
 

 (3یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت 

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 پنهانهایازآموزشهاییجلوه

این یادداشت ها در وهله اول برای استادان دانشگاهها نوشته شده اند. هرچند امید است مطالعه آنها برای 

 اهل علم و خرد و یا همه کسانی که با فرهنگ این مرز و بوم سروکار دارند، نیز خالی از فایده نباشد.

فرض بر این است که عده ای استاد از دانشگاههای گوناگون با طرز تفکرهای مختلف در یک نشست هم 

 اندیشی مجازی حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.

 طرح نموده، به نکات بدیعی اشاره می کنند.حرف های عالمانه ای را م

آنان در حقیقت با سخنان خویش دفتر فرهنگ این سرزمین را ورق می زنند. به رشد و بالندگی خویش 

 افزوده، طرحی نو در می اندازند...

 «.یک فنجان فرهنگ»و حاصل همه این بحث ها می شود نیوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن: 

 بیات عرب وجود دارد که من همیشه از یادآوری آن لذت می برم:شعر ارزشمندی در اد

مردمان، روغن صاف و زاللی را در جامی بلورین مشاهده می کنند... اما از عمق جان ادراک نمی کنند که 

 ]در این مسیر سخت و ناهموار[ چه بر سر کنجد آمده است!

 ین گنجینه ها دست یابیم.باور کنیم، استادانی عمر خویش را گذاشته اند تا ما به ا

 .شماره پیشین را البد دیده اید. امید است مطالعه این مطالب خالی از فایده نباشد

 چیزی نیست. اگر هست، برگ سبزی است، تحفه درویش! 

 سرتان سبز، دلتان گرم....توفیق الهی بدرقه راهتان

 کشوری که در آن برای ما حساب بانکی باز نمی کنند ! 

 سخن گفتند.« آموزش های پنهان»همکار گرامی من در البالی سخنان خویش از دوست و »

آموزش های پنهان به آموزش هایی اطالق می شود که فراگیرنده، متوجه اتفاقات و جریانات پیرامون 

 خود نیست. فرا می گیرد بی آنکه متوجه شود. آموزش می بیند، بی آنکه ادراک کند.
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قدر فراگیری طبیعی تر و روان تر صورت پذیرد، دلنشین تر و ماندگارتر می در این قبیل تعالیم، هر چ

 شود.

سالها در زمینه چنین فرآیندی تالش کرده اند. فنون و رموز آن را آموخته  -بویژه انگلیسی ها  -غربی ها 

س گرفتن و روش ها و شیوه های آن را مورد بررسی قرار داده اند. این آزمون و خطا، تجربه اندوزی و در

از اشتباهات گذشته در طول سالیان متمادی از آنان آدم های اثرگذاری ساخته است که بعدها بر همین 

 اساس دکترین های گوناگونی را ابداع کرده اند.

متدولوژی و روشمندی را با تجربیات خویش آمیختند و فرهنگ ها و خرده فرهنگ هایی را پایه گذاری 

 نمودند.

 «از تاکتیک هایی بودند که بعدها توسط دیگران ادراک و به کار گرفته شد! آنان مبدع بسیاری

ما هر چند در طول تاریخ با استعمار و استعمارگری میانه خوبی نداشته ایم، اما آگاهی از فرآیندها و 

 رویکردهای دشمن همواره نقطه عطفی در زندگانی سیاسی ، اجتماعی ما به شمار رفته است.

 رها توسط رهبر فرزانه انقالب اسالمی بیان شده، متضمن هشدار فوق العاده ای است: جمله ای که با

 « اگر شما خواب هستید، دشمن بیدار است.»

 بیداری دشمن باید خواب را از چشمان ما برباید و ما را همواره هشیار و بیدار نگه دارد.

