
 

 (6یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 وتربیت خلّاقتعلیم

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

 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 

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

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

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»یدن: و حاصل همه این بحث ها می شود نیوشیدن کلی حرف خوب و نوش

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

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!

 ستادانی عمر خویش را گذاشته اند تا ما به این گنجینه ها دست یابیم.باور کنیم، 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
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 ها، بزرگترین دشمن تفکر است!ها و دانستهپاسخارائه مستقیم 

یا به تعبیر دانشگاهی آن « شناسیروش»اگر اجازه دهید اندکی از بحث پیشین فاصله بگیریم و مفهوم »

 متدولوژی آموزش را مورد مداقه قرار دهیم.

ته و یا تجربه هایی هستیم که به کار گرفهای خود را مرهون روشها و یا شکستبسیاری از ما کامیابی

تواند تا حد زیادی در موفقیت یا ریزی ها میها و برنامهایم. تغییر روش و یا تاکتیک ما در فعالیتکرده

رسد قدری پیرامون این موضوع بحث کنیم و نظرات و عدم موفقیت ما سهیم باشد. از این رو به نظر می

 آرای دوستان و عزیزان را نیز بشنویم.

شناسی نماید، روشهای جدیدی که هر روز و ماه و سال رخ میر شرایط آموزش و شیوهبا تغییرات جدی د

 ناپذیر است.آموزش امری اجتناب

های بازند و جای خود را به روشهایی که روزی کامالً جذاب و جالب بودند در دورة دیگر رخ میروش

تخته سیاه بود، امروزه جای آنها را تخته معلمان ما کار با  دهند. بعنولن مثال اگر روزی روشجدیدتر می

 «اند... های هوشمند گرفته (white board)سفید 

خواهد بدینوسیله جمع استادی که عنان سخن را به دست گرفته، روی موضوع حساسی دست گذاشته و می

 استادان را به چالش بکشد.

ی کامالً متفاوت است و اگر استادی های آموزشحقیقت امر این است که اقتضای دانشگاه با سایر محیط

زند بدون توجه به ماهیت دانشگاه اقدام به انجام فعالیتی کند، دیر یا زود، دانشگاه این اقدام را پس می

 تابد.ها را بر نمییعنی محیط علمی و دانشگاهی برخی شرایط و ویژگی

نیز به به اقتضای سن و سال جوانی  در دوره دانشجویی استادی داشتیم که بسیار مأخوذ به حیا بود و ما

کردیم. یادم هست که او همواره یک نکته را یادآوری نموده، اش میگاهی با سؤاالت پی در پی خود خسته

)مدرسه و محیط آموزشی( فعالیت می کند،  school)معلم و آموزگار( داریم که در  teacherگفت: ما یک می

پژوهشگر و مدرس( هم داریم که سطح کار او بمراتب باالتر است و در  )محقق و lecturerاما در کنار آن یک 

university .دانشگاه( اشتغال دارد( 

کند. دومی دانشجو را راهنمایی نموده، روز به روز بر آموزد و او را سیراب میاولی به دانش آموز می

 افزاید.عطش علمی او می

 دارد!کند و این تشنه نگه میاو سیراب می

آنگاه ادامه می داد: نقش من در دانشگاه چنین نقشی است. از این رو انتظار نداشته باشید که همه سؤاالت 

 شما را یک به یک پاسخ بگویم.



دوستان و عزیزان؛ امروزه تکنولوژی شرایطی را فراهم کرده است که استاد و دانشجو بتوانند بدون آنکه 

گر به بحث و گفتگو بنشینند. در فضای مجازی و اینترنت محیطی یکی بر دیگری تفوق داشته باشد، با یکدی

کنند و کنند. افراد این محیط را اجاره میفراهم شده است که از آن به وبینار )سمینار تحت وب( تعبیر می

نفر از دانشجویان خویش به  011پردازند. استاد درا ین محیط قادر خواهد بود با حدود با یکدیگر به چت می

ت آنالین یا آفالین گفتگو کند. در این محیط اینترنتی امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری نیز صور

 های تلفنی وجود دارد.عالوه بر ارسال پیام

همچنین در این محیط مجازی امکان آن وجود دارد که افراد یکدیگر را به چالش کشیده، سخن، مورد بررسی 

 روشی است که من برای ارائه، حفظ و تثبیت آموزش می شناسم. و موشکافی قرار گیرد. این بهترین

فیلسوف معروف آمریکایی شما را از بدترین روش « جان دیویی»ای از اما اجازه دهید با بیان جمله

 آموزشی نیز مطلع کنم.

