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سخن ناشر

»اندیشــه ورزان« زندگي پرفراز و نشــیبي دارند؛ چه در گذار از واقعیت هاي 
ناخوشایند و تلخ زندگي و چه در روند حل مسئله هاي دشوار و بزرگي که در 
مقابلشان قرار گرفته است. در این میان، داستان »اندیشه ورزي« آن ها خواندني، 

و درنگ و تأمل در آن ها آموزنده و راه گشاست.
سیر و ســلوک اندیشه ورزان در دریافت هاي تازه شــان از حل یک مسئله، 
یــا مواجهه با یک ســؤال بزرگ و یــا ریاضت هایي که در جســت وجوهاي 
مجاهدانه شان کشیده اند، دلپذیر اســت. این خردمندان روزگار، اغلب زندگي 

عاشقانه اي داشته اند.
براي رسیدن به آمال و آرزوهایشان تالش هاي جانانه کرده اند و به مراتبي از 

آرامش باطني دست یافته اند.
در نظام تعلیم وتربیت ما نیز همچون ســایر عرصه های علم و عمل، شــمار 
»اندیشه ورزان« کم نبوده  است؛ کسانی که در آثار و اندیشه هایشان بارقه هایي از 
خرد و روشنگري وجود دارد. امروزه نیز، شماری از آن ها که زندگي عاشقانة 
خــود را در کالس درس، در مقام پاســخ گویی به پرســش ها و گفت وگوی 
بي پایان با دانش آموزان، در هیاهوي گســتردة رســانه هاي نوظهور، در توسعة 
شــگفت انگیز ارتباطــات و اطالعات، در جســت وجوي بي وقفة بازســازي 
و بهســازي آموزشــي، در ریزه کاري هاي عمیق و ژرف رفتارهاي کودکان و 
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نوجوانــان و در مدیریت هاي ُخرد و کالن آموزشــي و پرورشــي و در همة 
لحظات اندیشــه و تعمق در تعلیم وتربیت فرزندان این مرز و بوم می گذرانند، 

حرف هایي تازه براي گفتن دارند. 
در مجموعــه اي که جلد حاضر از آن پیش روی شماســت، برآنیم که نقش 
و اهمیت عمل و تجربة اندیشــه ورزان در حوزة تعلیم وتربیت را مستندسازي 

کنیم.
بخش اول این سلســله کتاب ها، دربردارندة داستان زندگي آن هاست و در 

قالب روایت بیان می شود.
در بخش دیگر آن ها تجارب این افراد را در عرصه هاي علمي و عملي بازتاب 
می دهیــم. این بخش عمدتًا در قالب گفت وگــو و میزگرد دربارة موضوعات 

خاص دنبال شده است.
در این مجموعه، از بزرگاني ســخن می گوییم که در صحنه هاي خرد کالس 
و مدرســه یا تصمیم گیري کالن آموزش وپرورش نقش داشته اند و با آن ها به 

گفت وگو می نشینیم.
اگر این مجموعه بتواند دریچه هایــی از آگاهی را به روی خوانندگان خود 
بگشاید و تجارب زیستة شماري از بزرگان و نام آوران معاصر حوزه هاي نظري 
)دانش( و عملي )اجرایي و مدیریت، و مدرسه داري( آموزش وپرورش کشور 

را در اختیار این مهربانان قرار دهد، کامیاب بوده است.
آرزوي ماست که آموخته های این مجموعه، راه گشای عرصه های پرفرازونشیب 

زندگی باشد و شهد کامیابی را در جام وجودتان بریزد. چنین باد!
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مقدمه

اندیشمندان معموالً به چشم اندازهای متفاوت و »مطلوب« می اندیشند که مغایر 
با وضع »موجود« اســت؛ به همین سبب، خالف جریان آب شنا می کنند و در 
برداشــت اولیه و معمول، رفتار و افکارشــان عجیب و غریب و حتي ناهنجار 
به نظر می رســد. دکتر عبدالعظیم کریمی از جملة چنین افرادی اســت. او با 
نگاهــی غیرمتعارف و »خالف آمد عادت« به تعلیم وتربیت می نگرد و با طرح 
گزاره های وارونه و متناقضی چون »تربیت آســیب زا«، »آموزش ندهیم«، »یاد 
نگیریم«، »تربیت نکنیم«، »دین دهی نکنیم«، »تغییر ندهیم«، »مدیریت نکنیم« و 
»خوشبخت نشــویم«، نوعی آموزش علیه آموزش و »نظریة سلبی« در تربیت 
را مطرح می کند. چنین نظریه ای شــاید در نگاه اول نوعی انفعال و بی عملی را 
به ذهن متبادر ســازد اما تجربة زیسته و عملی و ظرایف و دقایق نظری او این 
برداشت را منتفی می کند. چنین نظریه ای صرفًا حاصل تأمالت نظری و انتزاعی 
دکتر کریمی نیست بلکه از ترکیب عمل و اندیشه و سال ها تجربة زیستة او در 
حوزة تعلیم وتربیت و به تعبیری، تجرید تجربه و به نوعی پراکســیس حاصل 

شده است و از مسئله شناسی دقیق وی از جامعة ایران حکایت دارد.
واقعیت این است که نظام تعلیم وتربیت ما طی سالیان اخیر آن چنان در تربیت 
ایجایــی، تحمیلی و از باال به پایین جلو رفته و از خانواده، مردم و کنشــگران 
ســلب مســئولیت و اختیار کرده است که تربیت از مســیر و هدف اصلی و 
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طبیعی اش فرســنگ ها فاصله گرفته و حتی به ضد خود تبدیل شــده اســت؛ 
تا آنجا که هم اکنون شــاهد پیامدهای خســارت بار و  آسیب زایی چون رشد و 
گسترش انواع ناهنجاری ها، بزه کاری ها و انحرافات اجتماعی هستیم. از چنین 
منظری، نظریة تربیت سلبی به درستی تأکید می کند که »تربیت نکنید، آموزش 
ندهید و مداخله و دســت کاری نکنید«؛ چون این شــیوة تربیت در مدرسه و 

جامعه آسیب زا و عامل شیوع بی تربیتی است.
این دریافــت از پیچیده ترین معضل تعلیم وتربیت در ایران و مسئله شناســی 
دقیق، عمیق و هوشــمندانه، دکتر کریمی را در ردیف نظریه پردازان برجســتة 
)منتقدان( تعلیم وتربیت ایران قرار می دهد. به عالوه، انس و الفت دکتر کریمی 
با اندیشــه های صاحب نظران تربیتی از روسو و دیویی تا اندیشه های انتقادی 
ایلیچ و فریره از یک ســو و عرفان، اخالق و تعلیم وتربیت اســالمی از سوی 
دیگر، هندســة خاصی به آرا و اندیشــه های او بخشــیده است. با وجود این، 
هرچند مسئله شناســی دکتر کریمی و نظریة تربیت ســلبی وی بسیار دقیق و 
هوشــمندانه است و درد و مشکل را به درستی و دقت تمام نشان می دهد، در 
درمان این درد، حل این مشکل و »چه باید کرد«، دچار ابهام و ناروشنی است. 
آنچه مسلم اســت راه حل او برای چنین مسئله ای از مسیر نظام تعلیم وتربیت 
رسمی و گفتماِن مسلط نمی گذرد. نقد بنیادی دکتر کریمی به تربیت تجویزی 
و رسمی حکایت از ناامیدی از ساختارهای رسمی تربیتی دارد؛ چرا که به نظر 
وی، ما با تفکر و ذهنیت موجود که منبع تولید مشکل است، نمی توانیم درصدد 
یافتن راه حل برآییم. به همین دلیل، ایشان گام اول را اصالح انگاره های ذهنی 
و تغییر پارادایم حاکم می داند و معتقد اســت که تغییر انگاره ها از تغییر دانش، 
روش و ابزار اهمیت بیشتری دارد. چنین پاسخی به سؤال »چه باید کرد« یک 
گام به جلو و تا حدودی مفید و روشنگر است اما کامل و دقیق نیست و همین 
نکته، ضرورت بازخوانی و تدقیق و تکمیل چنین نظریه ای را دوچندان می کند. 
از چنین منظری الزمة برآمدن و تنومند شدن نظریة تربیت سلبی، تشریح ابعاد 
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مغفول و مبهم آن و گذشتنش از صافی نقد و نظر است.
این مجموعه با چنین انگیزه ای و با هدف شــرح و بســط تدقیق و تکمیل و 
نقد و بررسی آرا و اندیشه های تربیتی دکتر عبدالعظیم کریمی تألیف و تدوین 
شده  است. امید است به باروری و زایش اندیشه های تربیتی خالق و پرورش 
ســوژه های فعال بیانجامد و روزنه ای به آگاهی و عمل پیش روی نســل آینده 

بگشاید. 

فریبرز بیات
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سال شمار
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سال شمار/ زندگی
١٣٣۵/ اول مهر، تولد در روستای سینقان از توابع شهرستان محالت و دلیجان

١٣۴۲/ اول ابتدایی در مدرسه همان روستا، مدرسة اقبال

١٣۴6/ پایان پنجم ابتدایی در همان مدرسه 

١٣۴7/ هجرت به تهران براي کار و ادامة تحصیل 

١٣۴8/ دریافت مدرک ششم ابتدایی، دبستان گوهرشاد، دورة شبانه، میدان شاهپور تهران

١٣۵۵/ دریافت دیپلم طبیعی از دبیرستان جم قلهک، دورة شبانه و قبولي در کنکور سراسري 

و ورود به دانشگاه

١٣۵7/ اخذ فوق دیپلم از مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار در رشتة ایمني صنعتي 

 ١٣۵8/ معافیت از خدمت ســربازی، آغاز مطالعات آزاد غیررســمي و غیردرسي در حوزه 

دین و عرفان 

١٣60/ ازدواج، تدریس در مدرســة راهنمایي ابوذر و دبیرستان طالقاني نظام آباد تهران، دورة 

شبانه و سپس روزانه

١٣6۲/ مسئول آموزش ضمن خدمت امور تربیتی منطقه هشت تهران

١٣6۴ تا ١٣6۵/ معاون پرورشــی منطقه هشــت تهران، همزمان قبولی در رشته کارشناسي 

حقوق قضایی، دانشگاه تهران

١٣6۵/ رهــا کــردن تحصیل در رشــتة حقوق قضایی )بــه علت عدم عالقــه( و مأمور به 

تحصیل شدن برای دورة لیسانس امور تربیتی 

١٣67/ اخذ کارشناســی برنامه ریزی امور تربیتی و همزمان قبولی در مقطع کارشناسی ارشد 

رشتة روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد - تهران 

١٣68/ انتقال از منطقة هشت به حوزة ستادي وزارت آموزش وپرورش، کارشناس مسئول و 

سپس معاون تحقیقات دفتر مشاوره و تحقیق وزارت آموزش و پرورش

١٣68/  ادامة تحصیل در دورة دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاداسالمی- تهران 
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١٣70/ انجام مطالعات مستقل تربیتي و تحول نگرشي نسبت به دیدگاه ها و روش هاي جاري 

تعلیم وتربیت با آمیزه ایي از نظریات روان شناسی و عرفان ایرانی اسالمی

١٣7۲/ مدیرکل دفتر مشــاوره و تحقیق و انجام پژوهش هاي روان شناختي و مشاوره ایي در 

حوزة آسیب شناسي تربیت دیني

١٣7۴/ دریافت مدرک دکترای روان شناسی/ همزمان تألیف کتاب »آثار پنهان تربیت آسیب زا  

و تربیت چه چیز نیست؟«

١٣7۴/ مسئول هیئت  نظارت  بر طرح  کشوري هنجاریابي  مجموعة  آزمون  تشخیص  استعداد   

)DAT( با همکاري دکتر محمدنقي براهني 

١٣7۵/ عضو هیئت علمي دانشــگاه آزاد اسالمي واحد رودهن و سپس انتقال به واحد تهران 

جنوب و همزمان تدریس در دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالي ضمن خدمت

١٣76/ مشــاور معاونت پرورشــي وزارت آموزش و پرورش و عضو کمیســیون  تغییر نظام  

آموزش و پرورش  عمومي 

١٣77/ عضویت  در شوراي  حمایت  از تولید فیلم  کودک  و نوجوان  و آشنایي با جهان هنر 

١٣78/ عضویت  در شــوراي  تحقیقات  وزارت  آموزش و پرورش، عضوشــوراي  کارشناسي  

ســینماي  کودک  و نوجوان  بنیــاد فارابي، عضو هیئت  امناي  پژوهشــکدة آموزش وپرورش  

استثنایي ، عضو کمیسیون  برنامه هاي  پرورشــي  و فرهنگي  شوراي  عالي  آموزش و پرورش و 

عضو شوراي  عالي  تربیت  )دوره  سوم (

)PIRLS( ١٣79/ انتقال به پژوهشکده تعلیم وتربیت به عنوان مدیر ملي مطالعه بین المللي پرلز

 ١٣8١/ هیئت علمي پژوهشــکده تعلیم وتربیت و همکاري با کلینیک مشاورة خانوادة مرکز 

رازي و انجام خدمات روان درماني و مشاوره

١٣8۵/ اســتاد مدعو دانشکدة روان شناسي و علوم تربیتي دانشگاه شهید بهشتي در دوره هاي 

کارشناسي ارشد و دکتري 
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سمت کنونی: دانشیار پژوهشگاه مطالعات تعلیم وتربیت و مدیر ملي مطالعات بین المللي تیمز 

TIMSS و پرلز PIRLS در ایران

زمینه فعالیت: روان شناسي و تعلیم وتربیت سلبي

تعداد کتاب هاي تألیفي: 60 عنوان

اولین اثر تألیفي: تربیت آسیب زا، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، ١٣7٣

آخرین اثر تألیفي: »زندگي معنوي به سبک مثنوي« انتشارات مدرسه، ١٣98 

تعداد مقاالت علمي پژوهشي: ١۵ عنوان

تعداد مقاالت مروري و ترویجي: ٣۵ عنوان

تعداد پژوهش هاي ملي و بین المللي: ۲۵ مورد

تقدیرها و نشان ها

الف: بین المللي

- دریافت نشان تقدیر از انجمن بین المللي ارزشیابي پیشرفت تحصیلي IEA در هشتمین

اجالس هماهنگ کنندگان ملي )NRC( پرلز )PIRLS( از میان ۴۵ کشور جهان به پاس

اجراي موفقیت آمیز پروژة بین المللي پرلز ۲006، )کانادا، کبک، ژوئن ۲007(

- منتخب برتر در اجراي موفقیت آمیز پروژة بین المللي تیمز ۲007 از میان ۵6 کشــور جهان 

در پنجمین اجالس هماهنگ کنندگان ملي )NRC لتوني، اگوست ۲006(
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ب: داخلي

١. برگزیدة سومین جشنوارة شهید رجایي و تقدیر توسط ریاست جمهوري وقت به عنوان

کارمند و سرپرست نمونة کشوري در سال ١٣80

۲. برگزیدة اثر تألیفي کتاب »مراحل شکل گیري اخالق در کودک« در دومین جشنوارة معلمان

٣. پژوهشگر برگزیدة سال 8١ در جشنوارة بزرگداشت پژوهشگران برتر توسط وزارت علوم 

و تحقیقات و فناوري

۴. رتبة نخست پژوهش کشوري در وزارت آموزش و پرورش، سال ١٣8١

۵. رتبة نخســت اثر تألیفي کتاب »کودکي بازیافته« در سومین جشنوارة انتخاب کتاب معلم 

در سال ١٣8۲

6. رتبة نخست اثر تألیفي »حکمت هاي گم شده« در چهارمین جشنوارة معلمان مؤلف سال ١٣8٣

7. برگزیدة اثر تألیفي »حکمت هاي گم شــده در تربیت« در اولین جشنوارة کتاب خانواده با 

موضوع »خانواده و تعلیم وتربیت فرزندان« توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت 

آموزش و پرورش سال ١٣86 

8. رتبة دوم اثر تألیفي »آسیب شناســي تربیت اجتماعي« در اولین جشــنوارة کتاب خانواده 

با موضوع »آسیب شناســي خانواده« توســط وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي و وزارت 

آموزش و پرورش، سال ١٣86

9. تقدیر از اثر تألیفي کتاب »مدرسة موزه، مقدمه اي بر یادگیري فعال در موزه ها«، در ششمین 

جشنوارة کتاب هاي آموزشي رشد، آبان ١٣86 توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

١0. تقدیر از اثر تألیفي کتاب: مدیریت چه چیز نیست؟ )چگونه مدیریت نکنیم( در دهمین

جشنوارة کتاب هاي کمک آموزشي، ١٣9۲

١١. برگزیــده اثر تألیفی کتاب »بــازی و فراغت به مثابه خالقیت و معنویت« )چگونه جدی 

نباشیم( در شانزدهمین جشنواره کتاب رشد، ١٣97
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آنچه از زندگی افراد می دانیم ای بسا 
مخفیگاه زندگی آن ها باشد.
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بخش اول
زندگینامهداستانی

آوارگی و بردگی
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فصل اول

چهرة پنهان یک نگاه

عابرانی که از پیاده روی مقابل ساختمانی اداری رد می شدند، شاید نمی دیدند 
که یک معلم شصت وسه ســاله از پنجرة اتاقش در حال تماشای حیاط مدرسة 
ابتدایی روبه روست. اما او پشــت پنجره ایستاده بود و بازی کودکان را تماشا 

می کرد. 
با نگاهی حســرت بار غرق تماشــای بازی بچه ها بود. اما فکرش به راهی 
بود که نظام آموزش و پرورش رســمی در پیش گرفته بود و همچنان می تازید 
و پیش می رفت بی آنکه بداند به کدام ســو می رود و چرا این گونه می رود؟ هر 
چنــد وقت یک بار طرح تازه ای می آمــد و نظام را پیچیده تر می کرد و به جای 
آنکــه کلیدی برای باز کردن قفل های کهنه باشــد، قفلی تازه بر قفل های قبلی 
بود. شاید می اندیشید هر کسی از راه می رسد می خواهد یک نظام را اداره کند، 
نه اینکه بخواهد به تغییر نظام تربیت رســمی بیندیشد؛ به پرورش این بچه ها 
بیندیشد که آدم آهنی نبودند؛ امانت های خدا بودند، خدایی که انسان را اشرف 

مخلوقات آفریده است.
 او منتظر بود، منتظر دوســت نویســنده ای که قرار بود بیاید و با او دربارة 
ناگفته هایش گفت وگو کند، برای نوشــتن زندگی نامة نانوشتة او. مانده بود که 
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قبول کند یا نه. فکر می کرد شاید واکاوی افکارش او را به خودآگاهی دیگری 
سوق دهد، اما زندگی نامة او چه دردی از دردهای جامعه کم می کند و به درد 

چه کسی می خورد؟
تــا این جــای زندگی دلش می خواســت با چراغ خامــوش حرکت کند و 
همچنان آرامش ناب گمنامی را برای خود نگه دارد، اما اصرار پیاپی دوستان و 
همفکرانش او را ناخواسته تسلیم بازگویی اسرار می کرد. او که بیش از شصت 
کتاب دربارة »تعلیم و تربیت نایاب« نوشــته بود، بــه امید آن بود تا انگاره ها و 
نگاه ها را به تعلیم و تربیت تغییر دهد. ســخنرانی ها، مقاالت و کتاب ها بی تأثیر 

نبودند، اما در جهت تغییر نگاه دلسوزان و نه برای برنامه ریزی .
نویسنده از راه رسید، و پس از خوش وبش کوتاهی، گفت وگوی بلند شروع 
شــد. دستگاه ضبط روشن شــد و این گفت وگوها چندین جلسه ادامه یافت. 
بعد از چند روزی در میانة کار، فرصتی فراهم شــد تا در یکی از روزهای داغ 

تابستان به اتفاق همسفری یک روزه به زادگاه کوهستانی اش بروند.
نتیجة گفت وگوها و سفرها و دیدارها، این حکایت و روایت نه چندان کوتاه 
شــد که در سه بخش تنظیم شده اســت: یک، دوران کودکی و نوجوانی؛ دو، 
کشف زندگی؛ سه، مسیِر »شــدن« و یا شاید، به تعبیر خودش، »بودن به مثابة 

شدن«!
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فصل دوم

کودکی و نوجوانی

1

اتوبــوس لََکنتی زوزه می کشــید و در جاده ای که اُُفقــش بی انتها بود، هوا 
را می شــکافت و راه بــاز می کرد و به ســمت روســتایی در میانة کوه و دره 
می رفت. اتوبوس از تهران راه افتاده بود. در میان مسافرهای اتوبوس، نوجوان 
ده دوازده ســاله ای روی صندلی کنار پنجره نشســته بود و جعبه ای کوچک و 
مستطیل شــکل را محکــم به بغل گرفته بود. گاهی درِ جعبــه را باز می کرد و 
نگاهی شوق آمیز به دمپایی نارنجی رنگ داخل آن می انداخت. جعبة دمپایی را 
چنان به دســت گرفته بود که انگار شیشــة عمر مادرش است. دمپایی را برای 
مادرش خریده بود. در میان راه تصادف شــده بود. اتوبوسی چپ کرده بود و 

مأموران پلیس و کارکنان اورژانس دور و برش فعالیت می کردند. 
پســر نوجوان مرتب از خدا می خواســت این اتوبــوس تصادف نکند؛ 
نه اینکه نگران  جانش باشــد، بلکه نگران ســوغاتی مادر بود که ســالم به 
دستش برســد. اما دلهره ای مبهم و بی پایان رهایش نمی کرد. پیش خودش 
می گفــت اگر خدای نخواســته اتوبوس تصادف کنــد و او بمیرد، تکلیف 
این دمپایی چه می شــود! یک مــداد از توی بقچه اش درآورد و روی جعبة 
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دمپایی نوشــت: »اگر من مُردم، این دمپایی را به خانة مش رجب در سینقان 
بدهد.« برسانید. خدا عوضتان 

دمپایی ســوغات تهران برای مادر بود. بعد از شش ماه کار در خانة ارباب، 
یک اسکناس بیست تومانی دریافت کرده بود. آخر، او در تمام عمرش اسکناس 
بیست تومانی که مال خودش باشــد، ندیده بود. اسکناس را با شوقی بی پایان 
نگاه می کرد. اسکناس و تصاویر روی اسکناس را بارها تماشا کرد. کمی تایش 
کرد. دوباره بازش کرد. لوله اش کرد. در دســتش می فشرد. به سینه می گذاشت 
و می فشرد. باورش نمی شد این اسکناس ماِل خودِ خودِ خودش است. آخرین 
اسکناســی که به یاد داشت مال خودش باشد، عیدی پارسال دایی اش بود. آن 
 هم یک اســکناس قهوه ای بیســت ریالی. قلبش تندتر می زد. لبخند نه تنها در 
لبانــش که در تمــام چهره اش پیدا بود. آرام و قرار نداشــت. مانده بود با این 
بیســت تومانی چه  کار کند. یادش افتاد که مادرش آرزو داشت یک دمپایی نو 
داشته باشد. پدرش همیشه از تهران که می آمد، اگر کفش و لباس دست دوم و 
دمپایی کهنه ای از نان نمکی ها گیرش می آمد برای آن ها می آورد. تصمیم گرفت 
برود و یک دمپایی برای مادرش بخرد. یک دمپایی نو و خوش رنگ که برازندة 
مادر مهربانش باشد. تمام بازارچه را گشت. قیمت دمپایی ها از پنج ریال بود تا 
پنجاه ریال. اول یک دمپایی پنج ریالی برداشــت، اما خوشش نیامد. به خودش 
گفت: »حــاال که داری برای مادرت چیزی می خری، درست وحســابی اش را 
بخر.« حاال این دمپایی نارنجی رنگ که به قیمت ســی  و پنج ریال خریده بود، 
توی این جعبه بود و جعبه را محکم گرفته بود. فکر می کرد شــاید آن را از او 

بدزدند. داشت به روستا برمی گشت تا خانواده اش را ببیند.
توی بقچه اش فقط مقداری شــیرینی و نُقل و  لقمه ای نان بود و یک تقویم 
کــه حاج آقا نعیمی )ارباب( موقــع خداحافظی به او داده بود. اما آن ها اهمیتی 
نداشتند. فقط این دمپایی مهم بود؛ یک دمپایی نارنجی رنگ که مادرش بپوشد 

و هر جا دلش خواست، با آن برود.
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***
وقتی به جادة فرعی و خاکی رســید کــه از میانة راه دلیجان به نراق راهش 
را جدا می کرد، بغض ســنگینی گلویش را گرفت. شــش ماه بود این  جاده را 
ندیده بود. شش  ماهی که به اندازة شش سال طول کشیده بود. مدت ها می شد 
کوه هــای کاه گندم١ را ندیده بود. دره ها و دشــت های اطــراف را ندیده بود. 
چمنزارهــا و مزارع گندم از یادش رفته بــود؛ اما کوه اردهال را که دید، دلش 
قرص شد. کوه مثل پدری باالی سر همة این روستاها ایستاده بود و از جایش 

تکان نمی خورد.
ماشــین عاقبت به روستا رســید. کنار کاریز و مدرسه، نزدیک میدان روستا 

ایستاد. مسافرها پیاده شدند.
ناگهان یکی داد زد: »ُهی عبدالعظیم. عبدالعظیم ُهی!«

برگشــت و برادر کوچکش عقیل را دید. برادر! عقیل! خدایا، چهرة برادر را 
هم داشت از یاد می برد.

دو برادر همدیگر را در آغوش کشــیدند. هر دو گریستند. و بعد عقیل بُقچه 
را از دســت عبدالعظیم گرفت و دوید به ســمت خانه. رفــت خبر بدهد که 

عبدالعظیم آمده است.
عبدالعظیم کمی ایستاد. اهالی روستا که می شناختندش، دوره اش کرده بودند.
هرکسی چیزی می پرسید، اما او نمی دانست به سؤال کدامشان پاسخ بدهد.

تا اینکه پیرمردی که پای دیوار نشسته بود و آفتاب می گرفت، گفت: »ای بابا، 
ولش کنید برود خانه؛ ننه اش منتظرش است.«

و او سراشــیبی کوچکی را به سمت محله میاال ۲ طی کرد و از دور خانه شان را 
دید. زنی دوان دوان به سمتش می آمد. چند نفر هم پشت سر او می دویدند. مادرش 
را شناخت. با پای  برهنه در حال دویدن به سمت او بود. عبدالعظیم هم به سمت 
مادر دوید و وقتی به هم رسیدند، چنان در آغوش هم رفتند که مادر یاد دورانی افتاد 
که عبدالعظیم را در شکم داشت. یاد روزهایی افتاد که عبدالعظیم به دنیا آمد و یاد 

١. کوه های کاه گندم افسانه ای دارد.
۲. میاال: محله ای که وسط آن رودخانه است.
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روزهایی افتاد که قد و باالی پسرش را تماشا می کرد که کم کم داشت بزرگ می شد. 
عبدالعظیم به شــدت می گریست و از او گریان تر مادرش بود. لباس عبدالعظیم از 
نم اشــک های مادر خیس شدند و نسیم بهاری به آن اشک های مادرانه می وزید و 
عبدالعظیم احساس خنکی می کرد و دلش می خواست تنگ تر در آغوش مادر قرار 

بگیرد تا گرم شود و دلش قرار بگیرد.
عبدالعظیم دســت های مادرش را بوســید. زانو زد تا پاهای مادرش را هم 
ببوســد. پاهای بدون کفش مادر را که دید، برگشــت و نگاهی به چشم های 
خیــس او انداخت. لبخندی زد و از تــوی جعبه دمپایی ها را درآورد و جلوی 
مادر گذاشــت. پای راست مادر را گرفت و بوســید و دمپایی را پایش کرد و 

بعد، پای چپ را.
مادر هق هق به گریه افتاد. نه برای اینکه صاحب دمپایی نو شده، بلکه از این 

محبت فرزندی دلش طوفانی شد. 
عده ای از اهالی که متوجه آمدن عبدالعظیم شده بودند، برای خوشامدگویی 
به ســراغش آمدند. نــازداره خانم هم فوراً منقلی پر از زغال و اســپند آورد. 

عبدالعظیم را با ذکر صلوات مکرر به سمت خانه بردند.
وارد خانه که شــد، دید آن جا چقدر کوچک شــده، خیلی کوچک. درخت 
بادام شــکوفه داده بود. مادر خانه تکانی کرده بود. خانه تمیز بود و بوی خانه 

می داد، نه بوی اتاقک کوچک کنار حیاط.
گریــه اش گرفت و مــادرش را بغل کرد و تا می توانســت، گریه کرد. مادر 
نوازشــش می کرد و اشــک های مهربانش روی ســر عبدالعظیــم می ریخت. 

خواهرها هم پیدایشان شد و او را در آغوش گرفتند.
فاطمه خندید. عبدالعظیم هم خندید. گفت: »برای چی می خندی؟«

فاطمه به چشــم های برادر نگاه کرد و دســتش را پشت لب باالیی اش برد، 
و دوباره خندید. عبدالعظیم خجالت کشــید. پشــت لبش کمی سیاه شده بود. 

اندکی سبیل درآورده بود و کمی هم صدایش مردانه تر شده بود.
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مادر چشــم غره ای به فاطمه رفت و گفت: »بچه ام مرد شده دیگر.« و دوباره 
او را در آغوش گرفت و بوسید.

عبدالعظیم سراغ پدر را گرفت. پدر رفته بود برای دست فروشی. این بار تنها 
رفته بود. عبدالعظیم دلش ســوخت. همیشه شب عید که می شد، به همراه پدر 

می رفت و کمکش می کرد.
پرسید: »آقا )آقو( کی برمی گردِه؟«

فاطمه باز خندید. مادر گفت: »چرا می خندی؟«
فاطمه گفت: »داداش چرا این جوری حرف می زنی؟«

مادر قربان صدقة پسرش رفت و گفت: »بچه ام لهجه اش هم عوض شده.«
حاال عبدالعظیم لهجة روســتا را فراموش کرده بــود و تهرانی حرف می زد 
و این برای اهالی روســتا پدیدة شگفت آوری شده بود. هی از او می پرسیدند 
تهرانی هــا به این، چه می گویند به آن، چه می گویند. عبدالعظیم هم برایشــان 

تکرار می کرد.
حال وهوای روســتا عبدالعظیم را عوض کرد. دلش می خواســت در روستا 
بماند و به تهران برنگردد. دلش می خواست سختی کار خوشه چینی و چوپانی 
و پشــکل جمع کنی را تحمل کند، ولی به تهران نرود. به مهر مادری بیشتر نیاز 

داشت. 
شب ســرد بود و نمی توانســت در ایوان بخوابد. آخرین شبی که در ایوان 
خوابیده بود، شــش ماه پیش بود. آن شــب خیلی به آینده اش فکر کرده بود. 
تصمیم گرفته بود هر طور شده، به تهران برود؛ هم کار کند و هم درس بخواند. 
خودش هم نمی دانســت تصمیم را خودش گرفته اســت یــا برای او تصمیم 
گرفته اند. نمی دانســت رفتنش برای احترام به خواســت پدر بوده یا خودش 
دلش می خواسته برود چون شهر تهران را با آن  همه عجایبش دوست داشت.

جایش را کنار مادر پهن کرد و تا خود صبح مادر و فرزند چشم در چشم هم 
داشتند. به خواب می رفتند و بیدار می شدند و باز هم به هم نگاه می کردند. مادر 
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هر وقت بیدار می شد، دستی به موهای عبدالعظیم می کشید. نوازشش می کرد؛ 
گویی پســربچه ای دوساله است. یادش آمد آن شبی را که عبدالعظیمش به دنیا 
آمد. شبی برفی بود. زیر کرسی خوابیده بود. از عصر دردهای زایمان گاه به گاه 
به ســراغش می آمد. آن شب شوهرش در خانه نبود و برای کار به تهران رفته 
بود. به نازداره خانم، همسایه شــان، سپرده بود که شب هشیار بخوابد؛ ممکن 
اســت درد زایمان امانش را ببرد و به کمک احتیاج داشته باشد. نازداره خانم 
آمده بود آن  شب را پیش عشرت خانم بگذراند و مراقبش باشد. نازنین  خانم، 
مامای ده، را وقت عصر آورده بود باالی سر عشرت خانم. صدای جیغ مادری 
بلند شد و بعد، صدای گریة نوزادی. برف می بارید تا چاه ها و قنات ها را برای 
بهــار پر آب کند و نوزادی به دنیــا می آمد تا به جمعیت جهان یک نفر اضافه 
شــود. و این یک نفر در دنیای کوچک این روستا چه نقشی می توانست داشته 
باشــد. جز اینکه دستیار پدر در دست فروشــی شود و یا خوشه چیِن َورَدست 
پدر باشــد و یا کیســه ای بردارد و به بیابان ها برود و برای آتش زیر ُکرسی در 
زمســتان پِشــِکل بُزها و گوســفندها را جمع کند. نوزادی که به دنیا می آمد، 
یک نفر به جمع گرســنه های روستا و جهان اضافه می کرد. روستایی که حتی 
زمین دارهایش آن چنان ثروتمند نبودند. عشرت تمام این چیزها را به یاد آورد. 
و برای آیندة روشن پسرش و بچه هایش دعا کرد. و کم کم به خواب رفت در 
حالی  که دست های پسرکش در دستانش قرار داشت. این اتفاق در سال ١٣٣۵ 
افتاد. مادر هیچ وقت ندانســت چرا در شناسنامة عبدالعظیم تاریخ تولدش اول 
مهرماه ١٣٣۵ ثبت  شــده. آیا در آن ســال در مهرماه برف باریده بود یا بعدها 

تاریخ تولدش را باری  به  هرجهت ثبت کرده  بودند؟
عبدالعظیم، دعا می کرد در این چند روزی که هســت، پدرش را ببیند. به  هر 

حال نوروز بود و پدر هر جا بود حتمًا خودش را به روستا می رساند.
نوروزهای روســتا برای عبدالعظیم، نوروزهای ذوق زدگی بود. پدر در این 
ایام از تهران برمی گشــت و برایشــان کت وشــلوار می آورد. کت وشلوارهای 
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دســت دوم و وصله پینه ای که از بازار دست دوم  فروش ها تهیه می کرد. و آن ها 
فقط در نوروز حق داشــتند این کت وشلوارها را بپوشند؛ و بعد، باید می رفت 
توی کمد تا عید ســال بعد. عبدالعظیم توجهی به وصله پینه های کت وشلوارها 
نداشت؛ کت وشلوارهایی که یا کوتاه بودند و تنگ و یا بلند بودند و گشاد، اما 

ذوقی که از پوشیدنشان می کرد، به عالمی می ارزید.
آیا امســال هم پدر کت وشلوار تازه تری می آورد و یا باید همان کت وشلوار 

سال قبل را بپوشد؟
صبح که از خواب بیدار شد، سراغ مادر رفت. توی مطبخ بوی چای دم کرده 
و نان خشِک نم زده می آمد. دلش برای نان و پنیری که در خانة ارباب می خورد، 
تنگ شد، اما به روی خودش نیاورد. در این جا از پنیر خبری نبود. پنیر را فقط 
زمین دارها که وضع مالی مناســب تری داشتند، می خوردند. صبحانه نان فطیر 

خشک و نان تنوری خشک و چای و کمی قند بود.
عبدالعظیم سراغ بقچه اش رفت. آن را باز کرد و مقداری شیرینی که از تهران 

خریده بود، آورد و به مادر داد.
 لقمــة نان و پنیــری را هم که برای خــوردن در راه آورده اما نخورده بود، 
به مــادرش داد. مادر الیش را باز کرد و دید داخل لقمه تکه ای پنیر هســت. 
خوشــحال شــد که پســرش در تهران رنگ پنیر را که می بیند هیچ، پنیر هم 
می خورد. آن تکه پنیر به محتویات سفرة صبحانة آن روز اضافه شد. هدیه های 
خواهران )زهرا و فاطمه( و برادرانش را گذاشــته بــود روز اول عید به آن ها 
بدهد. چند تا دســتبند دخترانة ارزان قیمت خریده بود که به خواهرانش بدهد 
و چند تا تیلة شیشه ای هم برای برادرش، عقیل، آورده بود. اما وقتی یکی یکی 

آمدند و دوروبر برادرشان پلکیدند، عبدالعظیم آن ها را آورد و بهشان داد.
روز اول عید، فردا بود، اما عبدالعظیم عید را یک روز قبل به خانه آورده بود.
پدر تا ظهر خودش را به خانه رســاند. از »چشمت روشن، مش رجب«های 

اهالی فهمیده بود که عبدالعظیم از تهران آمده است.
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پسرش را بوسید و در آغوش گرفت و چشم هایش پر از اشک شد. عبدالعظیم 
دست های پدر را بوســید و یاد آن روزی افتاد که پدر گوشه ای نشسته بود و 

برای دوری پسرش گریه می کرد.
 عبدالعظیم ســه روز بیشتر مرخصی نداشــت که در روستا بماند. باید زود 
برمی گشــت تهران، خانة ارباب. دلش می خواســت در این سه روز هر کاری 
از دســتش برمی آید، برای خانواده اش انجام بدهد. حتی برود مقداری پشکل 
جمع کند. ســرمای منطقه هنوز ادامه داشــت، و ســوخت خانه شان هیزم که 
نبود، پشــکل هایی بود که عبدالعظیم و برادرانــش از صحرا جمع می کردند، 
انبار می کردند تا در زمستان بسوزانند و گرم شوند و یا در تنوری که گاه به گاه 
روشن می شد، استفاده کنند. پشــکل برای روستاییانی که باغ نداشتند تا هیزم 
داشــته باشــند، نعمتی خدادادی و در حکم مروارید بود و اگر به تاپالة گاو یا 

گوساله ای برمی خوردند، انگار که طال پیدا کرده بودند.
آن زمان نفت دیگر ملی شــده بود و حکومت کم کم با فروش آن شروع به 
توسعة کشور کرده بود، اما نفت هنوز چیز ارزانی برای مردم نبود. از آن بیشتر 

برای روشنایی استفاده می کردند تا سوخت.
عبدالعظیــم، وقتی وضع خانواده را این طور می دید و زندگی مردم شــهر را 
آن طور، دلش می خواســت آن قدر در تهران بماند و درس بخواند و دستش به 
 جایی بند شود تا به کمک برادرانش زندگی بهتری برای آن ها فراهم کند. فکر 
می کرد آن قدر کارش را خوب انجام بدهد که در آینده بشــود یک نوکر خوب 
و تحصیل کرده که بتواند حقوق بهتری بگیرد و گاهی پولی برای پدر و مادر و 
خواهرانش بفرســتد. اما دستمزد نوکری در خانة ارباب، فقط جای خواب بود 

و چند لقمة بخورونمیر.
باز هم داشــت به سرنوشت فکر می کرد. سرنوشت چیست؟ آیا خدا چیزی 
در سرش نوشته اســت که دیده نمی شود. آیا خط خدا هم مثل خودش ناپیدا 

و نادیدنی است؟
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یادش هســت یک روز از پدر پرســیده بود سرنوشت یعنی چه. پدر مدتی 
ســکوت کرده و سپس به او گفته بود سرنوشت یعنی همین  که هستیم. و اگر 

بخواهیم عوضش کنیم، باید کاری بکنیم.
آیا پدرش می خواســت سرنوشــت او را عوض کند که به تهران فرســتاده 

بودش؟ قصه از آن جا شروع شد که:

2

غُلمعبــاس٣، آمــده بود ســینقان۴. ســیکلش۵ را گرفته بــود و وقت رفتن 
بــه اجباری6 بود. هر وقت می آمد ســینقان، گاهی به مش رجب ســر می زد و 
احوالش را می پرســید. آن روزها مش رجب فروشــندة دوره گرد بود. می رفت 
تهران، میدان مولوی، میدان شوش و بازار سیداسماعیل؛ وسایلی می خرید و به 

روستا می آورد و در روستاها می گشت و می فروخت.
 ُغلمعباس دیربه دیر به روســتا می آمد، چــون در تهران کار می کرد. این بار 
آمده بود خــودش را و زندگی اش را جمع وجور کنــد و برود اجباری، اما با 
مش رجب هم یک کاری داشــت. و این اواخر که درس عبدالعظیم رو به پایان 

بود، درخواستی از ُغلمعباس داشت.
ُغلمعباس در تهران در خانة یک تاجر معروف فرش و قالی کار می کرد. آمده 
بود به مش رجب بگوید که اربابش از او خواســته یک پسر مؤدب و سربه زیر 
و کاری و زرنــگ مثل خودش به او معرفــی کند تا به  جای او به خانة ارباب 
برود و کارهایشــان را انجام بدهد؛ یعنی نوکر خانة حاج آقا نعیمی بشود. وقتی 
ُغلمعباس این موضوع را به مش رجب گفت، چهرة پدر باز شد، لبخندی زد و 
گفت: »خدا را شکر که باالخره دست این بچه یک جایی بند می شود و مشغول 

می شود؛ هم  درس می خواند هم نانی درمی آورد.«
بعد، نگاهی به گوشــة زخمی و پارة گلیم اتاق انداخت و گفت: »فقط یک 

شرط دارد!«

٣. غالم عباس
۴. روستایی در دامنه های دوردست کوه اردهال در سی کیلومتری شهر دلیجان و حوالی نراق

5. مدرک کالس نهم در نظام تحصیلی قدیم
6. خدمت سربازی
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ُغلمعباس گفت: »می دانم چه شــرطی؛ می دانم... خیالتان راحت! ارباب گفته 
اجازه می دهد عبدالعظیم شــما برود کالس شبانه درس بخواند. کارش فقط از 

صبح تا عصر است. بعد از آن می تواند برود مدرسة شبانه.«
مش رجب باز هم دست هایش را رو به آسمان بلند کرد و گفت: »الهی شکر! 

الهی شکر!«
ُغلمعباس داشت به دست های پینه بسته و ُزُمخت مش رجب نگاه می کرد که 
دست ها پایین آمدند و سر پدر برگشت و گفت: »عبدالعظیم! ها، عبدالعظیم!«

عقیل، برادر کوچک تر عبدالعظیم، آمد تو و گفت: »عبدالعظیم نیســت. شاید 
رفته باشد صحرا بزغاله بچراند.« 

- برو صدایش کن بیاید.
عقیــل جلدی پرید و رفت ســراغ عبدالعظیم! پیدایش کرد و به او گفت که 

زود برود پیش »آقو« که کار فوری دارد.
عبدالعظیم هم که برای چراندن بزغاله ها رفته بود، گلة کوچکش را سپرد به 

عقیل و تا خانه دوید و نفس زنان در قاب در ظاهر شد.
سالم کرد.

ُغلمعباس گفت: »بیا بنشین این جا!«
مش رجب هم نگاهی به چشم های پسرش کرد و گفت: »ُهی، بیا بابا!«

عبدالعظیم که هنوز نفس نفس می زد، گفت َچشــم و دوزانو روبه روی پدر 
روی جای زخمی گلیم نشست. همیشه آن جا می نشست که پدر به زخم گلیم 
نگاه نکند. نشســت و نگاهی به چشم های پدر انداخت. نگاه پدر طور دیگری 
بود. رنگ چشــم هایش با همیشه فرق داشت و عبدالعظیم ده یازده ساله متوجه 
این رنگ عجیب می شد، اما نمی توانست بفهمد این چه رنگی است که با رنگ 

دیروز فرق دارد! کنجکاو بود که پدر با او چکار دارد.
پدر رو به عبدالعظیم گفت: »می خواهی درس بخوانی؟«

عبدالعظیم گفت: »درسم که تمام  شده.«
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پدر گفت: »درس که هیچ  وقت تمام نمی شــود. می خواهم دیپلم بگیری و 
معلمی، چیزی شوی و دســتت به  جایی بند شود. تا کالس پنجم که فایده ای 
نــدارد. فکر می کنی این معلمتان آقای مرتضــوی چند کالس درس  خوانده؟ 
باید بروی شهر و درس بخوانی. درس بخوانی دبیر بشوی. نمی خواهم رعیت 
بمانی. همه تان باید بروید. میرزعلی که رفت. الحمدهلل، هم درس می خواند هم 

کار می کند. تو هم باید بروی و بعد از تو عقیل هم باید برود.«
عبدالعظیم با غصه گفت: »بروم دلیجان؟ نمی شــود که هر روز بروم و بیایم! 

کسی را هم نداریم که پیشش بمانم.«
پدر گفت: »تهرون.«

عبدالعظیم نگاهی به چشــم های ُغلمعباس کرد و گفت: »تهرون؟ نه، تهرون 
که خیلی دور است.«

ُغلمعبــاس گفت: »کار خوبی برایت پیدا کرده ام. تو می توانی به  جای من در 
خانة ارباب کار کنی. ارباب گفته اگر بچة زرنگی باشی، می گذارد شبانه درس 
هم بخوانی. صبــح تا عصر کار می کنی، نان می خــری، خرید می کنی، جارو 

می کشی، ظرف هایشان را می شوری. عصر هم می روی مدرسة شبانه.«
- بروم نوکری؟

- چه اشــکالی دارد؟ کار کار است دیگر. من هم همان جا کار کردم، درس 
خواندم و ســیکل گرفتم؛ حاال می روم سربازی و بعد، دوباره می آیم، درسم را 

می خوانم و کاره ای می شوم.
پدر گفت: »تا کار نکنی که نمی توانی درس بخوانی.«

عبدالعظیم گفت: »شما هم می آیید؟«
- نه، تو دیگر مرد شده ای. باید روی پای خودت بایستی.

معلــم شــدن عبدالعظیــم آرزوی بزرگ پدر بــود. عبدالعظیــم متفکرانه، 
سگرمه هایش درهم  رفته بود.

پدر گفت: »فکرهایت را بکن.«



36

ُغلمعباس هم گفــت: »فکرهایت را بکن. یکی دو روزی این جا هســتم و 
می روم تهرون. اگر خواســتی بیایی، باید با مــن بیایی تهرون، معرفی ات کنم. 
راســتش، هم مش رجب از من خواسته بود کاری برایت پیدا کنم، خودت هم 

پسر خوبی هستی و خیالم ازت راحت است.«

آن شــب عبدالعظیم خیلی هیجانی و سراســیمه بود، قلبش تند و تند می زد 
و خوابش نمی برد. در ایوان خانه دراز کشــیده بود و آســمان را نگاه می کرد.
ماه آن قدر بزرگ بود که ســتاره ها خودشــان را زیر نور ماه پنهان کرده بودند. 
عبدالعظیم حال ستاره شماری هم نداشت. اما می توانست تهران را مجسم کند؛ 
قبــاًل تهران رفته بود و به یادش می آمد آن ســاختمان های بلند و چندطبقه را، 
خیابان های عریض و طویل را، ماشــین ها، مغازه ها، بازار، درشکه ها، آدم های 

جورواجور، خوش پوش فکلی، کراواتی، قهوه خانه...
آهان، قهوه خانه!

روزی را که با پدرش رفتــه بودند تهران یادش آمد. طرف های عصر رفتند 
قهوه خانه تا پدر چای بنوشــد و کمی استراحت کند و بعد، بروند مسافرخانه، 
بخوابند تا صبح علی الطلوع بارهایشان را بگذارند روی سقف اتوبوس و راهی 

دلیجان شوند و از آن جا به سینقان بروند.
وارد قهوه خانه که شــدند، عبدالعظیم انگار به دنیای تازه ای پا گذاشته بود. با 
فضای دودآلود و پر از ســروصدای آدم ها روبه رو شد که با لهجه های مختلف 
حرف می زدند و صدایشــان با برخورد استکان ها و نعلبکی ها و ُقل ُقل قلیان ها 

قاتی می شد.
گیج و متحیر بود. این جا دیگر چه جور جایی بود!

نشســتند و عبدالعظیم ده یازده ساله، متحیر و هاج و واج، صحنه های عجیب 
و غریــب این دنیای تازه را تماشــا می کرد. نقاشــی هایی را که بر در و دیوار 
قهوه خانه بود، تماشا می کرد و نوشــته های تابلوهای روی دیوار را به زحمت 
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می خواند.
عجب نقاشی هایی بودند! از پدر پرسید: این نقاشی چیه؟«

پدر گفت: »جنگ رستم و سهراب!«
- رستم کیه؟

- اسم یک پهلوانه!
- سهراب کیه؟

- پسر رستم!
- چرا با هم دعوا می کنند؟

- چون همدیگر را نمی شناسند!
- چون همدیگر را نمی شناسند باید با هم دعوا کنند؟

- نه، پســرم. باید باسواد شــوی و خودت قصه رستم و سهراب را بخوانی 
آن وقت می فهمی.

عبدالعظیم سرگرم دیدنی های شگفت انگیز نقش و نگار قهوه خانه شده بود. 
پدر دوتا چای نوشــیده بود، ولی عبدالعظیم هنوز آدم ها و اشــیا را حیرت زده 

تماشا می کرد.
نگاهش افتاده بود به یک جعبة چوبی شیشه دار که روی چهارپایة بلندی قرار 
داشت. نمی توانست بفهمد این جعبة چوبی که یک  طرفش شیشه ای روبه روی 

مردم دارد، چیست؟
یک دفعه، یک کاله مخملِی سبیل کلفت از ته قهوه خانه صدا زد: »کبالیی، اون 

تیلفوزون رو روشنش کن ببینیم چی َدره چی نَدره!«
کبالیی نگاهی به کاله مخملی کرد و گفت: »ای جانم! به روی چشم!«

کبالیی رفت سراغ جعبه. عبدالعظیم که نگاهش به جعبه بود، مات و مبهوت 
دید که کبالیی یک چیز قلمبه ای را روی جعبه فشار داد: تق... و رفت.

عبدالعظیم هنوز نمی دانست چه اتفاقی خواهد افتاد که باز همان کاله مخملی 
صدا زد: »ای  بابا این هم که چه نازی داره! چه طولش می ده روووشــن شــه! 
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ماشــین مش ممدلی از این زودتر روشن می شه. بیخود واسش توکمه گذاشتن؛ 
ِهنِدل واسش می ذاشتن زودتر روشن می شد.«

جمعیت زدند زیر خنده. وسط خنده ها یک دفعه یکی داد زد: آمد! آمد!
عبدالعظیم نگاهش پرید به درِ قهوه خانه ببیند چه کســی آمد؛ اما هیچ کس از 

درِ قهوه خانه وارد نشد.

نگاهــی به چهرة آدم هــای قهوه خانه انداخت. دید همــه مات و مبهوت به  
جایی نگاه می کنند. رد نگاهشان را گرفت. چشمش به جعبه ای افتاد که باالی 
یــک چهارپایه بود؛ و جعبه حاال داشــت نوری از خودش ســاطع می کرد؛ و 
البه الی این نور، آدم کوچولوهایی بودند که رفت وآمد می کردند. درشــکه های 
کوچولویی که اســب های کوچولویی آن ها را به جلو می کشــیدند. نگاهی به 
چهــرة پدر کرد که انگار ایــن تصاویر برایش عادی بودنــد. دوباره به جعبه 
نگاه کرد. یک ماشــین بوق زنان از جلوی درشکه رد شد و کسی داد زد: »االن 

می خورد بهش!«
عبدالعظیم مانده بود که چی به چی می خورد!

و باز برگشــت و به جعبه نگاه کرد: ماشین از جلوی درشکه رد شد و اسب 
کوچولو ترسید و پاهایش را بلند کرد و شیهه کشید.

عبدالعظیم مانده بود که این آدم کوچولوها از کجا رفته اند توی آن جعبه.
کم کم از جایش بلند شد و رفت سراغ جعبه. پشت جعبه را نگاه کرد، زیرش 
را، جلویش را... جعبه هیچ دری نداشــت که این  همه آدم و ماشین و خیابان 
از آن جا بروند داخل این جعبه. از خودش پرسید. این ها چرا این قدر کوچولو 

شده اند.
می خواســت جعبه را لمس کند که شاگرد قهوه چی داد زد: »آهای! این بچة 

کیه؟ بچه جان دست نزن بهش خراب می شه. برو بشین سِر جات!«
عبدالعظیم از ترس برگشــت سمت پدرش و پرسید: »این ها از کجا رفته اند 
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تو این جعبه هه؟
پدر هم هنوز نمی دانســت جریان چیســت و چرا و چگونه این  همه آدم و 

ماشین و اسب و درشکه توی آن جعبه جا گرفته اند.
فقط می دانست اسم این جعبه تلویزیون است.

پدر گفت: »زود باش، بلند شو برویم.« اما عبدالعظیم دلش می خواست بماند 
و از راز این جعبه سحرآمیز سر دربیاورد.

پدر گفت: »زود باش، بلند شو برویم«، َوَگرنه تا زمانی که نشسته ایم و به این 
جعبه نگاه می کنیم، باید چای بنوشیم و پول بدهیم.«

عبدالعظیم گوشــش چیزی نمی شــنید. همة حواس پنجگانه اش جمع شده 
بودند توی چشــم هایش و چشم هایش شده بودند نگاه و نگاهش فقط و فقط 

به صحنه هایی بود که از شیشة آن جعبه دیده می شد.
پدر دســت عبدالعظیم را گرفت و راهی شدند. عبدالعظیم همچنان به جعبه 
نگاه می کرد. پدر داشــت پول چایی هایی را که نوشیده بودند، حساب می کرد. 
عبدالعظیم به جعبه نگاه می کرد. پدر دست عبدالعظیم را گرفته بود و به سمت 

درِ قهوه خانه می کشاند. عبدالعظیم همچنان داشت به جعبه نگاه می کرد.
جعبه ای که اسمش »تلفوزن« بود. جعبه ای که دوست داشت خیلی تماشایش 
کند و بداند که این چه جور جعبه ای است. جعبه ای که همان بار اول دیده بود 

و دیگر هیچ  وقت ندید.
عبدالعظیم دیگر از فکر کردن خســته شد. سر جایش غلتی زد و به خودش 
گفت: »فردا از غلمعباس می پرسم که خانة ارباب تلفوزن دارد یا نه. اگر داشته 

باشد، به هر قیمتی قبول می کنم و آنجا می مانم.«
به خودش گفت: »بروم تهرون، بهتر اســت. دیگر مجبور نیستم توی سرمای 
زمســتانی که دارد از راه می رســد، دلو به آن ســنگینی را بیندازم توی چاه و 
ســنگین تر از اولش آب بکشم بیرون و خون از شکاف پوست پشت دست ها 
بیرون بزند. بروم تهرون بهتر اســت. درس می خوانم شــاید بشوم مثل آقای 
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مرتضایی. معلم بشوم و برگردم و معلمی کنم.
بروم تهرون بهتر اســت، چون تهرون خیلی قشنگ تر است. خیابان هایش پر 

از چیزهای قشنگ است.«
تصمیم گرفت، اما نمی دانســت چه سرنوشــتی در انتظارش است. آیا اصاًل 

می دانست سرنوشت یعنی چه؟
اما می خواست بداند آن همه آدم چطور جمع شده اند و رفته اند توی تلفوزن!

دلش می خواست بداند چرا اگر به تلفوزن دست بزنیم، خراب می شود.

3

راه طوالنی بود. از روســتا تا دلیجان را با یک ماشین جیپ هندلی آمدند. از 
دلیجان تا قم و بعد از قم تا تهران؛ جاده های خاکی؛ نگاه عبدالعظیم به راهی که 
می رفت و انگار بازگشتی در کار نبود. نوجوان دوازده سالة روستایی که تاکنون 
کارش چوپانی و جمع  کردن پشکل برای سوخت زمستانی و خوشه چینی بود، 
حاال می رفت به تهران تا شــغل تازه ای پیدا کند. شــغل تازه ای که در کنار آن 
درســش را ادامه بدهد و شاید دیگر مجبور نباشد برای چراندن گوسفندان به 
صحراهای دور برود. یا به ســختی از چاه آب بکشد. یا شاید غذایی سر سفرة 

ارباب پیدا می شد که او شکم همیشه گرسنه اش را سیر کند.
می رفت به جایی که گرســنگی تمام می شد. تمام می شــد؟ نمی دانست، او 

نمی دانست دارد به کجا می رود و زندگی او را سوار کدام قطار کرده است؟
آیا دوباره به روستا برمی گشت؟ پسرکی یازده دوازده ساله که کمی بازیگوش 
و کنجکاو بود و همیشه سؤال هایی در آستینش داشت که هیچ کس نمی توانست 

به آن ها پاسخ بدهد. آیا کسی پیدا می شد که به سؤال های او پاسخ بدهد؟
 هنــوز آخرین قطره های اشــک در چشــمانش مانده بود و چشــمش را 
می سوزاند. هنوز نگاهش به جادة خاکی بود. سایش الستیک های جیپ، خاکی 
بلند کرده بود و هر چه از روستا دورتر می شد، تمام تصویر روستا را در خود 
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محو می کرد. امامزادة روســتا هم توی دل خاک رفت. درخت توت مرتفع باغ 
دایی هم محو شــد. هرچه روستا محوتر می شد، خاطره ها در ذهن عبدالعظیم 
زنده و زنده تر می شــدند. کوه اردهال محوشدنی نبود. آن کوه در دوردست ها 
بود و مثل پدری ســایه بر تمام منطقه انداخته بود؛ و سینقان انگار که در دامن 
کوهپایه هــای آن قلــة مرتفع زندگی می کرد و نفس می کشــید و به اهالی اش 
زندگی می داد و قلعه در ســمت غرب روســتا هنوز بود و هنوز عده ای برای 
یافتــن گنج می آمدند و هر جایش را می کندند. هــر دنده ای که راننده عوض 

می کرد، کتاب خاطره های زندگی در ذهن عبدالعظیم ورق می خورد.
خاطره های گله داری و چوپانی، خاطره های پشــکل جمع کنی، خوشه چینی 
با ســختی آب از چاه کشیدن و دســت های زخمی و ترک خورده و سوزناک 
همیشــگی، بــازی روی درخت ها و تماشــای قاب بازی جوان های روســتا، 
خاطره هایــی که فقط خاطره بودند، اما گرســنگی دائمی خاطره نبود. او هنوز 
هم گرســنه بود. هنوز هم این نان و پنیر ســاده سیرش نمی کرد. آیا می شد در 
خانة اربابی که می رفت، زندگی اش را ادامه بدهد، یک بار هم که شده سیر غذا 

بخورد، آن قدر که بگوید دارم از سیری می میرم؟
پدر با بقچه و خورجینی نشســته بود پشــت جیپ روبه روی عبدالعظیم و 
هــی او را می پایید. دلش پر از آرزوهای خوب برای پســرش بود. ُغلمَعباس 
هم البد به ازدواج پس از دورة اجباری می اندیشــید و عبدالعظیم، پســرک ده 
یازده ســاله، نه آرزویی داشت و نه می دانســت آرزو چیست. حتی خودش را 
به دســت سرنوشت نسپرده بود. دیگران بودند که داشتند دودستی او را تقدیم 

سرنوشت می کردند.
ماشــین جیپی که آن ها را به ســمت شــهر می  برد، افتاد به یک سرباالیی. 
مش رجب به ســرباالیی  های زندگی  اش می  اندیشــید. جادة زندگی، همیشــه 
برای او یک ســرباالیی با شــیب تند بود و او باید همیشــه نفس  زنان از این 
ســرباالیی، باال می رفت. جایی از ســرباالیِی جاده، ماشین زور می زد و انگار 
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زورش نمی  رســید. اما مش  رجب زور زده بود و سرباالیی زندگی را باال رفته 
بود و هیچ گاه متوقف نشده بود.

راننده گفت: »باید ماشــین ســبک شــود.« عبدالعظیم فکری کرد و از میلة 
سقف جیپ گرفت و رفت باال تا جیپ سبک شود. پدر خندید. گفت: »فرقی 

نمی کند، عبدالعظیم؛ باید برویم پایین.«
و همین طور که پایین می  پریدند، مش  رجب فکر می کرد شاید این عبدالعظیم 

بتواند سرباالیی  های زندگی را راحت تر باالتر برود. 

4

تهران، خیابان شــاهپور، خیابان مزین الدّوله، کــوی نعیمی. جلوی خانه ای 
ســه طبقة آجری. آن وقت ها خیابان شاهپور را می توانســتی ناف تهران بنامی. 
نزدیک راه آهن، نزدیک میدان گمرک، نزدیک بازار، نزدیک به میدان حسن آباد، 
نزدیــک بــه همه جایی که می توانســتی آن را تهران بنامــی. عصرهنگام بود. 

ُغلمَعباس زنگ در را زد: زررررررررررررررررررررر.
عبدالعظیــم صدا را که شــنید، این طرف و آن طرف را تماشــا کرد. صدای 
چه بود. چرا درِ خانة ارباب کلون نداشــت؟ چرا ُغلمَعباس با دست روی در 

نکوبید؟ چرا داد نزد: »هاااااااااای... حاج آقا نعیمی؟«
چه کار کرد که این صدا زر زر بلند شد؟

خبری از داخل خانه نشــد. ُغلمَعباس دوباره دســت دراز کرد و روی یک  
چیزی فشــار داد و باز صدای زرررررررررررررر.... زررررررررررررر... بلند 

شد.
هر چــه بود، مربوط به آن چیــزی بود که باالتر روی دیوار قرار داشــت. 
عبدالعظیم، ناگاه دســت بلند کرد به ســمت آن چیز. امــا ُغلمَعباس با عتاب 

دستش را گرفت. گفت: »این زنگ است.«
زنگ؟ به چه درد می خورد؟
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وقتی می زنی اش، صدا می دهد و صاحب خانه می فهمد کسی پشت در است.
چرا می زنی اش؟

نمی زنم که! فشارش می دهم.
چی را فشار می دهی؟

این شستی را؟
کدوم شستی را؟ 

این را ببین!
و نشانش داد. عبدالعظیم گفت: »می شود من هم فشارش بدهم؟«

ُغلمَعباس گفت: »نه! دوبار زنگ بزنی، خانِم ارباب ناراحت می شــود. پیرزن 
است؛ تا بیاید در را باز کند، طول می کشد.«

زنگ حساس است. اگر زیاد فشارش بدهی، برق مصرف می شود!
برق؟ برق دیگر چیست؟

برق همان است که چراغ را روشن می کند؟
مگه نفت است؟

نه نفت نیست؛ اما جوری است که المپ را روشن می کند.
عبدالعظیم قباًل المپ دیده بود، اما نمی دانست چطور این  همه نور از درون 

این حباب بیرون می آید و بو هم نمی دهد.
پرسید: »تلفوزون هم با برق روشن می شود؟«

ُغلمَعباس گفت: »آره. بارک اهلل...از کجا فهمیدی؟«
آن هم مثل المِپ است؛ نور دارد، فرقش این است که یه عالِم آدم توش جا 

می شوند. اما توی المپ فقط یه شمع روشن می شود.
آمد بپرســد برق یعنی چی که صدای زنی از پشت در آمد: »کیه؟ ُغلمَعباس 

تویی؟«
انگار منتظر ُغلمَعباس بود.

ُغلمَعباس گفت: »بله، خانم، منم. برایتان مهمان آورده ام.«
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در باز شد. زن ُمِسنی در چارچوِب در ظاهر شد. ُغلمَعباس سالم داد. خانم 
گفت: »این را آورده ای برای من؟«

بله خانم.
این  که خیلی بچه است!

عبدالعظیم رویش نشــد سالم کند. مش رجب ســالم کرد و گفت: »به ریزه 
میزه گی اش نگاه نکنید؛ بچه ام زرنگ است! هر کاری برایتان انجام می دهد.«

و با آرنج به پهلوی عبدالعظیم زد. عبدالعظیم متوجه نشد این سقلمه ها برای 
چیست.

مش رجب یواشکی گفت: »سالم بده، بابا...«
عبدالعظیم هول هولی و با ترس ولرز ســالم داد. خانم نگاهی به ســراپای او 
انداخت و گفت: »اینکه اندازة نون سنگک است. چطور می خواهد برود واسه 

من سنگک بگیرد؟«
مش رجب گفت: »خاطرتان جمع باشد؛ بچة زرنگی است. هر کاری بگویید 

برایتان انجام می دهد!«
خب، حاال که حاج آقا نیستند منزل، بفرمایید تا بیایند. هر چی حاج آقا بگویند.
ُغلمَعباس یا اهلل گفت. مش رجب هم پشــت سرش یا اهلل بلندی گفت. بعد، 
عبدالعظیم وارد شــد و می خواســت یا اهلل بگوید که صدایش لرزید و رویش 

نشد. و گفت: »یاال!«
مش رجب دوباره ســقلمه ای بــه او زد و گفت: »بگو یــا اهلل... این جوری 

بگویی، فکر می کنند زرنگ نیستی ها. باید کاری کنی که بفهمند زرنگی.«
 همین موقع حاج آقا نعیمی هم وارد خانه شــد. او هم یا اهلل گفت. مهمان ها 
را وسط حیاط دید. غُلمعَباس دوید و پاکت هایی را که در دست حاج آقا نعیمی 

بود، از دستش گرفت و به مطبخ برد.
مش رجب دوباره با آرنج زد به پهلوی عبدالعظیم و یواشکی گفت: »یاد بگیر! 

وقتی آقا تشریف آوردند خانه، باید دستشان خالی شود.«
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عبدالعظیم نگاهی به دست های حاج آقا نعیمی کرد و دید دست های آقا زیاد 
هم خالی نیست. انگشت هایش چندتایی انگشتر دارد.

حاج آقا نعیمی دعوتشــان کرد به پذیرایی. اول حاج آقــا نعیمی رفت تو و 
تعــارف کرد. مش رجب گفت: »یا اهلل« و وارد شــد. غلمعباس، به عبدالعظیم 

گفت: »برو تو!« عبدالعظیم گفت: »نه! شما بفرمایید.«
 غلمعبــاس ُهلــش داد. عبدالعظیم نزدیک بود بیفتــد. ترمز کرده بود. کف 
اتاق های پذیرایی فرش الکی بزرگی پهن بود که چشم های کودکانة عبدالعظیم 
را خیــره کرده بود. تا به  حال فرش به این بزرگی ندیده بود. هر چه دیده بود، 
قالیچــه بود، آن  هم فقــط خانة دایی اش و خانة یکی دو تا از دوســتانش که 

پدرشان زمین دار بودند.
دلش نیامد پا روی فرش بگذارد. اما وقتی پا گذاشــت روی فرش، انگشت 
شســت پایش که از جوراب پاره بیرون زده بود، نرمی بافت فرش را احساس 
کرد. دورتادور خانه صندلی هایی چیده بودند که تشــک نرم و زیبایی بهشان 

دوخته بودند.
آقــای نعیمی روی صندلی نشســته بود و به مش رجــب تعارف می کرد که 

بنشیند روی »مبل.«
عبدالعظیم به خودش گفت پس به این صندلی ها می گویند مبل!

این ها با تخته ســنگ و پیت  حلبی و صندلی هایی که در قهوه خانه دیده بود و 
روی آن ها نشسته بود، فرق داشتند.

عبدالعظیم هم نشســت روی مبل. نشیمنش روی نرمی مبل فرو رفت. اول 
ترسید و فکر کرد دارد می رود توی چاه. کمی بلند شد و دوباره نشست. مطمئن 
شــد که فرو نمی رود. چندبار خودش را باال و پایین کرد. غلمعباس دســت 

عبدالعظیم را گرفت و یواشکی در گوشش گفت »چه می کنی، عبدالعظیم؟«
خیلی نرم است!

خب، بهش می گویند مبل. یعنی صندلی تشکدار!
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چرا بهش صندلی تشکدار نمی گویند؟
چه می دانم! وول نخور؛ مؤدب باش حاج آقا ازت خوشش بیاید.

تلفوزونشان کجاست؟
طبقة باال! آروم بنشین فعاًل.

عبدالعظیم دست هایش را روی سینه درهم گره کرد و کمرش را صاف کرد 
و گردنش را باال داد و آســتین هایش را هم باال زد که زرنگ و چاالک به نظر 
بیاید. آقای مرتضوی، معلم دبســتان روستا، بهشــان گفته بود مؤدب نشستن، 

یعنی دست به سینه، کمر صاف، گردن رو به باال.
مش  رجــب و حاج آقا نعیمی گرم صحبت بودند که عبدالعظیم با انگشــت 
شســت پایش که از جوراب بیرون زده بود، نرمی فرش را لمس می کرد. تا آن 
موقع، زیراندازی به این نرمــی و لطیفی ندیده بود. قالیچه های خانة دایی هم 

سفت بودند. خانة خودشان که فقط گلیم و زیلو داشتند.
این جا انگار همه چیز نرم بود، خیلی نرم. نشیمنش را روی مبل تکان داد تا 
نرمی مبل را احساس کند. نرم ترین جایی که تا آن روز نشسته بود، پاالن االغی 

بود که با آن می رفت چوپانی.
یک  بار هم روی یک گوســفند تپل بازیگوش نشســته بود که پشم هایش را 
نچیده بودند. نرم ترین جاهایی که در عمرش تجربه کرده بود، همین ها بودند.

توی خیالش روی کمر گوسفند بود و گوسفند مثل اسبی می دوید و می پرید 
و اوج می گرفــت که ناگهان با صدای مش رجب، گوســفند تپل و پشــمالو، 

عبدالعظیم را پرت کرد توی اتاق.
ها بابا؛ می بینی حاج آقا چی می فرمایند؟

عبدالعظیم خجالت کشید. سرش را پایین انداخت و نتوانست به چشم های 
حاج آقا نعیمی نگاه کند.

باباجان، حاج آقا می فرمایند. باید بچة زرنگی باشــی که بتوانی این جا بمانی. 
عصرها هم می توانی بروی کالس شــبانه درســت را بخوانی. مدرسه همین 
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نزدیکی هاست.
عبدالعظیم با خجالت گفت: »چشم!«

و بعــد برای اینکــه خودش را زرنگ نشــان بدهد، کمــرش را باال داد و 
دست هایش را به کمر زد.

پدر چشــم غره ای به او رفت. عبدالعظیم کمرش را رها کرد و دوباره قوزدار 
نشست.

از تمــام حرف های پدر با حاج آقا نعیمی فقط همین را فهمید که باید آن جا 
بماند و در کارهای خانه به حاج آقا و زنش کمک کند. عصرها هم برود مدرسه 

و دو سه ساعتی درس بخواند.
غلمعباس رفته بود برای پذیرایی شربت بیاورد. وقتی آمد، با خانم برگشت.
حاج آقا نعیمی به خانم توضیح داد: »عبدالعظیم پســر خیلی خوب و زرنگی 

است. از این به بعد، می آید کمک حال شما باشد.«
خانم نگاهی به قد و قوارة ریزه میزة عبدالعظیم انداخت. گفت: »فکر کنم از 

آن آتش پاره ها باشد؛ نه، غلمعباس؟«
غلمعباس ســرش را پایین انداخــت و گفت: »هر چی شــما بفرمایید. اما 
عبدالعظیم پســر خیلی خوب و ســربه راهی اســت. قول می دهم که هر چه 

بگویید، انجام بدهد و بازیگوشی نکند.«
خانم گفت: »عبدالعظیم؟ نه این اسم سخته. من بهش می گویم عبداهلل!«

عبداهلل... فرقی ندارد؛ شما بگویید عبداهلل.
این را مش رجب گفت و ادامه داد: »ان شــاءهلل که بندة خوب خدا باشی. چه 

عظیم! چه رحیم! چه رحمان!
عبدالعظیم دوست نداشت اســمش عوض شود. همه او را عبدالعظیم صدا 

می کردند. با این اسم مأنوس بود.
 اما بعدها فهمید نوکر بودن همین جوری اســت. اسمت را عوض می کنند، 
رســمت را عوض می کنند، هر کاری بخواهند با آدم انجــام می دهند. بعدها 
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فهمید نوکر بــودن یعنی آدم بودن. یعنی فقط حیوان نبــودن. آدم بودن یعنی 
حیوانی که می تواند حرف بزند، راه برود و...

اما االن این ها را نمی دانســت و نمی دانســت با چه سرنوشتی روبه روست. 
اصاًل نمی دانست سرنوشت یعنی چه؟

عاقبت، عبدالعظیم با نــام جدید عبداهلل به خدمتگزاری در آن خانه پذیرفته 
شد.

پدر، عبدالعظیم را در آغوش کشید و سفت فشارش داد و در همان حال رو 
به آسمان کرد و گفت: »خدایا، بچه ام را به تو می سپارم. من که دورم از او. تو 

از همه به او نزدیک تری. مراقبش باش.«
عبدالعظیم در آغوش پدر بود، هاج وواج؛ هنوز نمی دانســت چه اتفاقی دارد 
برایش می افتد. سرش کمی باالتر از شکم پدر بود. صدای قلب پدر را می شنید. 
هیچ وقت این صدا را نشنیده بود. و بعد، بوی تن پدر. بو کشید. شاید از خودش 
پرســید چرا تا آن وقت پدر را بو نکرده بود. این چه بوی خوشی بود که این 
 همه مدت آن را از دست  داده بود. بویی شبیه گندم و خاک باران خورده، بویی 
شــبیه عطر زیارت و بوی لباس های مانده در بقچه. پدر آغوشش را شل کرد 
و عبدالعظیم تازه داشت با بوی پدر آشنا می شد. محکم گوشه ای از لباس های 
پدر را مشت کرد. دستش به دور کمر پدر نمی رسید. چسبید به پدر. و از همان 
پاییــن به قد بلند پدر نگاه کرد و چشــم های پدر را دید. پر از آرامش و کمی 

خیس. پدر دوباره شانه های عبدالعظیم را در آغوش فشرد.
عبدالعظیــم بغض کرد و بغض، دســت های قوی  پنجــه اش را دور گلوی 
عبدالعظیم می فشرد. بغض داشت به عبدالعظیم کمک می کرد که گریه نکند تا 
مبادا ارباب بگوید این بچه لوس است و بابایی؛ که خانم نگوید این بچه زرنگ 

نیست و به درد ما نمی خورد.
عبدالعظیم خواســت نشان بدهد که می تواند تحمل کند؛ می تواند روی پای 
خودش بایســتد؛ می تواند بقیة جادة زندگی را خودش به تنهایی پیش بگیرد و 
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برود. از آغوش پدر رها شــد. یک  قدم عقب رفت. پدر دست های پسرش را 
گرفت. محکم فشــرد و گفت: »خوب کار می کنی. خوب درس می خوانی. و 
خودت به تنهایی زندگی ات را اداره می کنی. من می دانم که تو می توانی. می دانم 
کــه از پس این تنهایی برمی آیی. من خودم بزرگت کرده ام. خودم حواســم به 

تو بوده است.«
دســت های عبدالعظیم میان دســت های زمخت و چروک خوردة پدر قرار 
داشت. عبدالعظیم هیچ وقت این قدر طوالنی دست های پدر را در دست هایش 
ندیده بود. هرگز به دست های پدر توجه نکرده بود. نمی دانست چرا دست های 
پدر این قدر زبر و زخم خورده اند. خدایا، پدر با این دست هایش چه  کارها که 
نکرده است! گندم درو کرده. هیزم شکسته. کاه گل پشت بام را مالیده تا برف و 
باران به خانه نفوذ نکند. کلی بار و اثاث حمل کرده. خدایا، این دســت ها کجا 

بودند و چرا عبدالعظیم هیچ  وقت این دست ها را ندیده بود.
برای اولین بار دســت های پدر را این طوری در دست هایش داشت. آن ها را 
فشــرد و خم شد و بوسیدشان. پدر دستش را کشــید و سر عبدالعظیم را در 
آغوش گرفت و سعی کرد گریه نکند. اما بغض، گلوی عبدالعظیم را کمی رها 

کرد و اجازه داد هق هق کوتاهی بکند.
حاج آقا نعیمی و خانم داشتند تماشایشان می کردند و ُغلمعباس که خوشحال 
بود از اینکه یــک هم والیتی اش را آن جا صاحب کار کرده، یاد زمانی افتاد که 
خودش را به این خانه آورده بودند. کســی چه می داند در فکر ُغلمعباس چه 
می گذشــت. شاید دلش به حال عبدالعظیم هم می سوخت. چون این خانه، آن 
خانة راحتی نبود که عبدالعظیم و مش رجب فکر می کردند. با بازیگوشی هایی 
که از عبدالعظیم ســراغ داشت، معلوم هم نبود که در این خانه دوام بیاورد. اما 
خوشحال بود که او، یعنی غُلمعباس، توانسته کاری برای مش رجب و حاج آقا 

نعیمی انجام بدهد.
خانم، کم  کم از این مراســم وداع حوصله اش سر رفت و راهش را گرفت و 
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رفت.
 حاج آقــا نعیمی گفت: »خب، عبداهلل، این طوری نمی شــود. اگر می خواهی 

دلتنگی کنی، همین االن با آقات برگرد برو.«
عبدالعظیم تا این را شنید، هق هقش را قورت داد و با پشت دست اشک هایش 
را پاک کرد و صاف ایستاد. دست هایش را به کمر زد و کمرش را راست کرد 

تا باز هم نشان دهد که پسر زرنگی است.
پــدر آخرین نگاه را به پســرش انداخت و عقب  عقب به ســمت در رفت. 
مش رجب نمی دانست چه سرنوشتی در انتظار عبدالعظیم است، اما می دانست 

عبدالعظیم هم خدایی دارد. و می دانست خدا از او مراقبت خواهد کرد.
پدر از همه خداحافظی کرد و در را باز کرد و بیرون رفت. هنگامِ بســتن در 

باز هم برگشت و نگاهی به پسرش انداخت... و در را بست و رفت.
در که بســته شد، انگار تمام دنیا تاریک شد. عبدالعظیم حیران و گنگ به درِ 

بسته نگاه می کرد.
در بســته شــده بود. پدر رفته بود و او مانده بود پیش آدم های غریبه ای که 

نمی دانست با آن ها چه کند.
این جــا بود که بغض دســت هایش را از گلوی عبدالعظیم برداشــت. دیگر 
زورش به عواطف او نمی رسید. عبدالعظیم گریه اش گرفت و فراموش کرد که 
باید زرنگ باشــد. دوید به ســمت در. در را باز کرد و تا میانة کوچه دوید. از 
پدر خبری نبود. تا ســر خیابان رفت. ُغلمعباس دنبالش بود. عبدالعظیم این سو 
و آن ســو را نگاه کرد. پدرش را دید. نشســته بود روی ســکوی یک  خانه و 

دستمالش را به چشمش گرفته بود و می گریست.
به ســمت پدر رفت. پدر متوجه او نشد. عبدالعظیم از چند قدمی، پدرش را 

تماشا کرد.
دلش نیامد پدرش را صدا کند. شاید پدر دوست نداشت فرزندش اشک های 

او را ببیند.
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عبدالعظیم اشک های پدر را فقط در ایام عزاداری امام حسین دیده بود.
ُغلمعباس دست عبدالعظیم را گرفت و به آرامی برش گرداند. در چند قدمی 
کــه به خانه مانده بود، نصیحتش کــرد و راه و چاه ماندن در آن خانه را به او 

یاد داد.
 اما عبدالعظیم گوشــش بدهکار نبود و همچنان گریــه می کرد. عبدالعظیم 

همراه با ُغلمعباس وارد خانه شد.
باز هم گریست.

ُغلمعباس، شــانه های عبدالعظیم را می مالید تا شــاید آرام بگیرد. اما بغض 
نه تنها دست هایش را از گلوی عبدالعظیم برداشته بود بلکه ترکیده بود و پودر 

شده بود. و اشک مثل ابر بهار از چشم های عبدالعظیم می بارید.
ُغلمعباس گفت: »این طوری کنی، ارباب پشیمان می شودها؟«

بشود. مگر چه می شود؟
هیچی، باید برگردی به روســتا. آن  وقت می  گویند، عبدالعظیم مرد نشــده 
هنوز. بچه  ننه س و دوام نیاورده. هنوز برای مرد شدن و زرنگ شدن زود است.

عبدالعظیم با پشت آستینش اشک و آب بینی اش را پاک کرد. هم نمی خواست 
برگردد و هم می ترســید نتواند این جا دوام بیــاورد. اما حرف های ُغلمعباس 
کم کــم در او اثر کرد. گفــت بیا برویم جایت را نشــان بدهم. حاال یک اتاق 

مخصوص خودت داری. هر کاری دوست داری در آن بکن.
و دســت او را گرفــت و با خود بــه حیاط برد. حیاط خانــه پر از درخت 
بود. جابه جای حیاط، انواع درخت های میوه و سایه گســتر کاشته بودند. پشت 
درخت هــا، آخر حیاط، اتاقکی بود. غلمعبــاس در اتاقک را باز کرد. هنوز تو 
نرفته، دســتش را به دیوار مالید و اتاق روشــن شــد. عبدالعظیم داخل شد و 
بقچه اش را کناری گذاشت. غلمعباس گفت: »تو این جا می مانی. این جا زندگی 
می کنی. ان شاءاهلل مدرســه رفتی همین جا درس می خوانی. باید کاری کنی که 

نگهت دارند. وگرنه نمی توانی بمانی.«



52

نزدیــک غروب بود. غلمعباس گفت: »این جــا بمان تا من بروم ببینم ارباب 
کاری ندارد؟«

 و رفت. عبدالعظیم در اتاق تنها ماند. کمی ترســید؛ اما باید بر ترسش غلبه 
می کرد. دوســت نداشت برگردد به سینقان. دوست نداشت بگویند عبدالعظیم 
پسر ترسویی است. دوست نداشت بگویند عبدالعظیم نتوانست در تهران دوام 

بیاورد.
این فکرها قوی بودند، اما ترس از تنها ماندن، ترس جدایی از خانواده گاهی 
ســرک می کشید و قلب او را به لرزه درمی آورد. آن شب غلمعباس برنگشت. 

حاج آقا نعیمی هم با عبدالعظیم کاری نداشت.
عبدالعظیم انتظار داشــت آن شب غلمعباس پیشــش بماند. اما رفته بود که 

رفته بود.
عبدالعظیم پس  از اینکه اتاق را کمی مرتب کرد و وسایلش را جایی در اتاق 

چید، از اتاق بیرون آمد.
هوا تاریک تاریک شــده بود. باغ هر چه تاریکی در آســمان بود، برداشته و 

آورده بود الی درخت هایش.
چشم چشم را نمی دید. کمی ترسید.

از بیرون صدای دوردســِت گذر یک ُدرشکه می آمد. ناگهان دید در تاریکی 
چیزی تکان می خورد... و به سوی او می آید.

ترسید. جیغی زد و خودش را انداخت توی اتاق.
صدای حاج آقا نعیمی را شنید که گفت: »نترس، عبداهلل! نترس؛ منم.«

خیال عبدالعظیم راحت شــد و ارباب در چارچوب در حاضر شد. آمد تو و 
گفت: »چطوری، عبداهلل؟«

عبدالعظیم با این اســم غریبه بود، اما باید می پذیرفت که در این خانه به او 
عبداهلل خواهند گفت.

باز بغض کرد و با گریه گفت: »خوبم... می ترسم. نمی ترسم.« 
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یادش آمد که اگر بگوید می ترسم، ارباب او را به روستا می فرستد.
ارباب کمی پیشــش نشست. و بعد گفت: »گرســنه  ای؛ بیا شامت را بگیر و 
بخور. فردا جمعه اســت و من سر کار نمی روم. باید با هم کمی حرف بزنیم. 
جای خوابت همین  جاست. کم کم عادت می کنی. ولی امشب اگر ترسیدی، بیا 

جایت را توی راهرو بیندازم که نزدیک خودم باشی.
عبدالعظیم گفت: »نه، نمی ترسم.« 

و باز کمرش را راست کرد و سرش را باال گرفت و گفت: »من پسر زرنگی 
هستم. از تاریکی نمی ترسم.«

ارباب گفت: »آفرین! نباید بترســی. شب اول ســخت است. کم کم عادت 
می کنی!«

و رفت.
عبدالعظیم دنبالش راه افتاد تا راه را یاد بگیرد و بدون ترس از میان درخت ها 

عبور کند و برود و شامش را بگیرد.
آن شب یک سینی که در آن کاسه ای آبگوشت و کمی خرده نان خشک بود، 
برایش گذاشته بودند. سینی را گرفت و برگشت. هنگام برگشتن، خانم گفت: 

»عبداهلل، شب که خوابیدی، چراغ را خاموش کن برق مصرف نشود.«
عبدالعظیم شــنید، اما آن موقع مهم این بود که َجلدی برگردد به اتاق. این ور 
و آن ور را می پاییــد که نکند جانوری، جنی، کســی بــه او حمله نکند، اما با 

ترس ولرز باالخره رد چراِغ روشن اتاق را گرفت و رسید.
خیلی گرســنه بود. نشست و نان خشک ها را خرد کرد توی کاسة آبگوشت. 
قاشق را برداشت. سفت توی دســتش فشار داد. دوروبرش را نگاه کرد. هیچ  

کس نبود که برای استفاده از قاشق در نوبت باشد.
قاشــق را نگاه می کرد و به سینه اش می چسباند. چه قدر دوست داشت یک 

قاشق برای خودش داشته باشد.
در روستا فقط بعضی از زمین دارها قاشق داشتند. قاشق وسیله ای نبود که در 
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خانة همه پیدا شود.
یادش آمد روزی را که پدر از میان وسایلش چیزی درآورد و گفت: »بیایید، 

بچه ها. قاشق آورده ام. از امروز به بعد ما هم می توانیم با قاشق غذا بخوریم.«
و بعد، یک قاشق روحی7 از توبره اش درآورد و به بچه هایش نشان داد.

میرز علی، برادر بزرگ تر عبدالعظیم، گفت: »فقط یکی؟«
پدر نفس عمیقی کشید و گفت: »همین است... با هم می خوریم نوبتی.«

و عبدالعظیم یادش آمد که ســر ســفره چطور نوبت را نگه می داشتند. یک 
قاشــق برادرش، میرزعلی، می خورد و می داد بــه عبدالعظیم و عبدالعظیم یک 
قاشق می خورد و تا بجود، می داد به عقیل و عقیل می خورد و تا بجود، می داد 

به فاطمه زهرا و... و آخر هم نوبت به مادر می رسید.
گاهی هم نوبتی غذا می خوردند. میرزعلی می خورد. غذایش که تمام می شد، 

قاشق را می داد به عبدالعظیم و...
ولــی االن عبدالعظیم نه الزم بود منتظر کســی بماند و نه عجله داشــت که 

زودتر بخورد و قاشقش را به دیگری بدهد.
حاال فرصت زیادی داشــت تا با قاشــق بازی هم بکند. قاشق را روی نان 
می گذاشت و فشارش می داد تا ته کاســه. نان ها را در مایع آبگوشت جابه جا 

می کرد؛ انگار که دارد مالت بنایی درست می کند.
آب آبگوشت را برمی داشت و می آورد باال و قاشق را کج می کرد تا آبشاروار 

آبگوشت روی نان ها بریزد.
قاشق بازی اش گرفته بود.

اولین قاشــق را فروبرد در دهانش. با طمأنینه و آرامش. غذای داخل قاشق 
را ســفت مکید و کشید توی دهانش. دلش نمی آمد قاشق را از دهانش بیرون 

بیاورد. دلش می خواست قاشق را هم مزه کند.
وقتی می خواســت قاشق را از دهانش بیرون بیاورد، دهانش را سفت کرد تا 

شاید مزة قاشق در دهانش بماند.

7. قاشق هایی از جنس روی بودند که این روزها کمتر دیده و استفاده می شود.
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دلش برای خواهرش فاطمه تنگ شد. آن روزها که پدر برای اولین بار قاشق 
به خانه آورد، فاطمه آن قدر کوچک بود که قاشــق داخل دهانش نمی رفت و 
عبدالعظیم خیلی اصرار داشــت که فاطمه هم با قاشــق غذا بخورد. کاش االن 
فاطمه هم این جا بود و از این آبگوشــت می خــورد. هرگز در عمرش چنین 
آبگوشتی نخورده بود. چرب و خوشمزه. تازه فهمید معنای خوشمزه یعنی چه!
دلش به حال خودش ســوخت که حــاال مجبور بود تنهایــی غذا بخورد. 
اولین بارش نبود کــه تنهایی چیزی می خورد. وقتی بــرای چراندن بزغاله ها 
بــه صحرا می رفت، نان خشــک مختصری با خودش می برد. اما امشــب این 
تنهایی، ســخت ترین تنهایی عمرش بود. در صحرا الاقل بزغاله هایی بودند که 
سرشان داد بزند. بادی بود که بیخودی بوزد و عبدالعظیم به باد ناسزایی بگوید. 
خورشید باالی سرش بود. درخت های روستاهای دوردست را می دید. گاهی 
برکه ای، گاهی بُته ای... اما این جا چیزی جز چهار دیوار کاهگلی با یک پنجرة 

کوچک نداشت.
مراسم قاشق بازی تمام شــد. غذا آن قدری بود که سیر شود. یادش نمی آمد 
هیچ وقت آن قدر خورده باشد که بگوید سیر شدم. نمی دانست سیری چه حالتی 
اســت. برای همین آن قدری خورد که دیگر از خوردن خسته شد. سیرشدن را 
برای اولین بار تجربه می کرد و اولین بار بود که می فهمید سیرشــدن یعنی چه! 

سیر شدن یعنی اینکه دیگر باز هم نخواهی غذا بخوری.
گرسنگی عادت هرروزة او و برادران و خواهرانش و بسیاری از اهالی روستا 

بود.
نان های اضافه را جمع کرد و الی دســتمالی که با خودش آورده بود، پنهان 

کرد. دیگر نیازی نداشت که آرزو کند نازداره خانم زنش بشود.
نازداره خانم زن قدبلندی از اهالی روســتا بود. دوســت مادرش بود و زیاد 
بــه خانه آن ها می آمد. مــادر نان ها را روی طاقچه ای که بــاالی درِ اتاق بود، 
می گذاشــت که دســت بچه های گرسنه اش به آن ها نرســد. نان کم بود. اگر 
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بچه ها دستشان به نان ها می رسید، چیزی برای فردا و فرداها باقی نمی ماند. نان 
به قدری کم بود که مادر باید جیره بندی می کرد.

یک روز نــازداره خانم به خانة آن ها آمد. عبدالعظیم تنها و گرســنه بود و 
گوشــه ای از اتاق کز کرده بود. این اولین خاطره ای است که از کودکی به یاد 

می آورد. آن موقع پنج  شش ساله بود.
نازداره خانم گفت: »ُهی، عبدالعظیم؟ ننه ات کجاست؟«

ننه ام رفته صحرا شیر بدوشد!
پس تو این جا چه می کنی؟ چرا کز کرده ای؟

گشنه ام.. دلم درد می کند.
خب، نون بردار بخور!