 غفلت و بی خبری بازمان دارد. بیداری دشمن باید زنگ خطر را در وجود ما به صدا درآورده، از

 بیداری دشمن باید ریشه های اهمال را در ما خشکانده، رشته افکار ما را به سمت و سوی هشیاری ببَرَد.

 ... و امروز، در این نشست مجازی، برخی استادان دقیقاً روی همین نقطه دست گذارده اند!

زندگی کرده ام. البته من جز انگلیس در آمریکا  من نیز همچون دوست و استاد بزرگوارم سالها در انگلیس

 ،کانادا و استرالیا نیز سکونت داشته و تدریس کرده ام!

نکته ای که همکارم از آن بعنوان بسته های آموزشی نهادینه شده در جامعه دانشگاهی انگلیس تعبیر 

های کالبدی می دود، جریان کردند، در الیه های پنهان تر جامعه انگلیسی نیز همچون خونی که تا مویرگ 

 دارد.

روند جریان سیالی که من به سختی باور می کنم خودساخته و خودجوش شکل گرفته باشد و دست های 

 پنهان، آن را رهبری و هدایت نکند!



از جمله این موارد اتفاقی است که طی سالیان طوالنی در تعامل بین دانشجویان خارجی و خانواده های 

می خورد. در این تعامل، دانشجوی خارجی بعنوان فرزند خوانده وارد خانواده انگلیسی  انگلیسی به چشم

می شود. ظاهراً این معامله دو سر سود است، اما من به این ظاهر بَزَک شده اعتماد نمی کنم. از یک سو 

وی قرار می  دانشجو جهت استفاده از مسکن ، خوراک و امکاناتی که از جانب خانواده انگلیسی در اختیار

گیرد، مبالغی را می پردازد و این تزریق مالی، کمک شایانی به خانواده های انگلیسی است. از طرف دیگر 

 او در این خانه امنیت دارد، غذا و امکاناتش مهیاست. زبان انگلیسی را به سرعت می آموزد و....

یک روی سکه است. او در این خانواده  مالحظه می کنید؟ همه چیز ظاهراً بخوبی پیش می رود. اما این فقط

 آهسته آهسته از هنجارها و ارزشهای خودی تهی شده، ارزشها و هنجارهای انگلیسی را می پذیرد.

این دانشجو اگر مسلمان باشد، پس از مدتی فرهنگ محرم و نامحرمی را فراموش می کند. نجس و پاکی 

( بویژه سگ داشته، از بین می Petه حیوانات خانگی )نزد او رنگ می بازند. حساسیتی را که قبال نسبت ب

رود. بسیاری از اوقات ارتباطات نامشروعی میان او و اعضای این خانواده شکل می گیرد و بعد از چند سال 

که برای دید و بازدید به کشورش برمی گردد، خانواده اش می بینند که میان او و دانشجوی جوانی که 

کشورش را به مقصد یک کشور اروپایی متمدن! ترک کرده، شباهتی وجود  سالها پیش برای تحصیل،

 ندارد.

از این اتفاق ناگوارتر، فرهنگ ازدواج سفید است که اعالمیه ننگین آن بارها و بارها در کوچه ها و خیابان 

های شهر به چشم می خورد. دست نوشته هایی که توسط دانشجویان برای سرشکن کردن هزینه ها جهت 

 مخانه یابی روی تابلوهای معابر عمومی نصب شده اند:ه

 دو دختر دانشجو هستیم، دنبال یک همخانه پسر می گردیم....        -

 سه دانشجوی پسر هستیم، جهت همخانه دانشجوی دختری را پذیراییم....        -

 بوستان خانواده را!همخانه هایی که به سرعت برق همخوابه می شوند. دوستانی که آتش می زنند 

سرگشته این طرف خانواده هایی که خیال می کنند فرزندانشان آن سوی آب در محیطی امن و آرام به 

 تحصیل و آموزش مشغولند. آتش زیر خاکستر؛ آرامش قبل از طوفان.... یا بهتر بگویم آتش بدون دود!