 «ها، بزرگترین دشمن تفکر است. ها و دانستهارائه مستقیم پاسخ» گوید: دیویی میجان

کنده در های علمی خویش را راحت و پوستش آموزش آن است که ما استادان همه یافتهبدترین رو

اختیار دانشجو قرار دهیم و زحمت رسیدن به جواب را بکلی از او سلب کنیم. در مقابل مواجه کردن دانشجو 

 توانیم انجام دهیم.با روند پرسشگری از مهمترین کارهایی است که ما می

گویم که هنر معلمی و استادی ما استفاده مؤثر از آن از شمشیری دودم سخن میهمکاران عزیز! من 

 است.

دهد که پاسخ سؤاالت دانشجویان خود را صریح و قطعاً اطالعات علمی گسترده، شما را به این سمت سوق می

انشجوی شما شفاف بیان کنید. این امر البته به رشد و توسعه علمی کشور کمک شایانی خواهد کرد، اما از د

عنصری خواهد ساخت که هیچگاه در پی یافتن پاسخی مناسب برای سؤال خویش به تالش و کوشش 

مداوم دست نزند. در حالی که پیگیری روش سقراطی و پاسخ گفتن سؤال با سؤال دیگر... تا رسیدن به 

 نتیجه دلخواه از عوامل مهم تثبیت مفهوم علمی در ذهن خالق جوان دانشجوی ماست.

 آموز تنبل!های ذهنی یک دانشتراوش

های آموزش مطرح شد؛ ثانیاً همکار عزیزم و ارجمندم به روش سقراطی چقدر خوب شد که اوالً بحث روش»  

 اشاره کردند.« آموزش خالق»یا به تعبیر بهتر 

او در همکاران عزیز! شما اهل فضل و دانش هستید. ناگفته پیداست که از سقراط و روش منحصر به فرد 

 اید.آموزش نکات بسیاری گفته و یا شنیده 



افتاد و با جوانان و نوجوانان ارتباط می گرفت و به های آتن راه میها و خیاباندانید که سقراط در کوچهمی

 پرداخت.های خالق میپرورش ذهن

ؤاالت متعدد و رفت. بلکه با طرح ساو در برخورد با سؤاالت جوانان مستقیم و یکراست سراغ پاسخ نمی

کرد تا در نهایت در البالی این برانگیختن جوان به پاسخگویی، مرحله به مرحله او را به پاسخ نزدیک می

رسد چنان در زایش و تولد آن سهم داشته سؤاالتِ گوناگون راه جواب را بیابد و هنگامی که به جواب می

 «باشد که از رسیدن به آن سخت مشعوف و شادمان گردد. 

تعبیر « آموزش خالق»پرداز است. دوستان وی از روش او با عنوان راط سرآمد فیلسوفان سؤالسق

کردند. اما این امر بدان معنی نبود که همگان روش او را قبول داشته و مورد ستایش قرار دهند بلکه می

یاد « داومهای موراجی»این شیوة آموزش دشمنانی نیز داشت که از آن با طعنه و کنایه به عنوان 

 کردند!می

گویند. مهم آن بود که وی ذهن جوان برای سقراط چه اهمیتی داشت که دوست و دشمن در باره او چه می

کرد و در نهایت نهال باال بلند و میوه شیرین دستیابی به حقیقت را از آن را شخم زده و کندوکاو می

 کشید.بیرون می

گیرند و آنها را با خودِ همچون آیینه در مقابل آنان قرار میکنند. ها چنین میها گاهی با آدمپرسش

ها در مواجهه با سؤال خواهد از خالقیت آدمکنند. این استاد گرانمایه اکنون میشان مواجه میواقعی

 سخن بگوید.