دستم نمی رسد.
و جای نان ها را به نازداره خانم نشان داد. نازداره خانم که قد بلندی داشت، 
کیســة نان را از روی طاقچة باالی در پایین آورد و تکه ای نان خشک درآورد 
و بــه عبدالعظیم داد. عبدالعظیم با َولَع بســیار نان ها را گاز زد. و در حالی  که 
بــه نازداره خانم و قد بلندش نــگاه می کرد، خرده هایش را از زمین جمع کرد 

و خورد.
کمی ســیر شــد. نازداره خانم از خانه رفت. عبدالعظیم احساس کرد چقدر 
او را دوســت دارد. به خودش گفت بزرگ که بشوم، با نازداره خانم عروسی 

می کنم؛ چون قدش خیلی بلند است و دستش به تغار نون می رسد.
اولیــن عشــق عبدالعظیم نازداره خانــم بود؛ آن  هم به خاطــر تکه ای نان. 

عبدالعظیم در آن سال ها چه می دانست عشق یعنی چه!
اما او را دوســت می داشــت. الاقل تا امشب دوستش می داشت. اما حاال که 
دیگر به قد بلند نازداره خانم نیازی نداشــت، باز هم عاشــق او باقی می ماند؟ 
نه... نمی ماند. چون نازداره خانم سال ها پیش، ازدواج کرده بود و دیگر امکان 

نداشت که زن عبدالعظیم بشود.
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آن شــب نازداره خانم از دل عبدالعظیم کوچ کــرد، اما خاطره اش، خاطرة 
خوبی هایــش کــه گاه به گاه می آمــد و دزدکــی تکه نانی از مخفیــگاه نان ها 
برمی داشــت و به عبدالعظیم می داد، باقی می ماند. برای عبدالعظیم این نیکی ها 

هرگز فراموش شدنی نبود.
ظرف ها را برداشت. کناری گذاشت و به بالش کوچکی که در اتاق بود، تکیه 
داد. پایش را دراز کرد و با لبخندی از َســِر سیری، دست به شکمش گذاشت. 
تازه چشــم هایش باز شــده بود. تازه داشــت اتاق را با چشم هایش زیر و رو 
می کرد. بوی خانة خودشــان را که نمی داد. غلمعباس اتاق را تمیز نگه  داشته 
بــود. گلیم خوش رنگ اما کهنه ای کف اتاق پهن بود و یک پتوی خاکســتری 
روی گلیم پهن شــده بود. تا نیمة دیوار را با رنگی که به آبی الجوردی می زد 
رنگ کرده بودند. به  جز یک دســت رختخــواب کهنه، یک صندوقچه و یک 

پارچ مسی و دو لیوان لعابی، چیز دیگری در اتاق نبود.
از ســقف اتاق چیزی که مثل خورشید می درخشید، آویزان بود. قبل از این، 
در روســتا دیده بود که همان ماشینی که او را به دلیجان آورد، از این ها داشت 

و وقتی شب ها راه می رفت، مثل خورشید روشن می شد.
فهمیــد آن چیزی که خانِم ارباب فرموده بود موقع خواب خاموشــش کن 
تا برق مصرف نشــود، همین است و به ذهنش فشار آورد تا اسمش را به یاد 

بیاورد.
یــادش آمد در روســتا روی چراغ گردســوز یا المپا پیچی بــود که آن را 
می پیچاندند تا نورش کم شــود، و برای خاموش کردن از باالی لولة شیشه ای 
فوت می کردند تا خاموش شــود. از جا بلند شد تا نورِ آن چیز درخشان را کم 
کند، اما هر چه نگاه کرد پیچی در کنارش نبود. از آن گذشته، دستش هم به آن 

نمی رسید. هر چه هم به آن فوت کرد، خاموش نشد که نشد.
صندوق چوبی را کشــید وسط اتاق و رفت رویش. نور آن حباب شیشه ای 
چشــمش را می زد. بعد از آن، به هــر جا که نگاه می کرد، یک حفرة تاریک و 
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سیاه می دید. دستش به حباب نمی رسید. یک بالش هم گذاشت روی صندوق 
و رفت باال. دستش نزدیک تر شد، اما گرمای زیادی داشت.

ترسید دستش بسوزد. در همین موقع ارباب در آستانة در حاضر شد و گفت: 
»چکار می کنی، عبداهلل؟«

عبدالعظیم ترســید، پایش لرزید، بالش از زیر پایش ســر خورد و از روی 
صندوق افتاد زمین.

حاج آقا داد زد: »یا صاحب الزمان!« و دوید به ســمتش. دســتش را گرفت و 
گفت: »چکار می کنی، بچه؟ آن باال برای چه رفته ای؟«

عبدالعظیم به لکنت افتاده بود. گفت: »خانم گفتند چراغ را خاموش کنم برق 
مصرف نشود. من بلد نیستم چراغ را کم کنم یا خاموش  کنم. اصاًل چرا آن را 

گذاشته اند روی سقف؟«
ارباب چراغ را نشانش داد و گفت: »به این می گویند المپ! کم نمی شود؛ یا 

خاموش می شود یا روشن.«
بعــد، روی دیوار چیزی را نشــان داد و گفت: »با این خاموش و روشــن 

می شود. اسمش کلید است.«
یاد شســتی زنگ در افتاد. از ذهنش گذشت: »چه عجایبی! یک  چیز را فشار 
می دهی، صدا می کند؛ یک  چیز را فشار می دهی، خاموش و روشن می شود.«

در همین موقع، یک دفعه همه جا تاریک شــد. عبدالعظیم فریاد زد. چه شد؟ 
المپ شکست؟ ترسیده بود که دوباره همه جا روشن شد.

حاج آقا گفت: »حواست باشــد، عبداهلل؛ هر وقت خواستی المپ را روشن 
کنی، این کلید را می زنی باال. هر وقت هم خواســتی خاموشش کنی، کلید را 

می زنی پایین.«
و دوباره امتحان کرد. اتاق لحظه ای خاموش شد و دوباره روشن شد.

رفت جلو تا کلید را از نزدیک ببیند. به چشــم های ارباب نگاه کرد و گفت: 
»بزنم؟«
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ارباب خنده ای کرد و گفت: »بزن یاد بگیر!«
دکمه ای را پایین زد... تق! و اتاق خاموش شد. حاال دیگر چیزی نمی دید که 

بزند تا روشنش کند. گفت: »رفت؟«
چی رفت؟
کلید رفت؟

نه، جانم، این جاست.
دســت عبدالعظیم را گرفت و برد روی کلید و کمکش کرد که دکمه را بزند 

باال تا اتاق روشن شود.
عبدالعظیم یک بار دیگر کلید را باال و پایین کرد. اتاق خاموش و روشن شد.
ارباب گفت: »این المپ با برق کار می کند. حاال خســته ای. بگیر و بخواب. 
اگر احتیاج به مســتراح داشتی، آن گوشــة حیاط است. آن جا هم المپ دارد. 

یادت نرود چراغش را خاموش کنی.«
و رفت به سمت مستراح و چراغ آن جا را هم روشن و خاموش کرد.

عبدالعظیم دنبالش دوید. باید از الی درخت ها می رفت به سمت مستراح.
ارباب گفت: »من تا نیم ســاعت دیگر بیدارم. کاری داشــتی، صدا کن. فردا 
می گویــم چه  کارهایی باید بکنی و چه  کارهایی نباید بکنی. مهم تر از همه این 
اســت که هر چه خانم می گوید، باید بگویی چشــم. خودم هم هرچه ایشان 

می گویند، می گویم چشم!«
عبدالعظیم هم گفت: »چشم!«

ارباب رفت و عبدالعظیم تازه یادش آمد که از صبح مستراح نرفته است.
رفت به سمت مستراح و کلیدش را زد.

یک آفتابة مســی آن جا بود. برش داشت و رفت سمت حوض آبی که وسط 
باغچه بود. پرش کرد. و رفت مستراح.

روی دیوار مســتراح کنار دســتش، آن جا که آفتابه را برداشته بود، یک  چیز 
قلمبه ای وجود داشت. رویش دست کشید. سرد بود. کمی با آن َور رفت. بهش 
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ضربه زد. نمی دانســت چیست. اهرمی باالی آن چیز قلمبه بود. کمی با آن ور 
رفت. این طرف و آن طرفش کرد. ناگهان آب از لولة آن فوران کرد.

و یک  طرف شــلوارش را خیس کرد. ُهل شد. دوباره اهرم را انگولک کرد 
تا آب قطع شد.

عبدالعظیم از چیزهایی که می دید، حیرت می کرد. چنین چیزهایی در عمرش 
ندیده بود. فکر کرد اســم این وســیله هم کلید است که می زنی و از لوله اش 

آب می آید.
ماجرای کلید و چراغ و آفتابه و شــیر آب که هنوز نمی دانست اسمش شیر 
است، حسابی او را ســرگرم کرده بود. وقتی به اتاقش برگشت، انتظار داشت 

غلمعباس را در آن جا ببیند. اما غلمعباس رفته بود خانة یکی از بستگانش.
وارد اتاق که شــد، اولین چیزی که دلش خواست ببیند، کلید برق بود. کلید 

را زد. چراغ خاموش شد. دوباره زد؛ چراغ روشن شد.
مانده بود این چه حکایتی اســت. با یک کلید که صدای تق می دهد، چراغ 
روشن می شود. گفت شاید اگر خودم هم صدای تق از خودم دربیاورم، چراغ 

خاموش و روشن شود. امتحان کرد. گفت: »تق!«
اما چراغ خاموش نشد. صدایش را برد ته گلو و با فشار گفت: »تق!«

تأثیری نداشــت. چندبار با صداهای مختلف امتحــان کرد، اما هیچ تأثیری 
نداشت.

کلید را دوباره زد و المپ خاموش شد. از تاریکی ترسید. دوباره کلید را زد 
و المپ روشن شــد. رفت توی اتاق. خسته بود. چراغ خانة حاج آقا خاموش 
بــود. حتمًا تا حاال خوابیده بودند. عبدالعظیم مانده بود تلفوزن هم با کلید کار 
می کند یا نــه؟ یادش آمد توی قهوه خانه، قهوه چی روی تلفوزن یک کلید زد. 
تلفوزن هم با برق کار می کند؟ برق دیگر چیســت؟ مثل نفت اســت؟ چرا بو 
نمی دهد؟ چراغ نفتی یک فتیله داشت. دنبال فتیلة این المپ گشت. اما از کلید 
تا المپ یک طناب کشیده شده بود و المپ از طناب آویزان بود. به طنابی که 
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از کلید تا المپ کشیده شده بود، نگاه کرد. با انگشت هایش آن طناب را لمس 
کرد. اما از جنس طناب نبود. پالستیک بود. سر درنمی آورد.

رفت جایش را مرتب کرد. بالش را هم با دو ضربة پیاپی، مرتب کرد و دراز 
کشــید. سرش را گذاشــت روی بالش. باز هم به المپ نگاه کرد. نمی دانست 
چرا نگاه کردن به المپ چشــمش را آزار می دهد و به هر جایی نگاه می کند  

یک نقطة سیاه می بیند.
حاال برایش تفریح تازه ای شده بود که هی به المپ نگاه کند و هی چشمش 

یک نقطة سیاه ببیند.
این تفریح سرش را گرم کرد. آن قدر گرم که چشمانش بسته شد و فرو رفت 

به چالة خواب.
 از بوی دود سوختن چراغ گردسوز خبری نبود. از صدای خروپف پدر هم 
خبری نبود. از صدای نجواگونة شــبانة مادر برای شیر دادن خواهر کوچکش 
هم خبری نبود. از پیچش شکم تا صبح به خاطر گرسنگی هم خبری نبود. پس 
می شــد راحت تا صبح خوابید. اما نه، به این راحتی ها هم نبود. یک پسربچة 
ده یازده ســاله که به یک باره از خانواده اش جداشده، چطور می تواند شب اول 

جدایی اش را این طور راحت بگذراند.
فرورفتــه بود به چالــة خواب، اما چاله که نبود؛ گویــی چاهی بی انتها بود. 
یکهو نرمی چاله تمام شــد و دید دارد در یک چاه سقوط می کند و همین طور 
پایین می رود. پایین می رفت و انگار چاه تمامی نداشــت. نترس بودنش تمام 
شــد. فکر کرد دیگر نمی تواند این ســقوط را تاب بیاورد. فریاد زد. فریاد زد. 
و از صدای فریاد خودش بیدار شــد. هیچ وقت تنهــا نخوابیده بود؛ آن  هم ته 
یک باغ در اتاقکی که نورش با برق تأمین می شود، برقی که نمی داند چه جور 
نفتی است. دهانش خشک بود. المپ هنوز روشن بود. به َچشمی که به خانم 
گفته بود، عمل  نکرده بود. می ترســید فردا با او دعوا کنند. می ترســید از خانه 

بیندازندش بیرون.
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کمی آب توی دهانش ریخت. بلند شــد و به سمت کلید المپ رفت. آن را 
باال زد و اتاق ناگهان خاموش شد.

ترســید. دوباره چراغ را روشــن کرد. از اتاق تاریک می ترسید. در تاریکی 
انگار همه چیز راه می افتاد و به سمتش می آمد. نمی دانست این چیزهایی که در 

تاریکی به سمتش می آیند، چه هستند.
خواب از ســرش پرید. نشســت و به تاریکی فکر کرد. خسته بود؛ خوابش 

می آمد، اما از تاریکی می ترسید.
به خودش گفت: »عبدالعظیم، نباید بترســی!« اما خود کلمة ترس، ترس آور 

بود.
نشســت و تکیه داد به دیوار. چرا امشــب این طور شده. ترس و دلتنگی و 

اشک هایی که نباید بریزدشان.
یاد اشــک هایی افتاد که دو ســال قبل در تنهایی ریخته بــود. تنها نبود؛ اما 
آن چند گوسفند و بزغالة زبان بســته چطور می توانستند به او احساس امنیت 
بدهند؟ توی صحرا بود و نمی دانســت چرا خورشید، امروز این قدر زود رفت 
پشــت کوه. نفهمید چطور شد که این قدر زود تمام تاریکی های دنیا خودشان 
را آوار کردنــد روی این صحرا. او مانده بود و یک گله بز و گوســفند که از 
صبح آن ها را به چرا آورده بود. و یادش آمد که آن شــب ســخت ترین شب 
زندگی اش بود. نمی دانســت آن شــب که در باتالِق تاریکی صحرا گیر افتاده 
بود، ســهمناک تر بود یا امشــب که در یک اتاقک ته باغ، تنها و بی کس به دام 
افتاده بود. دام امشــب را سرنوشت برایش گســترده بود، ولی دام آن شب را 

بازیگوشی های خودش.
برای بهتر چریدن حیوان ها آن ها را به دوردست ها برده بود. و برای برگشت، 

زمان را خوب محاسبه نکرده بود.
ناگهان دید که خورشید کم کم می رود پشت کوه ها بخوابد. به کارش سرعت 
داد. گله را ِهی کرد. گله گوش به فرمانش شــدند. از خورشید هم خواهش کرد 
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دیرتر برود پشت کوه، اما خورشید گوشش بدهکار نبود.
زور خورشــید خیلی  خیلی بیشتر از بزها و گوسفندها بود، و رفت که یکهو 
خودش را بیندازد به تشکی که پشت کوه برایش پهن کرده بودند. کم کم نسیم 

خنکی از دامنه های کوه های اطرافش وزیدن گرفت.
هوا خیلی زود گرگ ومیش شد و عبدالعظیم میش های گله اش را شبیه گرگ 

می دید.
گرگ! باید زودتر می جنبید، وگرنه ســروکله گرگ ها پیدا می شــد. تصمیم 
گرفت گله را به ســمت جاده ببرد و مســیر جاده را طی کند تا به یک آبادی 
برســد. اما کدام آبادی؟ هیچ سوسوی چراغی از هیچ جای این دنیای به شدت 
تاریک به چشــم نمی خورد. اصاًل االن یادش رفته بود که از کدام مســیر آمده 
و از کدام مسیر برگشــته. دلش به حال گرسنگی گوسفندها سوخته بود. برده 
بودشــان به َسرَســبزترین مرتعی که در دوردســت ها بود تا خوب بچرند. او 
درد گرســنگی را خوب می فهمید. اصاًل حاال چطوری می بایست راه جاده را 
پیدا کند. هرچه به مغزش فشــار می آورد، کمتر یادش می آمد. ترس کم کم به 
دلش غلبه کرد. ترس شــروع کرد به زوزه کشــیدن. زوزه هایی دل خراش تر و 

سهمگین تر از زوزة گرگ ها!
دست وپایش را گم می کرد. یک پسربچة هشت  نه ساله. مگر چقدر می توانست 
نترسد. مگر چقدر می توانست چوپان باشد و مگر چقدر می توانست جغرافیای 

منطقه را به حافظه بسپرد؟
روســتا بود دیگر! باید همه به نوعی به معیشــت خانواده کمک می کردند. 
گاهی می شــد که پدر می رفت برای دست فروشــی به روستاهای اطراف و تا 

یکی دو هفته به خانه برنمی گشت.
دیگر نمی دانســت چکار کند. بزها و گوسفندها کم کم ُکپ کردند. یکی یکی 
یک  گوشه  نشســتند و دیگر به  فرمان چوپان کوچکشان نبودند. عبدالعظیم با 
حالتی مستأصل نشســت. نشســت تا ببیند چه  کاری می تواند بکند. آیا خدا 
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می توانســت به او کمک کند؟ آیا اصاًل خــدا در این همه تاریکِی غلیظ وجود 
داشت؟

از ذهنش گذشت آن قدر هوا تاریک است که چشم، چشم را نمی بیند. چطور 
خدا می تواند مرا در میان این  همه تاریکی ببیند!

گوســفندان را یک  گوشــه جمع کرد. بعد، از تپة کوچکی باال رفت تا ببیند 
چیزی در اطراف می بیند یا نه؟

به قلة آن تپة کوچک که رســید، نگاهی به اطراف کرد. چرخید و هیچ چیز 
ندید. نه نور چراغی از دوردســت ها و نه ماهی در آســمان. تنها چند ســتارة 
کم فروغ در دوردســت های آســمان پیدا بودند. ناگهان دید کوه کاه گندم دارد 
به ســمت او می آید؛ چشم هایی آتشــین دارد و هر چه به او نزدیک می شود، 
ســرعتش را بیشتر می کند. وحشت کرد و از تپه پایین آمد. دو تا بزغاله با هم 
ســر جا دعوایشان شــده بود و همدیگر را هل می دادند. عبدالعظیم لگدی به 

آن ها زد و گفت: »یتیم مانده ها، ساکت باشید ببینم چه غلطی می توانم بکنم!«
بزغاله ها هم بع و نعی کردند و رفتند سر جای خودشان نشستند.

عبدالعظیم نشست روی یک  تخته سنگ. کم کم هوا رو به سردی می گذاشت. 
عبدالعظیم می ترســید به این طرف و آن طرف نگاه کند. به هر جا نگاه می کرد، 

هر چیزی که آن جا بود شروع می کرد به راه افتادن.
می دانست توهمی بیش نیست، اما باز می ترسید.

امشــب در این اتاق کوچِک ته باغ هم می دانســت که توی تاریکی ها یک 
 چیزهایــی بیخودی راه می افتند و ایــن ور و آن ور می روند. اما به  هر حال، با 

خودشان ترس هم می آورند.
یک بار دیگر چراغ را خاموش کرد شاید چشم هایش به تاریکی عادت کند. 

اما باز نشد. باز چیزی شروع کرد به راه افتادن.
درســت مثل آن شب که در صحرا تنها مانده بود. اما آن شب صحرایی بود 
که انگار انتها نداشت. تنها جایی که ته داشت درست زیر گالش هایش بود که 
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به زمین چسبیده بود.
این جــا باز بهتر بود؛ از گــرگ و زوزه هایش خبری نبود. اما در آن صحرای 
بی انتها، کم کم ســر و کلة گرگ ها پیدا شــد. خودشــان نبودند، اما صدایشان 
که بود. صدای زوزة گرگ ها از دوردســت شنیده می شد. اما برای عبدالعظیم 
دوردســتی معنا نداشت؛ انگار همین بیخ گوش او بودند و خرناسه می کشیدند 

و با زوزه هایشان دنیا را از خودشان باخبر می کردند.
ســعی می کرد خاطرة آن شب را به یاد نیاورد، اما خاطره مثل مگسی مزاحم 
وزوزکنان دور سرش می چرخید و رهایش نمی کرد. خسته بود و چشم هایش 
سیاهی می رفت. دلش یک خواب سیر می خواست. گرسنه بود و هیچ آذوقه ای 
برایــش نمانده بود. نســیم خنکی وزیدن گرفته بود و عبدالعظیم از ســرما به 
لرزه ای خفیف افتاده بود. رفت و به بزرگ ترین و چاق ترین گوســفندی که در 
گله بود، تکیه داد. گوسفند با مهارت از جایش بلند شد و رفت گوشه ای دیگر. 
حرصش گرفت. سرما و گرسنگی از یک  طرف، خستگی و استیصال از طرفی 
دیگر و ناامیدی و ترس از درون محاصره اش کرده بودند و کورســوی امیدی 
از دور در آسمان پیدا شــد. ماه کم کم از افقی دوردست روی زرد خودش را 

نشان داد.
عبدالعظیم دانســت که به زودی ماه نورانی خواهد شد و مهتاب دشت را فرا 

خواهد گرفت.
منتظر شد تا ماه باال بیاید شاید چشمش جایی را ببیند. شاید چشم خدا هم 

زیر نور ماه بتواند عبدالعظیم بیچاره را ببیند و به کمکش بیاید.
خودش را میان گوسفندان  جا داد تا کمی گرم شود.

و دیگر نفهمید چه شد.
دوباره افتاده بود توی چالة خواب، و خواب او را با خود برده بود.

کسی صدا می زد: »عبداهلل! عبداهلل!«
و او آن قدر خســته بود که نمی خواست بیدار شــود. می شنید که صدایش 
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می کنند، اما تصمیم گرفت که خودش را به خواب بزند و نشنود.
کسی صدا زد: »عبدالعظیم هاااااا عبدالعظیم...«

و این بار گوسفندی که به او تکیه داده بود و خوابیده بود، از جایش بلند شد 
و عبدالعظیم دیگر نمی توانست خودش را به خواب بزند.

ماه حاال آبی شــده بود. مهتاب سراسر دشــت را فراگرفته بود و عبدالعظیِم 
خواب زده و خسته دیگر نایی نداشت که از جایش بلند شود و دنبال راه بگردد. 
دوباره خودش را الی گوسفندان چپاند و خوابید. باز هم کسی صدایش می زد: 
»عبداهلل عبداهلل!« و او می شــنید و با این نام غریبه بود. کســی را به نام عبداهلل 

نمی شناخت.
با صدای تق کلید برق کمی چشمش را باز کرد. اتاق تاریک بود.

فقط دید کسی غرغرکنان دارد از کنار در اتاق می رود به سمت خانة ارباب. 
آن قدر خســته بود که نترسد. آن قدر ضعیف شده بود که فکر کند دارد خواب 
می بیند. اما خانم ارباب آمده بود ببیند چرا چراغ اتاق روشــن است. دیده بود 
عبداهلل خوابیده و چراغ را روشــن گذاشته. غرغرکنان به سمت خانة خودش 

می رفت تا وضو بگیرد و نماز صبح بخواند.
عبداهلل بیهوش افتاده بود توی اتاقی که حاال دیگر تاریِک تاریک بود.

کسی صدا زد: »عبدالعظیم؛ هااااااااا.... عبدالعظییییییم!«
 چشــمش را باز کرد. و مهتاِب گســترده بر عرصة دشت را دید. نور چند 
فانوس را دید که دارند به ســمت او می آیند. بلند شد و داد زد: »هااااااای! من 

این جام. من این جام.«
اولین کسی که به او رسید برادر بزرگ ترش میرزعلی بود که با همراهی چند 

نفر از اهالی روستا شبانه به دنبالش آمده بودند.
عبدالعظیم فکر کرد که اگر ماه باال بیاید و هوا کمی روشــن تر شود، خدا او 

را خواهد دید.
برادر به او رسید و او خودش را در آغوش برادر انداخت.
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یکی می گفت: »خدا رو شکر. گرگ ها نخوردندت!«
و یکی شماتت می کرد: »آخه بچه، چرا به وقت نیامدی و ُگم کردی راه را!«

و یکی صدا می کرد: »عبدالعظیم. عبدالعظیم! بیدار شــو. باید کارت را شروع 
کنی!«

غلمعباس بود. آمده بود به هم والیتی اش ســری بزند و برود ســراغ کارش. 
نگران بود که نکند عبدالعظیم نتواند نوکر خوبی باشــد و آبرویش پیش ارباب 

برود.

5

یک  هفته ای گذشــت تا عبدالعظیم کم کم بــه ماندن در آن خانه عادت کند. 
در ایــن یک هفته، هم حاج آقا نعیمی و هم خانمش مراعات او را می کردند و 
کمتر به او کاری می سپردند. در همین  یک هفته به  اندازة حوض وسط باغچه 
گریه کرده بود و به  اندازة همة غم هایی که پاییز به شعر شاعران می آورد، غصه 
خورده بود. در این هفته یک بار برادرش به او سر زد. برادرش در منطقة قلهک 
در خانه ای مشــغول خدمتکاری بود. برادرش دربــارة کار کردن در این طور 

خانه ها سفارش هایی به او کرد. هر چه بود، او تجربه بیشتری داشت.
عبدالعظیم، اما کم کم فهمید که باید بماند و با هر مشکلی بسازد. فهمیده بود 
که این او نیســت که برای خودش تصمیم می گیرد. سرنوشت او را به این جا 

آورده و چاره ای جز این نیست.
در ایــن  یک هفته خانم اجازه می داد عبدالعظیم بنشــیند جلوی »تلفوزن« و 
همین طور مات و مبهوت به تصاویری که از جلوی چشــمش می گذرد، نگاه 
کند. هیچ  چیزی هم از این تصاویر ســر درنمی آورد، اما همین تماشــا، همین 
جادوی آدم کوچولوهایی که رفته بودند توی این جعبة شیشــه ای، او را مست 
می کرد و از فکر گرفتاری هایی که داشــت، رهایی می بخشید. تلویزیون روزی 
دو ساعت بیشتر برنامه نداشت. در آن دو ساعت آدم ها و حیوانات و گل ها و 
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رودها و کوه ها و خیابان ها می آمدند و می رفتند. تنها فرقشــان با دنیای واقعی 
این بود که رنگ نداشــتند. عبدالعظیم دلش می خواســت برود به شــهری که 
تلویزیونی ها در آن زندگی می کردند و ببیند زندگی با دورنگ سیاه وسفید چه 
شکلی است. در این یک هفته فهمید اسم این جعبة شیشه ای تلویزیون است.

برنامه ها که تمام می شــد، تلویزیون می رفت به شهر مگس ها. هزارها مگس 
درهم می لولیدند و به هم می زدند و وزوز می کردند و عبدالعظیم داســتان هایی 

با ذهن خودش برای این ماجراها می ساخت.
کم کم تمام کنار و گوشــه های خانه را شناخت. تا مدت ها مدهوش گل ها و 
نقش هــا و رنگ های قالی ها و فرش هایی بود که در تمام خانه روی زمین پهن 
بــود. دلش نمی آمد روی آن ها پا بگــذارد. اما نرمی آن ها به پایش حال خوب 
می داد. یک خوشی وصف ناپذیری داشت از راه رفتن روی این قالی ها. هر جا 
پا می گذاشت، قالی بود و فرش؛ رنگ در رنگ و نقش در نقش. تنها جایی که 

قالی نداشت کف آشپزخانه و داخل مستراح بود.
تنها قالی ها نبودند که فکر او را به خودش مشــغول می کردند. برق هم بود؛ 
این نفتی که نمی دانســت در کجا می ریزند و چطــور از توی این طناب های 
باریک به چراغ ها می رود و آن ها را روشــن می کند. هنوز نمی دانست چرا این 
چراغ ها با کبریت روشن نمی شوند. کبریتشان در آن کلیدی بود که روی دیوار 

چسبانده بودند؟
کنجــکاوی، دلتنگی، دلتنگی و کنجکاوی، هــر لحظه  با او بود. کم کم وقتی 
فهمید به خاطر پدر که می خواســت او درس بخواند و دســتش به  جایی بند 
شــود، باید بماند کم تر دلتنگی کرد. کم تر دلتنگی اش را به روی خودش آورد. 
اما با کنجکاوی اش چه می کرد؟ دلش می خواست از هر چیز نویی که می بیند، 

سر دربیاورد.
در ایــن مدت با مش  باقــر، باغبانی که هفتــه ای دو روز می آمد و به باغچه 
رســیدگی می کرد، آشنا شــده بود. با مردی که با گل ها و درخت های باغچة 
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حیاط مهربان بود، دوســت شــده بود. مش باقر موقع گلکاری برای درخت ها 
آواز می خوانــد. و با مهربانی با آن ها حرف مــی زد. حتی گاهی با آن ها دعوا 
می کرد. مگر می شد کسی با گل ها و برگ ها این  همه مهربان باشد، اما با آدم ها 
نباشــد. عبدالعظیم مهربانی مش باقر را حس می کرد. خودش را هم مثل گلی 
می دانســت که مش باقر با آوازها و حرف هایش او را آرام می کرد. عبدالعظیم 
در آبیاری به مش باقر کمک می کرد. دیگر فهمیده بود که شیلنگ بلندی به یک 
شــیر آب وصل اســت. وقتی آن را می پیچانی، آب وارد شیلنگ می شود که با 
آن می توانــی آفتابه را از آب پر کنی و یا باغچه را آب بدهی و یا بگیری روی 

صورتت و خیس شود.
و تازه یاد گرفته بود که اگر شیلنگ را خم کنی و فشارش دهی، جلوی آب 
را می گیری و آب قطع می شــود. عبدالعظیم این بازی را هم دوســت داشت. 
اما مش باقر به او نهیب می زد کــه اگر خانم ببیند این کار را می کنی، دعوایت 
می کند. عبدالعظیم حوصلة جیغ ودادهای خانم را نداشــت. حاج آقا نعیمی هم 
حوصله اش را نداشت. هر وقت خانم جیغ وداد راه می انداخت، حاج آقا نعیمی 
می آمد توی حیاط می نشست و هی می گفت: »ال اله اال اهلل الملک الحق المبین!«

مش باقر شــاخه ها و برگ هایــی را از درخت ها و بوته هــای گل می برید. 
عبدالعظیــم در تعجب بود که چرا این  همه زحمت می کشــد که این برگ ها 

بروید و حاال که روییده اند، آن ها را می بُرد و دور می ریزد.
یک  بار این را از او پرسید. مش باقر گفت: »برای رشد بهتر گل ها و درخت ها 
بایــد اضافه ها را دور ریخت. درخت فکر می کند ایــن چیزهایی که دارد، به 
دردش می خورد. اما چیزی که به درد درخت می خورد، چاق تر شدن و بلندتر 
شدن است. اگر این شاخه ها و برگ ها را ازش جدا نکنیم، همین اندازه می ماند 

و بی خاصیت می شود.«
عبدالعظیم پرسید: »وقتی با اره شاخه ها را می بُّری، دردش نمی آید؟«

مش باقر گفت: »دردش بیاید؛ برای بزرگ شدن و رشد کردن باید درد بکشد. 
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آدم ها هم همین طورند. هر کس درد بیشتری می کشد، بهتر رشد می کند.«
مش باقر قد کوتاهی داشــت. عبدالعظیم گفت: »شما درد نکشیده اید که رشد 

نکرده اید؟«
مش باقر خندید و گفت: »آدم از قدش رشد نمی کند؛ از قلبش رشد می کند.«
عبدالعظیم فکر کرد که آدم چطور از قلبش رشد می کند! و این را از مش باقر 

پرسید.
مش باقــر گفت: »هر وقت ببیند چیز اضافه ای در او هســت، ببرد و بیندازد 

دور.«
عبدالعظیم از این حرف ها ســر درنیاورد. هر چه فکــر کرد، دید نمی تواند 
بفهمــد مش باقر چه می گوید. اما تا چند روز به خودش نگاه می کرد ببیند چه 
چیز اضافه ای در او هست که بتواند ببرد و بیندازد دور تا رشد کند. رشد کند 
تا دستش به  جایی بند شود. فکر می کرد شاید یک پای او اضافه است. با یک  
پا راه می رفت و می دید نه سخت است. پایش اضافه نیست که بتواند ببردش تا 
رشد کند. با یک پا نمی شود راه رفت. به دست هایش فکر کرد. سعی کرد دیگ 
غذا را با یک دست بلند کند. اما دید دستش هم اضافه نیست. یک چشمش را 

بست؛ دید خوب نمی بیند.
تمــام دوتایی های بدنش را امتحان کرد. چیز اضافه ای در بدنش پیدا نکرد و 
تازه یادش آمد که مش باقر گفته آدم از قلبش بزرگ می شــود و رشد می کند. 
قلبش چطور با درد باید بزرگ شــود؟ آیا این دلتنگی ها درد قلب اســت و او 

دارد بزرگ می شود؟
این سؤالی بود که تا مدت ها به آن مشغول بود. درد مگر خوب است که آدم 
را بــزرگ می کند؟ آدم چه چیزهای اضافه ای را باید از خودش بکند تا رشــد 

کند.
اما کم کم این ســؤال رفــت و افتاد توی ناخودآگاهــش و تا مدت ها از آن 
خبری نبود؛ چون شــگفتی هایی که دور و برش می دید، آن قدر زیاد بودند که 
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هر شگفتی تازه ای شگفتی قبلی را پس می راند.
مثــاًل هنوز از برق ســر درنیاورده بود. هیچ کس هیچ توضیحی نداشــت به 
او بدهد. هنوز نمی دانســت این چه جور نفتی اســت که می سوزاند و روشن 

می کند، اما بو ندارد و منبع ذخیره ندارد.
تا اینکه یک روز مستقیمًا با برق روبه رو شد.

وقتی داشــت اتاق پذیرایی را جارو می کشــید، یک میخ دید که افتاده روی 
زمین. آن را برداشت و نمی دانست کجا بگذارد. دید روی دیوار چیزی هست 
که دو تا سوراخ دارد. میخ را فرو کرد توی یکی از سوراخ ها. ناگهان کسی به 
او لگد زد... و او پرت شد روی زمین. عبدالعظیم نگاهی به آن سوراخ انداخت 
و ترسید و بلند شد. جیغی کشید و فرار کرد. با صدای فریاد عبدالعظیم، خانم 

ارباب ترسید و داد زد: »چی شده، عبداهلل؟ چه بالیی سر خودت آوردی؟«
مش  باقر هم که ته حیاط دراز کشیده بود، با صدای عبدالعظیم از خواب بیدار 
شده و به سمت عبدالعظیم دویده بود. عبدالعظیم سخت ترسیده بود. خودش 

را انداخت در آغوش مش باقر.
مش  باقر گفت: »چی شده، عبداهلل؟ به من بگو چی شده؟«

عبدالعظیــم که به لکنت افتاده بود گفت: »من دیگر توی این خانه نمی مانم. 
این خانه جن دارد. جن هایش به من لگد می زنند.«

مش  باقر خندید و گفت: »جن چیه، بابا! جن ها موقع حملة روس ها به ایران 
همه شان رفته اند!«8

عبدالعظیم گفت: »نرفته اند. چندتایشان تو این خانه قایم شده اند.«
مش  باقر گفت: »حاال بگو ببینم چی شده؟ برویم ببینم جن را کجا دیدی؟«

عبدالعظیم با ترس ولرز همراه با مش  باقر رفتند داخل ســاختمان. عبدالعظیم 
پشت مش  باقر پنهان شــده بود. مش  باقر گفت: »بگو ببینم جن کجا دیدی، من 

پدرش دربیاورم!«
عبدالعظیم آن ســوراخ ها را نشــان مش  باقر داد و گفت: »یک میخ افتاده بود 

8.  یکی از باورهای تهرانی های قدیم
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روی زمین. فرو کردم توی آن ســوراخ. فکر کنم رفت توی بدن جنه. اون هم 
ناراحت شد و من را لگد زد و پرت کرد.«

مش  باقر خندید و گفت: »نه، عبداهلل، جن نیســت؛ آن برق است. برق تو را 
گرفته.«

عبدالعظیم از اینکه مش باقر حرفش را باور نکرده، بهش برخورد.
و میخ را که کف اتاق افتاده بود، برداشت و گفت: »بیایید خودتان فرو کنید 

توی آن سوراخ تا ببینید جن عصبانی می شود یا نه.«
مش باقر خندید و گفت: »آخه این کار خطرناک است. آن سوراخ برق است. 

برق تو را گرفته.«
برق چیه؟ برق که لگد نمی زند!

برق لگد نمی زند، ولی چون قوی است، پرتت می کند. 
برق از آن سوراخ می آید و می رود توی المپ. المپ را روشن می کند. پنکه 

را روشن می کند. یخچال را روشن می کند. تلویزیون را روشن می کند.
برق چیه؟

برق اختراع بشــر است... ان شاءهلل می روی مدرسه می فهمی برق چیه؟ ولی 
یادت باشــد دیگر میخ توی پریز برق نکنی. بــرق می گیردت، خدای  نکرده، 

می کشدت. خیلی ها را برق کشته.
برق جن است.. جن هم آدم رو می کشد!

- عبــداهلل، جن را فراموش کن. جن از همین برق می ترســد و هر جا برق 
باشد نمی آید.

اما به من لگد زد.
مش  باقر که دید هر چه بگوید عبدالعظیم باورش نمی شود، گفت: »پس دیگر 

دست توی سوراخ جن نکن؛ لگدت می زند!«
عبدالعظیم یادش آمد از این سوراخ ها توی اتاقی که شب ها می خوابید، دیده 
بود. آن جا هم از این النه های جن بود. او در این مدت کنار جن ها می خوابیده، 
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اما آن ها به او لگد نمی زدند.
فهمید اگر کاری به کار جن ها نداشته باشد، آن ها هم کاری به کار او ندارند. 
فهمید تهرانی ها به جن می گویند برق. این آدم های شــهری اسم جن را عوض 
کرده اند. مگر اسم او را عوض نکرده بودند. فهمید برق نوعی جن است که به 
آدم ها کمک می کند چراغشــان را روشن کنند، با پنکه خودشان را باد بزنند و 

در یخچال گوشت و میوه شان را خنک نگه دارند تا خراب نشود.
فهمید شــهری ها جن را نوکر خودشــان کرده اند. فهمید برق هم از جنس 
خودش است؛ فقط نوکری است که معلوم نیست کی بهش غذا می دهند و کی 

می رود مستراح.
فهمید که جن ترس ندارد، اما نباید کاری به کارش داشته باشد.

با این  حال یک  بار دیگر جن به او لگد زد. یک روز پنکه روشــن بود. برای 
عبدالعظیم روبه رو شدن با پنکه خیلی عجیب بود. این چه جوری می چرخید؟ 

تازه دوتا کلید هم داشت که یکی تند می چرخاندش و یکی کند.
کسی خانه نبود. می خواست ببیند چطور می تواند جلوی کار پنکه را بگیرد. 

رفت و نشست کنار پنکه.
طنابی )ســیم برق( را که رفته بود توی سوراخ جن گرفت. یادش آمد وقتی 
شــیلنگ آب را خم می کرد، آب کمتر بیرون می آمد و بیشــتر که فشار می داد، 

آب قطع می شد.
طناب را گرفت. کمی خم کرد. ســرعت پنکه کم نشد. بیشتر فشار داد هیچ 
اتفاق نیفتاد. از اینکه زورش به کم کردن سرعت پنکه نمی رسید، لجش گرفت 
و آن قدر با ناخنش به طناب فشــار داد تا اینکه ناخنش فرو رفت توی طناب 
پالســتیکی )سیم برق(. ناگهان دوباره سر و کلة جن پیدا شد و ضربة محکمی 
به دستش زد و دوباره او را پرت کرد به یک  گوشه. فریاد زد و دوید و از خانه 

بیرون رفت. هیچ کس در خانه نبود.
از جن ترسیده بود. جن پررویی بود. فقط بلد بود به او لگد بزند.
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به خودش گفت: »من دیگر توی این خانه نمی مانم!«
نشست روی سکوی کنار در.

تا اینکه خانم همراه با حاج آقا نعیمی از راه رسیدند. عبدالعظیم با دیدن آن ها 
به گریه افتاد.

حاج آقا به او گفت: »چیه، عبداهلل؟ بازم فیلت یاد هندستون کرده؟«
خانم هم گفت: »باز چه بالیی سر خودت آوردی، عبداهلل!«

عبدالعظیم گریه کنان گفت: »بگویید آقام بیاید من را ببرد. این جن خانة شما 
من را دوست ندارد. هی به من لگد می زند.«

حاج آقا نعیمی خندید و گفت: »جن؟ کدام جن عبداهلل؟«
خانم گفت: »باز هم میخ توی سوراخ برق کردی؟«

حاج آقا بلندش کرد و گفت: »برویم تو ببینم باز چه غلطی کردی!«
عبداهلل او را برد کنار پنکه و توضیح داد: »می خواستم این پنکه کار نکند. به 

این طناب فشار دادم. جن عصبانی شد و بِهِم لگد زد.«
حاج آقا ســرش را تکان داد و گفت: »ای عبداهلل، پنکه با این دکمه خاموش 
می شــود. این طناب نیست؛ ســیم برق است. نباید آن را فشــار بدهی. برق 

می گیردت.«
همان برق. شما به جن می گویید برق؟

نــه، عبداهلل. برق با این ســیم ها می آید توی خانه ها و ما از آن اســتفاده 
می کنیم. جن چیه!... برق خطرناک اســت. نباید بهش دست بزنی. حواست 
باشد. دیگر دست نزن. دنیا پیشرفت کرده. االن همه چیز با برق کار می کند. 
مگر نمی بینی توی کوچه و خیابان این همه چراغ برق را. این ســیم هایی که 
می بینــی، برق را از کارخانة برق می آورند به همة شــهر تا آدم ها راحت تر 

کنند. زندگی 
جن ها از کارخانه می آیند به خانه ها؟

حاج آقا نعیمی حوصله اش ســر رفت و با کمــی عصبانیت گفت: »فردا برو 
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مدرسه اســمت را بنویس، این سؤال ها را از معلمت بپرس. می گویم مش باقر 
بِبََردِت، اسمت را بنویسد.«

 خانم غر زد: »چه مدرســه ای! این برود مدرسه، مدرسه کجا برود!  آن وقت 
کی به کارهای خانه برسد؟«

حاج آقا نعیمی گفت: »اتفاقًا این باید برود مدرسه. من به پدرش قول داده ام. 
به شرط مدرسه قبول کرده بچه اش را بیاورد پیش ما.«

خانم باز غر زد: »اصاًل به فکر من نیستی. بیشتر از من به فکر این بچه ای.«
حاج آقا رو ترش کرد. گفت: »خانم، چرا بُهتان می زنی؟«

خانــم اخم کــرد و رفت توی خانه. حاج آقا هم دنبالــش رفت تو و گفت: 
»عبداهلل، بیا تو کارت دارم!«

6

اولین روزی که قرار بود برود مدرسه، دل توی دلش نبود. منتظر بود ساعت 
چهارو نیم عصر بشــود، راه بیفتد پیاده برود به مدرسه. تا کالس پنجم ابتدایی 
در مدرســة روســتا خوانده بود و نمرة قبولی گرفته بود. حاال قرار بود برود 
برای گرفتن تصدیق ششــم ابتدایی. ظاهراً قرار نبود برود درس بخواند. شاید 
گرفتن تصدیق ششــم ابتدایی برای او مهم تر بود. شــاید شــاد کردن دل پدر 
برایش اهمیت بیشــتری داشــت. اصاًل به فکرش هم نمی رسید برای چه باید 
درس بخواند. همین طوری به مدرســه می رفت؛ شــاید برای فرار از کارهای 
ســخت و عذاب آور خانة اربابی و فرار از غرغرهای خانم. درس خواندن در 
دوردســت هایی که امکان دیدن مادر و خواهرانش را داشته باشد، سخت بود، 
اما راحت تر از کشــیدن آب از چاه در ســوزِ ســرمای کوهپایه ای روستا بود. 
یادش می آمد که چگونه دســت هایش زخمی می شد. حاال با همة سختی هایی 
که کار کردن در خانة اربابی داشــت، کارش راحت تر از کشــیدن آب از چاه 
بود. راحت تر از چوپانی بود راحت تر از گرســنگی کشیدن بود. مدرسه ای که 
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می رفت، مدرســة شبانه بود. چون ارباب موافقت کرده بود که عبدالعظیم فقط 
کالس شبانه برود.

اولیــن روزی که با مش باقــر رفتند برای ثبت نام، یک ســاختمان بزرگ و 
چندطبقة آجری دید که روی تابلواش نوشــته بود: دبستان ابتدایی گوهرشاد. 
یاد مدرسة خودشان افتاد. اتاقکی که به دست خود روستاییان ساخته  شده بود، 

کوچک و تنگ و نمور، درست کنار کاریز روستا، در پایین ترین نقطة روستا.
 اما این جا تمیزتر بود. مدرســه قدیمی بود؛ اما به نسبت مدرسة روستایشان، 
به کاخ می مانســت. از چند پله باال رفتنــد. با مدارکی که پدر برای ثبت نام در 
مدرســه به او داده بود. وقتی وارد راهروی مدرســه شد. ایستاد. چه قدر تمیز 
و مرتب بود. کف راهروی مدرســه موزاییک بود. از خاک و ِگل خبری نبود. 
فکــر کرد باید پابرهنه روی کف راهرو پا بگذارد. کفش هایش را درآورد و زد 

زیر بغلش.
مش باقر گفت: »چی کار می کنی؟«

خیلی تمیز است، این جا حیف است کثیف شود.
زود باش بپوش. االن مســخره ات می کنند. روی این کاشــی ها می توانی با 

کفش بروی.
اما کمی دیر شــده بود، چون بچه ها وقتی او را این طوری دیدند، زدند زیر 
خنده. تا چند وقتی به خاطر لهجة روســتایی اش مسخره اش می کردند و گاهی 

ادایش را درمی آوردند.
از آن جا که مدرســه شبانه بود، بیشــتر بچه ها سنشان باالتر از سن معمولی 
کالس ششــم بود. از هر ســنی در آن کالس پیدا می شد. بیشتر آن ها رفوزه  ها 

بودند و یا بعد از چند سال دوباره تصمیم گرفته بودند درس بخوانند.
این جا بود که ســعی کرد با لهجة تهرانی صحبــت کند. همین باعث خندة 

بیشتر بچه ها می شد.
کم کم طوری شــد که با کســی دوست نشد و ســعی کرد سرش را بیندازد 
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پایین، بیاید و درس بخواند و برود.
برای عبدالعظیم، شگفتی تازة مدرسه در تفاوت هایش با مدرسة سینقان بود. 
زمین مدرســة خودشان در روســتا خاکی بود و حتی گاهی بزها و گوسفندها 

می آمدند توی مدرسه و چند تا پشکل هم می انداختند و می رفتند بیرون.
هر روز ســاعت پنج بعدازظهر می دوید به ســمت مدرسة شبانة گوهرشاد، 
در حوالی میدان شــاهپور. هشت شب فوری برمی گشت که سفرة شام ارباب 
و خانمــش را پهن کند. گاهی ســر راه باید نان می خریــد و گاهی اگر خانم 

خرده فرمایشی داشت، انجام می داد.
درس خواندن، برای عبدالعظیم سخت تر بود. خرده فرمایش های خانم خیلی 
زیاد بود و از طرفی نمی گذاشت او شب ها بیش  از حد چراغ اتاقش را روشن 
نگه دارد. برای همین او بســیاری از شب ها می رفت زیر نور چراغ برق کوچه 

می نشست و کتاب می خواند.
گاهــی به نور المپی که باالی تیر چراغ برق بــود، نگاه می کرد و به خودش 
می گفــت: »روزها که این المپ خاموش اســت، بروم باال و آن را بردارم ببرم 
خانه. تا این خانم این  همه نگوید برق مصرف می شــود. المپ کوچه اســت 

دیگر. به خانم که مربوط نمی شود!«
گاهی به مجانی بودن نور المپ خیابان فکر می کرد. نمی دانست پول برق این 
المپ ها را چه کســی می دهد. نمی دانست چه کسی صاحب این المپ هاست 

که خسیس نیست و این  همه دست ودل باز است.
و فکر می کرد چرا کســی نمی آید زیر این المپ های روشن، مجانی بنشیند 

و کتاب بخواند.

زندگی دیگر برایش عادی شــده بود. عادت کرده بود به کار. حاال دیگر یاد 
گرفتــه بود حیاط و راهروها را چه طوری جارو بزند و فرق جاروی حیاط را 

با جاروی قالی ها می دانست.
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حاال می دانســت که قالی  ها را باید از ســمِت خواِب بافِت آن ها جارو کند. 
می دانست چگونه باید زمین را دستمال بکشد. می دانست وقتی حاج آقا به خانه 
می  آید، چطور باید بدود َدمِ در و چیزهایی را که دســتش هست، بگیرد و ببرد 
به آشپزخانه. حاال می دانست چطور غذاهای ته ماندة ارباب و خانم را بخورد. 
می دانســت که دیگر گرسنه نخواهد بود. می دانســت دانه های اناری را که ته 
پوست های انار باقی مانده، چگونه دربیاورد و دانه دانه بخورد و مزه مزه کند. و 

حاال آرزویش این بود که بتواند یک انار ُدرسته بخورد.!
آرزویش این بود که نوکر خوبی بشــود و در همین خانه بزرگ شود؛ آن قدر 

بزرگ و پیر که بهش بگویند: بابا.
خانم بگوید: »بابا، برو نان بگیر.« ارباب بگوید: »بابا، برو به این لوله کشه بگو 

بیاید این شیر را عوض کند.«
آرزوهای بزرگی که هیچ وقت به آن ها نرسید.

 بیشــتر از شش ماه از ماندنش در خانة ارباب گذشته بود. کم کم دلش برای 
خانه و روستا تنگ می شد.

یک شب توی اتاقش نشسته بود و به روستا فکر می کرد، به کوه اردهال، به 
کاریز، به قنات خنک، به شکوفه هایی که االن کم کم تمام درخت های باغ های 
روســتا را فرا گرفته بودند. مدرسه در حال تعطیل شدن بود. عید نوروز از راه 

می رسید. نمی دانست ارباب اجازه می دهد عبدالعظیم به روستا برود یا نه؟
صبح آن روز به مش باقر که محو تماشای شکوفه های درختان باغچة حیاط 

شده بود، گفت: »دلم می خواهد بروم روستا.  آن جا االن پر از شکوفه  است.«
مش باقر گفت: »خب چرا نمی روی؟«

عبدالعظیم گفت: »ارباب اجازه نمی دهد.«
مش باقر گفت: »من با حاج آقا صحبت می کنم.«

عبدالعظیم دل توی دلش نبود که مش باقر با ارباب صحبت کند و ارباب اجازه 
بدهد برود سری به پدر و مادرش بزند. مش باقر با ارباب صحبت کرد و ارباب 



79

اجازه داد عبدالعظیم فقط ســه روز برود به خانواده اش ســر بزند. عبدالعظیم 
خوشحال شد که می تواند پس از شش ماه به روستا برود و خانواده اش را ببیند. 

مقدمات سفرش را آماده کرد و راهی شد.

7

عمر اولین دیدار با خانواده در روســتا خیلی زود سر آمد و دوباره به تهران 
برگشــت؛ سرحال تر و غبراق تر از گذشــته. تصمیم گرفت سرش را به درس 
و کار مشــغول کند، اما بازیگوشــی های نوجوانی و جســت وجوگری از سر 
کنجکاوی باعث دردسرهایی می شد. ارباب و خانمش از خانه بیرون می رفتند 

و وقتی برمی گشتند با دردسر تازه ای روبه رو می شدند.
یک شــب ارباب و خانمش گفتند می رویم مهمانی و دیروقت برمی گردیم. 
ارباب هــا وقتــی از خانه می رفتند بیرون، درِ تمام اتاق هــا را قفل می کردند و 
عبدالعظیم فقط حق داشت در راهروی خانه و حیاط و اتاق خودش رفت وآمد 

کند.
اما ســاعت شروع برنامة تلویزیون که شد، عبدالعظیم به فکرش زد هر طور 

شده، برود و تلویزیون نگاه کند.
اما درها قفل بودنــد. عبدالعظیم به یاد آورد که خانم کلید اتاق تلویزیون را 
کجا قایم می کند. تلویزیون طبقة دوم بود، و تنها راه رسیدن به اتاق تلویزیون، 
باال رفتن از دیوار بود. به ســختی از دیوار باال رفت و پنجرة چوبی را که برای 
چنیــن روزی عمداً قفل نکرده بــود، ُهل داد و رفت داخل اتاق. به ســمت 
کشویی رفت که کلید تلویزیون را آن جا می گذاشتند. درِ کشو هم قفل بود. به 
هر زحمتی شــده، درِ کشــو را باز کرد و کلید تلویزیون را پیدا کرد. تلویزیون 
داخل کمدی بود که َدَرش قفل داشت. در را باز کرد و دکمه را زد. منتظر آمدن 
تصویر ماند و بعد، محو تماشا شد. مدتی نگذشته بود که ناگهان احساس کرد 
زنِگ در را می زنند. صدای وارد شــدن کســی به داخل خانه آمد. بعد، صدای 
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خانم را شنید که می گفت: »عبداهلل، ذلیل مرده کجایی؟«
عبدالعظیم تا صدای خانم را شنید، رنگ از رویش پرید. تلویزیون را خاموش 
کرد، درش را بســت و از پنجره بیرون رفت. به سختی از دیواری که باال آمده 

بود، پایین پرید و رفت ته باغ.
خانم همچنان دنبال عبدالعظیم می گشــت. مجبور شد خودش را برساند به 

خانم. فقط با رنگ ورویی پریده و دستانی لرزان.
خانم گفت: »باز چه دسته گلی به آب داده ای؟«

هیچی، خانم.
پس چرا رنگ ورویت پریده؟

هیچی، خانم.
پس چرا لباس هایت خاکی است؟

هیچی، خانم!
نه! تو یک کاری کرده ای!

نه، من چه کاری کرده ام؟ چرا بهتان می زنید، خانم.
حاج آقــا که تا حاال کناری بود و معموالً وقتی خانم عصبانی بود، خودش را 

دخالت نمی داد، خنده اش گرفت. »چرا بهتان می زنی« را از او یاد گرفته بود.
خانم رفت و سرتاسر خانه را وارسی کرد. به اتاق تلویزیون رفت و دید کلید 

تلویزیون روی قفل آن است. روی تلویزیون را دست زد و دید گرم است.
عبداهلل، بیا این جا ببینم؟ تو تلویزیون را روشن کرده ای؟

نه، خانم! چی؟ تلویزیون روشن کرده ام!
پس این چرا گرم است؟

چه می دانم؟
پس جن ها آمده اند تلویزیون را روشن کرده اند؟

بله، جن ها روشن کرده اند. من  که گفتم خانه تان جن دارد.
خانم این را که شــنید، جیغش رفت هوا و یک جارو برداشت و افتاد دنبال 
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عبدالعظیم. عبدالعظیم انگار که خودش خواســته باشد به خاطر اشتباهش تنبیه 
شــود، از دســت او فرار نکرد و اجازه داد خانم تا جایی که می تواند، با جارو 

بزندش.
دردش می آمــد و گریــه می کرد و چیزی نمی گفت. تــا اینکه ارباب آمد و 
جارو را از دست خانم گرفت. دستی به سر عبدالعظیم کشید و به خانم گفت: 

»نزنش. بچگی کرده!«
بعد، سر عبدالعظیم را گرفت و به شکمش فشار داد. ارباب بچه دار نشده بود. 
شاید دلش می خواســت عبدالعظیم جای فرزندش باشد. عبدالعظیم احساس 
امنیت کرد، اما احســاس نکرد که ارباب می تواند پدرانه او را در آغوش گرفته 
باشد. همان طور که ارباب عبدالعظیم را از طبقه ای پایین و کم ارزش می دانست، 
عبدالعظیم هم  شــأن ارباب را آن قدر باال می دانســت که هرگز نتواند فکر کند 

می تواند پسر او باشد.
این ماجرا تمام شد، اما ماجراجویی های عبدالعظیم تمامی نداشت.

گاهی خودش هم نمی دانست چرا این همه ماجراجویی می کند. خواسته هایش 
کوچک بودند، اما ماجراهایی که می آفرید، بزرگ به نظر می رسیدند.

مثاًل همیشه از در آوردن صدای زنگ در خوشش می آمد. یک بار که باز هم 
کسی در خانه نبود، رفت در خانه و هی زنگ در را فشار داد. از اینکه صدای 

زنگ را درمی آورد، کیف می کرد.
 تا اینکه ناگهان کلید زنگ گیر کرد و صدای زنگ همین طور یکسره نواخته 

می شد. در سراسر ساختمان صدای زنگ پیچیده بود.
رفت توی خانه و زنگ را دید که همین طور زرررررررررررررررررررررررر 
صدا می داد. دمپایی اش را درآورد و پرت کرد به سمت زنگ، اما صدای زنگ 

خاموش نشد. به چه کنم چه کنم افتاد. نمی دانست چه کار کند.
دوید سر کوچه از کســی کمک بگیرد. مغازه داری آن جا در دکانش ایستاده 
بود. از او خواست که بیاید و کمکش کند. او هم با یک پیچ گوشتی آمد و دکمة 
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زنگ را درســت کرد. عبدالعظیم با خواهش و التماس خواســت که ماجرا را 
برای ارباب نگوید؛ اما مغازه دار گفته بود و شب با ترشرویی ارباب مواجه شد.
یک بار هم دلش می خواســت برود و از دستشویی داخل خانه استفاده کند؛ 

کاری که برایش ممنوع شده بود.
باالی دستشویی ظرفی بود که وقتی طنابش را می کشیدی، کلی آب می ریخت 

توی کاسة مستراح.
دلش می خواســت ببیند این وســیله چطور این همه آب را با فشار می ریزد 

توی کاسه.
کنجکاوی همان و خراب کردن ســیفون همان و یک بار دیگر کتک خوردن 

و محرومیت از غذا.
اما چیزی که باعث شــد ارباب از خیر داشــتن نوکر بازیگوش و کنجکاو و 
خرابکاری مثل عبدالعظیم بگذرد، ماجرای آبگرمکن و سرازیر شدن دوده های 

آن به داخل خانه بود.
 ماجــرا از این قرار بود که یک روز وقتی ارباب و همســرش باز در خانه 
نبودند، خواســت ببیند این لوله ای کــه به آن دودکش می گویند چطور دود را 
می کشــد. آن  وقت ها باالی آشــپزخانه محفظه ای بود که دوده ها در آن جمع 
می شد و هر چند گاه کسی می آمد و با مراقبت دوده ها را خالی و پاک می کرد 
و محفظه را تمیز مي کرد و مي برد؛ اما عبدالعظیم که نمی دانســت. چهارپایه را 
گذاشــت و رفت باال و لوله را کشــید. لوله محکم بود. با فشار زیادی لوله را 
کشــید. ناگهان بارانی از دوده بر سرو رویش ریخت. با ترس ولرز و سرفه کنان 
از چهارپایه پایین آمد. چشــمانش را دود فرا گرفته بود. صورتش را شســت 
و رفــت جلــوی آینه و در آینه یک جن دید؛ جنی که ســیاه بود و چقدر هم 
شــبیه عبدالعظیم بود. عبدالعظیم با وحشت از جلوی آینه فرار کرد و گوشه ای 
نشست. مدتی گذشت تا فهمید آنچه در آینه دیده، جن نبوده و خودش بوده.
پارچه ای پیدا کرد و صورتش را پاک کرد. برگشت به محل حادثه. با صحنه ای 
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روبه رو شــد که توی عمرش ندیده بود. هر چه دود در آن محفظه بود، خالی 
شده بود زمین آشپزخانه و پراکنده شده بود و رفته بود روی قالی ها و مبل ها.

با ترس ولرز هر چه پارچة نظافت بود، برداشــت تا دوده ها را پاک کند، اما 
برعکس هرچه می مالید دوده ها بیشتر به خورد قالی ها و ظرف ها می رفتند.

تا اینکــه زنگ در نواخته شــد. عبدالعظیم فهمید که صاحبخانه اســت. با 
وحشت رفت و در را باز کرد. ارباب و همسرش بودند. خدایا! با چه صحنه ای 

روبه رو می شدند!
همه جای خانه ســیاه. صورت عبدالعظیم سیاه. قلب خانم سیاه. آن قدر که 
با فریادی بر ســر ارباب گفت: »من دیگر این فالن فالن شــده را نمی خواهم. 

بیندازش بیرون. حاال با این همه سیاهی چه  کنم؟«
ارباب هم که همیشــه بازیگوشــی های عبدالعظیم را تحمل می کرد، این بار 
دیگر صبرش لبریز شــد و از دســتش خیلی عصبانی شد و گفت باید همه را 

خودت به تنهایی بشویی.
اما مگر می شد. یک هفته ای طول کشید تا قالی ها شسته شوند. ارباب مجبور 
شــد کارگر ماهری بیاورد. و باالخره قبــل از اینکه خانه دوباره مرتب و تمیز 

شود، ارباب پیغام داد تا پدر عبدالعظیم بیاید و پسرش را ببرد.
قبل از اینکه مش رجب بیاید، ارباب یک نوکر تازه آورده بود.

وقتی پدر آمد و متوجه شــد عبدالعظیم چه بال یا بالهایی بر ســر این زن 
و شــوهر پیر آورده اســت، ناراحت شــد و کتک مفصلی به عبدالعظیم زد و 
مجبور شــد او را از آن جا ببرد؛ اما ارباب عبدالعظیم را به کس دیگری معرفی 
کرده بود. عبدالعظیم تقریباً نزدیک به یک ســال و نیم در خانة حاج آقا نعیمی 
مانــده بود. حاج آقا نعیمی و خانمش ارباب هــای بدی نبودند، اما پیر بودند و 
حوصلة بازیگوشی های پسربچة نوجوانی را که دلش می خواست از همه چیز 
سر دربیاورد، نداشــتند. این بود که نوکر تازه ای آوردند و عبدالعظیم را برای 

خدمتکاری به کس دیگری معرفی کردند.
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او ابتــدا رفت خانــة دو تا پیرزن تنها. خانة این دو پیرزن بســیار قدیمی و 
کوچــک و در حوالی خیابان ناصرخســرو تهران بود. آن هــا خواهر بودند و 
خیلی باسواد و تحصیل کردة دانشگاه بودند؛ خانه شان پر از مجله های خارجی 
بود. مترجم بودند و بــرای مجالت مطالبی ترجمه می کردند. عبدالعظیم برای 
اولین بــار در عمرش مجله و کتاب خارجی می دید. لغت های خارجی را تا آن 

وقت فقط روی تابلوی مغازه ها دیده بود.
خانه کوچک بود و در انتهای یک کوچة باریک قرار داشــت. امر و نهی های 
ایــن دو خانم هم بیشــتر بود. در واقع نوِع کار در ایــن خانه با کارهای خانة 
حاج آقا نعیمی فرق می کرد. برخورد ایــن دو زن نامهربانانه تر بود. عبدالعظیم 
ناراحت بود که چرا قدر خانة حاج آقا نعیمی را ندانســته و حاال مجبور است 
بداخالقی هــای این دو پیرزن کم حوصله و قدری هــم تندخو را تحمل کند. 
از طرفــی، جایی که برای خواب و اســتراحت بــه او داده بودند در زیرزمین 
نمــور و بدبویی بود که سوســک ها و موش ها از در و دیــوارش باال و پایین 
می رفتند. از وقتی به این خانه آمده بود، هر روز افســرده تر و افسرده تر می شد. 
نمی توانســت در آنجا دوام بیاورد، اما شانس آورد و دو سه هفته بیشتر آن جا 
نماند. پدرش خوابی دیده بود که اگر پســرش آن جا بماند بیمار می شود. حق 
هم داشــت. عبدالعظیم آن قدر افسرده شــده بود که دیگر نه کنجکاو بود و نه 
بازیگوشــی می کرد. تنها کنجکاوی او تماشای عکس ها و نوشته های مجالتی 
بود که با حروف زبان دیگری چاپ شــده بــود. برایش جذاب بود که بفهمد 
دنیا فقط ســینقان و تهران و محلة شاهپور نیســت. می توانست بفهمد که دنیا 
بزرگ تــر از آن اســت که او فکر می کرده، و در جای دیگری از دنیا کســانی 
هستند که یک جور دیگر لباس می پوشند، یک جور دیگر به هم نگه می کنند، 
یک جور دیگر غذا می خورند، و یک جور دیگر حرف می زنند و می نویسند و 
می خوانند. این ها را کسی به او نگفته بود و او خودش از تماشای عکس هایی 
که در آن مجله ها می دید، فهمیده بود. خودش فهمیده بود، بدون اینکه سؤالی 
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بکند. آرام آرام داشــت یاد می گرفت که خیلی چیزها را باید خودش بفهمد و 
خودش یاد بگیرد. حاال یک آرزوی کوچک دیگر به آرزوهایش اضافه شــد. 
آیا می توانست آن قدر درس بخواند که بتواند مجلة خارجی بخواند و بداند که 

خارجی ها کی هستند، چه می گویند، چه می خواهند.
یک روز باالخره پدر آمد و عبدالعظیم را از آن جا برد.

بــرادر بزرگ ترش، میرزعلی، هم خانه شــاگرد بــود. او در جایی از تهران 
نزدیکی هــای شــمیران، نوکر خانة اربــاب دیگری بود. توانســته بود جایی 
نزدیکی های قلهک برای برادرش پیدا کند. پدر دســت عبدالعظیم را گرفت و 
پیاده تا دروازه شــمیران راه رفتند و از آن جا ســوار اتوبوس شدند و به قلهک 

رفتند.
رســیدند به خانه ای که قرار بود عبدالعظیم از مادرِ پیر یک آقای دکتری که 
بعدها فهمید شــاعر معروفی هم هســت، مراقبت کند. او مادر یداهلل رؤیایی 
بود. آن ها هم پذیرفته بودند که عبدالعظیم بتواند به صورت شــبانه به مدرســه 
برود و درســش را ادامه بدهد. آن موقع عبدالعظیم کالس هشتم بود. رفت و 
در کالس های شــبانة دبیرستان جم قلهک ثبت نام کرد. سال ١٣۴9 بود. بعدها 
فهمید که در این دبیرستان هنرمندانی مثل عباس کیارستمی و آیدین آغداشلو 

هم در کالس های روزانه و عادی درس می خواندند.
این دبیرســتان بهتر از دبیرستانی بود که قباًل در آن درس می خواند. صبح ها 
بیشــتر بچه هایی به مدرسه می آمدند که وضع مالی و خانوادگی بهتری داشتند 
و شــب ها کسانی به مدرســه می آمدند که عمومًا درسشان ضعیف بود و یا به 

دالیلی از درس عقب  افتاده بودند و یا کارگر و نوکر و شاگرد مغازه بودند.
قلهک خودبه خود ســردتر از منطقة شاهپور بود. جای خوابی که به او داده 

بودند، خرپشته ای بود که به پشت بام ختم می شد.
عبدالعظیــم بایــد از مادر پیری مراقبت می کرد که کمی خســیس و تندخو 
بود. از طرفی جای خوابش هم خیلی ســرد بود و در زمســتان ها قوز می کرد 
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و چمباتمه می خوابید. فقط یک پتوی ســیاه سربازی داشت که روی خودش 
می کشید و با شــکنجه و عذاب می خوابید. گاهی از این زندگی ای که داشت 
خســته می شــد، اما صبح که از خواب بیدار می شــد، دوباره خودش را آمادة 
کارهای خانه می کرد. آشپزخانه گرم تر از آن خرپشته بود؛ برای همین صبحانه 
را که آماده می کرد، به عمد پهن کردن سفره را طول می داد؛ در اتاقی که پیرزن 
زندگــی می کرد، بخاری بود. آن جا گرم بــود. عبدالعظیم باز برای جمع  کردن 
سفره آن قدر طول می داد که دوباره حسابی گرم شود. آرزو داشت یک روز در 

این اتاق گرم و نرم زندگی کند.
پیرزن با دختــرش در آن خانه زندگی می کرد، آن ها هنگام خوردن صبحانه 
نان های خمیر و نــرم دور نان لواش را می بریدند و بــه عبدالعظیم می دادند. 
عبدالعظیم از این کار آن ها احســاس عزت و احترام می کرد؛ چون خوردن نان 
نرم از آرزوهای او بود. هم در روســتا و هــم در خانه هایی که قباًل کار کرده 
بود، معموالً نان خشــک و بیات را بــه او می دادند. عبدالعظیم فکر می کرد که 
این ها چقدر مهربان اند که نان نرم به او می دهند؛ نمی دانســت که این نان های 
نــرم در واقع بخش های خمیر نان هســتند و صاحب خانه بهترین جای نان را 
خــودش می خورد و دورریز آن را به عبدالعظیم می دهد. نان خمیر و نرم برای 

عبدالعظیم غذایی شاهانه به  حساب می آمد.
آن جا تنها خوبی اش این بود که گاهی می توانست به راحتی پیش این مادر و 

دختر بنشیند و تلویزیون تماشا کند.
گاهــی به عبدالعظیم می گفتند امروز آقای دکتــر )یداهلل رؤیایی( می خواهد 
بیایــد این جا. عبدالعظیم باید می رفت شــیرینی و میــوه می خرید. آقای دکتر 
مــرد مهربانی بود و معموالً انعام کوچکی بــه عبدالعظیم می داد. یک روز که 
عبدالعظیــم از خوردن نان های خمیر دِل َدرد گرفته بــود، به آقای دکتر گفت 
دلش درد می کند. آقای دکتر خندید و گفت: »من از آن دکتر پزشک که تو فکر 

می کنی، نیستم؛ من حقوق می خوانم. دکتر حقوق هستم.«
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عبدالعظیم چیزی متوجه نشــد؛ امــا دل دردش را با چای و نباتی که خواهر 
دکتر به او داد، خوب کرد.

حدود یک سال هم در این خانه ماند. و سیکل خود را گرفت.
بعــد، جای بهتــری برایش پیدا شــد. در همان حوالی قلهــک، خانواده ای 
زندگــی می کردند به نــام آل طعمه. آل طعمه آن زمان )ســال ١٣۵0( مدیرکل 
آموزش وپرورش ســمنان بود. مادر پیرش در تهران زندگی می کرد و خودش 
هم بین تهران و ســمنان در رفت وآمد بود. در واقع کسی را می خواست که از 
مادر پیرش مراقبت کند. عبدالعظیــم در این خانه خیلی راحت تر بود. مادری 
کــه قرار بود از او مراقبت کند، خیلــی مهربان بود. با این  حال، همچنان آن ها 
اربــاب بودند و عبدالعظیم نوکر. عبدالعظیم به این فرهنگ نوکری عادت کرده 
بــود. یادش می آمد وقتی در خانة حاج آقــا نعیمی کار می کرد، گاهی که آن ها 
به مهمانی دعوت بودنــد، می گفتند ما »آدممان« را هم می آوریم. و عبدالعظیم 
احســاس آدم بودن می کرد. خیلی گذشــت تا عبدالعظیم برگردد به گذشته و 
بفهمد که این لفظ »آدم« نوعی تحقیر بوده. آدم یعنی کسی که بیاید و در ظرف 
شستن و پذیرایی کمکتان کند. عبدالعظیم با آدم حساب شدن کنار آمده بود. نه 
اینکه کنار بیاید؛ برایش علی الســویه شده بود. به شکاف طبقاتی خو کرده بود 
و اصاًل نمی دانست این چیزها یعنی چه. اصاًل خودش را از طبقه ای می دانست 
که فقط می توانســتند رعیت باشند و نوکر، و یا در شکل خوبش خوشه چین و 

چوپان و یا در شکل بهترش حمّال بازار یا فروشندة دوره گرد.
تمام ارباب هایی که دیده بــود، چنین طرز تلقی ای در او ایجاد کرده بودند. 
ارباب ها به این طبقه می گفتند »آدم«. آدم یعنی موجودی که حیوان نیســت و 

می تواند ظرف بشوید و حرف بزند و حرف گوش کند.
عبدالعظیم آن  وقتی که در جریان رود زندگی خدمتکار ارباب ها بود، به این 
موضوع عادت کرده بود؛ چون فکر می کرد برای این کار به دنیا آمده است. به 
دنیا آمده اســت تا به پولدارها خدمت کند. به دنیا آمده است تا به طبقه ای که 
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بهتر زندگی می کنند، کمک کند تا زندگی بی زحمت تری داشته باشند.

بــا این  حال، بهتریــن دورة نوکری عبدالعظیم در این خانه گذشــت؛ خانة 
آقای آل طعمه که جای خواب بهتری داشــت. این ها در ســال دویست تومان 
)تک تومانی( دســتمزد می دادند. در جاهای قبلی چنیــن چیزی نبود و همان 
خورد و خوراک حقوق و دستمزد بود. و از طرفی، پیرزن نه اینکه اجازه بدهد، 

اصوالً دوست داشت عبدالعظیم کنار او بنشیند و تلویزیون تماشا کند.
آقای آل طعمه یک ماشــین »بی.ام.و« داشــت که خیلی شیک و قشنگ بود. 
راننده هم داشــت و حــاال بزرگ ترین آرزوی عبدالعظیم ایــن بود که کم کم 

رانندگی یاد بگیرد و بشود رانندة آقای آل طعمه.
در این سال ها همه اش مدرسة شبانه می رفت. چون خانه شاگرد بود کسی به 
او نزدیک نمی شــد. فقط چندتا دوستی داشت که آن ها هم  خانه شاگرد بودند: 
محمدرضا روح پرور یزدی که شــاگرد مغازه بود؛ یکی هم حسن حاج پروانه 

دامغانی در دبیرستان.
در راه بازگشــت مدرسه بیشــتر دربارة کارهای روز حرف می زدند. دربارة 
ســریال پیتون پلیس هم که آن روزها از تلویزیون پخش می شد، خیلی حرف 
می زدند و قســمت های بعدی ســریال را حدس می زدند و برای هم تعریف 

می کردند.
عبدالعظیم در همان مدرســة جم قلهک دیپلم گرفت. با خود فکر می کرد که 
باالخره توانسته پدرش را خوشحال کند و دیپلم بگیرد، اما آیا وقت آن رسیده 
بــود که آرزوی دیگر پدرش را هم برآورده کند؟ یعنی دســتش به جایی بند 
شود؟ آیا درس تمام شــده بود؟ روزی دوست داشت بهترین نوکر دنیا شود. 
شــاید با بهترین نوکر دنیا شدن دستش به جایی بند بود. روزی دوست داشت 
باغبان شود، یک باغبان مهربان. دست باغبان هم به درخت ها و سبزی و خرمی 
بند بود. از طرفی به باغبان ها احترام بیشــتری می گذاشتند تا به نوکرها؟ آیا او 
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دنبال احترام بیشــتر بود؟ روزی دوست  داشت رانندة یک ارباب بشود. راننده 
هم که دستش فقط به  فرمان اتومبیل بند بود! آن جایی که باید دستش بند شود، 
کجا بود؟ نمی دانست. یک بچه روستایی که تمام کودکی و نوجوانی اش را به 
کار و زحمت طاقت فرســا گذرانده بود، کی وقت داشت فکر کند که آن جایی 
که باید دســتش بند شود، کجاســت؟ روزی که دیپلمش را گرفت و به خانه 
آورد، خیلی خوشــحال بود. آل طعمه بزرگ او را دید و علت خوشــحالی اش 
را پرســید. بعد، به او گفت: »خیلی خوب اســت. پس آماده شو و در امتحان 

دانشگاه قبول شو. تو می توانی درست را ادامه بدهی.«
آل طعمه به او گفت: »تو جوان خوبی هستی. با زحمت درست را خوانده ای. 
دیپلــم گرفته ای. من مطمئنم که می توانی دانشــگاه هم قبول شــوی. تو باید 

تصمیم بگیری.«
عبدالعظیم چه می دانست تصمیم چیست، برنامه چیست، هدف چیست! اصاًل 
دورنمایی از زندگی آینده اش نداشت. حتی تصوری از ازدواج هم نداشت. اصاًل 
زندگی بن بســت به نظر می رسید. انتهای کوچة زندگی در ذهن او یا نوکری بود 
یا باغبانی یا رانندة اربابی شــدن. درس ها در کالس های شبانه به  صورت ناپلئونی 
تمام می شد. اصاًل کســی دنبال نمره نبود. تجدیدی عادت عادی بود و نمره های 
دوازده و ســیزده نمره های خوب بودند. همین  که یک پله باالتر برود، کافی بود. 
بعدها که به گذشــته اش فکر می کرد، می دید چقدر دیمی و وحشــی و بی برنامه 
زندگی را گذرانده است. فقر فقط فقر اقتصادی نبود. فقر بینش هم بود؛ فقر توانایی 

آینده نگری که محصول یک زندگی ساده و بی آالیش بود.
امــا از آن روز به بعد، انگار آل طعمه یک روزنة کوچکی در فکر عبدالعظیم 

باز کرده بود.
عبدالعظیــم چندین روز نگاهش را به این روزنــه دوخته بود. روزنه ای که 
هر روز کمی وســیع تر می شد. وسیع تر و وســیع تر تا اینکه باالخره تمام فکر 

عبدالعظیم را فرا گرفت.
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بعد از گرفتن دیپلم عاقبت در امتحانات دانشــگاه شرکت کرد و در مدرسة 
عالی بهداشت و حفاظت کار، در رشتة ایمنی و بهداشت  کار قبول شد.

 از ســوی دیگر خدمت سربازی برادرش هم تمام شد و در ادارة تسلیحات 
ارتش اســتخدام شد. برادرش به او پیشنهاد داد حاال که دانشگاه قبول شده ای، 
می توانی با شــهریة دانشگاه زندگی کنی. من هم که از این به بعد، حقوق بگیر 
ارتش می شــوم. پس بیا از شر این نوکری خالص شویم و برویم با هم جایی 
بگیریم و زندگی کنیم. برای عبدالعظیم رها شــدن از زندگی سخت به همین 
راحتی هــا هم نبود. به آن وضع عادت کرده بــود؛ مخصوصًا اینکه کار کردن 
در خانــة آل طعمه ها به ســختی جاهای قبلی نبود. اما از طرفی می دانســت با 
این جور زندگی نمی تواند درس بخواند. دانشــگاه که دیگر شــبانه نیست که 
روزها نوکری کند و شــب ها درس بخواند. پذیرفت و کم کم آماده شــد برای 
آغــاز دورة دوم زندگی اش. چه نامی می توانســت روی دورة دوم زندگی اش 
بگذارد. شــاید تازه زندگی اش آغاز می شــد. زندگی بدون آقاباالسر. زندگی 
بدون امرونهی. زندگی بدون تحقیر. زندگی نه برای لقمه ای نان و جای خواب، 

در مقابل اجازة درس خواندن.



91

فصل سوم

کشف زندگی از جنس دیگر

خروج از بردگی خانگی و عروج به ساحِت خودبودگی
ســال ١٣۵۵ شمسی، اتفاق مهمی در زندگی عبدالعظیم افتاد. این اتفاق مهم 
قبول شــدن او در دانشگاه نبود. این اتفاق مهم گرفتن دیپلم نبود. دستش هنوز 
به  جایی بند نبود که بتواند معیشــت خودش و خانواده اش را در روستا تأمین 
کند. حاال جوان بیست ساله ای بود و خیلی دیر این اتفاق مهم در زندگی او به 

وقوع پیوست.
روزی که توانســتند با برادرش اتاق کوچکی در یکی از محله های روستایی 
به اســم حصارک در دل منطقة فرمانیه تهران اجاره کنند، روزی که تمام توشه 
و اســباب و اثاثیة دو برادر بیشتر از یکی دو بقچه لباس مندرس نبود، آن روز 

شروع یک اتفاق مهم در زندگی عبدالعظیم بود.
شب اول، خواب با او قهر کرده بود. می آمد و وزن خود را روی چشم های 
عبدالعظیم می انداخت. اما داخل نمی شــد. خواب به ذهنی که مشغول و ناآرام 
است، وارد نمی شود. چه چیزی ذهن عبدالعظیم را به خود مشغول کرده بود؟ 

آزادی.... آزادی... آزادی.
آزاد بود تا هر ســاعتی می خواهد بخوابد و باورش نمی شد. آزاد بود چراغ 
اتاق را تا هر ساعتی روشن نگه دارد و باورش نمی شد. آزاد بود صبح که بیدار 
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می شود، برود مغازه و برای خودش، برای خودش، برای خودش، نان بخرد... 
و باورش نمی شد. باورش نمی شد امشب که می خوابد، نباید هراسی از خواب 
ماندن یا دیر از خواب بیدار شــدن داشته باشد. باورش نمی شد فردا صبح که 

از خواب بیدار می شود احساس انزجار از کار کردن برای دیگران را ندارد.
آن شــب، باالخره زور خواب به ذهن نــاآرام عبدالعظیم چربید و او را 
به هر زحمتی شــده، خواباند. وقتی بیدار شــد، یادش نبــود که این اتاق 
مال خودش اســت و هر کاری دلش بخواهد، می تواند در آن انجام بدهد. 
بلند شــد و از این  سوی اتاق به آن  ســوی اتاق رفت. هر لحظه منتظر بود 
کســی صدایش بزند: »عبداهلل، ذلیل مرده کجایی؟« هر چه منتظر  ماند کسی 

نکرد. صدایش 
 این انتظار داشت کالفه اش می کرد. به خود می گفت: »عبدالعظیم، دیگر تمام 
شد. دوران نوکری تمام شد. تو آزادی.« اما انگار چیزی در درونش هنوز منتظر 

بود که گوش به فرمان کسی باشد.
دراز می کشید تا کمی بخوابد، اما کوچک ترین صدایی از کوچه باغ اطراف آن 
اتاقک باعث می شــد فکر کند که کسی صدایش می زند. با اضطراب از خواب 
می پرید، اما یادش می آمد که االن کجاست و دوباره می خوابید. آن روز همراه 

با همین حس ها به نظافت و تمیز کردن اتاقک خودشان مشغول شد.
هنگام عصر دســت و رویی شست. از درِ خانه بیرون رفت. انتهای کوچه را 
نگاه کرد. از آن جا به بعد چه بود؟ دلش خواست برود و ببیند، اما انگار صدایی 

به او می گفت: »زود برگردی عبداهلل!«
قدم برداشت و به آن صدا لج کرد. رفت. با گام هایی ترسان و لرزان. این گام ها 
سال ها برای دیگری بودند و برای دیگری برداشته می شدند. حتی در روستا هم که 
بود برای خانواده اش گام برمی داشت. حاال دلش می خواست الاقل تا سر کوچه را 
برای خودش به اختیار خودش قدم بزند. انگار که به ارباب لج کرده باشد. انگار که 

از زندان فرار کرده باشد. رفت و به سر کوچه رسید.
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از سر کوچه وارد یک سرازیری شد و به کوچه ای دیگر رسید، و از آن جا به 
خیابانی پر از مغازه های گوناگون. از حلبی سازی و سماورسازی تا میوه فروشی 
و خواربارفروشــی. لحاف دوزی و پنچرگیری و دســت فروش هایی که کنار 

خیابان بساط پهن کرده بودند.
رفت و به خیابان اصلی رســید. ماشــین ها و اتوبوس های واحد می رفتند و 
می آمدند. مردم زیادتری در خیابان بودند. این جای شــهر انگار آدم ها بیشــتر 
بودند. انگار این جا شــهر دیگری بود. لباس ها فرق داشــت. لهجة مردم کمی 
متفاوت بود. آزادی مزة دیگری داشــت. آن شب رفت تا به خود بقبوالند که 
دیگر آزاد شده اســت. به خود بقبوالند که هنوز برای اینکه دستش جایی بند 
شود، زود است. هنوز باید برای گرفتن فوق دیپلم دو سال دیگر درس بخواند. 

هنوز عادت نداشت برای آینده اش نقشه ای بکشد.
هنوز نمی توانســت باور کنــد می تواند برای خــودش تصمیم هایی بگیرد. 

تصمیم گرفتن رفتاری بود که باید می آموخت.
ایــن روزها روزهایی بود که عبدالعظیم کم کم احســاس می کرد چشــم به 
جهانی دیگر گشــوده اســت. جهان همان جهان بود، اما سهم او از این جهان 
همانی بود که بیست سال آن گونه زیسته بود. حاال باید گونه ای تازه از زیستن 

را آغاز می کرد. این گونة تازه هنوز برایش غریبه بود.
وقتی می خواســت از مغازه داری خرید کند، خیلی ســخت بود باور کند که 
می خواهد برای خودش چیزی بخرد. هنوز پس مانده های خاطرات خرید برای 

ارباب ها در ذهنش جوالن می داد.
تابستان بود و هنوز مدتی به باز شدن دانشگاه ها باقی  مانده بود. در این مدت 
از آزادی اش استفاده کرد و سری به روستا زد. مدتی در آن جا ماند و برگشت.
کم کم با شــروع سال تحصیلی و ورود بیشتر به اجتماع آزاد، آزادی بیشتری 
حس کــرد و کم کم این آزادی تازه به  عنوان یک حــق در ذهن و قلب او به 
رسمیت شناخته شد. او همان عبدالعظیم گوشه گیر و درون گرای قبل بود. هنوز 
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نمی توانســت و یا نمی خواست ارتباطات اجتماعی اش را گسترش بدهد. تازه 
داشت نسبت به زندگی هشــیار می شد. اتفاق مهم زندگی اش همین هشیاری 
بود. این هشــیاری را به قیمت یک  پوست اندازی زجرآور و رنج آلود به دست 

آورده بود. تازه داشت می فهمید که زندگی یعنی چه.
اما هنوز فقر حاکم بود. شــهریه اش را به  جز مقداری که هزینه های اولیه اش 
را تأمین کند، می فرستاد روستا. برای پس انداز بیشتر. اغلب اوقات راه خانه تا 

دانشگاه را پیاده می رفت؛ بیش از ده کیلومتر.
یک روز برادرش که اولین حقوقش را گرفته بود، به خانه آمد و به عبدالعظیم 

گفت: »چشم هایت را ببند.«
عبدالعظیم چشم هایش را بست و پس از مدتی میرزعلی اجازه داد چشم هایش 

را باز کند. خدایا چه می دید؟
روی زمین تعداد زیادی اســکناس ده تومانی چیده بود. چهل تا اســکناس 
ده تومانی اولین حقوق برادرش بود. هیچ وقت در عمرشــان این همه اسکناس 

یکجا ندیده بودند که مال خودشان باشد.
آن شــب از ذوق، خواب به چشم هیچ کدامشــان نمی آمد. فقر هنوز وجود 
داشــت و انگار مثل یک پای کوتاه همراه زندگی شــان بود. چهل  تا اسکناس 
ده تومانی حداقل حقوقی بود که یک نظامی تازه استخدام  شده دریافت می کرد. 
و آن ها نمی توانســتند هر چه را درمی آورند، خودشــان خرج کنند. در روستا 
برادران و خواهرانی داشــتند که هنوز با فقر خاله بازی می کردند. هنوز گرسنه 
بودنــد و هنوز باید نازداره خانم می آمد و دزدکی از باالی طاقچه نان بهشــان 

می داد.
به فکرشــان رسید زمستان ها که برف زیاد می بارید، با پارو کردن پشت بام ها 
پول دربیاورند تا بلکه کمک خرجشــان باشــد. پارویی برمی داشتند و با ُرفتن 
برف  از پشــت بام خانه های آن حوالی که اغلــب ثروتمند و اعیان بودند، پول 
خوردوخوراکشــان را درمی آوردند. عبدالعظیم یــاد روزهایی افتاد که با پدر 
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بــه دوره گردی می رفتند. پدر از تهران وســایلی مــی آورد و برای فروش به 
روستاهای اطراف می برد. عبدالعظیم همراه پدر می رفت تا مراقب وسایل پدر 
باشــد. آن قدر فقر در آن مناطق بیداد می کرد که بعضی از مردم وسایل آن ها را 

می دزدیدند.
عبدالعظیم مراقب اجناس بود که دزدیده نشوند. و یادش آمد که در ازای هر 
جنســی که می فروختند، نان، گندم، نخود و یا سیب زمینی و قند و این چیزها 
می گرفتند؛ اما این جا در این شــهر در ازای کارشــان پول دریافت می کردند. 