بود، جویای احوال فرزندش شدم. گفت از پدری که دخترش را برای تحصیل و کار به انگلستان فرستاده 

دخترم کارمند بانک شده است... او با مباهات و افتخار این جمله را می گفت اما من در دل به ساده لوحی 

او تأسف می خوردم که در بانک های این کشور برای ما حساب بانکی باز نمی کنند. چه رسد به اینکه 

 کارمند بانک انگلیسی شویم....

عزیز؛ از آن فراز و نشیب ها بگذرید. همه آن اوج و فرودها را کناری بگذارید و اکنون به نکته ای همکاران 

 مهم توجه کنید که دوستی لطیف و خوش ذوق از آن حکایت می کرد:



موجب کمال تعجب و حیرت است که ما بمراتب از آن چیزی که آنها گمان می کنند، فراتر و پیشرفته »

 تب از آن چیزی که فکر می کنیم فروتر و عقب مانده تر!تریم و آنان به مرا

 پرسیدم چرا؟

گفت زیرا کسانی که از ایران به غرب سفر می کنند برای آنکه در دل آنان جای بیشتری باز کنند دائم از 

بدی اوضاع و احوال کشور خویش می گویند و سیاه نمایی می کنند. از این رو آنان با عمق پیشرفت و 

 ما بیگانه اند.بالندگی 

از سوی دیگر کسانی که از غرب به ایران می آیند دائم از بزرگی و عظمت آنان می گویند تا اوالً کالس کار 

خود را حفظ کنند که ما در چنین سرزمین با شکوهی زندگی کرده ایم، ثانیا با اهمیت مضاعفی که به علم و 

خود و مدرکی را که از آن سو با خود آورده اند، تمدن و فرهنگ این کشورها می دهند، اعتبار و ارزش 

 فزونی بخشند.

آدم غرب زده هرهری »اقتضای غرب زدگی همین است. خدا رحمت کند جالل آل احمد را که می گفت: 

مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد ندارد. اما به هیچ چیز هم بی اعتقاد نیست. بلکه یک آدم التقاطی است و 

است. همه چیز برایش علی السویه است. خودش باشد و خرش از پل بگذرد. دیگر بود و  نان به نرخ روز خور

 «نبود پل هیچ است.

دوستان عزیز؛ مشاهده می کنید! آنچه را از آن دانشجوی جوان و ساده دل، عنصری هرهری مذهب می 

 سازد، همین غرب زدگی است....

 همین آموزش های پنهان است!

  

*** 

 بیرمنگام -سیر قطار لندن وعده خیالی در م

این بحث خوب، قدم به قدم ما را پیش می برد تا بتوانیم از فرصت هایی که برای آموزش فراهم می »

شود، نهایت استفاده را بکنیم. همکاران ما در مباحث پیشین درباره نخبگی و اقتضائات و الزامات آن سخن 

اهی به آینده و نسل پیشِ رو قدم های موثری برمی دارند. گفتند. البته نخبگان جسورانه و تیزبینانه، با نگ

آنان اقدامات خویش را نه برای خوشایند مردم، بلکه برای صالح و اصالح آنان پایه ریزی می کنند و از 

 جمله این اقدامات تالش آنان برای نهادینه سازی فرآیند آموزش است.



که آموزش ایشان قطعی و جبری است. به بیان در این کوشش بلیغ آدمها در مسیری قرار می گیرند 

زیبای رودکی این گذشت روزگار است که الجرم به آنان می آموزد و احدی را یارای شانه خالی کردن از 

 این نوع تعلیم و تربیت نیست:

 هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار                    هر که نامخت از گذشت روزگار 

 «تقدید؟شما به این آموزش قهری مع

استادان دانشگاهها از آن جهت که کم و بیش با شرایط نخبگی آشنا هستند و با اصول و مبانی آموزش 

 سروکار دارند، تازگی ندارد که عنان بحث و گفتگو را در اختیار گرفته و به نقطه مطلوب بکشانند!

