

ــما چند نكتة بسيار خوب و  ــپاس، ش دكتر سـنگرى: با س
مناسب را طرح كرديد. از جمله موهبت معلم شدن را فرموديد 
ــت و خداوند بسيار دوستمان داشته كه معلم  لطف الهى اس

شده ايم و دوست ترمان داشته كه معلم ادبيات شده ايم. تأكيد 
كرديد كه بر كاركردهاى اخالقى و تربيتى ادبيات بپردازيم. 
كليشه ها را بشكنيم و تكيه مان همه اش به دانش و معلومات 
نباشد. اطالعات را تنها منتقل نكنيم. كوشش كنيم آموزه هاى 
اخالقى منبعث از متن را به دانش آموزان انتقال دهيم. بحث 
علوم متعدد، كه دبير ادبيات بايد با قلمروهاى متكثرى از علم 
ــد، يك ضرورت است و بايد آن ها را با زيباشناسى  آشنا باش
ادبى و شناخت حوزة معانى واژه ها، و تاريخ ادبيات و...، ضمن 
داشتن آشنايى و تسلط، مطرح كرد. معلم ادبيات نمى تواند با 
نجوم و شطرنج و هنر و... از يك سو و با مسائل فقهى و عرفان 
و فلسفه و... آشنا نباشد. اين ها همه مقوله هايى هستند كه در 

ادبيات وجود دارد.
خدا رحمت كند دكتر شهيدى را كه مى گفتند شما خيلى 
بيچاره ايد كه دبير ادبيات شده ايد. از سما تا به سمك و از ماه 
ــيد. هيچ چيز نيست كه  تا به ماهى بايد همه چيز را بلد باش
نيازتان نباشد. با همة قلمروها بايد آشنا باشيد، شوخ طبعى هاى 
ــب و تواضع: افتادگى آموز اگر  ــب و چاشنى هاى مناس مناس
طالب فيضى/ چون فيض كه از طالبى افتادگى آموخت! و بايد 

خودمان را تافتة جدابافته نبينيم. اكنون وقت آن رسيده است 
كه از محضر آقاى عمرانى هم استفاده كنيم.

غالمرضـا عمرانى: الحمدهللا برايم كلى مطلب جمع شد. اگر 
ــاعتى كه  ــم با س امروز بخواهم در اين مورد يك مقاله بنويس
ــتان گرفته ام به اين  ــت. يك انباِن پر از دوس آمدم متفاوت اس
اميد كه بتوانم آن ها را صرف و خرج كنم. اما چون من معموالً 
در اين قبيل مسائل شك ايجاد مى كنم اجازه بدهيد كه از اين 
ــردازم. يك مبحث خيلى مهم كه اينجا  ــئله بپ ديدگاه به مس
ــد مسئلة انتقال و توليد دانش در كالس است. واقعاً  مطرح ش
وظيفة معلم چيست؟ دانش اگر قرار باشد فقط منتقل بشود، در 
بر همان پاشنة سابق خواهد چرخيد، اما آنچه مهم است توليد 

دانش است كه دوستان خيلى بر اين مسئله اصرار داشتند.
من مى خواستم كالم دوستان را مزين كنم به فرمايشى از 
اميرالمؤمنين (ع) كه فرمودند: العلُم علمان علٌم َمسموٌع و علٌم 
ــت ادامه دارد و هربار هر كدام از  َمطبوٌع؛ بحثى كه قرن هاس
بزرگان كه اين مطلب را مطرح كردند به نحو تازه ترى به اين 
موضوع پرداختند. موضوع خيلى قابل بحث است اما نمى دانم 
ــم و آن اين كه اگر علم مطبوع،  ــرا ما به آن توجه نمى كني چ
علمى كه از درون انسان سرچشمه مى گيرد، به كمك انسان 
ــت. چون فقط  ــموع هيچ تأثيرى نخواهد داش نيايد علم مس
شنيدنى است. بايد ببينيم معلم چگونه مى تواند علم مسموع 
را به علم مطبوع تبديل كند. در اينجا جمع خيلى مهم است. 
ــد فرق مى كند تا اين كه ما  اين علم وقتى از جمع مى جوش
ــم بگذاريم. مجموع 2+2 آن جا  ــه نفر را كنار ه يك، دو يا س
ــت، مسلماً بيشتر مى شود و گاهى شش مى شود.  چهار نيس
ــيدن از درون جمع مسلماً بيشتر از جوشيدن از  پس جوش
ــت. حيف است كه از آن استفادة كافى نبريم و  درون فرد اس

آن را به سمت خالقيت هدايت نكنيم.
ــت. برخي از  ــت آموزه هاس مطلب ديگر كه خيلى مهم اس
ــال هاى اخير اين است  گاليه هاى معلمان ادبيات در اين س
كه دانش آموزان اين آموزه ها را عامداً پس مى زنند و رسماً سر 
كالس به معلم مى گويند من اين مسائل اخالقى را نمى خواهم، 
ــت چيزى بگوييد كه به درد  خودم آن ها را مى دانم، بهتر اس
كنكورم بخورد و خودش كامًال مانع مى شود از اين كه معلم به 
اين وظيفة مهم عمل كند. بهانه هم هميشه وجود امتحانات 
ــترده و كنكور است كه دانش آموز با آن ها  و آزمون هاى گس
ــر و كار دارد بدون اين كه از حاصل و نتيجة كار آن ها سؤال  س
ــود. مى پرسند كه 2+2 چه قدر مى شود، فقط به كميت ها  ش
ــفانه آزمون هاى ما قادر نيست به كيفيت  توجه دارند. متأس
ــمت كميت  ــت كه دانش آموز هم به س ــردازد. معلوم اس بپ
ــود كه به  مى رود و كيفيت را پس مى زند و مانع معلم مى ش