دریافت پول حتی به مقدار ناچیز به آن ها حس ثروتمندی می داد.
این جــا گاهی مردم ناهار هم به آن ها می دادند. اما در روســتا خبری از این 
حاتم بخشــی ها نبود. دســت برادرش به  جایی بند شده بود، اما او هنوز درس 

می خواند و با همان شهریة دانشگاه روزگار می گذراند.
عاقبت، دوران تحصیل در مدرســة عالی هم تمام شد و عبدالعظیم توانست 
فوق دیپلم خود را در رشــتة حفاظــت و ایمنی کار دریافت کند و مشــغول 

کارآموزی در کارخانة چیلرسازی در جادة قدیم کرج شود.
ســال ١٣۵7 بود و کشــور کم کم درگیر یک انقالب بزرگ می شــد. کم کم 
با گســترش موج تظاهرات انقالبیون، عبدالعظیم هم به  صف آن ها پیوســت. 
او در یک خانوادة مذهبی ســنتی بزرگ  شــده بود و از آن جا که این انقالب 
رنگ و بوی دینی داشــت، پیوستن به این حرکت پرخروش را وظیفه خودش 

می دانست.
عبدالعظیم آرمانی هم نداشــت. او اصاًل نمی دانست که این فقر را چه کسی 
پدید آورده است. او در تظاهرات شرکت می کرد، اما نه برای اینکه عدالت در 
کشور حاکم شود. اصاًل عدالت چه بود؟! او از این حرف ها چیزی نمی دانست. 
او طبقة اجتماعی خودش را طوری می دید که انگار خداوند خواسته فقیر باشند 
و به ارباب ها خدمت کند. وقتی هم به انقالبیون پیوست، خیلی نمی دانست که 

انقالب چیست و چه می خواهد و چه در سر دارد؟
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جریانــی در مملکت پیش  آمده بود و او خودبه خود وارد جریان این ســیل 
شــده بود. اگر دلیلی هم داشت، بیشتر ناشــی از صبغة مذهبی اش بود؛ چون 
انقالب رنگ و بوی یک انقالب دینی داشت. بیشتر می خواست به دین توجه 
بیشــتری بشــود تا اینکه وضع اقتصادی شان بهتر شــود. در کل تفکر سیاسی 

خاصی نداشت.
عاقبت انقالب آن قدر پیش رفت که بســاط نظام شاهنشــاهی برچیده شد. 
او خوشــحال بود، اما دلیلی هم برای خوشحالی اش نداشت. آن موقع جوانی 
بیست  ودو ساله بود. در دورانی که انقالب پیروز شده بود، او به همراه یکی دوتا 
از هم درس هایش جلوی دانشگاه تهران بساط کتاب فروشی مذهبی راه انداخته 
بودند. حتی گاهی شــب ها همان جا می خوابیدند. کتاب ها و چراغ های مجانی 
معبرهای خیابان، او را یاد دورانی می انداخت که شب ها باید خیلی زود چراغ 
را خاموش می کرد تا برق مصرف نشود؛ دورانی که شب ها برای درس خواندن 
بــه کوچه می آمــد و زیر چراغ  برق کوچه در ســرما و گرما کتاب می خواند. 
عالقه اش به خواندن از همین روزها آغاز شــد. در ایــن روزها خواندن های 
او آغاز شــد. خواندن هایی که برای نمره و درس نبود. خواندن هایی که برای 
خواندن بــود. دوران خواندن بود. همه می خواندنــد. انقالب خیلی زودتر از 
جوانــان به مقصد رســیده بود و جوانان انقالبی باید خودشــان را به انقالب 
می رساندند. کتاب های دکتر شریعتی و سیدمحمود طالقانی بیشتر از هر کتابی 
او را جذب کرده بود. می خواســت ببیند پشت سر این حرکت عظیم که باعث 
شــد یک نظام دو هزار و پانصدســاله فرو بپاشد، چه بوده است. ولع خواندن 
پیدا کرده بود. گرســنگی را فراموش می کرد تا به ســیر کردن مغزش مشغول 
باشد. اسم های تازه به گوشــش می خورد. شریعتی، آل احمد، مطهری، عالمه 

طباطبایی، لویی ماسینیون، هانری کُربَن، شیخ اشراق، مالصدرا.
اســم هایی که از پی هم پدیدار می شــدند و او دلش می خواســت آن ها را 
بشناســد. برایش تعجب آور بود که خارجی ها هم دربارة دینی که به آن پایبند 
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بود، حرف هایی زده اند. این چیزها را برای اولین بار در عمرش می دید.
انقالب به پیروزی رسیده بود، با این حال، هنوز در کشور اغتشاشاتی جریان 
داشــت. اما اغتشاش اصلی در ذهن و فکر عبدالعظیم شکل  گرفته بود که حاال 

جوانی بیست  ودو سه ساله بود.
 در این موقع یک اتفاق مهم دیگر برایش افتاد. در سال ۵8 از سربازی معاف 
شد. دلش خوش بود به اینکه الاقل دو سال خرج خوراکش را از ارتش خواهد 
گرفت، اما بدبختانه معاف شــده بود و باید دنبال کاری می گشت. با مساعدت 
دوستان هم محلی اش )شهنام و شهرام( سرایداری در یک مجتمع آپارتمانی در 
حوالی قلهک را قبول کرد. خوبی ســرایداری این بود که مسکنی برای زندگی 
به او می دادند. مسکنی برای زندگی و مسکنی برای خواندن و دستمزدی ناچیز 
هم می گرفت و روزگار می گذراند. تحولی که در زندگی اش پدید آمد، از همان 
اتاقک کوچک زیرزمین مجتمع آغاز شــد. البه الی کتاب هایی که می فروختند 
یکــی دو کتاب از تألیفات امام خمینی )ره( بود. شــبی آن ها را به خانه برد و 

شروع به ورق زدن آن ها کرد.
ابتدا کتاب سر الصلوئ یا معراج السالکین و صالئ العارفین از تألیفات حضرت 
امام خمینی، رضوان اهلَل تعالی علیه، را که یکی از شــاگردان امام آن را شــرح 
داده بود، ورق زد و بعد، شــروع کرد بــه خواندن. خواند و خواند و خواند و 
صفحه به صفحه که پیش می رفت، انگار دروازه ای به سرزمینی تازه در برابرش 
گشــوده می شد. تعجب سرتاســر وجودش را فرا گرفته بود. چرا پیش  از این 
کسی در این باره چیزی به او نگفته بود. چشمانش از کشف مطالبی که عمیق تر 
از ســطح فهم عادی او بودند، برق می زد. کتاب بعدی شرح دعای سحر امام 
بود و بعدها تفســیر ســورة حمد امام خمینی را شنید و بعد کتابش را خواند. 
این کتاب ها هر کدام دریچه ای به ســمت آشنایی وی با مفاهیم تازه می گشود. 
شــخصیت امام خمینی هم برای او کاریزمایی داشت و به آن شخصیت اعتماد 
کامل پیدا کرده بود. عبدالعظیم متعجب بود که چگونه امام خمینی در ســنین 
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زیر ســی سال چنین کتاب هایی با این  همه مفاهیم عمیق عرفانی نوشته است. 
خودش هم آن  وقت بیســت  ودو سه ساله بود. بدون اینکه خودش بداند انگار 
نیرویی ناخودآگاه به او می گفت تو هم می توانی این گونه فکر کنی و کســب 
دانش را باید از جوانی آغاز کنی؛ و حتی نوشــتن را. حاال دلش می خواســت 
بنویســد. کم کم با نوشتن هم آشنا شد. از یادداشــت برداری از کتاب هایی که 
می خواند، شــروع کرد و بعد آنچه فهمیده بود، می نوشت. فهم خودش را هم 

به آنچه خوانده بود، اضافه می کرد.
در واقــع تا آن روز، هرچه درس خوانــده بود، فقط خوانده بود، نمره گرفته 
بود، قبول شده بود، مدرکش را گرفته بود. حاال هم که قرار بود دستش به جایی 
بند شــود، انقالب کشور را فرا گرفته بود و همه جا حالت تعلیق داشت. انگار 
نیرویی از درون به او انگیزة تازه ای تزریق می کرد. انگار باید به راهی می رفت 
که از پیش هیچ برنامه ای برایش نداشــت. انگار قلب و روحش آماده  شده بود 
برای پر شــدن، پر شدن از معارفی که خودش باید به تنهایی دنبال می کرد. آیا 
سرنوشــت بود که او را به این مسیر می کشاند؟ حتی به این هم  فکر نمی کرد. 
می خواســت پُر شــود. یک  چیز را خوب فهمیده بود؛ اینکه هیچ چیز از جهان 
هستی، از دینش و از اعتقاداتش نمی داند جز آنچه از کودکی به او آموخته اند. 
تازه با مطالعة دو ســه کتاب فهمیده بود زندگی رودخانه ای است که همچنان 
با شــتاب به  پیش می رود و او تا به  حال اســیر جریان تند و شتاب زدة زندگی 
بوده اســت. فهمید که تاکنون فقط از آب های سطحی این رودخانه می نوشیده 
و در سطح این رودخانه می زیسته است. جریان زندگی در یک  لحظه و با چند 
صفحه کتاب خودی نشان داده و او فهمیده بود زیر این جریان های ساده باطنی 
وجود دارد که انــگار زندگی در همان باطن جریان دارد. دانش و حکمت در 
اعماق آن رودخانه زندگی می کنند و او بی آنکه تصمیم بگیرد راه این رودخانه 
را یافته بود و آمده بود و کنارش نشســته بود و حاال می خواست مرواریدها و 
ماهی های درون آن را صید کند. تا آن روز، فقط از آب رودخانه نوشــیده بود؛ 
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از این به بعد می خواســت برهنه شود و بپرد توی رودخانه و در آن شنا کند؛ 
غواصی کند و مرواریدهای پنهان از چشم آن را صید کند.

از این جــا به بعد، دنبال باطن هر چیزی می گشــت. یکی از تبعات انقالب 
این بود که هشــیاری آدم ها را به دین و آیین زندگی خودشان بیشتر کرده بود. 
فضایی ایجاد شــده بود که مردم به دنبال هویت واقعی خودشان بگردند. این 
در مــورد عبدالعظیم جوان هم اتفاق افتــاد. کتاب های زیادی که قباًل زیر تیغ 
سانسور بودند، در بازار عرضه می شدند و عبدالعظیم از میان همة موضوعاتی 
که در دنیای کتاب وجود داشت، به دریای اندیشه های عرفانی ُسر خورده بود.
کم کــم فهمید این نمازی که از ابتدای بلوغش می خوانده، فقط تکرار بعضی 
عبارات عربی و قرآنی هنگام چند حرکت نشســت  و برخاســت بوده. بعد از 
خواندن ســرّ الصلوئ امام خمینی فهمید این نمازی که می خواند و روزه ای که 
می گیرد به همین ســادگی ها نیست این نماز و روزه مراتبی دارد که هر یک از 
مراتب بطونی دیگر در خود نهفته دارد. رازهایی در درون آن هاســت که هرگز 

به او نگفته بودند و هرگز به آن توجهی نداشته است.
و بعد، با تفســیر امام خمینی از سورة حمد آشنا شد و دنیای افکارش تغییر 

کرد و دریافت که چه گنج پنهانی زیر این آیات قرآنی وجود دارد.
مطالعات عرفانی خودش را شتابی دیگر بخشید. بدون برنامه و بدون مقصد 
خاصــی، گویی دســتش را گرفته بودنــد و از این کتاب بــه آن کتاب، از آن 

کتاب فروشی به این کتاب فروشی و از این کتابخانه به آن کتابخانه می بردند.
هر کتابی نشــانة تازه ای به او مــی داد و او را وارد هزارتوی مفاهیم عرفانی 
می کرد. از البه الی سطور کتاب هایی که می خواند، وارد جریان ها و نهضت های 
عرفانی شد. کم کم وارد مطالعات تاریخ فرقه های اسالمی مثل معتزله، اشاعره، 
فرق باطنیه، اسماعیلیه، نقطویه، حروفیه، سربداران و... شد. با چهره های بزرگ 
آشــنا شــد: حیدر آملی، ابن سینا، شیخ حســن جوری، ابن  عربی، مالصدرا و 

خیلی های دیگر.
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بیشــتر مطالعاتش از کتاب هایی بود که نجیب مایل هروی تصحیح کرده بود 
و انتشــارات موال چاپ می کرد. از سویی دیگر با گنجینة عظیم ادبیات عرفانی 
آشنا شد و در دو سه سالی که مشغول مطالعه بود، هزاران فیش و ده ها دفترچه 

از یادداشت هایش جمع آوری کرد.
درآمد کافی نداشــت، اما برای خرید یک کتاب مجبور بود از غذا و پوشاک 
خودش بگذرد. بسیاری از کتاب های نفیس و دست نوشت را در کتابخانة ملی 
یا کتابخانة مجلس مطالعه می کرد. سال های ۵7 تا ۵9، برای او دوران پرمرارتی 
بود. سختی هایی در این دوران تحمل کرد که یاد روزهای سخت نوکری برای 

ارباب ها را برایش خوش می کرد.
بعدها درجایی گفت که در این دو سه سال چندین بار پوست انداختم. مردم 

و دوباره زنده شدم.
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)صفحة سفید برای ناگفتنی ها(9

9. مهم ترین نوشته های اوراق زندگی او در همین نانوشته های زندگی پدیدار شد که شاید در جایی دیگر و زمانی دیگر نوشته شود.
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اما بعد! در این ســال ها عالقه مند شده بود دوباره به دانشگاه برود و این بار 
در رشته هایی مثل فلســفه و عرفان درس بخواند. اما ناگهان انقالب فرهنگی 
اتفاق افتاد و دانشــگاه ها تعطیل شــدند و معلوم هم نبود کی باز شوند. رفت 
ســراغ زندگی خانوادگی و در سال شصت ازدواج کرد. یک زیرزمین نمور و 
تاریک و قدیمی در حوالی میدان ســپاه یا عشــرت آباد سابق اجاره کرده بود. 
بعد از ازدواج، ســرایداری را هم کنار گذاشــت و برای گذران زندگی مجبور 
بود شــغلی پیدا کند. آن روزها آموزش وپرورش تنها جایی بود که می شد در 
آن جا شــغلی پیدا کرد. پس با معرفی و وساطت برخی دوستانش در مدرسه، 
وارد آموزش وپرورش شد و برای اولین بار پایش را در کالس درس گذاشت.

جوانی الغراندام و ریزنقش، ابالغ تدریس  را گرفت. نشــانی را هم به ابالغ 
الصاق کرد: محل مدرســه، نظام آباد دبیرســتان طالقانی. معلم دینی. شــبانه و 

متفرقه!
وقتی به مدرســه رسید، مدیر مدرســه نگاهی به سرتاپای عبدالعظیم کرد و 

گفت: »تو؟ تو آمده ای معلم شوی؟«
عبدالعظیم هم نگاهی به سرتاپای مدیر کرد و اندیشید: »چرا این مدیر با این 

تیپ و قیافه و شالق به دست؟« 
عبدالعظیم گفت: »آقا مگر من چه ام است؟ اشکالی در من هست؟«

مدیر با همان زبان خــاص خودش گفت: »خدا بهت رحم کند! وقتی رفتی 
سر کالس، خودت متوجه می شوی؟«

با این  حال، او را برد َدمِ در یکی از کالس ها و گفت: »این کالس شما. این 
ســاعت را بمان، ببین می توانی اداره کنی و تحمل کنی. اگر نتوانستی برو بگو 

مدرسه ات را عوض کنند.«
عبدالعظیم جوان بیست وپنج ساله ای بود و فکر می کرد می تواند از پس کالس 

برآید اما با این  حال، ترسی در دلش جرقه زد.
مدیر رفت و عبدالعظیم لحظه ای پشــت درِ کالس ایستاد. صدای همهمه و 
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ولوله و شلوغ کاری از توی کالس می آمد. ضربه ای به در زد. ضربة دوم، ضربة 
سوم و... دید که این ضربه ها اثری ندارند. در را باز کرد و رفت تو.

صداها کم شــدند. یکی گفت: »جا نداریم تو این کالس. کی تو را فرستاده 
این جا.«

عبدالعظیــم نگاهی به دانش آموزان انداخت و جرقة ترس در دلش مثل برق 
جهید. فکر نمی کرد با چنین صحنه ای روبه رو شــود. کالس شبانه بود و بیشتر 
دانش آموزان با سن های باال و قد و هیکلی بزرگ تر از او بودند. چندتایی روی 
نیمکت به حالت لم داده نشســته بودند. یکی پس سر جلویی می زد. دو نفر با 

هم حرف می زدند و شلوغ کاری می کردند.
عبدالعظیم رفت به سمت میز معلم.

ســروصداها بیشــتر شــد. تقه ای به میز زد. دانش آموزها زدند زیر خنده. 
عبدالعظیم باز هم تقه زد. فایده ای نداشت.

رفت سمت تخته، گچ را برداشت و نوشت: »بسم اهلل الرح...«
 به یک باره چیزی خورد به پشــت گردنش. مگس بود یا پشــه. توجه نکرد. 

ادامه داد: »مان الر...«
تخته صداهای ریزی داد. تق تق تق....
برگشت و دید همه ساکت نشسته اند.

ادامه داد: »حیم...«
دوباره تخته تق تق تق صدا داد.

نگاه کرد و دید زمیِن زیر تخته سیاه پر از ماش شده است.
برگشت و دید بچه ها ساکت اند.

با گچ بسم اهلل الرحمن الرحیم را سر و سامان داد.
دوباره تخته آماج ماش ها شــد. برگشــت و دید بچه ها ساکت نشسته اند و 

تکان نمی خورند.
رفت سمت میز. بچه ها یکهو شروع به سروصدا کردند.
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عبدالعظیم مدتی آن ها را تماشا کرد و گذاشت تا می توانند، آتش بسوزانند!
اما ســاکت نمی شــدند. گفت: »بچه ها! اگر یک  لحظه ساکت باشید، با هم 

حرف بزنیم و ببینیم من در کالس شما بمانم یا نه. هر چه شما بگویید.«
یکهو دانش آموزان خیلی هماهنگ با دست روی میز زدند و گفتند: »نمانید! 

نمانید!«
عبدالعظیم با زیرکی متوجه شد که این ها یک رهبر دارند.

به او اشاره کرد و گفت: »شما آقا!«
بچه ها زدند زیر خنده!

یکی گفت: »ایشان اصغری اند؛ آقا نیستند که!«
اصغری نگاه تندی به او کرد. کالس ساکت شد.

عبدالعظیــم گفت: »آقــای اصغری، من چند کلمه صحبت می کنم. شــما با 
دوستانتان مشورت کنید. اگر الزم نبود من بروم.«

 اصغری گفت: »آقا ما کی باشــیم بگوییم شما بمانید یا بروید. اتفاقًا بمانید. 
ماش های ما هنوز تمام نشده.«

و همگی با اصغری زدند زیر خنده.
عبدالعظیم هم با آن ها خندید و بعد گفت: »دوســتان، من هم مثل شــما در 
کالس های شــبانه درس خوانده ام. من از پنجم ابتدایی تا دیپلم همه اش شبانه 

و متفرقه درس خوانده ام.
من هم مثل شما هستم. 

بیایید با هم کنار بیاییم و ســاعت هایی که با هم هستیم، با هم خوب باشیم. 
یک کار جدیدی بکنیم. این ماش پرت کردن که خیلی قدیمی شده! 

من درسم را می دهم، شما هم دلتان خواست، گوش بدهید، دلتان نخواست 
گوش ندهید. هر کاری دوست دارید بکنید، اما اوقات هم را تلخ نکنیم.«

اصغری فکری کرد و برگشت به بچه ها گفت: »بچه ها، با این آقا معلم کاری 
نداشته باشید.«
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و با کالم اصغری ورق برگشت. از آن به بعد، خود اصغری حواسش بود که 
کسی آقا معلم را اذیت نکند.

چندهفته ای که گذشــت، مدیر مدرسه تعجب کرد که این جوان ریزه میزه و 
نحیف چطور توانســته از پس این بچه های شرور و لجوج برآید. اصاًل طوری 

شده بود که اگر یک روز به مدرسه نمی رفت، بچه ها سراغش را می گرفتند.
معلمی عبدالعظیم در آن مدرســه آن قدر خوشایند بود که مدیر مدرسه یکی 
دو سالی او را در آن مدرسه نگه داشت و او ماندگار شد. عالوه بر کالس های 

شبانه، به کالس های روزانه هم می رفت.
بعد از دو ســال تدریس و حضــور موفق در مدارس نظام آباد )دبیرســتان 
طالقانی و مدرسة راهنمایی ابوذر( هم در شبانه و هم در روزانه، در سال 6۲ از 
او دعوت شد تا مسئولیت آموزش امور تربیتی در منطقه 8 را به عهده بگیرد.

ورود او به آموزش وپرورش تغییر دیگری بود که در زندگی اش ایجاد شــد. 
این تغییرات چیزهایی نبودند که خودش دربارة آن ها تصمیم گرفته باشد. انگار 
یک قدرت تصمیم گیرندة دیگری بود که مسیر او را تعیین می کرد. و انگار آن 
نیرو دلش می خواست مسیری را برای عبدالعظیم ترسیم کند. آن نیرو چه بود؟ 
که بود؟ گاهی که می نشست و به مسیر زندگی خودش فکر می کرد، هنوز هم 
آن سؤال که »سرنوشت چیســت؟« در ذهنش بال  و پر درمی آورد. سؤال های 
بی امان او اجازه نمی داد لحظه ای از مطالعه و خواندن و فیش برداری و نوشتن 

دور بماند.
 شــوق مطالعه با وجود تمام ســختی هایی که در زندگی داشت، در او فرو 
نمی نشســت. آن قدر سختی و عذاب کشــیده بود که اصاًل دیگر سختی ها را 
نمی دید. سختی های زندگی پوست او را می کندند، ولی شوق کشِف چیزهایی 
در زندگی که تا به  حال با آن ها روبه رو نشــده بود، او را وامی داشت که بیشتر 

از گذشته به مطالعه بپردازد.
 لذت کشــف برای او عمیق ترین و زیباترین لذت هستی بود. حاال در کنار 
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مطالعات شخصی باید کار هم می کرد.
مطالعات شــخصی اش در مورد نحله ها و فرقه های عرفانی و باطنی، جهت 
نگاهــش را از عالم صورت به عالم معنا تغییر داد. کم کم می فهمید که واقعیت 
را جور دیگری هم می شود دید و حتی می توان شریعت دینی را به طریقت و 
طریقت را به حقیقت پیوند زد؛ و تعلیم و تربیت جدای از این ها نمی تواند باشد.

مطالعــات عرفانی و دینی نگاه تازه ای از دین به او بخشــیده بود. از طرفی 
شرایط و جو انقالبی آن ســال ها، تدین و خدمت به مذهب و دین را پُرَرنگ 
می کرد. ورود او به آموزش وپرورش با تدینی نوین در شــخصیت عبدالعظیم 
همراه بود. ســختگیری ها و فرهنِگ کمک به دیگران برای ورود به بهشت، هم 

در آن زمان رواج زیادی داشت و هم در عبدالعظیم تأثیر گذاشته بود.
او نیز مثل خیلی های دیگر فکر می کرد انقالب فرصتی اســت که باید از آن 
اســتفاده کرد و تمام لحظات زندگی را خدایی کرد؛ خدا را عبادت کرد و در 

هر لحظه ذکر خدا را گفت.
البته آن زمان جّو حاکم بر فضای کشور هم همین طور بود. او هم در تربیت 
دینی بچه ها خیلی ســختگیری می کرد. به یاد مــی آورد وقتی دانش آموزان را 
به اردو می بردند، فکر می کــرد: »ما با پول بیت المال آن ها را به اردو آورده ایم 
و این ها باید دعا و نماز بخوانند. نباید وقتشــان را بــا بازی هدر بدهند. باید 
دائمــًا ذکر بگویند.« صبح زود بچه ها را از خواب بیدار می کرد و مجبورشــان 
می کرد به نماز خواندن. انواع و اقسام دعاها را به بچه ها یاد می داد. معتقد بود 
این بیت المالی که خرج می کنیم، برای این اســت که ما آدم های دینی باشــیم. 
آن وقت هــا او دیدگاه های افراطی در مورد تربیت دینی داشــت. با این  حال، 
احساس دوگانه ای داشت. گاهی واقعًا می فهمید که با این روش ها بیشتر بچه ها 
را دین زده می کنند تا دین دار. اما شــرایط عمومی حاکم به دلیل ماهیت انقالب 
همین گونه بود و این تناقِض اصالح رفتاری که اشــتباه می دانســت و وجود 
جّوی که این گونه رفتارها را تشــویق می کرد، مانع از این بود که بتواند جوری 
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دیگر تصمیم بگیرد و این  گونه نباشد.
 با مطالعات عرفانی فهمیده بود که دین یک امر قلبی است و باید با گرایش 
قلبی و عاطفی همراه و برقرار بشود، اما می دید هر کاری در این مسیر می کنند 
به زور و یا به هوای جایزه و بخش نامه اســت. همان موقع ها فهمید که با این 
روش ها دارند به بچه ها آســیب می زننــد. و به  نام تربیت دینی، دین گریزی را 

ترویج می دهند.
او به این افکار جدیدی رســیده بود، اما جّو طوری بود که وقتی نظریاتش 
را مطرح می کرد، اطرافیان تاب نمی آوردند و او را از راه  برگشــته می پنداشتند. 
گاهی با بعضی از همکاران نزدیکش این مســائل را مطرح کرد، اما نمی شد در 
گروه های رسمی تر آن  هم به  عنوان مسئول امور تربیتی و پرورشی مطرحشان 
کند. )او در سال 6۴ معاون پرورشی منطقة هشت آموزش و پرورش تهران شده 

بود.(
فکر می کرد اگر به دانشــگاه برود و الاقل در رشــتة روان شناسی مطالعاتی 
داشــته باشد، می تواند با زبان علم نظریاتش را مطرح کند. اما بعد از بازگشایی 

دانشگاه ها در رشتة حقوق قضایی قبول  شد.
یک ســال پس از خواندن این رشــته، آن را رها کرد و مأمور به تحصیل در 
رشتة امور تربیتی شــد. تصمیم گرفته بود برای اینکه حرف هایش مؤثر باشد، 

درس بخواند و با نگاه علمی تری به این موضوع بپردازد.
ورود او به دانشــگاه و مطالعة روان شناســی تربیتی باعث شد بیشتر متوجه 

شود که در این سال ها چه آسیب هایی به دانش آموزان زده اند.
پس از دریافت مدرک کارشناســی، با اشــتیاق فراوان درســش را در رشتة 
روان شناسی تربیتی، در دانشگاه آزاد )علوم و تحقیقات تهران(، ادامه داد و در 
ســال 69 مدرک کارشناسی ارشد خود را هم دریافت کرد. بالفاصله در رشتة 
دکترای روان شناســی قبول شد. در سال 7۴ رسالة دکترایش را در روان شناسی 
دفــاع کرد. بعد از طــی کردن مقدمات اداری از منطقه تا اســتان به مدیرکلی 
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دفتر مشــاورة امور تربیتی وزارت منصوب شــد. حاال موقع مناسبی بود. هم 
تحصیل کرده به شــمار می رفت و هم در شغلی مناسب و مؤثر اشتغال داشت. 
حاال جرئت بیشتری برای شکافتن آن فضای آسیب زای تربیتی قبل داشت. آن 
موقع تصمیم گرفت کتابی دربارة روش های درست و نادرست تربیت بنویسد.
 بعدها در جایی گفته است: »همان خطاها و آسیب هایی که خودم در جریان 
تربیت به بچه ها وارد کرده بودم، همان خطاها، بزرگ ترین سرمایة اصالح گری 

برای تغییر رویه و تغییر نگاه من به تربیت شد.«
 آن روزهــا به جمله ای از شــیخ ابو رجای ُخمرکــی، مؤلف کتاب »روضئ 
الفریقین« برخورده بود. بسیار به این جمله اندیشیده بود. ابو رجا گفته بود: »در 
ایــن جهان مردمانی بینی مجروح و بیمار، و معالجت کنندگانی بینی مجروح تر 

از بیماران!«
 این جمله جرقه ای شــد و ناگهان شعله ورش کرد. وقت آن شده بود که به 
نقد خودش و روش هایی که در آموزش وپرورش رواج داشــت بپردازد و آن 
روزها همکارانش از او بســیار می شنیدند که: »ما مربیان تربیتی بعضًا خودمان 
بیمار و تربیت  نشده تر از شــاگردانی هستیم که تربیت آن ها به ما سپرده  شده 
اســت. ما ناخواسته داریم آســیب می زنیم؛ تربیت نمی کنیم.« و خودش را در 
آســیب هایی که زده بود، مقصر می پنداشت. یاد جمله ای تکان دهنده از موالی 
متقیــان علی)ع( افتاد که در وصف برخی مردمان فرموده بود »َقْولُُهْم ِشــَفاٌء َو 

اُء الَْعیاُء«؛ سخنانشان شفابخش، ولی عملشان درد و بیماری زاست. فِْعُلُهُم الَدّ
همیشه هم می گفت: »همان آســیب هایی که خودم ایجاد کرده بودم، باعث 
گشایشی شد که بتوانم منشأ این آسیب ها را بشناسم و یادداشت کنم و روشمان 

را نقد و بررسی کنم.«
حاال هر چه به ذهنش می آمد، می نوشت؛ خیلی ارتجالی، سرکش و کودکانه 
می نوشت. سپس یادداشــت هایش را به تدریج منسجم کرد. یادداشت ها را به 
دوســتان و همکارانش داد تا نظر آن ها را هم بپرســد. تعدادی از کســانی که 
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یادداشــت ها را خواندند، از نوِع نگاه و ساختارشــکنی آن مطالب خوششان 
آمد. یکی از کسانی که این یادداشت ها را مطالعه کرد، آقای سیداحمد زرهانی 
بــود. آقای زرهانی آن موقع قائم مقام وزیر وقت و رئیس انجمن اولیا و مربیان 
وزارتخانه بود. به کریمی پیشنهاد کرد این یادداشت ها به  صورت کتاب منتشر 
شود. حمایت زرهانی، کریمی را تشویق به تدوین کتاب »تربیت آسیب زا« کرد 

و او این کتاب را به آسیب دیدگان تربیت آسیب زا تقدیم کرد.
 کتاب در مدت ســه ماه به چاپ دوم رســید و تاکنون به چاپ چهاردهم 

رسیده است. 
در مقدمة این کتاب هدف از نوشتن آن را این گونه بیان کرده است: »... صرفًا 
و انحصاراً به  منظور ایجاد حساسیت، هشیاری و ضرورت بازنگری و بازبینی 
آن دسته از فعالیت ها و برنامه هایی است که اثرات پنهان آن منجر به آسیب های 

جدی در ساختار شخصیتی دانش آموزان شده است.«
و در پایان همان مقدمه آورده است: »در پاره ای از محیط های آموزش وپرورش 
احتماالً عوامل آسیب زا و موانع بازدارندة تربیتی وجود دارد که متأسفانه غالب 
اولیا و مربیان به اثرات پنهان و ناآشــکار آن واقف نبوده و اگر هم در معرض 
دید آن ها قرار گیرند حساســیتی از خود نشــان نمی دهند. از این  رو در چنین 
شرایطی باید موجی و تکانه ای در اذهان و نگرش ها ایجاد نمود تا توجه آن ها 

نسبت به این نوع پیامدهای منفی جلب گردد.«١0
او در اولین فصل کتاب، به آسیب شناســی تربیت دینی پرداخته بود. عنوان 
مطلب این فصل این بود: »زمانی که آموزش دینی، مانع تربیت دینی می شود«.
نگاهــی به عنوان های هر گفتار از این کتاب و در کنار آن ترســیم وضعیتی 
که در دهة شــصت و هفتاد بر فضای آموزش وپرورش رســمی کشور حاکم 
بود، نشــان می دهد که کریمی از همان ابتدای نشــر افکارش فردی پیشرو و 

ساختارشکن بوده است.
 گفتار دوم، آسیب شناسی تربیت عادتی/ عادت دادن مانع تربیت فعال است.

١0. تربیت آسیب زا، عبدالعظیم کریمی، چاپ اول، پاییز 1373، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
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گفتار سوم، آسیب شناســی تربیت تحمیلی/ تربیت کردن مانع تربیت شدن 
است.

گفتار چهارم، آسیب شناسی تربیت وابسته ساز/ وابستگی مانع تربیت وارسته 
است.

گفتار پنجم، آسیب شناســی تشــویق/ تشــویق بیرونی مانع خودانگیختگی 
درونی است.

گفتار ششم، آسیب شناسی یادگیری در تربیت/ یاددهی مانع یادگیری است.
گفتار هفتم، آسیب شناســی تربیت کالمی/ تربیت کالمی مانع تربیت عملی 

است.
گفتار هشــتم، آسیب شناســی تأمین اوقات فراغت/ تأمیــن تصنعی اوقات 

فراغت مانع فعالیت خودانگیخته در اوقات فراقت است.
بیان این نوع مطالب در آن سال ها به راستی ساختارشکنی محسوب می شد.

به رغم اســتقبال خوبی که از این کتاب شــده بود، بسیاری هم این دیدگاه 
انتقــادی را برنمی تافتند و به کریمی حمالتی می کردند. عده ای هم در نامه ای 
به مســئوالن وقت نوشتند که کریمی با این کتاب همة کارهای ما را زیر سؤال 

برده است.
کتاب تربیت آســیب زا که اولین کتاب او بود، موج جدیدی در تربیت ایجاد 
کرد و حاال طوری شــده بود که عبدالعظیم کریمی را به کریمِی آســیب زا)!( 

می شناختند.
عنواِن کتابش از خودش مشــهورتر شد. این اولین کتابش در سال 7٣ بود و 
خوشــحال و امیدوار بود که شــاید با این کتاب بتواند اشتباهات گذشته را به 
نحوی جبران کند. همیشه هم می گفت من ده سال خودم منبع و عامل آسیب زا 

بوده ام.
اســتقبال از این کتاب، کریمی را تشــویق کرد تا بــه تألیف کتاب دیگری 
بپردازد. کریمی در مطالعات دینی اش به روایتی دعاگونه از حضرت امام موسی 
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کاظم )ع( برخورد که مدت ها فکرش را به خود مشغول کرد. در نهایت، سال 
بعد، دومین کتابش را براســاس درکی که از ایــن دعا کرده بود، تحت عنوان 

»تربیت طبیعی در مقابل تربیت عاریه ای« طراحی کرد.
اَللَُّهمَّ اَل تَْجَعْلنِی مَِن اَلُْمَعارِیَن َو اَل تُْخِرْجنِی مَِن اَلتَّْقِصیِر

پــروردگارا! مرا از افراد عاریه ای قرار مده و مرا از مدار تقصیر خارج مکن. 
)به این معنا که مرا از کســانی که شخصیت و دینشان را از دیگران به عاریت 
گرفته انــد قرار مده و مرا از تقصیرپذیری و احســاس نقص و کوتاهی خارج 

نکن.(
با الهام از این حدیث شــریف دســت به کار تألیف کتــاب معروف »تربیت 
طبیعی در برابر تربیت عاریه ای« شــد که ناظر به بازنمود دو دیدگاه متضاد در 
تربیت بود؛ یکی تربیت تصنعی و رسمی و دیکته ای یعنی »تربیت عاریه ای« و 

دیگری تربیت درونی و طبیعی و خودانگیخته یعنی »تربیت فطری«.
سرفصل های این کتاب نیز چالش برانگیز شد؛ زیرا با مقایسه ای آشتی ناپذیر، 
روش های تربیت عاریه ای را با تربیت طبیعی تشــریح کرده بود، با گفتارهایی 

چون:
تربیت غیرعمدی در برابر تربیت عمدی
تربیت غیرکالمی در برابر تربیت کالمی

تربیت غیررسمی در برابر تربیت رسمی 
تربیت خودانگیخته در برابر تربیت دگرانگیخته 

تربیت نمادین در برابر تربیت برنامه ای
مشــتاقانی که کتاب قبلی کریمی را خوانده بودند، از این کتاب هم استقبال 

کردند و گویا جهان ذهنی آن ها از تربیت باید دگرگون می شد.
مطالعات بی امان او در این پانزده سال درباره عرفان و دین و روان شناسی و 
تفکر دربارة این آثار و مشاهدة وضع موجود، و احساس مسئولیتی که نسبت به 
تعلیم وتربیت اسالمی داشت، او را وامی داشت که افکارش را در قالب نقدهای 
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آسیب شناسانه بازآرایی و بازنمایی کند و در اختیار دیگران قرار بدهد.
مدت ها بود یک ضرب المثل عربی، فکر او را به خود مشــغول کرده بود و 
درباره آن بســیار خوانده و اندیشــیده بود. حاال می خواست مفهوم آن را وارد 

جستارها و اندیشه های تربیتی خودش کند. 
آن قاعده این بود: تُعَرُف ااَلشــیاُء بَِاضدادِها؛ اشــیاء با اضدادِ خود شناخته 

می شوند.
 به قول مولوی: نفی، ضِدّ هست باشد، بی شکی تا ز ِضد، ِضد را بدانی اندکی 

 
 در جایی گفته اســت: »یک وقتی فهمیدم برای اینکه چیزی را بفهمیم، اول 
باید بشناســیم که چه چیزی نیســت. فهمیدم باید از راه تضادَورزانه و بُرهان 
ُخلف راهی برای روشن شدن مطلبی پیدا کنیم. این مفهوم باعث شد رویکرد 
و زاویة نگاهم نســبت به تعلیم و تربیت عوض شــود. این بود که فهمیدم اگر 

می خواهیم چیزی را بشناسیم، باید ضد آن را بشناسیم.«
بعدها ادبیات الهیات سلبی و در رأس آن، عبارت »ال اله اال اهلل« او را متوجه 
یک شناخت شناسی جدید از جهان کرد که در چگونگی مواجهه ها با واقعیت 
بایــد مرتب ذهن را از فهم محدود خود تزکیه کنیم؛ پیرایه ها را حذف کنیم تا 
به اصل برســیم؛ زنگارهایی را که در طول تاریخ بر روی مفاهیم گوناگون از 
جمله تعلیم وتربیت دینی، نشسته پاک کنیم و بعد به اصل معنا و مفهوم برسیم. 
برای شــناختن خدا باید غیر او را نفی کنیم و توجه به عبارت تعرف االشــیاء 
باضدادها مبنایی شد برای شکل گیری کتاب »تربیت چه چیز نیست«. این کتاب 

را در سال 7۵ نوشت. اسم فرعی کتاب را گذاشت: »چگونه تربیت نکنیم«!
 عنوان جذابی بود. این کتاب هم با اســتقبال فراوانی روبه رو شد و تاکنون 
بیش از دوازده بار تجدید چاپ شــده اســت. او در مقدمة کتاب، از لزوم یک 
انقالب تربیتی در نگرش ها ســخن می گوید و اصرار دارد که باید خرق عادت 
کنیــم. خرق عادت در تربیت یعنی بازشناســی ابعاد تربیت و ایجاد تحول در 
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هــر یک از آن ها. او در این کتــاب نگرانی خود را از معانی پنهان تربیت ابراز 
می دارد که  چگونه تربیت علیه تربیت شــکل می گیرد و آنچه تربیت نیســت، 
به جای آنچه باید باشــد، می نشیند. پس آنچه االن به نام تربیت جاری است، 
تربیت نیســت و برای شــناختن تربیت باید پیرایه ها را از آن حذف کنیم تا به 

خود تربیت ناب برسیم.
برخی از فصول این کتاب عبارت است از:

 تربیت علم نیست! تربیت، اجتماعی کردن نیست!
تربیت بارآوردن نیست! تربیت تغییر دادن نیست!

تربیت عادت دادن نیست!
تربیت، سرعت بخشیدن به مراحل رشد نیست!

تربیت آموزش دادن نیست!
تربیت، شکل دادن نیست!

تربیت، دخالت کردن نیست!
تربیت، شکوفا کردن استعدادها نیست!

تربیت، الگو دادن نیست!
تربیت، برخوردار ساختن نیست!

تربیت، رام کردن نیست! تربیت، سازش دادن نیست! 
تربیت، ارائه کردن نیست!
تربیت، شبیه سازی نیست!

تربیت رفع موانع نیست چگونه تربیت نکنیم!
چگونه دخالت نکنیم!
چگونه اقدام نکنیم!...

بــا نگاهی به ایــن عناوین، خودبه خود این ســؤال در ذهن خواننده مطرح 
می شود که پس تربیت چیست؟
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دهة هفتاد برای عبدالعظیم کریمی دهه ای پرچالش بود. او که به پژوهشگری 
شالوده شــکن و ســاختارزدا در تربیت معروف شــده  بود، به تدریج گام هایی 

برمی داشت تا به عنوان اندیشمندی در حوزة تربیت نوین شناخته شود. 
ســؤال این جاســت که این نوع نگرش، این نوع ســبِک نوشــتن در مورد 

تعلیم و تربیت و روان شناسی از کجا پدید می آمد؟
خودش معتقد است بخش اعظمی از این مطالب احتماالً ناهشیار و ناآموخته 
و نادانســته است؛ اما این ناهشیار از کجا ریشه می گیرد که در کتاب های او یا 
در سخنرانی هایش این طور واژه ها را به ریشه اصلی بازمی گرداند؟ او خودش 

هم نمی داند! 
به قول حافظ: 

در پس آینه طوطی صفتم داشته اند
آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم

عوامل پنهان و آشــکار و منابع الهام بخشــی به شکل خودآگاه و ناخودآگاه 
در این امر دخالت دارند. گرایش او به ادبیات عرفانی، فلســفه و آشنایی او با 
ســینما، تئاتر، نقد ادبی و هنری، موســیقی، و ساختن ترکیبی متوازن از نوعی 
نگرش به هســتی و به ویژه انسان شناســی و تربیت در نتیجــة تأثیرگیری از 
استادان مهم در رشــته های گوناگون دانش، باعث می شود عبدالعظیم کریمی 
که کودکی اش را به چوپانی و خوشــه چینی و دوره گردی و نوجوانی اش را به 
خانه شاگردی در خانة اربابان ثروت و قدرت گذرانده بود، حاال به اندیشمندی 

خودساخته و نوگرا و دگربین و دگرسان تبدیل شود.
حال او مســیری را می پیمــود که از پیش برای خــودش تعیین نکرده بود. 
ظاهراً سرنوشــت و تقدیر هستی به آدمی چون او نیاز داشت تا افکارش را به 
ســمت اصالح پیش ببرد و کریمی را انتخاب کرده بود و مرتب جلوی پای او 
راه هایی می گذاشــت تا او به این جایی برسد که هست. مروری بر این مسیر و 
تماشــای زندگی او در غرفه های گوناگونی که هستی در این مسیر برایش مهیا 
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کرده بود، نشــان می دهد که عبدالعظیم کریمی همان گونه که در مورد تربیت 
می اندیشــد، تربیت شده است. یعنی تربیت نشده است؛ یعنی هر چه دارد، در 
درون خود او وجود دارد و آشنایی اش با اندیشمندان و علوم و هنرها، درونش 
را پاالیش می کند و نتیجة این پاالیش، افکار ناآموخته امروز او را می سازد. در 
واقع، به راســتی دانش و اندیشة او اکتسابی نیست. هر چه می داند و می گوید، 
از راه اکتشــاف مفاهیم درونی شده و ناهشیار اســت. از ناخودآگاه جمعی تا 
اندیشمندی است که اندیشه هایش  ناخودآگاه شخصی اش برخاسته است. او نا
تجربة زیسته ای است که از شناوری در دریای عرفان اسالمی و ادبیات ایرانی، 
ســینما و تئاتر جهانی، موسیقی و نقاشــی و پیکرتراشی، فلسفه و اندیشه های 
جهان نگرانه و انســان نگرانه خیس خورده است؛ آنچنان که گویی هر دانشی و 

هر هنری در جهان هست دربارة تربیت است به جز دانش تربیت.

او می گوید: »اندیشــه های من و تحوالتی که در من ایجاد شده، غالبًا جنس  
برون رشته ای یا حداکثر میان رشــته ای یعنی برون باکسی)Out of Box( داشته. 
مثاًل گرچه مســائل تربیتی از جنس علوم انسانی اســت، اما من از رشته های 
به ظاهر غیِرمربوط به علوم انســانی، بیشتر از رشته های انسانی به فهم انسان و 
تربیت پی برده ام و از محافل و نشســت های غیرمرتبط با علوم روان شناسی و 
تربیتی بیشتر بهره برده ام. برای نمونه، در سمیناری دربارة مجسمه سازی بحث 
می شــده که در واقع ربطی هم به تربیت نداشــته، اما من از آن بحث ها نتیجة 
تربیتی گرفته ام. اســاتید مجسمه سازی دربارة »مجســمه  یابی« در سنگ بحث 
می کردند و می گفتند که ما باید نقش را در ســنگ پیدا کنیم، نه اینکه نقشی را 
به سنگ اضافه کنیم. من از این مفهوم بسیار زیبا، درک کرده ام که ما هم تربیت 
را باید از فطرت و طبیعــت و درون خود او بیرون بیاوریم نه اینکه چیزی به 

آن اضافه کنیم.« 
و آن جملة معروف میکل آنژ برای بازکاوی معنای تربیت تنزیهی، یا آموزش 
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سلبی و روش های ســلبی به من خیلی کمک کرد. نقل است روزی پاپ بعد 
از دیدن شــاهکار هنری میکل آنژ )مجســمة داوود( از او پرسید: »تو چگونه 

مجسمه ای به این زیبایی را ساختی؟«
او جواب داد: »من چیزی نســاختم. من فقط و فقط هر چیزی را که داوود 

نبود با دقت و ظرافت تراشیدم تا داوود از دل سنگ ظاهر شد!«
تراشیدن »تندیس داوود« از دل سنگ )١۵0۴( به یک معجزه در قانون تعادل 

شبیه  است.
می توان گفت: پس بر ماست که به درون دست یابیم؛ برون داده شده است. 
خداوند تصویر را و زبان را پنهان کرد تا غایب، خود او باشد. او تصویر است 
در غیبت تصاویر، زبان است در غیبت زبان، غایت است در غیبت غایات!( و 
خالصة همة گفِت انبیا این است: »آینه ای حاصل کن!« یعنی باید وجودمان را 

صیقل کنیم و آینه برون زنگار تا حقیقت در آن تابانده شود.
می توان چنین نتیجه گرفت که بیشــتر ایده های کریمی از مســیر دانش های 
تربیتی به دســت نیامده اند؛ بلکه برخاســته از مجموعة دانش ها و اندیشه ها و 
هنرهایی است که غیرمستقیم به موضوع انسان مرتبط اند، از جمله هنر و عرفان 

که با ناهشیار شخصی و جمعی بشر سروکار دارد.
و می توان به نوعی نتیجه گرفت که کریمِی امروز، نمونه ای از باورهای خود 
او دربارة تربیت است. کسی او را تربیت نکرد. او فرد خودساخته ای است که 
پیرایه ها را از مبانی اندیشه اش حذف کرده است تا به حقیقت تربیت پی ببرد. 
او اگرچه تا اوایل دهة هفتاد شمســی، با جریان توفندة افکار ناپخته در مورد 
تربیت پیش رفته اســت، اما، به تدریج متوجه شده است که ظاهراً این قایق، بر 

روی این رود، در مسیر اشتباهی پیش می رود.
با تمام شتاب و قدرتی که آن جریان رودخانه داشته و هنوز هم دارد و هنوز 
به راه خطای خود ادامه می دهد، عبدالعظیم کریمی، با استفاده از تجربه زیسته 
و دانش و حکمتی که کشــف کرد، از این قایق پیاده شد و شنا کردن برخالف 
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جریان رود را آغاز کرد.
او گرچــه امروز به عنــوان مدیر ملی مطالعات بین المللــی تیمز و پرلز در 
پژوهشــکدة مطالعات آموزش وپرورش مشــغول اســت، امــا دغدغة اصلی  
او همچنان مســئلة تربیــت، کودکان، و کمک به تغییر نگرش نســبت به این 

شیوه های تربیتی است.
او همچنان نگاهش را به کودکان این ســرزمین معطوف کرده و دلش برای 

آن ها می تپد. نه برای تربیت نشدنشان، بلکه برای تربیت شدنشان!
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فصل چهارم

راه بی پایان

 

عابرانی که از پیاده روهای خیابان می گذرند، هرگز به تصورشان هم نمی آید 
که وقتی از کنار ســاختمانی می گذرند، در آن ساختمان ممکن است آدم هایی 
باشند که دارند به آن ها می اندیشند، به آن ها و فرزندانشان، به آینده روشنی که 

آرزویش را دارند.
 مردی شصت وسه ساله از پنجرة اتاقش هنوز در حال تماشای حیاط مدرسة 

ابتدایی روبه روست. 
چه بر سر این کودکان می آید؟ 

او بازی بچه ها را تماشــا می کند و در آرزوی آن روزی اســت که کســی 
نخواهد این بچه ها را تربیت کند.

او بخش عمده ای از ســال های عمرش اندیشیده است، آموخته است، نوشته 
اســت، و خودش را زیسته و مسیر »شدِن« خودش را در »بودِن« خودش ادامه 

می دهد.
مسیر شدن برای او بودِن بی پایان است. 

 و او آرزومند این است که دل های شنوایی برای اندیشه های ناگفته اش پیدا 
شود.
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فصل پنجم

ضمیمۀ زندگی نامه

سیِر »شدن« به  مثابۀ »بودن«!

در جریــان گفت وگوهای خودمانی و پراکنده بــا آقای دکتر کریمی مطالبی 
مطرح شــد که می تواند نشــان دهندة مسیر مطالعاتی ایشــان برای رسیدن به 

دیدگاه های نوین تربیتی وی باشد.
آشــنایی با این مسیر پرفراز و نشیب شــاید بتواند برای اندیشمندان جوان 
چراغ راهی باشــد که بدانند طریقت اندیشــه ورزی، دوری از یک ســونگری 
اســت. یک ســونگری ممکن اســت ذهن ما را از لحاظ دانش بــه انباری از 
اطالعات بدل کند، اما نمی تواند زایش داشــته باشــد. یک سونگری از ما یک 
 »بودن« راکد می ســازد: حال آنکه ما برای تعالی، به »شــدن« دایم نیاز داریم.

این بخش را از زبان خود او نقل می کنیم:

استادان و معلمان دانشگاه

چهره ها و استادانی در زندگی من بودند که من نه صرفًا از دانش آن ها بلکه 
بیشــتر از منش و سلوکشــان و از لحن سخنانشان، ســبک نگاهشان خواسته 
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و ناخواســته، خودآگاه و ناخودآگاه چیزهایی یاد گرفته ام. برخی از اســتادان 
روان شــناس که حتی در غرب تحصیل کرده بودند اما نگاهی بومی و فرهنگی  
به رشــتة علمی خود داشته اند و در بســتر و بوم زیسِت فرهنگی خود تدریس 
می کردنــد، برایم الهام بخش بوده و مثالً دکتر محمود منصور که شــاگرد ژان 
پیاژه بوده، اما در فهمشان از روان شناسی رنگ و بوی خاص و استقالل فکری 
بــا بن مایه های نوآورانه همراه بوده، عمومًا از فرهنگ خودمان در ســر کالس 
درس روان شناســی متأثر بوده اند. ایشان از جمله در البه الی بحث از حافظ و 
صائب تبریزی یا غزالی نام می بردند. من از ســبک نگاه ایشــان به پدیده های 
روان شناســی و پیوند زدن آن ها به فرهنگ و ادبیات خودمان هم شــگفت زده 

می شدم و هم الهام می گرفتم.
 این گونه استادان گرچه نگاه کاماًل وفادار به آیین و آداب علمی و استانداردهای 
روان شناســی علمی داشــتند، با ادبیات ایران زمین نیز مأنوس بودند و مطالب را 
طوری بیان می کردند که اصالت و وزانتی خاص  داشت. این دسته از روان شناسان، 
روان شناسی را از حالت زرد و عامه پسند به دانشی فاخر و ارزشمند تبدیل می کردند 
و مفاهیم و لغت هایی را از علم روز غربی به فارسی و زبان بومی تغییر می دادند. 
آن ها از واژه هایی نو و برگرفته از زبان اصیل خودمان معنا می ساختند. کتاب های 
آن ها پر از واژه های تازه در علم روان شناســی اســت. یعنی علمی را که از غرب 
آموخته بودند، در بســتر فرهنگی خودمان بازآفرینی می کرد و شواهدی از ادبیات 
و فرهنگ خودمان را به آموخته های علم غربی پیوند می زدند. این استادان طوری 
عمــل کردند که من فرهنگ آموزش و آموزش فرهنگی را از آن ها آموختم. حتی 
روش تحقیق و آمار را در بستر فرهنگ خودمان می توان با ادبیات و عرفان گره زد و 
درآمیخت. امروزه خودم شاید به دلیل الگویی که از آن ها گرفته ام، در دانشگاه هنگام 
تدریس آمار، بسیاری از مفاهیم آماری نظیر رگرسیون و تحلیل عاملی و مدل یابی 
معادالت ساختاری را با مدل های هستی شناسی و جهان عرفان پیوند می زنم. مثاًل 
با شــعری از شیخ شبستری که: »جهان چون زلف و خط وخال و ابروست که هر 
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چیزی به جای خویش نیکوست« مدل رگرسیون را تبیین می کنم.
و یا مثاًل مفهوم امید ریاضی و واریانس خطا و منحنی نرمال را با این شــعر 
حافظ که توضیــح می دهم که می گوید: »پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ 
آفرین بر نظر پاک خطاپوشــش باد!« این شــعر نشان می دهد که مرکز خطاها 
در ایــن جهان صفر اســت، همان گونه که مرکز نمرات اســتاندارد در توزیع 
نرمال صفر اســت و هر خطایی، خطای دیگر را پوشش می دهد؛ یعنی خنثی 
می کنــد. پس هیچ خطایی در این جهان وجود ندارد و پیر در نزد حافظ همان 
انســان کاملی اســت که جهان را بی نقص و کامل می بینــد، با همة خطاها و 
نواقص ظاهری اش! وقتی این مفاهیم خشک آماری با زبان عرفان و شعر برای 
دانشجویان تبیین می شود، نگاهشان به درس آمار دگرگون می شود و احساس 
می کنند جهان آمار همین جهان هســتی است و جهان هستی همین مدل های 

پیشرفته آماری است!
من به تدریج توانســتم پلی بین علم و دین و ارتباطی بین تحقیقات علمی و 
شــطحیات عرفانی بزنم. به این نتیجه رسیده بودم که بینش شهودی عرفای ما 

بسیار پیشروتر از علم تجربی امروز بوده است. 
این گونه تأثیرات غیرمســتقیم باعث شد نگاه من نسبت به فرهنگ و عرفان 
و رابطة آن با رشــتة روان شناسی تغییر شکل تازه ای پیدا کند. در واقع شیوه ای 
آموختم که بتوانم ادبیات و انسان شناسی عرفانی و دینی را به دانش روان شناسی 
پیوند بزنم. چون ادبیات ما سرشــار از رمزها و جلوه هایی اســت که سال های 
ســال نامکشوف باقی  مانده است. معدن عظیمی است که هنوز که هنوز است 

باید در آن کاوش کنیم و الماس های درخشان آن را استخراج  کنیم.
ذهن من طوری بود که شیوه های تفکر را می گرفتم و آن ها را دنبال می کردم. 
سپس با چیزهای ظاهراً نامربوط، ربط معنی دار می دادم. مثالً وقتی دکتر منصور 
در ســرکالس درس روان شناسی رشد و شــخصیت از غزالی حرف می زد و 
می گفت او کتل١١ روان شناســی ایران اســت، می رفتم دنبال غزالی و می دیدم 
10. Raymund Cattel
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که غزالی هم دربارة روان شناســی شــخصیت حرف های بسیار دارد که کمتر 
از گنجینة آثار او ســردر آورده ایم. از آن جا که آدم کنجکاوی بودم و قباًل هم 
مطالعات عرفانی داشتم، گرایشم به یافتن راهکارهایی از ادبیات خودمان برای 

فهم مسائل تربیتی تقویت شد.
من هم خواســتم مطالبی که می نویسم به گونه ای جدی و علمی باشد که به 
روان شناسی زرد تبدیل نشود. در واقع، سعی کردم کتاب هایی بنویسم که اهل 
آن، آن را بخوانند. تربیت امری بســیار جدی اســت و نباید به کتاب های زرد 
روان شناســی )پوپولیستی( فرو کاسته شــود و در دست لومپنیسم های بازاری 

رواج یابد.
من به مفهومی از تربیت رســیدم که می توان به آن، تربیت عرفانی، تنزیهی، 

معناگرا و استعالیی گفت.

از علمای دینی خودمان

 کتاب هــای عرفانی امام خمینی)ره( مرا به الیه هــای باطن آموزه های دین 
راهنمایی کرد. بعد تفسیرالمیزان عالمه طباطبایی و آثار عالمه حسن زادة آملی 
و از عرفای گذشته، افرادی چون عین القضات همدانی، عزیزالدین نسفی، شیخ 
محمود شبســتری، و شرق شناســانی چون هانری کُربَن و بِرتِلس و ماسینیون 
و... و تفاسیر قرآنی از زمخشری و کشف االسرار میبدی. عطش شدیدی برای 
کشــف زبانی نو در فهم زبان قرآن پیدا کرده بودم. مولوی هم که بستر اصلی 

بود و اغلب کارهای من براساس اندیشه های او شکل گرفته است.
بیشــتر کتاب های کهن عرفانی بــا تصحیح نجیب مایل هــروی را مطالعه 
می کــردم و همچنین کتاب روضئ الفریقین، رســایل خواجه عبداهلل انصاری و 

ابن عربی، مالصدرا و خیلی های دیگر در افکار من تحوالتی ایجاد می کردند.
از معاصرها آیت اهلل طالقانی، عالمه طباطبایی و جوادی آملی، شخصیت هایی 

بودند که در من تأثیرگذار بودند. آن ها نگاه اصیلی به مفاهیم قرآنی دارند.
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فرانچسکوی قدیس و بوبن

کتاب رفیق اعلی از کریســتین بوبن مرا به ســمت فضایی دیگر سوق داد. 
تأثیری که این کتاب در من گذاشت، نگاه بازگشت به معصومیت کودکی بود. 
دیدگاه های او نوعی همبودی یا همزیســتی با جهان و حتی با حیوانات و اشیا 
را به من الهام می کرد. بوبن می گوید من حکمت را از کودکان آموخته ام. او به 

 صراحت می گوید: »نوزادان آموزگاران تفکرند.«
بوبن فلسفة شاعرانگی و کودکانه دارد. فلسفه اش عرفانی و قدری شاعرانه و 
رمانتیک است، و بازگشت به کودکی و حتی نوزادی دارد. همین باعث شد که 

من کتاب »بازگشت به کودکی« )روزنه ای به سوی پاکی( را بنویسم. 

دربارة کودکی

بهتر است در این جا بخشی از مقدمة کتاب بازگشت به کودکی را بخوانیم:
زندگی به  دور از حضور »کودک« ســرد و بی روح اســت، اما زندگی بدون 

ارتباط با دنیای »کودکی خود« بسی بی معنا و بی ریشه است.
بازگشــت به »کودکی«، »کودکی خــود را در خود بازیافتن« و از »خود آزاد 

شدن« است.
بازگشــت به کودکی، کودک وار زیستن است و نه کودکانه زیستن. با اتصال 
به این درون مایه ســیال و مّواج است که احساس ریشه داشتن و معنادار شدن 

در وجود آدمی به تعالی می رسد.
ورود به دنیای »کودک درونی« کشــف خویــش بالنده، و بازآفرینی فردیِت 
متمایز و هســتی درون زاســت. ثمرة ایــن پیوند وجودی آرامــش، یگانگی، 

صمیمیت، یکرنگی و سادگی ناب است.
»کودک« ســاده است، اما »انسان کودک وار« فراتر از ساده بودن، »سادگی« را 
به ارمغان می آورد. ســادگی، ترجماِن روح بزرگ و پیچیده است؛ و ثمره عمق 
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و ژرفای گوهر انسانی.
بازگشت به کودکی، بازخوانی بلوغ و فرزانگی وجود در پرتو سرچشمه های 

جوشان فطرت است.
همة تالش »بزرگاِن کودک وار« و »کودک ماندگان بزرگوار« در بیدارســازی، 
فراخوانی و برکشــیدن کودکی گم شدة خودشان بوده است. اگر کودِک درون 
ما محبوس شــود، از ریشــه و هویت عمیق و اصیل خود خارج می شویم؛ از 
جوشش درونی و نگاه پویشی باز می مانیم؛ و خودانگیختگی فی البداهه، شور و 
شوق طبیعی، شادابی باطنی و خودزایی و خودپویی بالنده از ما گرفته می شود.
جدایی از کودکی، جدایی از »تمامیت خود« اســت؛ جدایی از ریشــه های 
»خود بودن«، »خود شدن« و از »خود برآمدن« است؛ زیرا تا ما خودمان نباشیم، 

نمی توانیم فردیت و تمایزیافتگی خویش را فعلیت بخشیم.

مارتین هایدگر

 این »متفکر نافیلســوف« و »اندیشمند فرا اندیش«، که از دید برخی »ملحِد 
مکانی  زمانی و فرا مّوحد« یا »مّوِحد ملحد« تلقی شــده، نگاهی فراتاریخی، فرا
از تجربة »بودن« )دازاین( یــا جهان بودگی به ما می دهد و اینکه دوران تاریخ 
تفکر صورت بندی شــده در بشــر دوران غلفت است. از نظر او هر فهمی که 
با کشــف قلبی همراه نباشد، غفلت اســت. این یکی از بزرگ ترین کشفیات 
عرفانی هایدگر است. او خود متأثر از رساالت پولس قدیس، بودا، هولدرلین، 
آگوستین، مایستر اکهارت، کی یر کگور، دیلتای، نیچه و به ویژه ادموند هوسرل 
بوده است که برآیند این اندیشه ها در کتاب ماندگار و رازآلود »هستی و زمان« 
او پدیدار شده است. او به  صراحت می گوید: »پایان فلسفه آغاز تفکر است.« و 
افالطون بزرگ ترین دشمن تفکر بوده است، زیرا معرفت را از ساحت وجودی 
به  صورت بندی های فلســفی تقلیل داد و با الهام و اقتباس تقلیل یافته ای از این 
ســخن می توان در گفتمان کنونی تعلیم وتربیت گفت با رســمی شدن تربیت، 
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تربیت نابود شــد و از زمانی که ما زندگی را از تربیت جدا کردیم و به طرح 
و برنامه و صورت بندی های مدرســه ای و تکنیکی روی آوردیم، تربیت را از 
ساحت وجودی و خاستگاه قلبی به ساختارهای رسمی و درسی تقلیل دادیم. 

پس پایان تربیت کردن، آغاز تربیت شدن است! 

سینما

ســینما برای من خروج از دام بیان و کالم، و ورود به بام نما و نماد اســت؛ 
زبان ما در تعلیم و تربیت اکتشــافی باید به زبان سینما و ادبیات نمایشی تبدیل 
شود و هنر تربیت باید معطوف به بیان تصویری و غیرکالمی باشد و نه نصایح 
کالمی؛ زبان سینما به تعبیر شهید مرتضی آوینی زباِن کشف و شهود است که 
بســیار به تربیت درونی و فاعلی نزدیک است. ژان لوک ُگدار، فیلم ساز بزرگ 
فرانسوی، در ستایش از عباس کیارستمی می گوید: »سینما با گریفیث آغاز شد 

و با کیارستمی پایان یافت.«! 
مراد او از این ســخن چیســت؟ چگونه پایان چیزی آغاز چیزی است؟ از 
یک منظر مقصود او این اســت که کیارستمی سینما را از عالم صنعت به عالم 
زندگی بازگرداند و با این کار ســینما پایان یافت و خودش شــد زندگی. در 
واقع، کیارســتمی زندگی را دوباره به ســینما برگرداند. دوربین را برد به متن 
زندگــی و او معتقد بود ما باید دوربین را ببریم به متن زندگی و اصل زندگی 
را به تصویر بکشــیم و نمایش بدهیم. من به این نتیجه رســیدم که تربیت هم 
همین طور اســت. برای تربیت نباید برنامه ریزی کنیم؛ نباید طراحی کنیم؛ نباید 
نظام و ســازمان رسمی برایش درســت کنیم. از زمانی که تربیت رسمی شد، 
تربیت پایان یافت، به معنای منفی اش و اگر بخواهیم تربیت را آغاز کنیم، باید 
تربیت رسمی را کنار بگذاریم. مقصود من از تربیت استعالیی یا تربیت معنایی 
یا تربیت ناهشــیار، تربیت غیرعمدی، تربیت طبیعی، همین اســت که تربیت 

رسمی را کنار بگذاریم.
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پیشــینه و سابقة گرایش من به ســینما به دو دهة قبل باز می گردد. در دهة 
هفتاد گرایش زیادی به سینما پیدا کردم. حتی مدتی از طرف معاونت پرورشی 

وزارت عضو شورای داوری سینمای کودک و نوجوان بنیاد فارابی بودم. 
مدتی هم  روی فیلم های مشــهور و دوران ســاز قبــل از انقالب کار کردم. 
می خواستم ببینم چرا فیلم هایی بوده اند که تأثیر ماندگار و بلندمدت در جامعه 
گذاشته اند؟ مثاًل چرا فیلم قیصر حدود بیست سال در جامعة ما دوران ساز شد 
تا حدی که بســیاری از جوانان آن زمان مدت ها تحت تأثیر شخصیت و رفتار 
و کالم قیصــر بودند و حتی مدل های کفش و لبــاس و آرایش موی جوانان 
قیصری بود )کفش قیصری، کت وشلوار قیصری، موی قیصری، ریختار کالمی 
قیصری و...(. به راســتی چگونه است که دو ساعت فیلم سینمایی بیست سال 
تغییر فرهنگی و رفتاری  ایجاد می کند و ما بیست سال تالش تربیتی و فرهنگی 

می کنیم اما دو ساعت اثر نمی گذارد!! چرا؟
و یا مثاًل ما چهل ســال اســت فیلم های ارزشــی و اخالقی می سازیم، اما 
ممکن اســت به  اندازة چهل ساعت اثرگذار نباشــد. بنابراین، من برای پاسخ 
به این پرسش ها و شــناخت این دنیای هنری ده ها فیلم را از زوایای مختلف 
روان شناختی، جامعه شــناختی، مردم شناختی، نشانه شناسی، زیبایی شناسی و...  
در حــّد فهم ناقص و محدود خودم مطالعــه و تحلیل کردم تا ورقی دیگر از 

اوراق معرفت از جنسی دیگر نمایان شود.
در سال های اخیر، به سینما به  مثابة هنر استعالیی گرایِش بیشتری پیدا کردم. 
اغلب فیلم هایی را که در مراکز هنری مثل خانه هنرمندان، خانة سینما یا حوزة 
هنری نمایــش می دادند، می دیدم. به رغم گرفتاری ها و تنگنای وقت، هفته ای 
دو ســه تا فیلم می دیدم. حتی برخی اوقات آخرین نســخة فیلم های سینمایی 
جهان را می خریدم و برای تحلیل تماشــا می کردم. غالب ماهنامه های سینمایی 
را شــماره به شــماره می گرفتم و می خواندم. خیلی روی ادبیات و ساختار و 
نقد فیلم ها کار می کردم. ادبیات خاصی را که ســینما با آن به دنیا نگاه می کند، 
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دوست داشتم. مدتی در کتابخانة بنیاد فارابی تحقیق می کردم.
االن هم عضو سینماتِک خانة هنرمندان هستم که هر هفته  فیلم های برگزیدة 
ایران و جهان را نمایش می دهد و نشست نقد و بررسی می گذارد. در خالل این 
گفت وشنودها و تماشای شاهکارهای سینمایی چیزهای زیادی از کارگردانانی 
مثل استنلی کوبریک، میشل هانکه، تارکوفســکی، روسولینی، بِرسون، فلینی، 
اورســن ولز و... یاد گرفتم. و جالب اینکه هر چه فیلم ها قدیمی تر است، گویا 
پرمایه تر تازه تر و زنده تر اســت، از جمله فیلم شــگفت انگیز »همشهری کین« 
ساختة اورسن ولز که گرچه در دهة ١9۵0 ساخته  شده، اما هنوز قابل تفسیر و 
تحلیل های ناگفته است و نوعی دعوت به بازگشت به کودکی است. مثاًل فیلم 
جاده به کارگردانی فدریکو فلینی را چندین بار دیده ام؛ با اینکه این نیز در دهة 
پنجاه میالدی ساخته  شده است. این فیلم زندگی را به مثابه یک سلول وجودی 
در الیه های مختلف بررســی می کند. الیه هایی مثل فلســفه، شناخت شناسی، 
روان شناســی، جامعه شناسی، انسان شناســی، چگونگی برخورد با چالش ها و 
سختی های زندگی، و با این همه رنگی نامرئی از سیر و سلوک عرفانی دارد.

فیلم های روبر برســون و فلینی مثل هفت شهر عشق عطار است. به رغم 
ظواهر ســاده و وقایع پیش پا افتاده اما نکات فلســفی و هستی شناســانه در 
بطن خود دارد. دیالوگی در فیلم جاده هســت که قهرمان زن فیلم با لحنی 
گله مندانه از خدا شــکایت می کنــد و می گوید: »اصاًل من برای چی به دنیا 
آمده ام؟ من خیلی بدشــانس و بدقیافه و بدبختم.« در مقابل، یک دوره گرد 
به ظاهر دلقک در جواب او حرف حکیمانه ای می زند و می گوید: »ببین، هر 
چیزی در این جهان برای هدفی خلق شــده« و سنگی را از پیش پای خود 
برمی دارد و می گوید: »ببین، این ســنگ هم برای یک هدفی خلق شــده!« 
دخترک می پرســد: »خب این ســنگ برای چه آفریده شده؟« دلقک جواب 
می دهد: »من نمی دانم!« جان کالم همین »نمی دانم« اســت که فهم خود را 
به جهان تحمیل نمی کند و ســعی نمی کند هدف خلقت را انسان وار بفهمد؛ 
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زیــرا این عین نفهمی اســت! چون هیچ دانایی در جهــان از این راز آگاه 
نیســت و اگر ادعا کند که می داند، نادان اســت! این دیالوگ مرا به یاد این 

شعر بیدل دهلوی انداخت که می گوید:
بگذر از افسانة تحقیق فهم این است و بس
تا تو آگاهی رموز هیچ چیزت فاش نیست

یعنــی همین که فکر می کنی می دانــی، نمی دانی! همین که تصور می کنی از 
راز خلقت آگاه شــدی، نادانی! زیرا تا زمانی که آگاهی، نادان هستی! در واقع، 
زندگی یک راز است و چیزی نیست که بتوانی از طریق عقل محدود خود آن 
را فهم و تفسیر کنی. می توان گفت بدبخت ترین افراد کسانی هستند که سودای 

فهم جهاِن هستی را در سردارند!
باز به قول بیدل: 

معرفت کز اصطالح ما و من جوشیده است
غفلت است، اما تو آگاهی توّهم کرده ای!

یا فیلم هایی از سایر کارگردان های بزرگ معاصر، مانند ُری آندرسون، در فیلم 
شما زندگان )You the Living( که در بیش از ٣0 اپیزود، زندگی بشر مدرن را 
به طرزی طنزآمیز اما زهرآلود آسیب شناسی می کند، بسیاری از ایده های تربیت 
آســیب زا در این فیلم قابل استخراج است. به خصوص در سکانسی که مربوط 
به رابطة روان پزشک و بیماران روانی است و او منشاء همة بیماری های روانی 
را یک چیز می داند: Selfish یا »خودخواهی«! یعنی جهان هســتی و زندگی را 

براساس منطق خود فهمیدن!
اما بیشــترین تأثیری که از سینما گرفتم، از آثار آندره تارکوفسکی بود. فیلم 
استاکر او نگاه مرا به جهان هنر و سرنوشت بشر امروز دگرگون کرد. فیلم های 
دیگر او چون ســفینة ســوالریس، آینــه، کودکی ایوانف، ایثــار نیز هر کدام 
رخنه هایی در سامانة باورمندی من نسبت به هستی انسان ایجاد کرد. او جملة 
معروفی دارد که می گوید: »بشــر همواره کمتر از گذشتة خود بالغ می شود!« به 
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راستی همین طور است. ما همواره، هم به لحاظ تحول نوعی )Phylogeny( و 
هم تحول فردی )Ontogeny( کمتر از گذشته بالغ می شویم!

شــاید برخی از ایده های هنری در امر تربیت را از تارکوفسکی گرفته باشم. 
به خصــوص نگاهی که به معصومیت و کودکی انســان و منطقة ممنوعه دارد. 

کتاب »یادداشت های ممنوعه« را بر اثر همین تأثیرات نوشتم.
اســتاکر معصومیت از دســت رفتة انسان معاصر اســت و کودکی ایوانف 
معصومیت کودکــی را به نمایش می گذارد. در مقدمة کتاب »یادداشــت های 

ممنوعه« اشاراتی به فیلم های تارکوفسکی داشته ام.
من، در واقع، با ســینمای تارکوفسکی و با فیلم استاکر در دهة 70 به سینما 
عالقه مند شدم و به تدریج فهمیدم سینما فقط روایت و یا نشان دادن یک ماجرا 
و حوادث یک داستان نیست؛ بلکه فلسفه ای فرا روایتی برای خودش دارد. که 

در الیه های نمادین آن پنهان است.
اصاًل سینما خودش زندگی و فلسفة زیستن به شکل روایت تصویری است.
روبر برســون هم تأثیر زیادی روی من گذاشت. او زبان سینما را دگرگون 
کرد و بــا هنر حذف کردن و هنر غیاب و نفی، حضور تماشــاگر را فاعلیت 
بخشــید. من از او آموختم که برای خلق کردن باید حذف کردن را یاد گرفت 
و بــرای اثبات کــردن باید نفی کرد و برای حضور یافتن باید غایب شــد. او 
در اغلب فیلم هایش برای اینکه نقش فعالی به تماشــاگر بدهد، حساس ترین 
صحنه های فیلم را از دید تماشــاگر غیب می کند تا بیننده با ذهن خالق خود 
آن صحنه را به همراه کارگردان به سبِک خود خلق کند، نه اینکه آن را از پرده 
سینما منفعالنه کسب کند! او همه چیز را از صحنة نمایش غیب می کند تا ببینده 
با ذهن و خالقیت خود آن را در صفحة دل حاضر کند و این همة هنر آموزش 

و تربیت است به شیوة سقراطی!
برســون جملة معرفی دارد که می گوید: »ما نه از راه افزودن، بلکه از طریق 
کاســتن خلق می کنیم.« و در جایی دیگر می گوید: »گوش خالق تر از چشــم 
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اســت!« یعنی وقتی چیزی را می شــنوی که آن را نمی بینی، مجبور می شوی 
تصویــر آن را در ذهن خود خلق کنی! پس با حذف کردن تصویر، می توان آن 

را در ذهن تصویر کرد و این موجب تقویت نیروی خالقیت می شود.
 هر فیلمی که می دیدم، بعدش می رفتم ده ها تحلیل و تفسیر آن را می خواندم. 
زبان نقد ســینما فاخر است. خواندن این نقدها مرا با نشانه شناسی و الیه های 
نمادین و نامکشــوف جهان هنر آشــنا کرد. من تربیت نشانه شناسانه را از راه 
ســینما آموختم. در واقع، »رویکردی نمادین به تربیت« را از سینما آموختم. به 
این معنی که به جای تربیت از راه کالم، می توانیم از نمادها استفاده کنیم. بعد 
از آن بــود که کتاب »رویکرد نمادین به تربیت دینی« انتشــارات قدیانی را با 
آموخته هایم از ســینما نوشتم. به این معنا که نمادها محرکی بشوند تا از طریق 

آن ها ما به  ازای درونی مان را بیدار کنیم. 

نشانه شناسی یا رمزگان شناسی

هنِر آموزش رمزگشــایی نیست، بلکه رمزگذاری نشانه وار است تا مخاطب 
خود به سبک فهم خود معنا را کشف و خلق کند و این یعنی آموزش تفکر و 
خالقیت از نوعی دیگر! من سال های سال در نشست های تخصصی معناشناسی 
و نشانه شناســی شــرکت می کردم تا به راز و رمز نشانگان و تنش های معنایی 

)Semantic Tension( و گفتمان ها و پادگفتمان های آن پی ببرم.
زیــرا خوانش یک متن چیزی فراتر از رمزگشــایی دال ها و مدلول های یک 
متن در قالب نشانه هاســت و نشانه شناســی فضایی ســیال و روان و در عین 
حال، نامتعین را در اختیــار مخاطب قرار می دهد تا متن را فراتر از پیش متن 
و بینامتنیت درک کند. همچون پازلی که هرکس به ســبک خود قطعات آن را 

می چیند و تصویر تازه ای خلق می کند.
در نشانه شناســی با ژُرژ پوله در نقد مضمونی آشنا شدم. نظریات سوسور، 
اریک الندوفســکی، لِوی استراوس و گریماس را بسیار کاویدم و به خصوص 
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از مقاالت اریک الندوفســکی، چیزهای زیادی در نشانه شناســی آموختم. او 
نظریه ای در باب هستی شناسی تعاملی دارد به نام چهار طریق هستی، یا چهار 
طریق نظام معنایی و تعاملــی در زندگی. این نظریه نگاه مرا به تقدیر و تدبیر 
عوض کرد. این که ما می گوییم: »توکل بر خدا، یعنی چه؟ در کتاب خوشبختی 
چه چیزی نیســت، در این باره در حّد فهم کودکانه و برداشت های غیرمستقیم 
خودم توضیــح داده ام. چهار طریق نظام مندی  و الگوهــای فضیلتی ـ رذیلتی 
را شــرح داده ام. وقتی مــا تدبیر می کنیم، تقدیر را از دســت می دهیم. این که 
می گوینــد: »ان اهلل یقدر و العبد یدبر.« خیلی زیباســت. این حدیث می گوید 
تدبیر بنده باید منطبق با تقدیر خدا باشد. اساسًا کافر بودن یعنی حقیقت تقدیر 
و قانون هستی را نادیده گرفتن! و توکل یعنی تن دادن به آن چه از پیش تقدیر 

شده است!
]این یعنی[ خروج از نگاه تک ساحتی و خطی و ورود به سامانه های سرگردان 
و نامتعین غیرخطی و شــبکه ای ســیال از جهان هستی که باید همه چیز را با 
یک نگاه فرامفهومی و نگاه به اصطــالح کوانتومی دید. در فیزیک از کوانتوم 
تأثیــر زیادی گرفته ام که نگاهم را از نگاه ذره ای به نگاه موجی و بالعکس و یا 
حتی دوگانة یگانه بین تبدیل کرد؛ یعنی نگاه پویا و ایهامی به جای نگاه ایستا و 
مکانیکی. تربیت انسان نیز همین گونه باید باشد. نوعی رویکرد پارادوکسیکال 
که مثاًل از نظم، بی نظمی زاده می شــود و از بی نظمی، نظمی باالتر، و این طرز 
تفکر، منجر به تألیف کتاب »نظم پریشان« )گفتمان متناقض نما در تربیت( شد. 
هر چیزی که هســت، در همان حال نیست و اول هر چیز همان آخر آن چیز 
اســت. این نوع نگاه را می توان تا اندکی اغماض از طریق نظریة کوانتوم درک 

کرد. چگونه است که آن که اول است، آخر هم باشد؟
کوانتوم قابل بیان نیست. خود واضع و کاشف نظریة کوانتوم نیلزبور )١960( 
گفته است هر کس بگوید »کوانتوم را فهمیده ام قطعًا نفهمیده است.« تا بخواهی 
بفهمی، آن را از دســت می دهی. شاید همان نظریة کلیدی »دازاین« در فلسفة 
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هایدگر باشــد. هایدگر در کتاب هســتی و زمان واژه ای به نام دازاین به کار 
می برد که یک اصطالح کوانتومی است. این جا و آن جا. یا معادل همان  شعری 

که مولوی می گوید: 
این جاستم آن جاستم، هم زیر و هم باالستم.

 یا آن جا که می گوید: 
کی شود این روان من ساکن  

این چنین ساکن روان که منم  
این باعث شــد که من نگاهم به پدیده های هســتی و نیستی و خوشبختی و 

بدبختی و سایر مفاهیم نگاهی کوانتومی شود.
مثاًل خوشبختی زمانی به دست می آید که ازش فرار کنی. اگر دنبال بدبختی 
بروی، بدبختی فرار می کند. بهشت از آِن کسانی است که در تمنای آن نیستند. 

به قول صائب: 
عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت     او ندانست که در ترک تمناست بهشت

وقتی سعی می کنی خوشبخت باشی، به سوی بدبختی کشانده می شوی.
کتابي اخیراً منتشــر شــده اســت با عنوان: »Sod calm ،Get angry« یعنی 

بی خیال خونسردی، عصبانی نشو!! 
اگر ســعی کنی که عصبانی باشــی، عصبانیت می رود. ناخودآگاه یک چنین 
کارکرد معکوسی دارد. فرق اراده هوشیار و ناهوشیار یعنی این. حاال اراده کن، 
نمی شــود. هر چیزی باید به طور غیرارادی دربیاید. تنها راهش این است که 
دنبال آرامش و خوشــبختی نروی. به قول مولوی: جملة بی قراری ات از طلب 

قرار توست
طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت!

اگر به دنبال بی قراری باشی در این بی قراری قرار می گیری و آرام می شوی!
حافظ هم به گونه ای دیگر می گوید:

با دالرامی مرا خاطرخوش است                  کز دلم یک باره بُرد آرام را
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تئاتر

در تئاتر غرب یکی از مهم ترین جریان های کالســیک »ادبیات معناباختگی« 
یا ابســورد )Absurd( مرا به فراسوی معنا ســوق داد؛ چیزی عاری از مفهوم، 
بریده و جدامانده از ریشه های مذهبی و ماوراءالطبیعی و درنیافتنی و بی فایده؛ 
آدمی گمشــده در این جهان که تمامی اعمالش بی معنی می شود. تا آنجا که در 
اثر مطالعات آثار ساموئل بکت و اوژون یونسکو نگاهم به معنای زندگی تغییر 
کرد و کتاب »روان درمانی سلبی« )یا چگونه معناگرا نباشیم( را در تأثیرپذیری 
از این گفتمان نوشتم. پنج شش سال قبل در تالش بودم که این نحله های تفکر 
پوچ گرا مثل ســاموئل بکت چه می گویند. مدتی نمایشنامه های ساموئل بکت 
مثل در »انتظار گودو« و روزهای خوش را دیدم. متوجه شــدم که ظاهراً اینها 
پوچ گرا هستند. ]یعنی می گویند[ این زندگی که به آن دل بسته ایم بی معناست. 
ولی در واقع اینها زندگی فعلی و واقعیت کنونی را که به آن دل بســته ایم و به 
آن معنا می دهیم، پوچ می دانند و بی معنا می شــمرند. به این نتیجه رسیدم که ما 
نمی توانیــم در این زندگی معنایی بیابیم. مگــر آنکه به معبودی مثل خدا باور 
داشــته باشــیم. این زندگی دنیوی واقعًا پوچ است. قرآن هم می گوید دنیا لهو 
و لعب اســت. با خروج از این معنایی که به زندگی ساختگی داده ایم، به معنا 
می رسیم. از این منظر این پوچ گرایی به معنای دقیق آن نوعی معناگرایی است. 
این باعث شد که به این فکر برسم که معنای زندگی را در پشت صحنة زندگی 
می یابیــم و نه در بطن خود این زندگــی. و مقدمه معناگرایی در زندگی، پوچ 

دانستن زندگی است!
آشنایی با تئاتر و ادبیات ابسورد و پوچ گرای اوژن یونسکو، بکت، آلبر کامو، 
هدایت و کافکا براساس همان قاعدة تعرف االشیاء باضدادها مرا معنایاب کرد. 
در واقع، خالصه اش این است که کسی که به پوچی زندگی برسد، می تواند به 

معنای زندگی فراتر از معنادهی های کاذبی برسد.
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موسیقی

در مورد موســیقی مدتی کتاب های نقد موسیقی می خواندم و بارها و بارها 
نقش موســیقی بالنده و معنوی را در تعالی عواطف و احساسات آدمی مطالعه 
می کردم و در نتیجه، کتابی نوشــتم به اســم »آوا و نــوا در تربیت« یا تربیت 
موســیقایی که در حال حاضر چاپش تمام شــده است. در بخشی از سال های 
دهة هفتاد ســخت درگیر راز و رمز موســیقی متعالی شــده بودم. به این فکر 
رســیدم که بیاییم تربیت را موســیقایی کنیم. موسیقی کالم، موسیقای شنیدن، 
موســیقای نگاه کردن، موسیقای راه رفتن... موسیقی روئیدن درخت و گیاه، به 

قول سهراب: مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقِی روئیدن
در واقع، جهان هســتی موزون و آهنگین اســت. همه چیــز در این جهان 

موسیقایی است.
مؤمنـان گویـند کآثـار بهشــت

نغــز گردانــیـد هـر آواز زشــت
ما هـمه اجزای آدم بوده ایم

در بهشت، آن لحن ها بشنوده ایم
گرچه برما ریخت آب و گل شکی

یادمــان آمــد از آن ها چــیزکی
ْحمِن الَّذیَن یْمُشــوَن َعَلی   در قرآن آیه ای هســت که می فرماید: »َو ِعباُد الَرّ

اْلَْرِض َهْونًا«
و بندگان )واقعی خدای( رحمان کسانی هستند که بر )روی( زمین با آرامش 

و فروتنی )هماهنگ با آهنگ هستی( راه می روند.
»َهْونًا« در این جا موسیقی رفتار و راه رفتن موزون و متوازن و زیبایی شناسانه 
است. هماهنگی با آهنگ فطرت است. اما کیست که قادر به خلق چنین آهنگ 

دل انگیز و سحرآمیز باشد تا با آهنگ هستی هماهنگ گردد؟ 
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در کتاب آوا و نوا بحث مفصلی کرده ام که چگونه با موسیقی می توانیم روح 
و روان را تعالی بخشــیم و ذهن را آزاد کنیم، روان را روان کنیم، فکر را بسط 

بدهیم، و یا خالقیت را در سپهر بی کران آن افزایش بدهیم.
 من خودم مدتی کالس های سنتور و سه تار می رفتم. بعد، به دلیل اشتغاالت 
زیاد کنار گذاشــتم. موقعی که دانشجوی فوق لیسانس بودم، دو سال مرخصی 
بدون حقوق گرفتم. مدتی به صورت نیمه وقت در یک شــرکت نمایشگاهی 
که متعلق به یکی از دوستانم بود، کار می کردم و در واقع، برای نمایشگاه های 
مختلف غرفه ســازی می کردیم. در اوج درس و کار و سختی های آن دوران به 

یک آموزشگاه موسیقی و سه تار می رفتم و تمرین می کردم.
اما به ســبب مزاحمتی که برای همسایه ها پیش می آمد )در خانة اجاره ای و 
تنگ و محدود( نمی توانستم تمرین کنم و باید به جای خلوتی، بیرون از خانه 

می رفتم این بود که آموختن موسیقی را رها کردم.

روان شناسی

در دانشگاه، رشتة روان شناسی را برگزیدم. همزمان با مطالعات عرفانی، نگاه 
آکادمیک به یافته های شخصی و شهودی و ذوقی پیدا کردم.

در دورة ارشــد چون با متدلوژی تحقیق و روش علمی آشنا شدم، خیلی از 
مطالعات مکاتب روانکاوی روان شناسان بزرگ مثل یونگ، اریکسون و راجرز 
و فروید را فیش برداری کردم و مطالعة تطبیقی کردم با ادبیات عرفانی خودمان. 
پیونــدی بین نظریات نوین روانکاوی بــا عرفان خودمان پیدا کردم. دیدم بین 
عرفان ما و بسیاری از دریافت های یونگ، اریکسون راجرز، رولومی و... وجوه 

اشتراکی هم هست.
خیلی از یافته های این روان شناســان دربارة تحلیل شخصیت و واکاوی های 
درون نگرانه ای که در ارتباط با ناخودآگاه دارند، نشــان می داد که به آدمی باید 
چیزی فراتر از آنچه در خودآگاه او هســت، نگریسته شود. در انسان الیه های 
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پنهان و مخازن دســت نخوردة ناهشیاری وجود دارد که باعث شد بروم سمت 
روان شناســی انسان گرا با گرایش شرق شناســانه. به خصوص که یونگ و آلن 
واتــز هم در این زمینه کار کرده بودند. روی اســطوره ها و تبارپژوهی نمادها 
و ناخــودآگاه جمعی و کهن الگوها یا ســرنمون ریخت های دیرینه، مطالعات 
عمیق کرده بودند و من احســاس کردم که تالقی دو اقیانوس شــرق و غرب 
)مرج البحرین یلتقیان( وجود دارد و می توان پلی بین شــرق و غرب زد. یعنی 
بازتولید شرق در غرب و غرب در شرق! چندین هزار یادداشت از این مطالعات 
روی فیش های کاغذ کاهی جمع کرده بودم که متأســفانه در اسباب کشــی و 

جابه جایی های مکرر نابود شدند.
در ذهن خودم می خواســتم بیــن یافته های متدلوژیک غربــی با یافته های 
شــهودی شرقی یک ارتباط معنی دار برقرار کنم؛ کاری که داریوش شایگان به 
خوبی و با تسلط تحســین برانگیز انجام داده است. به علت برخی گرفتاری ها 
و دلمشــغولی های دیگر، بعدها از آن وادی خارج شــدم و این اشتیاق شدید 
به ردیابی تفکرات عرفانی شــرق در روان شناسی شرقی غرب متوقف شد. اما 
این مطالعات کمک کرد که متوجه شوم که ما هر چه رشد می کنیم، کوچک تر 
می شویم. و هر قدر بیشتر پیش می رویم باید به عقب بازگردیم! بنابراین، باید 
هــم به لحاظ فردی و هم به لحاظ نوعی برگردیم به خویشــتن خویش و به 
بلنــدای عمیق کودکی. ما در دوران کودکی گنــج عظیمی از ناخودآگاه داریم 
که هرچه بزرگ تر می شــویم، آن را از دست می دهیم. این مطالعات ناخودآگاه 

عرفانی و رازآلود و آگاهی رازآلود با خودآگاه ما متفاوت است.
ما یــک ناخودآگاه فردی داریــم و یک ناخودآگاه جمعی کــه اگر با نگاه 
اســطوره ای و نمادشناسانه با آن مواجه شویم، به جهان اشراق و الهام و تجربة 
ناب و به قول مزلو، به اوج تجربة قدســی دســت می یابیم و شاید این همان 

چیزی است که اسمای الهی هم از آن بیرون می آید.
دیدگاه مرحوم احمد فردید، فیلســوف شــفاهی ایران معاصر، هم به این 
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تفکــر نزدیک بود. شــرح مختصــری از این دیدگاه را می توان در ســری 
مجالت موقف )ســالنامة فرهنگی هنری ارشــاد( مطالعه کرد. او تاریخ را 
تبارپژوهانه دیده و معتقد اســت در هر دورة تاریخ یکی از اســمای الهی 
تبلور پیدا می کند. براســاس آیة: تلک االیام نداولها بین الناس )عمران/ ١۴0(.  

بگذریم.
به هر حال، عرفان و تاریخ و روان شناسی همچون رودخانه هایی هستند که 
به هم می رســند. خود انســان هم در هر دورة تاریخی به یکی از اسمای الهی 

نزدیک می شود.
ناخودآگاه جمعی تا جایی عمیق می شــود که الهام و وحی را هم در یک 
ســطح تقلیل یافته در برمی گیرد. الهام شــعور پنهان و یا ضمیر نامکشوف، 
خمیرمایــة ازلی و ُمثُل افالطونی واژگانی هســتند که ناخودآگاه جمعی به 

معنای خمیرمایه ازلی فطری را در برمی گیرند. 
انســان الیه هایی از وجود دارد، مثل الیه های آســمان که در قرآن آمده نماد 

الیه های وجودی ماست.
به قول شیخ شبستری: زهرچ آن در جهان از زیر و باالست 

مثالش در تن و جان تو پیداست
الذی خلق سبع سماوات طباقًا )ملک/ ٣(.