در این مباحث هرجا شعری، نکته نغزی و یا ظرایف و لطایفی چاشنی سخن می شود، بحث گیراتر و سخن 

 ماناتر می گردد. 

 خصلت هنر این است که با هر چیزی پیوند بخورد، باعث ماندگاری آن می شود.

خی نهاده نغزگویی و شیرین سخنی، هدیه ای الهی است که خداوند به لطف و مرحمت خویش در اختیار بر

 است. 

 و امروز بحث، بحث آموزش قهری است، آن هم از مجرای روزگار!

 تعبیر دیگری که تازیان برای این بحث دارند در قالب جمله معروفی به زیبایی و عظمت بیان شده است: 

 «. من لم یؤدّبه االبوان، ادبه الزمان»

 ادبش خواهد کرد!هر که پدر و مادر به تربیت او همت نکند، ناگزیر زمانه 

 گذشت روزگار، ادب زمان... یا هر تعبیر دیگری که می خواهید بکار ببرید! 

نوعی آموزش قهری که سر راه انسان قرار می گیرد. از نهاد جامعه برخواسته است   کنه مطلب همین است:

 و البته نخبگان در شکل گیری و تأثیرگذاری آن دخالت دارند.

 -اسان، آدم شیرین و بذله گویی است. روزی تعریف می کرد که من مسیر لندن دوستی دارم ، از خطه خر

 بیرمنگام را با قطار می پیمودم. مشغول مطالعه و کتابخوانی؛ 

پسرکی پرنشاط و بازیگوش با شیطنت های کودکانه اش آرامش قطار را برهم زده بود. مسافران از دست او 

امی در آرام کردن او نداشتند. من به رسم دیرینی که از ایران در کالفه شده بودند. پدر و مادرش هم اهتم



خاطرم بود، رو به پسرک کرده و گفتم: اگر گوشه ای بنشینی و ساکت باشی، وقتی به مقصد رسیدیم یک 

 اسباب بازی خوب برایت می خرم.

صدایی از دیوار او که گویا منتظر چنین فرصت مغتنمی بود، رفت و آرام روی صندلی قطار نشست. دیگر 

 شنیدی، از او هم شنیدی.

قطار در ایستگاه پایانی توقف کرد و من خوشنود از اینکه با این ترفند بچه را ساکت کرده بودم، با همقطارانم 

 خداحافظی کردم و از آنان جدا شدم.

 مادر پسرک پیش آمد و گفت کجا؟

 م مقصودتان چیست؟من که بکلی جریان اسباب بازی را فراموش کرده بودم، پرسید

گفت شما به پسر من وعده یک اسباب بازی خوب داده اید. او انرژی خود را فرو خورده وکنترل کرده 

 است. باید به وعده خود عمل کنید.

من که ابداً گمان نمی کردم آن حرف را جدی تلقی کنند، سعی کردم از زیر بار مسئولیت سخن خویش 

 سمت ایستگاه پلیس رفت تا جریان را با پلیس درمیان بگذارد.شانه خالی کنم. اما دیدم وی به 

کار داشت بیخ پیدا می کرد و نزدیک بود اسباب گرفتاری ام فراهم شود. من علیرغم میل باطنی قبول 

 کردم و به اتفاق به مغازه اسباب بازی فروشی رفتیم و برای پسرک یک اسباب بازی خوب خریدم.