در روش سقراطی مخاطب هرآنچه در چنته دارد، رو می کند. خودش به گونه ای فعال در رسیدن به پاسخ 

رکت نموده و از طریق بحث و گفتگو بحث را حالجی می کند. در این روش گفتگو و محاجه نقش جدی مشا

 ایفا می کند، سؤال حرف اساسی را می زند و استاد و شاگرد با هم در زایمان جواب مشارکت می کنند..

ت که آن هم به بر این روش هیچ اشکالی جز آنکه قدری پروسه رسیدن به پاسخ طوالنی تر است، وارد نیس

 جهت استقرار پاسخ در ذهن مخاطب به درستی جبران می شود.

دوستان و همکاران گرامی؛ اکنون که به روش سقراطی اشاره ای کردیم و قدری از اهمیت سؤال و جواب 

نکاتی را عرض  -اما خلّاق –آموز تنبل های ذهنی یک دانشسخن گفتیم، اجازه دهید در خصوص تراوش

 کنم.

آموز در برابر سؤاالت های غیر معمول این دانشامر را بخواهید، وقتی من اولین بار با پاسخحقیت 

امتحانی او مواجه شدم، تردید کردم که او را تحسین نموده در جایگاه بلندی بنشانم و یا تقبیح کرده ، از 

 میزان اندک اطالعات علمی وی اظهار ناخشنودی نمایم.



کرد او را تحسین می کرد و های وی را مالحظه میر امروز سقراط زنده بود و جواباما اعتراف می کنم که اگ

 ذهن خالق او را می ستود!

های دانش آموز رندانه، هوشمندانه و البته از یک منظر ابلهانه سؤاالت امتحانی، کامالً عادی، اما پاسخ

 ها را با هم مرور کنیم؟هستند. موافقید این پرسش ها و پاسخ

 ناپلئون درکدام جنگ از دنیا رفت؟  -0

 در آخرین جنگش        -

 اعالمیه استقالل آمریکا در کجا امضاء شد؟  -2

 در پایین صفحه!        -

                توانید یک تخم مرغ را به زمین بتنی بزنید، بدون آنکه ترک بردارد؟ چگونه می -3

 دارد!برنمیزمین بتنی خیلی سخت است و ترک  -    

 علت اصلی طالق چیست؟  -4

 ازدواج        -

 ها چیست؟علت اصلی عدم موفقیت  -5

 امتحانات        -

 توان در صبحانه خورد؟چه چیزهایی را هرگز نمی  -6

 ناهار و شام        -

 چه چیزی شبیه نیمی از یک سیب است؟  -7

 نیمه دیگر آن سیب        -

 اگر یک سنگ قرمز را در دریا بیندازید چه خواهد شد؟  -8

 خیس خواهد شد!        -

 یک انسان چگونه ممکن است هشت روز نخوابد؟  -9



 خوابد!ها میمشکلی نیست شب        -

 توانید فیلی را با یک دست بلند کنید؟چگونه می    -01

 ته باشد!شما امکان ندارد فیلی را پیدا کنید که یک دست داش   -

اگر در یک دست خود سه سیب و چهار پرتقال و در دست دیگر سه پرتقال و چهار سیب داشته  -00

 باشید کالً چه خواهید داشت؟

 )این دیگر شاهکاراست!(            های خیلی بزرگدست        -

اگر هشت نفر در ده ساعت یک دیوار را بسازند، چهار نفر آن را در چند ساعت خواهند     -02

 ساخت؟

 ساخته شده است. هیچی! چون دیوار قبالً -

آموز نمره صفر نداد. من هم جای او بودم همین کار را کرد به دانشمعلمی که این برگه را تصحیح می

           مند نبود،شاری برای پاسخگویی به سؤاالت امتحانی بهرهکردم. زیرا هرچند وی از هوش و حافظه سرمی

 برد که ارزش آن را داشت که معلم را مجاب کند که به او نمره قبولی بدهد!اما از خالقیتی شگرف سود می

 به شمار نمی آیند؟« آموزش خالق»های ذهنی مبتکرانه، بخشی از روش به نظر شما این تراوش

 م دست یافتی؟از کجا بدین مقا

« سؤال»را مطرح نموده و در ضمن آن به اهمیت مقوله « آموزش خالق»ام که روش از همکاران فرهیخته

 اشاره کردند، سپاسگزارم.