هفت، عدد کثرت اســت. همه چیز الیه الیه اســت. خود قــرآن هم یادنامة 
ماســت )کتابًا فیه ذکرکم(. قرآن بطــون دارد و همچنان که وجود ما هم بطون 

دارد.
ناخودآگاه جمعی یعنی همة تجارب بشــری. هر چه الیه عمیق تر می شود، 
وجوه اشتراک زیادتر می شــود. باستان شناسان نقاشی هایی در غرب مربوط به 
هزاران ســال قبل پیدا کرده اند که همزمان در شرق هم مشابه آن وجود داشته 

است.
برای مثال مایستر اِکهارت آلمانی و مولوی همزمان مفاهیمی را در دورة خود 
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مطرح کرده اند که مشابه هم هستند. با اینکه هیچ کدام همدیگر را نمی شناختند. 
این هــا از همان ناخودآگاه جمعی برمی آید. یکی به نثر گفته و دیگری به نظم؛ 
یکی از دیار غرب و دیگری از دیار شرق آن را بیان کرده و به گونه ای که گویا 

از روی هم تقلب کرده اند.
ناخودآگاه جمعی بشــر به گونه ای است که هر چه به الیه های باالتر می آید، 
وجوه افتراق بیشــتر می شــود و برعکس، هر چه عمیق تر می شــود، یگانه تر 

می شود. به آن جا که سعدی می گوید: 
بنی آدم اعضای یک پیکرند                      که در آفرینش ز یک گوهرند

درخت صدها شــاخه دارد، اما در بذر یکی اســت. انسان در سطح الیه الیه 
است و هر چه به فطرت نزدیک می شود، به یک بشریت واحد می رسد: »کاَن 
ــریَن َو ُمنِْذریــَن َو أَنَْزَل َمَعُهُم الْکتاَب  النَّاُس ُأمًَّئ واِحَدًئ َفبََعَث اهللُ النَّبِییَن ُمبَِشّ
بِالَْحــِقّ لِیْحکَم بَیَن النَّاِس فیَما اْختََلُفوا فیــِه«؛ مردم یک امت بودند؛ پس خدا 
پیامبران بشارت دهنده و ترساننده را بفرستاد، و بر آن ها کتاب بر حق نازل کرد 

تا آن کتاب در آنچه مردم اختالف دارند میانشان حکم کند. 
 به راستی شگفت انگیز است این آیة شریفه. به قول مولوی:

منبسط بودیم و یک گوهر همه
بی سر و بی پا بدیم آن سر همه

متحد بودیم و صافی همچو آب
یک گهر بودیم همچون آفتاب

چون به صورت آمد آن نور سره
شد عدد چون سایه های کنگره
کنگره بیرون کشید از منجنیق
تا رود فرق از میان این فریق

در این باره می توانید کتاب »تربیت به مثابة بودن« را مالحظه کنید. در آن جا 
مفصــل بحث کرده ام کــه چگونه ما از بود واحد خود بــه نمود متکثر تبدیل 
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شدیم!

در عرفان عملی

در دوره هایی از اواخر جوانی گاهی به تنهایی می رفتم کوه نوردی، در همین 
دربند تهــران و کوه های کلک چال و توچال و در میــان کوه و دره ها خلوت 
می کردم و دو ســه شب می ماندم و اعتکاف های خودخواسته انجام می دادم و 
گاهی ناگهان دچار وهم و خیاالت می شــدم و به یک دریافت های هراسناک 
و شــاید مالیخولیایی می رسیدم که گفتنی نیســت. ولی نگاهم به جهان شکل 
دیگری می شــد. تنهایی و گرســنگی را تحمل می کردم و می خواســتم ببینم 

آخرش به کجا می رسم.
سال های گذشــته )در اوایل جوانی( گاهی هم برای خودسازی و یاد مرگ 
به غســالخانه ها و ســردخانه ها می رفتم و این جنازه ها و مرده ها را که آن جا 
می آوردنــد، می دیدم. با تجربــة دیداری و حضوری از فنا و بقای انســان و 
پوچی این جهان پندار و بقای آن جهان دیدار به نگاه های تازه ای می رســیدم؛ 
عملیاتی ترین روش ســیر و ســلوک. تا جایی که در جهانی از تعلیق به ســر 
می بردم تا از زندگی روزمره و اکنون زدگی غفلت بار رها شوم. چون در حدیث 

است که »مردم خوابند، وقتی که ُمردند بیدار می شوند!«

نوشتن

اما در مورد نحوة تألیف کتاب ها شــاید باورناپذیر باشد که اغلب کتاب های 
من با یک نقطه و جرقّه آغاز شــده، با یک جمله و یا با یک دریافت ناگهانی. 
ناگهان یک جمله، شعله ای در من ایجاد می کند و من بسطش می دهم تا سیصد 

صفحه.
در واقع، کتاب های من براساس قصد و کوشش نبوده، بلکه اغلب با کشف و 
جوشش درونی و تا اندازه ای هم ناهشیارانه و وحشیانه پدیدار می شود. هرچند 



140

اهل کشــف و شهود نیستم، اما بســیاری از نوشته های من از یک واژه یا یک 
مفهوم کلیدی آغاز شــده است و من از آن جا شروع کرده ام و ناگهان تبدیل به 
یک مقاله و بعد تبدیل به کتاب شده، بی آنکه از قبل چنین قصدی داشته باشم.
مثاًل آخرین کتاب من در »ستایش هیچ آموزی« است )تعلیم و تربیت تنزیهی(. 

که با مشاهدة یک بیت شعری از بیدل مرا به نوشتن آن واداشت: 
گفتیم از چه دانش سبقت کنیم بر خلق   تعلیم »هیچ بودن« فرمود موبد ما

این شعر ناب برای من خیلی تکان دهنده بود. آن هم در این فضای تعلیم وتربیت 
ســبقتی و رقابتی و گفتمان مقایسه و مسابقه های مرضی که هرکس می خواهد 
به قیمت قربانی کردن دیگری، از دیگران ســبقت بگیرد. این نوعی شهود در 
گفتمان تعلیم وتربیت ســلبی و یا تنزیهی بود. به قول سهراب سپهری: ما هیچ، 
ما نگاه! خیلی حرف توی این عبارت هســت. نشستم و شروع کردم به بارش 
افکارم و شــد کتاب در ســتایش هیچ آموزی تا بلکه دست از این رقابت های 

خودخواهانه برداریم.
 محتوای کتاب این است که اگر بتوانی ذهنت را با سالح تزکیه و تقوا خالی 
کنی )یعنی آینه کنی(، آن گاه واقعیت را همان گونه که هست ـ و نه آن گونه که 
می خواهی و می فهمی ـ به راستی درمی یابی. لذا هیچ آموزی بزرگترین فضیلت 
دانایی اســت. این حکمت »هیچ آموزی«، »همه چیز« را به حکمت بدل کرد و 
باعث شد که کتابی در حدود دویست سیصد صفحه در »ستایش هیچ آموزی« 
بنویسم. این کتاب را انتشارات قدیانی چاپ کرده است و شاید این آخرین اثِر 

»این کمتر از هیچ« باشد! 
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بخش دوم
اندیشه

تربیت در برابر طبیعت 
میزگرد اول

بررسی آرا و اندیشه های تربیتی

پرهیز از تجويز و تجويز پرهیز 
میزگرد دوم

آسیب شناسی آموزش وپرورش ایجابی
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بازخوانی و نقد و بررسی آرا و اندیشه های دکتر عبدالعظیم کریمی هدف این جلسه است. 
آرای تربیتی ایشان در حدود ۴۴ کتاب، ده ها مقاله و ۳6 پژوهش نشر و پخش شده  است. 
این تنوع آثار و دقایق ظرایف اندیشــه های تربیتی که در طول سال ها بازاندیشی متحول 
شده  است از یک ســو و ترکیب اندیشه با عمل و تجربه زیسته در حوزة تعلیم وتربیت و 
نیز انس الفت دکتر کریمی با صاحب نظران برجستۀ تربیتی جهان و عرفان و تعلیم وتربیت 
اسالمی از سوی دیگر، هندسه خاصی به افکار و آرای ایشان بخشیده که درک و دریافت 
آن ها را دشوار می کند. به همین دلیل از چند تن از پژوهشگران حوزه تعلیم وتربیت دعوت 
شــده  است با در میان گذاشتن تأمالت و ســؤاالت خود با دکتر کریمی ما را در تحقق 
چنین هدفی یاری کنند. حجت االســالم دکتر علی رضا صادق زاد قمصری، عضو هیئت 
علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات 
آموزش وپرورش در کنار دکتر فریبرز بیات دانش آموختۀ جامعه شناسی و سردبیر فصلنامه 

رشد آموزش علوم اجتماعی در این میزگرد حضور داشتند.  

بیات: ضمن عرض ســالم و احترام و خیرمقدم خدمت اســتادان و سروران 

گرامی، همچنان که مستحضرید موضوع بحث ما نقد و بررسی آرا و اندیشه های 
تربیتی دکتر عبدالعظیم کریمی اســت. تا ابعاد آشــکار و نهان اندیشه های ایشان 
تشــریح و تبیین شود. ســعی ما بر این است که موضوع را در سه محور بررسی 

تربیت در برابر طبیعت 
میزگرد اول

بررسی آرا و اندیشه های تربیتی
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کنیم؛
١. مبانی نظری اندیشــه های دکتر کریمی و آنچه از آن به عنوان تربیت سلبی یا 

تقوای تجویز نام برده می شود؛
۲. آسیب شناسی نظام تعلیم وتربیت از چنین منظری؛ 

٣. راهکارهای عملی تحقق چنین ایده هایی.
اینکه راه حل چیســت و چه باید کرد و یا با تأسی از نگاه سلبی و پرهیزی چه 

نباید کرد.
بحث را با دکتر کریمی آغاز می کنیم و از ایشان تقاضا داریم آخرین یافته ها و 
آرا و اندیشــه های تربیتی خود را با دوستان و استادان حاضر در میزگرد در میان 

بگذارند تا زمینة بحث و گفت وگو فراهم شود.

کریمی: صحبت های آقای دکتر بیات نشان می دهد )غیر از تعریف و تمجیدي 

که از روي لطف و کرامت اظهار فرمودند و بنده الیق آن نیستم( که در فهم نوع 
نگاه و نگرش این حقیر به تعلیم وتربیت خیلی خوب با مطلب درگیر شــده اند و 
گویا با نگاه غریزی من به خوبی خو کرده اند و بازتاب علمی آن را فراتر از انتظار 

بنده بیان کردند. 
آقای دکتر صادق زاده هم بر من منت گذاشته و براي نقد و راهنمایي در اینجا 
حضور یافته اند تا با نکته ســنجی عالمانه، اندیشه های کودکانة مرا بشنوند و نقد 

کنند. این اوج تواضع و شخصیت ایشان را نشان می دهد.
جناب آقای دکتر حســنی هم که از دیرباز قرابتی با این افکار دارند و در عین 
حال نقدهایی، که سخت مشتاق شنیدن نظرات راهگشاي ایشان و دوستان دیگر 
هســتم و افتخار می کنم که در چنین جمعي و محفلي به بهانه میزگرد و نشست 

حضور یافته ام.
نکتــة دوم اینکه من همین جا تأکید کنم که به هیچ وجه خود را نه صاحب نظر 
می دانم و نه متفکر. من فقط یک کودک نوپای نق زن هستم که با ذهن وحشی که 

ما معموالً با 
پیش فرض هايی 
با کودک مواجه 
می شويم که ماهیت 
و محتواي تربیت 
را شكل می دهد؛ از 
جمله اينكه برخي 
کودک را مخزنی 
 )Tanker( خالی
تلقي می کنند 
که بايد توسط 
بزرگسال پر شود و 
برخي آن را 
معدنی از استعداد 
)Thinker( و گنجي 
از طال و نقره 
می دانند که بايد 
از درون کاويده و 
کشف شود
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شــاید خودم هم  چندان نسبت به چیزهایی که می گویم، هوشیار نباشم و بیشتر، 
این کلمات و نظریات ناهشیارانه مرا می گوید، تا من کلمه و نظریه ای را بگویم. 
حاال چند دقیقه ای دربارة دیدگاه خودم توضیح می دهم تا اگر دچار خطا و ناروایي 

هستم مرا اصالح کنند. 
نظر من این اســت ما در نظام تعلیم وتربیت قبل از هر چیز باید پیش فرض ها 
و انگاره هــای بنیادین خودمان را در مواجهه با امر تربیت و رابطه آن با فطرت و 
طبیعت شناسایي کنیم. در واقع اول باید نسبت »تربیت« و »طبیعت« را مشخص 
کنیم. اینکه آیا تربیت باید تابع طبیعت باشد یا طبیعت تابع تربیت، یک اصل است. 
ما معموالً با پیش فرض هایی با کودک مواجه می شویم که ماهیت و محتواي تربیت 
را شــکل می دهد؛ از جمله اینکه برخي کودک را مخزنی خالی )Tanker( تلقي 
می کنند که باید توسط بزرگسال و یا معلم پر شود و برخي آن را معدنی از استعداد 
)Thinker( و گنجي از طال و نقره می دانند که باید از درون کاویده و کشف شود 

 .)Thinker در برابر تینکر Tanker در واقع تانکر(
 برخي هم کودک را موجودي پلید و وحشي و درنده می دانند که باید با تنبیه و 
کنترل و هدایت بیروني به راه بیاید و برخي هم او را همچون تابلویي سفید و پاک 

می دانند که باید توسط دیگران نقاشي  و طراحي و شکل دهي شود.
اما تصور غالب در جامعة ما این است که والدین سعی می کنند کودک را مطابق 
خواست و اراده خود تربیت کنند و شکل بدهند. به نظر من خطا از همین پیش 
فرض های نادرســت از طبیعت کودک و نوع نگاه به تربیت آغاز می شود. دربارة 
نسبت تربیت با طبیعت از نظر فلسفی و انسان شناسی دو دیدگاه متعارض به نام 
H&S وجود دارد که مخفف نام هابز و اســپینوزا، دو فیلســوف برجسته، است. 

هابز می گوید طبیعت انسان گرگ است و ما باید با تربیت و تنبیه او را آدم کنیم. 
اســپینوزا کاماًل برعکس می گوید؛ که طبیعت انســان پاک است و ما قرار نیست 
کاری کنیم بلکه همه تالش ما باید معطوف به حفظ فطرت پاکي باشد که کودک 
با خود دارد. در واقع وظیفه ما اولیا و مربیان به قول سهراب سپهری فقط و فقط 

برخي هم کودک 
را موجودي پلید 

و وحشي و درنده 
می دانند که بايد 

با تنبیه و کنترل و 
هدايت بیروني به 
راه بیايد و برخي 
هم او را همچون 
تابلويي سفید و 

پاک می دانند که 
بايد توسط ديگران 
نقاشي  و طراحي و 

شكل دهي شود
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این است که، »آب را گل نکنیم«.
باید مراقب باشیم که این سرچشمة فطرت را آلوده و دست کاری نکنیم. چون 
همة چیزهایی که ما در بزرگسالی آرزو داریم به آن ها برسیم، کودک در درون خود 
دارد. ما فقط باید سعی  کنیم که با الهام از شعار سلبی »ال اله« نگذاریم آلوده شود. 
این عبارِت »آب را گل نکنیم« نماد دیدگاهی ناب و توحیدي و فطري نسبت به 
طبیعت کودک اســت. به بیان دیگر، کودک به محض اینکه متولد می شود، همة 
آنچه را ما آرزو می کنیم که در جریان تربیت به آن برسد به شکل بالقوه در درون 
خود دارد ولی این داشــته های خود آورده در ایستگاه های تربیتی خانه، مدرسه 
و جامعه به تدریج نابود می شــود تا به پایانة زیستی اجتماعی می رسد، آنگاه این 
امانت پاک و صادق و یک رنگ و شاداب به موجودی ریاکار، دروغگو و دلمرده 

و واخورده تبدیل می شود. 
پس منظور از تربیت پرهیزی، که دکتر بیات فرمودند، همین اجتناب هوشمندانه 
و مراقبت فعاالنه است و نه پرهیز انفعالی و بي خیالي. یعنی اگر من بخواهم یک 
تربیت تجویزی انجام بدهم شاید صد واحد انرژی بخواهد، اما اگر بخواهم تربیت 
پرهیزی انجام بدهم، نیازمند هزاران برابر مسئولیت و تعهد است. این طور نیست 
که ما بگوییم هیچ کار نکنیم و درِ تعلیم وتربیت را ببندیم. »آب را گل نکنیم«، یعنی 
من باید لحظه به لحظه مراقب باشم که کسی در این آب پاک و زالل، آشغال نریزد 
و آلوده نشود؛ مثل برف پاک کنی که دائم با رفع و دفع آنهم با دور تند روي شیشه 
ماشین را پاک می کند. بنابراین، تربیت پرهیزی هزاران برابر انرژی و مسئولیت و 
مراقبت بیشــتر از تربیت تجویزي می خواهد و مقصود از این نوع تربیت، انفعال 
و واگذاری و رهاسازی به معنای منفی نیست. این یک دیدگاه است. در اینجا ما 
گفته ایم تربیت یعنی تالش بی وقفه برای »از دست ندادن« آنچه »داریم«. من اگر 
می خواهم راست گویی و کنجکاوی خود را از دست ندهم، باید بسیار تالش کنم. 
تا صداقت کودکي خود را از دست ندهم بنابراین، همواره باید سعی کنم آنچه را 
دارم از دست ندهم. این اصل و اساس تربیت پرهیزي است که هزاران بار بیشتر 

کودک به محض 
اينكه متولد 
می شود، همة آنچه 
را ما آرزو می کنیم 
که در جريان 
تربیت به آن برسد 
به شكل بالقوه در 
درون خود دارد 
ولی اين داشته های 
خود آورده در 
ايستگاه های تربیتی 
خانه، مدرسه و 
جامعه به تدريج 
نابود می شود تا 
به پايانة زيستی 
اجتماعی می رسد، 
آنگاه اين امانت 
پاک و صادق و يك 
رنگ و شاداب به 
موجودی رياکار، 
درغگو و دلمرده 
و واخورده تبديل 
می شود
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از تربیت تجویزي نیرو و زمان و مراقبت و تالش می خواهد. 
در اینجا براي تقریب ذهن دوســتان به یکي از مشاهدات اخیر خود در سطح 
خیابان ها اشاره کنم. چند روز پیش در بزرگ راهی تبلیغی برای پارکت دیدم؛ در 
یک بنر بسیار بزرگ نوشته بود »سقِف آرزوهای شما زیر کف پای شماست. تغییر 
را از کف آغاز کنید.«!! چقدر این شعارِ زیبنده معّرف دیدگاه من نسبت به تربیت 
دروني اســت! این دقیقاً جان کالم و نکتة پنهان حرف من در امر تربیت پرهیزي 
و سلبي است. ســقف آرزوهای ما زیر کف پای کودکي ماست. »از خود بطلب 
آنچه خواهی که تویی« و یا به قول حافظ در آن غزل معروف »ســال ها دل طلب 

جام جم از ما می کرد«.
دومین سخن من این است که ما حق نداریم کودک را »تغییر« دهیم بلکه باید 
او را همانگونه که فطرتش حکم می کند »تأیید« کنیم. این راهبرد »تأیید« به جاي 
»تغییر« برگرفته از کتاب »تعلیم وتربیت در اسالم« اثر شهید مطهری است. ایشان 
پنجاه و اندي ســال قبل )پیش از انقالب( که گویا در انجمن اســالمی مهندسان 
آبادان ســخنرانی داشتند بحث ظریفی را در رابطه با تربیت فطري مطرح کردند. 
در زماني که کمتر نظریه پردازي درباره تربیت وجود داشــت ایشان تمایز بسیار 
هوشمندانه ایي را بین »تربیت« به معناي »تأیید« و »صنعت« به معناي »تغییر« ایجاد 
کردند که هنوز از تازگي و عمق دید برخوردار اســت یعني در فقر نظریه پردازی 
آن زمان، نظریه ای را مطرح کردند که به نظر من شبیه یک انقالب کپرنیکی است. 
فرمودند تربیت تغییر نیست، بلکه تأیید است. زیرا تغییر، کار صنعت است ولی 
تأیید کار تربیت اســت. آنجا مثال جالبي می زنند و می گویند که وقتی یک نجار 
یک ُکندة درخت را در دست می گیرد، در ذهنش مدل و طرحی دارد و می خواهد 
یک مبل یا صندلی از آن درســت کند. پس، متناسب با آنچه در ذهن خود دارد، 
آن تنه درخت را اّره می کند و می تراشــد تا به مدل ذهنی اش برســد. ما در مورد 
کودکانمان هم همین کار را می کنیم؛ منتها به جای اّره و چکش با تنبیه و تشویِق 
دست به کار شکل دادن کودک می شویم! یعنی کار صنعتی می کنیم. شهید مطهری 

ما حق نداريم 
کودک را »تغییر« 
دهیم بلكه بايد او 

را همانگونه که 
فطرتش حكم 

می کند »تأيید« 
کنیم. اين راهبرد 

تأيید به جاي تغییر 
برگرفته از کتاب 

»تعلیم وتربیت در 
اسالم« اثر شهید 

مطهری است
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می گوید تربیت تأیید است. البته تأیید به معناي تسلیم نیست. فرق است بین تأیید 
و تســلیم. راهبرد تســلیم یعنی کودک هرچه خودش می خواهد بشود و ما هیچ 
کاری نکنیم. اما تغییر یعنی هرچه جامعه یا بزرگسال می خواهد بشود و این هم 
غلط اســت. در واقع باید گفت تسلیم و تغییر اگرچه در تضاد یکدیگرند اما دو 
روي یک سکه اند زیرا از طبیعت و فطرت کودک فاصله می گیرند. اما در میان این 
دو، راهبرد تأیید یعنی هرچه او می تواند بشود، بشود؛ نه آنچه من می خواهم و نه 

آنچه او خود می خواهد. 
مرز رازناک و نازکی بین این ســه الیه وجود دارد که نباید خلط شود. لذا من 
سخت بر این باورم که کار ما تأیید طبیعت و فطرت است اما این تأیید به معنای 
انفعال نیســت، بلکه مثل همان برف پاک کنی است که دائم کار می کند تا صفحه 

فطرت تغییر نکند و بر روي آن چیزي نوشته نشود.
به قول مولوي: بر نوشته هیچ بنویسد کسي      یا نهاله کارد اندر مغرسي؟ 

این هم نکتة دوم که هدف تربیت نه »تســلیم« به خواهش های نفســاني و نه 
»تمکین« به باید های بیروني بلکه »تأیید« شایســتگي های دروني است و همین 
»تأیید« بزرگترین »تغییر« است! به قول ژان پل سارتر، تغییر یعنی آشکارگي و یا 

فعلیت یابي استعدادهای بالقوه. 
وجود کودک یک طرح ناگشــوده اســت که در تعامل با محیط پاک گشوده 
می شود. مثل یک پر طاووس که در آغاز بسته است اما با گشایش بال ها نقش و 
نگار او ظاهر می شــود و یا مثل این بادبزن های چینی که بسته است و شما فقط 
همان الیه ها را باز می کنید بي آنکه نقش و نوشته ایي بر روي آن بنویسد و بکشید. 
پس هرکس باید بر شــاکله و قواره فطري خود شکل بگیرد و ماهیت خود را 
بتند. ما حق نداریم به قول یونگ، تجربه های نازیســتة خود را به کودک تحمیل 
کنیم. این تحمیل یک نوع آزار دادن کودک )Child abuse( است. ما به نوعی از 
طبیعت کودک به نفع خواسته های نازیستة خودمان به عنوان یک ابزار سوءاستفاده 
می کنیم؛ اینکه قرآن می فرماید: »بَِأی َذنٍْب ُقتَِلْت«. یعني چه؟ شاید یکي از معاني 

هدف تربیت 
نه تسلیم به 
خواهش های 
نفساني و نه 
تمكین به بايد های 
بیروني بلكه تأيید 
شايستگي های 
دروني است 
و همین تأيید 
بزرگترين تغییر 
است! به قول ژان 
پل سارتر، تغییر 
يعنی آشكارگي ويا 
فعلیت يابي بالقوه
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آن همین کشتن رواني و نابود کردن استعداهاي خدادادي کودک توسط ما باشد 
امــا برخي از ما فکر می کنیم کــه این آیه متعلق به ١۴00 ســال پیش و دوران 
جاهلیت اســت که دختران را زنده به گور می کردند و دیگر مصداق ندارد. حال 
آنکه در زمان ما مصداق این آیه بیشتر است زیرا ما هم به نوعي فرزندان خود را 
قربانــي می کنیم و بخش عظیمي از درون مایه های فطري آن ها را با تعلیم وتربیت 
غلــط مدفون و نابود می کنیم. پس باید گفت به کدامین گناه ما هزاران بذر نهفته 
در فطرت کودک را نادیده می گیریم و فقط بذرهای »برســاخته« و نه »برخاسته« 
را طبق ســلیقه و نظر خودمان برجسته می کنیم و مابقي را محو و نابود می کنیم، 
برساخته یعني امور جعلی و بي ریشه که جامعة فعلی و مد زمانه آن را بر ما تحمیل 
می کند. ما بعضاً مثل برش کاران صنعتي قطعه ایي از یک سیستم را برجسته و بقیه 
قطعات را حذف می کنیم و یا مانند اطلس های کالبدشناسی که یک بخش از بدن 
را نشان می دهیم و مابقی را نادیده می گیریم؟ بنابراین این نوع کشتن نَرم و جنایت 

رواني هم می تواند مصداق دیگري از »بَِأی َذنٍْب ُقتَِلْت« باشد.
 براي دوری جستن از این »جنایت رواني« باید تقواي تربیتي پیشه کنیم. وظیفة 
اصلي مربیان و اولیا کنشگري سلبی است، و به جای راهبرد های ایجابی و تجویزی 
باید راهبرد تقــوا و پرهیز را در پیش گیرند. یعني بدانند که چه کارهایي »نباید« 
بکنند تا آنچه هست را نیست و نابود نکنند. مربی هم باید »تقوای تربیت« داشته 
باشد. اگر پدرها یا مادرها کاری کنند که بچه شان روزبه روز، از آن ها بی نیازتر شود، 
وظیفة خود را بخوبي انجام داده اند. معلمي که طوري کار مي کند که دانش آموزان 
روزبه روز از حضور او بي نیاز می شــود معلوم است که این معلم کار خودش را 
درســت انجام داده است و شاگردان خود را مستقل و خودگردان و خودرهبر بار 
آورده اســت، در مقابل معلمی که اگر یک لحظه در کالس نباشد نظم کالس به 
هم می ریزد معلوم اســت که او کارش را درست انجام نداده است او در حد یک 

ناظم خود را فروکاسته است.
 لذا به نظر من نافذترین معلمان و مربیان، غایب ترین آن ها هستند. آن هایي که 

بايد تقواي تربیتي 
پیشه کنیم. وظیفه 

اصلي مربیان و اولیا 
کنشگري سلبی 
است و به جای 

راهبرد های ايجابی 
و تجويزی بايد 

راهبرد تقوا و پرهیز 
را در پیش گیرند. 

يعني بدانند که چه 
کارهايي نبايد بكنند 

تا آنچه هست را 
نیست و نابود نكنند
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بدون ظهور فیزیکــي، حضور معنوي دارند و بدون نفوذ ظاهري، حضور باطني 
دارند. به همین ترتیب، مي توان گفت نافذترین والدین، غایب ترین آن ها هستند. 
زیرا هر قدر قدرت ظاهري آن ها کمتر شود قدرت معنوي آن ها بیشتر می شود و 
این عدم دخالت موجب می شــود تا فرزندان خود را مستقل و خودکفا احساس 
کنند و از وابســتگي انگل وار رها شوند. شــاید به مزاح بتوان گفت »موفق ترین 
فرزندان بي پدر مادرترین آن ها هستند«!! به همین سبب اغلب دانشمندان و بزرگان 
و چهره های برجسته تاریخ یتیم بوده اند و این یتیمي اجباري موجبات خوداتکایي 

و خودگرداني آن ها را فراهم آورده است. 
در بخش مســائل آموزشي هم می توان گفت »یاددهي«، مانع »یادگیري« است 
و هر قدر یاددهنده نامرئي تر باشــد یادگیرنده قوي تر یاد می گیرد. آموزشی قوی 
است که آموزش نباشد و همه چیز از طرف یادگیرنده باشد. یکي از صاحب نظران 
تعلیم وتربیت معاصر به نام آروبیندو می گوید: نخستین اصل در آموزش این است 

که هیچ چیز قابل آموزش نیست!
The first principle of true teaching is that nothing can be taught.

بیات: همین جا و قبل از آنکه اســتادان حاضر به بحث ورود کنند این نکته را 

یادآور شــوم که بعضی می گویند سخنان شما عرفانی، رمانتیک و شاعرانه است. 
استناد علمی شما برای چنین دیدگاه هایی چیست و کدام نظریه ها و صاحب نظران 

با چنین نظراتی همراه هستند یا از آن پشتیبانی و حمایت می کنند؟ 

کریمی: من براي رفــع نگراني این افراد مي توانم بــه جدیدترین نظریه هاي 

 یادگیــري در جهــان امروز اســتناد کنم از جملــه نظریه یادگیــري معکوس 
)Flipped Learning( و نظریه سازاگرایي یا ساختن گرایي )Constructivism( که 
مرکز ثقل این نظریه ها این اســت که یادگیري یک امر انتقالي و اکتسابي نیست 
بلکه با ساختن و بناکردن دانش توسط دانش آموزان است که یادگیري واقعي رخ 

به نظر من 
نافذترين معلمان و 
مربیان، غايب ترين 
آن هاست. آن هايي 
که بدون ظهور 
فیزيكي، حضور 
معنوي دارند و 
بدون نفوذ ظاهري، 
حضور باطني دارند 
به همین ترتیب، 
مي توان گفت 
نافذترين والدين، 
غايب ترين آن ها 
هستند. زيرا هر قدر 
قدرت ظاهري آن ها 
کمتر شود قدرت 
معنوي آن ها بیشتر 
می شود و اين عدم 
دخالت موجب 
می شود تا فرزندان 
خود را مستقل 
احساس کنند و از 
وابستگي انگل وار 
رها شوند
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مي دهد.
نظریه های جدیدی که امروز در قالب سازنده گرایي مطرح می شوند، به نوعی 
بازنمایی این دیدگاه و همان چیزهایی هستند که در متون دینی ما نیز آمده است؛ 
منتها چون به زبان روز نیستند گاهی عجیب و غریب می نمایند. مثاًل در حدیث 
مشــهور از امام علي )ع( که می فرماید: العلم علمان مطبوع ومســموع والینفع 
المســموع اذا لم یکن المطبوع؛ مراد از علم مطبوع، دانشی است که انسان با فهم 
و عقل سلیم و فطری خود آن را درک و کشف می کند یعنی خودمان شخصاً یاد 
می گیریم، و مراد از علم مسموع دانش هایی است که در حد حفظ اصطالحات و 
آشنایی با قواعد است و دیگران به ما یاد می دهند. شهید مطهری در توضیح این 
دو نوع علم می فرمایند مراد از علم مسموع، علم شنیده شده و فرا گرفته شده از 
خارج است اما علم مطبوع علمی است که از طبیعت و سرشت انسان سرچشمه 
می گیرد، علمی که انسان از دیگری یاد نگرفته و معلوم است که همان قوه ابتکار 

شخص است.
 نکته دیگري که باید مطرح کنم مسئله ارزشیابي در نظام آموزشي است بحثی 
که من چند ســال پیش در کنفرانس بین المللي »اسرار دانش« مطرح کرده ام این 
بود که ارزشیابی های کنوني نوعي تقلب پنهان است. زیرا این نوع ارزشیابی یعنی 
محدود کردن دامنة معلومات به اهداِف از پیش تعیین شده؛ یعني ما ذهن و گستره 
یادگیري دانش آموزان را به اهداف از پیش تعیین شده محدود و محصور می کنیم. 
این هم نوعی تقلب رســمی اســت. چون به دانش آموزان القا می کنیم که همان 

پاسخ هایي را بدهند که ما به آن ها داده ایم!
در حالي که ارزشــیابی باید به جای پاســخ مداری، سؤال مدار باشد. من چون 
آمار و روش تحقیق درس می دهم در اغلب کالس ها از دانشــجویان می خواهم 
که به جاي پاســخ دادن به ســؤاالت کتاب، به طرح پرسش های تازه بپردازند.به 
دانشجویان می گویم در این کالس هر کسی که سؤال بکند نمره دارد. اول خیلي 
تعجب می کنند می گویند چقدر خوبه استاد! سؤال که راحت است، جواب دادن 

ارزشیابی های کنوني 
نوعي تقلب پنهان 

است. زيرا اين نوع 
ارزشیابی يعنی 

محدود کردن دامنة 
معلومات به اهداِف 

از پیش تعیین 
شده؛ يعني ما ذهن 
و گستره يادگیري 

دانش آموزان را 
به اهداف از پیش 

تعیین شده محدود 
و محصور می کنیم. 

اين هم نوعی تقلب 
رسمی است. چون 
به دانش آموزان القا 

می کنیم که همان 
پاسخ هايي را 

بدهند که ما به آن ها 
داده ايم! در حالي 

که ارزشیابی بايد به 
جای پاسخ مداری، 

سؤال مدار باشد
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سخت است و اصرار می کنند که من روی حرف خودم بایستم و عمل کنم یعنی 
فقط به پرسش گری نمره بدهم و من هم به آن ها می گویم به شرطی که شما قول 
بدهید عمل کنید. بعد، شــرایط سؤال را پای تخته می نویسم و پنج نوع سؤال را 
مشخص می کنم: ســؤاِل واقع گرایانه Factual Question، سؤال دانش پژوهانه و 
 Analytical Question سوال تحلیلي  ،Processing Question سؤال پردازشــی
، ســؤال تخیلی Imaginative Question که فراتر از متن است، و سؤال زایشی 

Generative Questions که بدون پیشــینه اســت  و به ترتیــب امتیاز این نوع 

پرسش ها بیشتر می شود. )از نیم نمره تا پنج نمره(. بعد از اینکه متوجه می شوند 
چقدر در طرح سؤال ناتوانند پشیمان می شوند و می گویند لطفاً مثل بقیه استادان از 
ما جواب بخواهید زیرا سؤال کردن خیلي فکر و تحلیل و تطبیق می خواهد. چند 
جلسه سؤال واقعی مطرح می کنند. بعد از آن، می گویند از ما به جای سؤال کردن، 
بخواهید که پاســخ بدهیم؛ پاســخ دادن خیلی راحت است. آنگاه به دانشجویان 
می گویم، دیدید روی حرفتان نبودید؟ اینکه ذهن و فکر دانشجو به چه چیزهای 
ناشناخته و ناگفته یورش برده است تا دانسته هایش را به ندانسته تبدیل کند، نمره 
دارد، نه اینکه دانسته های ما را حفظ کند و سر کالس همان مطالب را بازخواني 
کند. پس، ارزشیابی در اینجا با رویکرد سؤال مدارانه و سلبی است. در واقع کلید 
کاوشگري در علم پرسشگري اســت: حدیثي داریم که »اَلْعِلم َخزائن َو الْمفتاُح 
سؤال«. یعني علم و دانش گنجینه ایي هستند که تنها راه بازگشایي و دست یابي به 
آن از طریق پرسش است. به راستي این حدیث آبستن یک انقالب علمي در نظام 

آموزشي است و می تواند مخروط تعلیم وتربیت رسمي را از بنیاد دگرگون کند.
 من در اجالس های تیمز و پرلز که به خارج از کشور می روم گاهي اوقات در 
بحث های بین فردي با نمایندگان تیمز و پرلز کشورها )در بحث های خودماني و 
غیررسمي( نکاتي را مطرح می کنم که موجب شگفتي آن ها می شود، مثال در مورد 
حدیثي از پیامبر اســالم)ص( که فرموده است )َمن کان عنده َصبّي فلیتصاَبّ له( 
یعني هر کس با کودک سروکار دارد باید خود را به دنیاي کودکي وارد کند و در 

اينكه ذهن و فكر 
دانشجو به چه 
چیزهای ناشناخته 
و ناگفته يورش 
برده است تا 
دانسته هايش را 
به ندانسته تبديل 
کند، نمره دارد، نه 
اينكه دانسته های 
ما را حفظ کند و 
سر کالس همان 
مطالب را بازخواني 
کند
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تراز او قرار گیرد و نه آنکه کودک را در تراز خود بیاورد. این حدیث به نظر من 
همان پارادایم »کودک مداري« اســت که در غرب موجب تحول بزرگ نسبت به 
دنیاي کودک شد اما در فرهنگ ما از آن غفلت کردیم. اگر یک دانشمند غربي در 
١۴00 سال پیش این جمله را می گفت او را به عنوان بنیانگذار نظریه کودک مداري 
مطرح می کردند و آن ها با شــنیدن این جمالت شــگفت زده می شوند که من از 

شگفتی آن ها به وجد و شوق می آیم.
یا شگفتي در مورد این حدیث که: »علم گنجی است که کلید آن سؤال است« 
نیز صادق است و یا امام علي )ع( می فرماید: »ال علم کالتفکر«: یعني هیچ دانشي به 
منزله تفکر نیست و تفکر یعني رسیدن به مجهول. پس علم همان تبدیل موقعیت 
معلوم به مجهول اســت )برخالف آنچه که ما تاکنون آموخته ایم که فکر می کنیم 
علم تبدیل موقعیت مجهول به معلوم اســت( زیرا در فرآیند پرسش و موقعیت 
مجهول است که نیروي تفکر برانگیخته می شود. این نکته را جان دیویي نیز مطرح 
کرده است و می گوید، آموزش یعنی فرایند حرکت از موقعیت معلوم به مجهول؛ 
یعنی اگر شما به کالس آمدید و موقعیت معلوم را مجهول کردید، آموزش داده اید،  
نه اینکه مجهول را معلوم کنید. دانش آموز باید مجهول آموز باشد. انتقال دانش هنر 
نیست بلکه فرصت دادن برای پردازش دانش، هنر است. پیامبر اکرم)ص( فرمود: 
»َمثَل الْمؤمُن َکِمثْل النَّحل«. در این حدیث، نوعی کیمیاگری دانش نهفته اســت. 
من در صحبت هایم به عمد خست بسامد آیات و احادیث دارم؛ به این خاطر که 
آن قــدر آن ها را حراج کرده اند که از کرامت و شــرافت آن ها در نزد برخی از ما 
کاسته شده است. این حدیث همان بحث پردازش و کیمیاگری در تفکر و بینش 
اســت. یعني مؤمن در جریان علم آموزي مانند زنبورعسل عمل می کند. او مواد 
خام را می گیرد و با پردازش و خالقیت ناب خود یک ارزش افزوده ایي فراتر از 
آنچه آموخته است تولید می کند در واقع که چیزي تولید می کند که از قبل وجود 

نداشته است و این همان یادگیري خالق و بینش یابی و بینش ورزی ناب است. 
این نوع آموزش مستلزم تقواي ذهن و دل است تا دانش فراتر از کسب و انتقال 

کلید کاوشگري در 
علم پرسشگري 

است:حديثي 
داريم که »اَلِْعلم 
َخزائن َو الْمفتاُح 

سؤال«. يعني علم 
و دانش گنجینه ايي 

هستند که تنها 
راه بازگشايي و 

دست يابي به آن 
از طريق پرسش 

است. به راستي اين 
حديث آبستن يك 

انقالب علمي در 
نظام آموزشي است 

و می تواند مخروط 
تعلیم وتربیت 

رسمي را از بنیاد 
دگرگون کند
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از جانب غیب فرابرسد.
قــرآن می فرماید: »اْن تَتَُّقوا اهلل یَْجَعْل لَُکْم ُفْرقاناً« )ســورة انفال، آیة ۲9(؛ یعنی 
تو با ســاحت ادراکی خــودت نمی توانی بفهمی. باید تهی و پاک باشــی و از 
پیش فرض هایت خارج شوی تا به درک حقیقی برسی. »اِْن تَتَُّقواهلل« یعنی رفع فیلتر 
و برداشتن عینک. بعد، قرار نیست تو یاد بگیری؛ او یادت می دهد. در جای دیگر 
می فرماید: »یعلمُکم ما لَم تَکونوا تَْعَلُمون«. چیزی به شما می گوید که نمی توانید 
بدانید؛ نه اینکه نمی دانید، ســاحت ادراکی شما اجازه نمی دهد. زیرا همواره یک 
نگاه انسان وارانه به امور جهان داریم. به همین دلیل بیدل می گوید: بی فنا نتوان به 

ُکنة معنی اشیا رسید!
شــما بایــد از دانایِی خودمدارانــه و خودمحورانه و خودبینانــه پرهیز کنید. 
کانت می گوید ما هیچ وقت به »بود« اشــیا نمی رسیم؛ آنچه می بینیم »نمود« اشیا 
اســت. بحث این است که زمانی می توانیم »بود« را ببینیم که از پیش فرض خود 
 بیــرون بیاییم. تقوا یعنی عینک را بردار واقعیــت را بدون پیش فرض خود ببین 
)به قول بیدل: بي فنا نتوان به کنه معني اشــیا رسید(. به تعبیر سهراب »آب را گل 

نکن.« 
 پس می تــوان گفت بزرگ ترین مانع فهم ما از چیز هــا، فهمیده های ما از آن 
چیزهاســت! به قول موالنا، »تو را آن فهم بند است«. مثاًل من به محض اینکه با 
اشیا برخورد می کنم، پیش فرض هایم شروع می کند به شکل دادن و معنا کردن و 
رنگ بخشــیدن به آن ها. این پیش فرض ها در مورد تربیت کودک نیز قابل تعمیم 
است. یعنی ما در تربیت کودک همواره با پیش فرض های خودبینانه وارد می شویم 

و آسیب از اینجا آغاز می شود.
پس »چه باید کرد«؟ نخستین گام در اصالح نظام تعلیم وتربیت کودک از دیدگاه 
من، تغییر انگاره ها و پیش فرض هاســت. ما تا زمانی که با انگاره های نادرســت 
می خواهیم امور را بنگریم دچار خطاي دید می شــویم. نخســت باید با »روش 
ســلبي« ذهن خود را از آنچه به غلط شکل گرفته پاک کنیم. یعنی معرفت سلبی 

پس »چه بايد 
کرد«؟ نخستین 
گام در اصالح نظام 
تعلیم وتربیت کودک 
از ديدگاه من، 
تغییر انگاره ها و 
پیش فرض هاست. 
ما تا زمانی که با 
انگاره های نادرست 
و غیر واقعي 
می خواهیم امور را 
بنگريم دچار خطاي 
ديد می شويم



155

و شــناخت تنزیهی از جهان در نهج البالغه نخستین خطبة موالی متقیان دربارة 
نگاه ســلبي به توحید است. بدین معنی که شــما زمانی به توحید می رسید که 
برداشــت های خود از صفات را ســلب کنید. امام علی)ع( در اوصاف خداوند 
می فرماید: آغاز دین شــناخت او است، و کمال شناختش باور کردن او، و نهایت 
باور کردنش یگانه دانســتن خداوند، و سرانجام یگانه دانستنش اخالص به او، و 

حّد اعالی اخالص به او »نفی صفات« )نگاه سلبی( از او است. 
ا یَِصُفوَن یاد شده ست. یعني  در قرآن کریم نیز بارها از عبارت ُســبَْحاَن اهلل َعَمّ
ذهنت را از آنچه از خدا وصف می کني پاک کن! )سلب و نفي و حذف دائمی به 

قصد زایش و پویش دائمی(
 نخستین شعار پیامبر ما هم یک شعار سلبی است: »ال اله اال اهلل«. یعني اول باید 
آنچه خدا نیست را کنار بگذاریم و بعد به خدا راه یابیم و مولوي می گوید: هرچه 
اندیشي پذیراي فناست آنچه در اندیشه ناید آن خداست( یا در قرآن می فرماید: 
»فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهلل«؛ یعنی اول به آنچه خدا نیست  کافر شو و بعد 

به خدا مؤمن شو!
مولوی در جایي دیگر می گوید: »من چو ال گویم مراد ااِّل بَُود. همین که بدانی 
خدا چه نیست به خدا نزدیک می شوی. همین که آینه را پاک کردي خودبه خود 

حقیقت در آینه منعکس می شود.« )حکایت مسابقه رومیان و چینیان در مثنوي(.
 نخســتین واژگان قرآنی هم تقواســت: »َذلــَک الِْکتاُب ال َریْــَب فیه ُهدًی 
لِْلُمتّقین« )سورة بقره، آیة ۲(. می گوید شما اگر می خواهي وارد این کتاب شوی، 
پیش فرض هایــت را کنار بگذار و با تقــوا بیا؛ یعنی با خودت و با هوای نفس و 
ســاحت ادراکی خود نیا. لذا قرآن، ســالح سلبی تقوا را برای ورود به متن قرآن 
مطرح می کند و رســالت پیامبر ما با شعار ســلبی مطرح می شود. اساساً معناي 
»تزکیه« هم در واپسین مرحله همان »تعلیم« است. یعني وقتي پاک شدي نوراني 
می شــوي و چون نوراني شــدي به غایت تربیت رسیدي. همین که آینه را پاک 
کــردی، حقیقت را می نمایانَد. همین که آب صاف شــد، جهان در آن منعکس 
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می شــود. معنا و مفهوم تعلیم  وتربیِت فطری و سلبي این است و خالصة گفِت 
انبیای الهی این است: »آیینه ای حاصل کن«!

صــادق زاده: اوالً از جناب آقای دکتر بیات و دوســتانمان تشــکر می کنم. ما 

شــخصیت های ارزنده ای چون دکتر کریمی، دکتر مهرمحمدی و دکتر باقری را 
در کشــور داریم که حرف های جدی دارند و باید فرصتی ایجاد شود تا در این 
حرف ها تأمل شــود. این دانش پژوهان و استادان به اتکای سؤاالت و با تکیه بر 
داشته ها و میراث فرهنگی و عظیم خودمان با موضوعات تعلیم وتربیت درگیر شده 
و در آن هــا بازنگری و تأمل کرده اند و جرئت کرده اند حرف های متفاوت بزنند. 
من فکر می کنم متفکران حقیقی همین ها هستند که با مسئله مواجه شده اند و در 
عین حال به داشته های فرهنگ خودشان اتکا کرده اند و جوابی داده اند که خالقانه 
است. کسی حقیقت یاب می شود که مواجهه اش مسئله محور باشد و در عین حال، 
به داشــته های فرهنگی خود اتکا کند. ثانیاً ارزش گذاری به افراد به این نیست که 
برایشان کف بزنیم، بلکه به نشان دادن مزایا و نیز کمی و کاستی نظریاتشان است. 
بهترین مواجهه با شخصیت های علمی همین است که هم خوبی هایشان را نشان 
دهیم و هم کاســتی ها و ایراداتشــان را. این مواجهه عاقالنه است و به فرد رشد 
می دهد و اگر کسی از روح علمی برخوردار باشد، از چنین برخوردی خوشحال 
می شود. بنابراین، من اصل این کار را ارزنده می بینم و این ایده را می پسندم و به 
نظرم از کارهای الزم اســت، اما اصل این است که در نقد نقاط مثبت و منفی با 
هم دیده شوند. نقد با نق زدن فرق دارد. من در اندیشة تربیتی آقای دکتر کریمی 
ســه نکتة مهم دیدم؛ نکتة اول که به نظر من بسیار مهم است اینکه ایشان توجه 
بسیار خوب و ارزشمندی به داشته های فطری متربیان دارد و برخالف دیدگاهی 
که متربیان را خالی از ذهن یا بد طینت می بیند، با هنرمندی به موضوع فطرت و 

داشته های فطری متربیان توجه می کند که بسیار مهم است.
نکتة دوم، مواجهة انتقادی بســیار الزمی که آقای دکتر کریمی با رویکردهای 
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اجباری، تصنعی و یک طرفة از باال به پایین در حوزة تربیت، مخصوصاً در تربیت 
رسمی و بعضاً در تربیت های غیررسمی سنتی ما دارند، بسیار مغتنم، بجا، دقیق و 
مسئله شناسانه است. متأسفانه امروز خیلی از خانواده ها و اولیا و مربیان در مسائل 
تربیتی همان نگاه از باال به پایین را دارند و این موضوعی است که شهید مطهری 
هم با آن مواجه شده است. به نظر من این نکتة بسیار ارزنده ای است که آقای دکتر 
مواجهة هنرمندانه و انتقادی بسیار الزمی با رویکردهای اجباری، ایجابی، تصنعی 
و یک طرفه و از باال به پایین در حوزة تربیت رسمی و غیررسمی دارند. نکتة سوم 
بهره مندی بسیار هنرمندانه و هوشمندانة ایشان از میراث فرهنگی و اسالمی برای 
تبیین و توجیه داعیه های تربیتی است. به طور خاص،  از ادبیات و فرهنگ و سینما 
و به طور کلی هنر، برای طرح مباحث به خوبی استفاده می کنند و اطالعات عرضی 
زیاد و خوبی در این زمینه دارند. اطالعات عرضی در حوزة تعلیم وتربیت به نظر 
من برای نظریه پردازی بســیار الزم است. متفکران بزرگ کسانی نیستند که فقط 
نگاهشــان به چند نظریه پرداز تربیتی است. این نگاه خوب نیست. اگر ذهن شما 
تربیتی باشــد، وقتی نهج البالغه یا مثنوی هم می خوانید، نگاه تربیتی دارید. رشتة 
تخصصی ایشان روان شناسی است اما فقط به روان شناسی توجه نکرده است. من 
در مقابل این سه نکته شش کاستی هم از ایده های تربیتی دکتر استخراج کرده ام. 
نکتة اول به نظر من، کم توجهی و حتی غفلت از محدودیت های وجودِی متربیان 
اســت؛ نظیر جهالت، هوا و هوس، خیال بافی و آرزوهای دور و دراز، سودگرایی 
افراطی و خودمحوری. من فکر می کنم اگر قرار است ما تربیت را تعریف و باید 
و نبایدهایش را تبیین کنیم، الزم است انسان را همان طور که هست ببینیم؛ هم نیمة 
پــر و هم نیمة خالی لیــوان را. فقط فطرت را ببینیم؛ »اّن اْلنســاَن لَیَْطَغي أن ّراُه 
اْستَْغنی« )ســورة علق، آیة 6 و 7( را هم ببینیم. »إنَّ اْلنْساَن ُخلَِق َهُلوعاً« )سورة 
المعارج، آیة ١9(؛ »ُخلَق النَساُن مْن َعَجل« )سورة انبیا، آیة ٣7(. چیزهایي که به 
قول آقای دکتر باقری محدودیت های وجود آدمی است؛ اگر من آن ها را ببینم آیا 
تربیت همان طور می شــود که آقای دکتر می بیند؟ نگاه من این است که در همان 
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حــال که آن فطــرت را می بینیم، در کنارش به محدودیت های وجودی انســان 
بی توجهی یا از آن ها غفلت نکنیم. به نظر من، کســانی که به سمت نگاه هابزی 
رفتند، محدودیت های آدمی را برجسته کرده و فقط آن ها را دیده اند و این اشتباه 
است، اما در عین حال این محدودیت های وجودی واقعیت دارد. من این واقعیت 
را چه کنــم که خودمحوری، ســودگرایی، فردگرایی، هــوا و هوس، خیاالت، 
قدرت طلبی چیزهایی است که در وجود آدمی هست. این نگاه که فقط فطرت را 
ببینیم و ال غیر، به قول عالمه جعفری در بحث انسان شناسی، هرچه را که غصه اش 
را می خوریم باید با آب طال نوشــت. همة نظریات عالم، گیرشــان همین »لَیَس 
ااِّل«ست؛ این است و جز این نیست. این »لَیَْس ااّل« کار را خراب می کند. دعواهایی 
که عرفا با فیلسوفان و عالمان طبیعی دارند، به خاطر همین »لیس اال« است؛ یعنی 
فرو کاســتن انسان فقط به یک جنبه. مثالً فروید بحث جنسی را که مطرح کرده 
اســت، آیا وجود ندارد؟ وجود دارد اما »لَیَْس ااّل« آن را خراب کرده اســت. نگاه 
عقالنیت وجود ندارد؟ قطعاً آن هم هســت. آنجاست که مولوی می گوید: »پای 
استداللیان چوبین بود«؛ نمی خواهد بگوید استدالل هیچ نیست، می خواهد بگوید 
فقط این را نبینید. این نگاه فروکاهنده به انســان، به هر بعدش، خطاست. به نظر 
من، ما در تربیت باید همة ابعاد را ببینیم؛ هم مثبت اندیش باشیم و هم واقعیت ها 
را ببینیم. این هر دو بعد مثبت و منفی در واقعیت انسان هست. شما اگر یکی را 
نبینی، تربیت چیزی کم دارد. نکتة دوم، تلقی از فرایند رشد و شکوفایی فطرت به 
مثابة امری طبیعی است و اینکه تربیت به طور خودکار و فقط با امتناع از مداخلة 
بیرونی انجام خواهد شد. می گویند تشبیه، مقّرب مِن وجه و ُمبعِد مِن وجوه است. 
تشــبیه در یک جهت اســت. آقای دکتر تربیت را به فالحت در طبیعت تشبیه 
کرده اند؛ همان کاری که شــهید مطهری هم کرده اســت. مثل گیاهان که باغباني 
می کنیم؛ یعنی فطرت، چیزی در درون انسان هاســت و انسان ها استعداد دارند و 
خالی نیســتند. از این جهت، تشــبیه تربیت به فالحت خوب اســت اما فطرت 
به صورت خودکار رشــد نمی کند. فقط هم نمی توانیــم بگوییم اگر موانعش را 
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برداریم، درســت می شود؛ زمینه ســازی بیرونی و مداخالت ایجابی می خواهد. 
کم توجهی و بی توجهی به نقش اراده و اختیار خود فرد در این روند، یعنی تربیت 
را به مثابة رشــد طبیعی گیاه دیدن. چطور گیاه را کاری نداریم و خودش رشــد 
می کنــد؛ پس ما هم برای تربیــت کاری نکنیم. از نظر مــن، دکتر کریمی طبق 
فرمایشاتشان، فطرت را یک امر خودکار می دانند اما، این طور نیست. من در اینجا 
می خواهم روی این بحث تأکید کنم که فطرت رشدش به صورت خودکار و فقط 
با امتناع از مداخلة بیرونی نیســت؛ یعنی اراده و اختیار فرد مهم است. شکوفایی 
فطرت با اراده و اختیار است. آقای دکتر باقری در کتاب »نگاهی دوباره به تربیت 
اسالمی« تعبیر قشنگی کرده و گفته اند تربیت مثل گیاه می ماند، و لیکن خدا انسان 
را مثل گیاه در نظر نگرفته اســت، بلکه چیزی اســت که خودش خود را رشد 
می دهد؛ یعنی فطرت من با اختیار و آگاهی حرکت می کند. ما در انسان فطرت را 
به شــکل طبیعی و خودکار نداریم. باید مقدماتی از درون خود فرد باشد. رشد و 
شــکوفایی فطرت به صورت همه جانبه باید با آگاهی و اختیار فاعل همراه باشد. 
نکتة سوم، بی توجهی یا غفلت و حتی انکار نقش عوامل اجتماعی و محیطی در 
رشد و تربیت شایســتة انسان است. اما فکر می کنم در اینجا آقای دکتر واقعیت 
انســان را که متأثر از شرایط محیطی و عوامل اجتماعی است، تاحدودی در نظر 
نمی گیرند. نظیر کسی که نقش فراهم آوردن محیط مناسب و تدبیر عوامل انسان 
را در رشد گیاهان به دلیل طبیعت و استعداد بالقوة آنان نادیده بگیرد و بگوید به 
تدابیر انســانی از قبیل مراقبت و کود دادن و آبیاری نیازی نیست. به نظر من، ما 
مجبوریم به عوامل اجتماعی و محیطی در رشــد و تربیت شایستة انسان توجه 
جدی کنیم؛ به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی. انسان در دورة کودکی و نوجوانی 
موجودی بســیار متأثر از شرایط بیرونی است. آغاز زندگی انسان و وجودش در 
رحم مادر اســت. در آنجا چقدر متأثر از محیط اســت؟ هرگونه کار مادر بر او 
تأثیرگذار است. شرایط محیطی در دورة آغازین تربیت خیلی مهم است. این را به 
عهدة تربیت سلبی نمی توان گذاشت. به نظر من، باید ایجابی هم کارهایی کنیم اما 
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نه از نوع ایجاد. باید نرم باشد و زمینه سازی کنیم. زمینه سازی از بحث های بسیار 
مهمی است که ما در تربیت انسان باید به آن توجه کنیم. به نظر من، تربیت سلبی 
خصوصــاً در دوران کودکــی و نوجوانی اصاًل قابل قبول نیســت و التزام به آن 
خسارت آور است. همان چیزی می شــود که روسو را گرفتار کرده است؛ اینکه 
می گوید من تا دوازده سالگی به امیل کاری ندارم. من می گویم واقعیت این است 
که برای تربیت انسان، مخصوصاً در دوران آغازین، باید زمینه سازی کرد. اینجاست 
که به پدر و مادر دســتور داده شده است: »اَدبُوا اَوالدُکم، اَدبُّوا فی الکتاب«، کتاب 
یعنی مکتب خانه. در آغاز نباید چیزی برایش ایجاد کرد ولی باید با او بازی کرد. 
پیامبــر با کودکان بازی می کرد. حضرت فاطمه)س( با بچه هایش بازی می کرد و 
آن ها را رها نمی کرد. البته امروز فرمودید که تربیت سلبی منفعل نیست و برای آن 
باید هزاران برابر تربیت ایجابی انرژی گذاشــته شود. تربیت سلبی موهم انفعال 
است. من احساس می کنم این قدر تأکید روی سلبی بودن و محیط را ندیدن جای 
تردید دارد. نکتة چهارم، کم توجهی به لزوم مواجهة بیرونی با عوامل منفی و موانع 
رشد فطرت است؛ یعنی از بیرون باید موانع را از بین ببریم و با آن ها مواجه شویم 
و این همان رفع و پیشــگیری یا دفع اســت. مانند همان کشاورز که نمی گذارد 
محصولش دچار آفت شــود و در این راه مانع ایجاد می کند، ما هم باید کارهایی 
برای تربیت انجام دهیم. بچة کوچک را باید تأدیب کرد و محیط سالم را برایش 
ایجاد و پاالیش نمود. باید کاری کنیم که بچة ما مثاًل تصویر نامناســب نبیند. ما 
دستور دینی داریم که کارهایی را جلوی بچه انجام ندهید. عکس و تصویر دیدن، 
فحش شنیدن، فضاهای غیراخالقی را مشاهده کردن، و دوست ناباب داشتن، همه 
مؤثر اســت. شما موظف هســتی بچه ات را در محیط خوب نگه داری و او را به 
محلة پر از معتاد نبری اما در این مسیر تأثیرگذاری محیطی، هرچه خود فرد رشد 
می کند، باید فیلتر را پایین بکشید. آقای باقری می گوید تمهید، تربیت نیست، اما 
آن هم تربیت اســت. در مرحلة تمهید، شما مقدمه چینی می کنید اما کم کم هرچه 
فرد به سن باالتر می رسد، میزان فشار و تأثیر بیرونی را کم می کنید؛ یعنی معلم باید 
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کم کم بچه را مستقل کند. هیچ فقیهی اجازه نمی دهد که شما آدم بالغ را برای نماز 
صدا بزنید. در مراحل تربیت گفته اند ابتدا دورة غالم داریم، بعد دورة مشاور و در 
دورة بعدی باید فرد را رها کرد و از این مرحله به بعد، خودتربیتی شروع می شود. 
این همان چیزی اســت که مرحوم شکوهی گفته است؛ مرحلة بازی، پرستاری، 
تأدیب، تعلیم و بعد خودســازی. تربیت تا آخر عمر ادامه دارد اما خود فرد باید 
رشد کند. به طور کلی، اصل موضوع را که توجه به عوامل محیطی است، در آغاز 
الزم می دانم اما می گویم میزان دخالت را کم کم باید پایین بیاوریم. من فکر می کنم 
ایدة شما برای بزرگساالن خیلی خوب است اما برای بچه کوچک و نوجوان باید 
محیط سالم باشد. نکتة پنجم، به نظر من در تعریف تربیت از دیدگاه دکتر کریمی 
خیلی  وقت ها »کردن« به »شدن« تبدیل شده است. ایشان تفسیری متربی محورانه 
از تربیــت دارد. دیگران از آن طرف بام افتاده اند که می گویند تربیت یعنی تربیت 
کردن و الغیر و آقای دکتر می گوید تربیت شدن است. به نظر می رسد این تعریف 
دکتر کریمی به نوعی واکنش در مقابل دیدگاهی اســت که تربیت را یک طرفه و 
اجباری و از باال به پایین می داند؛ دیدگاهی که به شدت در جامعة ما رواج داشته 
اســت و هنوز هم دارد. به همین دلیل، ایشان می گوید تربیت دینی متدین کردن 
نیست اما زمینه سازی برای متدین شدن است. من در حرف های شما زمینه سازی 
از محیط را نمی بینم. نگاه ما تعامل اســت، حتی تعامل ناهم ترازتر. تربیت، تعامل 

ناهم تراز بین مربی و متربی است؛ یعنی از خودش باید چیزی داشته باشد.
ذات نایافته از هستی، بخش 

کی تواند که شود هستی بخش؟  
من باید هستی و مقداری از حیات طیبه را داشته باشم و تربیت را شروع کنم اما 
تعاملی؛ در این میان، نگاه ایجادی غلط است. بعضی از دوستان در تعریف تربیت 
گفته انــد ایجاد حاالت مطلوب. من این را غلط می دانم و می گویم زمینه ســازی 
برای شدن، اما هویت ســازی نداریم؛ هویت سازی غلط است بلکه آنچه هست 
زمینه ســازی متناسب با مراحل رشد اســت، برای اینکه هویت شکل بگیرد، اما 
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زمینه سازی از محیط است. آغازش مربی است اما باید کم کم به حالت غیب برود؛ 
شما مربی و نقش او را نمی بینید و کمتر به آن توجه می کنید. نکتة ششم، روشی 
اســت و به گزینش سوگیرانه از ادبیات و فرهنگ اسالمی برمی گردد. آقای دکتر 
چیزهایی را که بر تدابیر تربیتی محیطی و مواجهة بیرونی با موانع شکوفایی فطرت 

داللت دارند، ندیده یا عمداً نخواسته است ببیند. 
آدم وقتی می خواهد ببیند، بایــد همه جانبه ببیند. در فضای میراث فرهنگی و 
تربیتِی ما نکاتی از نوع مواجهة ایجادی و تحمیلی هم هست. این ها را نمی توان 
رد کرد. می توان گفت این موارد گفته شــده، ولی برای زمان خاصی است. ادب 
شــّر آدم را کم می کند. اخالق به تعبیر عالمه، باطنی است. ما وظیفه نداریم بچه 
را متخلق کنیم. امام سجاد)ع( می گوید: »و أّما َحقَّ َوَلِدَک َفَتْعَلُم أنَُّه ِمْنَک و ُمَضاٌف 
ِه َو أنََّک َمْسُئوٌل َعّما ُولَّْیَتُه ِمْن ُحْسن اْلَدِب َو  نَیا بَخْیرِه َو َشــرَّ إَلْیَک ِفی َعاِجل الدُّ

َلَلئ َعَلي َربَِّه َواْلَمُعوَنئ َلُه َعَلی َطاَعِتِه ِفیَک«؛ یعنی وظیفة ما متخلق کردن نیست  الدَّ

اما مؤدب کردن است. من احساس می کنم ضروری است به کل روایت ها و متون 
دینی نگاه همه جانبه کنیم و همه را با هم ببینیم. آخرین نکته این است که چرا آقای 
دکتر کریمی این نگاه سلبی را در تربیت مطرح کرده است. در حوزة فلسفة علم 
متفکری داریم به نام فایرابند که نوعی آنارشیسم روش شناختی را مطرح می کند. 
ایشان می گوید بگذار هرچه می خواهد بشود، بشود. او در جایی گفته است که من 
در شــرایط سیطرة کمیت گرایی از این به عنوان پادزهر استفاده کردم. االن هم من 
احســاس می کنم آقای دکتر کریمی در واکنش به شرایط فشاری که جامعه برای 
تربیت تجویزی، تحمیلی و از باال دارد، تربیت سلبی را مطرح کرده اند؛ یعنی شیوة 
تربیت از باال و با فشــار به قدری اوضاع را به هم ریخته و خراب کرده است که 
ایشــان می گوید برای تربیت هیچ کاری نکنید؛ فقط جلوی این روش تخریبی و 

آسیب زا را بگیرید.

بیات: من فکر می کنم بنیاد نظریة  تربیتی دکتر کریمی به مسئله شناسی ایشان از 
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وضعیت اجتماعی و تربیتی جامعة ما برمی گردد. این مسئله شناسی دقیق، عمیق 
و هوشمندانه اســت. زمانی متفکرانی مجرد از متن جامعه و واقعیت اجتماعی، 
نظریه ای را مطرح می کند که اگرچه ارزشــمند اســت، تجریدی است اما نظریة 
تربیت ســلبی دکتر کریمی مبتنی بر یک مسئله و مشــکل اجتماعی است و در 
واقع، نقد گفتمان تربیتی غالب و مســلط بر جامعه اســت و به تعبیر من ناظر بر 
پیچیده ترین مســئله یا پروبلماتیک حوزة  تعلیم وتربیت در ایران اســت. درک و 
دریافت چنین مسئله ای از جانب ایشان محصول ترکیب تجربة عملی و عینی در 
حوزة تربیت با تأمالت نظری و یا به تعبیری، تجرید تجربه و نوعی پراکســیس 
است. اینکه ما طی ســالیان اخیر آن چنان از مردم و کنشگران سلب مسئولیت و 
اختیــار کرده و در تربیت ایجابی و تحمیلــی از باال جلو رفته ایم که تربیت را از 
مســیر و هدف اصلی و طبیعی اش خارج کرده و به ضد خودش تبدیل کرده ایم؛ 
تا جایی که هم اکنون شاهد پیامدهای خسارت بار و آسیب زای آن، همچون رشد 
و گسترش انواع ناهنجاری ها و انحرافات هستیم. به همین دلیل، ایشان به درستی 
تأکید می کنند که تربیت نکنیــد، آموزش ندهید، مداخله نکنید، دین دهی نکنید، 
دســت کاری نکنید؛ چون این شیوة مرسوم و معمول تربیت در مدرسه و جامعه 
را آسیب زا و عامل بی تربیتی می دانند. نظریة تربیت سلبی با این درک و دریافت 
و مسئله شناســی از وضعیت جامعه و گفتمان مسلط تربیتی مطرح شده است و 
به همین دلیل در جایگاه ویژه ای قرار می گیرد که آن را از یک نظریة تجریدی و 
خارج از متن و بطن جامعه به کلی متمایز می کند. ارزش هر نظریه به مسئله شناسی 
و مواجهه ای است که با مسائل عصر خود دارد و صورت بندی این نظریه از این 
جهت بسیار بجا، ارزشمند و شجاعانه است و فکر می کنم از چنین زاویه ای باید 

به نظریة تربیتی ایشان پرداخت.

صادق زاده: بله ریشة بحث ایشان ناظر بر تجربه ای است که در آموزش وپرورش 

و امور تربیتی داشــته اند و در واقع نقدی اســت بر ناکارآمدی و بی ثمرِی روش 
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تربیتی و تجویزی، که هنوز نیز ادامه دارد.

حسنی: تأکید دکتر کریمی بر تربیت سلبی و نقد تربیت تجویزی و از باال بسیار 

بجا و هوشــمندانه است. اصوالً علت اینکه دولت ها این قدر عاشق و شیفتة نظام 
تربیت رسمی و عمومی هســتند این است که رویکرد و نگاه کنترلی و ساختن 
افراد مطابق با منویات خود را پیگیری می کنند. تفکر دکتر کریمی نقطة مقابل آن 
دیدگاه است و ایشان در واقع از این اردوگاه دارد به آن اردوگاه حمله می کند. به 
همین دلیل هم گاه این شبهه پیش می آید که قدری یک طرفه است و جوانب دیگر 
را کمتر مورد مالحظه و توجه قرار داده اســت. در حالی که اگر خارج از مصاف 
بــا چنین دیدگاهی قرار بود طرح نظریه کنند، قطعاً نظریة ایشــان صورت بندِی 

متعادل تری به خود می گرفت.

بیات: آخرین نکتة طرح شــده از سوی دکتر صادق زاده و توضیحات تکمیلی 

دکتر حسنی مؤید اتفاق نظر در این مورد است که نظریة تربیت سلبی مهم ترین 
دستاورد نظری دکتر کریمی در نقد پارادایم و گفتمان مسلط تربیتی موجود است. 
فکر می کنم بهتر اســت دکتر کریمی قبل از هر چیز، وجوه مختلف نظریة تربیت 
سلبی و تمایز و تفاوتش را با دیدگاه های دیگر تشریح و تبیین کنند که برای ادامة 

بحث بسیار راه گشاست. 

کریمی: دوباره مجبور به تکرار این مطلبم کــه اگر به کلیدواژه های مرتبط با 

تربیت در آموزه های دینی و عرفانی و قرآنی بنگریم، متوجه خواهیم شد که اغلب 
این مفاهیم بار ســلبی و پرهیزی و تطهیــری دارند که ناظر بر زدایش و پیرایش 
روح و روان است و همه از سنخ زدایشی و پیرایشی اند، نه افزایشی و آالیشی و 

آرایشی!
مثاًل وقتی با مفاهیمی مانند تزکیه، تنزیه، تقوا، تطهیر و تهذیب روبه رو می شویم، 

اگر به کلیدواژه های 
مرتبط با تربیت در 
آموزه های دينی و 
عرفانی و قرآنی 
بنگريم، متوجه 
خواهیم شد که اغلب 
اين مفاهیم بار سلبی 
و پرهیزی و تطهیری 
دارند که ناظر بر 
زدايش و پیرايش 
روح و روان است و 
همه از سنخ سلبی 
و پیرايشی اند، نه 
افزايشی و آاليشی و 
آرايشی!
مثالً وقتی با مفاهیمی 
مانند تزکیه، تنزيه، 
تقوا، تطهیر و 
تهذيب روبه رو 
می شويم، می بینیم 
که وجه غالب اين ها 
همه از جنس سلب 
و زدايش است
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می بینیم که وجه غالب این ها همه از جنس سلب و زدایش است؛ تا آنجا که غایت 
سعادت انسان در قرآن کریم تزکیه و پارسایی و پیرایش و پیراستگی است. مثاًل 
آیة »َقْد أفَْلَح َمن َزّکاها« )سورة شمس، آیة 9(؛ رستگار شد آن که آن را پاک کرد و 
زدود؛ غایت رستگاری در زدایش آن چیزی است که ما معموالً به خود می افزاییم 
و این افزوده و آموزه، حجاب وجود و مانع بینش روشن ما می شود. به قول قرآن: 
»ما کانوا یکسبون«؛ یعنی دل هاشان به واسطة آنچه کسب کرد ه اند زنگار گرفته و 

آلوده شده است یعنی آب را ِگل کرده اند!
در حقیقت، ما ظاهراً با نوعی »الهیات سلبی« مواجهیم و همانگونه که در بحث 
قبل گفته شد شعار »ال اله اال اهلل« نیز مؤید این نوع دیدمان و باورمندی به جهان 

هستی است!
ما با نفی، به اثبات می رســیم، با حذف کردن، چیزی را جذب می کنیم، و با فنا 

شدن به بقا می رسیم:
نیست شو تا هستي ات در پي رسد

تا تو هستي، هست در تو کي رسد )عطار(
یعنی، چیزی وجود دارد؛ درون مایه و جان مایه ای هســت و باید با سالح بُرندة 
تزکیه، وجود خود را شخم بزنیم و بکاویم تا آنچه از قبل در درونمان وجود داشته 

است، در تعامل با محیط سالم، ظاهر شود.
ما از همان آغاز که متولد می شویم، کامل تر از دوران بزرگسالی خود هستیم! 
اما به تدریج بر اثر تعلیم وتربیت نادرست آنچه را که داریم از دست می دهیم.

به قول مولوي: 
خویشتن نشناخت مسکین آدمی                    از فزونی آمد و شد در کمی

گویا هرقدر که کوچک تر هســتیم، بزرگ تریم و هرقدر که بزرگ تر می شویم، 
کوچک تر می شویم! گویا جریان رشد و تربیت جریانی وارونه و مهندسی معکوس 
است. برای پیش رفتن، باید به عقب برگردیم! برای برآمدن از خود باید در خود 
فرو رویم! احتماالً شعار »اناهلل و انا الیه راجعون« ناظر به همین حرکت معکوس 

در حقیقت، ما ظاهراً 
با نوعی »الهیات 
سلبی« مواجهیم 

و همانگونه که در 
بحث قبل گفته 

شد شعار »ال اله 
اال اهلل« نیز مؤيد 

اين نوع ديدمان و 
باورمندی به جهان 

هستی است!
ما با نفی، به اثبات 
می رسیم، با حذف 

کردن، چیزی را 
جذب می کنیم، و 

با فنا شدن به بقا 
می رسیم:

نیست شو تا 
هستي ات در پي 

رسد
تا تو هستي هست 

در تو کي رسد 
)عطار(
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باشد! ما با نردبان نزول، مدارج صعود را طی می کنیم! شاید این حرف ها ذهن ما را 
به هم بریزد و موجب آشوبناکی و آشفتگی در ساختار ادراکی ما از رشد و کمال 
و تربیت و این حرف ها بشــود ولی به نظر من ما نیازمند یک »انقالب نگرشی« 
و »نگرش انقالبی« به مفاهیم تربیتی هستیم که برخاسته از تعالیم دینی و عرفانی 

خودمان است.
ما بنا نیســت بچه ها را تربیت کنیم؛ بنا نیست بچه ها را راستگو بارآوریم بلکه 
باید کاری نکنیم که راست گویی آن ها ؟؟؟ و صدایت فطری آن ها به دروغگویی و 
ریاکاری تبدیل شو! زیرا بچه ها از همان آغاز زندگی همة آن چیزهایی را که آرزو 
می کنیم داشته باشند، به طور طبیعی و بی زحمت و بی منت دارند. هنر ما در تربیت 
کودکان فقط و فقط این است که نگذاریم آن چیزهایی که فطرتاً دارند، از طریق 

تعلیم وتربیت رسمی و تحمیلی از بین برود!
کودک مانند آبی که در چاه اســت همة گنجینه ها و سرمایه های رشد و تعالی 
َهِب َواْلِفّضئ« اما چون ما حوصله و  را در خــود دارد: »الّناُس َمَعاِدُن َکَمَعــاِدِن الذَّ
توان و بینش پنهان یاب و نهان یاب نداریم، به جای کشــف مخازن آب از درون، 
آب لوله کشــی در چاه می ریزیم! حاال هم که ماشاءاهلل لوله کشی مکانیکی و حتی 
الکترونیکی و دیجیتالی زیاد شــده است و دیگر نیازی به کشف و شهود درونی 

برای کاوش آب از درون نیست!
ما به جای اینکه با روش سلبی، به مثابة یک مقنّی، از وجودمان الیه برداری کنیم 
)تزکیه( تا آب را از چاه دربیاوریم، با روش ایجابی )تدســیه( به قول مولوی آب 
ناودان به چاه می ریزیم. در واقع، با این کار به جای »تزکیه«، »تدسیه« می کنیم. »َو 
اها« )سورة شمس، آیة ١0(؛ زیان کرد آنکه خود را آلوده )دسیسه(  َقد َخاَب َمن َدسَّ
کرد. َدّساها چیست؟ یعنی چیزی وجود دارد اما شما آن را پنهان می کنید. به جای 
آنکه نفس خود را پاک و پیراسته کنید، بر آن چیزی می افزایید و آلوده اش می کنید؛ 
یعنی به جای پیرایش، آرایش می کنید. برای همین است که تربیت به مفهوم قرآنی 

باید پیرایش و زدایش باشد نه آرایش و افزایش!

کار ما در 
آموزش وپرورش از 
اين جهت خطرناک 
است که چیزهای 
بدلی را از بیرون 
جايگزين چیزهای 
اصلی می کنیم. 
فاجعة پنهان از 
همین جا آغاز 
می شود؛ بزرگ ترين 
فاجعه در نظام 
آموزشی اين است 
که به اين فاجعة 
بزرگ پی نبرده ايم؛ 
فاجعة تدسیه، به 
جای تزکیه
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کار ما در آموزش وپرورش از این جهت خطرناک است که چیزهای بدلی را از 
بیرون جایگزین چیزهای اصلی می کنیم. فاجعة پنهان از همین جا آغاز می شود؛ 
بزرگ ترین فاجعه در نظام آموزشی این است که به این فاجعة بزرگ پی نبرده ایم؛ 

فاجعة تدسیه، به جای تزکیه!
وقتی آبی در چاه می ریزید، آب درون چاه را پنهان می کنید. پنهان ترین فاجعه 
این اســت که ما اساساً نتایج آشــکار این فاجعه را درک نمی کنیم و ناخواسته و 

ناهشیار در حال توطئه )دسیسه(، که همان تدسیه است، هستیم!
»تدسیه« یعنی پوشاندن چیزی که در اصل وجود دارد: »أخفی َعن الُْمتصّدق و 
یقال َدساً فالن یدُسو و دسواً و دسوئ فهو داس نقیض زکا یزکو فهو زاک«؛ یعنی 
چیــزی وجود دارد و ما آن را پنهــان می کنیم. برای مثال، حس دینی در کودکان 
به طور فطــری و خدادادی وجود دارد ولی ما به نام تربیت دینی، با القا و ایجاد، 
ســعی در انتقال این حس از بیرون داریم! و همین انتقال عاریه ای مانع استخراج 

باطنی می شود و همین اکتساب صوری، حجاب اکتشاف اصلی می شود!
ما با آموزش های تصنعی و رسمی و صوری، حس دینی و ذوقی و فطری کودک 
را پنهان و نابود می کنیم! ما با »دین دهی« از بیرون، فرصت و امکان »دین یابی« از 

درون را تعطیل می کنیم و این همان »دین زدایی« به قصد »دین آموزی« است!
مثال دیگر اینکه کودک در ابتدا حس کنجکاوی دارد. به تعبیر اینشتین، بشر در 
هیچ دوره ای از دوران عمرش به اندازة دورة کودکی کنجکاو نیست اما ما بالیی 
به ســر این بچه می آوریم که ذوق دانستن و قوة کنجکاوی اش به مرور ضعیف 
و ضعیف تر می شــود. برای همین است که بنابر نتایج تحقیقات، قوة خالقیت و 
کنجکاوی کودکان تا قبل از ورود به آموزش رسمی، بیش از 90 درصد است اما 
بعد از پایان دورة ابتدایی، این رقم به ١0 تا ۵ درصد کاهش می یابد! این یافته را 
علم عصب شناسی نیز تأیید کرده است )از نظر سرعت و ارتباط تعداد نورون های 
عصبی در دوران قبل و بعد از آموزش رســمی و حتی غلبه یافتگی نیمکره چپ 
مغز، که مرکز منطق و حساب و کتاب است، بر نیمکرة راست که مرکز خالقیت 

کودک در ابتدا حس 
کنجكاوی دارد. به 

تعبیر اينشتین، بشر 
در هیچ دوره ای از 
دوران عمرش به 

اندازة دورة کودکی 
کنجكاو نیست اما 

ما باليی به سر 
اين بچه می آوريم 
که ذوق دانستن و 
قوة کنجكاوی اش 
به مرور ضعیف و 

ضعیف تر می شود. 
برای همین است که 
بنابر نتايج تحقیقات، 

قوة خالقیت و 
کنجكاوی کودکان 

تا قبل از ورود به 
آموزش رسمی، بیش 

از 90 درصد است 
اما بعد از پايان دورة 

ابتدايی، اين رقم 
به 10 تا 5 درصد 

کاهش می يابد
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و تفکر واگرا و بخش فضایی و سیال ذهن است(. در واقع، ما به نام نمره و امتیاز 
و مدرک و تشویق های بیرونی، انگیزة کنجکاوی را که امری درون زا و خودبنیاد 

است، از بین می بریم و این، یعنی تدسیه به جای تزکیه!
این است آثار پنهان تعلیم وتربیت رسمی! اثر پنهان )Hidden effect( در نظریة 
برنامه ریزی درسی پنهان از پائلو فریره نیز گویای همین توطئة پنهان و ناخواسته 
اســت که نتایج وارونة آن با قامتی اســتوار در رفتار و افکار دانش آموزان نمایان 

است!
پس ما، ناخواسته اما عماًل، در حال دسیسه هستیم! تدسیه در مقابل تزکیه همین 
معنا را دارد و برای همین است که زیان و خسران حاصل تدسیه است و برنامه ها 
و طرح ها و روش های تربیتی و تبلیغی ما، آن گونه که باید، پاسخ گوی اهداف قصد 

شدة ما نیستند! درون دادهای ما با برون دادهایمان در تضاد قرار می گیرند!
رنج افزون گشت و حاجت ناروا هرچه کردند از عالج و از دوا 
آب، آتش را مدد شد همچو نفت از هلیله قبض شد اطالق رفت 
زیرا به جای اینکه با روش سلبی از چیزی که وجود داشت پرده برداری کنیم، 

با روش ایجابی آن را کور کردیم.
ما متأســفانه روی نوشته های اصلی و فطری، نوشته ای دیگر می نویسیم و این 

سیاه مشق ها )تدسیه( مانع خوانش نوشتة قبلی در دل سپید می شود.
پــس در آغاز، همه چیز آن گونه که باید باشــد به خوبی هســت. ما با افزودن 
عاریه ای و بدلی، »خودبودگی« کودکان را نابود می کنیم. در واقع، ما »بود« باطنی و 
فطری آن ها را به نمودهای ظاهری و غیرفطری تبدیل می کنیم و این، همان زیان 

تربیتی و تربیت زیان بار است که در این چند دهه شاهد هستیم.

بیات: ممنونم از دکتر کریمی که نظریة تربیت سلبی را به خوبی تشریح کردند و 

نیز از دکتر صادق زاده، که بحث مبسوط و مفیدی را در وجوه مختلف اندیشه ها و 
آرای دکتر کریمی مطرح کردند و بر نقاط ابهام، تاریک و ناروشنی انگشت تأکید 
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گذاشــتند که فکر می کنم فرصت خوبی برای بحث و بررسی آن ها فراهم شده 
اســت. آقای دکتر حسنی نیز در عین حال که با اندیشة دکتر کریمی در وجوهی 

همراهی دارند، مالحظات و نظراتی نیز دارند که تقاضا می کنم مطرح بفرمایند.

حسنی: این جلسه را بسیار غنیمت می شمارم و از اینکه در حضور آقای دکتر، 

فرمایش ایشان را شنیدم و ســیالیت کالمشان را عماًل احساس کردم، خشنودم. 
آقای دکتر تبیین هنرمندانه ای از نظریة تربیت طبیعی، و به تعبیری تربیت فطری، 
ارائه دادند که به نظر من می رسد برخالف اصطالح جعلی و ناشیانه برنامة درسی 
مبتنــی بر فطرت گرایــی توحیدی، اگر چنین دیدگاهی پــرورش پیدا می کرد و 
شفاف تر می شد خیلی بهتر بود و تکلیف همه با تعریف بی ریشه و چارچوب های 
دقیق فطرت گرایی توحیدی روشــن می شد. من برای ورود به بحث، بهتر دیدم 
که ابتدا دربارة چیستِی تربیت طبیعی یا تربیت فطری ایشان قدری صحبت کنم و 
بعد بر مبانی انسان شناختی، معرفت شناختی و ارزش شناختی متمرکز شوم، من با 
این تصویر زیبا از تربیت با روسو آشنا شدم. روسو در کتاب »امیل« مسئلة تربیت 
را بسیار زیبا، ادیبانه و شــاعرانه مطرح می کند. امیل یک اثر کالسیک محسوب 
می شود. آنچه آقای دکتر کریمی می گوید، روایتی بومی و اسالمی شده از تربیت 
منفی و طبیعی روسو است که در واقع، ایجاب و مداخله را برنمی تابد و به عدم 
جواز هرگونه دخالت در فرایند رشد کودک رأی می دهد و آن را یک فعل حرام 
تربیتی تلقی می کند. علتش هم این است که به نظر می رسد در ذهن روسو و آقای 
دکتر کریمی انگاره ای از تربیت هســت که من نام آن را انگارة باغبانی گذاشته ام. 
به نظر می رســد این انگاره در مقابل انگارة کوزه گری شکل گرفته است. انگارة 
کوزه گری انگاره ای بسیار خشک، مهندسی و صنعتی است. تعبیری از تربیت به 
معنای ســاختن انسان هاست؛ انسان هایی که هیچ ندارند: مهندسی تعلیم وتربیت، 
مهندســی کردن آموزش وپرورش و حتی فرهنگ. مهندســی تعبیری است که 
ماکارانکو از آن در ادبیات خودش اســتفاده کرده اســت. او ادبیات مهندسی را 
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بعــد از جنگ جهانــی اول مطرح می کند. این دو انــگاره از همة ابعاد با هم در 
تضادند. در نگاه مهندسی دیدگاه جبرگرایانه، جبر اجتماعی و جبر محیطی حاکم 
است؛ این انگاره با انسان، هویت، اراده و حرمت انسانی به مثابة آفریدة خداوند 
و این احترام بی قید و شــرط به انســان و آزادی و رهایی. انگارة باغبانی البته در 
مقایســه با انگارة کوزه گری پیشرفتی بســیار جدی محسوب می شود. به همین 
خاطر، می توان گفت کپرنیک تعلیم وتربیت بوده و با این پارادایم شیفت و انگاره 
تحولی عمیق در تعلیم وتربیت به وجود آمده اما اشــکال جدی آن، این است که 
این انگاره موهم انفعال مربی است. انگارة کوزه گری جبر محیطی را به جبر فطری 
تبدیل کرد. بعضی از مثال هایی که می زنند به ســاختار ژنتیکی انسان برمی گردد. 
باغبان تنها کاری که می کند این اســت که مانع عوامل مخرب می شود. روسو در 
آغازین کلمات امیل می گوید تربیت مثل کشاورزی است. به همین خاطر می توانم 
این انگارة روســو را انگارة باغبانی بنامم. همچنان که گفتم، این انگاره نسبت به 
کوزه گری پیشــرفته تر است اما مشکل جدی آن این اســت که انسان را نادیده 
می گیرد. موهم جبرگرایی فیزیولوژیک اســت. چنین برداشت می شود که تمامی 
هســتی انسان پیچیده در فطرت اوست و او غیر از فطرت هیچ نیست و ما هیچ 
نقشی نداریم و ذخایر فرهنگی بشر و شرایط اجتماعی هیچ نقشی در او ندارد و 
ما همة این ها را باید کنار بزنیم و اجازه بدهیم که او چیزی شــود که در فطرتش 

پیچیده شده است. این جوهر چیستِی تربیت از دیدگاه روسو است.

بیات: نوعی ذات گرایی و تقدم ماهیت بر وجود در این دیدگاه دیده می شود.

حســنی: دقیقاً بــا وجود اینکــه دیدگاه دکتــر کریمی در برخــی وجوه به 
اگزیستانسیالیست ها نزدیک است اما اگر آن ها بخواهند بر دکتر نقدی روا بدارند، 
به شــدت به این قضیه می تازند که تو انسان را از پیش تعریف کرده ای. اگرچه 
می گوید هیچ تصوری از او در ذهن نیست اما در ذهن خدا بوده و خالق اولیه آن 
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را مفروض گرفته است.

صادق زاده: اگزیستانسیالیســت ها می گویند انسان ماهیتش را خودش درست 

می کند. من حتی اختیار دارم که نخواهم انســان باشم و بخواهم موجود دیگری 
باشم. در حالی که روسو می گوید تو انسانی و خدا تو را آفریده است.

بیات: اگر اشتباه نکنم، دکتر کریمی کتابی به نام »تربیت به مثابة بودن« دارند که 

به نظر می رســد ناظر به این مباحث و در همین چارچوب است. آقای دکتر آیا 
همین طور است و شما چنین مبحثی را در آنجا دنبال کرده اید؟

کریمی: در عنوان فرعی این کتاب آمده اســت که »اوِج شدن در عمِق بودن« 

است؛ یعنی برای آنکه به باال رویم، باید پایین برویم! برای صعود به آسمان وجود، 
باید به عمق خویشتن فرو رویم. البته این فروَروی، در ذات خود فراَکَشنده است!
عنصر کلیدی این کتاب در گفتمان »خودبودگی« است. خودبودگی ترجمانی 
از آیة ١0۵ سورة مائده است: »َعَلیُْکْم أنُفَسُکْم«، یعنی خویشتن را بیابید! در جای 
دیگر می فرماید: »کِتَاباً فِیــَه ذِْکُرُکْم«؛ یعنی کتاب الهی بازخوانی و بازیابی کتاب 
وجود خودتان اســت. این کتاب ترجمان وجود شماست که پنهان مانده است و 

فقط باید با ذکر )کشف( استخراج شود، نه آنکه از بیرون اکتساب شود!
ما بنا نیســت چیزی بشویم بلکه بناست کاری کنیم تا از آن چیزی که در ذات 
خویش بوده ایم و هســتیم، خارج نشــویم. ببینید... باز هم نگاه سلبی! در اصل، 
تربیت یعنی زنده شدن به خود و مردن از غیر خود؛ مردن از آنچه ظاهراً شده ایم 

و زنده شدن به آنچه فطرتاً بوده ایم!
برای همین اســت که عنوان دیگر این کتاب که در داخل پرانتز آمده »چگونه 
نشویم؟« اســت )با همان نگاه سلبی(. این در حالی است که ما همواره به دنبال 
این هستیم که چگونه بشویم و می گوییم رشد یعنی تغییر، تربیت یعنی تحول و 

ما همواره به دنبال 
اين هستیم که 

چگونه بشويم و 
می گويیم رشد 

يعنی تغییر، تربیت 
يعنی تحول و 

انسان بايد از بودن 
به شدن، از وضع 

موجود به وضع 
مطلوب، تغییر کند 

و ارتقا و رشد و 
تحول و تطور پیدا 

کند. حقیقت اين 
است که اين ها 

همه توهم است! 
ما بنا نیست تغییر 
کنیم )تصنعاً( بلكه 

بناست تأيید شويم 
)فطرتاً(
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انسان باید از بودن به شدن، از وضع موجود به وضع مطلوب، تغییر کند و ارتقا و 
رشد و تحول و تطور پیدا کند. حقیقت این است که این ها همه توهم است! ما بنا 
نیست تغییر کنیم )تصنعاً( بلکه بناست تأیید شویم )فطرتاً( همین عبارت تأیید از 
کتاب »تعلیم وتربیت در اسالم« اثر شهید مطهری است که فرموده اند: فرق تربیت 
و صنعت این اســت که در صنعت ما به دنبال تغییر دادن هستیم )متناسب با ذهن 
و طرح خودمان( و در تربیت به جای تغییر باید فقط تأیید کنیم! چه چیز را تأیید 

کنیم؟ آنچه را ذاتاً و فطرتاً هستیم. البته تأیید با تسلیم متفاوت است.
به هر حال، در اینجا ما با یک قضیة متناقض )پارادوکســیکال( و ناهمســاز با 

سازه های سازگار با زندگی و نگرش خود مواجه می شویم.
یک تناقض ناهمسو؛ یک ســوگیری متضاد، که هم به سمت باال برویم و هم 
پایین. این تناقض زمانی حل می شــود که به عمق معنــای احادیثی از این گونه 
بنگریم »اعظم النّاس رفعئ من وضع نفســه«؛ »ارفع الناس اَوضع الناس«. در واقع، 
رفیع ترین مردم، فروتن ترین هستند. وقتی ما بخواهیم رشد درختی را اندازه گیری 
کنیم، هیچ وقت نباید به ســراغ شاخة آن برویم؛ چون ممکن است شاخه بارها و 
بارها هرس شــده باشد، اما از طریق ریشه می توان دید که درخت تا چه حد در 
خاک دویده و تنیده شده است تا اینکه چقدر در آسمان تابیده. اتفاقاً تابیدگی در 
آســمان ریشه در فروَروی در خاک دارد. اینکه در تعالیم کهن و حکمت تائو از 
قول الئوتسه گفته شده است: »اساس بلندی در عمق است«، ناظر به همین گزارة 
متناقض اســت. جان مایة اصلی گفتمان »تربیت به مثابة بودن« این است که شما 
»بودِ« محض باشید، فطرِت محض باشید، اّمی محض باشید، کودک محض باشید. 
اگر این گونه شــدید، به کمال حقیقی، که همان انسان تربیت یافته است، دست 
یافته اید و بی آنکه تالش کنید، به کنشگر، الهام بخش تبدیل می شوید و متربی نه 
از زبان و کالم شــما بلکه از وجود و مرام شما الهام می گیرد؛ یعنی با یک کنش 

پرهیزی و قلبی نه یک گویش تجویزی و زبانی!
تربیت به مثابة بودن، یعنی هر آنچه می خواهید دیگران بشوند، خودتان همان گونه 
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باشید، نه اینکه بگویید یا نشان دهید. خودت خالصانه و عاشقانه همان گونه باش تا 
او هم همان گونه مثل خودش بشود!

