
 

 (7یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 «!خود مشت و مالی»کمی 

 

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 

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

 مجازی حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند. 

  

 حسین سروقامت

 عضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی

 

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

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

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.

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

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: 

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

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!

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

  

 شما جسارت ساختارشکنی دارید؟

از همکاران گرامی ام شنیدم که موضوع بحث اخیر م. دوستان گرامی، سالم! من تازه به جمع شما پیوسته ا»

اندیشی مجازی استادان روشهای آموزش است...، و من چقدر خوشنودم که به این بخش از نشست هم

 دیدگاهها و مباحث شما رسیدم.

                                                   مقدمه وارد بحث اصلی خود شوم و عرض کنم که  از این رو اجازه دهید بدون

 است.« ساختارشکنی»های مهم آموزش یکی از روش

خواندم که امروزه بهره ای که با استناد به یک تحقیق میدانی نگاشته شده بود، میچندی پیش در مقاله

ها و فضای گسترده تعاملی در جامعه حداقل برداری از اینترنت و رسانههوشی دانشجویان، به جهت بهره

 ای تصاعدی گسترش یافته است.ما استادان فراتر رفته و میزان اطالعات آنان به گونهاز  02%

البته بیان این نکته که چنین اطالعاتی عمیق و ژرف هستند یا ازعمق کافی برخوردار نیستند، سخن دیگری 

 خواهد.است که بیان آن مجال مستوفی وگسترده ای می

خواهد، تا به او اعتماد کند. حرفهایش را با وی سنخ خود میطبیعی است چنین دانشجویی، استادی از 

 مند شود.بگوید و از مشورت و همدلی او بهره

 تواند به عنوان روشی مؤثر برای آموزش بکار رود.آید و میاینجاست که ساختارشکنی به کار می

ک کند. حتی در نوع در این روشِ ساختارشکنانه استاد می کوشد هرچه بیشتر خود را به دانشجو نزدی

زند و گذاری برای دانشجو برخی ساختارها را برهم میپوشش، راحتی در تعامل و برخورد و همچنین وقت

 «برد.آنگاه از حاصل کار خویش به قدر کافی بهره می

شناسان ایجاد یک ساختار را مرهون تالش جمعیِ انسانها در ساختارشکنی همیشه مطلوب نیست. جامعه 

گیرند، مگر آنکه با روح و طبیعت مردمان دانند. همچنین ساختارها شکل نمیهای متمادی مینطول زما

 گوناگون همسانی و همخوانی داشته باشند.



ای که اینترنت روابط اما در دوره کنونی که پیرامون ما تغییرات شگرفی در حال ظهور و بروز است، در دوره

داده، معادالت را در هم پیچیده و با ظهور خویش عصر جدیدی را رقم زده انسانها را کامالً تحت تأثیر قرار 

سازد ناپذیر ما را ناگزیر میها نباشد. در حقیقت ضرورتی اجتنابای جز این ساختارشکنیاست، شاید چاره

 که برخی معادالت را برهم زنیم و به تعبیر رسای خواجه شیراز حافظ شیرین سخن:

 «و طرحی نو دراندازیمفلک را سقف بکشافیم »

ای را معرفی کرده است که انسانها برای های دهگانهدوستان گرامی؛ سازمان بهداشت جهانی مهارت

 ها را بدست آورند.ها و تواناییرضایتمندی از زندگی فردی و اجتماعی خویش بایستی این مهارت

دم توصیه شده است، برای ما کنم بسیاری از این موارد که بصورت عام برای همه مرمن احساس می

 تر است.تر و پراهمیتاستادان ضروری

نکته مهم و علت اساسی آن هم واضح است. ما استادان همواره در معرض هستیم. در معرض نگاه دانشجو، 

 نگری و مآل اندیشی وی!در معرض شناخت و الگوگیری او ... و همچنین در معرض آینده

ی و ارائه درس و بحث خویش، همواره علم و عقل خود را در مرئی و منظر بعالوه ما به جهت مذاکره علم

 های متعددی از آنان جلوتر باشیم.دهیم. پس بایستی گامدانشجو قرار می

های خودآگاهی، مهارت وار نام ببریم، عبارتند از مهارتهای دهگانه مهم را فهرستاگر بخواهیم این مهارت

ی، مهارت ارتباط مؤثر، مهارت مقابله با استرس، مهارت مدیریت هیجان، همدلی، مهارت روابط بین فرد

 گیری، مهارت تفکر خالق و مهارت تفکر نقادانه.مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم

کنید برای ایجاد ساختارشکنی و همچنین فضای انس میان خود و دانشجو، بایستی دست چنانکه مالحظه می

 ا را بدست آوریم.هکم پنج عنوان از این مهارت

در مهارت همدلی بایستی توانایی آن را پیدا کنیم که در شرایط گوناگون درک درستی از دانشجویان و 

 مشکالت آنها داشته باشیم.