در روایات شریف ما از سؤال به عنوان نیمی از علم ، کلید دانش، راه و روش دانایی و مقدمه پاداش الهی 

 یاد شده است.

امیر مؤمنان علی)ع( از مردم خواست این بود که از او سؤال کنند پیش از آنکه وی ترین چیزی که شگفت

 را از دست بدهند!

ای را خواهم امروز در تأیید سخنان همکاران خویش از یکی از برندگان جایزه نوبل فیزیک، نکتهمن می

 کنم برای جمع حاضر شنیدنی است.گوشزد کنم که فکر می

 ، کامالً قابل تأمل است.«از کجا بدین مقام دست یافتی؟»پرسش که: پاسخ جالب وی به این 



شد این پرسش با همه کسانی که به جایی دارد. کاش میهمین گونه است که این استاد عزیز بیان می

دیدید چه نکات نغز و شیرینی که حاصل شود. آنگاه میاند مطرح رسیده اند و به مقامی دست یافته

 نمایاند!آمد و رخ میهای علمی و عملی این بزرگان است از پس برده ابهام برون میتجربیات و یافته

هایی است که گاهی ها و مرارتشک هرکس به هر جایگاه و موقعیتی رسیده است حاصل کوششبی

 گستره آنها به اندازه عمر آدمی است. به تعبیر زیبای سعدی شیرین سخن: 

 مزد آن گرفت جان برادرکه کار کرد   شودر نمینابرده رنج، گنج میس          

 اندیشی استادانبرگردیم به سخن استاد محترم نشست مجازی هم

المللی نوبل فیزیک را به چنگ آورده بود پرسیدند از گفتم. از آن دانشمند بزرگ که جایزه بینبله؛ می

رفتم، هر روز پدرم از مدرسه می کجا بدین مقام دست یافتی؟ گفت هنگامی که کودکی خردسال بودم و به

رسید. اما وقتی پرسید امروز از معلمت چه پرسیدی؟ این سؤال در بدو امر چندان مهم به نظر نمیمن می

هر روز تکرار شد مرا وادار کرد که از معلم چیزی بپرسم تا پاسخی برای پدر داشته باشم. قدری که گذشت 

ای که خود، اثر آن را تر و ارزشمندتر شد. به گونههای معلم پختهتر و پاسخهای من بهتر و سنجیدهسؤال

 کردم.درک می

ها گذشت و این کار در من نهادینه شد که همواره بپرسم و هیچگاه از پرسش باز نایستم. همین امر سال

 آورد.مرا یک سر و گردن از دیگران باالتر برده، احساس خوب و ارزشمندی را در من بوجود می

 این آغاز راهی بود که امروز از اینجا سر برآورده است. ...

تر از جواب ای که برخی متفکران سؤال را مهمرکن و پایه است. به گونه« آموزش خالق»سؤال در روش 

نویسنده مصری معتقد است خرد انسان را با سؤاالت  (Naguib Mahfouz)کنند. نجیب محفوظ ارزیابی می

 هایش!سنجند و هوش و استعدادش را با جوابوی می

ای که وقتی از آرونا بلکه در مورد جوامع بشری نیز صادق است. به گونه این امر نه تنها در خصوص انسانها،

النیت یک جامعه چیست؟ پرسند نشانه عقاجتماعی هندوستان می –فعال سیاسی  (Arona Roy)روی 

 «!توانایی آنان در طرح سؤال»دهد: درنگ پاسخ میبی

بدیل استاد در ایفای این رسالت مهم به عنوان پردازی و نقش بیغرض از این تصدیع بیان اهمیت سؤال

 های اساسی آموزش است.یکی از روش

 امیدوارم طرح این مباحث کمک شایانی به پیشبرد این مقصود نماید.

  



*** 

  

 گاهی پای خود را از پدال گاز برداریم، گاهی ترمز کنیم.

 البته سؤال داریم تا سؤال!»