خانم مؤذنى:
اگر معلم ادبيات 
در كالس خودش، 
اولويت را به جاى 
نمره و درس، به 
مسائل اخالقى و 
تربيتى بدهد و حتى 
براى پيشبرد 
اهداف تربيتى و 
آموزه هاى اخالقى 
در كالس از تحسين،

 تشويق، نمره و 
پاداش استفاده 
كند دانش آموزان 
كمتر مانع از انتقال 
آموزه هاى اخالقى 
توسط معلم 
مى شوند. درضمن 
بايد خودش عامل 
به چيزى كه 
دانش آموزان را به 
آن امر مى كند باشد 
و عملش به گونه اى 
نباشد كه قولش را 
تكذيب كند
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استاد عمراني: 
اگر علم مطبوع، 
علمى كه از درون
انسان سرچشمه
مى گيرد، به كمك 
انسان نيايد علم

مسموع هيچ 
تأثيرى نخواهد 

داشت. چون فقط 
شنيدنى است.

بايد ببينيم معلم 
چگونه مى تواند 
علم مسموع را 
به علم مطبوع 

تبديل كند

كيفيت ها بپردازد. من نمى خواهم بگويم كه نمى شود. گرچه 
شاهد درد دل هاى بسيارى از همكاران بوده ام كه مى گويند 
ــت  ــداً نمى توان به نقطة اوجى كه وظيفة معلم ادبيات اس اب
رسيد، چون بايد به مسائل كّمى پرداخت، به طورى كه قابل 

اندازه گيرى با مقياس اندازه گيرى و سنجش معلوم باشد.
ــد. با توجه به اين فضايى  ــا عايق تراوش هاى ذهنى ان اين ه
ــت كه چه كنيم تا به  ــؤال من اين اس ــتيم س كه در آن هس
ــئلة اساسى  اين قضيه راه پيدا كنيم؟ اين براى من يك مس
ــر وكار داريم بلكه نسل  ــت. چون نه تنها امروز ما با آن س اس
بعدى هم با آن سر و كار خواهند داشت. ما نبايد بگذاريم كه 
ــيطره  كميت هاى قابل ارزش يابى بر كالس درس ادبيات س
ــك و... كار ندارم. به هر  ــوم ديگر مثل فيزي ــد. من به عل بياب
ــت كه مسائل اخالقى  حال، درد دل معلم ادبيات ما اين اس
و آموزه هاى اجتماعى، كه شاخص ترين و اصلى ترين وظيفة 
دبير ادبيات است نمى تواند در كالس ها دوام و قوام پيدا كند 
ــردازد. من از اين جمع  ــم نمى تواند به اين حيطه ها بپ و معل
مى پرسم، خواهش مى كنم صرفاً به تعريف اكتفا نكنيم، زيرا ما 
مى توانيم صدها مورد را رديف كنيم، مشخصات و خصوصيات 
ــماره گذارى كنيم، اما حرف من  را پشت سر هم بياوريم و ش
ــت كه بياييم براى اين ها راه پيدا كنيم. اين پژوهش  اين اس
ــته  ما وقتى مى تواند ثمر بدهد و در جامعه ارزش عملى داش
ــد كه بتواند به دبير ادبيات كمك كند تا بعد از خواندن  باش
اين گزارش به اين تفكر برسد كه چگونه مى تواند راهى را پيدا 
كند كه مسائل اخالقى و آموزه هاى تربيتى را به دانش آموزان 
منتقل كند. قطعاً ادبيات ما حامل چنين مجموعه هايى است 
و مى دانيد كه ادبيات فارسى حامل عظيم ترين گنجينه هاى 
فكرى اخالقي معنوي بشر از ابتدا تا به امروز است و مى تواند 
ــچ زمينه اى،  ــد. ما در هي ــالمت روان جامعه باش ــن س ضام

به خصوص در ادبيات اين مرز و بوم، كم نداريم.
حاال ما بگرديم و تحقيق كنيم كه چگونه دبير ادبيات مى تواند 
در كالس درس گسترش دهندة اين مسائل باشد و اين ها را از 
درون خود دانش آموزان بيرون بكشد و به خودشان برگرداند 
و معلم اين يافته ها را در ساعت ادبيات به آنان هديه دهد، كه 
هديه اى آسمانى و عطيه اى الهى است و حاصل ادبيات است. 
ــخ بدهيم ان شاءاهللا به سؤاالت  ــؤال پاس اگر بتوانيم به اين س

بعدى، كه دقيق، كليدى و اساسى هستند خواهيم پرداخت.