به هیچ بچه ای وعده اسباب بازی و... بدهم. حداقل قبل از بیان چنین سخنی  از آن روز به بعد محال است

 فکر می کنم که آیا انجام چنین امری از عهده من ساخته است یا نه؟

به اندک تأملی می توان تأثیر چنین آموزش نهانی را بر آدمها فهیمد. هیچ آموزگار زبردستی نمی 

 روزگار آموخته بود.توانست درسی به این صراحت بیاموزد که 

 بار دیگر شعر رودکی را مرور می کنم:

 هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار                     هر که نامخت از گذشت روزگار

  

*** 

 

 



 داد شاگردانش از هر رازی پرده بردارند دبیری که اجازه می

فصلی براین مقال افزوده، از اکنون که از انواع آموزش های نهانی سخن رفت، اجازه می خواهم من نیز » 

 بر آن بنهم.« آموزش جانبی»نوعی آموزش سخن بگویم که دوست دارم نام

در آموزش جانبی به دانشجو مجال کافی داده می شود که اظهار نظر کند. اگر دانشجو جرأت سخن گفتن 

رزشمندی شکل می گیرد بیابد، اگر ما اجازه دهیم او سخن خود را بی محابا به زبان آورد، جریان سیال و ا

 که آبادی به بار می آورد و ویران نمی سازد.

 هر چند خیلی از ما استادان با حرف زدن بی باکانه دانشجو چندان میانه ای نداریم.

 فردوسی بزرگ می گوید:

 بگو آنچ رایت بود در نهان        زگفتار ویران نگردد جهان

هستند.آنان را صادق، صریح، شفاف و یک رنگ پرورش دهیم. و دوستان؛ شاگردان ما آیینه تمام نمای ما 

چنین امری هرگز محقق نخواهد شد مگر آنکه اجازه دهیم آنان مکنونات قلبی خود را به راحتی به زبان 

 آورند!

 مگر نه آنکه آنان بسته به ما هستند و ما متعلق به آنها؛

و گرد از باد، چنان نشان ندهد که مرید از پیر و شاگرد  دود از آتش» به تعبیر گویای خواجه عبداهلل انصاری: 

 «از استاد! 

آموزش های جانبی در البالی صحبت های دانشجویان فرصت مغتنمی است که اگر از آنها بهره نبریم، 

 «جواهری گرانسنگ را از کف داده ایم. 

چند ممکن است دیدگاه های وقتی ما کنار یکدیگر جمع می شویم و در باره موضوعی سخن می گوییم ، هر 

متفاوتی در باره آن موضوع داشته باشیم، اما بی تردید این تضارب آرا و تبادل افکار از ایده های تازه ای 

 سر بر می آورند که در تفکر یک سویه به هیجوجه از آنها خبری نیست!

 موالنا چه شیرین و نغز می گوید: 

 بیست مصباح از یکی روشن تر است                این خردها چون مصابیح انور است

 از آن سخن باالتر ، کالم امیر مومنان ، امام متقیان علی علیه السالم که فرمود:

 اندیشه ها را در معرض برخورد با یکدیگر قرار دهید تا فکر و تدبیری درست و سزاوار از آنها متولد شود!



 قصودی از آموزش های جانبی دارد.ببینیم استادی که آغاز به سخن کرد ؛ چه مراد و م

 من سی و یک سال است که در دانشگاه ، فیزیک تدریس می کنم. یک سال پیش بایستی باز نشسته

می شدم، اما عشق به کالس و درس چنان روحیه ای به من بخشیده است که حس می کنم سی سال  

 دیگر هم می توانم با نشاط و اشتیاق تدریس کنم.

که من در کالس دوم دبیرستان درس می خواندم، دبیر فیزیکی داشتیم که  1353خاطرم هست سال 

بشدت معتقد بود برای نزدیک شدن به بچه ها بایستی روحیه آنان را شناخت، به ژرفای وجود آنان نقبی 

 زد و از نهان خانه جان آنان خبری آورد.

س را در باره هر موضوعی که می خواهند او برای این کار به دانش آموزان اجازه می داد یک ربع آخر کال

 صحبت کنند و از هر رازی که می خواهند، پرده بردارند!