در »بود« خودت، نه در »نمود« خودت. نمود تظاهر است و »بود«، باطن. باطنًا 
باش؛ بچه همان گونه مطابق فطرتش می شــود که شما باطناً هستی، نه آن گونه که 

ظاهراً می نمایی!
بودن یعنی زیستن در مدار طبیعی و فطری خود. جهان در مدارِ بودن است. ما 
در بود به نمود و در عمق به ارتفاع می رسیم. در فروَروی است که َفرا می آییم؛ در 
بازگشــت به خویشتن است که از خود فراتر می رویم! و این یک تناقض تنش زا 

و چالش برانگیز است که با منطق همگرا و همساز ما نادمساز و ناسازگار است.

بیات: درواقع، شــما در اینجا »بودن« را هم در برابر »نمودن« قرار داده اید و هم 

در برابر »شدن«؟

کریمی: در برابر هم شــاید نباشد؛ چون گفته شده »اوج شدن در عمق بودن« 

است. »شدن« را نه در معنای درونی بلکه بازده طبیعی بودن تلقی کرده ام. در مورد 
»نمود« هم باید گفته شــود، نه به این معنا که ما چیزی نباشیم و وانمود کنیم که 
هستیم بلکه به تعبیر بایزید بسطامی، یا »آنچه می نمایی باش؛ یا آنچه هستی بنما«.

در اصل، قصد ما در تربیت رســیدن به عمق »خودبودگی«مان اســت »علیکم 
انفسکم« و این به راستی یک معجزه است که به قول کی یر کیگارد، فیلسوف متأله 
دانمارکی، کسی شهامت آن را داشته باشد که کاماًل خودش باشد؛ خود خودش! 
این خودبودگی سرشار از خالقیت، زیبایی، بی همتایی و آزادگی خواهد بود و البته 
هنر خود بودن بزرگ ترین هنر است که کارل گوستاو یونگ آن را بسیار هراسناک 

تلقی می کند؛ زیرا خیلی شهامت می خواهد که آدمي راه خود را بپیماید.
لذا مقصود از تربیت به مثابة بودن این است. نیچه گفته بود: »بشو آنچه هستی« و 
فوکو گفته بود: »نشو آنچه هستی«. هر دو یکی هستند؛ در حالی که گویا ضدهم اند. 
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نیچه می گوید: »بشو آنچه هستی«، یعنی آنچه طبیعی و ذاتی هستی باش؛ در بود 
خودت تو هست بشو، تظاهر نکن. دوگانه نباش، چندپاره نشو، تربیت یعنی همین 
خودبودگی. »علیکم انفســکم« یعنی میراندن آنچه ما تصنعاً شده ایم و زنده شدن 

به آنچه فطرتاً هستیم.
تربیت، مرگ دائمی اســت، از آنچه که ظاهراً می شویم، و زنده شدن دائمی، به 
آنچه باطناً داریم و هســتیم و خداوند در روز قیامت باطن ما را می سنجند. یعنی 

آنچه در وجود ما ته نشین شده است.
در حدیث اســت که رسول اکرم)ص( فرمود: »در آن دنیا به ظاهر و داشته های 
شــما نمی نگرند بلکه به آنچه باطناً و قلباً هستید می نگرند!«: »إّن اهللَ ال یَنُْظُر إِلی 
ُصَورُِکــْم َو أْمَوالُِکْم َو إِنََّما یَنُْظُر ألَی ُقُلوبُِکْم َو أَْعَمالُِکْم«؛ یعني خداوند در جهان 
آخرت )جهان حقیقت و باطن( به ظاهر ما نمي نگرد بلکه آنچه در قلب خود نیت 
کرده ایم می نگرد. ترازوي سنجش اعمال در آن دنیا، مجموع داشته های بیروني و 
امول و اقوال ما نیست. به قول یکي از عارفان: مرد آن است که در سینه بود و نه 
در کیســه بود! باید دید در سینه خود چه دارد و نه در کیسه خود. کیسه مربوط 
به تعلقات ظاهري و داشته های مادي و ظواهر بیروني ماست اما سینه نماد نیات 

دروني است.
 این نوع نگرش به خود و جهان هستی ما را راهِی دیدمانی می کند که با آنچه 

انجام می دهیم تضاد دارد.
براســاس این حدیث نوراني و بیدارگرانه باید گفت، هرکس توانست بین دو 
گفتمان »بودن« و »شدن« تمایز قائل شود و به یک فرقان ناب در »بود« و »نمود« 
خود برســد، مرز میان بودن )Being( و شــدن )Becoming(، بودن و داشــتن 
)Having(، بــودن و نمودن )Pretending( را دریافته و به تربیتی فطری یا حتی 
امی رسیده است، نه کتابی و نسخه ای. امي بودن یعني پاک و فطري و بدون هیچ 

پیش فرض ذهني.

لذا مقصود از تربیت 
به مثابة بودن اين 
است. نیچه گفته 
بود: »بشو آنچه 
هستی« و فوکو گفته 
بود: »نشو آنچه 
هستی«. هر دو يكی 
هستند؛ در حالی که 
گويا ضدهم اند. نیچه 
می گويد: »بشو آنچه 
هستی«، يعنی آنچه 
طبیعی و ذاتی هستی 
باش؛ در بود خودت 
تو هست بشو، 
تظاهر نكن. دوگانه 
نباش، چندپاره 
نشو، تربیت يعنی 
همین خودبودگی. 
»علیكم انفسكم« 
يعنی میراندن آنچه 
ما تصنعاً شده ايم و 
زنده شدن به آنچه 
فطرتاً هستیم
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حســنی: ویکتور فرانکل در کتاب »انسان در جســت وجوی معنا« نقدی بر 

خودشــکوفایی مزلو دارد. می گوید: »مگر خود وجود دارد؟« تو نمی توانی انسان 
را از پیش تعریف کنی که حاال باید شــکفته شود. »خود« باید ساخته و پرداخته 
شود. »خود« در دیدگاه مزلو که دیدگاهی انسان گرایانه است و بسیار با آقای دکتر 
قرابت دارد، همان فطرت اســت. خودشکوفایی یعنی چیزی وجود دارد که باید 
شکفته شــود. از این لحاظ، من فکر می کنم مشکلی جدی در مفروض های این 
تعریف وجود دارد که تعریف را دچار اشکال می کند. مخصوصاً اینکه آقای دکتر 
می خواهد از ادبیات غنی استفاده کند و تعارض عمیقی در گفته های ایشان است. 
کلمة تزکیه گاهی به معنای پاک کردن از درون است. اگر شما تزکیه را به این معنا 
ببینید، با فطرت پاکی که پیش فرض انگارة باغبانی است تعارض پیدا می کند؛ چون 
در تزکیه مفروض گرفته می شود. مخصوصاً که بخواهید تزکیه را از کودکی آغاز 
کنید. مفروض تزکیه این است که نابابی و پلیدی و پلشتی هایی در فطرت انسان 
وجود دارد که باید از بین برود. اگر تزکیه را از دوران صفر تا صد زندگی تعمیم 
می دهید، باید بپذیرید که در وجود انسان نابابی هایی هست که انسان خودش یا به 
کمک دیگران باید آن ها را کنار بزند. وقتی می گویید آب باید پاالیش شود، فرض 
شــما بر این اســت که آن ناپاکی در ذات آب نیست ولی وقتی از تزکیه استفاده 

می کنید، دچار تعارض می شوید.

صادق زاده: این آیة قرآن که »َیْتُلوا َعَلْیهــْم آیاته َو ُیزّکیِهم َو ُیَعّلُمُهُم اْلکَتاَب َو 

اْلحْکَمَئ َو ان َکاُنوا من َقْبُل َلفی َضالٍل ُمبین« )ســورة جمعه، آیة ۲(. متأسفانه در 

ترجمه اشتباه شده است. می گوید و اگرچه و إن کانوا من قبل، إن مخفف از إّن 
است. یعنی آدم بزرگسالی که گمراه شده، یزکیهم می خواهد اما امیرمؤمنان که در 
ضالل مبین نبوده اســت که می گوید »ادبی رســول اهلل« پیامبران با آدم بزرگسال 
سروکار دارند اما مربی با بچه سروکار دارد. تقدم تزکیه بر تعلیم برای کسی است 
که قبلش در گمراهی بوده است. »إن کانوا« یعنی همانا، نه اگرچه. پیامبران برای 
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اینکه مخاطبانشــان در ضالل بوده و آلوده شده بودند، تزکیه را مطرح می کردند، 
نه برای هر کسی، به ویژه کودک که پاک است. بنابراین، برای کودکان که پاک و 

معصوم اند، دلیلی ندارد تزکیه مقدم بر تعلیم باشد.

حســنی: اگر تزکیه به این معنا که مفروضش شرایط ناگوار و منفی که عارض 

شده، آیا شما می پذیرید؟

کریمــی: در بحث دفع و رفع، معصومین گنــاه را دفع می کنند، نه رفع. تزکیه 

می تواند دووجهی باشد که کودک دفع می کند. یعني او پاک و زالل و معصومانه 
اســت و فقط باید با سالح تقوا و تزکیه )دفع عوامل آسیب زا( نگذاریم که آلوده 

شود.

حســنی: باید تزکیه را عام تر بگیریم. حرف شما موهم این است که ناپاکی در 

ذات کودک سرشته است.

صادق زاده: ایشان می گوید امکان دارد آلودگی از بیرون بیاید. آب از سرچشمه 

خوب است.

کریمی: دقیقاً! من در اینجا نکته ای را باید رازگشــایي کنم. اگر بحث را تقابلی 

ببینیم، روشن می شود. »تعرف الشیاء باضدادها. قد افلح من َزّکیها و َقْد خاَب َمْن 
َدّسیها«. هدِف تربیت، گشودگی است. »الم نشرح لک صدرک« اگر انسان گشوده 

شود به شادکامي پایدار می رسد و خوشبخت می شود؛ فالح یعنی رستگاری.

صادق زاده: ریشة فالح همان کشاورزی است. دانه ای که گشوده می شود افلح، 

و فالح کسی است که زمینة این گشودگی یا رستگاری را ایجاد می کند.
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کریمی: فالح از جنس گشودگي و رهایي آسمانی است. برعکس آن »قد خاَب 

َمن دّسیها« که پنهان سازي و آلوده سازي است. آیت اهلل مصباح در کتاب »فطرت 
در قرآن« می گوید دسیسه، از پنهان کردن، می آید.

یعني آنچه در فطرت وجود دارد و ما بدون توجه به آنچه هست دوباره بر روي 
آن چیزي می نویسیم و این نوشته بیروني، نوشته قبلي را مخدوش می کند.

به قول حافظ:
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات   مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

لذا باید ورق وجودی را صاف و ســاده کرد تا نقش الهی فطرت در آن هویدا 
شود. در تربیت ایجابی ما معکوس عمل می کنیم.

مانند چاهي که به جاي حفر کردن و آب را استخراج کردن، به آن آب بیروني 
از لوله کشي می ریزیم و این آب عاریه ایي، آب درون چاه را پنهان می کند، اما اگر 
زمین را بکنید و به آب برسید، این آب مانا خواهد بود. در جریان تربیت مبتني بر 
تزکیه نیز همین حکم صادق است. یعني ما به جاي زایش آب از درون )کوثر( به 
افزایش و ریزش آب از بیرون اقدام می کنیم و این نوعي تکاثر است که در تضاد 
با کوثر است. ما دو نوع توسعه داریم: توسعة کوثري )زایشي و درون زا و خودزا 

و مانا( و توسعة تکاثري )برون زا و ناپایدار(.
ما در تعلیم و تربیت کنوني در حال توســعة تکاثری هستیم. برای همین است 
که هر قدر تبلیغ و ترویج می کنیم و این همه مراکز آموزشي و فرهنگي و تربیتي 
دایر می کنیم و این همه سریال و فیلم و کتاب تولید می کنیم و این همه همایش 
و سخنراني برگزار می کنیم داده با ستانده برابر نمي شود، این همه آب در این چاه 
ویل می ریزیم اما خشــک می شود. مانند این مرداب گاوخوني است که تمام آب 
رودخانه زاینده رود به آن ســرازیر می شــود اما معلوم نیست کجا می رود و همه 
آب ها به مردابي گندآلود تبدیل می شود! ما نتیجة برعکس گرفتیم؛ چون تکاثری 

عمل کردیم. در حالی که باید کوثری عمل می کردیم.
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کوزة چشم حریصان پر نشد 
تا صدف قانع نشد پر ُدّر نشد  

مگر نه اینکه ما مدعی آنیم که مســائل دینی، ارزشی و اخالقی اموری فطری 
هستند؟؛ بســیار خوب! پس چرا در سندهای باالدستی آموزش وپرورش در پی 
درون سازی )Internalization( و نهادینه سازی )Institutionalization(ارزش های 
دینی هســتیم؟ آیا امور فطری باید نهادینه شوند؟ مگر نه آنکه در نهادمان وجود 
دارند؟ ما چیزی را باید درونی کنیم که بیرونی است! آیا ما هیچ گاه در پی درونی 
کــردن انگیزة کنجکاوی برمی آییم؟ این خیلی مضحک می شــود؛ چون یک امر 
درونــی و فطری و غریــزی را که درونی نمی کنند اما ما متأســفانه به صراحت 

برخالف آموزه های دینی می اندیشیم.
جالب اســت که در روان شناسی تربیتي و آموزش ارزش ها، غربی ها معتقدند 
که ارزش ها قابل تدریس نیســتند بلکه قابل کشف اند. یعني امور فطري را نباید 
آموزش داد بلکه باید از درون استخراج و کشف کرد اما ما متأسفانه نگاه بیروني 

و غیرفطري به ارزش ها داریم.
 Can?( اخیراً مقاله ای خواندم که عنوان آن این بود: آیا ارزش ها قابل آموزش اند؟
values be taught( در این مقاله گفته شده است که ارزش ها اموری فطری اند که 

باید کشف )Discover( شوند نه کسب )Acquie(. شگفتا که غربی ها به ارزش ها 
این گونه فطری نگاه می کنند اما اغلب ما به رغم باورهای قرآنی و عرفانی متأسفانه 

به دین و امور ارزشی نگاه بیرونی داریم.
فراتــر از این بحث، می خواهم بگویم حتی یادگیری امور دیگر مانند فیزیک و 
شیمی هم به شیوة اکتشافی است و ما حق نداریم چیزی به کودک یاد بدهیم بلکه 
باید کاری کنیم تا او خود شــخصاً یاد بگیرد و فعالیت و عاملیت خویش را در 
فرایند رشد نشان بدهد. من گاهی که این حرف ها را می زنم، متهم می شوم به اینکه 
حرف هایم شاعرانه و رمانتیک و غیرعلمی است. می گویند چگونه ممکن است 
یاددهی مانع یادگیری شود و لذا این حرف ها غیرمنطقی و غیرعلمی به نظرشان 

حق نداريم چیزی 
به کودک ياد بدهیم 
بلكه بايد کاری کنیم 
تا او خود شخصاً 
ياد بگیرد و فعالیت 
و عاملیت خويش را 
در فرايند رشد نشان 
بدهد
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می رســد اما من مایلم برای تأیید این دیدگاه، از یک دانشمند و شناخت شناس و 
روان شناس معاصر شاهد بیاورم، تا بلکه قدری دربارة این سخنان اطمینان حاصل 

شود.
جمله ای از ژان پیاژه نقل می کنم که علمی و عینی و تجربی است و بنده بارها 
در کتاب های خود آن را نقل کرده ام و در اینجا هم یادآور می شوم. پیاژه در کتاب 
»گفت وگوهــای آزاد با ژان کلود برینگیه« که در ایران نیز ترجمه و چاپ شــده 

است، می گوید:
"When you teach a child something, you take away forever his 

chance of discovering it for himself".

»وقتی شما چیزی را به کودک آموزش می دهید، برای همیشه او را از کشف آن 
چیز دور می کنید؛ از شانس کشف آن چیز برای خودش!«

به نظر شــما، این جمله شاعرانه و عارفانه اســت یا حرف های من؟ من فکر 
می کنم این جمله کل نظام های آموزشی و تربیتی را از بنیاد وارونه می کند و افکار 

من در مقایسه با این جمله خیلی محافظه کارانه تر و مالیم تر است.
از دیدگاه پیاژه، نظام های آموزشــی همواره با یاددهی، مانع یادگیری می شوند؛ 
چون وقتی شــما چیزی را به کسی یاد می دهید، مانع آن می شوید که او خود آن 

را شخصاً یاد بگیرد. 
بنابراین ما به جای اینکه اجــازه بدهیم مخاطب خودش فاعل یادگیری خود 
باشــد، همه چیز را از بیرون به او تحمیل می کنیم. ما در تعلیم وتربیت دینی هم 
مرتکب این وارونه کاری شده ایم؛ یعنی با »دین دهی« به افراد، مانع »دین یابِی« آن ها 
از درون می شــویم یا با »دینی کردن« کودکان مانع »دینی شــدن« آن ها می شویم 
و این، فاجعه ای بس دردناک و غمناک و هراســناک اســت! که در این چند دهه 
عمل کرده ایم و نتایج وارونه آن را دیده ایم اما باز هم دست از این روش آسیب زا 

برنمی داریم.
در همان جملة پیاژه، چند نکتة بنیادی وجود دارد که اگر اجازه بدهید، تا تنور 

به جای اينكه اجازه 
بدهیم مخاطب 

خودش فاعل 
يادگیری خود باشد، 

همه چیز را از 
بیرون به او تحمیل 

می کنیم. ما در 
تعلیم وتربیت دينی 

هم مرتكب اين 
وارونه کاری شده ايم؛ 

يعنی با »دين دهی« 
به افراد، مانع 

»دين يابِی« آن ها 
از درون می شويم 
يا با »دينی کردن« 

کودکان مانع 
»دينی شدن« 

آن ها می شويم و 
اين، فاجعه ای بس 
دردناک و غمناک و 

هراسناک است
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بحث داغ است برخی از این نکته ها را برمال  کنم.
اوالً گفته شــد که وقتی شــما چیزی را به کودک یاد می دهید، مانع یادگیری 
او می شــوید؛ زیرا این شــما هســتید که عمــل می کنید، نه کــودک. کودک 
در اینجــا کامــاًل کنش پذیــر و فعل پذیر در حد یک اســفنج منفعل  اســت و 
 همیــن یاد دادن، مانع مداخلــه و فعالیت درونی کودک می شــود. وظیفه معلم

»کنش گذاري« نیست بلکه »کنش یاري« است.
پس، ما نباید چیزی را یــاد بدهیم بلکه باید کاری کنیم که او خود یاد بگیرد. 
پیداست که نقش معلم در یاد ندادن سخت تر و پیچیده تر و وقت گیرتر از یاددادن 
است. به این سبب بر این نکته تأکید می کنم که تصور نشود پس باید در ِ مدرسه را 
ببندیم و معلم ها بیکار شوند. نه... اشتباه نکنید! نقش معلم در فرایند »یاد ندادن« به 
دادن« است. تربیت نکردن  کودک بسیار دشوارتر و هوشمندانه تر از نقش او در »یاد
سخت تر از تربیت کردن است! اگر ما بخواهیم در مدارس، معلماني داشته باشیم 
که بجاي یاددادن، کاري کنند که دانش آموزان یاد بگیرند آنگاه ما به تعلیم وتربیت 
سلبي و پرهیزي به معناي واقعي دست یافته ایم . براي دست یابي به این هدف ناب 
باید در گزینش معلمان از همان بدو ورود دقت کنیم که افرادي وارد شوند که هنر 
این کار اجتنابي را داشــته باشند. زیرا معلماني که هنر یادندادن را براي یادگرفتن 
در خود دارند دیگر نیازي به آموزش هاي صوري و زوري ندارند. آن ها گویا براي 

معلمي ساخته شده اند بي آنکه از آموزش هاي رسمي برخوردار باشند.
دوم اینکه پیاژه معتقد اســت که اگر یاددادن را جایگزین یادگیري بکنید، یعنی 
چیزی را مستقیم به کودک منتقل کنید، او دیگر رغبت نمی کند خودش با ذوق و 
شوق به سراغ آن برود؛ زیرا بدون آنکه مورد نیازش باشد، به او چیزی داده اید و 

انگیزة او از بین رفته است.
نکتة سوم در جملة او این است که می گوید شانس/ فرصت کشف را از دست 
می دهد. پیاژه معتقد اســت آموزش، یک فرصت فی البداهه است که شاگرد باید 
آن را کشف و شکار کند، نه اینکه ما این فرصت را به صورت تصنعي و تحمیلي 

نقش معلم در ياد 
ندادن سخت تر 
و پیچیده تر و 
وقت گیرتر از 
ياددادن است. به 
اين سبب بر اين 
نكته تأکید می کنم 
که تصور نشود پس 
بايد در ِ مدرسه را 
ببنديم و معلم ها 
بیكار شوند. نه... 
اشتباه نكنید! نقش 
معلم در فرايند ياد 
ندادن به کودک 
بسیار دشوارتر و 
هوشمندانه تر از 
نقش او در ياد دادن 
است. تربیت نكردن 
سخت تر از 
تربیت کردن است
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برای او ایجاد کنیم. ایجاد کردِن فرصت، مانِع شکار کردن آن است. فرصت سازی 
معنا ندارد، فرصت یابی مهم است.

کلمة شــانس یا فرصت در ســخن پیــاژه یعنی موقعیت هــای فی البداهه و 
خودانگیخته، یعنی تصادفی و طبیعی، نه مصنوعی و جبری.

زیرا یادگیری به تعبیر گشــتالتی ها امری ناگهانی و کیفي و تصادفی است که 
به بینش و دریافت و ادراک نورانی )insight( تبدیل می شــود. یعني گفتن »آها« 

)!Aha(، )یک اتصال دروني( توسط یادگیرنده.
در همان حدیث زیبایي که از امام صادق)ع( نقل شد، گفتیم که تعلیم با کثرت 
و تراکم و اندوخته های علمي حاصل نمی شود بلکه علِم کشفی، نوری است که 
در قلــب هر کس که خداوند تبارک و تعالی بخواهد هدایت کند، قرار می گیرد. 
پس یادگیري واقعي یک اتفاق دروني، یک دریافت کیفي و یک شهود و روشنایي 

قلبي است و نه تراکم اندوخته های ذهني و کور.
در اینجا کیفیِت »چگونه« یادگرفتن )How to learn( بســیار مهم تر از کمیت 
»چقدر« )What to learn( یادگرفتن است. یعنی فرایند و سلوک یاد گرفتن مهم تر 

از فرآورده و محصول یاد گرفتن است.
نکتة چهارم اینکه پیاژه از واژة کشــف کردن )Discovering( استفاده می کند. 
کشــف یعنی چیزی وجود دارد و باید آن را پیدا کــرد. این واژه در جملة پیاژه 
نشان دهندة آن است که حتی امور علمی هم باید کشف شوند، نه آنکه از بیرون 
به فرد تحمیل گردند.  به قول مارتین هایدگر، هر فهم و ادراکي که بدون کشــف 
قلبي باشد نوعي غفلت است. )معرفت کز اصطالح ما و من جوشیده است غفلت 

است اما تو آگاهی توّهم کرده ای(
نکتة پنجم در جملة پیاژه این اســت که از واژة )Himself( اســتفاده می کند و 
می گوید کودک باید برای »خودش« یاد بگیرد؛ برای شــخِص خودش، نه برای 
شــما و معلم و نمره و جایزه و مدرک! بالیی که امروزه در مدارس ما دامن گیر 
دانش آموزان و معلمان شــده است. یعني یادگیري معطوف به یک هدف بیروني 

پیاژه معتقد است 
که اگر ياددادن را 

جايگزين يادگیري 
بكنید، يعنی چیزی 

را مستقیم به کودک 
منتقل کنید، او ديگر 

رغبت نمی کند 
خودش با ذوق و 

شوق به سراغ آن 
برود؛ زيرا بدون آنكه 

مورد نیازش باشد، 
به او چیزی داده ايد و 
انگیزة او از بین رفته
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است و این هدف هم براساس سود و منفعت مادي و مدرک تحصیلی است.
بــه قول عین القضات همدانی، »دریغا که مردمان در پی آن نیســتند که چیزی 
بداننــد بلکه از آن رو می خواهند چیزی بدانند که مردمان دیگر بدان ها اعتقاد پیدا 
کنند که چیزی می دانند«. این تازه حالت خوش بینانة دانستن است و عین القضات 
بینوا باید زنده بود و وضع امروز مدارس و دانشگاه ها را می دید که چگونه علم و 
دانش به کاالی تجاری و معامالت مادی تبدیل شده است و تا چه اندازه امروزه 

معامالت خرید و فروش مقالة ISI و پایان نامة فروشی در بازار علم رواج دارد!
این روزها کمتر می شــنوید که دانش آموز یا دانشجو به خاطر عشق به دانستن 
درس بخواند بلکه انگیزة درس خواندن و دانســتن یا تهدید است یا تطمیع و یا 

کسب نام و نان و نمره و رتبه.
انگیزة برخي اســتادان نیز در نوشــتن مقاله یا انجام پژوهــش، صرفاً گرفتن 
امتیازهاي مادي براي ارتقا و تبدیل وضعیت اداری خود اســت و نه تولید علم و 

توسعة وجود خویش.
پیاژه می گوید، با این تشــویق های بیرونی، شــوق و لذت درونی دانستن را از 
افراد می گیریم. آیا غیر از این اســت؟ آیا در خانه و مدرسه و دانشگاه غیر از این 
عمل می شود؟ آیا حرف های پیاژه هم مثل حرف های من رمانتیک و غیرعلمی و 

عارفانه و صوفیانه است؟
من نمی دانم در اینجا به این نکتة تلخ و قدری تنش زا اشاره کنم یا نه، که نظام 
آموزشــی ما به لحاظ تربیتی و اخالقی به طور ناخواســته و ناهشیار زمینة تحقق 
اهدافی را فراهم کرده است که همواره و با وسواس شدید سعی می کرد به آن ها 
نزدیک نشود! اما در مقابل، به اغلب آن اهداف و آرمان هایی که با دلسوزی شدید 
و سرمایه گذاری سنگین سعی می کرد عمیقاً به آن ها برسد، نه تنها نزدیک نشد بلکه 

به دلیل قصور و غفلت از مبانی اصیل دینی، از آن ها دور و دورتر شده است!
پس ما باید انگاره ها و »باور هایمان« را نســبت به کودک و یادگیري و تربیت 
دیني از بنیاد بر مبنای پارادایم نوین تربیت سلبی )تزکیه( و دیدمان هستی شناسی 

پیاژه می گويد کودک 
بايد برای خودش 
ياد بگیرد؛ برای 
خودش، نه برای 
شما و معلم و نمره 
و جايزه و مدرک! 
باليی که امروزه در 
مدارس ما دامن گیر 
دانش آموزان و 
معلمان شده است. 
يعني يادگیري 
معطوف به يك هدف 
بیروني است و اين 
هدف هم براساس 
سود و منفعت مادي 
است در واقع... 
»آگاه بوِد« آن ها 
قربانی »آگاه سود« 
شده است
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و انسان شناسی »اسالم ناب« تغییر دهیم تا نظام آموزشی و تربیتی خود را براساس 
همان دو شــعار بنیادی، که در این گفت وگو بارها به آن ها اشاره شد یعنی »ال اله 
اال اهلل« و »انــاهلل و اِنا الیه راجعون« از نو بنا کنیم. آن گاه درخواهیم یافت که باید 
مخروط نظام آموزشی از بن و اساس وارونه شود! و شاهد فضایی کاماًل معکوس 

با فضای کنونی جریان تعلیم وتربیت باشیم.

حســنی: در انگارة باغباني باید اســتعداد پرورش بدهیم. من بر این باورم که 

انگارة باغبانی قائل به گفت وگو بین مربی و متربی نیست و میان آن ها هیچ تعاملی 
صورت نمی گیرد. ژان شاتو به این انتقاد خیلی جدی دارد؛ می گوید درست است 
که روسو کودک محور است اما در پشت صحنه، قائل به یک اتوریتة پنهان برای 
مربی اســت که امیل اصاًل نمی تواند از آن فرار کند. نحوة درســت تعاملی که ما 
می گوییم، این است که گفت وگویی بین مربی و متربی باشد. تعامل تشکیکی از 

ناهم تراز شروع می شود و به هم تراز ختم می شود.

صادق زاده: دکتر باقری در مقاله ای با عنوان »آموختن به و آموزاندن به« مطرح 

می کند که اگر نظریة انســان عامل را قبول کنیم، متربی هم یک عامل است؛ پس 
من نمی توانم با او تعامل نداشــته باشم. او هم عامل است و مثل میز نیست. باید 
بْتُه َفتأدب«؛  برایش نقش قائل شــویم که با اختیار و انتخاب بگوید بله یا نه. »أدَّ
ادب می کنــم و او ادب را به طور اختیاری می پذیرد یا نمی پذیرد. »أدبته« با اختیار 
و انتخاب است. ما می خواهیم بگوییم اگر شما در فضای توجه به فطرت حرکت 
می کنی، باید قبول کنی که متربی بگوید نه. پدر و مادر باید بپذیرند که بچه اختیار 
دارد. بچة چهار ســاله غذا نمی خورد و می گوید نمی خواهم. از همین جا اختیار 

دارد ایجاد می شود.

کریمی: اگر ما کودک را در عین مراقبت، به حال خود بگذاریم، او به طبیعي ترین 

نظام آموزشی ما 
به لحاظ تربیتی 
و اخالقی به طور 

ناخواسته و ناهشیار 
زمینة تحقق 

چیزهايی را فراهم 
کرده است که 

همواره و با وسواس 
شديد سعی می کرد 

به آن ها نزديك 
نشود! اما در مقابل، 
به اغلب آن اهداف 

و آرمان هايی که 
با دلسوزی شديد 
و سرمايه گذاری 

سنگین سعی 
می کرد عمیقاً به 

آن ها برسد، نه تنها 
نزديك نشد بلكه به 
دلیل قصور و غفلت 

از مبانی اصیل دينی، 
از آن ها دور و دورتر 

شده است
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شکل به فطرت خود می تند و می بالد اما این واگذاری به معنای انفعال و بی خیالی 
نیست؛ اتفاقاً برعکس، صدها برابر فعالیت و مسئولیت و مراقبت طلب می کند.

اگر ما به فرزندانمان اعتماد کنیم، متوجه می شویم که آن ها بسیاری از مسائلی را 
که ما آرزو داریم داشته باشند، به طور طبیعی و فطری دارند. مثاًل ما دوست داریم 
فرزندانمان شاداب باشند؛ غافل از اینکه هیچ دوره ای در زندگی بشر شاداب تر از 
دوران کودکی نیست، اما چه می شود که کودکی که باید شاداب و سرزنده باشد، 

افسرده و خموده می شود.
مثاًل انسان ها در سنین کودکی حس جاندارپنداری )Animism( دارند. آن ها مثل 
یک عارف و عاشق همه چیز را زنده می بینند؛ حس بسیار واالیي که فقط در عرفا 

پیدا می شود، و کودکان هم این حس را دارند.
باد و خاک و آب و آتش زنده اند 

با من و تو مرده با حق زنده اند  
نگاه بچه ها به جهان همین طور اســت. آن ها با ِگل و خاک و عروسک حرف 
می زنند یا مثاًل اگر شــما به درخت لگد بزنید، می گویند این کار را نکن؛ درخت 
دردش می گیــره! و ما به حرف آن ها می خندیــم، در حالی که باید به حال خود 

بگرییم که چرا حال کودک را نداریم!
گرایــش به دین، حس شــادابی و صداقت و... در بچه وجــود دارد. معروف 
اســت که می گویند حرف راست را از دو نفر می توان شنید؛ یکی بچه و دیگری 
دیوانه. اولی چون تربیت نشــده و دومی چون تربیتش را از دست داده است!! اما 
شوربختانه، این درون مایه های خدادادی و این سرمایه های خودآوردة فطری، به 

تدریج در بستر تعلیم وتربیت ایجابی از بین می روند.
جالب اســت که کودکان بهشــت برین را در درون خود حس می کنند. آن ها 
شــادابی فطری دارند؛ بی آنکه به منابع کاذب متکی باشــند؛ آن ها راست گویی و 
صداقت و کنجکاوی و پاکی نامشروط دارند و شاد و سرزنده و فعال اند؛ بی آنکه 

در تمنای آن باشند.

اگر ما به فرزندانمان 
اعتماد کنیم، متوجه 
می شويم که آن ها 
بسیاری از مسائلی 
را که ما آرزو داريم 
داشته باشند، به طور 
طبیعی و فطری 
دارند. مثالً ما دوست 
داريم فرزندانمان 
شاداب باشند؛ غافل 
از اينكه هیچ دوره ای 
در زندگی بشر 
شاداب تر از دوران 
کودکی نیست، اما 
چه می شود که 
کودکی که بايد 
شاداب و سرزنده 
باشد، افسرده و 
خموده می شود
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کودک بدون چشم داشــت، پاک و راست و بی رنگ و بی ریاست و بدون هیچ 
انتظاري از دیگران، خالصانه همة این خصوصیات را به طور فطری در خود دارد. 
کودک نمی داند از چه شاداب است اما وقتی با پاداش و تشویق شاداب می شود و 
در برابر محرک های شادی بخش بیرونی شرطی می شود، به تدریج به منابع بیرونی 
وابسته می گردد و دیگر بدون آن ها نمی تواند شاداب باشد. پس، این ما هستیم که 
با این تغییر خطرناک، جایگزینی شادی درونی به شادی بیرونی را انجام می دهیم! 

آنگاه همواره باید منتظر باشیم تا از بیرون تأیید شویم تا شاد شویم.
مثاًل اگر من به این ســبب که مدرک دکتری دارم، یا چندین کتاب نوشته ام و 
این و آن از من تعریف و تمجید می کنند، شــاد بشوم باید به حال خودم بگریم؛ 
چون خیلی بدبختم. ولی اگر شادی ام به آنچه »هستم« باشد نه به آنچه »دارم«، این 
شــادی همان شادی کودکانه و عارفانه است؛ شادی در مقام »بودن«، نه داشتن و 
شدن! یعنی بودن مطلق باشد، نه داشتن و شدن! به قول مولوی: مخزن آن دارد که 

مخزن ذاِت اوست!
ابلهی دان جستن قصر و حصون راه لذت از درون دان نه از برون 
وان دگر در باغ، ترش و بی مراد آن یکی در کنج  مسجد مست و شاد 
کودکان در نیکی و بخشش نیز این چنین اند؛ یعنی بدون چشم داشت می بخشند 
اما بعدها بر اثر تربیت ما یاد می گیرند که باید معامله کنند و در برابر هر عمل نیکی، 
منتظر تالفی باشــند. می گویند گران ترین عشق، عشِق رایگان است اما متأسفانه 

اغلب افراد نیکی ها و دوستی هایشان ابزاری است.
گفت آنکه نیکی می کند تا دیگران به او نیکی کنند، در نیکی پست ترین است اما 
آنکه نیکی می کند، تا فقط نیکی کرده باشد، در نیکی، برترین است و  آنکه نیکی 
می کند و خود نمی داند که نیکی کرده، او »فرزانه« است. او در مقام »بودن« است 

نه شدن و داشتن و انجام دادن! او خود را در امر نیک فانی کرده است.
کودک در مرحلة »بودن« اســت. »شــدن« او از زمانی آغاز می شود که ما به او 
بگوییم چه کار کند یا نکند؛ مثل چه کســی باشد و مثل خودش نباشد و او را با 

گرايش به دين، 
حس شادابی و 

صداقت و... در بچه 
وجود دارد. می گويند 
حرف راست را از دو 

نفر می توان شنید؛ 
يكی بچه و ديگری 

ديوانه. اولی چون 
تربیت نشده و دومی 

چون تربیتش را از 
دست داده است!! 

اما شوربختانه، 
اين درون مايه های 

خدادادی و اين 
سرمايه های 

خودآوردة فطری، 
به تدريج در بستر 

تعلیم وتربیت  
ايجابی از بین 

می روند
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دیگران مقایســه می کنیم. نخستین مقایسه کار ابلیس بود و ما با کار ابلیس روی 
کودک تأثیر می گذاریم. ابلیس یک امر تاریخی و اسطوره ای و از بین رفته نیست. 
همة مفاهیم قرآنی در زمان حال جریان دارد و این گونه نیست که در زمان و مکان 
خاصی باشــد؛ همه جا وجود دارد. کودک هم مانند آدم اولیه است که در بهشت 
زندگی می کند و ما او را از بهشت خارج می کنیم و او به این موجودی که می بینیم 

تبدیل می شود.
حسنی: دربــارة انسان شناسی، مفروضات آقای دکتر این است که انسان پاک و 

بی عیب اســت و باید آن فطرت شکوفا شود اما دربارة ظرفیت های منفی، که در 
قرآن هم به صراحت به آن ها اشاره شده است، هیچ موضعی نمی گیرد و نمی گوید 
با آن ها چه مواجهه ای باید داشته باشیم. در انسان شناسی این گزاره مخدوش است.

کریمی: حافظ جواب داده است؛ می گوید:

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد 
با شــناخت کفر و گمراهي و انحراف اســت که راه ایمان و هدایت و درستي 
شناخته می شود، دوری از آنچه که نباید انجام دهیم، بهترین راهنمایي چیزي است 

که باید انجام دهیم.
تا زمانی که ما بیراهه را نشناسیم راه را نمی شناسیم پس بی راهه می تواند راهنمای 

ما به سوی راه اصلی باشد یعنی از آنجا نرویم تا به راه اصلی برسیم.

حســنی: نکتة دیگر اینکه آقای دکتر باید مشــخص کند نقش میراث، شرایط 

اجتماعی، فرهنگ و مناســباتی که متربی با فرهنگ جامعه و ســرمایة فرهنگی 
و اجتماعی دارد، چیســت. آیا این ها تأثیر دارند یــا نه؟ مخصوصاً تکلیف را با 

ظرفیت های منفی انسان باید روشن کنند.

کریمی: ظرفیت های منفی به همان اندازه مثبت اند که ظرفیت های مثبت.

کودک بدون 
چشم داشت، پاک و 
راست و بی رنگ و 
بی رياست و بدون 
هیچ انتظاري از 
ديگران از، خالصانه 
همة اين خصوصیات 
را به طور فطری در 
خود دارد. کودک 
نمی داند از چه 
شاداب است اما 
وقتی با پاداش و 
تشويق شاداب 
می شود و در 
برابر محرک های 
شادی بخش بیرونی 
شرطی می شود، 
به تدريج به منابع 
بیرونی وابسته 
می گردد و ديگر 
بدون آن ها نمی تواند 
شاداب باشد. پس، 
اين ما هستیم که 
اين تغییر خطرناک 
جايگزينی شادی 
درونی به شادی 
بیرونی را انجام 
می دهیم
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حسنی: خلق االنسان هلوعاً.

کریمی: اتفاقاً این یکي از مثبت ترین صفات انســان است. امام راحل در مورد 

آیــه »ظلوماً جهوالً« فرمودند: به عقیدة برخی عرفا بزرگ ترین وصفی که در مقام 
عظمت انسان گفته شده، همین »ظلوماً جهوالً« است. به همین معنا می توان گفت 
»ُخلق االنســان ضعیفاً« عظمت انسان است. زیرا اگر انسان از همان آغاز قوي به 
دنیا می آمد براي همیشه ضعیف باقي می ماند و اگر از همان لحظه تولد نابغه خلق 
می شد براي همیشه عقب مانده باقي ماند. در مورد صفت »َهلوعاً« هم می توان از 

بُعد مثبت نگاه کرد که حریص به علم و معرفت و کمال باشد!

صادق زاده: همان طور که دکتر باقــری می گوید، خیلی از محدودیت ها نقطة 

عزیمت اند.

حسنی: درست اســت. پس، فطرت نقطــة عزیمت انسان است و تمام هستی 

انســان نیست. مقصد انسان نیست. در حوزة معرفت شناسی آقای دکتر زیاد وارد 
نشده اند. شما تمثیل هایی به کار برده اید که در آن ها گاهی انسان به نظریة افالطون 
نزدیک می شــود که روح انسان ها عالم مثل را نظاره کرده و فهمی کلی از حقایق 
دارد. اینکه شما می گویید تعلیم وجود ندارد، پژواک جملة افالطون است. شاید 
موضع شــما در معرفت شناسی به درستی تبیین نشــده است. کسب معارفی که 

انسان های قبل تجربه کردند از طریق تجربه سازماندهی شده را باید چه کرد؟

کریمی: بله، منتها این تجربه ها باید توسط نسل جدید آگاهانه بازسازی شود و 

نه آنکه آن را تقلید کنند.

کودک در مرحلة 
»بودن« است. 

»شدن« او از زمانی 
آغاز می شود که ما 

به او بگويیم چه کار 
کند يا نكند؛ مثل چه 

کسی باشد و مثل 
خودش نباشد و او 

را با ديگران مقايسه 
می کنیم.  نخستین 
مقايسه کار ابلیس 

بود و ما با کار ابلیس 
روی کودک تأثیر 

می گذاريم
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بیات: در واقع، ماحصل آنچه دکتر حسنی و دکتر صادق زاده به عنوان نقطة ابهام 

و سؤال در اندیشه های شما مطرح می کنند این است که ما با انسان هایی سروکار 
داریم که لوح نانوشته نیستند و تحت تأثیر میراث فرهنگی و اجتماعی، جبرهای 
تاریخی، اجتماعی، طبیعی و حتی جبرهای نفسانی درون خود و پیش زمینه هایی 
در وجودشان قرار دارند. نظریة شما، به ویژه آنجا که بر فطرت و عدم تربیت تأکید 

می کنید، چگونه با چنین مسائلی مواجه می شود؟

کریمی: این همان نکته ای اســت که مخاطبــان وقتی با آثار ناچیز بنده مواجه 

می شوند، از من می پرسند و می گویند شما فقط می گویید چه کار نکنیم، چگونه 
یــاد ندهیم، چگونه تربیت نکنیم! اما به هر صورت، فرزند ما تا اینجا آمده و این 
اتفاقات هم افتاده؛ آب های بیرونی در چاه ریخته شده و مرداب شده است. حال، 
این چیزهایی را که در ذهن فرزند ماســت، چه کنیم و حاال که به این مرحله از 

»تربیت باختگي« رسیده است چگونه او را تربیت کنیم؟
پاسخ من به آن ها این است که باز هم باید برگردیم به راهبرد سلبی نه ایجابی، 
به روش »پرهیز« نه »تجویز«، به »زدودن« نه »افزودن«، به »پس َروِی فراَکَشــنده« 
نه »پیشــروی فروکاهنده!« یعني باید از راهبرد »کاهش خسارت« براي پیشگیري 
از خسارت بیشتر استفاده کنیم و بعد از آن اقدام به زدایش و پاالیش افزود ه های 

تیره کننده نماییم.
مثل این اســت که روی شیشــة پنجرة اتاقی که ما در آن نشسته ایم، هزار پرده 
آویخته شــده باشد و ما از این شکایت کنیم که چرا بیرون پیدا نیست و به جای 
زدودن پرده ها و برداشــتن موانِع دید، دائم نقش و نگار بیرون را بر روی پرده ها 

ترسیم کنیم؛ همان حکایت نقاشان چینی و رومی در مثنوی معنوی!
مــن چگونه بیرون را نگاه کنم؟ جز اینکه بایــد تک تک این پرده ها را بردارم. 
همواره گفته ام و دوباره و چندباره عماًل تکرار می کنیم که در تعلیم وتربیت باید دو 
شعار راهبردی داشته باشیم که بسیار پویا و زندگی بخش اند. ولی ما آن ها را برای 
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مراسم تشییع جنازه گذاشته ایم؛ یکی »ال اله اال اهلل« است و دیگری »اناهلل و انا الیه 
راجعون«. اگر ما بگوییم باید تعلیم وتربیت را با این دو شعار شروع کنیم، می گویند 
این ها که برای جنازه کشــی و زیر تابوت و ایام مرگ و اعالمیه های سوگواری و 
خط نوشته های ســنگ قبر است! اما حقیقت این است که این شعائر هنگامه ساز 
و دل انگیز برای پویش و جوشــش و خیزش در زندگی شاداب و خالق و فعال 

است!
 ببنیید ما برای درک حقیقت این دو شــعار بنیادی به یک خانه تکانی شدید در 
ساختار ادراکی و »باورداشت« های ذهنی و قلبی خود نیاز داریم؛ زیرا محفوظات 
شرطی شده در ذهن ما اجازة درک حقیقی این شعائر بالنده و سازنده را نمی دهند. 
پس، ما قبل از فهم معنی درســت این مفاهیم باید فهم نادرست از این مفاهیم را 
از ذهن و دل خود پاک کنیم؛ یعنی تزکیه کنیم. ببینید در اینجا نیز آموزش سلبی 
و راهبرد نفی و حذف و زدایش را داریم؛ به قول مولوی: »زنهار مگویید که فهم 
کردم! هرچند بیش فهم و ضبط کرده باشی از فهم عظیم به دور باشی. فهم این، 
بی فهمی است. خود بال و مصیبت و حرمان تو از آن فهم است. تو را آن فهم، بند 

است. از آن فهم می باید رهیدن تا چیزی شوی!«
ما همواره نیاز داریم در ذهنمان چیزهای مختلف را بزداییم. درک معنی »ال اله 
اال اهلل« نیز مستلزم تزکیة ذهن و دل از تصورات و پیش فرض ها و پیش آموخته های 
نادرست است. در واقع باید نایادگیري به قصد بازیادگیري را پیشه خود سازیم. 
این اســت »فضیلت نایادگیری« به جای کمیت یادگیری، و حکمت نیاموختن به 

جای کثرت آموختن! 
شــعار »ال الــه اال اهلل« یعنی دائماً ذهــن و دلت را پاک کن و تــازه کن و از 
محدودیت ها و تنگ نظری ها و پیش ذهنی ها آزاد شو؛ دائماً از قالب ها و ساختارها 
و ذهنیت های خود بیرون بیا؛ زیرا بزرگ ترین زندان برای آدمی زندان ذهن است 
و اسالم با شعار توحید آمده است تا انسان را از این مخوف ترین زندان نامرئی و 
به تعبیر امروزی ها از زندان نرم )همان جنگ نرم( رها سازد. )این جهان زندان و 
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ما زندانیان/ حفره کن زندان و خود را وارهان(
هیچ روشــی پویاتر و اثربخش تر از این شــعار نمي تواند ما را از تنگ نظري و 
تاریک اندیشــي و افکار شرطي شده و عادت زده نجات دهد و باید این شعار را 
»سلول بنیادی« و اَبَرسازه تولید تعلیم وتربیت سلبی و پرهیزی، که همه چیز از آن 

زاده می شود، قرار دهیم.
سلول بنیادی سلولی است که تمام خزائن ژنتیکی تکاملی در آن وجود دارد و 
این سلول در اینجا »ال اله اال اهلل« است. اگر دانش آموزان از همان آغاز با این شعار 
به معناي درست و راستین آن آشنا شوند یا به پدیده های عالم براساس این شعار 
برخورد کنند، ذهنشان زایا و خالق و نّقاد می شود. پرورش تفکر نقاد و خالق جز 

از این طریق به دست نمی آید.
در اصل، کلمة »ال« )نفی( همان اثبات است.

در درون این نفی بزرگ یک کنش قهرمانانه ســترگ نهفته است، که نتیجه آن 
جذب فهم بزرگ است. اقدام نخست این است که آن چیزی را که به نام تربیت و 
آموزش به ما داده اند،  نفی کنیم. دوم اینکه با »اناهلل و انا الیه راجعون« به آن چیزی 
کــه فطرتاً بوده ایم، یعنی به اصل خود برگردیم؛ به آن چاهی که آب زایا درونش 

هست متصل شویم تا با آب های بیرونی تغذیه نشویم.
»اناهلل« یعنی برگرد به گوهر وجود خودت، که از روح الهی اســت )نََفْخُت فیِه 
مِن روحی( در تو دمیده شده است. همة سرمایه ها و اسماء الهی در ما وجود دارد 
و فقط با بازگشت می توان این ها را دریافت. به همین دلیل است که اوج »شدن« 

در عمق »بودن« است. )کتاب تربیت به مثابه بودن با همین انگیزه تألیف شد(.
 با این وصف باید گفت »اوج پیشــرفت در عمق بازگشت است«. اما اغلب ما 
پیشــرفت را رو به جلو تعریف می کنیم اما اینجا پیشرفت با پس روي متعالي و 
عمیق شدن آسماني معنا می یابد. )اندرین ره سوي پستي ارتقاست(. این چگونه 
پس روي است که ارتقا را به دنبال دارد؟ این چگونه فراَروی است که با ضرورتی 

ارتقا می یابد؟
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باشد که نشینم نفسی، پیش تر افتم این مدعیان در طلبش پشت به  راه اند 
این چگونه نشســتی است که در آن پیشــرفت حاصل می شود و این چگونه 

دویدنی است که در آن پس َرفت است؟
طرف می دود ولی اشــتباه می دود؛ اندکی بنشین تا جلو بیفتی. بعضی از ما در 
جهت گیری تعلیم وتربیت پشت به راهیم؛ اســب را به پشت درشکه بسته ایم و 

شتابناک البته با نیت خیر و دلسوزانه، به سوی هدفی وارونه می دویم.
گو بدو، چندان که افزون می دود 

از مراد دل جداتر می شود  
»جاهُدوا فینا« بگفت آن شهریار 

جاهدوا عنّا نگفت، ای بی قرار  
داســتان، ماجرای آن گنج و گنج نامه است که موالنا می گوید کسی دنبال گنج 
بــود و خواب دید. خداوند در خواب به او گفت به فالن جا برو و تیر در کمان 
بگذار و رها کن؛ همان جا گنج است. این بندة خدا هم با کلی اشتیاق تیر در کمان 
گذاشــت و با تمام زور بازویش کمان را کشــید؛ چون فکر می کرد که گنج آن 
دوردست هاست! بعد هم رفت به جایی که تیر افتاده بود و دید که از گنج خبری 
نیست. دوباره خوابید و خواب دید و پرسید: »مگر نگفتید گنج آنجاست که تیر 
بیفتد؛ پس چرا خبری نشد؟« جواب آمد که ما گفتیم تیر را در کمان بگذار و رها 
کن. چرا کمان را کشیدی؟ گنج پیش پای ماست، نه جای دیگر. )یاد همان شعار 
تبلیغاتي پارکت بیفتید که می گفت ســقف آرزوهاي شما زیر کف پایتان است، 

تغییر را از کف آغاز کنید!(
در این طریق، راه پیشــرفت، بازگشتن است! راه واالیی، فروتنی است؛ راه اوج 

گرفتن، از پستی است! به قول بیدل:
به پســتی نیز معراجی اســت گر آزاده ای بیدل، صدای آب شو ساز ترقی کن 

تنزل را
این »فرود« عین »عروج« اســت. این »سقوط« آن ســوی »صعود« است، این 
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»پستی« در ذات خود ارتفاع و بلندی و رفعت به ارمغان می آورد؛ به قول مولوی 
اندر این ره سوی پستی ارتقاست.

»اناهلل و انا الیه راجعون« فرایندی معطوف به بازگشــت اســت؛ در حالی که ما 
همیشــه به دنبال پیشرفت هستیم، نوعی پیشرفت وارونه، اما این بازگشت بسیار 

مترقیانه است و آن پیشرفت بسیار مرتجعانه.
هیچ دینی مترقی تر از اسالم قادر نیست آدمی را این گونه تحول خواه و تحول جو 
تربیت کند اما مــا پیروان این دین، گاهی وارونه می رویــم و وارونه می فهمیم. 
ما نتوانســتیم از این دو شعار که هســتة بنیادی تفکر الهیات توحیدی است، در 
تعلیم وتربیت بومی خودمان استفاده کنیم و همچنان رو به سوی آموزه های غربی و 
منابع نامربوط به باورهای خودمان داریم. واقعاً گاهی اوقات می گم این دین اسالم 
چقدر مظلوم است که گیر برخی از مالمسلمان ها افتاده است که تا این اندازه به 

آن ظلم می کنیم و از تعالیم حیات بخش آن دور هستیم و ناسپاسی می کنیم.

صادق زاده: پست مدرن ها می گویند ما به عنوان معلم و مربی حق نداریم ارزش ها 

و اهدافی را تعیین کنیم و فرا روایت شویم. باید پدرساالری را از بین ببریم. بعد از 
نهضت پســت مدرن، مقاالتی در غرب مطرح شده با این مضمون که اصاًل پدر و 
مادر حق ندارند بچه را تربیت دینی کنند. دولت ها می توانند جلوی پدر و مادرها 
را بگیرند. نگاه نسبیت گرای مطلق می گوید اصاًل ما حق نداریم هدفی تعیین کنیم. 
می گویند در تربیت به چه حقی من به شما توصیه کنم؟ توصیه، یعنی من باالترم. 
این باالترین غلط اســت. به نظر می رسد نگاه های پست مدرن به سمت امتناع از 
تربیت به وســیلة دیگران می رود. شما به چه دلیلی حق داری فرزندت را تربیت 

کنی؟
چون او را به دنیا آورده ای؟ چه دلیلی دارد که تو بهتر از بقیه ای؟ آن ها می گویند 
تو به عنوان معلم مثل بقیه هســتی. اتفاقاً بچه ها بهتر از تو می فهمند؛ چون تو به 
خاطر گذشته ات خیاالتی داری که آن بچه ندارد. بگذار خودش به آن برسد. هیچ 
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کاری نکن. بهتر اســت کاماًل ارتباط با دیگران و تأثیرگذاری یکی بر دیگری را 
جمــع کنی. یعنی می گویند اصاًل حق قانونی برای مربی در تأثیرگذاری بر متربی 
وجــود ندارد؛ چه در دین، چه در اخالق و چــه در بقیه بحث ها. این نگاه یک 
نگاه پست مدرن اســت، حاال مهم این است که آیا آقای دکتر در این فضایی که 
ایجاد می کند، چون در تربیت اخالقی و دینی، ما می گوییم خدایی هســت. آن ها 
می گویند اصاًل چه کسی گفته است شما چنین حرفی بزنید و دیگران را به اعتقاد 
به خدای واحد دعوت کنید؟ حق ندارید. تو حق نداری بگویی خدایی هســت. 
من تعریف می کنم، زور نمی کنم، ولی »الدعوت الی اله« که می کنم. پیامبر فرموده 
است که دعوت به سوی خدا می کنم اما در نگاه پست مدرن می گویند حق ندارید 

دعوت هم بکنید.

حســنی: به هر حال، به نظر من آقای دکتر خوب توانسته است تحلیل کند و 

با دیدگاه های باغبانی، پارادایم کوزه گــری را مورد انتقاد قرار دهد اما جایگزین 
مناسبی ارائه نداد و نسخه ای تجویز نکرده است و از این لحاظ باید به اردوگاه ما 
بیاید که دیدگاه تعاملی پیش رونده داریم و این دیدگاه مکمل دیدگاه ایشان است.

صادق زاده: ما تا به حال تربیت را بیشــتر تعامــل میان دو فرد می دیده ایم. من 

فکر می کنم نگاه روان شناســی بر شــما حاکم است. نگاه جامعه شناسانه بر تأثیر 
ساختارهای اجتماعی و محیط های اجتماعی تأکید می کند. ساختارگراها می گویند 
ســاختار اجتماعی و جو و ساختارهای سیاســی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان 

واقعیات اجتماعی در تربیت تأثیر جدي و اساسی دارد.

بیات: ساختارها هم شامل ساختارهای ذهنی مثل قواعد و هنجارها و هم شامل 

ساختارهای عینی مثل منابع، امکانات و محیط اجتماعی است.
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صادق زاده: من در جمهوری اسالمی و در ساختار جامعة اسالمی حضور دارم. 

این ساختار مرا می سازد و بسیار تأثیرگذار است اما شما در تعریف تربیت، به طور 
ویژه از ساختارهای اجتماعی، تاریخی، فرهنگی غفلت کرده اید اما مثالً فوکو روی 
آن کار می کند. قدرت روی من و شما تأثیر دارد. البته بنده این نظر را که چون من 
در یک فضای تاریخی زندگی کرده ام پس کاماًل اسیر و ساختة ساختارها هستم، 
به صورت مطلق قبول ندارم اما اینکه فضای ســاختارهای اجتماعی را در جریان 

تربیت نبینم، کم لطفی و واقع را ندیدن است.

بیات: هدف هم مهم اســت. از همین منظِر ساختاری، هدف تربیت چیست؟ 

بــه قول کانتی ها و قائلین بــه اخالق عقلی، عمل خوب هدف اســت. به قول 
فضیلت گراها انسان خوب هدف است اما برای نتیجه گراها، جامعة خوب هدف 

تربیت است.

حسنی: یا آنچه جامعه می خواهد هدف است. تعریف دورکیم از تربیت، انتقال 

میراث به نسل آینده است؛ یعنی آیندگان هدفی را که من می خواهم محقق می کنند 
و نگاه اجتماعی می شود. دورکیم تربیت را یک عمل اجتماعی می دیده است.

بیات: نه یک فضیلت فردی.

حسنی: تقریباً همان اشکالی که آقای باقری در تعریف تربیت دارد. تعریف آقای 

باقری از تربیت این اســت که شما کاری کنید که ]تربیت شونده[ خدا را به عنوان 
رب بپذیرد و انتخاب کند و به ربوبیت او تن دهد. پس از آن، مســئلة اصلی ای 
که ما در تربیت رســمی داریم این است که تربیت یک امر اجتماعی نیز هست. 
یعنی جامعه حق دارد نسل آینده را تربیت کند؛ چون آینده ای برای خودش ترسیم 
کرده است. بنابراین، دولت و نمایندة تفکر حاکمیت حق دارد انتخاب کند، وگرنه 
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شورای عالی انقالب فرهنگی برای چه باید هدف تعیین کند؟

بیات: آقای دکتر هم در یکی از مقاالتشــان مطرح کرده اند که رویکرد رسمی 

تربیتی در نظام ما تربیت فضیلت گرایانه است اما ممکن است این شبهه پیش آید 
که شما در عین حال که نقدی به رویکرد رسمی تربیتی دارید، روایت دیگری از 
تربیت فضیلتی را مطرح می کنید؛ روایتی خاص که ممکن است جنبة عرفانی آن 

پررنگ تر باشد.

حسنی: من احساس می کنم که در رویکرد آقای دکتر جنبه های فردگرایانه غلبه 

دارد که باید به آن ها توجه شود.

کریمی: مشکل ما در مورد واژه هایی است که به کار می بریم. به قول ویتگنشتاین، 

بحث »زبان« است. از این رو، مولوی زبان را هم گنج می دانند و هم رنج. هم دام 
می دانند و هم دانه. او می گوید: 

ای زبان هم گنج بی پایان تویی                ای زبان هم رنج بی درمان تویی
 حقیقت هم همین اســت. ما اسیر زبان و تفکرات دیگران هستیم و در حصار 
فهم آن ها گرفتاریم. هایدگر تعبیری دارد؛ می گوید بزرگ ترین دشــمن معرفت، 
افالطون بود. چرا؟ در صورتی که افالطون بنیان گذار فلسفه بوده است. چون قبل 
از افالطون، متفکران پیشافلسفه خردمندانی به قول نیچه »زیستمندانه« بودند؛ تفهم 
آن ها هســتي اشان بود و هستي آن ها تفهم اشان بود یعنی آن گونه که می زیستند 
می اندیشــیدند، به جای »ذهن آگاهی« بیشتر نوعی » جان آگاهی« داشتند. افالطون 
معرفت و تفکر حضوری زیستمندانه را به  صورت بندی متافیزیکی فلسفی تبدیل 
کرد. از این جهت، کسی را که بنیان گذار تفکر فلسفی است، دشمن تفکر می داند. 
بعد می گوید پایان فلسفه آغاز تفکر است. هایدگر می گوید، همین که شما متکی 
به چارچوب ها و اصول از پیش تعیین شده هستید، فلسفه آغاز می شود ولی اگر 

تربیت از زمانی که 
صورت بندی شد، 
علمی شد، ارادی 
شد، هوشمندانه 

شد، کالسیك شد، 
و وزارت شد، خاتمه 

پیدا کرد. تربیت 
زمانی که ناخودآگاه 

در بستر جامعه 
در تعامل طبیعی 

و در موقعیت های 
طبیعی بود، تربیت 

بود. ما آن را به 
صورت بندی های 

علمی تبديل 
کرديم، همین شد 
که االن می بینید.  

آموخته های اکتسابي 
مانع فهم و درک 

شهودي و شخصي 
ما می شود
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تفکر مبتنی بر حالجی و بازتولید همان افکار باشــد، تفکری وجود ندارد. پایان 
فلسفه آغاز تفکر است. من می گویم تربیت از زمانی که صورت بندی شد، علمی 
شد، ارادی شد، هوشمندانه شــد، کالسیک شد، و وزارت شد، خاتمه پیدا کرد. 
تربیت زمانی که ناخودآگاه در بســتر جامعه در تعامل طبیعی و در موقعیت های 
طبیعــی بود، تربیت بود. وقتی ما آن را به صورت بندی های علمی تبدیل کردیم، 
همین شد که االن می بینید. یعني این آموخته های اکتسابي مانع فهم و درک شهودي 

و شخصي ما می شود.
حکایتي است که می گویند روشنفکری وارد دیاری شد. در ایام قدیم، در بیرون 
آن ده و دیار سری به قبرستان زد و دید مردگان آن دهِ چقدر عمر طوالنی کرده اند 
)از روي ســنگ قبر دید عمر اینها خیلي طوالني بوده(. رفت نزد ریش ســفید و 
کدخدای ده و پرسید: راز طوالنی شدن عمر اهالی این دیار چیست؟ گفت: این ها 
تا به حال پزشک ندیده اند!!. رفت و صحبت هایی با اهالی آن دِه کرد و دید چقدر 
اهالــي این دیار خوب فکر می کنند و هر نکته ایي که از آن ها می پرســند با تأمل 
پاســخ می دهند. گفت: شما چطور تا این اندازه اهل فکر و تأمل هستید؟ گفتند: 
چون تا به حال در این ده معلم نیامده است!!. مدتي در میان آن ها زندگي کرد دید 
آن ها خیلی سرزنده و خوشبخت اند و از زندگي و کار و زحمت لذت می برند و 
از ســختی احساس ناراحتی نمی کنند و خیلی آرام و خوش  حال و خوش دل اند. 
گفت: چطور شما تا این اندازه خوشحال و سرخوش هستید؟ گفتند: برای اینکه ما 
تا به حال در اینجا روان شناس نداشته ایم!!. بعد از مدتي دیگر که با این ها نشست 
و برخاســت کرد دید از نظر ایمان و اخالق و دینداري هم خیلي در سطح واال 
و عمیقي هستند. پرسید چگونه شما تا این اندازه دیندار و مؤمن هستید؟ گفتند: 
زیرا در این دیار تا به حال کشیش پا نگذشته است!!. حاال ممکن است این داستان 
و ماجرا یک افســانه و خیال باشد اما تردیدي نیست که یک حقیقت پنهاني در 
این حکایت کنایه آمیز نهفته است که ناظر به همان رهیافت های قرآني در اصالت 
فطرت پاک و حنیف انسان است که اگر ما بگذاریم که آدمي به اصل خود وصل 
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شود نیازي به این همه تعلیم وتربیت ایجابي ندارد فقط کافي است که خود را از 
اوصاِف غیرفطری پاک سازد. 

خویش را صافی کن از اوصاف خود 
تا ببینی ذات پاک صاف خود   

بینی اندر دل علوم انبیا 
 

بی  کتاب و بی  معید و اوستا  
گفت پیغمبر که هست از امتم 

کاو بود هم گوهر و هم همتم    
مر مرا ز آن نور بیند جانشان 

که من ایشان را همی   بینم بدان    
بی  صحیحین و احادیث و روائ 

بلکه اندر مشرب آب حیات  

بیات: معروف است که می گویند هرجا پلیس هست، امنیت نیست. ایوان ایلیچ 

کتابی دارد به نام »پزشکی آفت زا«. این عنوان پارادوکسیکال است؛ یعنی پزشکی 
که باید درمانگر باشد، خود به درد و نوعی آسیب یا عنصر بیماری زا تبدیل شده 
اســت. نظریة ایلیچ دربارة مدرسه زدایی از جامعه ناظر به چنین مسئله ای است؛ 
یعنی مدرســه ای که باید آگاه کننده باشد، برعکس، تخدیرکننده است و فرهنگ 
سکوت و پذیرش و حفظ وضع موجود را ترویج می کند و هیچ چشم اندازی از 

وضع مطلوب و روزنة آرمانی به روی فرد نمی گشاید.

حسنی: آقای دکتر، چیزی که شما می گویید در شعر زیباست. آیا چنین جامعه ای 

تا به حال داشته ایم؟
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کریمی: می توانیم به تدریج به چنین جامعه ای نزدیک شــویم به شرطی که به 

تغییر پارادایم و شــیفت نگاه همت ورزیم. اگر باشد خیلی زیباست اما متأسفانه 
نیســت؛ چرا؟ چون ما با چارچوب ها و پیش فرض های نادرســت نمی توانیم به 

روش های درست در تربیت متکی باشیم.

حسنی: من می گویم آیا این خیلی خیال بافانه نیست که شما جامعه ای درست 

کنید که در آن تربیت در دســت معلم نباشد یا جامعه ای درست کنید که طبیب 
نداشته باشد؟ این حرف ها قشنگ و شاعرانه اند اما واقعیت ندارند.

کریمی: قبول دارم. بحث من این نیســت که این مثال ها را اصل بگیریم بلکه 

می خواهم تمثیلی برای تقریب ذهن باشد که چگونه با فقدان مداخله، احیای اراده 
در فــرد رخ مي دهد و با نایادگیري، انگیزه یادگیري فزوني می یابد و حتي با منع 
کردن، رغبت افزایش می یابد. )منع، جز رغبت را نیفزاید(. شــما این حرف ها را 
نه رد کنید و نه قبول، فقط تجربه کنید و سپس نتیجة آن را با روش های جاری 

مقایسه کنید.

حسنی: وقتی دولت یا پزشــک این قدر بی محابا و از باال مداخله می کنند و با 

توجه به افراطی که شــده است، شــما می گویید این قدر از جامعه و مردم سلب 
مسئولیت و اختیار نکنید؛ همه چیز را به دست معلم و پزشک و پلیس نسپارید. از 
چنین منظری، شما تأکید می کنید که معلم فقط به فرایند شفاف سازی کمک کند 
و مداخله نکند. اما بســیاری از صاحب نظران تعلیم وتربیت اخالقی این مسئله را 
نمی پذیرند و معتقدند که ما باید شرایط ایجابی هم برای تربیت داشته باشیم؛ چرا 
که آیا اگر شما شرایط سلبی کامل و ایده آل خود را فراهم کردید، امکان ندارد بچه 
بــه بعضی ارزش های اخالقی خاص گرایش پیدا کند؟ اگر گرایش پیدا کرد چه 
می کنیــد؟ آیا مداخلة مثبت می کنید؟ کلبرگ در آخر عمرش می گوید مربی فقط 
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تســهیلگر نیست؛ گاهی هم باید از ارزش های کلیدی دفاع کند. البته این دفاع از 
باال به پایین نیست؛ دفاع هم تراز است.

کریمی: کودک از ابتدا وقتی کنجکاوی می کند، به هیچ وجه دنبال پیامد لذت 

از کنجکاوی نیست. بلکه از خودِ کنجکاوی لذت می برد؛ یعنی نتیجه گرا نیست. 
اما اغلب افراد در کار علمي و تحقیق و در مواجهه با مســائل علمي در پي سود 
و منفعت هستند یعني نگاهشان به امور عالم یک نگاه کارکردگرایانه است )فوراً 
می خواهند بدانند که به چه دردي می خورد و چه ســودي براي آن ها دارد(. حال 
آنکه کودک در دوران قبل از آموزش رســمي نگاهش کاماًل، فرایندي است و نه 
فرآورده ایي! او همچون شعر سهراب کارش شناسایي گل سرخ نیست بلکه کار 
او شــاید این است که در افسون گل سرخ )بدون هدف و نتیجه و سود و زیان( 

شناور باشد.
به قول سعدي: تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاکنان بستانیم

گابریل مارسل می گوید: محقق بنیادی و حقیقی یک کودک دو یا سه ساله است 
که هنوز در کنجکاوي بدون هدف یعني تحقیق بدون کارکردهاي مادي به ســر 
می برد نه محققان سفارشی که در جامعه امروز ما در حال فزوني هستند. می گوید 
کودک ذاتاً و بدون هدف و قصد کارکردگرایانه کنجکاو است و هیچ وقت به دنبال 
نتیجه نیست بلکه از خودِ کنجکاوی لذت می برد ولی جالب است که ما مداخله 
می کنیم و به او می گوییم که ســعي کن یک چیزي بدانــي و بخواني که به درد 
آینده ات بخورد )و معلوم اســت که مــراد ما همان معدل و نمره و نتیجه کنکور 
است(. با این القائات انحرافي و آسیب زاست که به تدریج کودک از یک کنشگر 
ارتجالي و آزاد و خالق به یک کنش پذیر منفعل و مقلد و منجمد تبدیل می شود.
آن کودکي که بدون هیچ چشم داشتي در پي دانستن و کنجکاوي آزاد بود و از 
نَْفِس همان کنجکاوي لذت می برد حاال با تربیت و القاي ما به دنبال پیامد دانستن 
)کارت آفرین و جایزه و پاداش( اســت تا لذت ببرد. در نتیجه، آن لذت درونی 
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خودانگیخته جابه جا می شــود چون لذت از بیــرون می آید، لذت درون تعطیل 
می شود. همین الگو در مورد اخالق، تربیت و دین وجود دارد. خداوند سازوکار 
همة  این ها را در وجود ما گذاشــته اســت ولی ما پاداش درونی را دفع و پاداش 

بیرونی را جذب می کنیم. در اینجاست که اخالق نیز به ریاکاری تبدیل می شود.
 نکتة دیگر در تربیت سلبي، این است که یادگیري واقعي زماني رخ می دهد که 
یاددهنده خود را به ناداني بزند تا یادگیرنده به تکاپوي دروني براي خلق و کشف 
بپردازد. نمونه ایي از این نوع دیدگاه را می توان در کتابي که این روزها منتشر شده 

است مشاهده نمود.
 اخیراً کتابی به نام »استادان نادان، شاگردان نادان« از ژان رانسیر چاپ شده که 
می گویــد فقط و فقط یک کور عصاکش می تواند کور عصاکش دیگر را هدایت 
کند. یک نــادان می تواند یک نادان را دانا کند! در این کتاب ماجراي واقعي یک 
کشیشــي را حکایت می کند که در قرن هفدهم یا هجدهم در فرانسه معلم بوده 
اســت. او را به خاطر مسائل سیاســی به هلند تبعید می کنند. می خواهد در هلند 
معلمی کند او زبان فرانسه می داند اما زبان هلندی نمی داند. شاگردانش هم زبان 
هلندی می دانند و زبان فرانســه نمی دانند؛ دو نادان با همدیگر. این کتاب هدفش 
این است که بگوید اتفاقاً این معلم که خودش نمی داند و شاگردانش هم نمی دانند، 
می توانند فرایند یاددهي- یادگیري فعال و خالق را نشــان بدهند. به قول اروین 
یالوم، درمان یک سفر دوجانبه است یک سلوک دوطرفه بین درمانجو و درمانگر 

است.
لذا همة هدف من از طرح این حکایت ها و نکته ها همین اســت که خواستم 
تعریفی از تربیت سلبي و اینکه چه کار نکنیم تا تربیت فطري محقق شود ارائه کنم 
و دیدید که چقدر »تربیت نکردن« دشوار و پیچیده و زمان بر است و تا چه اندازه 

محتاج حکمت و هنر است. 
در اغلب کتاب های رسمی تعریفي از تربیت آمده است که دقیقاً ضد آن چیزي 
است که ما تاکنون گفته ایم و نقطه انحراف ما از تعلیم وتربیت سلبي از همین جا 

گفته شده است 
»تربیت عبارت است 
از فراهم کردن 
زمینه ها و شرايط 
مناسب جهت به 
شكوفايی درآوردن 
استعدادها به سمت 
کمال مطلوب! در 
اين تعريف که به 
اعتقاد من از اول تا 
آخر مشكل دارد بايد 
گفت، در اين تعريف 
نوعي استبداد نهفته 
است. اول عبارت 
»زمینه سازي« يعني 
ما خودمان زمینه 
مورد نظر خودمان 
را فراهم می کنیم 
تا کودک براساس 
بستر ما شكل 
بگیرد و اين يعني 
همان استبداد و 
خودخواهي
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آغاز می شود.
مثاًل گفته شــده است »تربیت عبارت اســت از فراهم کردن زمینه ها و شرایط 
مناسب جهت به شکوفایی درآوردن استعدادها به سمت کمال مطلوب«. در این 
تعریف که به اعتقاد من از اول تا آخر مشکل دارد باید گفت، در این تعریف نوعي 
استبداد نرم و ظریف نهفته است. اول عبارت »زمینه سازي« یعني ما خودمان زمینه 
مورد نظر خودمان را فراهم می کنیم تا کودک براساس بستر و نظر ما شکل بگیرد 
و این یعني همان اســتبداد و خودخواهي. زیرا ما حق نداریم بدون توجه به فهم 
طبیعت کودک، از پیِش خود زمینه سازی یا بسترسازی کنیم بلکه باید »بستریابی« 
کنیم. برای مثال آبی که از کوه پایین می آید، براساس منافع خود بسترسازي نکنیم 
بلکه آب خودش مسیر طبیعي را پیدا می کند و ما نباید با نگاه خودمدارانه کانال 

بکشیم. 
بسترســازی یعنی اینکه من کانال می کشم تا آب به جایی که می خواهم برسد؛ 
این استبداد است. باید به جای بسترسازی، بستریابی کنیم. در اینجا تفاوت دیدگاه 
و نوع پیش فرض های ما دربارة تربیت کودک مطرح می شود. تبعیت از طبیعت یا 
تغییر طبیعت؟ سؤال این است که بستر رودخانه خودبه خود پیدا شده؛ یا رودخانه 

توسط ما ساخته شده است؟
 دوم عبارِت »در جهت به شــکوفایی درآوردن«؛ که بسیار خطرناک است زیرا 
ما حق نداریم شــکوفا کنیم. بلکه باید کاري کنیم که استعدادها از درون شکوفا 
بشود )شــکوفاکردن غنچه مانع شکفتن غنچه می شود(. شهید مطهری در کتاب 
»تعلیم وتربیت در اسالم« می گوید هیچ وقت باغبان غنچه را نمی شکوفاند بلکه کاری 
می کند که بشکفد. شکوفاندن یک فعل دیکتاتورمآبانه است. براي شکوفاشدن باید 
میدان ابتال و خطر کردن و درگیر شدن با واقعیت ها در بستر طبیعي )و نه شرایط 
گلخانه ایي و پاستوریزه ایي( رخ بدهد تا کودک در تعامل واقعي با حوادث طبیعي 

زندگي بااراده و فاعلیت و کنش گذاري خودش به شکوفایي برسد. 
آنتونی گیدنز در یکی از کتاب های خود می گوید خطر به اندازة امنیت می تواند 

شكوفاندن يك فعل 
ديكتاتورمآبانه است. 

براي شكوفاشدن 
بايد میدان ابتال و 

خطر کردن و درگیر 
شدن با واقعیت ها 

در بستر طبیعي )ونه 
شرايط گلخانه ايي 

و پاستوريزه ايي( 
رخ بدهد تا کودک 

در تعامل واقعي 
با حوادث طبیعي 
زندگي با اراده و 
فاعلیت و کنش 

گذاري خودش به 
شكوفايي برسد
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برای جامعه ســازنده باشــد و نیچه گفته بود زندگي ایمن بسیار خطرناک است 
.)Living safely is so dangerous(

اخیراً کتابی دیدم با عنوان »اســترس به منزلة رشد« )Stress as Growth( که 
در این کتاب نه تنها اســترس و ابتال نفی نشده است بلکه این پدیده های طبیعي 
زندگي را براي رشــد طبیعي افراد ضروري دانسته مشروط به آنکه بر آن ها غلبه 
کنیم و نه اینکه مغلوبشان شویم. خطر و ریسک موجب رشد و حرکت می شود. 
گاهی موانع، عامِل رشــدند. گاهی دشمنان بیش از دوستان ما را متحول می کنند! 

به قول بیدل:
دست رد ما را به درگاه قبول حق رساند 
حق پرستان را مدد دائم ز باطل می رسد!

گاهی دست جور و جفا مهربان تر و لطیف تر از دست مواهب ما را به سرمنزل 
رشد و کمال سوق می دهد؛ به قول حافظ:

حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت

به راستی ما باید در معنای برخی واژگان، وارونه عمل کنیم؛ مثاًل محبت در ذهن 
ما این اســت که دائم به فرزندانمان رسیدگی کنیم و همواره او را کامیاب کنیم و 
به خواسته هایش پاسخ مثبت دهیم اما گاهی، محبت کردن می تواند منع کردن و 
به رنج انداختن به قصد رشد دادن هم باشد. باز جالب توجه است که حافظ در 

این باره می گوید:
این قصه عجب شنو از بخت واژگون

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی
ما در تعریف تربیت فرزند نیز دچار وارونگی شده ایم و به غلط می گوییم تربیت 
عبارت اســت از رفع موانع برای تسهیل رشد کودک. اتفاقاً مربی هوشمند نباید 
موانع را رفع کند بلکه باید مانع ایجاد کند؛ ایجاد موانع بهینه و سازنده، نه ُکشنده 
و مخرب. کار ما ایجاد مانع سازنده و بالنده است. براي مثال تصور کنید که یک 

ما در تعريف تربیت 
فرزند نیز دچار 
وارونگی شده ايم 
و به غلط می گويیم 
تربیت عبارت 
است از رفع موانع 
برای تسهیل رشد 
کودک. اتفاقاً مربی 
هوشمند نبايد موانع 
را رفع کند بلكه 
بايد مانع ايجاد کند؛ 
ايجاد موانع بهینه و 
سازنده، نه ُکشنده و 
مخرب. کار ما ايجاد 
مانع سازنده و بالنده 
است



203

اســکی باز برای آنکه شاگردش در اســکی بازی مهارت خوبی پیدا کند، به مرور 
موانع ســر راه او را بیشتر و پیچیده تر می کند. در یک دریای آرام، هیچ ناخدایی 

ناخدا نمی شود!
هرکه در این بزم مقرب تر است 

         جام بال بیشترش می دهند
مربی دلسوز بر سر راه متربی موانع بیشتری می گذارد. در تربیت اجتماعی هر 
چقدر موانع ســازنده و بهینه و بالنده بیشــتر باشند و متربی احساس خطر کند، 
استعدادهای بالقوة او در این شرایط خطر بیشتر تحریک می شود و رشد می کند. 
انسان ها در بحران ها شکوفا می شــوند )منتها به قول اریکسون به شرط عبور از 
 ) Psychosocial( اریکســون که جزو پیشروهای روان شناسی اجتماعی .)بحران
است، رشد را به هشت مرحله تقسیم کرده که هر مرحله دو قطب دارد؛ دو قطب 
منفــی و مثبت. او می گوید، منفی به همان انــدازه ارزش دارد که مثبت. و مثال 
می زند که در ســال اول تولد، کودک با دو قطب مثبت و منفی مواجه می شــود؛ 
قطب اعتماد در برابر عدم اعتماد که سنتِز آن می شود امید. اگر می خواهید بچه ای 
به زندگی امید پیدا کند، بذر اولیة آن در سال اول است: اعتماد در برابر عدم اعتماد. 
 یعني کودک باید هم اعتماد را تجربه کند و هم بي اعتمادي را، تا قدرت تاب آوري 

و تحمل او در مواجهه با واقعات زندگي در مراحل بعدي رشد افزایش یابد. 
براي مثال وقتی بچه گرســنه است، اگر مادر بالفاصله به او شیر بدهد یا وقتی 
خــودش را کثیف می کند بالفاصله به او رســیدگی کند، این بچه یاد می گیرد و 
عادت می کند که در این جهان باید هرچه را که خواســت بالدرنگ تأمین شود، 
این پرتوقعي او در آینده به نومیدی می انجامد. به عکس، اگر مادر به خواسته های 
او هیچ توجهي نکند این هم مخرب است بلکه باید تعادلي بین کامیابي و ناکامي 
برقرار شــود تا کودک توانایي ســازگاري اش افزایش یابد. راهکاری که او ارائه 
می دهد، برقراري نسبتي شایسته و متناسب بین اعتماد و عدم اعتماد است. بچه ای 
که خیلی زود بغلش می کنیم، به اصطالح خودمان بغلی می شود. این بچه در آینده 

در تربیت 
مهارت های زندگی  

هر چقدر موانع 
سازنده و بهینه و 

بالنده بیشتر باشند و 
متربی احساس خطر 

کند، استعدادهای 
بالقوة او در اين 

شرايط خطر بیشتر 
تحريك می شود 

و رشد می کند. 
انسان ها در بحران ها 

شكوفا می شوند 
)منتها به قول 

اريكسون به شرط 
عبور از بحران(
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و بزرگسالی هم بغلی و وابسته می شــود؛ زودرنج، لوس و خودخواه و پرتوقع، 
و ناامید. رشد اجتماعي از همین جا آغاز می شود که نسبت شایسته ای بین خطر 
و امنیت، بین مثبت و منفی، ناکامی و کامیابی و... برقرار کنیم، اما متأســفانه فکر 
می کنیم باید برای بچه فقط کامیابی وجود داشــته باشــد و او را از ناکامی دور 

می کنیم.
ای بسا رخنه که در آن محکمی است        ای بسا آنده که در آن خرمی است
چه بسا وقتی بچه را کامیاب می کنیم، ناکام می شود. یکی از عرفا جملة  زیبایی 
دارد؛ می گویــد: »در جملة صفت ها رحمت اســت اال در محبت که در آن هیچ 

رحمت یافت نشود«.
وقتی می گوییم به بچه محبت کن، یعنی به او برس اما وقتی به او نمی رســی، 
هم محبت می کنی. وقتی هوشمندانه ناکامش می کنی که بفهمد همه چیز در دنیا 
دست یافتنی نیست تا بتواند در مقابل ناکامی ها صبوری پیشه کند، این هم محبت 
و رحمت و لطف اســت اما ما فکر می کنیم که محبت فقط و فقط رســیدگی و 
کامیاب کردن و نوازش کردن اســت. به قول شکسپیر در نمایشنامة هملت: »من 

آن قدر سنگدل نیستم که مهربان باشم!«١
اگر به کودک هر چیزی که می خواهد داده شــود، پرتوقع و زودرنج و ضعیف 
بار می آید و این بزرگ ترین خیانت به نام محبت اســت. این دلســوزی نیست، 
سنگدلی اســت و ما اغلب به نام محبت، ســنگدلی می کنیم و به نام سنگدلی، 
محبت! ببخشید اگر من این قدر وارونه و تضادمندانه و نازسازوار حرف زدم و از 
خوانندگان نهان جوِی دل آگاه نیز طلب بخشش دارم که با این حرف های متناقض 
ذهن آن ها را از ذهنیت هایشــان جدا کردم. به هر حال، ما نیازمند یک خانه تکانی 
بزرگ در روش و منش و بینش خود هســتیم و بدون این ذهنیت زدایی قادر به 
ذهن انگیزی نیستیم. الزمة ذهن انگیزی نیز ایجاد تنش معنایی و چالش های زایشی 
در ساختارهای ادراکی خود از تعلیم وتربیت است تا گفتمان و ساختمانی دیگر بنا 

شود؛ هرچند این بنای متعالی در پی ویرانی متوالی جان می گیرد.
1. Imust be cruel only to be kind! 

وقتی می گويیم به 
بچه محبت کن، 
يعنی به او برس اما 
وقتی به او نمی رسی، 
هم محبت می کنی. 
وقتی هوشمندانه 
ناکامش می کنی که 
بفهمد همه چیز در 
دنیا دست يافتنی 
نیست تا بتواند در 
مقابل ناکامی ها 
صبوری پیشه کند، 
اين هم محبت و 
رحمت و لطف است 
اما ما فكر می کنیم 
که محبت فقط و 
فقط رسیدگی و 
کامیاب کردن و 
نوازش کردن است. 
به قول شكسپیر در 
نمايشنامة هملت: 
»من آن قدر سنگدل 
نیستم که مهربان 
باشم!«
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زیر ویران گنج سلطانی بود من چه غم دارم که ویرانی بود 
اُغــوِت َو ُیْؤِمن بِاهللِ َفَقِد  و چه زیبا فرموده اســت قرآن کریم: »َفَمن َیْکُفْر بِالطَّ
اْسَتْمَسَک بِاْلُعْرَوئ اْلُوْثَقی َلنِفَصاَم َلَها َواهلُل َسِمیٌع َعِلیٌم« )سورة بقره، آیة ۲۵6(؛ تا به 

آنچه حق نیست کافر نشویم، به آنچه حق است ایمان نمی آوریم! این نفی موجب 
آن جذب می شود و این آگاهی از ضاللت، موجب راهیابی و هدایت می شود!

گفتم که کفر زلفت گمراه عالمم کرد             گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر 
آمد

حسنی: زمینه یابی برای شکوفا شدن چیست؟

کریمی: یعنی به تبع نیاز و اقتضای متربی اما در »زمینه سازی« به جای »زمینه یابی« 

خشونت و دیکتاتوری وجود دارد و تعاملی در کار نیست. شما مسیری را از قبل 
تعیین می کنید و می شــکوفانید و کار صنعتی می کنید. هدف ها در تربیت »وضع« 

نمی شوند؛ »کشف« می شوند. 
بیات: این مشابه تمایز مرحلة کشف از آزمون در روش شناسی علمی است که 

فالســفة قائل به عقل گرایی انتقادی مطرح می کنند. آن ها هم می گویند در مرحلة 
کشف نظریه، شما آزادید از هر مقدماتی اعم از غیرعقالیی، عرفان و حتی خواب 
و رؤیا استفاده کنید اما در مرحلة آزمون باید این نظریه در مقابل روش های عینی 

و بین ذهني برای ابطال دوام بیاورد.

حســنی: آیا دانش از پیش در درون انســان وجود دارد؟ مــا چطور به دانش 

می رسیم؟ جای عقل و نقل و شــهود کجاست؟ چون شما از گزاره های انسانی 
استفاده می کنید. روسو می گوید شما اجازه ندارید فرمول آهن ربا را پیشاپیش به 
فرد بگویید؛ خودش باید بفهمد. مسئلة دیگر این است که عرفان در تربیت یک 
عیب اساسی دارد. این را دکتر نقیب زاده گفته و من هم فکر می کنم درست است. 

اگر به کودک هر 
چیزی که می خواهد 

داده شود، پرتوقع 
و زودرنج و ضعیف 

بار می آيد و اين 
بزرگ ترين خیانت 

به نام محبت است. 
اين دلسوزی نیست، 

سنگدلی است و ما 
اغلب به نام محبت، 

سنگدلی می کنیم 
و به نام سنگدلی، 

محبت!



206

ذات تربیت عرفانی در پیروی و اطاعت است. چقدر در ادبیات عرفانی بر خضری 
که دست انسان ها را می گیرد، تأکید می شود؛ شما به این رابطه بین مربی و متربی 

قائلید؟

کریمی: ببینید ابتدا باید بین »اطاعت« و »متابعت« تفاوت قائل شــویم. زیرا در 

تعلیم وتربیت عرفاني به هیچ وجه اطاعت کورکورانه متربي از مربي مدنظر نیست 
بلکه الزمه پیرو بودن برخورداري از بصیرت و آگاهي است.

فرق اطاعت و تبعیت در همین است. در فرهنگ قرآني نیز بین این دو واژه یعني 
اطاعت و متابعت به معناي متفاوت به کار رفته است. مثاًل در ماجراي موسي)ع( 
و قومش این تمایز به زیبایي مطرح شــده است زیرا موسي عوام قوم خود را به 

اطاعت دعوت می کند اما خواص قوم مانند هارون را به متابعت فرا مي خواند.
در واقع اطاعت اجراي »شــریعت« اســت و متابعت نوعي اتصال وجودي و 
»طریقت« اســت. از این منظر مرتبه متابعت عمیق تر از اطاعت است. در متابعت 

»ارادت قلبي« نیز وجود دارد.
ُقْل إِْن ُکنْتُْم تُِحبُّوَن اهللَ َفاتَّبُِعونِي یُْحبِبُْکُم اهللُ اتباع. بگو )ای پیغمبر(: اگر خدا را 
دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد. این آیه متابعت ناظر 

به محبت قلبي است اما اطاعت لزوما این گونه نیست.
رابطة موســي و خضر در قرآن کریم بر محور تبعیت و ارادت اســتوار است: 
موسی به آن شخص دانا )و خضر زمان( گفت: آیا من تبعیت )و خدمت( تو کنم 
تا از علم لدنّی خود مرا بیاموزي. مراتب تبعیت در داستان موسي و خضر در سه 
ســاحت مطرح می شود: در ابتدا خضر می گوید: فاردت )یعني من اراده کردم( و 
در مرحله بعد می گوید: فاردنا )ما اراده کردیم( و در مرتبه ســوم می گوید: )فاراد 
ربک( که در این مرحله اراده خضر در اراده خدا محو می شود. آنجا که می فرماید: 
ِفیَنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكیَن َیْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَردتُّ َأْن َأِعیَبَها َوَكاَن َوَراَءُهم مَِّلٌك  َأمَّا السَّ

َیْأُخُذ ُكلَّ َســِفیَنٍئ َغْصًبا )79( َوَأمَّا اْلُغاَلُم َفَكاَن أََبَواُه ُمْؤِمَنْیِن َفَخِشیَنا َأن ُیْرِهَقُهَما 
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ْنُه َزَكاًئ َوَأْقَرَب ُرْحًما )81( َوَأمَّا  ـا َوُكْفًرا )80( فَأَرْدنَا َأن ُیْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْیًرا مِّ ُطْغَیانـً

اْلِجَداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْیِن َیِتیَمْیِن ِفي اْلَمِدیَنِئ َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَُّهَما َوَكاَن أَُبوُهَما َصاِلًحا 

ُهَما َوَیْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًئ مِّن رَّبَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري  فَأَراَد َربَُّك َأن َیْبُلَغا َأُشدَّ

َلْیِه َصْبًرا )82( َوَیْســَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَنْیِن ُقْل َسَأْتُلو  ِلَك َتْأِویُل َما َلْم َتْســِطع عَّ ذَٰ

ْنُه ِذْكًرا )83(. در این آیات نوراني مراتب تبعیت از پایین ترین مرحله تا  َعَلْیُكم مِّ

واالترین مرحله که فناي خویش براي بقاي حقیقت خویش است نشان داده شده 
است.