دكتر سـنگرى: موضوع اول كه از سخن موال اميرالمؤمنين 
فرموديد «العلُم علمان علٌم مسموٌع و علٌم مطبوٌع» علم هاى 
ــتند كه تنها گوش را مى نوازند اما  ــنيدنى، اين هايى هس ش
ــريع گم مى شوند. اما علمى ارزشمند  جان را مى گدازند و س
ــد. كالس مطبوع  ــد و از درون بجوش ــت كه مطبوع باش اس

ــته باشد و اين نكتة بسيار مهمى است  بايد علم مطبوع داش
ــر كردن خود  ــرى از توانايى هاى جمعى، درگي ــه بهره گي ك
ــينرژى توانايى هاى چند  دانش آموزان و كار گروهى نوعى س
ــى، به تعبيرى كه من  ــر ايجاد مى كند. در فضاى آموزش براب
ــت؛ «چه  به كار مى برم، كالس درس خيابان يك طرفه نيس
ــر بى». بهتر است كالس درس  خوش بى مهربونى هر دو س
ــد. قرار نيست فقط معلم درس  از طرف معلم يك طرفه نباش

بدهد، بهتر است دانش آموزان نيز درس را بپرورند.
ــور از كميت ها و  ــه فرموديد عب ــائل مهم ديگرى ك از مس
پرداختن به كيفيت ها و رهايى از اسارت كميت ها در آموزش 
ــرانجام در قالب يك سؤال مطرح شد كه  ادبيات است كه س
معلم ادبيات چگونه مى تواند آموزه هاى اخالقى و تربيتى را به 
دانش آموزان انتقال بدهد، به طورى كه دانش آموز بپذيرد و مانع 
از اين انتقال شود و آموزش مواردى را كه در آزمون و كنكور 
نياز دارد به آموزش اخالقيات ترجيح ندهد؟ خانم مؤذنى اگر 

در اين زمينه نكته يا رهنمودى داريد بهره مى گيريم.

ــتمع  ــتر مس جواهر مؤذنى: من ترجيح مى دهم امروز بيش
ــم و از صحبت هاى حضرتعالي و دوستان بهره ببرم. فكر  باش
ــودش، اولويت را به  ــم ادبيات در كالس خ مى كنم اگر معل
جاى نمره و درس، به مسائل اخالقى و تربيتى بدهد و حتى 
ــبرد اهداف تربيتى و آموزه هاى اخالقى در كالس  براى پيش
از تحسين، تشويق، نمره و پاداش استفاده كند دانش آموزان 
كمتر مانع از انتقال آموزه هاى اخالقى توسط معلم مى شوند. 
ــودش عامل به چيزى كه دانش آموزان را به  درضمن بايد خ
ــد كه قولش  ــد و عملش به گونه اى نباش آن امر مى كند باش
ــت را آموزش بدهد  را تكذيب كند. مثًال اگر مى خواهد گذش
ــت داشته  بايد خودش در برابر خطاهاى دانش آموزان گذش
باشد. و اصوالً خودش الگوى كامل مسائل اخالقى و تربيتى 
باشد تا شخصيت دوست داشتنى ترى بيابد و دانش آموزان در 
پذيرش سخنان او، انعطاف پذيرى بيشترى داشته باشند. اين 
ــيد و بيشتر اطاله نمى دهم تا بيشتر از  دو نكته به ذهنم رس

صحبت هاى اساتيد استفاده كنم.

ــيار خوب، به نكات مهمى اشاره كرديد.  دكتر سنگرى: بس
ــخن كامًال گويا، مختصر و مفيد بود، سپاس گزارم. اكنون  س
ــؤال دوم را بر مبناى سؤال اول مطرح مى كنم تا دوستان  س
درباره اش صحبت كنند. سؤال اين است اگر احساس مى كنيد 
كه معلم ادبيات بايد اين ويژگى ها را داشته باشد و بعضى از 
آن ها آرمانى و مطلوب است اما موجود نيست يعنى در شكل 
بسامد باال و در عرصة آموزشى ما فاقد بسامد و فراوانى است، 

كدام مسئله را در اولويت قرار مى دهيد؟
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خانم عبادتي: 
گاه معلم مهارت 
خوانش صورت 
متن را دارد اما 
مهارت استخراج 
محتوا را ندارد 
و نمى تواند 
به دانش آموز 
بياموزد كه با 
اين ابزار به 
خوانش عميقى 
از ژرف ساخت 
متن برسد الزم 
است معلمان 
ما مهارت هاى 
زبانى خود را 
بازنگرى كنند

فرض كنيد امسال تابستان همه اش در اختيار شما باشد و 
از شما بخواهند براى تابستان برنامه ريزى كنيد و يك طرح 
ــيد چه مقوله هايى را به دبيران  ــى داشته باش فراگير آموزش
پيشنهاد مى دهيد تا آموزش بدهند؟ مثًال ارزش يابى كيفى را 
بياموزند يا روش تدريس را يا فناورى آموزشى را ياد بدهند. 
يا مواد درسى خاصى را پيشنهاد مى دهيد كه به آن بپردازند؛ 
مثًال متن خوانى، متن حماسى يا تغزلى يا متن منثور يا منظوم 
و چه تفاوتى در مطرح كردن آن ها وجود دارد؟ اگر دانش آموز 
ــايى را در كالس مى خواند چگونه بايد خوانده شود؟ مِن  انش
ــود را مى خواند چه  ــاى خ دبير، هنگامى كه دانش آموز انش