 بینانه آنان را بدست آوریم.در مهارت روابط بین فردی باید بتوانیم مشارکت و اعتماد واقع

روش کامالً علمی و دقیق به سخنان دانشجویان گوش دهیم و در مهارت ارتباط مؤثر باید بیاموزیم به 

 ها و اقتضائات زندگی فردی و اجتماعی خود نیز قرار دهیم.افزون بر آن گاهی آنان را در جریان محدودیت

های در مهارت تفکر خالق باید بتوانیم در دانشجویان خویش نوآوری و خالقیت ایجاد کنیم تا آنان ایده

رو کنند و از ابتکارات خود پرده بردارند. در این تفکر باید به آنان بیاموزیم که مشکالت زندگی جدید خود را 

 سازند.های جدید مواجه میحلهایی هستند که ما را با راهمزاحم ما نیستند، بلکه فرصت



یا رد  سرانجام در مهارت تفکر نقادانه بایستی به جوانان آموزش دهیم که هرچیزی را به سادگی قبول

نکنند، به قدر کافی درباره صحت و سقم اشیا بررسی کنند و در نهایت با بصیرت و دید باز نسبت به همه 

 جوانب آن تصمیم بگیرند.

 کنید آن را دارا هستید؟خواهد. شما فکر میاما نکته آخر آنکه ساختارشکنی نوعی جسارت ویژه نیز می

  

*** 

 یک جعبه شیرینی، یک شاخه گل رز! 

                                                                                                  سالمی چو بوی خوش آشنایی»

 بدان مردم دیده روشنایی            

ام و در میان ارباب فضل و دانش، زیره به اگر من در این محفل علمی و ارزشمند لب به سخن گشوده

روش عملی »خواهم در ادامه سخنان نغز دوستان کمی هم از ام، فقط به این خاطر است که می کرمان برده

 حرف بزنم.« آموزش عملی»و یا « آموزش

شاید تنها انگیزه بحث من، توجه دادن دوستان و همکاران گرامی به آثار چنین آموزشی است که معتقدم 

 با غیر این روش ابداً محقق نخواهد شد.

 ای را بارها و بارها به کار گرفته و از تأثیر شگرف آن بخوبی آگاهم.یوهمن چنین ش

وقفه سخن گفته ام، در همان حال کیف خود را گشوده، کتابی را از اگر گاهی سرکالس از ضرورت مطالعه بی

ام که فالن نکته را دیشب در این کتاب مفید دیده و آن بیرون آورده و به دانشجویان خاطرنشان کرده

 ]ای مستمر و دائمی با کتاب سر و کار دارد.تا آنان بدانند استادشان به گونه[ام. مشاهده کرده

ام که برای اهمیت دادن به کسی، نام او را با احترام صدا بزنند، در اگر به دانشجویان خویش توصیه کرده

 ام!طلب نظر خواستههمان حال نام یکی از دانشجویانم را با احترام بُرده، از وی درباره این م

ام، همان وقت از راه رفتن در و اگر پیرامون نشاط در تدریس به بیان نکات کلیدی و ارزشمندی پرداخته

برانگیز و... برای نفوذ ای تأملدست نهادن بر شانه دانشجو، پرسیدن سؤاالتی از کالس، بیان نکتهکالس، 

 «.امکالم خویش سود جسته

خواهد تأثیر بیانات خود را بر سایر استادان بسنجد و از بجا بودن و بموقع بودن کند. میاستاد مکثی می

 تذکرات خود اطمینان یابد.