 شهید مطهري هم معتقد است که اســاس تعلیم وتربیت باید بر ارادت باشد؛ 
ارادت با تقلید فرق می کند.

پس مقصود ما در اینجا مرید و مراد بازي رایج در تعالیم صوفیه نیســت بلکه 
تبعیت همراه با بصیرت و ارادت قلبي و اتصال وجودي بین مربي و متربي است 
که متأســفانه سخت از آن دور شــده ایم و به آموزش های صوري و انگیزه  های 

فیزیکي و اهداف مادي بسنده کرده ایم.
نظام تعلیم وتربیت ما باید برگردد به تعالیم اصیل اسالمي و قرآني و نه اینکه با 
پیش فرض های روان شناسي غربي برویم به سراغ مفاهیم دیني و آنگاه ملغمه ایي 
درهم و برهم از اینجا و آنجا به نام تعلیم وتربیت اسالمي درست کنیم و خودمان 

هم سرگردان و حیران شویم که از کدام دیدگاه تغذیه می شویم.
روش تعلیم وتربیت عرفاني روش اشــاره و کنایه است تا مرید خود شخصاً به 

راز مطلب آگاه شود.
زبان تربیت، زبان »اشــارت« است و نه »عبارت«. در داستان موسي و خضر ما 
با اسرار و نشــانه های سراسر رمز مواجه هستیم تا مرید خود به کشف و شهود 

بپردازد. به قول خواجه عبداهلل انصاري:
»بدان که خداي تعالي این جهان را محل »اســرار« گردانید و ودیعت هر سري 
را به مکنونات رســانید، پس از آن پرده هــاي حجاب انگیخته و پرده هاي نقاب 
آویخت... تا به ریاضت معلوم شود که طفل کیست و پیر طریقت کیست و اهل 
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شریعت کیست و پیر نادیده کیست و طفل کار دیده کیست؟«
این »رمزگذاري« براي آن اســت که مخاطب امکان »رمزگشایي« را بیابد و نه 
آنکه ما به شیوه مستقیم مطالب را به او منتقل کنیم بي آنکه او خود در کشف آن 

مشارکت داشته باشد. براي همین است که گفته اند: 
اْلِكناَیُئ أبَْلُغ ِمَن التَّْصریح، َو اْلَمجاُز أبَْلُغ ِمَن اْلَحقیَقئ، َو اِلْسِتعاَرُئ أبَْلُغ ِمَن التَّْشبیه. 

»کنایه در رسانیدن مراد بلیغ تر است از تصریح و کلمة مجازي بلیغ تر است از 
کلمة حقیقي، و کلمة استعاري بلیغ تر است از کلمه اي که با ادواِت تشبیه مراد را 

برساند.« به تعبیر پیر هرات: عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت!
پس می توان گفت: عبارت، زبان ذهن است و اشارت زبان دل؛

عبارت، زبان انتقال است و اشارت زبان استخراج؛
عبارت، زبان علم حصولي است و اشارت زبان علم حضوري؛

عبارت، زبان علوم است و اشارت زبان شهود؛
عبارت، زبان عالم خودآگاه است و اشارت زبان عالم ناخودآگاه؛

عبارت، زبان القا است و اشارت زبان الهام.
ما باید برگردیم به این زبان ناب و خالق و شــگفت انگیز و هنگامه ســاز در 

تعلیم وتربیت. 
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آسیب شناسي نظام تعلیم وتربیت چهار دهه پس از پیروزي انقالب اسالمي از جمله مسائل 
مهمي اســت که جاي بحث و بررسي بســیار دارد. چرا با وجود تالش هاي بسیار، کمتر 
توانسته ایم به اهداف آموزشي و تربیتي مورد نظر دست یابیم؟ چرا با وجود تراکم و تعدد 
برنامه هاي آموزشي و حجیم شدن کتاب هاي درسي، مهارت هاي خواندن، ریاضي و علوم 
دانش آمــوزان ما روندي نزولي دارد؟ چرا با وجود دروس دیني و برنامه هاي تربیتي متعدد 
و متنوع، خروجي هاي نظام تربیتي ما با اهداف مورد نظرمان فرسنگ ها فاصله دارند؟ چرا 
میزان آســیب هاي اجتماعي در بین دانش آموزان رو به فزوني است؟ چرا نظام آموزشي به 
جاي دانش آموزان خالق، فعال و پرسشــگر، افرادي مطیع، منقاد و منفعل تحویل مي دهد؟ 
چرا دانش آموزان ما کمترین مهارت هاي زندگي و حل مسئله را دارند؟ و به طور کلي چرا 
میزان پیشــرفت تحصیلي و تربیتي در نظام آموزش وپرورش ما مطلوب و مساعد نیست؟ 
مهم تر اینکه چرا این روندها و نتایج اسف بار، کسي را نگران و آشفته نمي کند و هیچ کس به 
فکر برون رفت از این وضعیت بحراني نیست؟ چنین مسائل و موضوعاتي را طي میزگردي 
با حضور آقای ناصر نادری دانش آموختۀ رشته فلسفه و حکمت اسالمی و از معاونان سابق 
دفتر در حوزه کتاب و مجالت کمک آموزشی، خانم دکتر سعیده باقری دانش آموختۀ فلسفه 
تعلیم وتربیت، آقای جعفر ربانی دانش آموختۀ مدیریت امور فرهنگی و از پیشکسوتان دفتر و 
دکتر فریبرز بیات دانش آموختۀ جامعه شناسی و سردبیر فصلنامۀ رشد آموزش علوم اجتماعی 
با دکتر عبدالعظیم کریمي، که با وجود سابقه و تجربۀ حضور در دستگاه هاي برنامه ریزي 
آموزشــي و تربیتي خود از منتقدان جدي روند کنوني است، در میان گذاشته ایم. حاصل 

گفت وگویمان با ایشان در ادامه از نظرتان مي گذرد.

آموزش وپرورش با روش هاي ایجابي، سوژه هاي فعال 
و خالق را به ابژه هاي مطیع و ُمنقاد تبدیل مي کند

پرهیز از تجويز و تجويِز پرهیز 
میزگرد دوم

آسیب شناسی آموزش وپرورش ایجابی
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بیات: این دومین میزگردي اســت که دربارة آرا و اندیشــه هاي جناب آقاي 

دکتر عبدالعظیم کریمي برگزار مي کنیم. در این جلســه مي خواهیم چند محور 
اجتماعي مشخص تر را بررسي کنیم؛ از قبیل آسیب شناسي نظام آموزش وپرورش 
چهار دهه پس از پیروزي انقالب و آسیب شناسي تربیت دیني از همین منظر، 
که به نوعي یکي از اهداف نظام تعلیم وتربیت اســت. همچنین سعي خواهیم 
کرد نگاهي نقادانه به راهکارهایي داشته باشیم که نظام آموزش وپرورش براي 
مقابله با چنین آسیب هایي به نام سند تحول بنیادین تدارک دیده و تدوین کرده 
است. بحث آخر هم میزگردي دربارة نتایج آزمون هاي تیمز )TIMSS( و پرلز 
)PIRLS( است و اینکه ببینیم وضعیت پیشرفت تحصیلي در ایران در مقایسه 
با سایر کشــورهاي جهان چگونه است و نظام آموزش وپرورش ما تا چه حد 
توانسته است به اهداف آموزشي خود دست پیدا کند. همچنین، این موضوع را 
بررسي مي کنیم که ما چقدر توانسته ایم از نتایج این گونه آزمون هاي بین المللي 
براي بهبود کیفیت آموزشي و ارتقاي تحصیلي در جامعة خودمان بهره ببریم.

دکتر کریمي آرا و اندیشه هاي خالف آمِد عادت در حوزة تعلیم وتربیت دارند. 
از یک زاویه، شاید آرا و اندیشه هاي ایشان شاذ و نادر و یا حتي غیرمعمول و 
غیرمرســوم به نظر برسد؛ آن چنان که بعضي ممکن است احساس کنند چنین 
اندیشه هایي بیش از آنکه نوعي راه حل و راهکار براي عبور از مشکالت باشد، 
جنبة عرفاني دارند یا حتي نوعي آرمان و آرزو هستند اما تأکید دکتر کریمي بر 
تربیت ســلبي نشان مي دهد که روي مسئله اي دست گذاشته اند که ما تا حدود 
زیادي، به ویژه بعد از انقالب اســالمي، با آن مواجه بوده ایم. مسئله این است 
که ما در ایران پس از انقالب اســالمي آن قدر در تربیت ایجابي و از باال، پیش 
رفته ایم که دکتر کریمي را به این اندیشــه واداشــته است که بهتر است قدري 
باز ایســتیم و از تربیت کردن اجتناب کنیم تا اشــتهاي تربیت شدن برانگیخته 
شــود؛ چون این روش تربیت تحمیلي بیش از اینکه آثار تربیتي مثبت داشــته 
باشد، منجر به آسیب هاي تربیتي شده است. این مسئله شناسي، دکتر کریمي از 
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تجربة عملي و زیســته ایشان به سال ها کار در حوزة تعلیم وتربیت برمي گردد 
و مي توان گفت ترکیبي از اندیشــه و عمل اســت. با وجــود این، هرچند در 
مسئله شناســي و آسیب شناســی کار دکتر کریمي دقیق است، در راهکارهاي 
اجرایي و عملي به نظر مي رسد مقداري دچار ابهام باشد. بخشي از رسالت این 
میزگرد آن است که با طرح سؤاالت، نکات و مباحثي، این ابعاد را روشن کنیم 
و به راهکاري عملي در این باره برســیم که چگونه مي توانیم در صحنة عمل و 

اجرا از این اندیشه ها بهره بگیریم.
بر همین اساس و با توجه به چهار محور اساسي میزگرد، یعني آسیب شناسي 
نظام آموزش وپرورش، آسیب شناســي تربیت دیني، نقد سند تحول بنیادین، و 
ارزیابي نتایج آزمون هاي تیمز و پرلز، مي توانیم بحث را شــروع کنیم. در آغاز 
از دکتر کریمي تقاضا مي کنم چکیده اي از آخرین دیدگاه ها و آراي خودشــان 
را در این زمینه ها ارائه بدهند تا بستر براي بحث بیشتر و طرح سؤاالت و نقد 

و نظر دوستان فراهم شود.

کریمي: ممنون از شــما براي این مقدمة پــر از لطف و محبت، که در عین 

حال چالش خیز و گشــایندة مباحث جدید است و اینکه با درکي همدالنه از 
گفته هــا و اندیشــه هاي ناچیز این حقیر با بزرگي یــاد کردید. قبل از هر چیز 
باید یادآوري کنم که همان طور کــه همواره گفته ام، نه صاحب نظرم و نه نظر 
صائبي در تعلیم وتربیت دارم، بلکه شــاید یک پَرســه زن پُرسمان دار در حوزة 
تعلیم وتربیت هســتم کــه با نق زدن هاي متوالی نمي توانــم از آنچه مي گذرد، 
در گذرم، و این میزگرد هم بیشــتر بازخواني این نق زني هاي ناباب و ناساز با 

سازه هاي موجود است.
من با آنچه فهم دل خاســته، یعني علم برخاســته از دل و فهم دلي نه ذهني، 
و برداشــت شهودي و ذوقي من اســت، نه منطقي و علمي، به چنین تصوري 
از تربیت دســت یافته ام که مغایر با یافته هاي معمول از تربیت است. به همین 
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دلیــل، فکر مي کنم براي ارتباط با این نوع دیــدگاه باید در پیش فرض هایمان 
بازاندیشــي بنیادین داشته باشیم. در واقع، مشــکالت ما در تعلیم وتربیت، به 
پیش فرض هاي آغازین ما از تعلیم وتربیت برمي گردد. زیرا برخي از ما معلمان 
و مربیان به محض اینکه با متربي، کودک، دانش آموز و دیگري مواجه مي شویم، 
مي خواهیم او را هدایت، ارشــاد و تربیت کنیم اما هیچ گاه از خود نمي پرسیم 
که این پیش فرض تربیت کردن از کجا آمده اســت و چه مالکي براي تربیت 
دیگران داریم. آیا مي خواهیم خودمان را به عنوان یک فرد تربیت شــده و او را 
به عنوان کســي که تربیت نشده است، مدنظر قرار دهیم؟ من که جرئت چنین 
تصــوري را در خود نمي بینم. به نظر من، همین پیش فرض آغاز یک آســیب 
بنیادین است. فکر مي کنم ریشــة همة آسیب ها به وجود نامرئي و ناهشیارانة 
چنین پیش فرض هایي برمي گردد؛ به پیش فرض ها و مفروضاتي که در ذهن ما 
از تربیت کردن حک شــده است و جلوي چشــم و دید ما را مي گیرد. »پیش 
چشمت داشــتي شیشــه کبود«، بعد افراد و جهان را آن گونه مي بینیم که قباًل 
تصور کرده ایم. این خودش یک مســئلة تمام عیار است. دوم، همان طور که به 
خوبي اشــاره کردید، من همواره گفتــه ام که چه کار نکنیم و اینکه تربیت چه 
چیز نیســت و چگونه تربیت نکنیم، چگونه یاد نگیریم، چگونه خوشــبخت 
نشــویم، چگونه زندگي نکنیم، چگونه مدیریــت نکنیم، چگونه فرزندپروري 
نکنیم، چگونه منطقي نباشــیم، چگونه تغییر نکنیم، چگونه جدي نباشــیم و 
چگونه روان درماني نکنیم. همة این عناوین ســلبي نیز نام کتاب هایي است که 
من تاکنون نوشته ام. افراد با خواندن این کتاب ها به من خرده مي گیرند که این 
هنر نیست که مي گویي چه کار نکنیم؛ اگر راست مي گویي بگو چه کار بکنیم! 
کاري نکردن که هنر نیســت، کار کردن هنر است. من با شنیدن این صحبت ها 

ناخودآگاه به یاد این شعر حافظ مي افتم:
»ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

گفتم اي خواجة عاقل )یعني آي کي یو( هنري بهتر از این؟«
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من مکرر گفته ام که در این اقدام نکردن ها کلي اقدام کردن نهفته است منتها از 
جنس دیگر! در این فقداِن اقدام، حکمتي عمیق تر و تأثیري موجزتر نهفته است 
که با پیش فرض هاي ایجابي ما قابل فهم نیســت. اتفاقًا در تربیت، هیچ کنشي 
مؤثرتر از ناکنشمندي فعاالنه نیست و هیچ ناکنشمندي اي، کنشگرانه تر از اقدام 
نکردن حکیمانه نیست. وجه سلبي تربیت بسیار عمیق تر، ماناتر، متعهدانه تر و 
در عین حال اثربخش تر از وجه ایجابي تربیت است. اگر به راستي دریابیم که 
در بخش ســپید و خاموش تربیت چه مي گذرد، آن گاه درخشش تأثیرگذاري 
آن را با چشم دل خواهیم دید و اذعان خواهیم کرد که چقدر دشوار است گام 

نهادن در این وادي صامت و ساکن اما گویا و متحرک!
و چقدر ما به گام هاي محکم تر و روشــن تر و عمیق تر و علمي تري در این 
مسیر نامرئي نیاز داریم. متأسفانه همیشه این سوءتفاهم بوده است که وقتي از 
تربیت منفي و سلبي صحبت مي کنیم، برداشت هاي متضاد و بعضًا وارونه آغاز 
مي شــود. من همواره گفته ام که هیچ راهکار از پیش تعیین شده اي در تربیت 
کردن وجود ندارد. بلکه بهترین راهکارها پرهیز از ارائة راهکار در تعلیم وتربیت 
است؛ زیرا بر این باورم که راهکارهاي واقعي، )نه ذهني و توهمي(، در تعامل 
بین دو قطب ســیال مربي و متربي به شــکل في البداهه و آني، کشف یا خلق 
مي شــود. با این توصیف، هرگونه راهکار دادن در تربیت، ضدراهکار اســت؛ 
چون راهکارها وقتي از پیش تعیین شــده باشند، همان پیش فرض غلط است 

که ما شاگرد و دانش آموز و متربي را ابژه کرده ایم، نه سوژه.
مشکل اصلي ما این است که وقتي مي خواهیم راهکار بدهیم، به قول شهید 
مطهري، انســان را یک مصنوع و شــيء صنعتي تلقي مي کنیم که مي خواهیم 
براســاس طرح هاي ذهني خود او را تغییر دهیم و شــکل بدهیم. این اقدام از 
نوع »صنعت« اســت نه »تربیت«. در تربیت، شما اتفاقًا تابع طبیعت و اقتضا و 
شــرایط و فضا و موقعیت متربي هستید و او فاعل. در تربیت، شما »کنش یار« 
هســتید و دانش آموز »کنش گزار«. وقتي او کنش گزار است، شما به چه دلیلي 
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راهکار مي دهید؟ راهکار از او خلق مي شــود. البته گاهي ما براي وانمودسازي 
و ظاهرسازي حالت فاعلیت به فرد مي دهیم، ولي به نظر من آن هم ادا و اطوار 
است. ممکن است او را سوژه کنیم؛ منتها سوژة ُمنقاد، که در انقیاد ما کنشگري 
کند؛ یعني یک کنش گزاري منقاد و انقیادي. مثل کارهایي که در مدارس تحت 
عنوان شــوراهاي دانش آموزي و مجلس دانش آموزي و مشــارکت دادن آن ها 
در کارها انجام مي دهیم و مي گوییم بچه ها باید خودشــان مشارکت کنند، ولي 
طبق نقشــه اي که ما ریخته ایم، باید مشــارکت کنند! این همان استفادة ابزاري 
از ســوژه است. این مي شود سوژة منقاد. باز هم اینجا متربي همان ابژه و ابزار 
اســت. ما بچه ها را ابزار دسترسي به اهداف خودمان تلقي مي کنیم؛ مقاصدي 
را که ما تعیین کرده ایم، طرح هایي را که ما ریخته ایم و صنعتي را که ما در پي 
آن بوده ایــم، عملي مي کنیم و نام آن را تربیت مي گذاریم. این یک اداي موقت 
نمایشي براي حذف القاب و اتهامات علمي است که به ما وارد مي شود. اتفاقًا 
بگذاریــم بي ریا کار خودمان را بکنیــم و بگوییم ما طرح و برنامه اي داریم که 
مي خواهیم بچه ها را این گونه مطابق نقشــة خودمان بــار بیاوریم، اما حقیقِت 

تربیت، مخالف این ایده پردازي هاي ذهني است.
وظیفة ما تغییر افراد نیســت بلکه تأیید آنان مطابق با »طرح نوشــت« فطري 
آن هاســت نه طرح نوشــت ذهني ما! این هم حرف من نیست؛ حرف بسیاري 
از مربیان بزرگ اســت. در آثار غزالي جملة جالبي دربارة هدف تربیت هست. 
او مي گوید: »هدف تربیت، تســهیل ســیر صعودي فرد به سوي کمالي است 
که در خلقتش مقّدر شده اســت«. مراد غزالي از تربیت، دقیقًا انطباق مربي بر 
طبیعت متربي اســت نه بالعکس! غزالي در اینجا متربي را سوژه مي بیند نه ابژه 
و مي گوید کمال در خلقت او مقدر شده و شما باید تابع »تقدیرات« او شوید 
نه اینکه او تابع »تدبیرات« شما شود. تدبیر مربي باید تابع مقدرات متربي باشد. 
حال آنکه در مورد ما برعکس اســت؛ متربي را تابع تدبیرات خودمان مي کنیم. 
ببینید غزالي چه نگاه فاعلي و عاملي به متربي داشــته که معتقد اســت معلم و 

ما بچه ها را ابزار 
دسترسي به اهداف 
خودمان تلقي 
مي کنیم؛ مقاصدي 
را که ما تعیین 
کرده ايم، طرح هايي 
را که ما ريخته ايم 
و صنعتي را که ما 
در پي آن بوده ايم، 
عملي مي کنیم و 
نام آن را تربیت 
مي گذاريم
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مربي باید فقط تســهیل گر و کنش یار باشند و متربي یا کودک در فضایي آزاد 
و ســیال کنش گزاري کند، تا مقدرات فطري اش محقق شود، نه اینکه نقشه و 
برنامه و تدبیرهاي مربي و معلم محقق گردد. تربیت، رویش و زایش از درون 

است و نه سازش و پایش از بیرون!
ببینید این نوع رویکرد به تربیت کودک چقدر آزاداندیشانه است و این نگاه 
بزرگان تعلیم وتربیت بوده اســت، آن هم در چندین قرن پیش و حاال این نگاه 
ما به تربیت است و خودتان قضاوت کنید کدام یک مستبدانه است و کدام یک 
مترقیانه. غزالي نقش مربي را در حد یک تسهیل کنندة نامرئي و غیرمستقیم فرو 
مي کاهد تا نقش متربي در حد یک فاعل و کنش گزار خالق ارتقا یابد. ما فقط 

تسهیل گر )Facilitator( هستیم و عامل )Operator( متربي است.

رباني: به نظر شــما غزالي نگاه از پیش تعیین شده دارد؟ مي گوید ما ایده آلي 

داریم و بچه را باید به آن برســانیم. دنیاي امروز مي گوید ما باید بگذاریم بچه 
خودش به اهدافش برسد و رشد کند.

کریمي: برعکس! غزالي مي گوید وظیفة ما تســهیل گري براي سیر صعودِي 

کمالي اســت کــه خداوند در فطرت متربي نهفته اســت. او بــه قابلیت ها و 
درون مایه هاي زایشــي اعتقاد دارد که در تعامل با محیط سالم آشکار مي شود. 
یعني تربیت معطوف به رویش آنچه در درون اســت و نه ســازش با آنچه در 

بیرون به او تحمیل مي شود معنا مي یابد.

نادري: مشــکل همین است. حرف هاي خیلي خوب و ایده آلي زده مي شود 

ولي کسي که این ها را به فعلیت در بیاورد، نیست.

کریمي: این بحث دیگري اســت. اتفاقًا آنچه در اهداف آموزش وپرورش ما 

وظیفة ما تغییر 
افراد نیست بلكه 
تأيید آنان مطابق 
با »طرح نوشت« 

فطري آن هاست نه 
طرح نوشت ذهني 
ما! اين هم حرف 
من نیست؛ حرف 

بسیاري از مربیان 
بزرگ است. در 
آثار غزالي جملة 

جالبي دربارة هدف 
تربیت هست. او 
مي گويد: »هدف 

تربیت، تسهیل سیر 
صعودي فرد به 

سوي کمالي است 
که در خلقتش مقدر 

شده است«. مراد 
غزالي از تربیت، 

دقیقاً انطباق مربي بر 
طبیعت متربي است 

نه بالعكس
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مي گذرد، خیلي ذهني و ایده آل اســت؛ چون مي آییم انتظارات باالیي را مطرح 
مي کنیم که در یک فضاي تعلیقي نه به آن ایده آل هاي آســماني مي رسیم و نه 
 بــه واقعیت هاي زمیني! ما در عالم تربیت در چنین برزخي گرفتار مي شــویم. 

تربیت پرهیزي بسیار عملي تر از تربیت تجویزي است.

بیات: برداشت آقاي دکتر از آراي غزالي این است که غزالي به کنشگر فاعل، 

عامل و خالق معتقد اســت منتها مي گوید ظرفیت هاي وجودي او باید بســط 
پیدا کند و به فعلیت برســد و ما نباید چیزي به آن اضافه کنیم؛ یعني معلم را 
در جایگاه تسهیلگر قرار مي دهد، نه در جایگاه کسي که شکل دهنده است. در 
آموزش وپرورش ما دیدگاهي وجود دارد مبني بر اینکه آموزش وپرورش باید 
انســان هاي مؤمن متخلق تولید کند اما در اینجا غزالي و دکتر تأکید دارند که 
آموزش وپرورش باید فقط بستر و زمینة شکوفایي استعدادها را فراهم کند. این 
دو تلقي است که در فلسفة آموزش وپرورش وجود دارد و آقاي دکتر تعبیرشان 
این اســت که غزالي نگاه عاملي و فاعلي براي متربي قائل است و نقش معلم 

را بیشتر تسهیلگر و کنش یار قرار مي دهد.

کریمي: البته من مي پذیرم که این حرف ها مخالفاني دارد و احتماالً اشکاالتي 

هم بر آن وارد است. از این رو، دوست دارم این بحث در همین جا با بي رحمي 
و بدون مالحظه شــالق بخورد و شــما با همة وجودتان آن را نقد کنید. براي 
به چالش کشــیدن آرا، برخورد کنید تــا بحث جان بگیرد و از حالت خطي و 

یک سویه بیرون بیاید و آن سویة دیگر هم دیده شود.

باقري: شــما از تعامل بین مربي و متربي صحبت کردید. دکتر خسرو باقري 

هم در مباحث خود از تعامل صحبت مي کنند ولي ایشــان مي گویند تعامل بین 
مربي و متربي ناهم تراز است. مي خواستم ببینم از دیدگاه شما این تعامل چطور 
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است و آیا آن را ناهم تراز مي بینید یا هم تراز؟

کریمي: نکتة بســیار خوبي اســت. باید ببینیم وزن ارزشي و کیفي کدام یک 

از این دو کنشــگر زیادتر اســت. زماني تعامل پنجاه، پنجاه است و یک زمان 
هشــتاد به بیست. اساســًا آیا تعامل مبادله اي دوجانبه است یا یک برهم کنش 
فراکنشــي که نمي توان سهم بندي فیزیکي و محاسبات بین عاملي براي آن دو 
قائل شــد. کمتر کسي است که رشــد و تربیت را بدون تعامل فرض کند اما 
مســئله و اختالف اصلي در میزان و کیفیت این تعامل است، در روان شناسي 
رشد همه مي گویند تعامل، اما سهمي که ویگوتسکي براي تعامل فرد و جامعه 
قائل است، با سهمي که پیاژه به طبیعت و فرهنگ یا روسو به فطرت مي دهد، 
متفاوت اســت. من اگر بخواهم نظر خودم را بگویــم، این ناهم ترازي به نفع 

متربي و شاگرد است؛ یعني وزن اصلي و فربه شدة آن متوجه کودک است.

باقري: شــاید ما معلم ها را به میزان یکسان مربي ندانیم؛ مثاًل من به عنوان یا 

مربي بچه هستم. شاید در این تربیت سهم بچه خیلي بیشتر از من است؛ یعني 
من مي توانم درک کنم که در این تعامل باید سهم کمتري داشته باشم ولي آنجا 
که سر کالس دارم به نوجوانان چهارده، پانزده ساله به عنوان معلم فیزیک درس 

مي دهم، سهم من چقدر است؟

کریمي: ســهم ما به عنوان مربي هرچه بیشتر به صفر میل کند فعال تر است؛  

هرقدر ما ناکنشــمندتر باشیم او فرصت کنش گري بیشتري مي یابد یعني چه؟ 
شما هرقدر که سهم بیشــتري به عاملیت متربي بدهید، قوي تر و فعال تر وارد 
میدان تربیت شده اید. باید تا آنجا پیش بروید و قوي باشید که نقش خود را به 
صفر برسانید. آن گاه نقش مربیگري خود را تمام و کمال ایفا کرده اید! این یک 
پارادوکس عجیب و غریب است که چگونه با هیچ کاري نکردن، فعاالنه ترین 
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کار را انجام مي دهید! چگونه با هیچ چیز، واجد همه چیز مي شــوید و چگونه 
با غایب شــدن از صحنة تربیت، در تربیت حضور فعال پیدا مي کنید و با کنار 
کشــیدن از هرگونه مداخله گري در تربیت، به نافذترین نوع مداخله دســت 
مي یابید. همة بحث من در تربیت سلبي همین »هیِچ همه چیز« و »غایِب حاضر« 
و »ضعیِف قوي« و »منفعِل مداخله گر« و »خاموِش گویا« و »نافِذ ناظر« اســت 
که درک آن با پیش فرض هاي موجود ممکن نیست. براي نزدیک شدن به این 
دیدگاه غیرمتعارف و برداشت نامأنوس از کیفیت تعامل در تربیت، ناگزیر باید 
از هنر ســینما وام بگیرم تا این تناقض ذهن آشــوب را حل کنم. ببینید... روبر 
برســون، سینماگر بزرگ که موج نویي را در ســینماي فرانسه در دهة ١960 
میالدي ایجاد کرد، تعریفي از ســینما دارد که خیلي به فهم نگاه ســلبي ما در 
تربیت کمک مي کند. او مي گوید: »ســینما هنر نشــان »هیچ« است! یعني چه؟ 
مقصودش چیســت؟ و در جایي دیگر مي گوید: »ســینما، یک »عکس العمل« 
اســت نه عمل«؛ یعني کارگردان باید فضایي ایجاد کند که تماشــاگر فاعل و 
خالق صحنه باشــد، نه اینکه فیلم ســاز و کارگردان همه چیــز را خلق کند و 
به او نشــان دهد. کارگردان هرچه نقش خــود را کم رنگ تر کند، نقش بیننده 
بیشتر مي شــود؛ تا آنجا که کارگردان هیچ کاره مي شــود و تماشاگر همه کاره! 
منتها باید خیلي خیلي قوي باشــي تا این چنین منفعل شوي و نقش خود را با 
هوشــمندي کم کني تا نقش مخاطب قوي شــود! قهرمانانه ترین کنشگري در 

تربیت، ناکنشمندِي قهرمانانه در تربیت است!

ربانــی: بســتگی دارد به اینکه ریشــه های فکری و مکتبش چیســت. اگر 

نیهیلستی١ )هیچ انگارانه، نیست انگارانه( باشد یعنی هیچ هدف و منظوری برای 
پیام قائل نیســت اما در یک معنای دیگر، این تعریف را می توان به فضایی برد 
که خود ما در معارف اســالمی داریم که هیچ همه چیز است؛ ما از همه چیز به 

هیچ می رسیم ولی هیچ به معنای پوچی نیست.

بحث من در 
تربیت سلبي همین 
»هیچ همه چیز« و 
»غايب حاضر« و 
»ضعیف قوي« و 
»منفعل مداخله گر« 
و »خاموش گويا« 
و »نافذ نامرئي« 
است که درک آن 
با پیش فرض هاي 
موجود ممكن نیست

1. nihilistic
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کریمي: درود بر شــما... چقدر زیبا و عمیق اما سریع و دقیق رسیدید به آنچه 

من می خواستم بیان کنم. خدا خیر دهد شما را! این نوع نگاه و رویکرد به تربیت 
بیش از هر جا در معارف دینی و عرفانی ما وجود دارد اما چون غرق این معارف 
هستیم، از آن بیگانه ایم. شما ببینید در قرآن داستان موسی و مادر موسی چگونه ما 
را به تربیت الهی نزدیک می کند. این داستان را پروین اعتصامی به زیبایی به نظم 
درآورده و در آنجا ما شــاهد الگویی از تربیت واگذارنده و رهاکننده هســتیم که 
بی نظیر است. ما باید از نمادهای به کار رفته در داستان موسی )رود نیل و صندوقچه 
و واگذاری نوزاد در بســتر پرتالطم رودخانه و...( رمزگشــایی کنیم. شما الگوی 
مربیگری خداوند را ببینید؛ ببینید که او چگونه هدایتگری می کند و ما چگونه، و 
آن گاه از او پیروی کنید. هنر اصلی ما باید برخاسته از آموزه های الهی باشد. آن گاه 
درخواهیم یافت که بخش عمدة تربیت، تزکیه و تقوا و تهذیب و تأدیب و تطهیر 
اســت و جنس همة این واژگان سلبی است. در تربیت باید پرهیز خالقانه حاکم 
باشد تا متربی فرصت و امکان و شهامت مداخله گری در خلق موقعیت ها و کشف 
قابلیت های خود را با اراده و کنشگری خویش داشته باشد و این یک »انفعال گري 

فّعال« و »غایب شدگِي آشکار« در فرآیند تربیت خالق و سیال است.

باقری: من فکر می کنم شاید منظور برسون این باشد که آن جای خالی را که 

مخاطب می تواند در آن نقش ایفا کند، اگر به او بشناساند و او احساس کند که 
می تواند کاری انجام دهد، این سینما یک سینمای فعال می شود و قدرت آن را 

دارد که مخاطب را به انجام دادن کاری برانگیزد.

کریمی: دقیقًا همین اســت؛ یعنی هر قدر مربی با پرهیــز مدبّرانه، خود را 

ضعیف نشــان دهد متربی قدرت خود را بیشــتر می یابد و فاعلیت و عاملیت 
او بیشــتر می شود. اما این یک هنر ناب و ترفند شگرف در تعلیم وتربیت فعال 
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است که متأسفانه کمتر کسی قدرت انجام دادن آن را دارد. البته این دشواری به 
دلیل آسانی آن است؛ چون ما یاد نگرفته ایم که ساده باشیم و ساده عمل کنیم. 
ســاده بودن، کار بزرگی است و فقط انســان های عظیم قادر به سادگی عظیم 
هســتند. باید خیلی بزرگ باشیم تا ساده شویم. به قول سهراب سپهری، »ساده 

باشیم«، ساده باشیم چه در باجة یک بانک، چه در زیر درخت.
بــراي ورود بــه ایــن وادي غریب بایــد از همة پیش فرض هــاي قبلي و 
پیش فهم هاي پیشــین، که ذهن ما را پیچیده و شرطي کرده اند، خالي شویم و 
این، نوعي فنا شــدن را مي طلبد. کمتر کسي شهامت این فداکاري براي ساده 

شدن را دارد. ببینید حافظ دربارة عظمت سادگي چه مي گوید:
خاطرت کي رقم فیض پذیرد هیهات
مگر از نقش پراکنده، ورق ساده کني

یعني زماني الیق پذیرش فیض الهي مي شوي که ورق ساده کني و از هرگونه 
پیش فرض و پیش شــرط و پیش فهمي غیرالهي پاک و رها شــوي. ساده کردن 
ورق همان ساده شــدن و ساده بودن اســت که نقش بسیار بزرگي در رشد و 
تعالي ما دارد، یا آنجا که مي گوید »چیســت این سقف بلند سادة بسیار نقش« 
مقصود او از »ســادة بسیار نقش« چیست؟ این است که اگر ساده باشیم، نقش 
ما بسیار مي شــود. اگر هیچ کاري نکنیم، بزرگ ترین اتفاق را رقم زده ایم. اگر 
ســاده باشــیم، نقش خود را در تربیت پررنگ و ماندگار کرده ایم! خالي کردن 

ورق همان هیچ شدن است؛ منتها »هیچي« که بسیار غني کننده است.
لذا با توجه به ســؤالي که شما کردید که ســهم مربي چیست، من مي گویم 
اگر ســهم مربي به صفر نزدیک شود، نقش او در تربیت صددرصد مي شود! و 
آن گاه او بــه وظیفة خود در حد تمام و کمال عمل کرده اســت؛ یعني با صفر 
شــدن و هیچ شدن بیشترین و قوي ترین نقش را در تربیت به دست مي گیرد! 
منتهــا چقدر باید صحنه پردازي کند تا این »هیچ چیز« که »همه چیز« از آن زاده 
مي شــود، خلق گردد، ولي وقتي ما در همه چیز دخالت مي کنیم و همه چیز را 

هر قدر مربی با 
پرهیز مدبرانه، خود 
را ضعیف نشان دهد 
متربی قدرت خود 
را بیشتر می يابد و 
فاعلیت و عاملیت او 
بیشتر می شود. اما 
اين يك هنر ناب 
و ترفند شگرف 
در تعلیم وتربیت 
فعال است که 
متأسفانه کمتر 
کسی قدرت انجام 
دادن آن را دارد. 
البته اين دشواری 
به دلیل آسانی آن 
است؛ چون ما ياد 
نگرفته ايم که ساده 
باشیم و ساده عمل 
کنیم. ساده بودن، کار 
بزرگی است و فقط 
انسان های عظیم 
قادر به سادگی عظیم 
هستند
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براي او فراهم مي کنیم، به جاي او مي اندیشــیم و به جاي او تصمیم مي گیریم 
و به جاي او مسئله حل مي کنیم و به جاي او مشق شب مي نویسیم و به جاي 
او کاردستي درست مي کنیم، دیگر سهمي براي مداخلة او باقي نمي گذاریم. در 
واقع، منظور من این است که خیلي هنر مي خواهد که شما هیچ کاري نکنید تا 
او همه کاره شود. به همین منظور، روبر برسون غایت هنر سینما را این مي داند 
که بتوان به »هنِر هیچ نشــان دادن« دســت یافت! بیدل هم تعبیر جالبي دارد؛ 

مي گوید:
گفتیم از چه دانش سبقت کنیم بر خلق

تعلیم »هیچ بودن« فرمود مؤبد ما
درواقع، سینماي روبر برسون ســینماي حداقل و میني مالیست است؛ یعني 
ســعي مي کند همه چیز را »حذف« کند تا تماشــاگر همه چیــز را »خلق« کند، 
ولــي این خودش هنــر مي خواهد. او هــزاران ابتکار و ترفنــد و تکنیک در 
پشــت صحنه انجام مي دهد تــا بتواند همه چیز را به صفر برســاند یا حذف 
کند تا تماشــاگر همه چیز را شــخصًا خلق کند و این اوج هنر کارگرداني یک 
ســینماگر هنرمند است. جالب است که اغلب بازیگران فیلم هاي او نابازیگرند 
و در هنگام چیره شــدن حاالت هیجاني، مانند نقاب )ماسک( عمل مي کنند تا 
تماشــاگر خودش احساســات و هیجانات را در چهرة آن ها خلق کند و این 
اوج مداخله گري در عدم دخالت اســت و اوج ناکنشمندي براي کنش گزاري 
مخاطب است! یعني ریتم بیروني را حذف مي کند تا بیننده ریتم دروني را خلق 
کند. او فقط فسیلیتورهایي )تسهیل کننده ها( مي گذارد که هریک از تماشاگران 
به ســبک و سیاق و روش و منش خود فیلم را بسازد و این هنر بزرگ برسون 
اســت. در مقابل، برخي کارگردان ها همة صحنه ها را آماده و مهیا مي ســازند 
و ســهم تماشــاگر را از صحنه حذف مي کنند؛ تا آنجا که او منفعالنه در سالن 
سینما مي نشیند و تخمه مي شکند و آخرش هم مي گوید: »عجب فیلم پرحادثه 

و هیجان انگیزي بود!« اما آنکه با هیچ مي آغازد، همه چیز را مي آفریند.
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رباني: در ایام انقالب وقتي امام به ایران باز مي گشــت، در هواپیما از ایشان 

پرســیدند: »چه حسي دارید؟« گفتند: »هیچ«. براي افراد عادي این یک توهین 
اســت ولي براي کساني که با حاالت خاص امام آشنا بودند، این هیچ بیش از 

این ها معنا داشت.

کریمي: دقیقًا، مثال خیلي خوبي زدید. خیلي ها این سخن امام)ره( را سانسور 

کردند و گفتند صالح نیست و پیش خود مي گفتند که اي کاش امام این کلمه 
را نگفته بودند؛ چون باالخره مردم این همه اشــتیاق دیدن امام را داشــتند و 
لحظه شماري مي کردند و با شــور و عشق و دسته گل در خیابان ها از شب تا 
صبح منتظر بودند و آن وقت از امام مي پرســند شــما که در حال بازگشت به 
وطن هستید چه احساســي دارید و ایشان مي فرمایند »هیچ«! این کلمه قدري 
تکان دهنده و شــاید به ظاهر نومیدکننده باشــد اما به نظر من خیلي عارفانه و 
امیدوارکننده اســت؛ به شرط آنکه به خوبي از آن رمزگشایي شود. رمزگشایي 
از این »هیچ« چگونه اســت؟ به نظر من بخشي از عظمت نگاه عارفانة امام در 
همین کلمة »هیچ« آشــکار شد. اتفاقًا باید این صحنه را هزاران بار دید و شنید 
و در آن تأمل کرد. این یک وجه تمایز عجیب و غریب شــخصیت امام است. 
این کلمة »هیچ« به نظر من »همه چیز« اســت. این فقدان احساس، عمیق ترین 
احساس است و مرا به یاد آیة ۲٣ سورة »حدید« مي اندازد که عمل به آن فقط 
از افراد وارســته و فنا شــده اي مانند امام)ره( برمي آید. درواقع، امام فراتر از 
َجوزدگي و محدودیت هاي زماني و مکاني خود را برکشــیده است. این هیچ، 

همه چیز هست.
اما در مورد نکته اي که خانم باقري گفتند، خواستم پاسخ ایشان را نیز در اینجا 
به همین بهانه تکمیل کنم. چون ایشان سؤال مهمي را مطرح فرمودند که سهم 
مربي در اینجا چقدر اســت و من مي گویم ظاهراً هیچ! به نظر شما سهم خدا 
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در تربیت مستقیم انسان چقدر است؟ اجازه بدهید یک مثال زیست شناختي از 
خلقت انســان بیاورم؛ مي گویند نوزاد انسان در هنگام تولد ضعیف ترین نوزاد 
در مقایســه با نوزادان سایر جانداران اســت. چرا؟ چرا نوزاد آدمي در هنگام 
تولد با »هیچ« زاده مي شــود اما نوزاد موجودات دیگر، هرقدر ردة تکاملي شان 
پست تر است، قوي تر و مجهزتر به دنیا مي آیند؟ چرا؟ براي اینکه خدا خواسته 
اســت که انســان مداخله گر و یادگیرنده و فعال و فاعل باشد و امکان آن را 
داشــته باشد که خود در شکل دادن به ماهیت خودش دخل و تصرف کند. به 
همین دلیل، انســان اشرف مخلوقات است، ولي خدا به موجودات دیگر مانند 
خزندگان و حتي کرم خاکي تقریبًا همة راه و روش هاي ســازگاري با طبیعت 
را به طور غریزي داده است. این حرف زیست شناسان است؛ مي گویند هرقدر 
ردة تکاملي جانور در هنگام تولد پســت تر باشــد، سازگاري نوزاد او عالي تر 
است. شما در حیات وحش دقت کنید که حیوانات چه سازوکار )مکانیزم(هاي 
پیچیده اي را به کار مي گیرند که ما انســان ها در برابر آن ها احســاس ضعف و 
حقارت مي کنیم و از خود مي پرسیم که این سازوکارها را از کجا یاد گرفته اند. 
مثاًل نوزاد الک پشتي که در ماسه هاي ساحل اقیانوس تخم گذاري مي کند، پس 
از بیــرون آمدن از تخم به طور غریزي ردپــاي مادرش را پیدا مي کند و آن گاه 
هزاران کیلومتر مســیر اقیانوس را مي پیماید و از این طرف ساحل به آن طرف 
ســاحل مي رود. آن گاه پس از بالغ شدن و بارور شــدن، زماني که مي خواهد 
تخم گذاري کنــد، به همان جایي برمي گردد که مادرش تخم گذاري کرده بود؛ 
حــال آنکه در آن زمان هنوز به دنیا نیامده بــوده که جاي پاي مادر را ردیابي 
کند. دانشمندان در اعجاب اند که الک پشت ها چگونه و با چه رادار پیشرفته اي 
مي توانند این مســیر را به درســتي پیدا کنند؟ مســیري که انسان هوشمند یا 
ابزارهاي پیشــرفته به این دقت نمي تواند بــه آن راه یابد. او از کجا یاد گرفته 
اســت؟ این نشان مي دهد که نوزاد الک پشت همه سازکارهای زیستن را دارد، 
ولي نوزاد انسان را حتي تا چند روز پس از تولد اگر روي میز بلندي بگذارند 
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که خطر افتادنش باشد و مواظبش هم نباشند، ممکن است بیفتد پایین و یا اگر 
دمر بخوابد، نمي تواند ســرش را از روي بالش بلند کند و ممکن اســت خفه 

شود!
ببینید این موجود چقدر ضعیف خلق شده است؛ در حالي که یک بچه گربه  
به طور غریــزی می فهمد که پایین نیفتد. مي گوییــم خدایا، این چه کرامت و 
حکمتي اســت که اشــرف مخلوقات را این قدر تهي خلق کرده اي؟ اما به نظر 
من این تهي بودن، نشــان غني شدن و این »هیچ آموزي« مقدمة »همه چیز داني« 
اســت. من اخیراً کتابي نوشته ام با عنوان »در ســتایش هیچ آموزي« که حدود 
٣00 صفحه اســت و در آنجا به طور مفصل گفته ام کــه غایت آموزش همان 
»هیچ آموزي« اســت. منتها باید خیلي بداني تا هیــچ نداني. باید خیلي چیزي 
شــوي تا هیچ چیز نشوي. به هر حال، ما متأســفانه کاسة داغ تر از آش و دایة 
مهربان  تر از مادر مي شویم و مي گوییم باید همه چیز را به بچه ها یاد بدهیم. خدا 
با همة رحم و دلســوزي اش این خطر را براي انســان گذاشته و او را ضعیف 
خلق کرده اســت تا قوي شــود و این ضعف )خلق االنسان ضعیفًا( او نشان از 
عظمتش دارد. این خطر کردن براي بزرگ شدن است. نیچه مي گوید »زخم هاي 
ما مرهم هاي ما هســتند و هر خطري که ما را نکشد، قوي ترمان مي کند«. این 
قانون طبیعت و تربیت طبیعي در انســان است که خداوند به انسان هیچ چیز 
نداده تا از »هیچ« همه چیز را شــخصًا به طور فاعلي و عاملي کشف کند و این 
اوج اهمیت دادن به شــأن انسان است. ژان ژاک روسو هم گفته است که اگر 
خداوند نوزاد آدمي را در لحظة تولد نابغه خلق مي کرد، او براي همیشه کودن 
باقي مي ماند! اما چون او را ظاهراً کودن خلق کرده است، مي خواهد نابغه شود! 
این یک پارادوکس ناســازوار با مفروضات بنیادین حیات ماست که بدون رها 

شدن از آن نمي توانیم درکش کنیم.
 

باقري: بله، ولي خیلي ســخت مي شود. کالسي که قرار است من صحنه را 
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در آن طوري هنرمندانه طراحي کنم که بدون اینکه چیزي به او بدهم، خودش 
به مفهوم برسد. 

کریمي: بله، خیلي ســخت است؛ چون راهبرد »پرهیز« سخت تر از »تجویز« 

است. هنر لطیف و ترفند ظریف در همین جا آشکار مي شود. پس نگاه کنید که 
خود شــما هم بهتر از بنده به این نتیجه رسیدید که اقدام نکردن تا چه اندازه 
ســخت اما اثربخش است! حاال همگي به عظمت هیچ کاري نکردن پي بردیم 
و اذعان کردیم که تربیت نکردن بســیار سخت تر و وقت گیرتر و پیچیده تر از 
تربیت کردن اســت. ما امروز به قهرماناِن ضدقهرمان، به کنش گراِن ضدکنش 
و بــه فعاالِن ضدفعالیت نیاز داریم تا با سیاســت هاي پرهیزِي هوشــمندانه، 
امکان مداخله و کنش گري در افراد جامعه را هرچه پرشــورتر و فعال تر فراهم 
سازند. همة بحث من هم همین است. اگر مي خواهیم به کاري سخت و پُربار 
بپردازیم، هیچ کاري نباید کنیم. چقدر جالب شد! پس ما وقتي مي گوییم کاري 
نکنیم، به معناي انفعال و بي کاري و بي عاري نیست؛ اتفاقًا فعالیت مطلق است 
و مــا باید دائم، هنرمندانه صحنه پردازي کنیم و تا آنجا که ممکن اســت، هیچ 
چیزي ارائه ندهیم تا همه چیز از جانب متربي پدیدار و پایدار شــود و چقدر 
ایــن پرهیز کردن، به تالش مداوم نیاز دارد. یک معلم موفق و تابع سیاســِت 
پرهیز در تدریس، هنرش این اســت که با روش سقراطي هیچ چیز را آموزش 
نمي دهد تا دانش آموزان خود کاشــف دانش شــوند. وظیفة معلم در تدریِس 
پرهیزي فقط ارائة اطالعات در حد ایما و اشــاره و ســرنخ هاي غیرمســتقیم 
اســت تا دانش آموزان از »اشارت« به »عبارت« برسند! جالب این است که در 
آموزه هاي عرفاني ما به این حکمت ها توجه شــده اســت؛ مثاًل ابوبکر شبلي 
مي گوید: عبارت، زبان علم اســت و اشــارت، زباِن معرفت؛ یعني چه؟ یعني 
اگر همه چیز را آماده در عبارت بــه دیگري آموزش بدهي، کار چندان مهمي 
نکرده اي اما اگر آن را با ایما و اشــاره بگویي، امکان این را فراهم مي کني که 

با عبارت، فهم 
ذهني رخ مي دهد اما 

اشارت فهم قلبي 
را پديد مي آورد. 

عبارت، عقیم مي کند 
و اشارت حكیم!
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مخاطب به »معرفت« برسد. زیرا عبارت زبان علم و معلومات است اما اشارت 
زبان شهود و عرفان است. با عبارت، »فهِم ذهني« رخ مي دهد و با اشارت »فهِم 
قلبي«! و معرفت از جنس قلب اســت و علــم از جنس مغز! در واقع، عبارت 
ذهن ما را منفعل و عقیم مي کند و اشارت امکان کشف فعال را مي  دهد. خانم 
امیلي دیکنسون، شاعرة بزرگ آمریکایي، نیز سرودة جالبي در همین زمینه دارد 
و مي گوید: »حقیقت را به تمامي بگو اما به ایما و اشاره! زیرا توفیق در حاشیه 
رفتن اســت«؛ یعني وقتي متن را به طور مســتقیم در اختیار فرد نمي گذاري و 
از حاشیه و با اشاره و ایما به او نشان مي دهي، سهم وي را در کشف حقیقت 

زیاد مي کني! 
این عین سخن پیر هرات اســت که گفت: »عبارت، عقیم مي کند و اشارت 
حکیم«؛ زیرا علم کار ذهن و مغز اســت و معرفت کار دل و قلب. یعني شــما 
فقط باید سر نخ ها را به فرد بدهید و او خودش کشف کند تا حکیم شود، اما 
اگر کل مطلب را در عبارتي از پیش تعیین شــده به شــاگرد بدهید، ذهن او را 
عقیم و نازا بار مي آورید؛ کاري که ما دائمًا در آموز ش و پرورش خودمان بدون 
هیچ ترس و هراس و احساس گناه و ندامتي انجام مي دهیم و بدان افتخار هم 
مي کنیم. ما در آموزش و پرورش دائم با عبارت پردازي، عقیم ســازي مي کنیم؛ 
در حالي که در آموزش و پرورش فعال، »آموزِش کاهشــي« و »پرورش سلبي« 
باید حاکم باشــد. یعني تا آنجا که ممکن است باید در آموزش، کاهش بدهیم 
و در پرورش هم هیچ کاري نکنیم؛ چون در تربیت کار ســخت تر مي شــود. 
لذا کار شــما در تربیت، سلب و امتناع است و در آموزش، فقط دادن سرنخ و 
سرتیتر و سرواژه و اشــارات. »العاقل یکفي االشاره«، و گفته اند: »الكنایُئ ابلغ 
من التصریح«، یعني چه؟ یعني اگر با اشــاره درس بدهید، شناخت و معرفت 
فرد به بلوغ و کمال بیشتري مي رسد. تفاوت پیامبر اکرم )ص( هم با پیامبرهاي 
قبلي این بــوده که زبان پیامبر نه زبان تصریح بلکه زبان کنایه و اشــاره بوده 
است؛ براي اینکه بشر از »صغارت عقلي« عبور کند و به بزرگي عقالني برسد. 

امیلي ديكنسون، 
شاعر بزرگ 
آمريكايي، نیز سرودة 
جالبي در همین زمینه 
دارد و مي گويد: 
»حقیقت را به تمامي 
بگو اما به ايما و 
اشاره! زيرا توفیق در 
حاشیه رفتن است«؛ 
يعني وقتي متن را 
به طور مستقیم در 
اختیار فرد نمي گذاري 
و از حاشیه و با اشاره 
و ايما به او نشان 
مي دهي، سهم وي را 
در کشف حقیقت زياد 
مي کني
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خاتم االنبیا هم همین بوده که بشــر از همین اشاره بتواند استفاده کند. خاتمیت 
نشــان دهندة اجتهاد عقالني بشر است و دیگر همان اشارات کافي است که او 
به کمال برســد. تربیت ما هم باید تابع رسالت نبي اکرم )ص( باشد. شما ببینید 
این شعار توحید )ال اله اال اهلل( که پیامبر ما سه سال فقط به همان اکتفا مي کرد، 
چه بوده اســت؟ به راستي رمز گشــایي از این »اَبَرسازة نجات بخش« انسان ها 

چگونه است؟ 
من همواره گفته ام که این شعار توحید یعني »ال اله اال اهلل« راهبرد و ابرسازة 
بنیادي انگاره ساز تعلیم و تربیت نوع بشر در همة اعصار و نسل هاست. این شعار 
توحیدي، ما را از محدودیت هاي ذهني آزاد مي سازد؛ زیرا دائمًا اندیشه مان را 
از »بســتگي« به »گشودگي« ســوق مي دهد. در واقع، به محض اینکه تصوري 
از خداوند به ذهنمان مي آیــد، بالفاصله باید از آن عبور کنیم و به افقي دیگر 
و فراتر از آنچه اندیشــیده ایم برویم. به قول مولوي: »هرچه اندیشــي پذیراي 
فناست/ آنچه در اندیشه ناید آن خداست!« و صائب مي گوید: »از شیشة بي مي، 
مِي بي شیشه طلب کن/ حق را ز دل خالي از اندیشه طلب کن!« یعني چه؟ باز 
هم اینجا از معجزة »هیچ اندیشــي« سخن به میان آمده است تا همه چیز درک 
شــود! تا از پیش فرض ها خالي نشــویم و دل و ذهن خود را از پیش فهم هاي 
محدود ســاز تهي نکنیم، قادر به تعالي خویش نخواهیم بود. معرفت ســلبي و 
تربیت سلبي نیز همین است؛ یعني دائم یک »پویِش زایشي« همراه با »زدایش 
پویشي« داشته باشیم. معرفت در الهیات سلبي همین است: »لَیَس َکِمثلِِه َشيٌء«. 
ما دائم باید قالب زدایي کنیم. به قول نظامي: قالب این خشــت در آتش فکن/ 

خشت نو از قالب دیگر بزن. 
شــعار توحید دائمًا »قالب زدایي« مي کند ولي ما در تربیت دائم »قالب زني« 
مي کنیــم. آیا تربیت خالق چیزي غیر از این اســت و آیــا نظریه و دیدگاهي 
مترقي تر از این دیدگاه مي توان در جهان پیدا کرد که تا این اندازه براي انســان 
گشــودگي، رهایي، فرزانگي و رستگاري به ارمغان آورد؟ آیا هدف تربیت جز 

اين شعار توحید 
يعني »ال اله اال اهلل« 

راهبرد و ابرسازة 
بنیادي انگاره ساز 

تعلیم و تربیت  نوع 
بشر در همة اعصار 
و نسل هاست. اين 
شعار توحیدي، ما 

را از محدوديت هاي 
ذهني آزاد مي سازد؛ 

زيرا دائماً انديشه مان 
را از بستگي به 
گشودگي سوق 

مي دهد
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این است که انسان به واالترین حد توسعه یافتگي و گشودگي ذهن و دل دست 
یابد و از اســارت اندیشه ها و حصار پاســخ ها و زندان ادراک هاي محدود به 

درآید؟

بیات: برگردیم به پیش فرض هاي شــما. نکته اي که شــما فرمودید، ما را به 

این مي  رساند که دو پیش فرض فلسفي مي تواند وجود داشته باشد. یکي اینکه 
ساختارها یا سازمان  مثل سازمان آموزش و پرورش یا حتي جامعه را عده اي در 
جایگاه برتر قرار مي دهند؛ یعني انگار جامعه ســالم و پاک است و صالحیت 
دارد و مي توانــد تربیت کند و از آن طرف این افراد هســتند که ناپاک، ظلوم 
و جهول اند و باید تربیت شــوند. شــما دارید یــک پیش فرض طرح  مي کنید 
و مي گویید نه، این افرادند که فطرت پاک دارند، ســالم اند و این ســاختارها 
هســتند که خودشان را در جایگاه برتر قرار مي دهند و چنین شأن و جایگاهي 
ندارند. در واقع، شــما براي فرد اصالت قائل مي شوید و دیگران براي جامعه 
و ســاختارهاي اجتماعي. برداشت من از بیان شما این است. مي شود رد چنین 
اندیشــه اي را در فالســفة مختلف گرفت؛ مثاًل اســپینوزا فرد را پاک و سالم 

مي داند و هابز یا دورکیم، جامعه را. 

رباني: آقاي بیات نکتة خوبي را مطرح کردند. این موضوع قباًل مطرح شــده 

است و بعداً هم مطرح مي شود که آقاي عبدالعظیم کریمي حرف خوبي مي زند 
ولي راهکار را نمي گوید. ما باید در اینجا مطلبي را مورد نظر قرار دهیم و آن، 
مقام نظر و مقام عمل است. مثالي مي زنم؛ هیچ مهندسي در زمان ما بدون داشتن 
اطالعات ریاضي نمي تواند کار انجام بدهد ولي ما تقریبًا انتظار نداریم که هیچ 
ریاضي داني کار مهندسي انجام دهد. در کنار ریاضي دان که ایده هایي مي دهد، 
کســاني باید باشــند که فهم عملي از کار داشته باشــند و به دنبال اجراي آن 
باشند. خیلي از نظرات در جامعة ما شهید مي  شود؛ یعني یک نظر خوب مطرح 
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مي شــود و فوراً مي خواهند راهش هم نشــان داده شود. همین که نظر خوب 
ارائه و پخش مي شــود، باید کساني باشند که تمام یا قسمتي از آن را بگیرند و 
به صورت عمل در بیاورند. تمام اختراعات هم همین است، اما در مورد نکته اي 
که فرمودید، من فکر مي کنم اندیشــة استعماري در جامعة ما، حتي در جامعة 
شیعي ما، همیشه بوده است. بنابراین، همیشه تا حرف از تربیت به میان مي آید، 
ذهن ما به ســراغ یک معلم و یک کالس و چند دانش آموز مي رود. دانش آ موز 
ما، متوســط یا عالي، به کشــور دیگري مي رود و ناگهان شکوفا مي شود. این 
شــکوفا شدن به خاطر استادي نیســت که در دانشگاه آن کشور است بلکه به 
خاطر فضاي شکوفایي است. حاال اگر همان استاد برجسته را به کشوري مثل 
کشــور ما بیاوریم، یقینًا نمي تواند دانش آموزان را مثل کشــور خودش تربیت 
کنــد. مي خواهم بگویم وقتي از مربــي و متربي حرف مي زنیم، آن را به مربي 
فــرد منحصر نکنیم. منظور از مربي، نظام اجتماعي اســت که مي خواهد آن را 
بســازد. نکتة دیگر اینکه خواجه  نصیر الدین طوسي خودش تربیت یافتة سنت 
اســت ولي در اخالق ناصري بحثي دارد دربارة حریت اجتماعي. مثال مي زند 
که اگر جامعه اي آزاد باشد، همه در آن جامعه رشد مي کنند. بغداد را هم مثال 
مي زند و مي گوید در بغداد، این بلد کبیره، آن قدر آزادي هست که فقها، شعرا 
و حتي مطربان در آنجا رشد مي کنند. مشکل ما در کل برنامه هاي تربیتي که در 
این سال ها داشته ایم، این است که به اندیشة اجتماعي حاضر توجه نمي شود. 

نادري: من جزء خوانندگان کتاب ها و مقاالت شما و عالقه مند به اندیشه هاي 

شما هستم. به نظرم دو چیز در کارها و گزاره هاي شما مطرح است؛ یکي اینکه 
در نگاه شما ذوق زدگي از مشرب عرفاني وجود دارد. این از یک جهت خیلي 
خوب اســت؛ چون باعث مي شــود پدیده هاي تعلیم و تربیت را از زاویه اي نو 
ببینید. ما در حوزة داستان مي گوییم براي اینکه خواننده جذب و عالقه مند شود 
و اثر تعلیق داشــته باشد، خوب است نویسنده آشنایي زدایي کند. این مباحث 
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تعلیم و تربیت با نگاه شما که ناشي از تماس مستمرتان با متون عرفاني و اشعار 
گوناگون است، نکتة مثبت است. چون از نگاه سلبي هم مي بینید، خواه ناخواه 
موضوع چالشــي و مسئله مدار مي شــود؛ به لحاظ ارتباط شناسي و رسانه اي و 
ژورنالیســم جذابیت پیدا مي کند و ذهن را به خالقیت وامي دارد. این ها حسن 
اســت اما در عین حال، به نظر من نوعــي تجرید گرایي یا ذهني گرایي به دور 
از واقعیت هاي متعارف در دیدگاه شــما هســت. بعد از این مقدمه مي خواهم 
تحلیلي شــبه کالمي از بعضي از نظرات شما داشته باشم. دربارة ماهیت متربي، 
نظر شما این است که اساسًا نباید هیچ پیش فرضي از دیگري یا متربي باشد و 
ما بدون پیش فرض شــروع به تربیت کنیم. در انسان شناسي اسالمي برخالف 
اگزیستانسیالیســت ها، که اصالت را به وجود مي دهند، فطرت وجود دارد. پس 
چگونه اســت که مي گوییم متربي ما خالي است و ما نباید هیچ پیش فرضي از 
او داشته باشــیم. بنابراین، برخالف نظر شما کودک در بدو تولد هیچ نیست. 
درست اســت که در کنش هاي اولیه بي تجربه است و عقالنیتي در او نیست، 
ولي در عین حال بن مایه هاي فکري به شــکل بالقوه و نهفته در او وجود دارد. 

این را هم قرآن تأیید مي کند و هم روایات. 

کریمي: من نکته اي را تصحیح کنم که ســوء تفاهم نشود. مقصود ما از هیچ 

این نیســت که انسان در هنگام تولد هیچ قابلیتي ندارد، بلکه اتفاقًا همه چیز را 
در خود دارد و نقش  ما به عنوان معلم ماماگري است که با هیچ ندادن از بیرون، 
همه چیز را از درون او آشــکار کنیم. این چاه پر از آب است و ما به جاي آب 
ریختن از منبع بیروني و لوله کشــي ها، باید با حفر کردن و مقني گري، به کاریز 

درون آن برسیم تا همة آب هاي ذخیره شده از درون او زایش کنند. 
کاریز درون جان تو مي باید

کز عاریه ها تو را دري نگشاید 
یک کوزة آب در میان خانه 
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به از جویي که از برون مي آید 
یعني اینکه هیچ چیز را دیکته شده به فرد ندهیم و او را پخته خوار بار نیاوریم؛ 
زیرا بالقوه قابلیت ها و ظرفیت هایي دارد و حتي داراي روح الهي و اسماء الهي 
)و نََفخُت فِیِه مِن ُروِحي( اســت. بحث من این است که چون همه چیز دارد، 
مــا نباید چیزي به او بدهیم. این هنر »هیچ آموزي« به این معناســت که اجازه 
بدهیم او به کمال مقدرش برســد. من به لوح ســفید کــه جان الک مي گوید 
اعتقادي ندارم. اگر این گونه باشــد پس ما باید همه چیــز را به او بدهیم. من 
مي گویــم همه چیز را دارد و باید با راهبــرد تزکیه و ذکر آن را بازآفریني کند. 
به همین ســبب، من در این باره کتابي با عنوان »راز ذکر و راه فکر« نوشته ام و 
در آنجا دربارة چگونگي کاربســت »راهبرد ذکر« در امر تربیت فطري مفصل 
ســخن گفته ام. ذکر یعني کشف قلبي، که از طریق تفکر باطني رخ مي دهد. به 

قول شیخ عطار: 
رهروي را سالک ره فکر اوست
فکرتي که مستفاد از ذکر اوست 

ذکر باید گفت، تا فکر آورد
صد هزاران گفتة  بکر آورد 

به کارگیــری راهبــرد ذکر در تعلیم وتربیت ما را بــه فضایی بکر و خالق و 
گشوده رهنمون می سازد مشروط به آنکه نخست به درک درستی از ذکر دست 
یابیم. درک درست از مقام واالي ذکر نیازمند انقالب مفهومي در واژگان است. 
ما امروزه به رســتاخیز کلمات نیاز داریم تا معناي حقیقي و مظلومانه آن ها از 
گورســتان واژگان مرده سر برآورند. ما کلمات الهي را در زندان ذهن محدود 
خود مدفون کرده ایم و این یک جنایت وحشــیانه است که باید از آن استغفار 

کنیم.

نادري: من احســاس کردم که شــما تربیت را این گونــه تعریف مي کنید: 
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»تعامل سیال مربي و متربي به شــکل في البداهه.« با این تعریف، اصاًل فلسفة 
تعلیم و تربیــت به هم مي ریزد. ما غیر از یافته هایي کــه از خواندن کتاب ها به 
دســت مي آوریم. خودمان هــم معلم و مربي بوده ایم. مــن قبول دارم که هر 
انساني نسخه اي خاص اســت و نمي توان چالش هاي تعلیم   و تربیت را به همة 
آدم ها تعمیم داد. واقعًا حتي بعضي از ما که سي ســال اســت با بچه ها تعامل 
داریم، گاهي برایمان مسائلي پیش مي آید که شگفتي آفرین است و به قول شما 
باید في البداهه چیزي را خلق کنید، ولي اگر این نگاه باشــد که براي مربي و 
متربي باید در فضایي ســیال به شکل خلق الساعه نسخة درماني پیچیده شود، 
آیا کل فلســفة نبوت و انبیا زیر ســؤال نمي رود؟ ســیر هدایتي که ما در نظام 
هســتي و نظام شریعت داریم این اســت که خداوند در ظرف وجودي پیامبر 
براي ظرفیت سازي متربي ها رسالتش را انجام مي دهد. شما تأکید دارید که هیچ  
پیش فرضي نباشــد و انسان هم در بدو تولد هیچ است. آیا اگر این نگاه باشد، 

کاري که خداوند در رسالت انبیا انجام مي دهد زیر سؤال نمي رود؟ 

کریمي: انبیا آمده اند چه کار کنند؟ آیا قبول دارید که رســالت پیامبر )ص( 

ر إِنَّما  چیزي جز »تذکر« نبوده است؟ در قرآن خطاب به پیامبر مي فرماید: »َفَذکِّ
ُر لَســَت َعَلیهِم بُِمَصیِطر«: پس اي پیامبر، تو تذکر بده که تنها وظیفة  أنَت ُمَذکِّ
تو تذکر دادن است؛ به امید اینکه دعوتت را اجابت کنند و بدون اکراه و اجبار 
ایمان آورند. پس ما فقط باید نشــانه هایي براي به یاد آوردن و کشــف کردن 
آنچه داریم، ارائه دهیم تا فرد خودش کاشــف راهش باشد؛ نه اینکه همه چیز 

را طوطي وار به او یاد بدهیم. حکمت زبان اشاره و راهبرد ذکر همین است. 

نادري: اینکه ما با اشارت ها به ذهن حکیم برسیم، حرف خیلي زیبایي است، 

اما خود قرآن مگر فقط اشارات است؟ عبارات هم هست. 
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کریمي: بله. اصاًل آیه یعني نشــانه و نشانه یعني اشارة حکیمانه. باید با این 

نشانه هاي حکیمانه به تعقل و تفکر و تدبر برسیم. قرآن موجودات و مخلوقات 
را آیت )نشــانه(، مرآت و آینه مي خواند و مردم را به مطالعه در این ها دعوت 
مي کنــد. از نظر قرآن، مطالعه در هر مخلوقي، مطالعه در آیینه اي اســت که با 
آن خدا را مي توان شــناخت. »َو فِي اَلرِض ایاٌت لِلموقِنین َو فِي أَنُفِسُکم أََفال 
تُبِصرون«؛ و در روي زمین یقینًا آیات و نشانه هایي از قدرت الهي پدیدار است 
و هم در نفوس خود شــما مردم؛ آیا در خود به چشــم بصیرت نمي نگرید؟ 
جهان آیت و نشــانة حق اســت، کوه و در و دشت و درخت و سبزه و گل ها 
همه  نشانه اند و به نظر من، این ها همه اشاره براي امر وسیع تري است که همان 
تفکر و تدبر و تعقل مي باشــد. یعني بندة مؤمن خودش باید از این نشانه ها به 
حقیقت پنهان دســت یابد. وظیفة ما طرح پرسش هایي است که ذهن مخاطب 

را به چالش و خیزش براي درک آیات الهي بکشاند. 

نادري: نه. غیر از آن استفهام هاي انکاري که تلنگر هستند، گاهي به صراحت 

عبارات فکري را که نسخة درماني است، به شکل کاماًل ایجابي مطرح مي کند. 
من احســاس مي کنم در وادي عرفان نوعي تغییر و ســرگرداني شیرین و در 
عین حال عدم قطعیت موج مي زند. گزارة دیگر شما این است که تدبیر مربي 
باید تابع مقدرات متربي باشــد. به نظر من این نگاهي افراطي است. البته نگاه 
تفریطي هم این اســت که این چرخه را معکوس کنیم. من ضمن اینکه قبول 
دارم مربي باید تســهیلگر باشــد معتقدم اینکه مربي هیچ ارشدیت، صالحیت 
ذاتي، دانشي، نگرشــي و حرفه اي نداشته باشد و خودش را در محیطي سیال 
بگذارد و با متربي هم تراز کند، درســت نیست. آیا به این شکل، اصاًل تربیت 
صورت مي گیرد. اینکه ما شــأن متربي را قبول داشته باشیم و کودک امروز را 
با ذهن و زبان خاص، با جغرافیا، محیط و فضاي مجازي امروز قبول داشــته 
باشــیم و درعین حال مربي را هم تراز او ببینیــم آیا در چنین وضعیتي تربیت 
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ممکن اســت؟ در بسیاري از متون دیني ما تصریح به تربیت مي شود. هم قرآن 
و هــم متون روایي، به صراحت به پدر و مادر مي گویند و از پدر و مادري که 
سن، تجربه و صالحیتش بیشتر است، مي خواهند که متربي را این گونه تربیت 
کند. درست است که باید شأن ظرفیت هاي ذهني و زباني کودک را قبول داشته 

باشیم ولي این به معني هم ترازي مربي و متربي نیست. 

کریمي: من نگفتم که این هم ترازي مساوي باشد؛ گفتم تراز متربي باالتر از 

مربي اســت. هم ترازي به این معناي فیزیکي را قبول نداریم، اما شما به نکات 
خیلي خوبي اشــاره کردید. این مطالب زوایاي ذهن را به سوي برداشت هاي 
تازه باز مي کند ولي این را هم مد نظر داشــته باشیم که تجربه هاي والدین نباید 
مســتقیم و بدون فهم و درک فرزند به او تحمیل شــود بلکه باید زمینه اي را 
فراهم کنیم که این تجربه توســط فرزند از درون کشــف و تأیید شود؛ یعني 
خودش به آن مرحلة بلوغ و پذیرش فکري رســیده باشد. همان گونه که قباًل 
نیز گفتم، شــهید مطهري کتابي دارد به نام »تعلیم و تربیت در اسالم«. ایشان در 
آنجــا فرق بین صنعت و تربیت را بازگو مي کند و مي گوید کار صنعت »تغییر« 
اســت و کار تربیت، »تأیید«. یعني چه؟ مثال مي زند که تأیید یعني مربي حق 
نــدارد تغییر بدهد. چه چیزي را تأیید کنــد؟ آنچه در فطرتش به ودیعه نهاده 
شده است. شــهید مطهري یک صاحب نظر اسالمي است. او مي گوید ما حق 
نداریم غنچه را بشــکفانیم؛ باید کاري کنیم که بشکفد: تأیید هم البته با تسلیم 
فرق مي کند. تســلیم یعني واگذاري انفعالي و هر چه باداباد؛ این تربیت نیست. 
تغییر یعني مداخله گرِي آنچه من مي خواهم؛ این هم تربیت نیست. تأیید یعني 
بردبــاري و باغباني تا آنچه متربي در تعامل بــا محیط و موقعیت هاي طبیعي 
زندگي مي تواند بشود، بشود. این تربیت است؛ نه آنچه من مي خواهم بشود و 
نه آنچه او هم مي خواهد بشــود. خواستن در کار نیست؛ نه خواست بچه و نه 
خواست خودمان، بلکه توانسِت کودک آن گونه که شایسته و مقدرات اوست. 
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ارشــدیت و دخالت در اینجا اتفاقًا پرهیز از هرگونه کنش گزاري خودخواهانه 
است که براساس آن ما مي خواهیم در طبیعت کودک مداخله کنیم و »مقدرات« 
او را براســاس »مدبرات« خودمان به هم بزنیم. »تأیید« شــهید مطهري یعني 
»تأیید مقدرات« کــودک، اما صنعت، مدبرات مي کند؛ یعنــي باید تدبیر کني 
که ُکندة درخــت را چگونه به صندلي تبدیل کني، امــا تأیید مي گوید او چه 
مي تواند باشــد و من در خدمت و تابع طبع و فطرت او باشــم. این ها خیلي 
با هم فرق مي کننــد، در واقع مربي از مقدرات کودک تبعیت مي کند، نه اینکه 
کودک تابع مدبرات مربي باشــد. این نکته را با این آیة قرآن: »انَّ  اهللَ ال یَُغیُِّر ما 
بَِقومٍ َحتَّي یَُغیِّروا ما بَِأنُفِســهِم« بهتر مي توان دریافت. چرا خدا مي گوید شما را 
تغییر نمي دهم، مگر اینکه خودتان از درون اراده تغییر کنید؟ خدا که مدبر عالم 
اســت، چرا دخالت نمي کند؟ حتي مي فرمایــد: »إِن  تَنُصرو اهلل یَنُصرُکم«؛ »اگر 
شــما مرا یاري کنید، من شما را یاري مي کنم. اگر تغییر کنید، من شما را تغییر 
مي دهــم. اصالت را به فاعلیت فرد مي دهد؛ در حالي که او قادر مطلق اســت. 
همان طور که شــما فرمودید. ما آیات ارشادي داریم؛ آیاتي که توصیه مي کنند. 
آقاي بیات فرمودند که ســاختارها یا فرد کدام اصالت دارد؟ من به میان فضاها، 
میان کنش ها، معتقدم. امِت وســط همین اســت. همیشه ما فکر مي کردیم امت 
وسط، یک وسط هندسي و میانة فیزیکي است؛ یعني نه آن و نه این. همان طور 
که جبر و اختیار هم به همین ترتیب اســت. مــا به کنش هاي میاني نیازمندیم 
که نه به این طرف منحني بیفتیم نه به آن طرف، اما با قدري تأمل در تجربه ها 
و گذشــتة جامعة خودمان متأسفانه این افراط و تفریط را شاهد هستیم. چون 
جامعة ما در این چهار دهه در حالت ایجابي پند و نصیحت و آموزش تزریقي 
افراط کرده اســت، بایــد مقداري ترمز بگیریم. البته اگر مــا در جامعة قبل از 
انقــالب بودیم، من تعلیم و تربیت ایجابي را پیشــنهاد مي دادم؛ چون ما االن با 
یک جامعة اشــباع زده از نصایح و آموزه های اخالقی هســتیم و با بمباردمان 
حرف و اندرزهاي بدون حضور قلبي روبه رو هســتیم... اشباع زدگی آموزشي، 

دائم مردم را در 
معرض هجوم 

تزريقات آموزشي و 
تبلیغي قرار داده ايم. 

در نتیجه، نوعي 
وازدگي و دل زدگي 

و دين زدگي و 
اخالق زدگي پیدا 
شده است. ما به 

تنفس و تأمل نیاز 
داريم. به نوعي 
واگشايي از اين 
همه هجوم نیاز 

داريم تا اين معده 
مقداري هضم و 

جذب کند و مقداري 
حالوت گرسنگي را 

بچشد
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و دل زدگي تربیتي. یعنی آن قدر در آبیاري ریشــه ها افراط کرده ایم که ریشه ها 
پوسیده اند و دیگر آب جذب نمي کنند. 

هر کس آمده و مرکز و کانون زده است؛ نهادهاي تربیتي، ارشادي، شبکه هاي 
مجــازي، و تبلیغي و آموزشــي، و دائم مردم را در معــرض هجوم تزریقات 
آموزشي و تبلیغي قرار داده اند. در نتیجه، نوعي وازدگي و دل زدگي و دین زدگي 
و اخالق زدگي پیدا شده است. ما به تنفس و تأمل نیاز داریم. به نوعي واگشایي 
از این همه هجوم نیاز داریم تا این معده مقداري هضم و جذب کند و مقداري 
حالوت گرسنگي را بچشــد. فی الجوع طعامٍ وافر: در گرسنگي طعامي است 
وافر، ولي ما دائم خوراک مي دهیم. من مي خواهم بگویم افراط گري این حقیر 
به خاطر تفریط هاي جامعه اســت؛ وگرنه من منکر صحبت هاي شــما نیستم. 
انبیا هم که آمده اند، مذکِر هســتند؛ یعني آمده اند آنچه را ما داریم احیا کنند، تا 
آنچه را فراموش کرده ایم  به یاد بیاوریم. قرار نیســت چیزي اضافه کنند. قرآن 
هم همین اســت. فرمود: »کتابًا فیه ذکرکم«؛ این کتاب یادنامة شماســت. شما 
خودتان را در آن بیابید. آنچه در تعلیم و تربیت ما مغفول واقع شده، راهبرد ذکر 
اســت. ما به جاي ذکر داریم تزریق مي کنیم؛ در حالي که ذکر مي  گوید چیزي 
هســت و شما باید یک کاتالیزور را وارد کنید تا افراد فطرت خود را بازیابند. 
مثل عکاســان که براي ظاهر کردن عکس مــاده اي روي آن مي ریزند تا ظاهر 
شــود؛ یعني در این مرحله »تصویر مخفي« است و براي ظاهر سازي یا ظهور 
به واکنش هاي شــیمیایي نیاز دارد. در عمل ظهور، از احیاي شــیمیایي توسط 

داروهایي که عمل احیا را در امولسیون انجام مي دهند، استفاده مي شود. 
راهبرد ذکر این اســت که چیزي تعلیم نده؛ او همه چیز را در فطرت خود به 
شکل نهفته دارد. چیزي اضافه نکن؛ فقط فضایي فراهم کن تا آنچه را هست، 
بازیابي کند. ذکر، بازشــناختي اســت، نه اینکه چیزي اضافه کنیم. قرآن ذکر 
اســت. پس معرفت فطري وجود دارد، همه اسما و تعالیم وجود دارند و کار 
مربي فقط تســهیل کردن مقدرات وجودي است نه مدبرات بیروني. این پایة 

آنچه در 
تعلیم و تربیت ما 
مغفول واقع شده، 
راهبرد ذکر است. 
ما به جاي ذکر 
داريم غفلت تزريق 
مي کنیم؛ در حالي که 
ذکر مي  گويد چیزي 
هست و شما بايد 
يك کاتالیزور را وارد 
کنید تا افراد فطرت 
خود را بازيابند
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قرآني و رســالتي دارد. به قول شمس تبریزي: »هر کسي را مایه اي هست؛ نبي 
و رسول آن مایه را روان کند. چون مایه نباشد چه را روان کند؟ هیچ نبي ننهد 
آنچه را در امت خود نیســت، بلکه آنچه را هســت روان کند«. بحث من این 
اســت؛ تو دخالت نکن، تأیید کن. کار خدا و انبیا تأیید است؛ منتها تأییدي که 
منطبق بر فطرت است، نه تأیید تزریقي. در راهبرد »تأیید« مربي »عکس العمل« 
اســت و متربي عمِل محض. اما در راهبرد »تغییر«، مربي عمل است و متربي 

عکس العمل! 

بیات: این همان نکته اي اســت که به بحث من برمي گردد. یعني شما قائل به 

فطرت هستید. در واقع، پیش فرض نظریة فطرت این است که انسان ها همه چیز 
دارند و منشــأ ارزش اند. اینجا ما دیدگاه مقابلش را داریم که جامعه را منشــأ 
ارزش و فرد را ناپاک مي داند؛ هابز در مقابل اسپینوزا. شما با همین پیش فرض 
که به فرد اصالت مي دهید و او را منشــأ ارزش مي دانید، ســاختارها را مورد 
نقد قرار مي دهید و مي گویید این ساختارها چیزهایي به فرد مي دهند که نباید 
بدهنــد. پس، تربیت نکنیم و آموزش ندهیــم و...؛ یعني اصالت فرد در مقابل 
جامعه و ساختارهاي اجتماعي قرار مي گیرد. این موضوع شما را در جایگاهي 
قرار مي دهد که انگار در عین حال که نظام آموزش و پرورش ما را نقد مي کنید، 
در اســاس با آن همدلي دارید؛ زیرا در بطن نظام آموز ش و پرورش ما هم این 
تفکر پذیرفته شده اســت. یعني آموزش و پرورش ما هم نگاه فردگرایانه دارد. 
اصاًل رشتة آموزش و پرورش در زیرمجموعة علوم تربیتي تعریف شده است نه 
علوم اجتماعي، و اصاًل ما تربیت را بیش از اینکه امري اجتماعي بدانیم، امري 
فردي و روان شناســانه مي دانیم. در مجموع، شما در همان دم که نفي مي کنید، 
خودتان هم در این دام قرار مي گیرید و تأیید مي کنید: »فلسفي مر دیو را منکر 

شود/ در همان دم سخرة دیوي شود«. 
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نادري: بنابر آنچه شــما گفتید، تصور من این اســت که تربیت قاعده بردار 

نیســت. یعني شــما نمي توانید راهکار بدهید؛ چون هــر راهکاري در جوهر 
خودش ضدراهکار اســت. ســؤال من این اســت که با این گزاره به نظر من 
ســیالیت و رها شــدن، یعني انســان معلق در فضا، پیش مي آید که نفي همة 
چارچوب ها مثل کتاب درســي، مدرسه و معلم و زیر سؤال بردن کل مکاتب 
تربیتي اســت. آیا این تصور درست است؟ االن شما مي گویید که ما در نهایت 
باید مذکِّر باشــیم. همین تئوري اگر بخواهد براي تربیت مربي به کار رود، آیا 

برنامة عمل ندارد؟ 

کریمي: قطعــًا دارد. اما برنامه ای که در تعامل بــا طبیعت و نیاز و ظرفیت 

متربی »کشــف« می شود و نه آنکه از قبل به صورت یک جانبه و از باال به پایین 
توســط مربی »وضع« شود! یعني ما باید »برنامه یابي« کنیم و نه برنامه ریزي! در 
برنامه یابي ما تابع طبیعت کودک هستیم و در برنامه ریزي، کودک تابع خواست 

و ارادة ماست!

نادري: آیا این قاعده نیست؟ 

کریمي: چرا، قاعده دارد، منتها قاعده اش بي قاعده اســت! یعني تابع قواعد 

»برســاختة« ما نیست بلکه قاعدة »برخاســته« از فطرت و طبیعت است؛ اما ما 
تالش مي کنیم قواعد تربیت را طبق پیش فرض هاي ذهني خود تفســیر کنیم. 
براي همین دچار مشــکل مي شویم و از مدار فطرت خارج مي شویم و آن گاه 

اختالل )Disorder( پدیدار مي شود.

نادري: انسان در جامعه اي زندگي مي کند که مدیریتي هست، زیرساخت هاي 

اقتصادي وجود دارد، پدیده هاي نو و فناوري ها به شدت بر ذهن و زبانش تأثیر 
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دارند، بزرگاني هستند که براساس اصالت هاي مفهومي در حوزة علوم تربیتي 
چارچوب هایي را مشــخص مي کنند و سیاســتمداراني هســتند که بسترهاي 
اجرایــي جامعه را مي ســازند. آیا هیچ کدام در این تئــوري تأثیر ندارند؟ االن 
مي خواهیم وارد ساحت عمل شویم. مثاًل شما وزیر آموزش و پرورش هستید و 
مي خواهید به این تئوري جامة عمل بپوشانید؛ چه کنیم؟ انسان ها را رها کنیم؟ 

کریمي: این نکتة بسیار جالبي است، اما منظور من از ذکر، صرفاً امور قدسي و 

عرفاني نیســت بلکه به مثابه یک روش نیز هست؛ یعني روش کشف و شهود از 
درون. این کشف مي تواند در مطالب فیزیک و شیمي و ریاضي هم باشد و منحصر 
به امور آسماني نیست. ما وقتي مي گوییم کشف و ذکر، ذهن فوراً به سراغ مفاهیم 
عرفاني و تجریدي مي رود. ما حتي در مورد نوزادان هم مي توانیم از راهبرد کشف 

استفاده کنیم؛ یعني چیزي هست و باید شرایطي را فراهم کنیم تا او کشف کند. 

رباني: شاید بتوانیم بگوییم که ما مي خواهیم قابلیت ها را بالفعل کنیم. 

کریمي: بله. اصاًل تربیت همین اســت که ما قابلیت هاي نهفته و نامکشوف 

را بالفعل و آشــکار کنیم. من معموالً مثال های ساده و در سطوح رشد کودکی 
مي زنم. مثاًل فرض کنید ما مي خواهیم به مهماني برویم و به بچه  مي گوییم که 
خودش را آماده و مرتب کند و لباس بپوشد. این روش نصیحت مستقیم نوعي 
تحمیل و تزریِق عبارت اســت اما اگــر من بخواهم موضوعي را با روش ذکر 
و کشــف به او یادآور شوم، به گونه اي دیگر برخورد مي کنم. در اینجا باید به 
روش ســقراط به او بگوییم: ببین عزیزم، ما مي خواهیم به مهماني برویم. باید 
چه کار کنیم؟ و او گام به گام کشــف مي کنــد که ما از او چه مي خواهیم. حاال 
اگر نکرد، به او تجویز نمي کنیم؛ با ســؤال ســقراطي او را به آنچه مي خواهیم 
مي رسانیم. منتها وقت مي خواهد و حوصله و بردباري، که اغلب والدین از پس 

نخستین اصل 
آموزش اين است 

که هیچ چیزي 
آموزش پذير نیست. 

يعني اولین اصل 
آموزش اين است 
که هیچ چیز قابل 

آموزش نیست! 
يعني چه؟ خودشان 

مي گويند: »نخستین 
اصل آموزش«؛ پس 

قاعده است. منتها 
يك اصل دارد و آن 

اينكه هیچ چیزي 
آموزش  پذير نیست. 
شما بايد کاری کنید 

که او ياد بگیرد، نه 
اينكه ياد بدهید

2.The first principle of true teaching is that nothing can be taught
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آن برنمي آیند و آسان ترین کار را همان تجویز فوري مي دانند! 

نــادري: فرض مي کنیم او قبول نکرد و گفت مــن لباس عوض نمي کنم و 

همین طوري مي آیم. 

کریمــي: ما مي خواهیم آموزش دهیم یا زمینه ســازي کنیم یا لج بازي کنیم. 

کسي که لج  بازي مي کند، معلوم است که مشکل دارد و باید اول ریشة لجاجت 
او را دانست و آن را حل کرد. همین اتفاقًا نشانه یک مشکل است که خودش 
را نزد ما آشــکار مي کند و ما متوجه مي شــویم که ارتباط او با ما صمیمي و 

راحت نیست و باید نخست کیفیت ارتباط را اصالح کنیم.

نادري: من مي خواهم بگویم به هر حال در اینجا به تجویز نیاز داریم. 

کریمي: ببینیــد، همین که با بردباري از تجویز پرهیــز کنید، بهترین تجویز 

است! پس من مخالف تجویز نیستم اما تجویز از طریق پرهیز. حافظ مي گوید: 
»مشــکل  خویش بر پیر مغان بردم دوش/ کو بــه تأیید نظر حل معما مي کرد« 
یعنــي با تأییــد، تجویز مي کرد نه با تغییر! همة بحث مــن در تربیت پرهیزي 
و تأییدي، تفســیر این شعر حافظ است. بســیاري اوقات سکوت، گویاتر از 
ســخن، و حرف نزدن مؤثرتر از حرف زدن اســت. اگر حوصله کنیم، هیچ جا 
تجویــز نمي خواهد. آن قاعده اي را که شــما فرمودید، من هم مي پذیرم؛ منتها 
از راهي دیگر. ببینید کساني هم که مخالف آموزش تجویزي هستند، به نوعي 
آموزش مي دهند؛ مثاًل مي گویند: نخســتین اصل آموزش این اســت که هیچ 
چیزي آموزش پذیر نیســت۲. یعني اولین اصل آموزش این است که هیچ چیز 
قابل آموزش نیســت! یعني چه؟ خودشان مي گویند: »نخستین اصل آموزش«؛ 
پس قاعده اســت. منتها یــک اصل دارد و آن اینکــه هیچ چیزي آموزش  پذیر 
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نیســت. شما باید کاری کنید که او یاد بگیرد، نه اینکه یاد بدهید. ممکن است 
شما بفرمایید که این حرف ها قشنگ است اما علمی نیست. من جمله ای از ژان 
پیاژه می آورم که علمی است و بارها در جاهای دیگر هم آن را تکرار کرده ام. 
پیاژه می گوید: »تســریع در یاددهی مانع تعمیق یادگیری می شــود«؛ آیا او هم 
ابوسعید ابوالخیر است؟ نه او یک شناخت شناس و روان شناس و زیست شناس 
اروپایی اســت. می گوید وقتی ما چیزی یاد می دهیم مانع یادگیری شــده ایم. 
می گوییم جناب پیاژه، شــما همین کتابی را که نوشته ای، مگر نمی خواهی یاد 
بدهــی؟ ظاهراً یک پارادوکس در حرف پیاژه وجود دارد. می گوید شــما باید 
زمینه ای را فراهم کنید که او در یادگیری فاعلیت داشــته باشد و در عین حال، 
بایــد از هرگونه تجویز پرهیز کنید. پیاژه حتی مخالف هرگونه ارائة مســتقیم 
مطلب به دانش آموزان اســت و می گوید، اگر شــما سه روز وقت صرف کنید 
تا کودک خودش مطلبی را کشــف کند، بیشــتر به رشــد او کمک کرده اید تا 
اینکه آن مطلب را به طور مســتقیم در عرض ســه ثانیه به او بگویید؛ یعنی سه 
روز اتالف وقت با صرفه تر از ســه ثانیه صرفه جویی اســت؛ یعنی چه؟ دوباره 
پارادوکس. یعنی این تأخیر ســه روزه، عین تسریع است و آن تسریع سه ثانیه 

عین تأخیر است.
در واقع، می گوید آن تأخیر و اتالف وقت موجب تسریع کار و صرفه جویی 
در وقت می شــود ولی این تســریع موجب تأخیر است. آن تجویز شما رشد 
او را بــه تأخیر و تعویق می انــدازد و او را عقب مانده می کند اما این تأخیر و 
پرهیز، سرعت رشد او را فزونی می بخشد. البته درک این گزاره ها دشوار است. 
می دانید چرا؟ چون ما بــا پیش فرض های موجود می خواهیم فرضیه ای جدید 
را درک کنیم و این، دشوار است. برای همین است که محور بحث من در این 
میزگردها چگونگی تغییر انگاره های بنیادینی است که سازه های زیرین الگوی 
تعلیم وتربیت موجود را پی ریزی کرده است و تا زمانی که این زیرسازها تغییر 
نکنند، درک این گزاره ها امکان پذیر نیست. مثل فرضیه ای که انیشتین گفته بود 

3. Lateral Thinking
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و آن اینکه اگر با سرعت نور حرکت کنید، می توانید گذشتگان خود را مالقات 
کنید! ببینید.... این حرف انیشتین با پیش فرض های ذهنی ما همخوانی ندارد.