ــم و يا چه فاصلة فيزيكى را بايد با او  ــى بايد داشته باش نقش
رعايت كنم؟ نشسته باشم يا ايستاده و...؟ حاال اگر تابستان در 
اختيار شما باشد و مشكل بودجه هم نداشته باشيد و بخواهيد 
ــراى همة دبيران ادبيات ايران كالس بگذاريد، اولويت را به  ب

كدام يك از اين مسائل مى دهيد؟

شهناز عبادتى: من جمله اى را مى خواهم بگويم كه نمى دانم 
منبعش از كجاست؟ «تا فرد نداند مقصدش كجاست هرگز 
نمى تواند به گزينش بهترين راه براى رسيدن به آن بپردازد». 
من فكر مى كنم اين آموزشى كه براى تابستان فرضى ما مورد 

نظر است چند كليدواژة قابل تأمل دارد.
ــس و ديگر بهترين راه براى  ــت و ديگر تدري يكى معلم اس

رسيدن به آن مقصد و نكتة بعدى پرداختن است و نيز انگيزة 
معلم در پرداختن به اين مسائل و ميزان رغبت درونى اش در 
پرداختن به اين مسير. من فكر مى كنم در آموزش به معلمان 
ــه اين چند عامل توجه كنيم. چيزى كه من االن در ذهنم  ب
ــه به آموزش مهارت هاى  ــت: يك توج طراحى كردم اين اس
ــى با نگاه و زاوية ديد جديد و خوانش صورت و محتواى  زبان
متن. گاه معلم مهارت خوانش صورت متن را دارد اما مهارت 
استخراج محتوا را ندارد و نمى تواند به دانش آموز بياموزد كه 
با اين ابزار به خوانش عميقى از ژرف ساخت متن برسد الزم 
است معلمان ما مهارت هاى زبانى خود را بازنگرى كنند. اين 
ــت، به قول آقاى عمرانى خود ما چقدر واجد  خيلى مهم اس

اين مهارت ها هستيم كه بتوانيم آن ها را انتقال بدهيم.
ــه دانش آموز  ــا به نحوى كمك مى كند ك ــة گفتارى م گون
شنيدن بهترى داشته باشد. اين يك نكته. نكتة بعدى استفاده 
از زبان و ادبيات فارسى در تقويت مهارت هاى زندگى با نگاهى 
ديگر است. مثًال چند شيوة آموزش چهره هاى ادبى و كتاب ها 
ــراى نمونه به آنان ياد بدهيم  ــار ادبى را انتخاب كنيم. ب و آث
كه از تمثيل هاى موجود در آثار ادبى براى به كارگيرى روش 
حل مسئله چه طور استفاده كنيم. يا مثًال در آموزش غزليات 
سعدى نگاه ديگرى داشته باشيم، از جمله درخصوص هوش 
هيجانى در آثار سعدى درنگ كنيم. من فكر مى كنم هوش 
ــعدى را مى توان در پردازشى كه روى محورهاى  هيجانى س
مختلف زندگى او داشت، مشخص كر د. بنابراين به قول آقاى 
قاصدى در اين دوره ها الزم است معلم ياد بگيرد كه چه طور 
دانش هاى مختلف را تلفيق كند و مثًال از عالقه مندى آن ها به 
جغرافى در آموزش ادبيات استفاده كند. مورد بعدى بازنگرى 
ــته شود تا ما مطالبى را با  ــت. دوره هايى گذاش در روش هاس
پرهيز از تكرار روش و نگاه ياد بگيريم. اين ها به ذهنم رسيد. 

بقيه را هم كه شما فرموديد.

دكتر سنگرى: محور اصلى سخن و پيشنهاد آموزشى شما 
ــى و بازنگرى بر اين  ــت. آموزش مهارت هاى زبان مهارت هاس
مهارت ها و تقويت مهارت هاى زندگى و شيوة طرح مهارت هاى 
زندگى از دل متن و اين كه چگونه متن را در مسير و بسترى 
حركت بدهيم كه به مهارت آموزى زندگى بينجامد و درحقيقت 

كالس درس ما به كالس زندگى منجر شود.

شهناز عبادتى: يك نكته را جا انداختم و آن ضرورت تغيير 
ــوى تأليفات معلمى است. من فكر مى كنم بايد به  سمت و س
معلمانى كه عالقه مند به تأليف آثار خاصى هستند، آموزش 

دهيم در تأليفات خود بازنگرى كنند.

دكتر سنگرى: بله اين بحث مهمى است كه چه طور در عين 
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آقاى همايونفر:
معلم يك كارگردان 
تئاتر است و بايد 
صحنه گردانى كند.
اين مديريت معلم

در جمع خيلى 
مهم است. صداى 

معلم هم در كالس 
خيلى مهم است. 
ويژگى هاى عامى

كه فرموديد تسلط 
بر مبحث خاص

تدريس، بايد در 
كنارش هنر معلمى 
باشد و با استفاده 

از هماهنگ كردن 
خود با مسائل روز 
(IT) و دنياى آى تى

با دانش آموزان
كالس ارتباط 

برقرار كند

ــت مثل عالَم كه هم مكرر است  ــيم. درس مكرر بودن نو باش
ــت. خداوند هر لحظه در حال انجام كار  و هم هميشه نو اس
ــيد و ماه، مى تابند اما اين تابش همان  ــت. خورش تازه اى اس
تابش ديروز نيست. اين كارهاى مكرر هميشه تازه است. افراد 
ــاختارهاى تكرارى است اما  مكرر خلق مى شوند و ظاهراً س

هيچ چيز در عالم مكرر نيست و هميشه تازه است.
ــخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود؛ چه طور تازه  همين س
بشويم و چه طور تازه كنيم درس ها را، اين بحث بسيار مهمى 
است. البته به جاى تابستان مى توان يك ضمن خدمت آرمانى 

داشت. من تابستان را گفتم چون فرصت فراخ و فراغ است.