 هر چه می خواهد دل تنگت بگوی!        -

که در آن دوره  -همچنین وی به ابتکار عمل دیگری هم دست زده بود که حتی پسرهای سیگاری کالس را 

وا می داشت. او دو نمره از نمرات امتحانی بچه ها را به  به عکس العمل و صحبت -تعدادشان کم هم نبود 

 مطالب جالب آنان در این یک ربع آخر کالس اختصاص داده بود.

من درآن روزگار با آنکه نوجوانی کم سن و سال بودم ، اثرات چنین تبادل نظر جالبی را به دقت مالحظه 

 من هست!می کردم و شیرینی آن گفتگوهای بی آالیش هنوز در ذائقه 

این اندوخته همراه من بود تا وارد محیط دانشگاه شدم و نخست به عنوان عضو هیئت علمی و آنگاه در 

  جایگاه معاون فرهنگی و اجتماعی یکی از دانشگاههای بزرگ عَلَم خدمت به دست گرفتم. 

بنیان نهادم و فضایی  را« خانه آموزش و پژوهش علم و فناوری»در دانشگاه با استفاده از چنین تجربه ای ، 

را فراهم کردم که در آن استاد و دانشجو در تعاملی دو سویه به موضوعاتی بپردازند که مورد عالقه طرفین 

 است و در این کار انگیزه ای جز دانش آموزی و دانش اندوزی وجود ندارد.

سود برده ام که حاضر  این سنگ بنای کار من در آموزش های جانبی در دانشگاه است و چنان از این کار

 نیستم به هیچ قیمتی از آن دست بردارم.

در این طرح همه استادان و دانشجویان می توانند مشارکت کنند . دانشجو برای شرکت در این آموزش 

 هزینه ای نمی پردازد . استاد نیز برای ارائه آموزش خویش حق الزحمه ای نمی گیرد.

اتی دارند. زلف آموزش به چیز دیگری گره نخورده است که بعدها تعلیم و آموزش در این طرح شرافت ذ

 تحت الشعاع آن قرار گیرد.



 

 هدف آموزش است و بس!

روش کار نیز اینگونه است که ما با مشورت استادان در رشته های گوناگون مباحث جذابی را که مخاطب عام 

 دارند، انتخاب می کنیم.

را مشخص نموده ، زمانی را که می توانند به ارائه این قبیل مباحث در وهله بعد استادان مسلم هر رشته 

اختصاص دهند، به دقت برنامه ریزی می کنیم. این زمان می تواند از دو ساعت در هفته گرفته تا میزان 

 بیشتری اختصاص داده شود.

 آنگاه از کلیه دانشجویان عالقمند دعوت می کنیم تا در آن کالس مشارکت کنند .

این نوع آموزش را واکاوی کنید. دانشجو با عشق به کالس می آید . استاد هم وقتی شوق دانشجورا  روند

برای فراگیری می بیند ارائه چنین بحثی را در این شرایط ویژه، زکات علم و دانش خویش تلقی می کند و 

 همچنان بالنده ادامه می یابد.« آموزش برای آموزش» درنهایت روند جنبش

 گرامی؛ مالحظه می کنید. کاری که دبیر مدرسه ای در گوشه ای از یک شهر بزرگ انجام می دهد؛ همکاران

که بخاطر خدا یا برای تعظیم مقام علم و دانش بی دریغ در اختیار شاگردان خویش «آموزش های جانبی»

 قرار می دهد؛

 تر سر بر می آورد؟ چگونه چون شاخ و برگ درختی تنومند از فضاهای بزرگ تر و شرایط گسترده 

جالب است بدانید این طرح اخیراً با همکاری یکی از سازمان های استاد محور توسعه یافته و بحمداهلل دامنه 

 .و گستره آن به اقصی نقاط کشور کشیده شده است

ای از این رو اگر می خواهید سالها بعد امتداد خویش را در دانشجویان خود به نظاره بنشینید، از آموزش ه

 جانبی غفلت نکنید.

 