ما فکر می کنیم پیشــرفت یعنی تسریع در یک حرکت خطی، اما باید بدانیم 
که پیشرفت می تواند بازگشت هم باشد و حرکتی افقی یا حلقوی داشته باشد. 
اگر این گونه فرض کنیم، آنگاه تأخیر موجب تســریع می شود و بازگشتن ما را 
به پیش رفتن می کشــاند. تأخیر و پرهیز در اینجا فرایندی افقی ولی تسریع و 
تجویز جریانی عمودی اســت. مثاًل یک مقنــی وقتی چاه می َکنَد، بعد از حفر 
چند متر برای ذخیرة آب، جهت َکندن را از عمقی به افقی تغییر می دهد تا انبار 
چاه درست کند. وقتی انبار چاه را به شکل افقی حفر می کند، پیشرفت عمقی 
و طولی حذف می شــود و جنبة افقی پیدا می کند. ذهن ما نیز باید گاهی افقی 
پیشــرفت کند اما ما حرکت افقی یــا جانبی را نمی بینیم )همان نظریة معروف 

تفکر افقی، یا تفکر جانبی٣ ادوارد دوبونو(.
ما یک الگو یا نگاه طولی به رشــد داریم؛ در حالی که یک الگوی عمقی هم 
داریم. اگر می خواهید درخت رشــد کند و بلند شــود، باید ریشه اش را عمق 
ببخشــید نه اینکه شاخه اش را باال بکشید. اگر ریشــه عمیق شود، شاخه باال 
می کشــد. ما عمق را نمی بینیم ولی شــاخه را می بینیم. ای بسا که یک باغبان 
درخت را هرس می کند، یعنی شــاخه هایش را کوتــاه می کند اما قصد او این 

است که با این کوتاه کردن، شاخه های درخت بلند تر شود.
این مصادیق دربارة فلســفة زندگی و معنای خوشــبختی و رضامندی هم 
وجــود دارد؛ مثاًل ما فکر می کنیم خوشــبختی یعنی برخــورداری، اما گاهی 
خوشبختی در فقدان چیزها معنا می یابد. اروین یالوم، روان درمانگر وجودگرا 
)اگزیستنســیال(، تعبیر جالبی از توانمندی دارد؛ او می گوید: »اگر می خواهید 
نیرومند شــوید، ریشه هایتان را در هیچ فرو ببرید«. در آموزه های عرفانی گفته 
شــده که مستغنی کسی اســت که به هیچ چیز نیاز نداشته باشد؛ یعنی در هیچ 
بزید! واقعًا مالک توانایی و ناتوانی در چیســت؟ چرا برخی با هیچ، همه چیز 
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دارنــد اما برخی دیگر با همه چیز، هیچ ندارند ولی در همان حال روحشــان 
قوی و غنی است؟ برخی به رغم داشتن همه  چیز، روحشان فقیر و حریص و 
ذلیل است. آیا مالک موفقیت و خرسندی افراد میزان دارایی هاست یا قناعت و 
مناعت طبع؟ واقعًا بین »موفقیت« و »خرسندی« چه تفاوتی وجود دارد؟ همین 
چنــد روز پیش گذرم به یک کفاش افغانی کنــار خیابان افتاد. در همان حال 
که داشــت کفشم را واکس می زد، از او پرسیدم: اوضاع چطور است؟ خواستم 
ببینم او در این بحران اقتصادی و گرانی و با این درآمد اندک چه تصویری از 
زندگی و رضامندی دارد. می دانید چه پاســخی داد؟ با همان زبان افغانستانی 
گفت: »َهزار َمرتَبَه شــکر« من فکر کردم شکر او کنایه و متلک است. مثل آن 
حکایت شــیخ عطار در »مصیبت نامه« که »درویشی نان خشک در آب ریخته 
بود می خورد و دائمًا خدا را شــکر می کرد؛ رهگذری از کنار او گذشت گفت: 
مگــر مرغ  بریان می خوری که این همه خدا را شــکر می کنی؟ درویش گفت: 
او خــودش می داند که من چه می گویم«!! فکر کردم شــکر کردن این کفاش 
افغان هم کنایه اســت اما بعد که خیلی با هم گفت وگو کردیم، دیدم حقیقتًا از 
زندگی اش راضی و بســیار شادمان است! ممکن است این ایراد گرفته شود که 
حقش همین بدبختی اســت! به همین چیزها قانع شده که پیشرفت نکرده، اما 
من فکر می کنم باید بین موفقیت و خرسندی تفاوت قائل شد. برخی موفق اند 
اما خرســند نیستند و برخی خرسندند؛ بی آنکه پیشرفت و موفقیتی در زندگی 
خود داشــته باشــند. باید دید کدام یک بهتر است؟ باید توجه داشته باشیم که 
در ضمن این افغانی ها خیلی ســخت کوش و مقاوم اند و به هیچ وجه تن پرور 
نیســتند. آن ها در اوج سختی ها، احساس مثبتی به زندگی دارند اما برخی از ما 

در اوج رفاه و راحتی، ممکن است احساس پوچی و ناخرسندی کنیم؛ چرا؟

ربانی: من هم در حال افغان ها تأمل کرده ام. مثاًل من گدای افغان ندیده ام.
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کریمی: جالب است که وقتی از همین کفاش افغان دربارة بیکاری پرسیدم، 

گفت: »چه کســی می گوید بیکاری هست؟ کار زیاد است اما کار کن نیست.« 
دیدم راســت می گوید؛ چون من کمتر افغانی را دیده ام که بیکار باشــد؛ چون 
از هر کاری، حتی ســخت ترین کارها، اســتقبال می کنند اما ما ایرانی ها اغلب 
بــه دنبال کارهای راحت می گردیم و بــه فرزندانمان توصیه مي کنیم که درس 
بخــوان کــه کار نکني! حال آنکه در دیِن ما کار، عبادت اســت و عرق جبین 

کارگر از خون شهید برتر است! اما چرا نگرش ما به کار بعضًا منفي است؟

ربانی: نمی دانم آیا شــما هم در این باره تأمل کرده اید که چه تفاوتی بین ما 

به عنوان ایرانی و امثال این ها وجود دارد این تربیت در کجا شکل گرفته است؟ 
این نکته جای مطالعه دارد.

کریمی: بله آن پشــتکار، خودبسندگی و قناعت که در افغان ها هست؛ منتها 

ممکن اســت بگویید همین است که بعضی از آن ها کارگر فقیر شده اند. بحث 
من این نیست. هدف بحث ما این است که چه برداشتی از موفقیت و خرسندی 
از زندگی داریم. قصد من داوری نیســت بلکه توصیف وضعیت و احساس و 

برداشت آن ها از زندگی است.

باقــری: اگر من بخواهم در مقیاس زندگــی آدم بزرگ ها حرف بزنم، خیلی 

جالب اســت و می توان این نسخه را تجویز کرد تا از زندگی لذت ببرند ولی 
به عنوان یک مادر که با بچه اش سروکار دارد، می گویم راهکار شما نه سخت، 
بلکه غیرممکن است. همان مثال سادة حاضر کردن بچه، مشکل اساسی من با 
بچة خودم اســت. برای اینکه این معضل من بوده که به موقع به کارم برسم و 
در نتیجه، مسئلة من بوده است؛ چون وقت نداشته ام و غیرممکن بوده که برای 

آن وقت زیادی صرف کنم.
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کریمی: قبول دارم اما شــما اگر یک بار به خودتان و فرزندتان سختی بدهید 

تا خودش مهارتی را با آزمون و خطا فرابگیرد، آن یادگیری برای همیشــه در 
او درونی و نهادینه می شود؛ چون خودش از اول تا پایان در آن مداخله داشته 
اســت و اما اگر هر روز به او یاد بدهید و یادآوری کنید، برای همیشه به شما 
وابسته می شود )همان مثال ماهی دادن و ماهیگیری(. باید دید کدام یک منجر 
به یادگیری پایدارتر می شــود. کانت می گوید اگر یک بار اجازه بدهید که بچه 
نقشــة یک کشور را خودش بکشد، منتها یک ماه طول بکشد و در عرض این 
یک ماه هزار بار نقشه را ببیند، بهتر یاد می گیرد. خود من با اینکه هر شب نقشة 
ایران را در اخبار می بینم، نمی  توانم دقیقًا جای شــهرها را از حفظ تشــخیص 
بدهم؛ چون هیچ گاه نقشــه را بدون الگو در ذهن خودم تصور نکرده ام. برای 
همین اســت که هنوز یادنگرفته ام. پس، این یک ماه به اندازه  یک سال ذخیرة 
وقت اســت، ولی آن یک دقیقه که شما به نقشــه نگاه می کنید، به اندازة یک 
سال اتالف وقت است؛ چون شما دائم باید نقشه را نشان بدهید. چون از اول 
»تجویز« کرده ایم و به خاطر همان پیش فرضی که داشــته ایم، نگذاشــته ایم که 

یادگیری خودبنیاد رخ بدهد.

بیات: در آموزش ریاضی هم همین است. بچه ها از پای تخته آمدن و مسئله 

حل کردن فراری هســتند ولی وقتی بچه ای پای تخته می آید و مســئله ای را 
حل می کند، مطمئناً  آن مســئله برایش درونی می شــود. اتفاقًا انتقادی که ما به 
کتاب های کمک آموزشی و تست داریم این است که کتاب های تست، جواب 
را حاضــر و آماده به دانش آموز می دهند و نمی گذارند که او خودش مطلب را 
کشــف کند. همین را در حوزة تربیت اجتماعی یا دینی هم داریم. چون اعتقاد 
داریم فرد پاسخ های شسته و رفتة ما را بدهد، اجازة کشف درک و دریافت و 

درونی کردن را به او نمی دهیم.

اريك فروم در کتاب 
»بودن، داشتن« 

می گويد آنچه مهم 
است بودن است 

نه داشتن. من 
کتابی دارم با عنوان 

»تربیت به مثابة 
بودن«. می گويم 
شما باش، بچه  

می شود. تربیت در 
خودبودگی محض 

رخ می دهد. به 
محض اينكه شما 

تجويز داشته باشید  
تربیت از بین مي رود
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کریمی: دقیقًا... ببینید می گویند سعی نکنید علمتان از عملتان پیشی گیرد. این 

حرف بسیار مهمی است. مثل »بودن« و »داشتن« است. ما ممکن است به چیزی 
علم داشــته باشــیم اما از آن بیگانه باشیم. برای همین است که اریک فروم در 
کتاب »بودن یا داشتن« می گوید آنچه مهم است بودن است نه داشتن. من کتابی 
دارم با عنوان »تربیت به مثابة بودن«. می گویم شــما باش، بچه  می شود. تربیت 
در »خودبودگی« محض رخ می دهد. به محض اینکه شما تجویز داشته باشید، 
تربیت از بین می رود. ببینید در قرآن کریم آیة شــگفت انگیز و هشداردهنده ای 
وجود دارد که می فرماید: »یا ایها الذیَن َءاَمنُوا لَِم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعُلوَن«؛ یعنی ای 
کسانی که ایمان آورده اید! چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ مراد از این 
آیه این نیست که چرا به آنچه می گویید عمل نمی کنید بلکه مقصود این است 
که چرا آنچه را بدان عمل نمی کنید بــه زبان می آورید! این خیلی تکان دهنده 
اســت. یعنی همین کــه عمل نمی کنید اما در حرف و قول مدعی می شــوید، 
خطرناک اســت و حجاب وجود شما می شــود؛ زیرا آنچه می گویید نیستند. 
حال آنکه فکر می کنید هســتید! این شکاف هم نفاق است و هم حجاب؛ هم 
فریب خودتان اســت و هم فریب دیگران. پس شما از زبان همانی که هستید 
بگوییــد، نه چیزی که نیســتید. به قول پیر هرات، »یــا آنچه می نمایی باش و 
یا آنچه هســتی بنما«؛ اما این آیه به ما هشــدار می دهد که مبادا آنچه نیستید، 
بنمایانید و آنچه می نمایید نباشید! وقتی چیزی را که نیستید می گویید، خودش 
حجاب می شود و خطر اینجاست. ما مشکلمان در تربیت این است که چیزی 
را می گوییم که نیســتیم. می گوید عمل شــما گفتة شماست، اما وقتی چیزی 
می گویی و به آن عمل نمی کنی، نه تنها عمل نمی شود بلکه حجاب فهم و علم 
ما هم می شــود. رمز آیه این اســت که می گوید »چرا می گویید آنچه را عمل 
نمی کنید«. این یادآوری جمله ای اســت از میکل آنژ که می گوید؛ »وای بر آنکه 
نظرش از عملش پیشی بگیرد.« این خیلی خطرناک است. جامعة ما االن نظرش 
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از عملش جلو افتاده است. اغلب مشکالت ما در تربیت از پرحرفی ها و تراکم 
فزایندة پند و نصیحت مســتقیم و تبلیغات اشــباع کننده است. ای کاش امکان 
انجام دادن یک تحقیق تجربی)در دو گروه تجربی و کنترل( بود تا این فرضیه 
آزمون شود. اگر می شد که ما اوایل انقالب چند شهر و روستا را دست نخورده 
می گذاشــتیم. )در بعضی کشورها این کار را کرده اند؛ در ایالتی در استرالیا من 
خودم این مورد را شاهد بوده ام.( اگر می شد ما با روش تحقیق تجربی شهر یا 
روستایی را انتخاب می کردیم که نه تلویزیون به آنجا برود، نه ُمبلغ و نه تلفن 
همراه و شــبکه های اجتماعی و دیجیتالی و روزنامه و...، ساکنان این مناطق به 
طور طبیعی )همان مردم اّمی یا نــاس( بدون هجوم تبلیغات فرهنگی و دینی 
و اخالقی )منظور شــعار بدون عمل( زندگی می کردند. از این طرف هم ما از 
همة شــبکه ها و رسانه ها برای تبلیغ استفاده می کردیم و می گذاشتیم چند سال 
بگذرد )مثاًل چهل ســال(. آن وقت یک بازخورد می گرفتیم و می دیدم که کدام 
یک از گروه های مورد مطالعه از نظر ســالمت اخالقی و حس دینی و آرامش 
روانی بهترند. من می گویم کسانی که کمتر در معرض هجوم تبلیغات مستقیم 
و مشــمئزکننده قرار دارند، دین و فطرت و اخالقشــان سالم تر خواهد بود و 
وضع گروه دیگــری که در معرض آموزش و تربیت و تبلیغات سرســام آور 
قرار دارند و میلیاردها تومان جهت آموزش و تبلیغ و ســاخت فیلم و سریال 
و تأســیس نهادها و مراکز فرهنگی برایشــان هزینه شده، از نظر حس دینی و 
سالمت اخالقی اسفبارتر است. اگر این جرئت را داشتیم که به چندین مدرسه 
می گفتیم به جای این روش هاِي آســیب زا و ضدتربیتــی هرگونه کار تبلیغی 
ممنوع، و به جایش ورزش و گردش و تفریح سالم می گذاشتیم... خیلی خوب 
بود. این کار را همین االن انجام دهیم، پنج ســال بعد می بینیم در این مدارس، 
نیاز به حس دینی و عطش به آموختن معارف دینی بســیار بیشتر از مدارسی 
اســت که در آن ها صبح تا شــب به شــکل صوری و نه حقیقی کار تربیتی و 

تبلیغی و دینی کرده ایم!

آيا زمان آن نرسیده 
است که با يك 

اقدام انقالبی برای 
نجات ارزش های 

مقدس انقالب 
اسالمی همة 

عوامل آسیب زايی 
که تاکنون به نام 

تعلیم وتربیت و تبلیغ 
دينی ناخواسته به 
جان دين و ايمان 
مردم افتاده اند و 

فرهنگ دين گريزی 
و ارزش ستیزی را 

دامن زده اند، تعطیل 
شوند و سرماية 

آن ها به مؤسسات 
و مراکزی اختصاص 

يابد که الاقل اگر 
به ترويج دين و 

ايمان مردم کمك 
نمی کنند، آسیب 
کمتری به دين 

می رسانند
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پس، آیا زمان آن نرســیده اســت که بدون ســوگیری و تصّلب، عاری از 
پیش داوری و تعصــب، همراه با درنگ و تأمل، به نتیجه و عاقبت آنچه به نام 
تعلیم وتربیت دینی در نسل ماضی و فعلی رخ داده یا در حال رخ دادن است، 

بنگریم و برای اصالح آن به پا خیزیم؟
آیا زمان آن نرسیده است که یک نهضت عملی امر به معروف و نهی از منکر 
نســبت به مبلغان و مروجانی که با روش هــای وارونه به تبلیغ و تربیت دینی 
می پردازند، آغاز گردد و از این همه خسارت و آسیب و زیان و بدبینی به دین 

خدا جلوگیری شود؟
آیا زمان آن نرســیده اســت که نظام آموزشی و تبلیغی با یک چرخش تمام 
عیار و مهندسی معکوس به تمامی تأثیرات پنهانی که اجرای طرح های تبلیغی 
و تربیتی در روح و روان نســل جدید نســبت به دیــن و ارزش های اخالقی 

می گذارد، پایان دهد؟
آیا زمان آن نرســیده اســت که بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب 
اســالمی، رابطــة هزینه و فایــده و درون داد و برون داد با توجــه به این همه 
ســرمایه گذاری در نهادها و مراکز و ســازمان ها و بنیادهای دینی و فرهنگی و 
تربیتی بررسی شود تا مشخص گردد که تا چه اندازه به اهداف از پیش تعیین شده 
فِین« است که  دست یافته ایم؟ این معاملة نابرابر مصداق آیة شریفة »َویُْل لِْلُمَطفِّ
آنچه ستانده شده با آنچه داده شده نه تنها همخوانی ندارد بلکه در برخی موارد 
رابطة معکوس و منفی برقرار است. »أاَل یَُظنُّ أولَئَِک أنَُّهْم َمبُْعوثُوَن«؛ مگر آنان 

گمان نمی دارند که برانگیخته خواهند شد؟
آیا زمان آن نرســیده اســت که با یک اقدام انقالبی برای نجات ارزش های 
مقدس انقالب اسالمی همة عوامل آسیب زایی که تاکنون به نام تعلیم وتربیت و 
تبلیغ دینی ناخواسته به جان دین و ایمان مردم افتاده اند و فرهنگ دین گریزی 
و ارزش ســتیزی را دامن زده اند، تعطیل شــوند و ســرمایة آن ها به مؤسسات 
و مراکــزی اختصــاص یابد که الاقل اگر به ترویج دیــن و ایمان مردم کمک 
4. ex post facto research
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نمی کنند، آسیب کمتری به دین می رسانند؟
آیا زمان آن نرسیده است که با یک بازبینی بنیادین در رویکردهای کالن تبلیغی 
و تربیتی، قاتالن ارزش ها و محوکنندگان استعدادهای فطری نسل جوان شناسایی 
شوند و براساس آیة تکان دهندة »َو إَِذا الَْمْوُءَدئُ ُسئَِلْت بِأیِّ َذنٍب ُقتَِلْت« از آن ها سؤال 
شود که به چه دلیلی این قابلیت ها و سرمایه های فطری را با جهل و غفلت خود 
نابود ساخته اند. این جنایت روانی و کشتار ارزشی بیش از کشتار جسمی و بدنی 
خسارت بار است؛ وقتی استعدادهای نسل جدید به موقع شکوفا نمی شود و میراث 
 فطری آن ها در انبوه آموزش های مشــمئزکننده و تبلیغات ضد تبلیغ و روش های 

ضد تدبیر نابود می شود، چه کسی پاسخ گوست؟
این ســخن یادآور کالم نورانی و مظلومانه موالی متقیان، علی)ع(، است که 
ْوَکِئ َو ُهَو یَْعَلُم  ــْوَکئ بِالشَّ فرمود »أرِیُد أْن أَداِوَی بُِکْم َو أنْتُْم َدائِی، َکنَاقِِش الشَّ
ِویِّ َو َکلَِّت ]النََّزَعُئ[ النَّْزَعئ  اءِ الدَّ أنَّ َضْلَعَهــا َمَعَها. اللَُّهمَّ َقْد َملَّْت أِطبَّاُء َهَذا الدَّ
« )خطبة ١۲١(؛ من می خواهم به وسیلة شما دردها را درمان کنم؛  کِیِّ بِأْشَطاِن الرَّ
در حالی که خود شما درد من هستید! من مانند کسی هستم که خار را به وسیلة 
خــار بیرون می آورد؛ در حالی که خود می داند تیغ های آن همواره با اوســت. 

خداوندا، طبیبان این درد جان گزا خسته شده اند!
به قول مولوی:

»گفت دردچینم او خود درد بود
مات بود ارچه به ظاهر برد بود

رو ز درمان دروغین می گریز
تا شود دردت مصیب و مشک بیز«

بیات: اصاًل مقایســة خود ما پیش از انقالب و پس از انقالب این را روشن 

می کند.

شما ببینید حس 
دينی در گذشته 

بیشتر بوده يا االن؟ 
االن حس دينی گم 
شده است؛ زيرا در 
جنگل انبوه، ديدن 

درختان دشوار است! 
به قول معروف، 
مجاوران کعبه 

از کعبه دورترند 
و دريانشینان 

کمتر صدای موج 
را می شنوند و 

مرده شورها کمتر به 
فكر مرگ اند! مقصود 

من اين است که 
گاهی بايد پرهیز کرد 
تا تجويز، جان بگیرد 
گاهی بايد ممنوع کرد 

تا شوق به چیزی 
فزونی يابد و گاهی 
اوقات بايد تشنه و 

گرسنه کرد تا حس 
نیاز بیشتر شود
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کریمی: این کار نیازمند تحقیقاتی پس رویدادی۴ اســت. شــما ببینید حس 

دینی در گذشــته بیشتر بوده یا االن؟ االن به نسبت انتظارات ما و درون دادها و 
سرمایه گذاری ها حس دینی گم شده است؛ زیرا در جنگل انبوه، دیدن درختان 
دشــوار اســت! به قول معروف، مجاوران کعبه از کعبه دورترند و دریانشینان 
کمتر صدای موج را می شنوند و مرده شورها کمتر به فکر مرگ اند! مقصود من 
این است که گاهی باید پرهیز کرد تا تجویز، جان بگیرد گاهی باید ممنوع کرد 
تا شــوق به چیزی فزونی یابد و گاهی اوقات باید تشنه و گرسنه کرد تا حس 

نیاز بیشتر شود.

بیــات: اتفاقًا این کار را دو تن از اســتادان جامعه شناســی، زنده یادان دکتر 

علی اســدی و دکتر مجید تهرانیان انجام داده اند. آن ها در سال ١٣۵٣ در باب 
باورها و ارزش های مردم ایران تحقیقی انجام دادند و نتیجه گرفتند که جامعه 
گرایش های عمیق دینــی دارد و روند گرایش های مذهبی در جامعة ایران رو 
به  افزایش اســت اما سیســتم این گزارش را نشــنید و به یافته های آن توجه 
نکرد. می گویند این گزارش دقیق ترین پیش بینی از وقوع انقالب اسالمی است. 
گزارش کامل یافته های این پژوهش در سال ١٣9۵ در کتابی با عنوان »صدایی 
که شنیده نشد« توسط دو تن از پژوهشگران و جامعه شناسان کشور منتشر شد 
اما قبل از انقالب اســالمی اجازه ندادند نتایج این پژوهش منتشر شود و تنها 
گزیده ای مختصر از یافته های آن  در ســال ١٣۵۴ در همایش شیراز ارائه شد. 
این کار انقالب اســالمی را در آن زمان به طور دقیق پیش بینی کرد و حاکی از 
آن بود که گرایش های دینی در حال اوج گیری اســت امــا نظام به این نتایج 
اعتنایی نکرد. برخی معتقدند که این روند االن به شــکل معکوس در حال رخ 

دادن است.

کریمی: من به این بهانه و در تأیید نظر شــما، چند جمله از کتاب جدید و 
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در دســت تألیفم را می خوانم. عنوان این کتــاب »آزادی از دین داری به قصد 
دین گرایی آزاد« است؛ یعنی بگذاریم احساس دینی ما هوا بخورد و این معده 
قدری خالی شود تا حس گرسنگی در آن بیدار گردد. در این کتاب تالش شده 
اســت فرق »دینی کردن« و »دینی شدن« افراد توضیح داده شود و براساس آیة 
« گفته شده است که دین و  شــریفة »اَل إْکَراَه فِی الّدیِِن َقد تَبَیََّن الُرْشُد مَِن الَّغیَّ
ایمان از جنس شــور و اشــتیاق و عشق است و خاستگاه پرورش آن در قلب 
اســت و قلب مرکز ایمان است؛ حال آنکه ما دین را در خاستگاه ذهن و مغز 
آموزش می دهیم و برای آن نمره و تکلیف درســی قائل می شویم. دینی شدن 
میلی درونی اما دینی کردن امری بیرونی اســت. ما نمی توانیم برای امور قلبی، 
اجبار و اکراه قائل شویم. نمی دانم چرا یکباره به یاد فیلمی کمدی به نام »چند 
می گیری گریه کنی؟« افتادم که ســال ها پیش ساخته شده بود. داستان این فیلم 
دربارة پیرمردی ثروتمند اســت که پس از سال ها دوری از وطن، به ایران باز 
می گردد اما در وطن خودش هیچ کس را ندارد که غمخوارش باشد و آن هایی 
هم که هســتند، منتظرند او بمیرد تا ارث و میراثش را باال بکشــند. او می داند 
که اگر بمیرد، هیچ کس از ته دل برایش گریه و عزاداری نمی کند؛ لذا به ناچار 
دست به دامن کسانی می شود که پول می  گیرند تا مجلس عزاداری اش را گرم 
کنند. او تصمیم می گیرد برای مراسم کفن و دفن خود به دنبال گریه کن حرفه ای 
بگردد! یعنی به افراد پول بدهد تا برایش گریه کنند! باور کنید برخی از کارهای 
ما در تربیت اخالقی و دینی همین گونه اســت. یعنی می خواهیم با دادن جایزه 
و نمــره بچه ها را مؤمن کنیم؛ حال آنکه امور قلبی و ایمانی نباید دســتخوش 
محرک های بیرونی قرار بگیرند. این ماجرا حکایت آموزش وپرورش ماست که 
در آن اغلب افراد نه برای دانســتن و به شوق دانش و آگاهی، بلکه برای نمره 
و مدرک درس می خوانند. از این بدتر این است که معارف دینی نیز برای نمره 
باشد؛ یعنی استاد معارف اسالمی برای نمره درس معارف بدهد و دانشجو هم 

برای اخذ نمره و مدرک درس معارف و دین بخواند!
5. punished by rewards
6. if you want to kill creativity rewards
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تربیت دینی در برخی مدارس ما مثل این اســت که دانش آموزان به معلمان 
دینی خود بگویند: چند نمره می دهی تا ما دینی بشویم! مثل همان فیلم کمدی 
دردناک و حزن آلود است که می گوید »چقدر پول می دی تا برایت گریه کنم«؛ 
در حالی که گریه کار قلب اســت نه مغــز. گریه باید خودش بیاید نه اینکه با 
پاداش و تنبیه آن را دربیاوری! حس دینی و اخالق و ایمان از جنس قلب است 
و نمی توان با تشویق و تنبیه های بیرونی آن را ایجاد کرد. اگر هم با محرک های 
بیرونی ایجاد شــود، دیگر دین و اخالق نیســت، ریا و نفاق است، اما برخی 
از مــا به دانش آموزان می گوییم اگر این مطالــب دینی را خوب یاد بگیری و 
حفظ کنی، نمرة قبولی می گیری و دین دار می شوی! یعنی »چند می گیری دینی 
بشوی«؟ به نظر من این وهن دین است. ما ایمان دینی را که با تقوا و تزکیه و 
تهذیب روح و روان پرورش می یابد، به درس و مشق و نمره و رتبه در مدرسه 
تقلیل داده ایم و این ظلم آشــکار به ساحت مقدس تربیت دینی است. خوب 

است بدانید که اخیراً کتابی منتشر شده است به نام »تشویق به مثابة تنبیه!۵«
قبــاًل هم گفته ام و در اینجا به این مناســبت تکرار می کنم که چه بســا که 
تنبیهات ما تأثیر تقویتی داشــته باشد و تشویق های ما تأثیر تنبیهی. همة مطالب 
این کتاب براســاس یافته های پژوهشی است و نشان می دهد که ما در تربیت 
راه وارونه ای در پیش گرفته ایم. نکتة اصلی این کتاب این اســت که می گوید 
هر رفتاری که ریشــه در فطرت و نهاد انسان دارد، اگر از بیرون تقویت شود، 
نابود می گردد. چون شــما یک امر درونی شــده را بیرونی کرده اید. باور کنید 
که ما سال هاســت با نیت خیر در حال انجام دادن این کار هستیم. برای مثال، 
دین امری فطری اســت اما ما تالش می کنیم با پاداش و تنبیه این حس درونی 
را بیرونی کنیم! آلفی کوهن، مؤلف کتاب »تشــویق بــه مثابة تنبیه« می گوید: 
»اگــر می خواهید یک رفتار درونی را نابود کنید، آن را تقویت کنید«. همچنین 
جملة مشــهوری دارد: »اگر می خواهید خالقیت را از بین ببرید، آن را تشویق 
کنیــد6«؛ یعنی منبع را از درون به بیــرون تغییر دهید. می گوید اگر می خواهید 
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بچه فضولی نکند، او را تنبیه نکنید بلکه تشــویق کنید؛ چون اگر تنبیهش کنید 
کنجکاوتر و حریص تر می شود و بیشتر فضولی می کند. هر وقت فضولی کرد، 
یک جایزه به او بدهید. در این صورت، به تدریج به جایزة شما وابسته می شود 
و زمانی که جایزه را قطع کنید، دست از کنجکاوی بر می دارد؛ زیرا اگر جایزه 

ندهید، می گوید چرا جایزه ندادی؟ پس من دیگر فضولی نمی کنم!
برخــی والدین همین روش وارونه را بــه کار می گیرند؛ مثاًل اگر کودک در 
حال گریه کردن باشــد، او را تشــویق می کنند و می گویند »خوب گریه کن«؛ 
فوراً گریه اش بند می آید! چون شــما یک کنش درونــی و خودانگیخته را به 
پاداشــی بیرونی و دگرانگیخته شــیفت کرده اید. در واقع، با این تشویق، او را 

تنبیه کرده اید!

باقری: در قدیم هم پدر و مادرها از این روش استفاده می کردند.

کریمی: بله. برخی بدون اینکه مطلع باشــند، از همیــن نظریة الفی کوهن 

پیروی می کرده اند؛ چون آن ها از هوش غریزی شان استفاده می کردند. والدین 
قدیمی بــدون آگاهی از این نظریات پیچیدة روان شــناختی در تربیت فرزند 
موفق تر از والدین باســواد امروز بوده اند. به قول بهرام بیضایی که در مصاحبة 
»مستند تعزیه« می گوید: »برخی تعزیه خوان های بی سواد قدیم خیلی باسوادتر 
از برخی تعزیه خوان های باســواد امروز بودنــد«!، در قدیم به این روش های 
ظاهراً وارونه به خوبی و با زیرکی عمل می شد. پس بگذارید با جمالتی تلخ و 

کنایه آمیز و دردناک بگوییم:
اگر می خواهید انگیزة فطری دین جویی و دین گرایی از ریشــه نابود شــود، 
آن را با مشــوق های بیرونی شــرطی کنید؛ آنگاه خواهید دید که این تقویت 
شرطی ساز موجب خنثی ســازی انگیزة درونی به طور ناخودآگاه می شود و به 

تدریج، هیچ انگیزه ای برای دین گرایی باقی نمی ماند!

نگاهی به گذشتة 
خود متوجه می شويم 
که همة اين کارها را 
ما در اين چند دهه با 

قوت و قدرت تمام 
انجام داده ايم؛ اين 

وارونه کاری را به 
وضوح و با مهندسی 

کامل به سرانجام 
رسانده  و ثمره اش 

را هم ديده ايم اما باز 
دست بر نمی داريم
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اگــر می خواهید نیــاز طبیعی به دین الهی را از صحنــة روزگار محو کنید، 
ســاحت قدسی دین و دین داری را به مســلخ تعلیم وتربیت اجباری در قالب 

درس و مشق تحمیلی بکشانید!
اگر می خواهید ریشة دین یابی فطری را بخشکانید، اقدام به دین دهی بیرونی 

به افراد کنید!
اگر می خواهیــد دین و دیانت را از حالوت باطنــی بیندازید، آن را تا حد 

تعلیم وتربیت رسمی و ظاهری فروبکاهید!
اگر می خواهید فراینــد دین داری را به طور کامل از متن زندگی افراد خارج 

کنید، دین داری فراورده ای را در زندگی آن ها وارد کنید!
اگر می خواهید دین و دیانت را از سیاســت جدا کنید، آن را شدیداً سیاسی 

کنید!
اگــر می خواهید آموزه های دینی را از قلب افراد خارج کنید، این آموزه ها را 

در قالب آموزش های قالبی در مغز افراد جای دهید!
اگر می خواهید ارزش های اخالقی را بی جان کنید، به آموزش رسمی اخالق، 

جان بدهید!
اگر می خواهید از دیکته شــدن ارزش ها در متن زندگی انسان ها جلوگیری 

کنید، ارزش ها را دائمًا به آن ها دیکته کنید!
کافی اســت دیگر... از این گزاره های دردناک و هول آور ده ها صفحة دیگر 
می توان گفت اما من از این کار خودداری می کنم؛ چون اگر »بیش از این پرده 

برافتد نه تو مانی و نه من!«
به هر حال، با نگاهی به گذشــتة خود متوجه می شویم که همة این کارها را 
ما در این چند دهه با قوت و قدرت تمام انجام داده ایم؛ این وارونه کاری را به 
وضوح و با مهندسی کامل به سرانجام رسانده  و ثمره اش را هم دیده ایم اما باز 
دست بر نمی داریم؛ زیرا با پیش فرض های غیردینی می خواهیم مفروضات دینی 
را تقویت کنیم. همان گونه که در آغاز گفت وگو عرض کردم، مشکل اصلی ما 
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همان پیش فرض های شرطی شده ای است که موجب شکل گیری این نگرش ها 
و روش های وارونه در تربیت دینی می شــود. تا زمانی که از این پیش فرض ها 
پرهیــز نکنیم، هرگونه تجویزی در تربیت دینــی تأثیر معکوس می گذارد. در 
قرآن کریم در آیات نخســت سورة بقره اولین شرط ورود به هدایت، تقوا ذکر 
شده اســت. می فرماید: »َذلَِک الِْکتاُب اَل َریَْب فِیِه ُهًدی لِّْلُمتَّقِیَن«؛ یعنی، شرط 
هدایت کردن این کتاب این اســت که از پیش فرض های خودت رها شــوی. 
یعنی از کتاب خودت به درآیی و به کتاب او وارد شوی. نمی شود که قرآن را 
با پیش فرض خودت بخوانی. به قول شمس تبریزی، »همه رنج ها از آن شد که 

تو ورق یار نمی خوانی، بلکه ورق خود می خوانی«! 
اگــر با خودبینی و خودخواهی و خودرأیی وارد کتاب قرآن شــوی،  همین 

کتاب به جای هدایت، گمراهت می کند: »َواَل یَِزِیُد الّظالِِمیَن إاِْل َخَساًر!«
زانکه از قرآن بسی گمره شدند
زان رسن قومی درون َچه شدند

مر رسن را نیست جرمی، ای عنود
چون تو را سودای سرباال نبود

هدف آشکار شــما دینی کردن افراد است اما نتیجة پنهان آن، بی دین کردن 
می شود! غیر از این است؟ »من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود.« 
ما داریم با دســت خودمان فطرت ناب دین جوی کودکان را چنان می کنیم که 
برخی بعد از امتحــان، کتاب تعلیمات دینی را پاره می کنند! این حس بدبینانه 
از کجا آمده اســت؟ جز از روش های ناشــیانة ما در تربیت دینی؟ این نتیجة 
همان عنوان طنز تلخ »چند می گیری دینی بشوی« است! چون زمانی که تشویق 

بیرونی جایگزین شوق درونی می شود، رفتار درونی تضعیف می گردد.

نادری: فقط این نیســت؛ اگر اصل تشــویق را یک عامل انگیزشــی ببینیم، 

همچنان که خداوند پاداش نیکان را بهشــت می دهد به عنوان یک تشویق، آیا 
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این عامل نفی نیکوکاری می شود؟

کریمی: بله، اغلب این ایراد را وارد می کنند که اگر تشویق و تنبیه بد است، 

پس چرا در قرآن از اصل انذار و بشــارت و بهشــت و جهنم یاد شده است. 
پاسخ این سؤال را آیت اهلل حائری شیرازی در یکی از سخنرانی هایشان داده اند. 
ایشان می فرمایند که پاداش و تنبیه در قرآن یک »تاکتیک« است نه »استراتژی«! 
یک رهیافت »موقت« است نه راهبرد ذاتی. شما حتمًا این سخن نورانی موالی 
متقیان، علی)ع(، را شــنیده اید: »ما عبدتک خوفًا من نارک و الطمعًا فی جنتک 
بــل وجدتک اهاًل للعبادئ فعبدتک«؛ خداوندا،  من تو را نه به ســبب ترس از 
دوزخ پرستش می کنم نه به طمع بهشت برین بلکه بدان سبب تو را می پرستم 
که ســزاوار عبادتی. بنابراین، هدف اصلی لقای حق و قرب به محبوب است 
اما چون مردم دارای مراتب و حاالت مختلفی در معرفت و ایمان اند، بسیاری 
از آن ها را باید با ترس از جهنم و شوق به بهشت به بارگاه الهی کشاند. آری، 
عبادت از روی ترس یا شــوق بســیار بهتر از بندگی شیطان و نفس است که 
انسان را به کلی از کمال مطلوبش باز می دارد. پس هر سه قسم عبادت، عبادت 
حق محسوب می شوند ولی از نظر رتبه و درجه متفاوت و گوناگون اند. افزون 
بر این، در نگاه قرآنی جهنم و بهشــت همان اعمال ما هستند نه چیزی جدا از 
آن ها؛ مثالً  می گویند آتش جهنم هیزم و چوب نیست بلکه اعمال خودماست و 
ثواب نیز همین گونه است. پس، پاداش و تنبیه خدا با پاداش و تنبیه ما متفاوت 
است و چه زیباست تعبیر امام سجاد)ع( در خاتمة مناجات مریدین: یا نَعیمی 
و جنّتی و یا ُدنیاَی و آِخَرتی، یا أَْرَحمَ  أَلّراِحمین؛ ای خدایی که نعیم و بهشت 
من تویی و دنیا و آخرت من تنها تو هستی، ای رحم کننده ترین رحم کنندگان! 

به قول صائب تبریزی:
عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت
او ندانست که در ترک تمناست بهشت
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 در واقع، گاهی برای ایجاد اشــتیاق نســبت به یک چیز باید مخاطب را از 
آن چیز منع کرد تا اشــتیاقش بیشتر شود اما ما آن قدر تشویق و تبلیغ و تجویز 

و تحمیل می کنیم که مخاطب اصاًل از آن چیز بیزار می شود!

بیات: در زندگی دنیایی و عشــق هم رابطة معکوسی بین کشش، اشتیاق و 

فاصله هست.

کریمی: بله. می گویند آدمی همیشه عاشق چیزی می شود که ندیده و نشنیده 

و فهم نکرده اســت و شــب و روز آن را می طلبد: »بندة آنم که نمی بینمش«، 
و از آنچه فهم کرده و دیده، ملول و گریزان اســت! »االنســان حریص علی ما 
منع«؛ طبع آدمی به گونه ای اســت که به آنچه از آن منع می شود راغب تر است! 
گاهی برای تحریک و تحریض افراد به یک موضوع باید به طور تاکتیکی  آن ها 
را محروم کرد تا اشتیاقشان بیشتر شود، و این نکته را چه زیبا بیدل دهلوي به 

نظم درآورده است:
منع، در سعِی طلب، ترغیب سالک می شود
»لن ترانی« داشت درِس همت موسای من

بیات: اگر موافق باشید، دو محور اول را که آسیب شناسی نظام آموزش وپرورش 

و بحث تربیت دینی است، همین جا خاتمه دهیم و راهکارهای مقابله با این گونه 
آســیب های تربیتی را بررسی کنیم. »ســند تحول بنیادینی« که آموزش وپرورش 
طرح کرده، قرار بوده اســت که با نوعی آسیب شناسی از آموزش وپرورش و نظام 
تعلیم  وتربیت، راهکارهایی برای عبور از چنین مســائل و مشکالتی پیش روی ما 
بگذارد. با توجه به نقدی که از وضعیت نظام آموزش وپرورش و نیز تربیت دینی 
چهار دهه پس از انقالب اسالمی شد، اکنون باید ببینیم که سند تحول بنیادین چه 
راهی پیش روی ما گذاشته است، چقدر توانسته از مسئله ای که می خواسته است 
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آن را حل کند، فراتر برود و چقدر این سند احتماالً همان پیش فرض ها و مسائل را 
بازتولید کرده و گرفتار همان معضل ها و دام ها شده است.

کریمی: آقای نادری، به نظر شــما اهداف ســند تحول تجریدی اســت یا 

صحبت های من؟

نادری: به نظر من هر دو؛ من هنوز قانع نشــده ام و اعتقاد اولیه را دارم. البته 

حرف شــما را به صورت کلی و به عنوان مجموعه ای از اصول قبول دارم، ولی 
بحثم هنوز این است که تربیت قاعده بردار است؛ یعنی نمی شود با یک سند و 
ما بازای بیرونی، یک نســخة درمانی بپیچیم و نمی توانیم نظام تربیت دینی را 
بدون یک چارچوب ذهنی پیش فرض جلو ببریم. من نکته ای را بگویم. شــما 
می گویید ما تئوری ذکر را داریم که می تواند پاســخ گو باشد، اما همین تئوری 

یک تجویز است.

کریمی: بله، ایرادی ندارد. من گفتم اولین اصل آموزش این است که آموزش 

ندهیم؛ این تجویز است دیگر. تجویِز من، پرهیز از تجویز است و این خودش 
یک نوع تجویز است!

نادری: من می خواهم بگویم پیش فرض نیاز اســت. چون مربی پیش فرض 

دارد، نســبت به متربی اولویت دارد؛ زیرا اولویت فهم اســت. شما می گویید 
کتاب درســی به کلی نفی شود. خداوند به عنوان معلم مطلق و هدایت مطلق،  
چرا باید انبیا را بیاورد و نسخة کمال یافته در پیامبر کامل ترینش کتابی باشد که 
در آن تجویز و امر و نهی دارد؟ این هنوز برای من حل نشــده و این تشکیک 
بر جای خود باقی اســت. ضمن اینکه ســند ملی آموزش وپرورش به نظر من 
بحثی فراخ و گســترده و مجموعه ای از مبانی کلی اســت که بسیار ابهام دارد 
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و در آن راهکار نیســت و بنابراین ســند و برنامة عمل نیست. من یک بار هم 
عرض کردم و بعضی ناراحت شــدند، ولی به نظر من دو واحد فلسفة اسالمی 
است. مبانی اش خوب اســت ولی یک سند کلی است که باید به برنامة عمل 

تبدیل شود.

کریمی: قبول دارم که بدون پیش فرض نمی شــود و انساِن بدون پیش فرض 

یک فرض محال اســت، ولی من می گویم اینکه ما پیش فرض نداشته باشیم، 
خودش یک پیش فرض اســت! و من به »پیش فرِض بدون پیش فرض« اعتقاد 
راســخ دارم. اگر ما به این مقام برســیم، ذهنمان معصوم می شود. معصومیت 
ذهنــی یعنی پاک و منزه بــودن از پیش فرض! فرق »ذهن مســموم« و »ذهن 
معصوم« همین است. ذهن مسموم با پیش فرض های خودبینانه جهان را می بیند 
و می فهمــد و ذهن معصوم بدون پیش فرض، جهان را خدابینانه درک می کند! 
اما اینکه ســؤال شد که اگر تجویز درست نیست پس تکلیف امر به معروف و 
نهی از منکر چه می شود، در پاسخ به این سؤال باز هم باید از پیش فرض های 
نادرســت نسبت به امر  به معروف و نهی  از منکر آزاد شویم. مثاًل وقتی گفته 
می شود امر به معروف و نهی  از منکر، ما فکر می کنیم باید از موضع تحکم به 
افــراد امر کنیم. تصور می کنیم که امــر کردن یعنی تحکم کردن به دیگری، اما 
اگر به شرایط امر به معروف و نهی  از منکر که در احادیث آمده است بنگریم، 
با برداشــتی دیگر مواجه می شــویم که تمام مفروضات ما را به هم می ریزد و 
اینجا فرصت طرح آن نیســت. ببینید، اگر برای مثال از ما بپرسند دین چیست، 
معمــوالً می گوییم دیــن مجموعة معارف نظری و عقیدتــی،  احکام و قوانین 
عملی و دســتورات اخالقی در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی اســت که از 
سوی خداوند یکتا توسط پیامبران برای هدایت همه جانبة مادی و معنوی بشر 
فرستاده شده است. واقعًا هم همین تعریف درستی است اما نکته این است که 
همة این فضلیت های آســمانی برای رهایی انسان از دام نفسانیت است؛ چون 
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غایت دین »رستگاری« است و رستگاری یعنی »گشودگی« به جهان باقی و نه 
ماندگی در جهان فانی. حاال ببینید مولوی در یک کالم دین را چگونه تعریف 

می کند؛ او می گوید:
اصل دین  ای بنده روزن کردن است/ دوزخ است آن خانه کان بی روزن است
حقیقتًا چند درصد از ما چنین برداشــت رهایی بخشــی از دین داریم؟ و یا 
زمانی که از بُت ســخن می گوییم، ذهنمان )همان پیش فرض ها( فوراً به سراغ 

مجسمه هایی می رود که مردم جاهل قبل از اسالم می پرستیدند.
بعضًا فکر می کنیم که دیگر دوران بت پرستی تمام شده است؛ غافل از اینکه 
همان بت های کالبدی  به شــکل جدید در قالــب صورت بندی های ذهنی، آن 
 هم به شکل نامرئی، در وجودمان رخنه کرده اند. بی آنکه بدانیم و از آن ها آگاه 
باشیم. این بت های ذهنی )پیش فرض ها( بسیار خطرناک تر از بت های فیزیکی 
و بیرونی هستند. بت های قدیم از جنس سنگ و چوب و فلز بودند اما بت های 
امروز از جنس ذهن و فکر و اندیشــه اند و به بِت نرم مشــهورند؛ مثل همان 

جنگ نرم و جنگ سخت.
جمله خلقان ُسخرة اندیشه اند  

زان سبب خسته دل و غم پیشه اند
ُسخرة اندیشه اند یعنی محکوم و اسیر پیش فرض ها و اندیشه های خویشتن اند.

ببینید مولوی چه تعریفی از بت دارد؛ او می گوید:
مثنوی ما دکان وحدت است

غیرواحد هرچه بینی آن بت است
از نظــر مولوی، بت یعنــی دوبینی و دوگانه بینی؛ یعنی اگــر ما جهان را با 
پیش فرض دوبینی بنگریم، بت پرســتیم. بدون آنکه حتــی بت را ببینیم. قرآن 
بــه زیبایی تمام، پــرده از این بت درونی و نرم و نامرئــی برمی دارد؛ آنجا که 
می فرماید: »اََفَرأَیَت َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهواُه«؛ آیا ندیدی آن کس را که منیِّت خویش 
را خدای خود کرده اســت؟ یعنی نگاه خودبینانــه را جایگزین نگاه خدابینانه 
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کرده و ذهنیت خویش را خدای خویش ســاخته اســت. بت همین ذهنیت و 
منیت است که از هزاران بت سنگی و چوبی بدتر است.

یا زمانی که ما از ذکر یاد می کنیم چه چیزی به ذهنمان می رسد؟ اغلب یک 
ردیــف کلمات ذهنی که باید در درون خود تکــرار کنیم اما مولوی می گوید: 
»اذکر وا اهلل کار هر اوباش نیست، ارجعی بر پای هر قاّلش نیست.« ذکر کار هر 
کسی نیست که با زبانش اورادی را تکرار کند بلکه این کاری است که مستلزم 
معرفت قلبی و خالقیت نورانی اســت و یا مثالً شیخ عطار مطابق برداشتی که 

از ذکر دارد، آن را سرچشمة ابتکار و خالقیت می داند و می گوید: 
ذکر باید گفت تا فکر آورد 
صدهزاران معنی بکر آورد

این چگونه ذکری اســت که صدهزار »فکــر بکر« می آورد و ما چگونه ذکر 
می کنیم که معموالً به عادت ذهنی بدون انقالب فکری منجر می شــود؟ او چه 
فهمــی از ذکر دارد و من چه فهمیده ام؟ او می گوید یک لحظه ذکر، هزار فکر 
بکر دارد؛ ما فکر می کنیم ذکر یعنی اینکه تســبیح به دست بگیریم و حواسمان 
هم صد جای دیگر باشــد و فقط کلمات مقــدس را تکرار کنیم، بی آنکه  در 
درونمان اتفاقی بیفتد. به نظر من، ذکر، کنشــی قهرمانانه است که اگر به غایت 
آن نزدیک شــویم، روح  الهی در وجودمان کشــف می شــود و یاد خدا یعنی 
فراموشــی همه چیز غیر از او، و این یعنی فانی شدن از خود و بقا یافتن به او. 
پس برای درک تازة این »مفاهیم تازه ســاز« باید ذهن و اندیشــة خود را تازه 
کنیم و با سالح تقوا و تزکیه، جان و روح خویش را مستعد پذیرش این تعالیم 

سازیم.
به نظر من، معلمان دینی باید بچه ها را با این مفاهیم راه گشای قرآنی آشنا کنند. 
ما اگر به رازهای قرآن پی ببریم، لحظه ای آرام نمی گیریم و سراســر وجودمان 
پر از شور و نشاط می شود و در حالت حیرت و شگفتی به جهان هستی قرار 
می گیریم که خروج از آن ممکن نیســت. این غایت یک تعلیم وتربیت بالنده و 
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رهایی بخش اســت و این همان تربیت دینی است. اساسًا کار معلم این است 
که ذهن شاگردان را در حیرت و شگفتی قرار دهد تا آن ها به جای دل زدگی و 
یکنواختی در کالس درس، دائماً  احســاس سرزنده بودن و زنده دلی کنند. من 
در کتاب »راهبردهای آموزش سلبی« بیش از ده روش تدریس حیرت انگیز را 
از قرآن استخراج کرده ام که نشان می دهد اگر ما با روش قرآنی تدریس کنیم، 
کالس درس بانشــاط ترین و زنده ترین کالس می شود. برخی از این روش ها 
عبارت اند از: روش پرسشــگری، رمزافکنی، ایهام و تعلیق و قصه پردازی، که 
در اینجا امکان بازگشــایی آن ها نیست. دوســتانی که به مطالعة این رویکرد 

عالقه مندند می توانند به این کتاب مراجعه کنند.
قبــاًل در مصاحبه ای با رشــد معلم گفته بودم که وظیفــة معلم بر هم زدن 
تعادل ذهنی و از بین بردن اقناع اســت؛ چون قانع شــدن مرگ تفکر اســت. 
ببینید شــعار ال اله اال  اهلل چه می گوید؟ دائمًا ذهن ما را از قالب های ذهنی آزاد 
می کند و نمی گــذارد که به یک صورت بندی از خدا قانع شــویم. به محض 
یک تصویرســازی، بالفاصله باید بت شکنی کنیم؛ به محض رسیدن به تعادل 
ذهنی، باید تعادل زدایی کنیــم و این ظلومی و جهولی )اِنَه کان ظلومًا َجهوالً( 
یعنــی همواره به تعادل قبلی خــود ظلم کنیم تا به تعادل باالتر برســیم و از 
مرحلة »دانســتگی« عبور کنیم و به »ندانستگی« ارتقا یابیم! تا ابد ادامه دارد و 
این عین پویایی و زایایی اندیشــه است که متأسفانه از گوهر آن دور شده ایم؛ 
چون تعادل و اقناع، مرگ تفکر اســت و فقدان تعــادل، حیات تفکر! به قول 
جان دیویی، تفکر زمانی آغاز می شــود که ذهن از تعادل ایســتا خارج شود و 
اندیشــیدن زمانی جان می گیرد که موقعیت معلوم، مجهول شــود نه بالعکس، 
که ما همیشــه برعکس کار را می کنیــم و تفکر را تعطیل می کنیم. پس، وظیفة 
معلم باید »نامتعادل سازی ذهن« باشد نه »متعادل سازِی« آن! وقتی ذهن به عدم 
تعادل برســد، انگیزة تعادل جویی در آن جان می گیرد و خودبه خود سازوکار 
ذهن به گونه ای اســت که به دنبال تعادل می گــردد و دوباره این تعادل به  هم 
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می خورد و تعادل باالتری پدید می آیــد. همین جریان مداوم )تعادل جویی و 
تعادل زدایی و آنگاه تعادل زایی( تا ابد تکرار می شــود. به همین سبب است که 

ژان پیاژه می گوید رشد و کمال یعنی »تعادل جویی متزاید«!
اما در پاسخ به سؤالی که دربارة »سند تحول بنیادین« فرمودید، اجازه بدهید وارد 
این ماجرای چالش خیز و پرحاشــیه نشــویم؛ چون فعاًل زود است که در نقد آن 
صحبت کنیم. فقط همین را بگویم که بنده نظر خودم را با ایما و اشاره در کتاب 
»آموزش علیه آموزش« )انتشارات قدیانی( آورده در آنجا گفته ام که بزرگ ترین مانع 
تحول زایی در یک سازمان و نهاد و جامعه، ایجاد تحول از باال به پایین است؛ زیرا 
»تحول دهی« مانع »تحول یابی« می شــود و ما متأسفانه داریم با این نوع برخورد با 
سند در اجرا، مانع تحول در افکار می شویم. در حقیقت، سندنویسی تحول بدون 
زمینه سازی درونی برای تحول، حجاب تحول شده است. لذا به نظر بنده هنوز سند، 
مادون نقد اســت و وارد گفتمان نقد نشده است. باید زمانش برسد. فقط می توان 

گفت که: »باقی نمی توان گفت اال به غمگساران«!

ربانی: چندان هم قابل نقد نیست؛ باید یک حرف جدی باشد.

کریمی: بهتر اســت از روی آن عبور کنیــم؛ در غیر این صورت از روی ما 

عبور می کنند!

نادری: من تصور می کردم که فقط خودم خیلی به ســند بدبین هستم. اصاًل 

مشکل آموزش وپرورش سند نیست؛ چیز دیگری است.

باقری: ما در رشد معلم سعی می کنیم چیزهایی از سند را که می توان به زمین 

وصل کرد، مطرح کنیم؛ مثل عبارت حیات طیبه.
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کریمی: ببینید، همین حیات طیبه که غایت تربیت انسان است )و من خودم 

در کتــاب »زندگی معنوی به ســبک مثنوی« دربارة ابعــاد حیات بخش آن به 
تفصیل صحبت کرده ام.( اساسًا امری وصولی و حضوری است نه تحصیلی و 
حصولی! اگر شــما یک امر معنوی و قلبی و وجودی را تا حد طرح و برنامه 
و فرمول های آموزشــی فروبکاهید، گوهر آن مفهوم را نابود ســاخته اید. یکی 
از تخصص های حرفه ای ما در تعلیم وتربیت دینی متأســفانه همین فروکاستن 
مفاهیم واالی دینی به صورت بندی های کالسی و مدرسه ای است. اگر بخواهم 
مثال بزنم، دوبــاره باید ماجرای فیلم ســینمایی»چند می گیری گریه کنی« را 
بیاورم؛ یک کمدی سیاه در تبدیل امور قلبی به امور ذهنی، تقلیل امور وجودی 
بــه امور تحصیلی، تبدیل امــور درون زا به برون زا، تبدیل امور جوششــی به 
امور سفارشــی. اصاًل  تحول از جنس قلب اســت، نه از جنس مغز، انسان ها 
از دریچة قلب متحول می شــوند نه از مغز. ما در دعای مشــهور سال تحویل 
چــه می خوانیم؟ »یا ُمَقلب الُقلوِب و االبصــار«. در این دعا مرکز تحول، قلب 
اســت نه مغز و یا در ادعیة مشابه می خوانیم: »یا مقلَب القلوب ثبت قلبی علی 
دینک«. ببینید خاستگاه تحول دین در دل است، نه در ذهن. ما نباید امور قلبی 
را ذهنــی کنیم بلکه باید زمینه هایی را فراهم کنیم که دانش آموزان با گرایش و 
ایمان قلبی و عاشقانه به ارزش های دینی روی بیاورند نه کاسب کارانه )نمره و 
رتبه و جایزه(. هیچ کس با آموختن راه های تحول، متحول نمی شود؛ هیچ کس 
با تکرار کلمة آب، ســیراب نمی شــود؛ هیچ کس با وصــف طال،  صاحب زر 
نمی شــود! به قول عبدالرحمن جامی: »نه هرکس که از حق سخن گفت حق 

است. از جوانمردی سخن گفتن آسان است. جوانمرد بودن دشوار«!
 اسم خواندی رو مسّمی را بجو

 مه به باال دان نه اندر آب جو
لذا از تحول سخن گفتن و نوشتن و تبلیغ کردن و کارگاه گذاشتن و همایش 
و سمینار برای سند تحول برگزار کردن آسان است اما انسان ها را متحول کردن 
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دشوار! آموختن »دانِش تحول« آسان است اما داشتِن »بینش تحول زا« دشوار؛
کرده ای تأویل حرف بکر را 

خویش را تأویل کن نی ذکر را
ما فکر می کنیم اگر سند تحول بنویسیم و دائماً  مفاهیم آن را در بوق و کرنا 

تبلیغ کنیم، انسان ها متحول می شوند. نه، این گونه نیست.
شب نگردد روشن از ذکر چراغ 

نام فروردین نیارد گل به باغ
تا قیامت صوفی ار مِی  مِی  کند 
تا ننوشد باده، مستی کی کند؟

با تبلیغ و آموزش اســناد تحول، معلمان متحول نمی شوند. با ذکر و وصف 
تحول کسی متحول نمی شود.

نادری: دل، زمینه ای برای تحول عقل است.

کریمی: بله، دقیقــًا. در آموزه های دینی و قرآنی مرکز تعقل نه ذهن و مغز، 

بلکه دل و قلب اســت. همچنان که موال علــی )ع( فرمود: »الهی هب لی قلبًا 
عقوال؛ خداوندا، به من قلبی عاقل عطا بفرما« و این تعبیر به زیبایی نشان دهندة 
اتحاد عقل و عشق در عرفان شیعی است. قرآن مرکز تعقل را نه مغز بلکه قلب 
می داند: »إنَّ فی َذلَِک لَِذکَری لَِمْن کاَن لَُه َقلٌب«؛ شناخت و معرفت از آن کسی 
است که صاحب قلب است! »افلم یسیروا فِی اَلرِض َفتکوَن لهم قلوٌب یَعقلوَن 
بها« و نیــز می فرماید:»َکون لُهم قلوٌب َعقِلوَن بَِها«، و یا جایی دیگر می فرماید: 
»لَهم ُقُلوٌب ال یَْفَقُهوَن بَِها«؛ همه چیز از فؤاد )قلب( است. قلب وسیله ای کمکی 
برای تعقل )اندیشــه عاقالنه( و تفقه )درک مطلب( اســت و عقل در قرآن از 
جنس قلب اســت؛ اســتدالل به این معنا که ما با حرف های تحول گرایانه، با 
دانش تحولی به بینش تحولی نمی رســیم. ســند، دانش تحول است اما تحول 

توسط افرادی که به بینش تحول یافته دست یافته اند انجام می شود.
7. IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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بیات: از این بحث بگذریم و موضوع تخصصی دکتر کریمی، یعنی مدیریت 

و اجرای دو آزمون بین المللی تیمز )TIMSS( و پرلز )PIRLS( را بررسی کنیم 
که میزان موفقیت تحصیلی یا موفقیت نظام آموزشی ما را براساس شاخص های 
بین المللی اندازه می گیرد. در حوزة آموزش و موفقیت تحصیلی این دو آزمون 
نشان می دهند که جایگاه کشور ما کجاست و ما چقدر توانسته ایم در آموزش 
علوم و ریاضی و ســواد خواندن به عنوان پایه و اســاس اصلی نظام آموزشی 

موفق باشیم. 
ارزیابی ها نشــان می دهند که در حال حاضر ما وضع چندان مناسبی نداریم. 
البته شاید در شروع این آزمون ها نسبت به کشورهای منطقه وضعیت به نسبت 
خوبی داشــته ایم اما االن نسبت به بعضی کشــورها مثل قطر و امارات خیلی 
عقب مانده ایم. از خیلی کشــورهای دیگر عقــب افتاده ایم و ظاهراً این روند 
نزولی ادامه هم خواهد داشت. از طرف دیگر، نمی دانیم که نتایج این آزمون ها 
تا چه حد به یک برنامة عمل منجر شده است، برای جلوگیری از چنین روندی 
چه کاری انجام شده است و اصوالً چقدر به نتایج این مطالعات توجه می شود.
االن وضعمان نسبت به کشــورهای منطقه بدتر شده است ولی همان زمان 
هم نسبت به میانگین استانداردهای بین المللی در هر دو آزمون وضع ما خوب 
نبود. مشــخص است که در پانزده، بیست سال اخیر کشورهایی که خیلی از ما 

عقب تر بوده اند، جلو افتاده اند.

کریمی: قبل از هر چیز، برای آشــنایی مخاطبان با مطالعات تیمز و پرلز باید 

چند نکته را عرض کنم. کشــور جمهوری اسالمی ایران در سال ١٣70 برابر با 
١99١ میالدی رسمًا همکاری خود را با انجمن بین المللی ارزشیابی آموزشی7 
کــه نظارت بر مطالعــات تیمز و پرلز را به عهده دارد، آغــاز کرد. از آن زمان 
تاکنون، ما در هشت مطالعة تیمز )مطالعة بین المللی روند پیشرفت ریاضیات و 
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علوم( در ســال های ١99۵، ١999، ۲00٣، ۲007، ۲0١١، ۲0١۵ و تیمز ۲0١9 
و نیز تیمز پیشــرفته ۲008 و در چهار مطالعة پرلز )مطالعة بین المللی پیشرفت 
سواد خواندن( در ســال های ۲00١، ۲006، ۲0١١ و ۲0١6 شرکت کرده ایم و 
هم اکنــون در حال اجرای مرحلة مقدماتی پرلز ۲0۲١ هســتیم )تیمز هر چهار 
ســال یک  بار و پرلز هر پنج سال یک بار اجرا می شود. تیمز در پایة چهارم و 

هشتم و پرلز فقط در پایة چهارم ابتدایی(.
الزم اســت بدانیم که نتایج مطالعات تیمز و پرلز حداقل دارای سه کارکرد 

است: 
١. »تبیین« وضعیت موجود آموزشــی کشور در یک نگاه طولی و روندی و 
مقایســة آن با کشورهای منطقه و سایر کشورهای شرکت  کننده در این مطالعه؛ 
مصداق بارز آن نتایج و یافته های ملی و منطقه ای و بین المللی در مورد جایگاه، 
وضعیت و عملکرد نظام آموزشی کشور در سه درس اصلی و بنیادی )ریاضیات 
و علوم و سواد خواندن( و در سه پایة تحصیلی حساس و تعیین کننده )چهارم 
و هشتم و دوازدهم( است. این تبیین علمی براساس سه مؤلفة مهم برنامه ریزی 
درســی در نظام آموزشی کشور قابل مشــاهده و مقایسه می باشد: )الف: آنچه 
در برنامه ها از جانب سیاستگذاران و مسئوالن »قصد« شده است؛ ب: آنچه در 
میدان عمل از جانب مدیران و معلمان اجرا شده است؛ ج: آنچه در بازده نهایی 

از جانب دانش آموزان »کسب« شده است. 
۲. امــکان »کنترل وضعیت موجود )پایش نقــاط ضعف و قوت برنامه ها و 
اقدامات انجام شــده(؛ مصداق بارز آن، بازبینی برآیند های آموزشــی از طریق 
تحلیل ثانوی داده های ملی در ســطح بافت آموزشی کشور با توجه به عوامل 
مؤثر در روند عملکرد آموزشی در ابعاد مختلف برنامة درسی، معلمان، خانواده، 
دانش آموزان، منابع و تجیهزات آموزشی و رابطة آن با میزان پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان است.
٣. امکان »پیش بینی« وضع مطلوب آموزشــی؛ اینکه کدام عامل یا عوامل، به 

هدف اصلی مطالعات 
تیمز و پرلز تعیین 

جايگاه و رتبه و 
عملكرد تحصیلی 

دانش آموزان کشورها 
نیست بلكه فراتر 

از آن، پايش علمی 
عملكرد نظام های 

آموزشی، شناسايی 
نقاط ضعف و قوت، 

تبیین عوامل و سهم 
هر يك از آن ها در 

روند پیشرفت و 
پس رفت آموزشی، 

و نهايتاً  ارائة 
راهكارهای برخاسته 

از يافته های پژوهشی 
برای اصالح و بهبود 

هدفمند و روشمند 
در فرايند ياددهیـ  

يادگیری است

8. Intended curriculum
9. Implemented
10. Attained curriculum
11. Trend
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چه میزانی، با چه شــرایطی، و در چه زمان و مکانی، و با چه سطح اثربخشی 
می تواند در روند بهبود و ارتقای کیفیت آموزشــی به طور معنی دار و روشمند 

و هدفمند مداخله کند.
اما من نگرانی آن را دارم که برخی از مخاطبان، تیمز و پرلز را با مســابقات 
المپیاد و تیزهوشــان و سایر آزمون ها مشابه بگیرند و به همین منظور در اینجا 
باید یک تشــخیص افتراقی بین این مطالعات قائل شد. پس اول باید بدانیم که 

تیمز و پرلز چه چیز نیست؛ به همان سبک »تربیت چه چیز نیست«!
اول اینکه هدف اصلی مطالعات تیمز و پرلز تعیین جایگاه و رتبه و عملکرد 
تحصیلی دانش آموزان کشــورها نیست بلکه فراتر از آن، پایش علمی عملکرد 
نظام های آموزشــی، شناســایی نقاط ضعف و قوت، تبیین عوامل و سهم هر 
یک از آن ها در روند پیشــرفت و پس رفت آموزشی، و نهایتاً  ارائة راهکارهای 
برخاســته از یافته های پژوهشــی برای اصالح و بهبود هدفمند و روشمند در 
فرایند یاددهیـ  یادگیری اســت. به طور خالصه، برای شناخت افتراقی تیمز و 

پرلز از سایر آزمون های ملی و بین المللی باید تصریح کرد که: 
١. تیمز و پرلز مســابقه های علمی برای رقابت در دروس مدرسه ای نیستند 
بلکه مطالعه هایی علمی ـ پژوهشــی، تشــخیصی و تطبیقی دربارة برنامه های 
قصد شده8، اجرا شده9 و کســب شده١0 هستند که به طور ساختاری، روشمند 
سیستماتیک و ادواری و روندی در فواصل معینی )تیمز هر چهار سال یک بار، 

و پرلز هر پنج سال یک بار( انجام می گیرند.
۲. تیمز و پرلز صرفًا آزمون های پیشرفت تحصیلی نیستند بلکه ارزشیابی هایی 
از برنامة درســی )نه لزوماً  معلومات درسی( و عملکرد )نه پیشرفت تحصیلی( 

نظام های آموزشی اند.
٣. تیمز و پرلز به مقایســه و رتبه بندی عملکرد کشــورها محدود نمی شوند 
بلکه مطالعاتی »تشــخیصی« برای شناســایی و کشــف نقاط  ضعف و قوت 
براســاس نظام نمره گذاری تشــخیصی )کدهای معین شده در هنگام تصحیح 
12. Response
13. Answer
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سؤاالت تشریحی( هســتند؛ یعنی کشف بدفهمی های دانش آموزان به تفکیک 
حیطه ها و موضوع ها و سطوح و به شکل روندی١١ در مقایسة درون کشوری و 
بین کشوری و تعیین میزان و شدت و نوع آن با توجه به تنوع و طیف کدهای 
نمره گذاری پاســخ دانش آموزان به سؤاالت. سؤاالت تیمز و پرلز تنوع زیادی 
دارند؛ از ســؤاالت تستی و کوته  پاسخ و جورکردنی تا سؤاالت کامل کردنی و 

تشریحی و پاسخ ساز گسترده.
عملکرد دانش آموزان ایرانی در ســؤاالتی که الیه هــای عمقی یادگیری را 
می ســنجند بسیار ضعیف است اما در ســؤاالت تستی و حفظی، که استخراج 
صریح اطالعات از متن درس اســت، وضعیت بهتری دارند. این نشان می دهد 
که قدرت تفکر و اســتدالل و کاربست در دانش آموزان ما ضعیف است و باید 

در این حیطه ها بیشتر کار شود.
 در اینجا خوب اســت به برخی از پاسخ های عجیب و غریب دانش  آموزان 
ایران به سؤاالت تیمز و پرلز به عنوان نمونه اشاره کنم تا ببینید در پشت صحنة 
نظام آموزشی ما چه می گذرد. همان گونه که عرض کردم، سؤاالت تیمز و پرلز 
چندین کد تشــخیصی دارند: کدی که مربوط به پاسخ صحیح است، کدی که 
مربوط به پاســخ های ناقص است )در طیف های مختلف از یک تا سه نمره(، 
کدی که دانش آموز در آن چیزی ننوشــته، کدی که دانش آموز به جای پاســخ 
دادن، نقاشــی کرده و کدی که مثاًل یک مطلب بی ربط و عوضی نوشته است. 
همة این پاســخ ها برای ما رمز است که باید رمزگشایی شوند تا ببینیم بچه ها 
چرا و چگونه به این پاسخ ها رسیده اند؛ چون فرق است بین پاسخ١۲ و جواب١٣. 
برای ما پاسخ ها مهم تر از جواب هاست؛ چون همین پاسخ های ناقص و خطا و 
سفید برای تشخیص مشکالت نظام آموزشی ـ از سیا ستگذاری تا برنامه ریزی 
و تألیف کتاب و روش تدریس و منابع آموزشــی و تجهیزات و آزمایشگاه و 
ارزشــیابی و... ـ می تواند معنی دار و هشــدار دهنده باشد و به عنوان یک منبع 
پژوهشی به کارشناسان کمک  کند تا بدانند در الیه های پنهان آموزش وپرورش 

عملكرد دانش آموزان 
ايرانی در سؤاالتی 

که اليه های 
عمقی يادگیری را 
می سنجند بسیار 

ضعیف است اما در 
سؤاالت تستی و 

حفظی، که استخراج 
صريح اطالعات از 
متن درس است، 

وضعیت بهتری 
دارند. اين نشان 

می دهد که قدرت 
تفكر و استدالل 

و کاربست در 
دانش آموزان ما 

ضعیف است و بايد 
در اين حیطه ها 
بیشتر کار شود
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ما چه می گذرد. در واقع، به همان  اندازه که پاســخ های صحیح اهمیت دارند، 
پاسخ های غلط هم مهم اند و بلکه خیلی مهم تر! مثاًل یکی از سؤال های آزمون 
تیمز علوم پایة چهارم این اســت که چرا جانوران دو گوش دارند. دانش آموز 
بایــد دربارة تعادل جهت صوت و تشــخیص جهت صدا براســاس آنچه در 
کتاب درســی خوانده است، توضیحاتی بدهد اما جالب است که برخی بچه ها 
جــواب داده اند: »برای اینکه از یک گوش بشــنوند و از یک گوش در کنند!« 
ممکن است شما به این پاسخ بخندید و فکر کنید که دانش آموز مسخره کرده 
اما شــاید واقعًا از بس این جمله را از بزرگان خود شنیده، آن را به منزلة یک 
پاســخ درســت در نظر گرفته که همین موضوع خودش درخور تأمل است و 
اگر هم مســخره کــرده، باید بدانیم که البد کار برخی از ما مســخره بوده که 
او این گونه برخورد کرده اســت. در واقع، واکنش او پاســخ به کنش ماست و 
نباید به ســادگی از کنار همین پاسخ های مضحک بگذریم. شاید این مضحکه 
کردن کارهای ماست و او به نوعی می خواهد به  گوش ما برسد! باید این گونه 
واکنش ها از نظر روان شــناختی یا جامعه شناختی تحلیل شوند و بدانیم که چرا 
بچه ها باید چنین جوابی بدهند. این یک کد و رمز و نشانه است که نشان دهندة 
یک پیش زمینة فرهنگی است، یا مثالً  داستانی دربارة تاریخچة پیدایش و تولید 
شکالت در دوران قدیم در آزمون پرلز هست. داستان دربارة نخستین درخت 
شکالت اســت که در مکزیک بوده و شش هزار سال قبل، قبایل مکزیکی آن 
را کشــف کرده اند. تاریخچه شــکالت را گفته که از کجا آمده است. داستان 
شــکالت یک متن معلوماتی و اطالعاتی اســت )چون آزمون پرلز سواد ادبی 
و اطالعاتــی را از طریق داســتان ها و قصه ها و آزمون  تیمز علوم و ریاضی را 
براساس برنامة درسی کشورها می ســنجد.( خالصه، بعد از پایان داستان مثاًل 
از دانش آموز ســؤال شده که نخستین درخت شــکالت در کدام کشور بوده 
اســت و او در پاسخ نوشته: »اصاًل ما نباید شــکالت بخوریم؛ چون دندانمان 
را کرم می خورد«! ببینید ســؤال چه بوده و دانش آموز چه پاســخی داده است. 
14. Performance
15. Achievement
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چه ربطی دارد؟ چرا دانش آموز ما این پاســخ را داده اســت که هیچ ربطی به 
سؤال ندارد؟ می دانید چرا؟ چون بچه های ما خیلی زرنگ تر از آن اند که پاسخ 
ســؤال را بدهند بلکه آن ها نظر معلم را جلب می کنند! اتفاقًا خیلی باهوش و 
موقعیت شناس اند. آن ها آنقدر ساده نیستند که پاسخ درست را بدهند؛  پاسخی 
را می دهند که مورد نظر ماســت نه مورد نظر داستان! آن ها یادگرفته اند چیزی 
را بگویند که ما دوســت داریم، نه چیزی که خودشــان فکر می کنند! این نوع 
پاسخ های مقبول نما به ما هشــدار می دهد که بچه ها چیزی را که می فهمند به 
زبــان نمی آورند بلکه چیزی را که ما دوســت داریم بیان می کنند، و این یعنی 
تعطیلــی تفکر و عدم اعتماد به نفــس و رواج ریا و تظاهر و نبود نقد و نظر از 
همان ابتدا. ما از این پاســخ های بی ربط، مرتبط ترین فرضیه های آسیب شناسی 
را اســتخراج می کنیم. با همین پاســخ های عوضی، باید متوجه برخی کارهای 
عوضی خودمان بشویم. ما با مشاهدة این زرنگی ها باید متوجه کاهلی خودمان 
شــویم! با مطالعه و تحلیل این پاسخ های به ظاهر جاهالنه بچه ها می توانیم به 
پشت صحنة آموزش وپرورش ـ که بعضاً  فرهنگ ریا و تظاهر است ـ دسترسی 
عالمانــه پیدا کنیم؛ چون دانش آموزان یــاد گرفته اند چگونه ریا و تظاهر کنند. 
آن هــا فکر و تحلیل خودشــان را تعطیل می کنند و به دنبال کســب رضایت 
معلم انــد که چیزی بگوینــد که به آن ها نمره بدهند. این پاســخ غلط هزاران 
هشــدار درســت در پی  دارد. بچه های ما به دنبال این هســتند که معلم چه 
می خواهد، و بخش تاریک سیستم ما را برمال می کنند. این پاسخ ها خیلی معنا 
دارد و دقیقًا دارد فرهنگ ما را آسیب شناســی می کند. بنابراین، مطالعات تیمز 
و پرلز فقط به دنبال جواب دادن به ســؤال نیســتند؛ زیرا چگونه پاسخ گفتن 
)How to response( مهم تر از چه پاسخی دادن )What to response( است. 
مهم  این است که دانش آموز چگونه پاسخ می دهد، نه اینکه چه پاسخ می دهد. 
چرا این گونه پاســخ داد؟ در واقع کیفیت چگونگی پاســخ١۴ در مقابل کمیت 
چگونگی پیشــرفت١۵ است. مثاًل در یکی دیگر از داســتان های پرلز با عنوان 

داستانی دربارة 
تاريخچة پیدايش 

و تولید شكالت 
در دوران قديم در 
آزمون پرلز هست. 

داستان دربارة 
نخستین درخت 

شكالت است که در 
مكزيك بوده و شش 
هزار سال قبل، قبايل 
مكزيكی آن را کشف 

کرده اند
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»موش  های وارونه«، در پایان داستان از بچه سؤال شده است: »چه نتیجه ای از 
داستان گرفته اید؟ برخی نوشــته اند: »نتیجه می گیریم که خوب درس بخوانیم 
و ســرکالس معلم عزیزمان را اذیت نکنیم.« ببینید... دوباره همان پاســخ های 

مقبول نما برای اخذ نمره و رضایت معلم نه بیان تفکر و برداشت خود.

باقری: من فکر می کنم نمی توانیم به برنامة درســی برگردیم. چون معلم ها 

سر کالس هایی رفته اند که چیزی از کتاب هایش نمی دانسته اند. این از بدترین 
اتفاقاتی بود که افتاد.

کریمی: بله، دقیقًا... یکی از مشــکالت ما کیفیت پایین آموزش در مدارس 

اســت و این به نوع و کیفیت انگیزة معلمان و میزان صرف وقت برای کار با 
بچه ها برمی گردد. به دلیل مسائل معیشتی و انگیزشی و صالحیت های حرفه ای 
وضعیت آموزش با اهداف تعیین شــده خیلی فاصله دارد. ما در تیمز ۲0١۵ و 
پرلز ۲0١6 ـ که تازه ترین مطالعات بین المللی بوده اند ـ شــاهد افت شدید در 

دروس خواندن و علوم و ریاضیات نسبت به دوره های قبل هستیم. 
به هر حال، اتفاقی معنی دار و نظام مند در سیســتم آموزشــی ما رخ  داده و 
آن این اســت که در اغلب دروس و پایه ها ســقوط آزاد داشته ایم و این روند 
کاهشــی با این ســرعت و جامعیت در هیچ دوره ا ی از مطالعات تیمز و پرلز 
ســابقه نداشته است. این در حالی  است که در گزارش بین المللی تیمز و پرلز 
که انجمن بین المللی ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی )IEA( منتشر کرده، ایران 
به عنوان کشوری یاد شده است که طی ده سال گذشته )۲00١ تا ۲0١١( از نظر 
عملکرد آموزشــی روند افزایشی قابل مالحظه داشته، اما چرا از ۲0١١ به بعد، 

عملکرد ما  کاهش معنی داری داشته است؟
شاید یکی از دالیل افت عملکرد ما در تیمز ۲0١۵ و پرلز ۲0١6 تغییر ساختار 
و کتاب های جدید و ناآشــنایی برخی معلمان با شیوه های جدید تدریس بوده 
16. Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform
17. No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB)
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که شوک بزرگی به نظام  آموزشی وارد کرده است و احتماالً در دوره های بعدی 
تیمز و پرلز، با جا افتادن این تغییرات و ســازگار شدن دانش آموزان و معلمان 
وضعیت بهتری خواهیم داشــت. به هر حال، هر تغییری شوکی به همراه دارد؛ 
مثاًل دانش آموزان کشــور مالزی در تیمز ١99۵ و ١999 میالدی عملکردشان 
خوب بود اما وقتی زبانشان از ماالیی به انگلیسی تغییر یافت، در دو سه مرحله 

افت کردند. البته بعدها سازگار شدند و عملکردشان بهبود یافت.

بیات: آقای دکتر، شــما نسبت به این سیر نزولی البد هشدار داده اید. اوالً در 

کشــور ما چقدر به نتایج مطالعات تیمز و پرلز به شکل نظام مند توجه می شود 
و جایی که شما به نقاط هشــدار می رسید، واکنش سیستم مثل یک آدم سالم 

است یا نه؟

کریمی: ببینید، در هر دوره پس از انتشار نتایج تیمز و پرلز در کشور ما، ابتدا 

ســروصدا و هیجان و حساســیتی به وضع  آموزشی آغاز می شود و جلسات 
مختلفی در شــورای معاونان وزارت خانه، کمیسیون های شورای عالی انقالب 
فرهنگی و شــورای عالی آموزش وپرورش برای تجزیه و تحلیل و چگونگی 
کاربســت نتایج و اصالح و بهبود آموزشی تشــکیل می شود اما بعد از مدتی 
همه چیز مشمول مرور زمان می گردد. من حدود بیست سال است که مدیر ملی 
مطالعــات تیمز و پرلز در ایران هســتم و دیده ام که همواره همین روال تکرار 
می شود و واقعًا احساس می کنم که در مقایسه با سایر کشورها حساسیت های 
الزم وجود ندارد. شــما می دانید که در دوره های نخســت تیمز در دهة ١990 
و ۲000، زمانی که آمریکا در تیمز رتبة هفتم و هشــتم شــد، مقاله ای با عنوان 
»ملتــی در معرض خطر«١6 و یا مقالة دیگری بــه نام »هیچ کودکی نباید عقب 
بماند١7« منتشــر شــد و در همان زمان، کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به 
سفارش کنگره 78 میلیون دالر به بهبود و تقویت نظام آموزشی اختصاص داد. 

يكی از داليل افت 
عملكرد ما در تیمز 

2015 و پرلز 
2016 تغییر ساختار 

و کتاب های جديد 
و ناآشنايی برخی 

معلمان با شیوه های 
جديد تدريس بوده 
که شوک بزرگی به 
نظام  آموزشی وارد 

کرده است
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چرا؟ چون برایشان مهم بود و احساس خطر کردند؛ مانند زمان جان اف کندی 
)١9۵9( که پرتاب ســفینة اسپوتنیک از طریق شــوروی در زمان جنگ سرد، 
آمریکا را شــوکه کرد و در همان زمان آمریکایی ها شــروع به ایجاد تغییرات 
بنیادین در نظام آموزش کردند؛ چون احســاس می کردند که از شوروی عقب 
افتاده انــد. به  نظر من، باید اول نوعی دغدغه و نگرانی و حساســیت در میان 
متولیان باشــد تا این نتایج مورد توجه قرار گیرد. در اینجا الزم است  نکته ای 
را از قــرآن کریم ذکر کنم. ببینیــد... در قرآن کلیــدواژه  ای داریم که همواره 
خشیت را با هدایت همجوار می داند. خشیت یعنی »دل آگاهی« نه ذهن آگاهی؛ 
یعنی آگاهی دردمندانه و یا دل آگاهی خاشــعانه نسبت به امور. تا زمانی که ما 
مشکالت آموز ش وپرورش را خاشعانه و از روی احساس دردمندی و دغدغه 
بررســی نکنیم، همة این مســائل در حد حرف و شــعار و اطالع رسانی باقی 

می مانند.

بیات: شنیده ام که در یکی از کشورها وقتی نتیجة تیمز و پرلز اعالم می شود، 

کابینه جلسة اضطراری تشکیل می دهد.

کریمی: بله، پس از تیمز ١99۵ کابینة نروژ به چالش کشــیده شــد و وزیر 

آموزش وپرورش آن کشــور به دلیل عملکرد ضعیف در تیمز تغییر کرد، اما در 
کشــور ما ضمن اینکه اخیراً اندکی حساســیت و توجه شده است، در اغلب 
موارد توجهــات در حد توصیف اوضاع و آگاهی از نتایج متوقف می شــود. 
گاهی با این نتایج برخورد سیاســی می شــود و امکان بهره گیری علمی از آن، 
آن گونه که شایسته است و مطابق هزینه هایی که صرف می شود، وجود ندارد.

ربانی: پس چرا در این آزمون ها شرکت می کنیم؟
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کریمی: سؤال خوبی است. من در این بیست سال که در تیمز و پرلز هستم 

و هر بار که مطالعة جدیدی شروع شده است، استعفای خودم را تقدیم کرده ام 
امــا با قول و قرار مجدد مــرا مجبور به اجرای مرحلة بعــدی کرده اند چون 
احســاس می کنم از ظرفیت های تیمز و پرلز استفاده نمی کنیم و امکانات الزم 
را در کاربســت نتایج فراهم نمی کنیم و باز همان آش است و همان کاسه. در 
سال های اخیر با توجه به تغییر نگرش مسئوالن و رونق پژوهش های کاربردی 
در حوزة تیمز و پرلز )بیش از پنجاه طرح پژوهشــی و ده ها مقاله و پایان نامه 
دربارة تیمز و پرلز( فرهنگ اســتفاده از نتایج و داده های تیمز و پرلز در حوزة 
ستادی و مدارس بهتر شده است و امید می رود که بتوانیم از ظرفیت های بزرگ 
این مطالعات جهانی به نفع ارتقای عملکرد آموزشــی کشور و تبدیل شدن به 

قدرت اول منطقه )طبق سند چشم انداز ایران ١۴0۴( استفاده کنیم.

ربانی: بخشی از ناشران ما وارد این کار شده اند.

کریمی: بله، متأســفانه مافیاي آزمون ســازان آموزشي وارد کار شده است و 

انگیزة تجاری وجود دارد. البته ما از مســیرهاي قانوني شکایت هم کرده ایم و 
برخي از آن ها جریمه هم شده اند. اما ممکن است از راه هاي دیگر دوباره وارد 

شوند.

ربانی: چرا ورود ناشران به این حوزه را درست نمی دانید؟

کریمی: چون ممکن است از بََرند تیمز و پرلز یا آزمون های دیگر سوءاستفاده 

کنند. مشــاهده شده اســت که از اولیا و مدیران مدارس به نام آزمون تیمز و 
پرلز پول دریافت می کنند؛ در حالی که کارشان ربطی به تیمز و پرلز بین المللی 
ندارد. برخی مدارس هم خودشــان به این مســئله دامــن می زنند. ما یک  بار 
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خواســتیم مدارس موفق در تیمز و پرلز را تشــویق کنیم. دیدیم که برخی از 
مؤسسات آموزشی در پی  سوءاستفاده اند و کار را متوقف کردیم. چون دیدیم 
بر ســر در مدرسه پالکارد زده اند و برای ثبت نام و دریافت پول بیشتر از اولیا 
بــه خاطر موفقیت دانش آموزانشــان در تیمز و پرلز، تبلیغ بــه راه انداخته اند. 
این ابزاری می شــود برای سرازیر شدن پول به کیسة تجار و مافیای بنگاه های 

کمک آموزشی.

ربانی: راهی نداشته اید برای اینکه این مشکل را کم کنید؟

کریمی: چرا. دســتورالعمل ها و آیین نامه هایی تدوین شده و به استان ها هم 

ابالغ گردیده اســت. حتی اخیراً  در کارگاه آموزشی و توجیهی مجریان استانی 
تیمز و پرلز )اســفند97( مراتب از طریق مدعوین به به مدیران کل اســتان ها 
اطالع رسانی شد تا حداقل از آسیب های احتمالی و سوءاستفاده های تجاری از 
بََرند تیمز و پرلز پیشگیری شود. به مدارس هم قباًل بخشنامه شده است که از 

اجرای این نوع آزمون های تجاری و بدلی خودداری کنند.
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پیوست
عکسهاواسناد
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تعریف مفاهیم کلیدي 

»تربیت فطري١« فرایند میراندن آنچه تصنعًا شده ایم )با راهبرد تزکیه( و زنده 
شدن به آنچه فطرتًا بوده ایم )با راهبرد ذکر(.

»تزکیه« به مثابة تربیت سلبي، پرورِش دانه از درون است و »تدسیه۲« به مثابة 
تربیِت ایجابي، کاشتن دانه از بیرون است.

در »تزکیه«، آب از چاه خود برکشــیدن اســت و در »تدســیه«، آب از چاه 
دیگران در چاه خود ریختن است! 

»تزکیه«، رشد و توسعة درون زاي »کوثري« است  اما »تدسیه« رشد و توسعة 
برون زاي »تکاثري« است )از مقالة »تزکیه در برابر تدسیه«(.