عمرانى: من ابتدا خواهش مى كنم موضوع را به يك مسير 
عملى بيندازيم تا هم توانايى ادامه اش را داشته باشيم و هم 
ــا باشد. اين روش ها در  حاصل اين مبحث براى معلم راهگش
خدمت چيست؟ گاهى آن ها خود هدف مى شوند، درحالى كه 
اين ها وسيله و ابزارند نه هدف. ما مسلماً بندة روش ها نيستيم 
ــود آن ها ارتقا بدهيم.  ــد روش ها و فناورى ها را براى خ و باي
نبايد فراموش بشود كه روش در خدمت چيست؟ برمى گردم 
ــالت اصلى ادبيات در چيست؟  ــؤال اصلى تر كه رس به آن س
ــلماً ادبيات نبايد در خدمت اعتالى اقتصاد يا پزشكى يا  مس
ــد. گرچه مى تواند باشد اما آن هدف جنبى  فناورى يا... باش
خواهد بود نه هدف اصلى. به عقيدة من رسالت اصلى ادبيات 
ارتقاى اخالقيات دانش آموزان و اعتالي انسانيت انسان است 
ــر اين طور نگاه كنيم ارتقاى بينش و آداب و مهارت هاى  و اگ
زندگى است. ادبيات همين طور كه در مسير خودش جريان 
پيدا مى كند مى تواند به پزشك ما ياد بدهد نگاه انسانى ترى 
ــد. به كارگر ياد بدهد كه نگاه اخالقى ترى داشته  داشته باش
باشد. كارمند و كاسب مى توانند تحت تأثير ادبيات، انسانى تر 

و اخالقى تر فكر كنند.
ادبيات مى تواند همة قشرها را تحت تأثير قرار بدهد، به طورى 
كه فقط به مسائل خودشان نينديشند. اگر ادبيات در جامعه 
تسرى پيدا كند همه چيز و همه كس در خدمت سازندگى قرار 
ــى كه در اختيار داريم كمتر بها  مى گيرند. به گنجينة ادبيات
ــتخراج نكرده ايم.  مى دهيم. ما اين معدن طالى خالص را اس
ــت. اين  ــيارى براى اعتالى زندگى هس ــاى بس در آن رگه ه
كج روى هاى گهگاهي اجتماعى بعضي اش گناه معلم است و 
ــروز و فردا پيش بيايد، به معلم  ــكلى در جامعة ام هرگاه مش
ــت. اين كج روي ها ناشى از نوع تربيت  ادبيات هم مربوط اس
ما معلمان نيز بوده است. من از جمع خواهش مى كنم بياييد 
كمك كنيم به اين قضيه و دوباره برگرديم به اين جا كه ادبيات 
چگونه مى تواند اين كج روى ها را اصالح كند و از كجا مى تواند 
ــروع كند. اگر جايش در كالس درس نيست، پس حاصل  ش
ــالة ما به عنوان طبيب جامعه، كجاست؟ آيا  آموزش دوازده س

ــت يا ُكميت معلم يا كميت روش ها؟  ُكميت ادبيات لنگ اس
البته قبول داريم كه پديده هاي اجتماعي تك  علتي نيستند در 
هر حال ما به سهم خودمان بايد اين عايق ها را شناسايى كنيم 

و سعى كنيم اين ها را از سر راه برداريم.

دكتر سنگرى: سخن كامًال گويا بود. اين كه ببينيم رسالت 
ــالت بپردازد و  ــت و چگونه مى تواند به اين رس ادبيات چيس
ببينيم مشكل كجاست و با يك نگاه آسيب شناسانه مشكل 
ــم و روى اصل موضوع بازنگرى كنيم و بعد تصميم  را دريابي
ــت. واقعاً  بگيريم و بحث طبيب بودن كه يك نكتة اصلى اس

دبيران ادبيات طبيب اند و به جاى مغز، با قلب سر و كار دارند. 
البته هر دو را در كنار هم دارند اما بيشتر با قلب ها و عواطف 
و احساسات سر وكار دارند. حال اگر پيشنهادى براى آموزش 

هست و نكته و اولويتى، بفرماييد.