های دینی ، ملی و عرفی ما درباره رفتارهای شایسته و آراسته شدن سخن به زیور عمل، فراوان در آموزه

های موثر آموزش بخشد، از روشیبحث شده است. چنین تطابقی عالوه بر آنکه شخصیت گوینده را قوام م

 آید.در حرفه ما استادان بشمار می

ثمر تشبیه شده و دوصد گفته از نیم کردار در موقعیت و ترازی فروتر عمل به درخت بیتا آنجا که عالم بی

 نشیند!می

تادان ای گفت که مرا سخت در فکر و اندیشه فرو برد. او گفت من اسچندسال پیش دانشجویی به من نکته

ام و از این پس نیز با اساتید فراوانی سروکار دارم اما هیچیک از آنان برای من فالن زیادی را تجربه کرده

 شود.استاد نمی

من علت را پرسیدم. وی در پاسخ گفت که من در یک حادثه رانندگی پایم شکست. مدتی در خانه بستری 

د بزرگوار یک جعبه شیرینی و یک شاخه گل بودم و نتوانستم سرِکالس درس حاضر شوم. این استا

رزگرفت و برای عیادت من به خانه ما آمد و قدری با من گفتگو کرد. بعد هم برای من آرزوی بهبودی کرد 

 و از راهی که آمده بود، بازگشت.

العاده استادم را که در آن روزهای سخت آن گل و شیرینی بهای زیادی نداشت. اما من محبت فوق

 چون مرهمی آرام بخش بر جان خسته من نشست، هرگز فراموش نخواهم کرد.تنهایی 

دوستان و عزیزان من؛ اگر شما سالها از ارزش عیادت بیمار، سرکالس درس سخن بگویید، هرگز به مثابه 

 آن یک ساعت عیادت عملی نخواهد شد.

 خواهد.گاهی نیز عملی کردن آموزش قدری تعقل و تأمل می

واهم بازگو کنم، دیگر نقل قول نیست، تجربه خود من است و من از این قبیل موارد خای که مینکته

 ام.فراوان بهره برده

ماند. ای از درس جا میرسید و معموالً از بخش عمدهدانشجویی داشتم که اغلب دیر به کالس درس می

من قدری فکر کردم که برای  داد.بخشید و او همچنان همین روال را ادامه میای نمیتذکرات مکرر فایده

اصالح این دانشجو چه کنم؟ فکری به نظرم رسید. روزی او را صدا کردم و با مهربانی و شفقت به او گفتم که 

در هر جلسه کالس بخشی از وقت من و دانشجویان صرف باال آمدن کامپیوتر و آماده شدن 

اینکه پیش از آمدن ما به کالس کامپیوتر را شود. ممکن است از تو خواهشی کنم و آن ها می«پاورپوینت»

جویی شود. او پذیرفت و از آن ها را آماده کنی تا در وقت من و دوستانت صرفهروشن کنی، پاورپوینت

 پس، دیگر شاهد تأخیر او در کالس نبودیم.

 به گفته آغازین خود بازگردم.



جایگاه ویژه خود را دارند، اما من چه کنم که همراهان مهربان؛ علم و دانش و همچنین بیان و سخن هر یک 

 همچنان معتقدم:

 دوصد گفته، چون نیم کردار نیست.

 *** 

 انتقادپذیری؛ تکاپویی از عنفوان جوانی! 

من با تقدیم احترام و ارادت به محضر همه همکاران عزیز و ارجمندم، سخن خود را با بیان فرازی از کتاب »

 کنم.اثر خامه توانای استاد مرحوم باستانی پاریزی آغاز می« و مالی  خود مشت»

این کتاب از مردم ارومیه یاد می کند که از دیرباز تاکنون در کار کشت انگور بوده و  02وی در صفحه 

المثل جالبی از قول اهالی این خطه از سرزمین ایران می پردازد که فکر هستند. همچنین به بیان ضرب

گویند در هر کاری از کاشت و دانستن آن برای استادان گرامی خالی از لطف نباشد. آنان می کنممی

خواهید از دوستانتان مشورت بگیرید، اما اگر خواستید درخت انگوری را هرس داشت و برداشت مُو که می

و این خود، به رشد کنند کنید، بهتر است آن را به دشمنانتان بسپارید. آنان بیرحمانه درختان را هرس می

 کند.و بالندگی آنها کمک می

من با اشاره به این نکته جالب و البته موشکافانه قصد دارم به بیان مطلبی بپردازم که مکمل بحث همکاران 

 گرامی و از الزامات کار ما در آموزش و تعلیم است و آن چیزی نیست مگر حقیقت جویی و نقدپذیری!