بعضی سؤال ها را اصالً نباید پرسید. به بیان صریح قرآن کریم: از چیزهایی که دانستن آنها اسباب 

 ناراحتی و تکدر خاطر شما می شود، هرگز سؤال نکنید.

واب آنها در اولویت های ما نیستند. این قبیل مطالب را بدانیم یا بعضی سؤاالت هستند که دانستن ج

 ندانیم، در زندگی ما چندان اثرگذار نیستند.

درجه تغییر در ما بوجود می  081اما سؤاالتی هستند که گاهی مسیر زندگی انسان را عوض می کنند. 

 در صبح روز عاشورا از خود پرسید: آورند، یا دست کم زاویه به زندگی ما می دهند... نظیر سؤالی که حُر

 اگر من در این مسیر کشته شوم، بهشتی ام یا جهنمی؟         -

او کوتاه زمانی به پاسخ این سئوال اندیشید و آنگاه خود را از ورطه هالکت به اوج قله هدایت که ورود به 

 عرصه شهادت بود، کشاند.

 زندگی خود پی برده اید؟ دوستان و همکاران عزیز؛ به این قبیل سؤاالت در

کسانی که منظومه فکری سامان یافته و ذهن فعال مهندسی شده دارند، هر لحظه در حال بارش فکری بوده 

و بجای پرسه زدن در تفکرات موهم بر روی هدف و آرمانی کامالً روشن و تعریف شده تمرکز می کنند و  

 به این سؤاالت مهم در زندگی خود می رسند.

تألیف و ترجمه دکتر « مهندسی ذهن و ان ال پی»تمرکز، سؤال آفرین است. باور ندارید کتاب اساساً 

 «احمد روستا و مهندس علی خویه را مطالعه کنید.

حرفهایی که آدم ها می زنند، به میزان اثرگذاری شان مهم و اساسی تلقی می شوند. اثرگذاری نیز هرچه 

 اهمیت تر! عمیق تر و بلند مدت تر، شگفت تر و پر

سخنانی که این استاد بزرگوار بر زبان راند، حداقل همکاران وی را به تأمل و تفکر واداشت. آنان را بر بال 

 زمان به گذشته سوق داد و از اهمیت سبک زندگی انسانها در آینده و سرنوشت آنان پرده برداشت.



روکار دارند، معرفی آن کتاب ارزشمند نیز و در نهایت از آنجا که استادان همواره با کتاب و کتابخوانی س

 مکمل سخنان خوب و پرفایده ایشان بود.

مثال می زنم. فرض کنید شما با دوستی صمیمی در حال سفر با اتومبیل از نقطه ای به نقطه ای دیگر 

می  هستید. در بین راه صحبت های مختلفی بین شما رد و بدل می شود. سؤاالتی می کنید، پاسخ هایی 

 هید و با بحث وگفتگو از رنج و خستگی راه می کاهید!د

چند بار این جاده را پیموده ای؟ فکر می کنی فالن گونه گیاهی در این منطقه رشد می کند؟ فالن آبشار را 

 در امتداد این جاده دیده ای؟ با رانندگی هنگام شب چطوری؟...

نمی کنند. تلنگری به انسان نمی   ا به فکر واداراین سؤاالت و امثال اینها تأمل برانگیز نیستند. آدمی ر

 زنند و تأملی در او ایجاد نمی کنند!

اما فرض کنید به جای این قبیل پرسشها، شما یکباره از دوست خود بپرسید: فکر می کنی راه را درست می 

 رویم؟ آیا این جاده به مقصدی که ما در نظر گرفته ایم، می رسد؟

ی کند. اگر دوست شما اندکی تردید داشته باشد، پای خود را از روی پدال گاز این سؤال ایجاد تأمل م

 برمی دارد و اگر شک و شبهه بیشتری داشته باشد، پدال ترمز را فشار می دهد.

دوستان گرامی؛ ما استادان و مدرسان دانشگاهها بایستی الجرم هراز گاهی از این قبیل سؤال ها از 

 دانشجویان خویش بپرسیم.

 اید نیاز باشد گاهی پای خود را از پدال گاز بردارند. شاید الزم باشد گاهی ترمز کنند.ش

  

 