ــترهايى دارد. ما بايد  قاصـدى: اين آموزش ها نياز به بس
ــرفصل ها را به همكاران بدهيم و بسترها را  موضوعات و س
ــد. يعنى انگيزه را بايد به  ــد آموزش و پرورش فراهم كن باي
ــتفاده  ــكاران بدهيم. و از ظرفيت هاى متفاوت آن ها اس هم
ــت دبير  بكنيم. البته وقتى وجه تمايز بين دبيران مطرح اس
صاحب تأليف و كارآمد قطعاً با دبير ديگرى كه هميشه راكد 

و مقلد است فرق دارد.
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وقتى مى خواهيم در جهت ارتقاى آن معلم كالس بگذاريم 
ــود و دغدغة نان  ــترهايش فراهم ش حتماً بايد راهكارها و بس
شب خود را نداشته باشد تا بتواند ايده آل فكر كند. بايد براى 
ــم. چون هرچه فعاليت كنيم اگر  همكاران انگيزه ايجاد كني
ــود و از جهت ارتقاى شغلى آموزش و  ــد نمى ش انگيزه نباش
پرورش بايد بين دبيران كارآمد و راكد تفاوت قائل شود. درباره 
ــوزش و پرورش ما اين ضعف وجود دارد  خوانش متن، در آم
ــانى نكرديم. كالس هاى ضمن خدمت بعضاً  و آن را به روزرس

شامل يك دور تكرارى از مباحث دستور زبان و... بوده است.
ــى را بپرورانيم كه بتوانند با  ــيم و دبيران ما بايد ُمبدع باش
توجه به نياز روز و خواسته هاى دانش آموز امروز كه پاى رايانه 
ــت جهت بدهند. روش ها، كه ابزار آموزشى براى  نشسته اس
رسيدن به هدف ادبيات اند و آقاى عمرانى فرمودند، بايد مورد 
توجه قرار بگيرند. بايد ببينيم فناورى آموزشى را چگونه در 
فرايند تدريس قرار بدهيم تا همة كار و هدفش صرفاً فناورى 
ــتفاده از ابزارهاى نوين با  آموزشى نباشد. ما مى توانيم با اس

ظرافت به هدف اصلى ادبيات برسيم.
كالس نبايد به انبوهى از ابزارهاى آموزشى و روش ها تبديل 
ــردد و در اين ميان هدف اصلى كه آقاى عمرانى گفته گم  گ
بشود. همه بايد دست به دست هم بدهيم تا به هدف برسيم. 
ــوان برگزار كرد اما  ــن را به عنوان يك دوره مى ت خوانش مت
ــالتش برعهدة سازمان پژوهش است كه طى اين سال ها  رس
ــت.  ــراى دبير ادبيات به اندازة كافى توليد محتوا نكرده اس ب
ــه گمان اينجانب تا نمونة بكرى در اختيار دبير ادبيات قرار  ب
ــد. دفتر تأليف مى تواند در  ــرد او نمى تواند به هدف برس نگي
ــى دى ها و نرم افزارهاى  ــى خودش س ــتاى تأليفات چاپ راس
ــى همراه با آن ها را ارائه بدهد. خلئى كه شركت هاى  آموزش

نرم افزارى متأسفانه از آن سوء استفاده مى كنند.
آموزش و پرورش الزم است در كنار تأليف كتاب هاى درسى 
شيوه هاى تدريس را ارائه دهد تا اين همه افسارگسيختگى در 
كنار منابع و كتاب هاى درسى ايجاد نشود. خوانش متن بسيار 
حائز اهميت است به شرطى كه سازمان پژوهش و دفتر تأليف 
ــود در اين زمينه اقدام كنند و دبير ادبيات را در كالس با  خ
اين موضوعات آشنا سازند. درخصوص شيوة ارزش يابى، بحث 
كمى آموزش ها وجود دارد. نوع ارزش يابى ما مشكل دارد در 
ــالم كردند كه معانى نثر و روخوانى  بودجه بندى تدريس اع

متن هر كدام چه نمره اى دارند.
ــيوه هاى  ــد كه همكاران را با اين ش دورة خاصى بايد باش
ارزش يابى آشنا كنيم. نبايد فقط آزمون پايان دوره باشد. بايد 
ــس ماهيت ارزش يابى ايجاب  ــور كه در فرايند تدري همان ط
مى كند عمل كنيم و نبايد ارزش يابى ما يك سويه باشد. بايد 
ــراى تمام رفتارهاى دانش آموز نمره در نظر بگيريم و بر آن  ب
اساس به او نمره بدهيم تا فرايند تدريس جدى گرفته شود.

آقاى عمرانى، ما مأمور به تكليف هستيم و مأمور به نتيجه 
نيستيم. كنكورزدگى متأسفانه خيلى از همكاران ما را گرفتار 
كرده است و اوليا و مديران مدرسه نيز متأسفانه به آن دامن 
مى زنند. ما بايد بدون توجه به كنكور در كالس با دانش آموز 
ــار كنيم و روش و فرايند تدريس را نبايد به خاطر كنكور  رفت

عوض كرد.
نبايد بگذاريم بحث اخالقيات به خاطر كنكور گم شود. بايد 
كار فرهنگ سازى انجام بگيرد و آسيب شناسى بشود. مشاركت 
اولياى مدرسه و اولياى دانش آموزان الزم است تا بتوانيم نگاه 
دانش آموزان را عوض كنيم. وقتى اولياى دانش آموز با ديدن 
كارنامة دانش آموز به او مى گويند آخر ادبيات هم درس است 
ــزايى براى من دبير ادبيات  كه تو 14 گرفتى؟ اين از هر ناس
ــت. بايد نگاه اوليا و مسئوالن مدرسه را عوض كنيم.  بدتر اس
ــت كه  وقتى نوع نگاه ها و توقعات را عوض كنيم آن وقت اس
آن تكنيك ها و روش ها، براى رسيدن به هدف و فراهم كردن 

بسترها، به كمك ما مى آيند.