الشأن انقالب اسالمی که در بیانات روح بلند امام بزرگوار و پیشوای عظیم رحمت خدا و رضوان الهی به

 «.علم حجاب اکبر است»کردند که خویش مکرر به این نکته تصریح می

تواند ظلمت هم باشد. حجاب و ساتر هم باشد. چنانچه خورشید نور است اما علم همچنانکه نور است، می

دیده بدوزید و خیره شوید. حتی با درخشش خویش مانع از آن گذارد شما به وی حجاب هم هست. نمی

 شود که شما ستارگان و سیارات دیگر را در آسمان مشاهده کنید.می

شود که ما ایرادها و نقایص خودمان را افکند و حتی مانع میای بر حقیقت میگاهی علم به این معنا، پرده

شناسانند.... و البته ا ستاد و زنند و ما را به خودمان میمیببینیم. نقادان انصاف پیشه این پرده را کنار 

 معلم را از این مهم گریزی نیست!

 ایم.دوستان عزیز؛ ما بارها در نکوهش تعصب ـ بویژه تعصب کور ـ داد سخن داده

 شود.گیرد و مانع از رسیدن به حقیقت میآنگونه تعصبی که صرفاً از باورهای غلط سرچشمه می



کنند، عقل سلیم نیز چنین حکم و روایاتی که انسانها را از تعصب کور برحذر داشته و منع میجز آیات 

 کند که آدمی همواره در برابر حق و حقیقت خاضع باشد و گردنکشی نکند.می

تر و دشوارتر است که پای خود آدمی در میان باشد. انسانها بواسطه حب ذات نسبت به این کار وقتی سخت

 کند.ال حساسیت را دارند و همین امر نیز ضرورت انتقادپذیری را دوچندان میخویشتن کم

من استاد بزرگواری داشتم که همواره شاگردان خویش را نسبت به شنیدن سخن منتقدان توصیه نموده، 

گفت اگر کسی نسبت به داد. او میاین روحیه را به آزاداندیشی و بلکه باالتر، آزادمنشی آنان نسبت می

گوید و در من کاستی و نقصانی هست، خب تالش ن انتقادی کند، از دو حالت خارج نیست. یا راست میم

کند و در مورد من بدگمان کنم خود را اصالح کنم و از آن عیب و نقصان رهایی یابم. یا اشتباه میمی

سازم. به هر اک و مبرا میاست، در این شرایط نیز با روشنگری و تنویر افکار او، ذهن وی را نسبت به خود پ

الدوام سودمند و مؤثر تلقی می طلبی نیز علیترتیب انتقاد سازنده همواره ارزشمند و انتقادپذیری و حق

 شوند.

توانیم بذر آن را در دلهای آماده جوانان نیز بکاریم و روحیه انتقادپذیری را از ما اگر خود چنین باشیم، می

 کنیم.عنفوان جوانی در آنان بارور 

*** 

 دهم!من از عضویت هیئت امنا استعفا می 

خواهید اندکی درباره آموزش مجازی این همه از آموزش و الزامات و اقتضائات آن صحبت شد، نمی»

 سخن بگوییم؟

ها ارائه های خود را در این قالبکنند که بخشی از آموزشامروزه اینترنت و فضاهای مجازی ما را ملزم می

 مند شویم.آثار و ارزشهای گسترده آن بهرهکنیم و از 

های گوناگون مجازی آشنا شویم و همپای جوانان و سازد که با محیطای ما را قادر میسواد رسانه

دانشجویان خویش از مزایای این آموزشها استفاده کنیم. حتی اگر نتوانیم پا به پای جوانان حرکت کنیم، 

اعتمادی احساس کنند و همین امر ن ما و خویشتن دیوار بلندی از بیاز آنان چندان فاصله نگیریم که بی

 «.ای احساس نموده، از ما عبور کنندنیز باعث شود ما را تافته جدابافته

 این سخن یک فریاد رساست، هرچند پشت سکوتی غمبار پنهان شده باشد. 

وست، همدلی و همزبانی نیز می تواند همچنانکه تفاوت نسلی از بزرگترین موانع ارتباط ما با جوانان دانشج

 به عنوان نخستین گام ارتباط مؤثر با جوانان تلقی شود.