تربیت فطري فرایندي بازگشــتي اســت؛ یعني بازگشت از بیرون به درون؛ 
از بلندي به عمق؛ از بزرگســالي به کودکي؛ از زیادت به نقص )بس زیادت ها 
درون نقص هاست(؛ از ارتقا به پســتي )اندرین ره سوي پستي ارتقاست(؛ از 
پُر بودن به خالی شــدن )تهي آي تا پر معناي شوي(؛ از پیچیدگی به سادگی؛ 
از یادگیري به نایادگیري؛ از داشتن به باختن؛ و از »شدن« به »بودن« )از کتاب 

يِن َحنِیًفا فِْطَرَت الَلّ الَّتِی فََطَر النَّاَس َعلَیَْها« )آية 30، سورة روم(. ١. اشاره به آية »فََأقِْم َوْجَهَک لِلِدّ
اَها« )آيات 9 و 10، سورة شمس(. اَها * َوقَْد َخاَب َمْن َدَسّ 2. اشاره به آية »قَْد أَفْلََح َمْن َزَكّ

چكیدة ديدگاه های تربیتي 
دکتر عبدالعظیم کريمي

برگرفته از کتاب هاي تألیفي او
)با رویكرد سلبي یا تزكیه(
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»تربیت به مثابة بودن« ـ چگونه تغییر نکنیم(.
فرق تعلیم و تربیت: »تعلیم« تالشي است  مداوم براي »به دست آوردن« آنچه 
اصالتًا نداریم؛ و »تربیت« تالشــي اســت بي وقفه براي »از دست ندادن« آنچه 

فطرتًا داریم.٣ 
»هدف آموزش« کاهندگِي زاینده است نه فزایندگي فرساینده؛ افروختن است 
نه اندوختن؛ ذهن ورزي اســت نه ذهن انــدوزي؛ مجهول یابي و دانش پژوهي 

است نه معلوم یابي و دانش اندوزي.
تدریس ســلبي: تدریس فرایندی تعاملی، پویا و ابداعی اســت که نه برای 
ایجــاد اقناعگری و تعادل زایي بلکه برای برهم زدن تعادل ذهنی شــاگردان از 
طریق تبدیل موقعیت های معلوم به مجهول رخ می دهد تا شرایط کشف و خلق 
معنا از طرف مخاطب فراهم شــود!«  )از  کتاب »راهبرد ها و روش هاي سلبي 

آموزش- چگونه تدریس نکنیم«(.
یادگیري سلبي: فرایند تبدیل »دانش حصولي«  به »بینش حضوري« از طریق 
نایادگیري خالقانه از راه نفي آموخته هاي اکتسابي به قصد بازیادگیري اکتشافي 

و فاعلي.
الزمــة یادگیري اکتشــافي و فاعلی، در وهلة نخســت »یادگیري زدایي« از 
آموزه  هایي است که کنِش  آزاد ذهِن آدمی را از کشف فاعلي و فهم دروني باز 
مي دارد و قبل از اینکه او فرصت یا شــهامت آن را بیابد که شخصًا یاد بگیرد، 
دیگري به او یاد مي دهد و همین یاددهي بیروني، مانع یادگیري دروني مي شود.
در واقع، نایادگیري همانا زدودن باورهاي  غلط، شکســتن سد هاي عاطفي، 
برداشــتن موانع شناختي، بازکردن  گره  هاي ذهني و روفتن الیه  هاي ایجاد شده 
در ســر راه »نویادگیري« افراد است و تا این »ویراني« فراگیر نشود، آن آباداني 
و عمارت »پاگیر« نمي شود؛ تا این زدایش ها و پیرایش ها روي ندهد، هیچ گونه 
انگیزه و محرکي براي  اندیشــیدن و آفریدن دانش بالنــده در یاد گیرنده پدید 

نمي آید.
3-. َعلَیُْكْم أَنُفَسُكْم ۖ )آية 105، سورة مائده(.
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پس، نخستین مســئله در آموزش »یاددهی« نیست بلکه »نایاددهی« است و 
ســودمندترین نوع یادگیری، نایادگیری چیزی است که در زندگي ما سودمند 

نیست )از کتاب »فضیلت نایادگیري، چگونه یاد نگیریم«(.
تغییر سلبي: »تغییر« یعني آشکارگي قابلیت هاي بالقوه: هرگونه تغییر تحمیلي  
از بیرون، مانع تغییر ترغیبي از درون می شود. همان گونه که دست کاری از بیرون 
برای شــکوفاندن غنچه ها مانع شکوفایی طبیعی غنچه ها می شود، دست کاري 
فرایندهــاي طبیعي و تبدیل آن ها به پروژه هــاي مصنوعي به توقف و تصلب 

جریان تعلیم وتربیت فطري منجر مي گردد.
انســان با کلمات تغییر نمي کند بلکه با تغییر خود، کلمات را تغییر مي دهد؛ 
آن گاه این گونه تعبیر مي شــود که انســان تغییر یافته اســت. آنچه را ما تغییر 
مي نامیــم، تعویض نقش هــا و نقاب ها و رفتارهاي ظاهري اســت که تحت 
فشــارهاي پنهان و آشکار بیروني به شکل خواســته و ناخواسته در ما ایجاد 
مي شود. این تغییر ظاهري نوعي سازش و انطباق با آن چیزي است که دیگران 
از ما خواســته اند و ربطي به تغییر خود بنیاد ما ندارد )از کتاب »تربیت در آینة 

تاویل خویش!«(
خالقیت سلبي: خالقیت کنشي  اســت ذاتــًا بازي گونه که به محض ارادي 
شــدن از کنشــگري تمام عیار باز مي ماند! پدیدة خالقیــت، کیفیتي نامرئي و 
سنجش ناپذیر است و از بینش و منش کیفي شخصیت انسان خالق برمی خیزد. 
چنین کیفیت شــهودي و نامرئي، قابل انتقال از فردي به فرد دیگر به صورت 

یک برنامة آموزشي نیست و نباید باشد. 
خالقیــت زماني فعلیت مي یابــد که هیچ فعل خالقانه اي به شــکل ارادي 
اتفاق نیفتد. هرگاه در پي آن باشــیم کــه کار خالقانه اي انجام دهیم، در همان 
لحظه نطفة خالقیت محو و نابود مي شــود. لحظه اي کــه ذهن در حال خلق 
و شــهود اســت، از دام زمان و مکان و حتي زبان آزاد مي شــود و به کنشی 
 بي کنش، با روشــي بي روش و در کوششــي بدون تالش همچون یک بازِي 
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به ظاهر بیهوده و بي هدف و بي شــکل تبدیل مي شود. عمیق ترین و زیباترین 
جلوة خالقیت، ریشه در طبیعي ترین و بدیهي ترین نوع فعالیت انسان دارد، که 

همان بازي است. خالقیت یعني میراندن مِن جمعي و بیدار کردن مِن فردي.
خالقیــت در درون هرکــس نهفته اســت اما به محض آنکــه فرد درصدد 
دریافت آن از بیرون برمی آید، استخراج آن از درون تعطیل مي شود. )از کتاب: 

»آسیب شناسي آموزش خالقیت- چگونه خالق پروري نکنیم«(.

تربیت دیني و اخالقي سلبي

تربیت دیني محدود به آموختن آداب و احکام دیني نیست بلکه فراتر از آن، 
بیدار کردن نیروي محبت و عشــق به خداوند در کودک است تا حس فطري، 

او را به پرستش خداوند یگانه راغب سازد.
تربیــت اخالقي نیز آموختن ذهني آداب و ارزش هاي اخالقي نیســت بلکه 
بستریابي براي واقعیت یافتن خیر و نیکي ِدرون انسان است که خداوند در او 

به ودیعه نهاده است )از کتاب »رویکردي نمادین به تربیت دیني«(.
دانایي سلبي: بینادلي و جان آگاهي نسبت به واقعیت هستي بدون قضاوت 
و داوري ۴ اســت؛ زیــرا بزرگ ترین مانع فهم ما از چیزهــا، فهمیده هاي ما از 
چیزهاست؛ »هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو! تو را آن فهم بند است از 

فهم به درآ«!
»َو اتَُّقوا اهللَ َو یَُعلُِّمُکُم اهلل«؛ )ســورة بقره، آیة ۲8۲(: تقوا پیشه کنید. خداوند 
از جانب خویش شــما را تعلیم مي دهد. آن کس که خود را پاک مي کند و از 
همة دانش هاي دروغین و خودمدارانه تهي مي سازد، آن گاه خداوند او را دانایي 
حقیقي مي بخشد. با تقواپیشگي، ذهن آدمي از »فهم انسان وارگي« آزاد مي شود 
و به جاي آنکه با منیت و ذهنیت و ساختار ادراکي محدود خود در پي شناخت 
و آگاهي باشــد، خداوند او را دل آگاه مي کند. این آگاهي نازل شده از جانب 
خداوند، عاري از هرگونه محدودیت و بدفهمي و کژفهمي است و یگانه طریق 
۴. »شهید« در قرآن به معنی دل آگاه و شاهد بر امور بدون غرض: حق همی خواهد كه تو زاهد شوی تا غرض بگذاری 

و شاهد شوي.
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دستیابي به حقیقت بدون محدودیت هاي برخاسته از انگاره هاي انساني است.
خودآگاهي: مقابله با آگاهي هاي برســاختة ذهني و آزاد شدن از دانش مرده 
و تقلیدي اســت که با جان و دل یگانه نشده اســت. آنچه ما مي دانیم، همان 
اســت که نمي دانیم اما آنچه نمي دانیم، همان اســت که مي دانیم! آنچه در یاد 
ماست، همان است که از آن آگاهیم و آنچه به نهاد ما مي رسد، آن است که از 
آن برخورداریم اما از آن آگاه نیستیم. این نهادینه هاي خودبنیادِ ماست که ما را 
مي ســازد، نه یادمان هاي دگر بنیادي  که از بیرون به ما رسیده است !آنچه در 
نهادمان از آِن خود کرده ایم و به شــیوه اي گوهرین از آن ما شده است، نگرش 
و منش ما را شکل مي دهد و تربیت مي کند! ما آني نیستیم که مي دانیم بلکه آني 

هستیم که دانسته مي شویم )از کتاب »در ستایش هیچ آموزي«(.
بازي سلبي: بازي کنشي اســت ذاتًا خودانگیخته، ارتجالي و درون زا که به 
محض آگاهي از آن، از جوشــش  خالقانه باز مي ایستد؛ پس، هرگاه در پي آن 
باشیم که بازي کنیم، در همان لحظه از ساحِت بي ساحت بازي و نظام بي نظامِ 

فراغت خارج شده ایم.
بي ســاحتي و بي هدف بودن بازي ریشــه در خاصیــت جیوگي و وضعیت 
سیال آن دارد. جیوگي از آن جهت شگفت انگیز است که بي جهت است و این 

بي جهتي است که همة جهت ها را حادث مي شود.
فرق بازي )PLAY( و گیم )Game( این است که در بازي، این کودک است 
که واقعیت و محیط را شــکل و تغییر مي دهد اما در گیم، برعکس، این وسیله 
و قواعد بازي اســت که کودک را شکل مي دهد )از کتاب بازي و خالقیت به 

مثابة خالقیت و معنویت، »چگونه جّدي نباشیم«(. 
نقش ســلبي مربیان تربیتي: مؤثرترین مربیان تربیتي نامربیان تربیتي هستند: 
ما به مربیاني نیاز داریم که تقواي تربیت داشــته باشند؛ یعني از هرگونه تجویز 
یک ســویه و خودخواهانه براي تربیت کــردن افراد پرهیز کنند و فقط و فقط 
مراقب و مواظب باشــند )با ســپر تقوا( که مبادا کودکان از مسیر آنچه فطرتًا 
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هستند و مي توانند بشوند، به سوي آنچه تصنعًا مي شوند و دیگران مي خواهند 
بشوند، منحرف گردند!  تربیت چنین  مربیان نامربي و نامرئي است که به گذار 
از »تربیت« )آنچه کودکان شــده اند ( به »ناتربیت« )آنچه فطرتًا هستند و بوده 

اند( منجر مي شود. 
با یاد دادن رسمی، یادگرفتن طبیعی مي میرد؛ با تربیت کردن اجباري، تربیت 

شدن ارتجالي )خودانگیخته( محو مي شود؛ 
با آموزش رســمِي اخالق، ارزش هاي فطري ِاخالقي رنگ مي بازند؛ با دیني 

کردن افراد، دیني شدن آن ها بي ریشه مي شود؛
 با تشویق بیروني، شوق دروني از کار مي افتد؛ با تنبیه بیروني، تنبه و بیداري 
دروني خاموش مي شــود و بــا دین دهي از بیرون، دین یابــي از درون تعطیل 
مي گــردد )از کتاب »تربیت طبیعي در برابر تربیت عاریه اي« و نیز »تربیت چه 

چیز نیست؟«، چگونه تربیت نکنیم!(.
نقش ســلبي والدین: مؤثرترین مداخلة تربیتی والدین زمانی است که آن ها 
به طور هوشــمندانه و متعهدانــه  از مداخله در تربیت خــودداری مي کنند و 
نافذترین والدین آن هایي هســتند که با قدرت بخشیدن به فرزنداِن خود، آنان 
را از نفوذ و ســیطرة قدرت خود آزاد مي کنند. هرقدر بي نیازشــدن  فرزندان 
از وجود والدین بیشــتر شــود، حضور وجودي والدین و نفوذ قلبی آن ها بر 
فرزندان بیشتر مي شود. این بي نیازي از حضور ظاهري والدین، به قدري باید 
کم شود تا باالخره محو و فاني گردد و کودکان به اتکاي قواي خود نظم جویي 
و خود رهبرِي خویش پیشرفت کنند. آن گاه والدین محصول  این »ناکنشمندِي 
فعال« و »نامداخله گري خالِق« خود را در تربیت فرزنداني مســتقل، حنیف و 

آزاد و خودکفا خواهند دید.
از ایــن منظر، فعال تریــن اولیا و مربیان، منفعل نماتریــن آن ها، و قوي ترین 
والدین، ضعیف نماترین آن ها هســتند، اما نکته اینجاست که باید خیلي خیلي 
قوي باشیم تا این چنین ضعیف بنماییم؛ باید خیلي خیلي حضور داشته باشیم 
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تا این چنین غایب شویم ؛ باید خیلي خیلي مؤثر و نافذ باشیم که این چنین از 
دخالت پرهیز کنیم. در حقیقت وظیفة والدین، پروراندن و تولید نســخه اي از 
خود نیســت بلکه آفریدن یک آفرینندة دیگر و مستقل از نسخة خود است )از 

کتاب »ناباب و نایاب« و »نکته هاي فرزندپروري والدین«(.
ارزشیابي سلبي: ارزشیابي یعني سنجش بالیني ظرفیت ورزي دانش آموز در 
میزان افزایش ندانسته ها و ناآموخته هاي به پرسش درآمده، نه محاسبة دانسته ها 

و آموخته ها و یادگیري هاي زندان شده در حصار پاسخ ها.
ارزشیابي هاي موجود در اغلب موارد نوعي تقلب رسمي است؛ تقلب یعني 
محدود کردن آموزش به اهداف از پیش تعیین  شــده؛ همان کاري که نظام هاي 
 ارزشیابي حاکم در آموزش عمومي و آموزش عالي انجام مي دهند )از مقالة »سنجش 

به مثابه تقلب«، ارائه شده در کنفرانس اسرار دانش(. 
روان درماني ســلبي: یعني خروج از ناموزوني و ناهماهنگي با مدار هستي 
و ورود به مدار خودبودگي براســاس قطب نمــاي فطري. اختالل رواني یعني 
انحراف از ریل »خود« یا خارج شــدن از ســاحت ِ »بودن«ِ خود و درمان  این 
اختالل یعني بازگرداندن افراد به وضع خود؛ زیرا ما اغلب در جایي که هستیم، 

وجود نداریم بلکه در جایي که نیستیم، به سر مي بریم!
منشأ اصلي بیماري رواني، جدایي از خود حقیقي و تن دادن به خود کاذب 

و بت کردن هواي نفساني است۵.
پوچ انگاري بشــر این است که زندگي در جهان پوچ را معني دار کرده است؛ 
منشــأ اصلي منفي نگري هاي بشــر این است که ســعي مي کند در امور منفي، 
مثبت نگر و مثبت اندیش باشد؛ منشــأ اصلي ناکامي ها و ناامیدي هاي بشر این 
اســت که مي کوشد تا به امور کاذب امیدوار باشــد. او همواره زجر مي کشد 
تا در رفاه باشــد؛ ســالمتي خود را به خطر مي اندازد تا بیمار نشــود؛ خود را 
نابود مي کند تا زنده بماند؛ همة خوشي هاي خودآوردة کودکي اش را از دست 

ِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعَل َعلَیٰ بََصِرهِ ِغَشاَوًة فََمن  ُ َعلَیٰ ِعلٍْم َوَختََم َعلَیٰ َســمْ ۵. اشــاره به آية أَفََرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إَِلَٰهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللَّ
ُروَن) آيه 23، ســورة جاثیه(: آيا ديدی كســی را كه معبود خود را هوای نفس خويش قرار  ِۚ  أَفََل تََذكَّ يَْهِديِه مِن بَْعِد اللَّ
داده و خداوند او را با آگاهی گمراه ســاخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشــمش پرده ای افكنده اســت؟ با اين 

حال، چه كسی می تواند غیر از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذّكر نمی شويد؟
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مي دهد تا بدبخت نشــود. این چنین است سرنوشت آن که به جنگ سرنوشت 
مي رود و این چنین است درد آن که در پي بي دردي مي گردد.

تا زمانی که خوشــی و نشاط ما ریشــه در چیزی داشته باشد، آن خوشی و 
نشاط، بی ریشه اســت؛ تا زمانی که ریشة معنی زندگی ما در چیزی  باشد که 
به دنبال آن هســتیم، آن معنی بی ریشه اســت؛ تا زمانی که ریشة هستی ما در 
چیزی باشد که از بیرون به ما هستي مي دهد، آن هستی، نیستي است  )از کتاب 

»روان درماني سلبي؛ چگونه معناگرا و مثبت اندیش نباشیم«(.
خوشبختي سلبي: یعني آزاد شــدن از آرزوي خوشبختي و خاموش کردن 
همة هیجانات مثبت و منفي در مواجهه با وقایع هستي )غم و شادی بَِر عارف 
چه تفاوت دارد؟ ســعدي(. یعني بي تفاوتي به آنچه از دست مي دهیم و آنچه 
به دســت مي آوریم: لَِّکیاَْل تَْأَســْوا َعَلی َما َفاتَُکْم َواَل تَْفَرُحــوا بَِما آتَاُکْم )۲٣(: 
این به خاطر آن اســت که براي آنچه از شــما فوت شده تأسف نخورید، و به 
آنچه به شــما داده است شادمان نباشــید«6 و یکسان پنداشتن سود و زیان در 
ســرمایه گذاري زندگي )سوداییاِن عالم پندار را بگو/ سرمایه کم کنید که سود 
و زیان یکي اســت، حافظ(. )از کتاب »خوشــبختي چه چیز نیست ـ چگونه 

خوشبخت نشویم«(

چه باید کرد )چه نباید کرد(؟ 

گام اول در اصالح و تحول در هر دستگاه و سامانة تربیتي، اصالح انگاره ها 
و تغییر پیش فرض هاي ذهنی و جابه جایي الگوی )پارادایم( حاکم بر ســاختار 
ادراکي از جهان هســتي اســت. این تحوالت بنیادین منجر به تغییر شــاکلة 
)سازمایة( افراد مي شود. آن گاه سایر مؤلفه هاي تربیتي )دانش و بینش و نگرش 
منش و روش ( به تبع این چرخش اساسي تغییر مي کنند؛ زیرا ما نمي توانیم با 
همان شاکله و مفروضات آسیب زاي قبلي، که خود منبع تولید مشکل شده اند، 
در همان پارادایم معیوب و مســموم به دنبال اصالح و تحول و کشف راه حل 
َخاِء: )اهل تقوا( هنگام مصیبــت همان گونه اند كه در هنگام  لَــْت فِي الَرّ لَــْت أَنُْفُســُهْم مِنُْهْم فِي الْبََلِء – َكالَّتِي نُِزّ 6. نُِزّ

موهبت. خطبة 193.
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باشیم! براي ورود به این سامانه باید بیراهه ها را شناخت و آن گاه از راه اصلي 
وارد شد )َو أْتُوا الْبُیُوَت مِْن أَبْوابِها ـ آیة ١89، سورة بقره(. 

کوتاه ترین، سرراست ترین و عملیاتي ترین الگوي اصالح وضع موجود  براي 
رسیدن به وضع مطلوب، »تبعیت وارونه« از همین نظام آموزشي موجود است؛ 
یعني اگر این ســاختار و افکار  با چرخشي تمام عیار، از همة جهات معکوس 
گردد آن گاه اوضاع به خودي خود مطلوب مي شــود  )از کتاب »آموزش علیه 

آموزش«(.
 واهلل اَعَلم بالصواب!
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۱. زندگي نامه با فرازها و فرودها
2. شما چگونه شما شدید!

از طریق آنچه نمي دانم؛ یعني عوامل ناخودآگاه، نامرئي و ناخواسته اما شاید 
بایسته! 

 کدام شرایط اجتماعي، حرفه اي و فکري را دیده و از سر گذرانده اید؟ 

 احتماالً آن دسته از شرایط پنهان و غیرمستقیم و غیراجتماعي و غیرحرفه اي 
که به شــکلی زیرپوســتي  موجب تغییر افکار من شده است؛ بي آنکه خود از 

روند آن مطلع باشم.

 کدام افراد و صاحب نظراني بر شما تأثیرات عمیق داشته اند؟

آن هایي که عمیقًا هیچ گونه قصدي براي اثر گذاشتن بر من نداشته اند اما من 
خودم ناخودآگاه، از عمق وجود از آن ها تأثیر گرفته ام بي آنکه بدانم و بخواهم!

پاسخ هاي يك خطي 
به سؤاالت چندسطحي

گفت وگویی دیگر با دکتر عبدالعظیم کریمي
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 نسبت آثار شما با این شرایط، افراد و اندیشه ها چیست؟

فکر مي کنم با شرایط حاکم نسبِت نسبتًا معکوس، با افراد نافذ نسبِت عمیقًا 
مکنون، و با اندیشه هاي مرموز، نسبت کاماًل مطبوع داشته است.

 به طور مشخص، حضور شما در آموزش وپرورش و مسئولیت هاي تربیتي 

چه تأثیري در اندیشۀ شما داشته است؟

اثر کاماًل معکــوس و مبهوت؛ یعني فهمیده ام که درســت ترین راه تربیت، 
معکوس رفتن در مسیر تربیِت نادرست است! 

 نقد نظام تربیتي بن مایۀ آثار شماســت؛ آیا این نقدها بیشتر ماحصل این 

تجربۀ زیسته است؟

هم تجربة زیســته و هم نازیســته، هم گفته و هم ناگفته، هم خودآگاه و هم 
ناخودآگاه. هم پخته و هم سوخته!

۳. مباني نظري اندیشۀ تربیتي )کلیدواژه های نگاه سلبي، تربیت سپید، تزکیه 

و تدسیه در آثار شما به چه معناست؟

بر مبناي الهیات ســلبي و ابَرســازة توحیدِي  »الاله اال اهلل« و راهبرد تنزیهي 
»تزکیه« و رهیافِت تهذیبِي »ذکر«. و رویکرد »بازگشتِي« انا هلل و انا الیه راجعون.

 بنیاد تربیت از دیدگاه شما چیست: ساختارها یا کنش و کنشگران؟

بنیاد آن فراســاختاري و فراکنشي است که در نهایت به »ناکنشمندي  کالمي 
) اشارات رمزي (« و »کنشمندي  غیرکالمي« )الهامات قلبي( منتهي مي شود.

 تعریف شما از تربیت چیست؟ چه اضالعي براي آن قائلید؟

تربیــت، خروج از »تربیت باختگي« )باختن آنچه از ما نیســت( و ورود به 
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»تربیت یافتگي« )یافتن آنچه از ماســت( مي باشــد. غیر از این، هرچه هست 
صنعت است نه تربیت؛ نقش و نقاب و نفاق است نه اصل و ریشه و اخالص.

 دانش را چگونه تعریــف مي کنید؟ دانش به چه و که و براي چه منظور 

و هدفي؟ 

دونوع دانش داریم: دانش زنده و مولّدانه که برخاســته از دل )اکتشــافي و 
طبیعي( اســت و دانش مرده و مقّلدانه که برساختة ذهن )اکتسابي و استماعي( 
است. علی ـ علیه الســالم ـ می فرماید العِلُم ِعلماِن: َمطبوٌع و َمسموٌع و الیَنَفُع 

الَمسموُع إذا لَم یَُکِن الَمطبوُع.

 راهبرد شما در تربیت چیست؟

راهبرد تربیت، »تأیید« اســت، و تأیید همان »تغییر درون زا« اســت و تغییر 
درون زا همان  بالفعل شدن قابلیت بالقوه به طور طبیعي با هدف خودشکوفایي 

فطري است.

 شما در اندیشۀ تربیتي خود به دنبال فضایل و الگوها هستید، براي فرد یا 

کارکردها و نتایج براي جامعه و نظام؟

اگر فرد اصالح شــود، کارکردها هم به تبع آن اصالح مي شوند و در نتیجه، 
جامعه و نظام.

 آیا در تربیت، جمع بین ساختارها و قواعد و منابع ساختاري با انگیزش هاي 

خالقانه و خودجوش ممکن و مقدور است؟

بله مقدور است؛ مشروط به اینکه سازمایه هاي انگیزش هاي دروني، محکوم 
سرمایه ها و ساختارهاي بیروني نگردد.
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۴. نگاه غالب و مسلط بر تربیت در جامعۀ ما

 آموزش رسمي مبتني بر چه مباني و پیش فرض هایي نسبت به جامعه، فرد 

یادگیرنده و دانش آموز است؟

بــر مبناي الگوي صنعتي بــه جاي فطري و پیش فرض هاي رام ســازي، 
به جاي رهاســازي، که اغلب تالش مي کنند افراد را بــه مثابة ابژه و ابزار 
متناســب با طرح و مدل برســاخته و جعلي خود شــکل دهند و نام آن را 

مي گذارند. تربیت 

 شما جامعه پذیري اجباري را نمي پذیرید یا به طور کلي به پذیرش ارزش ها 

و هنجارهایي که منشأ اجتماعي دارند، قائل نیستید؟

فرق است بین »ارزشــي کردن« و »اجتماعي کردِن« افراد به عنواِن پروژه، و 
»ارزشي شدن« و »اجتماعي شدِن« افراد به عنواِن پروسه.

دربارة ایــن تمایز به تفصیــل در کتاب »آسیب شناســي تربیت اجتماعي« 
)اجتماعي کردن، مانع اجتماعي شدن است( سخن گفته ام.

 تفاوت اجتماعي شدن و اجتماعي کردن چیست؟

در اجتماعي کردن، فرد، کنش پذیر و فعل پذیر است و در اجتماعي شدن، او 
کنش گذار فاعلي است. در اجتماعي کردن، سازش و پایش حاکم است اما در 

اجتماعي شدن، زایش و رویش حاکم است.

 مدرســه در نظام آموزش رســمي چه نقش و جایگاهي دارد؟ مدرسۀ 

زندگي یا زندگي مدرسه اي؟

ما به جاي اینکه مدرســه را کانون زندگي خالقانه کنیم، زندگي را در زندان 
مدرسه از خالقیت باز داشته ایم.
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۵. تعلیم وتربیت آسیب زا
 تعلیم وتربیت آسیب زا کلي ترین نتیجه گیری شما از مجموع نقدهایي است 

که بر نظام تربیت رسمي دارید.

 نسبت اندیشۀ تعلیم وتربیت آسیب زا با »مدرسه زدایي از جامعه« ایلیچ، و 

»فرهنگ سکوت« فریره چیست؟

نســبتي مســتقیم دارند؛ زیرا ایلیچ معتقد اســت: »زماني که درِ مدارس باز 
مي شــود، درِ تعلیم وتربیت بسته مي شود«! یعني به محض اینکه تربیت رسمي 
شود، تربیت تعطیل مي شود؛ و پائلو فریره می گوید: »قدرِت آموزش، در ضعف 
آن است«؛ یعني هرقدر نقش و مداخلة ما در آموزش ضعیف تر بنمایاند، نقش 

و مداخلة دانش آموز در خلق و کشف دانش بیشتر مي شود.  

 آیــا با همان نــگاه انتقادي، مدرســه و نظام تربیت رســمي را عامل 

توسعه نیافتگي افراد و جامعه مي دانید؟

بله، آموزش وپرورش با »توســعة تکاثرِي« )بــرون زا و عاریه اي( خود، مانع 
»توسعة کوثري« ) درون زا و طبیعي( افراد و جامعه مي شود:

 )عقل جزوي عقل را بدنام کرد، کام دنیا َمرد را ناکام کرد! 
ما بعضاً به نام توسعه، انسداد را دامن مي زنیم و به نام رشد و ترقي، انحطاط و 
انحراف را ترویج مي کنیم و به نام پیشرفت، آهنگ پسرفت را مي نوازیم و مي تازیم.

 تفاوت ها و تمایزات، و اشتراکات شما با صاحب نظران انتقادي چیست؟ 

کجا به آن ها نزدیک می شوید و کجا از آن ها فاصله مي گیرید؟

اغلب این تفاوت ها و تمایزها به شــکلي آشکار در آثار منتشر شده مشهود 
است. آنچه عیان است چه حاجت به بیان است؟ از لحاظ تفاوت ها و تمایزها 
در جایي از آن ها دور مي شوم  که بسیار به آن ها نزدیک مي شوم و در جایي به 

آن ها نزدیک مي شوم که به شدت فاصله مي گیرم.
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6. چه باید کرد؟ )چه نباید کرد؟( 

درســت ترین اقدام، متوقف کردن نادرســت ترین اقدامات است؛ مؤثرترین 
روش ها، حذف نامؤثرترین روش هاست؛ بهترین الگو براي تغییر نظام آموزشي، 

مهندسي وارونة همین نظام آموزشي است!
گفت ُدردت چینم  او خود ُدرد بود      مات بود ار چه به ظاهر بُرد بود!

 آسیب شناســي گام اول اصالح نظام تربیتي و هدِف اصلي اصالح است. 

پیشنهاد شما براي اصالح وضع موجود چیست؟

نخســتین گام اصالح نظــام تربیتي، اصالح انگاره هــا و پیش فرض هاي ما  
نسبت به امر آموزش و تربیت است.

تا زماني که تصور ما از آموزش، »یاد دادن« است، هیچ گاه »یادگیري« رخ نمي دهد 
و تا زماني که تصور ما از تربیت، شکل دادن است، »شکل یافتن« اتفاق نمي افتد.

 بدون آنکه ارزش آسیب شناسي شما را نادیده بگیریم، به نظر مي رسد هنوز 

در مرحلۀ آسیب شناسي هستید و به راه حل مشخصی نرسیده اید.

من چو »ال« گویم مراد »ااّل« بود! همین که بدانیم تربیت چه چیز نیســت و 
چگونــه رخ نمي دهد، معناي حقیقي تربیت رخ مي نماید و خودبه خود تربیت 
جریان مي یابد: َفَمن یَکُفر بِالّطاغوِت َو یُؤمِن بِاهللِ؛ همین که به آنچه خدا نیست 
کافر شود، آن گاه ایمان به خدا پدیدار مي گردد. مشکل اصلي این است که حق، 

حجاب حق شده و تربیت مانع تربیت گشته است.

 آنچــه ما از آن به عنــوان راه حل یاد مي کنیم بیشــتر ناظر بر اصالحات 

ساختاري است اما گویا شــما به طور کلي از ساختارها بریده و کنشگران را 

هدف قرار داده اید.

بلــه. دقیقًا، چون ما بــه جاي تحول در جریان ها، در پــي تغییر در مجاري  
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هستیم؛ به جاي تغییر ریشه ها به تغییر شاخه ها بسنده کرده ایم و به جاي تأویل 
کنش ها به تغییر و تعمیر ساختارها همت گماشته ایم.

کرده اي تأویل، حرف بکر را، خویش را تأویل کن ني ذکر را

 راه حل هاي فردي شــما تا چه اندازه در حل این مشکالت ساختاري توانا و 

مفید است؟

اجتماعي ترین راه حل ها در تربیت، فردي ترین راه حل هاست و بالعکس. اگر 
فرد تغییر کند، جهان تغییر مي کند: جان چو دیگر شد جهان دیگر شود؛ إَِنّ اهللَ 

ال یَُغیُِّر َما بَِقْومٍ َحتَّی یَُغیُِّروا َما بَِأنُفِسهِْم.

 در دنیاي کوچک شدة به هم پیوسته و در فضاي رسانه اي و جهاني شده، 

راه حل هاي فردي و کنش گرایانه چقدر ممکن و مقدورند؟

اتفاقًا در این »جهاِن خانه شــده« و »خانة جهان شــده« است که مي توان با 
کنشگرِي فردي به تغییر کنش هاي اجتماعي امیدوار شد.

 بین راه حل هاي فردي و ساختاري چگونه پیوند برقرار کنیم؟

اگر راه حل ها واقع بینانه و اصیل  باشند خودبه خود با ساختارها پیوندي اصیل 
مي یابند. روش ها از منش ها زاده مي شوند.

 از منظر آسیب شناسي تربیت دیني، چرا گاهي دین پذیري به دین گریزي و 

سپس دین ستیزي تبدیل مي شود؟

چون ما همواره به جاِي »دین یابــي« از درون، به دنباِل »دین دهي« از بیرون 
هســتیم و به جاي انتخاب رویکرد »فرایند دیني شدِن« افراد، رویکرد »پروژة 
دیني کردن« آن ها را برگزیده ایم. این گونه اســت که دین گریزي و دین ستیزي 

در پوشش تبلیغ و ترویج دین گسترش مي یابد.
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 چگونه دیني کردن افراد مانع دیني شدن آن ها مي شود؟

همان گونه که شکوفاکردن بیروني غنچه مانِع شکوفا شدن دروني آن مي شود 
و راه بردن کودک، مانع راه افتادن او مي شود و تزریق مرفین به بدن، مانع تولید 

آنکفالین در مغز مي شود!

 چرا بین آنچه قصد مي شود و آنچه دانش آموزان کسب مي کنند، تضاد و 

تفاوت هست.

پاســخ این پرسش در رمز گشایي از آیة »یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُوا لَِم تَُقولُوَن ما ال 
تَْفَعُلوَن«  نهفته اســت؛ زیرا بین آنچه مي اندیشیم و مي گوییم، با آنچه هستیم و 
عمل مي کنیم نه تنها همبســتگي مستقیم وجود ندارد بلکه برخي اوقات رابطه 

معکوس است.

 در جایي گفته اید که بزرگ ترین مانع احیاي انگیزه، ایجاد انگیزه اســت! 

مقصود چیست؟

زماني که لذت دروني )عشــق به دانستن( به لذت بیروني )حرص دریافت 
جایزه( تبدیل مي شــود، شــوق دروني جاي خود را به محرک هاي خوشایند 

بیروني مي دهد و »مرگ انگیزه« در بستر »ایجاد انگیزه« رخ مي دهد. 

 از تیمز و پرلز چه راه حل هاي آموزشي و تربیتي ای حاصل مي شود؟

راه حل هــاي علمــي و پژوهــش محور به جــاي راه حل هاي شــخصي و 
ســلیقه محور. یافته هاي تیمز و پرلز نشان مي دهد که عوامل درون فردي مانند 
انگیزه و نگرش و عشــق به کیفیت یادگیري بسیار مهم تر از عوامل برون فردي 

نظیر مسابقه و مقایسه و نمره و رتبه و جایزه و کمیّت یادگیري است. 
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گفت: مرا سه مصیبت درافتاده است که هریک از دیگری صعب تر!
گفتند کدام است؟

گفت: آنکه حق از دلم برفت!
گفتند ازین سخت تر چه بَُود؟

گفت: آنکه باطل به جای حق بنشست!
گفتند سیم چه بَُود؟ 

گفت: آنکه مرا درد این نگرفته اســت که عالج و درمان آن کنم و چنین 
فارغ نباشم!!۱.

و امــا بعد... گویا ما را نیز در این زمانه و زمینه، ســه مصیبت شــدیده در 
افتاده اســت که هریک از دیگري صعب تر و هولناک تر است؛ یکي آنکه، آنچه 
بــه نام تربیت دیني انجام مي دهیم بعضــًا از هرگونه اصالت ایماني و حالوت 
قلبي خارج اســت و صرفًا به ظواهر و شــعائر و مناسک، بدون معنا و گوهر 
و  باطــن آن ها اکتفا کرده ایم و دو دیگر آنکــه به جاي ترویج و تحکیم روح 

١. تذكرئ االولیاء. ذکِر شیخ ابوبکر شبلي.

سخن فرجامین

ما را سه مصیبت درافتاده است!
)مصیبت نامة تربیت دینی(
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واالي آموزه هــاي دینــي و تبلیِغ ارزش هاي زیباي اخالقي و نمایش شــکوه 
فضیلت هاي الهي، ناخواســته و ناخودآگاه به توسعه و تقویت روح بي دیني و 
فضاي دین گریزي و حتي دین ستیزي در میان نسل جدید دامن مي زنیم و سوم 
آنکه به شکلي ناباورانه از عواقب هولناک این وارونه کاري هاي ویرانگر نه تنها 
هیچ باکي نداریم بلکه بدتر از آن، فارغ البال و آســوده حال، در حال تشدید و 
تحکیم این اقدامات زیان بار خود هستیم. این سه مصیبت، که به راستي هریک 
از دیگري صعب تر است، به قدري فراگیر شده که دیگر احساس نمي شود و به 
قدري طبیعي جلوه مي کند که هیچ عزم و اراده اي براي درمان آن پدید نمي آید 
و به قدري آشکار شده است که دیده نمي شود و به قدري تکرار شده که ابراز 
نمي شود و این وضعیت از هرســه مصیبت وارده دردناک تر و غمبارتر است، 
اما شــگفتا که دیگر هیچ گیرندة حسي قادر به دریافت و ادراک  آثار پنهان و 

آشکار این مصایب سه گانه نیست.
اکنون زمان آن رسیده است که بي محابا از این مصایب ناگفته و فجایع نادیده 
پرده برداریم و با دیدة تابناک اما با اندوه و حسرت هولناک از خود بپرسیم که 
چرا بعضًا راه تربیت دیني را وارونه رفته ایم و مي رویم و به جاي احیاي دین و 
ابقاي ارزش هاي دیني، روح و جان دین الهي را قرباني روش هاي آســیب زاي 
خود کرده ایم و مي کنیم؛ بي آنکه از این کردة خود اندکي احســاس گناه و خطا 

و ندامت داشته باشیم؟
گویا آنچه را در پي تقویت آن هســتیم ناخواســته تضعیف مي کنیم و آنچه 
را درصدد توسعه و ترویج آن هســتیم، ناخودآگاه محو و نابود مي کنیم. گویا 
هرچه در این چهل ســال تالش کرده ایم تا پیکــرة زیباي تربیت دیني را فربه 
کنیم، برعکس به نازیباسازي آن همت گمارده ایم. به قول مولوي: گندم اعمال 

چل ساله کجاست؟
ما در این انبار گندم می کنیم
گندم جمع آمده گم می کنیم
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می نیندیشیم آخر ما به هوش
کین خلل در گندم است از مکر موش

موش تا انبار ما حفره زده ست
وز فنش انبار ما ویران شده ست
اول ای جان، دفِع شّر موش کن

وانگهان در جمع گندم کوش کن
گرنه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست 

ریزه های صدق هر روزه چرا
جمع می ناید در این انبار ما

پس بجاست که براي پیشگیري از این آفت خانمان برانداز دست به کار شویم 
و با شناخت و آگاهي از عواقب این روش هاي آسیب زا اقدام به تغییر رویه و 

دگرگوني دیدگاه هاي خود کنیم.
سخن بر سر آن نیست که »چرا« تعلیم وتربیت دیني ما این چنین است بلکه 

مسئله اصلي این است که »چگونه« این چنین شد.
سخن بر سر این نیست که اکنون چه »باید« کرد تا حس دیني در نسل جدید 
جان بگیرد بلکه مســئلة مهم این است که چه »نباید« کرد تا آنچه فطرتًا دارند، 

بي جان نگردد.
ســخن بر سر آن نیســت که براي تربیت دیني افراد چه روش هایي را باید 
عمیقًا »تجویز« کرد بلکه مســئله اصلي این اســت که باید از کدام روش هایي 
 کــه تاکنون به آســیب و تخریب و تخفیف حس دیني منجر شــده اســت، 

شدیداً »پرهیز« کرد.
ســخن بر ســر آن نیســت که کدام طرح و برنامه، و کدام سازمان و نهاد و 
کدام نظریه و رویکرد بهتر مي تواند در پرورش و تقویت دین و دین داري مدد 
رساند بلکه مسئله اصلي این است که اکنون باید از کدام طرح و برنامه و کدام 
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ســازمان و نهاد و کدام نظریه و رویکرد دست کشید تا بیش از این به ساحت 
ارزش هاي اخالقي و دیني آسیب وارد نشود؟

ســخن بر سر آن نیســت که چرا اهداف اسناد باالدســتي و در رأس آن ها 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش در مورد تربیت دیني و اخالقي به اجرا 
درنیامده بلکه مسئلة اصلي این است که آیا مي توان با همان نیروهایي که خود 
بعضًا عامل این نابســاماني و آسیب زایي در تربیت بود ه اند، اقدام به تحول در 
نظام آموزشــي نمود و آیا مي توان بدون وجود نیروي انساني تحول خواه، امید 

تحول خواهي و تحول زایي در نظام آموزش داشت؟
سخن بر سر آن نیست که چگونه باید عوامل انگیرشي و رغبت افزا را نسبت 
به احکام و مناســک دیني در مدارس افزایش داد بلکه مسئلة اصلي این است 
که چه عواملي در داخل مدرســه موجب کاهش رغبت و انگیزه دانش آموزان 

به این امور شده است؟
سخن بر سر آن نیست که چرا اغلب والدین و دانش آموزان به جاي توجه به 
جنبه هاي پرورشي و نگرشي و مهارتي، بر دروس آموزشي و ذهني متمرکزند 
بلکه مسئلة اصلي این است که چگونه مي توان مالک هاي ارزشیابي و گزینشي 
در نقطة پایاني و ایســتگاه خروجي مدارس را، همانند کنکور، براي ورود به 

آموزش عالي تغییر داد.
ســخن بر سر آن نیست که چرا غول کنکور و کیش معدل گرایي، مانع رشد 
و پرورش سایر ابعاد وجودي نسل جدید در ابعاد اخالقي و دیني و عاطفي و 
مهارتي شــده بلکه مسئلة مهم تر این است که قبل از هر چیز، چگونه مي توان 
فرهنگ »مسابقه« و »مقایســه« را جایگزین فرهنِگ رفاقت بالنده نمود و نگاه 

همدالنه و مشفقانه را جایگزین رقابت فرساینده و مضطربانه کرد؟
ســخن بر سر آن نیســت که چرا برخي دانش آموزان و دانشجویان، نسل به 
نســل، نسبت به گذشــته از نظر تخلق به اخالق دیني و تقرب به فضایل الهي 
روند کاهشي دارند بلکه مســئلة اصلي این است که چرا نظام آموزشي، آنچه 
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را این نســل جدید فطرتًا با خود آورده بود، به تدریج در خالل تعلیم وتربیت 
رسمي نابود کرده است؟

ســخن بر سر آن نیســت که چرا بین آنچه در اهداف دیني »قصد« مي شود 
با آنچه در ســطح رفتار فردي و اجتماعي »کسب« مي شود فاصلة چشمگیري 
وجود دارد بلکه مســئلة اصلي این است که چرا بعضًا این رابطه )اهداف قصد 

شده و رفتارهاي کسب شده( معکوس و منفي مي شود.
 سخن بر سر آن نیســت که چرا دین و اخالق کاماًل»سیاسي« شده اند بلکه 
مسئلة اصلي این اســت که چرا »سیاست«، به طور کامل دیني و اخالقي نشده 

است؟
ســخن بر سر آن نیســت که چرا اهتمام بلند و شایسته اي براي ایجاد تغییر 
بنیادین در بینش ها و روش هاي تربیت دیني نمي شــود بلکه مسئلة مهم تر این 
اســت که چرا برخي به قصد و نیت تحول، در پي جا انداختن همان بینش و 

روش ضد تحول به شکلي بدتر و آسیب زاتر هستند؟
سخن بر سر آن نیست که چرا »پرورش« مقدم بر »آموزش« نیست و »تزکیه« 
بر »تعلیم« پیشي نگرفته بلکه مسئلة مهم تر این است که چرا مي خواهند به نام 

این تحول، تزکیه و پرورش را نیز آموزشي و مدرسه اي کنند.
ســخن بر ســر آن نیســت که چرا وجه غالب فعالیت هاي مدرسه به امور 
آموزشي و کسب نمره و معدل درسي اختصاص یافته بلکه مسئلة اصلي تر این 
اســت که چرا مي خواهند امور دینــي و اخالقي را نیز در قالب نمره و رتبه و 

امتحان رسمیت بخشند؟
ســخن بر سر آن نیست که چرا فلسفه و مباني نظري تعلیم وتربیت ما بعد از 
چهار دهه همچنان غرب زده )غروب معنا در وجود( و سکوالر )جدایي روح 
دین از کالبد دین( مي نماید بلکه مسئلة اصلي این است که چرا همان اندیشه اي 
که در نقد این نظام در پي دیني کردن )و نه دیني شدن( تعلیم وتربیت به شکل 
رســمي و درسي است، ناخواسته موجبات این غرب زدگي و سکوالر شدن را 
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فراهم مي آورد۲؟
ســخن بر سر آن نیســت که چرا آنچه را آموزش مي دهیم و تبلیغ و ترویج 
مي کنیــم و جایزه و پاداش برایش قائل مي شــویم از تیررس توجه و گرایش 
و عالقة قلبي دور مي شــود بلکه مسئلة اصلي این است که چرا آنچه را پنهان 
مي کنیم تا مبادا دیده شود، به تمامي دیده مي شود و آنچه را که به شدت تأکید 
مي کنیم که مبادا بخوانند، عمیقًا مي خوانند و آنچه را که عمیقًا سفارش مي کنیم 
تا مبادا بشنوند، به خوبي مي شنوند و آنچه را که دائمًا تصریح مي کنیم تا بدانند، 

از اساس توجهي به آن نمي کنند!؟
و باالخره، ســخن بر ســر آن نیست که چرا بعد از گذشــت چهار دهه از 
حاکمیــت تعلیم وتربیت اســالمي در مدارس و دانشــگاه ها، مــا به آنچه که 
مي خواستیم برسیم بعضًا نرسیده ایم، بلکه مسئلة اصلي این است که چرا برخي 
از چیزهایی را که به شدت مراقب بوده ایم محقق نشود، بي کم و کاست محقق 
شــده اســت و برعکس، چرا به آنچه عمیقًا تــالش مي کرده ایم به آن نزدیک 

شویم، به شدت از آن دور شده ایم!؟ 
آیا زمان آن نرسیده است که بین آنچه در اهداف و برنامه ریزي هاي تربیتي و 
فرهنگي »قصد شده« و آنچه در عمل و رفتار توسط نسل جدید »کسب شده« 

است، هوشمندانه تجدیدنظر بنیادي کنیم؟
آیا زمان آن نرسیده است که به یک »انقالب نگرشي« و »نگرش انقالبي« در 
تربیت دیني دســت بزنیم تا همة نگرش هاي انجمادي و تحجري و سکوالري 

به دین، محو و نابود شود؟ 
آیا زمان آن نرسیده است که بعد از این همه آزمون و خطاي زیان بار، رابطة 
»هزینه« و »فایده« و »درون داد« و »برون داد« با توجه به این همه سرمایه گذاري 

۲. مقصود از غرب گرایي در اینجا توجه به غرب جغرافیایي نیســت بلکه غرب وجودي اســت. »مســئلة غرب 
و تضاد با غرب از آغاز انقالب تا امروز مطرح بوده و تصور عمومی این اســت که دورة ستم شــاهی، که دورة 
غرب زدگی بود، با انقالب اســالمی ایران ســپری می شــود و یک تمدن ناب اسالمی ظهور می کند ولی چرا این 
اتفاق نیفتاد و حتی احساس نوعی پیشروی در بطن و سبک زندگی اجتماعی ما به سمت غرب بیشتر دیده شد. 
این بدان علت اســت که تا زمانی که غرب وجودی در درونمان فعال اســت، ما حریف غرب بیرونی نمی شویم. 
بخشی از وجود ما، که نفس اماره است و ما را به تباهی سوق می دهد، غرِب وجود ماست و آن قسمتی که نفس 
مطمئنه اســت و ما را به صراط مستقیم هدایت بخش، روشــن و شرِق وجود ماست. در طول تاریخ، همیشه این 

موضوع در جریان بوده است )رجبي، ١٣97(.
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در نهادها، مراکز، ســازمان ها، بنیادهاي دیني، فرهنگي و تربیتي بررسی شود و 
به این پرســش پاسخ دهد که تا چه اندازه به اهداف از پیش تعیین شده دست 

یافته ایم؟ 
به راســتي چه مي توان گفت در حق کسي که به نام »درمان«، درد مي افزاید 
و به قصد »مرهم« گذاشــتن، نمک به زخم مي پاشــد و به نام »یاریگري«، کار 
دشــمن را مي کند و به نام »رفِع موانع«، سد راه مي شود و به نام گسترش حق، 

شبه حق را گسترش مي دهد؟
به راستي چه مي توان گفت در حق کسي که خود، حجاب حق شده است و 
چه مي توان کرد در درمان کسي که خود، عامل درد افراد است و آنگاه در پي 
درمان همان افراد دردمند است؟ چه مي توان گفت دربارة گفته هاي آن کس که 
خودش منبع دین گریزي است و در همان حال در پي دیني کردن افراد است؟ 
و چه مي توان اندیشید درباره کسي که اندیشه هایش مانع اندیشیدن دربارة دین 

است و آنگاه مي خواهد که اندیشة افراد، دیني شود؟
 و چه روشي مي توان در پیش گرفت در مورد آنکه روشش در تربیت دیني، 
دین زدایي از روح و روان آدمي اســت و در عین حال خواهان توســعة همان 

روش ها در تربیت دیني است؟ 
چــه مي توان گفت دربارة دین داران بي دیني کــه دین ظاهري آن ها حجاب 
باطن بي دینشان شده است و به نام دین دهِي ظاهري مانع دین یابي دروني افراد 

مي شوند؟
 چه مي تــوان گفت دربارة برخي مراکز و مؤسســات و ســازمان هایي که 
تبلیغاتشــان ضدتبلیغات است و به رغم مشاهدة نتایج معکوس تبلیغات خود، 
همچنان در توسعه و گســترش اقدامات ضددیني خویش تالش مي ورزند و 
بودجه هاي هنگفت درخواســت مي کنند و هر ســال بر تشکیالت و امکانات 

آسیب زاي خود مي افزایند؟
چه مي توان گفت دربارة مبلغان خیرخواه و دلسوزي که با همة نیرو و اهتمام 
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خود به تبلیغ دین مي کنند اما نه تنها در افزایش حس دیني و تعمیق ارزش هاي 
دیني منشــأ اثر نیستند بلکه در برخي موارد بر نگرش افراد نسبت به دین تأثیر 

منفی نیز مي گذارند؟
مسئلة این اســت که ما مي خواهیم به واسطة کساني که خود بعضًا عامل و 
خالق مشکالت تربیتي و توسعه فرهنگ بي دیني افراد شده اند، دست به تحول 
و اصالح در برنامه ها و روش هــاي تربیت دیني بزنیم؛ ما مي خواهیم با همان 
اندیشه ها و روش هایي که به تضعیف حس دیني نسل جوان منجر شده است، 
به تربیت دیني و احیاي ارزش هاي اخالقي براي رســیدن به مراتبي از حیات 

طیبه بپردازیم!
مــا مي خواهیــم بــا همــان پیش فرض هــاي ضددینــي، تعلیم وتربیــت 
دینــي کنیم. مي خواهیــم بدون تغییــر در انگاره هــا و نگره هــاي دیني در 
خــود، به تغییــر انگاره هــا و نگره هاي دیگــران اقدام کنیــم؛ مي خواهیم از 
طریــق همــان دیدگاه هایي کــه موجب دین گریزي افراد شــده اســت، به 
 تغییــر دیدگاه هــا براي ترغیــب افراد به دیــن همت گماریــم؛ مي خواهیم 
به وســیلة همان سیاســت گذاران و مدیران و مؤلفاني که بعضًا با دیدگاه هاي 
غیرفطري و روش هاي غیرعلمي خود مانع ظهور و شــکوفایي اســتعدادهاي 
معنوي دانش آموزان شــده اند، اقدام به تربیت دیني و پرورش اخالق و ایمان 
دانش آمــوزان کنیــم؛ مي خواهیم با حفظ همان دیدگاه هــا و همان روش ها و 
نگهداشــت همان نیروهایي که خود عامل رکود و پس افتادگي و درجازدگي 
و واپس گرایي و غرب گرایي و کنکورمداري و رقابت گرایي در نظام آموزشي 
شده اند، اقدام به تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش کنیم؛ بي آنکه از خود 
بپرســیم عوامل اصلي این تحول چیست و مخاطبان اصلي این تحول کدام اند 
و نقطة عزیمــت این تغییر بنیادین از کجاســت و ابزارها و مالک هاي پایش 
این تحول چیســت و در کدام عامل یا عوامل باید تغییر بنیادین ایجاد شود تا 

مقصود حاصل گردد؟
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اکنون پرسش پرپیچش این است که مگر مي شود با عوامل آسیب زا، اقدام به 
آسیب زدایي کرد و با روش هاي دین گریزانه اقدام به دین گرایي کرد؟ 

 مگر مي شــود با حفظ همان نگاه هاي انجمــادي و تقویت همان تفکرات 
انســدادي و رواج همان روش هاي انحطاطي دســت به تحــول بنیادین براي 
رسیدن به مراتبي از حیات طیبه زد؟ مگر مي شود با خون، خون را شست؟ مگر 
مي شــود با عقب َروي، آهنگ پیشروي را نواخت؟ مگر مي شود با پایین رفتن، 
سوداي باالرفتن داشت؟ مگر مي شود با نگاه ایستا، تحول و پویایي ایجاد کرد؟ 
مگر مي شود با ذهن تاریک، نورافشاني کرد؟ مگر مي شود با اندیشة بسته، افق 
گشــایي کرد؟ مگر مي شود با فقدان جان و هســتي، دیگران را هستي و جان 
بخشید و با ابر بي بار، باران فراگیر بارید؟ مگر مي شود با ذات نایافته از هستي، 

هستي بخش دیگران شد؟ 
ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که شود هستی بخش؟
خشک ابری که بود زآب تهی

ناید از وی صفِت آب دهی
چگونــه رودخانه اي که آب ندارد، قادر به آبیاري ســرزمین هاي خشــک 
مي شود؟ چگونه دل مردگان و افسردگان قادر به زنده کردن و شاد نمودن دل ها 
هســتند؟ چگونه دین نمایان بي ایمان مي تواننــد روح دیني و ایمان الهي را در 
افراد پرورش دهند؟ چگونه مي توان بدون برخورداري از حیات طیبه، دیگران 

را به مراتبي از حیات طیبه نزدیک گردانید؟ 
بي گمان، فقط آن کس که در مســیر حیات طیبه قرار گرفته و به کمال روحی 
دســت یافته باشد، می تواند دیگران را نیز در این مسیر متعالي یاري دهد. فقط 
آن کس که از نظر نوع بینش و منش و روش و کنش به تحول بنیادین رســیده 
اســت مي تواند زمینه ساز تحول در دیگران باشد. آیا بدون وجود چنین عوامل 

تحول زا و تحول خواه مي توان به تحول بنیادین اقدام نمود؟ 
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پس، آن که با سالح دیانت و به نام دین پروري علیه دیانت و دین گرایي اقدام 
مي کند بســیار خطرناک تر از کسي اســت که با سالح کفر و شرک و بي دیني، 
علیــه دین و دیانت اقدام مي کند. آنکه به نام تربیت دیني، دین گرایان فطري را 
از تربیت دیني دور مي ســازد بسیار پرخطرتر از کسي است که با قصد و نیت 

آشکار در پي دین ستیزي و دین زدایي از جامعه است. 
پــس، شــناخت عوامل بازدارنــدة تربیت دینــي به همان انــدازة »عوامل 
تســهیل کنندة« آن مي تواند ما را در کشــف و درک روش هاي تربیتي سازنده 
یاري کنــد. اگر این عوامل از جنبه هاي مختلف و در ابعاد دروني و بیروني با 
ذکاوت و بصیــرت مورد تجزیه و تحلیل عمقي قرار نگیرند چه بســا آن  چه 
به نام تقویت حس دیني به کار گرفته مي شــود، خود مانعي در برابر توسعه و 

تعمیق دین داري از درون باشد.
انسان لزومًا با آموختن اندیشــه هاي دیني دین دار نمي شود بلکه وقتي خود 
شــخصًا به حوزة تجربه شــده وارد شــد و قلبًا آن را تعقل کرد، دین آگاه و 
دین باور مي شــود. در غیر این صورت، مشمول این آیة قرآن مي شود که »لهم 
قلوٌب ال یفقهون بها«. به همین سبب است که موالي متقیان در فرازي از نیایش 
شــگفت انگیز مي فرماید: »الهی هب لی قلبًا عقوالً و لســانًا سؤوال«؛ خداوندا، 
بــه من قلبــی خردورز و زباني پرسشــگر عطا بفرما و این تعبیــر به زیبایی، 
نشان دهندة اتحاد عقل و عشق در عرفان شیعی به قصد دل آگاهي و ذهن ورزي 

مؤمنانه است.
ایمان دیني پدیده ای قدســي و نوراني و شــهودي است؛ نوری که بر قلب 
مؤمنین متجلی می شــود. این نور از جنس وجود است نه ماهیت. این نور در 
همة ابعاد وجودی انســان پرتوافکني مي کند؛ به شرط آنکه سعي نکنیم آن را 
به صورت مفاهیم ذهني و آموزشي فرو بکاهیم. اگر این چنین شد، باید بدانیم 
که با دســت خود ریشة دین و ایمان را از خاستگاه قلبي اش خارج کرده ایم و 
دیگر چیزي جز مجموعــه اي از مفاهیم کالبدي و معاني ذهني باقي نمي ماند؛ 
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زیرا هر عملي که بدون بصیرت انجام شــود نه تنها ما را به مقصد نمي رســاند 
بلکه از مقصد دور مي سازد،

گو بدو چندان که افزون می دود
از مراد دل جداتر می رود

»جاهدوا فینا« بگفت آن شهریار
»جاهدوا عنا« نگفت ای بی قرار

این وارونه َروي و وارونه کاري ما را به یاد این حدیث بیدارگرانه و تکان دهنده 
ِریِق،  ائِِر َعَلی َغیِْر الَطّ از امام صادق )ع( مي اندازد: »الَْعامُِل َعَلی َغیِْر بَِصیَرئٍ َکالَسّ
یِْر إاَِلّ بُْعداً«: کسي که بدون بینش ورزي، کنش ورزي مي کند  اَل یَِزیُدُه ُسْرَعئُ الَسّ
مانند رهروی است که در غیر مسیر گام برمی دارد. او هر چه سریع تر سیر کند 

از مقصد دورتر می شود٣.
این وارونه َروِي شــتابنده گرچه با نیت خیرخواهانه همراه است، نتیجه اش 
شرارت بار است و به دور شدن از مقصد منجر مي گردد، اما آن کس که با چشم 
قلب می بیند و با تدبیر عقل عمل می کند، باید از همان آغاز به عاقبت کار خود 
و نتیجه اي که به بار مي آورد بیندیشد که آیا آن عمل به سود اوست یا به زیان 
او؛ اگر به سود اوســت ادامه دهد و اگر به زیانش می باشد از عمل باز ایستد. 
این عاقبت نگري باعث مي شــود که به جاي آنکه در تونل نگاه هاي مســدود 
خود گرفتار شــود، سپهر دید خویش را به پیامدهاي عمل خود معطوف کند. 

به همین دلیل امام )ع( مي فرماید:
»َفالنَّاِظُر بِالَْقْلِب، الَْعامُِل بِالْبََصِر، یَُکوُن ُمبْتََدأُ َعَملِِه أَْن یَْعَلَم: أََعَمُلُه َعَلیِْه أَْم لَُه؟! 

َفإِْن َکاَن لَُه َمَضی فِیِه و إِْن َکاَن َعَلیِْه َوَقَف َعنُْه«:
امام )ع( شرط پیروزی را سه چیز شمرده است که هر سه از شاخه های علم 
و دانش اند؛ اندیشیدن در اصل کار، و عمل کردن با بصیرت و آگاهی، و مطالعه 

دربارة نتیجه آن کار که آیا به سود است یا زیان.
درست است که گفته شده »إِنََّما اْلَْعَماُل بِالنِّیَّات۴« اما در جاي دیگر تصریح 

٣. اصول کافی، جلد اّول، صفحه ۴٣.
۴. مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، ج 67، ص ۲١١.
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شده است که »إنما العمال بخواتیمها۵«: میزان در اعمال فقط به پایان آن هاست. 
پیش بیني عاقبت کار نیازمند بصیرت اســت و بصیــرت  یعني پایان کار را از 
همان نقطة آغاز دیدن. »انســان بصیر« کسی اســت که از مقام آخرت به امور 

مي نگرد. 
در واقع، افراد دانا و نادان هر دو در تالش اند؛ ولی دانا چون در جادة اصلی 
حرکــت می کند، لحظه به لحظه به مقصد نزدیک تر می شــود، و نادان چون در 
بی راهه گام برمی دارد، لحظه به لحظه از مقصد دورتر می شــود و به تعبیر دیگر 

تالش هایش نتیجة معکوس دارد.
از رســول خدا )ص( تعبیر جالب دیگری با همین مضمون نقل شده است: 
ا یُْصلُِح«؛ کسی که بدون آگاهی  »َمْن َعِمَل َعَلی َغیِْر ِعْلم َکاَن َما یُْفِســُد اَْکثََر مِمَّ
عملی انجام دهد آنچه را که خراب می کند بیش از آن است که آباد می کند6. 

و در پایان، امام)ع( چنین نتیجه می گیرد و می فرماید: حال که چنین اســت، 
هر شــخص باید بنگرد که آیا )به ســوی مقصد( پیش می رود یا به عقب باز 

می گردد! »َفْلیَنُْظْر نَاِظٌر أََسائٌِر ُهَو أَْم َراِجٌع!«.
این تعبیر نشــان می دهد که افراد نــاآگاه نه تنها با تالش های خود به مقصد 
نزدیک نمی شوند بلکه گاهی با این تالش های کور خود درست در جهت ضد 

آن هدف تعیین شده گام برمی دارند7.
این احادیث نوراني در این فضاي طوفاني، راه گشاي مسیر ما در تعلیم وتربیت 
دیني اســت تا بنگریــم  به چه میزان به آنچه قصــد کرده ایم نزدیک و تا چه 
اندازه از آن دور شــده ایم. به راستي که این روایات ناب، تصویرگر زمانة ما و 
بیم دهندة جامعه ما از آفات ناخواسته اي است که گریبان گیر آن شده است. هر 
یک از این احادیث همچون »دل ضربه هایي کوبنده« و »اتم واژه هایي شکافنده« 
ما را از پیامدهاي اقدامات خود آگاه مي سازد. این پیام هاي معصومانه مي تواند 
ما را از خواب ســنگین جهل و غفلت بیدار کند اما این خواب گران به قدري 

در ما دائمي شده است که بیداري از آن به خوابي دیگر مي انجامد.
۵. بحاراألنوار، ج 9، ص330.

6. همان منبع، جلد اّول، صفحه 44، باب عمل بغیر علم حدیث 3.
7. منبع: شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه، پایگاه اطالع رساني آیت اهلل مکارم شیرازي. 
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 ما باید به »بیداري دیني« و »دین بیدارگرانه« ایماني هشــیارانه بیاوریم، که 
دین داري بدون بینش و بینش بدون دین داري خسارت آور و هالک کننده است 
و لــذا حضرت امیرالمؤمنین)ع( در وصف این گونه افراد مي فرماید: »ُربَّ َعالِم 
َقْد َقتََلُه َجْهُلُه، َوِعْلُمُه َمَعُه اَل یَنَْفُعُه«؛ چه بســیار دانشــمندي که جهلش او را 
کشته، در حالی که علمش با اوست اما به حالش سودی نمی بخشد. این ها همان 
عابدان جاهل و شــکنندگان ســتون دیانت اند که به نام علم و دین مایة خفت 
علم و دین شــده اند و به نام ترغیب مردم به دین موجبات نفرت و انزجار از 

دین را فراهم مي سازند.
برخي از ما بي آنکه بدانیم و آگاه باشیم، به جاي »ترغیب به دین« ممکن است 
»ترهیب از دین« کنیم؛ به جاي درمان بیماري، به شــدت بیماري مي افزاییم؛ به 
جاي نوشدارو، نیشداروي زهرآگین را مي خورانیم و به جاي آباداني و عمارت، 
به ویراني و خســارت دامن مي زنیم و نــام آن را اصالح و تربیت مي گذاریم. 
آنچه را خداوند به امانت در وجود فرزندانمان به ودیعه نهاده است با نیت خیر 
و اراده اي دلسوزانه ویران کرده، عمارت فطرت را به ویرانه اي تبدیل مي کنیم؛ 

به قول مولوي:
گفت هر دارو که ایشان کرده اند

آن عمارت نیست، ویران کرده اند
بي خبر بودند از حال درون

استعیذ اهلل مما یفطرون
هر روش و رویه اي که براي تربیت و اصالح به کار مي گیریم به جاي بهبود 

و ارتقا، ویراني و افتضاح به بار مي آورد.
البته ذکر این نکته ضروري است که قصد ما در اینجا سیاه نمایي از وضعیت 
تعلیم وتربیت موجود نیست بلکه مراد، واقع نمایي از بخش سیاهي است که با 
قصد تربیت دیني، حس دیني را نابود مي سازد و به نام آسیب زدایي از تربیت، 

عین آسیب مي شود. به قول مولوي: 
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بند چشم اوست هم چشم بدش
عین رفع سّد او گشته سدش

بند گوش او شده هم هوش او
هوش با حق دار، ای مدهوش او

پس در اینجا مقصود این است که آنچه را که در تربیت دیني قصد مي کنیم، 
با بصیرت دیني بنگریم تا از آن قصد نیک به ســرانجام نیک برسیم، اما زماني 
کــه قصد نیک به فرجامي ناروا مي انجامد، بایــد بنگریم که در این نقطة کور 
)درون داد و برون داد( چه اتفاق هولناکي مي افتد که سرکنگبین، صفرا می افزاید 

عالج و دوا به رنج و حاجت ناروا تبدیل مي شود:
هرچه کردند از عالج و از دوا

گشت رنج افزون و حاجت ناروا
و چگونه اســت که با قصد خاموش کردن آتش، شعله ور شدن آن را دامن 
مي زنیم و با آنکه آب بر آتش مي ریزیم تا خاموش شــود اما خاصیت نفت را 

مي یابد و شعله وري آن را مي افزاید.
از هلیله قبض شد، اطالق رفت

آب، آتش را مدد شد همچو نفت
و این چه نوع وارونه کاري در تربیت دیني اســت که آنچه در پي تقویت آن 
برمي آییم، تضعیف مي شود و آنچه در پي محو آن هستیم، همچون قارچ از هر 

سو سر بر مي آورد و به هر سو کشانده و بالنده مي شود!
شــاید این گونه داوري بي پروا و بازخواني بي پرده و هجوم بي باکانه نسبت 
به تعلیم وتربیت جاري قدري غیرمنصفانه و ناعادالنه باشــد و نشــان از یک 
جهت گیري افراطي و سیاه نمایي غیرواقع بینانه داشته باشد که اثبات درستي آن 
بسیار دشوار بنماید اما گویا براي تحریک خفتگاِن این بیراهه، راهي جز اغراق 
جنون آمیز در این مصیبت جانکاه وجود ندارد که دیده به آنچه نادیده اســت 

بیندوزیم و تا دیر نشده است، از این فاجعة پنهان پیشگیري کنیم. 
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در واقع، مســئلة اصلي که فراتر از این فاجعة پنهان اســت، این اســت که 
هیچ نشــانه اي از این فاجعة هولناک در خود و دیگران احســاس نمي کنیم و 
به نظر مي رســد که همین وارونه کاري آسیب زا یکي از بزرگ ترین خطاها در 
تعلیم وتربیت دیني است که بعضًا ما از روي خیر و دلسوزي مرتکب مي شویم؛ 
بي آنکه به پیامدهاي وحشــتناک آن پي ببریم. همان سخن آغازین که از قول 
شــبلي نقل کردیم که گفت: مرا غم آن نیســت که این درد را عالج کنم! در 
واقع بزرگ ترین گناه در تعلیم وتربیت دیني، فقدان احساس گناه از آسیب هاي 
تربیتي اســت که موجب نابودي و دفن استعدادهاي معنوي و فطري کودکان 
و نوجوانان مي شــود. به بیاني هولناک تر، باید این پرســش پرچالش را مطرح 
کرد که این ذخایر فطري و ســرمایه هاي معنوي به چه گناهي در زیر خروارها 
خاک دفن شده اند؟ به تعبیر قرآن کریم در سورة تکویر آیة 9 »و َوإَِذا الَْمْوُءوَدئُ 
ُســئَِلْت، بَِأيِّ َذنٍْب ُقتَِلْت« آنگاه که از زنده به گور شده پرسش شود به کدامین 

گناه کشته شده است.
کشــتن افراد، فقط نابودکردن جسم آن ها نیست. اي بسا زنده اي که در گور 
جهل و تاریکي دفن باشــد اما به ظاهر زنده باشد و طبق روال معمول زندگي 
کند! و گناه کردن نیز منحصر به دروغ و غیبت و دزدي نیســت بلکه آن پدر و 
مادري که اســتعدادهاي خدادادي فرزند خویش را نادیده مي گیرند و به جاي 
فراهم کردن زمینة شکوفایي فطرت او، صرفًا او را در جهت خواسته هاي خود 
و جبران عقده ها و نیاز هاي فرو خوردة زندگي نازیستة خویش تربیت مي کنند 

نیز مرتکب گناه مي شوند.
آیا زمان آن نرســیده اســت که با یک بازبیني بنیادي در رویکردهاي کالن 
تبلیغي و تربیتي، قاتالن ارزش ها و محو کنندگان استعدادهاي فطري نسل جوان 
شناســایی و از آن ها سؤال شــود که به چه دلیلي این قابلیت ها و سرمایه هاي 
فطري را با جهل و غفلت خود به گور ســپرده اند؟ این جنایت رواني و کشتار 
ارزشــي بیش از کشــتار جســمي و بدني خسارت بار اســت؛ زیرا زماني که 



312

اســتعدادهاي نسل جدید به موقع شکوفا نمي شــود و میراث فطري آن ها در 
انبوه آموزش هاي مشمئزکننده و تبلیغات ضدتبلیغ و روش هاي ضدروش نابود 

مي شود، چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
گنــاه را در اینجــا مي توان به  کارگیری اســتعدادها و نعمت هــای الهی در 
مســیري غیرالهي تفســیر کــرد؛ زیــرا در تعلیم وتربیت دیني اســتعدادها و 
نیروها باید در مســیر شــکوفایی و ارتباط با خدا تعریف شــوند و آن که به 
نام تعلیم وتربیت ناخواســته این ســرمایه هاي فطري را بــا جهت گیري هاي 
 خودخواهانــه نابــود مي کند، مشــمول همین آیة قرآني مي شــود که افراد را 
زنده به گور مي کند اما مصیبت بزرگ این اســت که از این زنده به گور کردن 
هولناک نه تنها هیچ احساس گناهي نمي کند بلکه به آن افتخار نیز مي کند. حال 
آنکه تربیت دیني در ذات خود براي زندگي بخشیدن حقیقي به زندگان است؛ 
آن چنان که در قرآن به صراحت آمده است: »َمن َعمل صالِحًا مِن َذکر اَو اُنثی َو 
ُهو مومن َفلنُحیینه حیوه طیبه َو لنَجزینَّهم بَِاحسن ماکانوا یعَملون«؛ هر آن کس 
از زن و مرد مؤمن را که با ایمان عمل نیک انجام دهد، به حیاتی پاک و طیب 
زنده می کنیم و پاداش بهتر از عملشــان می دهیم )نحــل / 97(. از این آیه به 
روشنی برمی آید که ما دو نوع زندگي داریم؛ »زندگِي مرده« و »زندگِي زنده«! و 
یگانه اکسیر حیات بخش زندگي حقیقي، مستقر شدن در مسیر الهي و ایمان به 
خداوند و انجام دادن عمل صالح اســت و عمل صالح نیز قرار گرفتن در مدار 
صلح و آرامش از طریق هماهنگي عملي با قانون هســتي و تن دادن به تقدیر 
الهي اســت. عالمه طباطبایی در تفســیر این حیات بالنده و زنده مي فرمایند: 
»خدای ســبحان در کالم مجید خود به انسان های الهی حیات جاویدی نسبت 
داده که با مردن ســپری نمی شود و پس از مرگ در تحت والیت خدا محفوظ 
اســت در آن زندگی، سختی و فرسودگی نیست، ذلت و شقاوت وجود ندارد 
و صاحبان آن زندگی غرق در محبت پروردگار و خرســند از تقرب درگاه او 
هســتند و جز با سعادت روبه رو نمی شــوند و در امنیت و سالمت و نشاط و 
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لذتی به سر می برند که با هیچ ترس و خطر و نابودی آمیخته نیست؛ چیزهایی 
را می بینند و می شــنوند که دیگران از آن ها محروم اند و عقل و اراده شــان به 
جایی رســیده که دیگران دست از آن کوتاه داشــته اند. از این روست که باید 

همواره در حفظ و نگهداشت خویشتن در مدار فطرت تالش نمود.
اینکه خداوند در ســورة مائده آیة ١0۵ هشــدار مي دهد که مراقب خودتان 
ُکم َمّن َضَلّ إَِذا اْهتََدیْتُْم إِلَی  باشــید: »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا َعَلیُْکْم أَنُفَسُکْم اَل یَُضُرّ
اهلَل َمْرِجُعُکْم َجِمیًعا َفیُنَبِّئُُکم بَِما ُکنتُْم تَْعَمُلوَن« ناظر به همین موضوع اســت که 
باید در حفظ و پاسداشــت گوهر الهي خویشتن باشــیم. خداوند در این آیه 
مي فرماید: »َعَلیُْکْم أَنُفَسُکْم«: بر شما باد نفستان؛ از این جهت که نفس شما راه 
هدایت شماســت، نه از جهت اینکه نفستان یکی از رهروان راه هدایت است. 
پس مواظب باشــید نفستان از راه خارج نشود بلکه نفس شما، خود راه راست 
اســت و شما می توانید با شناخِت خود حجاب های معرفت خدا را کنار بزنید 
و به معرفت ناب حق دســت یابید که مقصد اوست و بازگشت همه به سوی 
اوست. به عبارت دیگر، از اینکه خدای تعالی مؤمنین را برای حفظ راه هدایت 
بر مراقبت نفس خود امر می کند معلوم می شــود که نفس مؤمن همان طریقی 
اســت که باید آن را ســلوک نماید؛ بنابراین، نفس مؤمن طریق و خط سیری 
اســت که به پروردگار منتهی می شود. نفس مؤمن راه هدایت اوست؛ راهی که 
او را به ســعادتش می رساند. به همین ســبب در این گفتار همواره بر تربیت 

فطري تأکید شده است.
انسان همانند سایر مخلوقات تحت تربیت الهی است؛ به طوری که هیچ یک 
از امور او از نظر پروردگار دور نیســت. کما اینکه در قرآن شریف فرمود: »َمّا 
مِن َدابٍَّة إاَِلّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصیَتَِها إَِنّ َربِّي َعَلی ِصَراٍط ُمّْســتَقِیٍم« )ســوره هود، آیه 
۵6(: هیچ جنبده ای نیســت مگر اینکه زمامش به دست اوست و پروردگار من 
بر راه راســت است. »این تربیت، تربیتی تکوینی است و همة آفریدگان را در 
مســیری که به سوی خدای خود می پویند در بر می گیرد، و فرمود: »ِصَراِط اهللِ 
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ِ تَِصیُر اْلُُموُر« )سورة شورا،  َماَواِت َوَما فِي اْلَْرِض أاََل إِلَی اهلَلّ الَِّذي لَُه َما فِي الَسّ
آیة ۵٣(؛ راه همان خدایی که آنچه در آســمان ها و آنچه در زمین است از آن 
اوست؛ هشــدار که ]همة[ کارها به خدا باز می گردد. پس وظیفة ما در تربیت 
دیني فقط و فقط نگهداشــت و مراقبت دائمي از این مسیر فطري است که در 
اثر مداخله هاي دیگران، به نام تعلیم وتربیت دیني، به انحراف کشــیده نشود و 
آنچــه را که در خود اندوخته دارنــد قرباني آموخته هاي عاریه اي نکنند و این 
تقواي دایمي نیازمند انفصال دایمي از امور غیرفطري به قصد اتصال دایمي به 
خمیرمایة الهي خویش است تا در تعامل سازنده با عوامل بیروني به شکوفایي 

و بالندگي بیانجامد.
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سال انتشارنام نشرعنوان کتاب هاردیف

١٣97قدیانیدر ستایش هیچ آموزی )چگونه نیاموزیم(١

١٣97انتشارات مدرسهداستان ها و سؤاالت قابل انتشار پرلز و پرلز لیترسی ٣۲0١6

١٣97انتشارات مدرسهزندگی معنوی به سبک مثنوی )چگونه زندگي نکنیم(۴

راهبردها و روش هاي سلبي در آموزش )چگونه تدریس ۵
١٣96نشر تالوتنکنیم(

١٣96انتشارات مدرسهیافته هاي ملي تیمز 6۲0١۵

بازی و فراغت به مثابة خالقیت و معنویت )چگونه جدي 7
١٣96انتشارات مدرسهنباشیم(

١٣96انتشارات مدرسهیافته هاي ملي پرلز 8۲0١6

١٣9۴منادي تربیتخوشبختي چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشویم(9

١٣9۵نشر قبساتناباب و نایاب )گفتارهایي ناب در تربیت ناباب(١0

١٣9۵منادي تربیتتربیت در آینة تأویل خویش ١١

١٣9۵قدیانيآموزش علیه آموزش١۲

١٣9۵انتشارات جنگلروان درماني سلبي )چگونه معناگرا و مثبت اندیش نباشیم(١٣

١٣9٣منادي تربیتتربیت به مثابة بودن )چگونه تغییر نکنیم(١۴

١٣9۲صابریناخالق بردگان و اخالق آزادگان١۵

١٣9۲صابرینگفت های بی گفتمان١6

١٣9۲قدیاني اندیشه های وارونه از فرزانگان دیوانه١7

١٣9۲قدیانيواژه نامه وارونة از جاهالن فرزانه١8

١٣9۲قدیانيگزاره های وارونه از عاقالن دیوانه١9

مجموعه سؤال های آزمون پرلز ۲00١ و ۲006 ویژة ۲0
١٣90پژوهشگاهدانش آموزان

١٣90عابدمدیریت چه چیز نیست؟ )چگونه مدیریت نکنیم(۲١

١٣90منادي تربیتچنین آموخت آن که نیاموخت۲۲

فهرست کتاب هاي تألیف شده 
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١٣90ستاد اقامة نمازنماز و مدرسه۲٣

١٣90منادی تربیتآسیب شناسی آموزش خالقیت )چگونه خالق پروري نکنیم(۲۴

١٣90عابدحکمت های گمشده در تربیت۲۵

١٣89پژوهشگاهمجموعه سؤال های فیزیک و ریاضیات ۲6۲008

١٣89عابدراه ذکر و راه فکر )چگونه به یاد نیاوریم(۲7

١٣89عابد خرد نامعقول )اندیشیدن از نوعی دیگر(  ۲8

به نشر - آستان بنگریم چگونه به کودکان ننگریم۲9
١٣89قدس رضوي

١٣88پژوهشگاهمجموعه سؤاالت علوم و ریاضی تیمز پایة چهارم ابتدایی٣0

١٣88عابدنافهمیدگي فهم راز٣١

١٣88عابد- مدرسهچنین گفت آن که نگفت٣۲

١٣87پژوهشگاهگزارش اجمالی نتایج ملی پرلز ۲006 در مقایسه با پرلز ٣٣۲00١

١٣87پژوهشگاهمجموعه سؤاالت علوم و ریاضی تیمز پایة سوم راهنمایی٣۴

به نشر - آستان با جوانه های زندگی٣۵
١٣87قدس رضوي

١٣87منادي تربیتفضیلت نایادگیری )چگونه یاد نگیریم(٣6

انجمن اولیا و نکته های کاربردی در فرزندپروری والدین٣7
١٣87مربیان

١٣87عابدطنز و رمز واژگان٣8

١٣8۵عابدروان شناسی تربیت کودک )٣(، کودک و معنای زندگی٣9

١٣8۵عابدشطحیات تربیتی۴0

١٣8۵عابدتربیت به کجا می رود؟ )از ناکجا به هر کجا(۴١

١٣8۵عابد- مدرسهآسیب شناسی تربیت اجتماعی )چگونه اجتماعي نباشیم(۴۲

١٣8٣دانژهعشق درمانی )روان درماني عارفانه(۴٣

١٣8٣عابدمدرسه موزه۴۴

١٣8٣عابدآموزه هاي  غیرمنطقي  )چگونه منطقي نباشیم(۴۵

١٣8٣عابدتربیت  و طبیعت  )مدرسه  طبیعت (۴6

١٣8٣نشر عابدمدرسة موزه )یادگیري فعال در موزه ها(۴7

پژوهشکدة نمونه اي از متن هاي قابل انتشار آزمون پرلز ۴8۲00١
١٣8٣تعلیم وتربیت

بررسي اجمالي نتایج مطالعة پیشرفت سواد خواندن پرلز ۴9
۲00١

پژوهشکدة 
١٣8٣تعلیم وتربیت

سال انتشارنام نشرعنوان کتاب هاردیف
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١٣8۲ستاد اقامة نمازنکته های روان شناختی در تربیت دینی فرزندان۵0

١٣8۲عابدمفهوم مرگ در ذهن کودک۵١

١٣8۲  عابدالطائالت  منطقي  )طنزنامه (۵۲

١٣8۲  عابدنیمة  پنهان  آموزش  وپرورش  رسمي ۵٣

١٣8۲ستاد اقامه  نمازنماز و خانواده  )١(۵۴

١٣8۲ستاد اقامه  نمازنماز و مدرسه  )۲(6۴

١٣8١عابدرواِن روان در نهاِن نهان۵۵

١٣8١عابد- مدرسهیادداشت های ممنوعه۵6

١٣8١عابدآموزش به مثابة پرورش۵7

١٣8١عابدکودکي  بازیافته  )بازگشت به کودکي(68

١٣8١عابدآوا و نوا در تربیت  )تربیت موسیقایي(۵8

١٣8١تربیت نظم  پریشان  )گفتمان هاي  متناقض نما در تربیت (۵9

١٣80تربیت تربیت  طربناک 60

پژوهشکدة  سازه هاي  تربیت  و دموکراسي  )عقالنیت ، مدنیت  و معنویت (6١
١٣80تعلیم و تربیت 

١٣80ستاد اقامة نمازراهبردهای روان شناختی تبلیغ6۲

١٣79تربیت از ناکجا  به  هرکجا )تعلیم  وتربیت  به  کجا مي رود؟(6٣

١٣77تربیت حکمت هاي  گم  شده  در تربیت 6۴

١٣77تربیت کودک  و خانواده 6۵

١٣77تربیت کودک  و مدرسه 66

١٣77تربیت کودک  و معناي  زندگي 67

١٣77تربیت در ستایش  ناستوده ها68

١٣76تربیت تعلیم  وتربیت نامرئي 69

١٣7۵منادي تربیتتربیت چه چیز نیست70

١٣7۴تربیت  - عابدمراحل شکل گیري اخالق در کودک  7١

١٣7۴قدیاني رویکردي  نمادین  به  تربیت  دیني7۲

١٣7۴اولیا و مربیان تربیت  طبیعي  در برابر تربیت عاریه اي7٣

١٣7٣اولیا و مربیان نکته ها و هشدارهاي  تربیتي 7۴

١٣7٣اولیا و مربیان اثرات  پنهان  تربیت  آسیب زا7۵

سال انتشارنام نشرعنوان کتاب هاردیف
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مدارک تحصیلی
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320



321



322

کودکی تا دانشگاه
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324



325

جوایز و تقدیرنامه ها

تقدیر در پرلز

گواهی و جایزه پرلز

تقدیر در تیمز 
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؟؟؟
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328



329



330



331

فعالیت های هنری



332

پاپ    120
پولس قدیس   130

پیاژه  126, 185, 186, 187, 188, 
269 ,247
پیر هرات   252
ژان پیاژه   126, 185, 247, 269
ژان رانسیر   206
ژان شاتو   189
ژان لوک ُگدار   131

ُژرژ پوله   136
کافکا    139
کتل    127
کلبرگ    204

کلینتون   279
کوه اردهال   29, 35, 43, 80
کوی نعیمی   44
کیارستمی   87, 131
کی یر کگور   130
گابریل مارسل   205

گریفیث   131
گریماس   136
یداهلل رؤیایی   87, 88
یونگ    141, 142, 154, 179

ا

آگوستین   130
آلحمد    100
آلبر کامو   139
آل طعمه   89, 90, 91
آلفی کوهن   258

آلن واتز    142
آنتونی گیدنز   207
آیت اهلل حائری شیرازی   262
آیت اهلل طالقانی   128
آیدین آغداشلو   87
ابن سینا    103

ابن عربی   103, 128
ابوسعید ابوالخیر   247
احمد فردید   142
ادموند هوسرل   130
ادوارد دوبونو   248
اروین یالوم   248
اریکسون   141, 209
اریک فروم   251, 252
اریک لندوفسکی   136, 137

اسپینوزا   151
استنلی کوبریک   133

افالطون   130, 193, 201
امام خمینی   101, 103, 128
امام سجاد   168, 262
اورسن ولز   133
اوژن یونسکو   139
اینشتین   173
ایوان ایلیچ   203

ب

بِرتِلس    128
بِرسون    133
بکت    139
بهرام بیضایی   259

نمايه ها
نام شخص
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بوبن    129
بودا    130
بیدل دهلوی   134

ت
تارکوفسکی   133, 134, 135
تاریخ فرقه های اسالمی   103

ج
جان اف کندی   280
جان دیویی   268
جریان ها و نهضت های عرفانی   103
جعفر ربانی   215
جوادی آملی   128

ح
حاج آقا نعیمی   28, 35, 44, 
 ,54 ,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46
89 ,86 ,85 ,77 ,76 ,71 ,69
حافظ   118, 126, 127, 138, 153, 
 ,226 ,218 ,208 ,192 ,183
292 ,246
حسن حاج پروانه   90
حسن حاج پروانه دامغانی   90
حصارک   95
حضرت فاطمه   166
حیدر آملی   103

خ
خضر    212, 213
خیابان شاهپور   44
خیابان مزینالّدوله   44

د
دانشگاه تهران   14, 100
داوود    120

دبستان ابتدایی گوهرشاد   78
دکتر باقری  

193 ,189 ,165 ,163 ,162  
دکتر شریعتی   100
دکتر منصور   127
دکتر مهرمحمدی   162
دورکیم    200
دیلتای    130

ر
راجرز    141
رستم    39
روبر برسون   133, 135, 224, 227
روسولینی   133
رولومی    141
ُری آندرسون   134

س
سّر الصلوئ   103

سهراب    39, 140, 146, 151, 160, 
226 ,205
سوسور    136
سیداحمد زرهانی   113
سیدمحمود طالقانی   100

ش
شریعتی   100

شکسپیر   210
شکوهی   167

شمس تبریزی   261
شیخ اشراق   100
شیخ حسن جوری   103
شیخ شبستری   126, 143
شیخ عطار   249, 267
شیخ محمود شبستری   128
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ص
صائب تبریزی   126, 262
صدرآملی   103
صالئ العارفین   101

ع
عباس کیارستمی   87, 131
عزیزالدین نسفی   128

عطار   133, 171, 237, 249, 267
عالمه جعفری   164
عالمه طباطبایی   100, 128, 318
علی اسدی   256
علیرضا صادقزاد قمصری   149

علی)ع(   112, 161, 255, 262
عین القضات همدانی   128, 188

غ
غزالی    126, 127, 128

ف
فدریکو فلینی   133
فرانچسکوی قدیس   129
95 فرمانیه    
فروید    141, 164
فریبرز بیات   2, 11, 149, 215
فریره    10, 174
فلینی    133
ِفلینی    133
فوکو    179, 180, 200

ل
لِوی استراوس   136
لویی ماسینیون   100

م
ماسینیون   100, 128

مایستر اکهارت   130
مایستر اِکهارت   143
مجید تهرانیان  256
محمد حسنی   149
محمدرضا روح پرور یزدی   90
مزلو    142, 181

مطهری   100, 153, 157, 163, 164, 
207 ,178
معراج السالکین   101

مالصدرا   100, 103, 128
موسی    114, 212, 225
مولوي   154, 161, 171, 233, 304, 

315
مولوی   35, 116, 128, 138, 143, 
 ,191 ,172 ,164 ,161 ,144
 ,266 ,255 ,201 ,198 ,195

267
میشل هانکه   133
میکل آنژ   119, 120

میکل آنژ   252

ن
نادری    2, 215, 261, 264, 269, 

271
نجیب مایل هروی   104, 128
نظامی    98
نیچه    130, 179, 180, 201

ه
هابز    151, 234, 243
هانری ُکرَبن   100, 128
هایدگر    130, 138, 201
هدایت    139, 187, 206, 211, 261, 

319 ,291 ,280 ,265 ,264
هولدرلین   130

و
ویتگنشتاین   201
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کارخانة چیلرسازی   99
کوه اردهال   29, 35, 43, 80
کوی نعیمی   44
یداهلل رؤیایی   87

ا
آمریکا    279, 280
استرالیا    253
امارات    272
انتشارات مول   104

ب
بازار    33, 35, 38, 44, 89, 103, 

188
بازار سیداسماعیل   35

ح

حصارک   95

خ

خیابان شاهپور   44
خیابان مزینالّدوله   44

د

دانشگاه آزاد )علوم و تحقیقات تهران(   
111

دانشگاه تهران   14, 100
دبستان ابتدایی گوهرشاد   78
دبیرستان طالقانی   106, 109
دلیجان   14, 29, 35, 37, 38, 42, 59

ر

راه آهن    44

س

سینقان    14, 28, 35, 38, 43, 54, 79, 
86

ش

شاهپور    14, 44, 79, 86, 87
شوروی    280

ف

95 فرمانیه    

ق

قطر    272
قم    42

م

مدرسة راهنمایی ابوذر   109
مدرسة عالی بهداشت و حفاظتکار   92
مطالعات بین المللی تیمز   121
میدان شاهپور   14
میال    29
میدان حسنآباد   44
میدان سپاه   106
میدان شوش   35
میدان گمرک   44
میدان مولوی   35

ن

ناصرخسرو   86
نروژ    280
نظام آباد   14, 106, 109

ه

هلند    206

نام مکان
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نام مکان