دكتر سـنگرى: سپاس گزارم. تأكيد كرديد كه اين موضوع 
ــتن موانع ميسر نيست و بايد به  ــازى و برداش بدون بسترس
ــيم و سازمان پژوهش چه رسالتى دارد و  مبدع بودن بينديش
ــارت كنكور. هر  ــنهاد كرديد براى رهايى از اس راهى را پيش
ــت كه اگر بخواهيد  ــت بفرماييد. سؤال اين اس نكته اى هس

دست به تأليف بزنيد كتاب آرمانى شما چه كتابى است؟

ــت در  ــث آرايه ها در حدى كه مورد نياز اس همايونفـر: بح
دبيرستان مطرح گردد و بقيه اش در كنكور طرح شود و انواع 
مجاز كه دانش آموزان اين همه با آن مشكل دارند دانشگاهى 
و درواقع عمل گرايانه بشود. هم چنين دانش آموزان نسبت به 
ادبيات ديد كارشناسانه ترى پيدا مى كنند، به طورى كه از بُعد 

حفظيات بيرون بيايند.

ــاى زبانى (گفتن،  ــد ببينيم مهارت ه شـهناز عبادتى: باي
ــتن و...) مى خواهد دانش آموز را به  ــنيدن، خواندن و نوش ش
كجا برساند؟ نقد و عروض و قافيه را شايد بتوان به يك كتاب 
تبديل كرد تا از هم مجزا نشوند و مجموعاً آن ها را به صورت 
ــى درآورد و حتى متنش هم  ــك كتاب كار بردى و كارگاه ي
به صورت كارگاهى تنظيم بشود. كتاب آرمانى من كتابى است 
كه در پايان آموزش آن دانش آموز بتواند به طور معمول متن 
را بنويسد و زبان معيار را بشناسد و از پيشينة زبانى خودش و 
از تحول آن آگاه شود. كتابى كه در ذهنم است خيلى مستقل 
نيست و كارگاهى است. در تأليف كتاب ها بايد تقويت قدرت 
استنباط و تحليل مورد استفاده قرار بگيرد، زيرا دانش آموزان 

در اين خصوص بسيار ضعيف هستند.

آقاى قاصدي: 
كنكورزدگى 
متأسفانه خيلى 
از همكاران ما 
را گرفتار كرده 
است و اوليا و 
مديران مدرسه 
نيز متأسفانه به 
آن دامن مى زنند. 
ما بايد بدون 
توجه به كنكور 
در كالس با 
دانش آموز رفتار 
كنيم و روش و 
فرايند تدريس 
را نبايد به خاطر 
كنكور عوض كرد
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قاصدى: جايگاه نقد را بايد حتماً در تأليف كتاب بگنجانيم، 
ــورى و هم كارگاهى. در حوزة ادبيات خواهش  هم از نظر تئ
مى كنم گزينشى عمل نكنيم. شاعران و نويسندگان بزرگى 
هستند كه چراغ راه اند، اما نامى از اين بزرگان ادبيات نبرده ايم 
و نمونه اى از آثارشان را آموزش نداده ايم. بايد همة آرا و عقايد 
ــنويم، هرچند آن ها را  را در جايگاه و جامعة دموكراتيك بش
ــى را كنار بگذاريم و آن ها را كه  نپذيريم. گرايش هاى سياس

طرح نشده اند بياوريم.

ــت  دكتـر سـنگرى: اين جاى بحث دارد كه آيا صالح هس
ــنده اى را كه ديد و نگرش ضد دين و ضد  ــاعر و نويس نام ش
ــته اش در مخاطبانى مثل  ــاى اجتماعى دارد و نوش ارزش ه
ــى مى گذارد، در كتاب طرح كنيم يا اگر  نوجوانان تأثير منف
ــمت هايى از آثارش را بايد مطرح  مى توان طرح كرد چه قس
ــئله جاى بحث بسيار دارد و نكات ريز بسيارى  كرد. اين مس
را بايد در طرح آن در نظر گرفت و نظرگاه هاى همة دوستان 
مؤلف را بايد بشنويم. چه بسا به راه حل هاى تازه اى هم برسيم 

كه در اين مجال جاى بحث آن نيست.

ــت و آن اين است كه از آثار  قاصدى: نكتة ديگرى هم هس
ــندگان جوان هم نمونه هايى بياوريم. حتماً  شاعران و نويس
ــزرگان قرن هاى  ــى از ب ــتيم در كتاب هاى درس مجبور نيس
ــى، تكرارى  پيش بياوريم. نكتة ديگر درخصوص زبان فارس
بودن موضوعات آن است، مثًال جمله در زبان فارسى يك تا 
ــت. در  اين خصوص فرايند تأليف به گونه اى منقطع  چهارتاس
ــت كه  و غلط بوده و ديدگاه صحيحى به دانش آموز نداده اس

دانش آموز بين نوع و نقش كلمه فرقى قائل نمى شود.

ــى در حوزة  ــم در كتاب درس ــنهاد مى كن همايونفر: پيش
ادبيات وبالگ نويسانى را كه نگاه تازه و خوبى دارند مطرح و 

هماهنگ كنيم.