ها باید شکسته شوند. بایستی ما و آنان هریک از پیله خویش بیرون دانشجویان معتقدند برخی قالب

 تر بگشاییم.بیاییم و راه به فضایی بازتر و گسترده

و نخبگان دانشگاهی به این باور برسد که برای ارتقای استادان، صرفاً  اندیشی استادانشاید روزی مرکز هم

های حضوری کافی نیست و بایستی برخی از این دوره ها ـ بویژه ها و دورهگذراندن دروسی در قالب کالس

 برای استادان با مرتبه دانشیاری ـ بصورت مجازی و نیمه حضوری برگزار شود.

هر عصری اقتضائات ویژه خود را داراست! مهم آن است که به این اقتضائات اینها الزامات آموزش است و 

 توجه کنیم و از گردش زمانه عقب نمانیم.

سروران عزیز؛ اجازه دهید در اهمیت آموزش مجازی فرازی از یک دیدار جالب را برای شما بازگو کنم. یکی 

انشگاههای کشور است، روزی برایم از دوستان من که مؤسس و بنیانگذار آموزش مجازی در یکی از د

که هنوز دانشگاهها با اینترنت و آموزش الکترونیکی آشنایی نداشتند، مقرر شد  1831گفت که در سال می

اندازی آموزش مجازی در دانشگاه خدمت استاد بزرگوار دکتر که ما جهت گفتگو و تبادل نظر پیرامون راه

نامه دهخدا برسیم . وی عضو هیئت امنای دانشگاه غتسیدجعفر شهیدی مورخ و رئیس وقت موسسه ل

 مزبور بود و انجام چنین کار خطیری منوط به توافق اعضای هیئت امنا بود.

وقتی ایشان غرض ما را درخصوص تشکیل این جلسه متوجه شدند با عصبانیت و در حالی که آثار ناراحتی 

شگاه حقیقی چه کرده اید که حاال می خواهید در در چهره تکیده ایشان مشخص بود، گفتند که شما در دان

خواهید مدرک خشک و خالی به دست دانشجو دانشگاه مجازی انجام دهید؟ بعد هم اشاره به اینکه اگر می

بدهید، تکلیف خود را معین کنید و در نهایت تهدید کردند که اگر بخواهد چنین شرایطی در دانشگاه حاکم 

 دهم!ا استعفا میشود، من از عضویت هیئت امن

کافی ندارند، تبلتی را که با خود برده  دانستم ایشان از زوایای گوناگون این نوع آموزش اطالعمن که می

مطالب برخی مربوط به آموزش الکترونیکی را  بودم روشن کردم و از ایشان خواستم فقط چند دقیقه

نقش استاد و شاگرد و بازخوردها و اهمیت مشاهده نمایند. آنگاه بخشی از وجوه تعاملی این آموزش و 

 مدیریت زمان در این آموزش و... را برای ایشان توضیح دادم.

دیدند، جمالتی به کار بردند که حاکی از تعجب مرحوم دکتر شهیدی درحالی که با دقت این مطالب را می

ود. از جمله آنکه : ما دیگر های مربوط به آن بریزیها و برنامهقابلیت  ایشان از گستره این آموزش و

 ایم و دوره، دورۀ شماست.قدیمی شده

 کنم.ایشان همچنین عبارتی به کار بردند که من هیچگاه آن را فراموش نمی

تدریج دانشگاههای سنتی را کنار گذاشت باید به .دانشگاه حقیقی همین چیزی است که شما توصیف کردید»

 «و به این سمت حرکت کرد!



جو و کند، عالوه بر اهمیت آموزش مجازی روح حقیقتتر میتر و شنیدنیاجرا را جذابآنچه این م

گرای یک استاد مسلم و برجسته دانشگاه تهران است که به محض اطالع از فواید و آثار این نوع از حق

 ای در گرایش به آنچه حق تشخیص داده بود، درنگ نکرد.آموزش، لحظه

ان جلسه به ما گفت که بروید و آموزش مجازی را راه بیاندازید. من با تمام دکتر سیدجعفر شهیدی در هم

 کنم.قدرت از شما حمایت می

ناگفته نماند که اگر امروز یا در آینده سخن از آموزش مجازی به میان می آید، نه بعنوان یک روش 

ه بعنوان یک روش مکمل جایگزین برای آموزش حقیقی ـ که مجاز هرگز جای حقیقت را نخواهد گرفت ـ بلک

 قابل طرح و استفاده خواهد بود.

 