ــؤال ها بدون اظهارنظر  ــت كه بعضى س عمرانى: حيف اس
ــت آقاى قاصدى عرض  ــخ باقى بماند. در تأييد صحب و پاس
ــان در اغلب موارد  ــم نگاه كردن معلم ــم به يك چش مى كن
صحيح نيست معلمى كه تأليفات زياد دارد با معلمى كه هيچ 
ــم ديده بشوند. جاى يك قوة  تأليفى ندارد نبايد به يك چش
ناظر در سازمان پژوهش خالى است كه بر تدوين كتاب هاى 
آموزش و پرورش نظارت كند و يك نهاد مردمى بايد پيامد و 

برون داد اين قضيه را تحليل و ارزش يابى كند.
اين ساز و كارها بايد انديشيده شود و در جامعة متعالى الزم 
است كه معلومات معلم بازآفرينى و بازنگرى شود. نمى شود 
خود سازمان پژوهش كتاب تأليف كند و براساس آن كتاب ها 

ــودش روش هاى ارزش يابى را تدوين نمايد و با معيارهاى  خ
خودش آن ها را ارزش يابى كند. مسلماً راه به جايى نمى برد و 
بايد ارزش يابى به نهاد ديگرى سپرده شود. كتاب هاى فارسى 
ابتدايى محتاج ده ها كالس آموزشى بود و فقط يك بار كالس 
ــم ابتدايى اصًال به  ــود كه اصًال كافى نبود. معل ــته ش گذاش
مفاهيم كتاب و تدريس وارد نيست و  اين نقص كار برنامه ريز 
ــت نه نقص كار معلم. از اين ها بگذريم،  و مؤلف سازمان اس
برمى گردم به سؤال آقاى دكتر سنگرى؛ بله، متأسفانه بعضى 
كتاب هاى درسى چهل سال بدون تغيير تدريس شد و تغيير 
ــى هر  ــتند اما اين تغيير و بازنويس آن را غيرممكن مى دانس

ساله الزم است.
ــد بگويم آن قدر مطلب  ــى باي دربارة كتاب هاى زبان فارس
ــت كه هيچ گاه معلم براى مطرح كردن آن ها در  در زبان هس
ــا در دوران ناگوارى آن را تغيير  ــم نمى آورد، ولى م كالس ك
ــرح مباحث ديگر  ــراى هر تغيير يا ط ــم، به طورى كه ب دادي
ــد و ما مجبور شديم حجم مباحث را تقليل  مخالفت مى ش
دهيم. متأسفانه اين كتاب سال به سال كوچك تر و ضعيف تر 
مى شود درحالى كه مى شود گسترده ترش كرد. تاريخ ادبيات 
ــد كه از امروز نقب  را بايد عوض كرد و نگاه بايد اين گونه باش
بزنيم و به سمت هزار سال و مركز ثقل تاريخ ادبيات را امروز 

بگذاريم نه گذشته.
ــمت ها بايد  ــيارى قس دربارة آرايه هاى ادبى معتقدم كه بس
حذف يا كمتر شود. مثالً تأكيد بسيارى بر تشبيه شده اما بحث 
استعاره در آن كم است، درحالى كه در دنياى امروز كاربرد آن ها 
ــيار كم به كار مى رود و هرچه داريم  ــده و تشبيه بس عكس ش
استعاره است و بايد تشبيه را كمتر كنيم و بيشتر به استعاره 
بپردازيم. بهتر است بيشتر از اعنات و تقسيم و تفريق به مجاز 

بپردازيم يا حتى اين ها را از كتاب درسى حذف كنيم.
ــى مصلحت ديد من آن است  دربارة تأليف كتاب هاى درس
ــى را  ــر زلف كتاب هاى درس كه ياران همه كار بگذارند و س
بگيرند. به نظر من جا دارد كتاب درسى هر سال عوض شود 
يا حداقل تجديدنظرهايى در جهت ارتقاى كيفيت آن بشود 
نه در جهت كم كردن مطالب وگرنه شير بى يال و دم و اشكم 
مى شود. در اين كتاب ها پيوندها حذف شده و اين آفت بزرگى 
ــد من يك كتاب جديد به اين مجموعه  ــت. اگر قرار باش اس
اضافه كنم كتابى است با موضوع و هدف ارتقاى توانايى نقد 
و تحليل و استنباط؛ يعنى چيزى كه دانش آموزان ما امروزه 
به آن نياز دارند. حاال نام آن را هرچه مى خواهيد بگذاريد. هر 
ــال بايد جزوه هاى گهگاهى تكميلى به كتاب هاى درسى  س
ــال بعد بايد نو بشود يا تغييرات ارتقايى  ــود و در س اضافه ش

بيابد يا افزوده هايى داشته باشد.

دكتر سنگرى: بسيار سپاس گزارم.

استاد عمرانى:
اين روش ها در

خدمت چيست؟ 
گاهى آن ها خود 
هدف مى شوند، 

درحالى كه 
اين ها وسيله و 
ابزارند نه هدف.

ما مسلماً بندة 
روش ها نيستيم
و بايد روش ها 
و فناورى ها را 

براى خود آن ها 
ارتقا بدهيم. نبايد

فراموش بشود 
كه روش در 

خدمت چيست؟


