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)٨شى (يادهاى آموز
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زندگى اوست، پذيرفته شود، بايد بتواند در بيـن يـك يـا دو درصـد
ممتازها باشد. از اين مى*گذرم كه «تست» نه تاكنون توانسته است و
نه بعد از اين مى*تواند معيارى براى سواد، آگاهى و استعداد باشد.
بنابراين، جوانى كه به فرض بين بهترين*هاست، به اين معنا نيـسـت
كه بتواند با معيار «تست» از كوره*ى اين مسابقه*ى وحشـت*آفـريـن،
سربلند بيرون آيد. اين خود جاى صحبتى دراز و بسيـار جـدى دارد

كه بايد به موقع به آن پرداخت و زيان و سود آن را آشكار كرد.
نـوجـوان مـا از هـمـان لـحـظـه*اى كـه پـاى بـه «دوره*ى آمـوزش
راهنمايى» مى*گذارند، و گاه حتى از سال*هايـى كـه روى نـيـمـكـت
ابتدايى نشسته است، در تشويش كنكـور بـه سـر مـى*بـرد و تـمـامـى
خانواده*ها را هم، در اين نگرانى شـريـك مـى*كـنـد. مـى*دانـد بـراى
پيروزى در كنكور بايد تست زدن را بياموزد و گاه مدرسه و معلـم و
خانواده هم در تقويت اين روحيه به او كمك مى*كنند. بـازار تـسـت
هـم گـرم اسـت و در انـواع گـونـاگـون خـود، هــم نــاشــران و هــم
تهيه*كنندگانى هستنـد كـه از ايـن راه و بـا عـرضـه كـردن تـسـت*هـاى

رنگارنگ به مال و منالى رسيده*اند.
با استعدادترين و ارزنده*ترين جوانان ما، خود را از جامعه و حتى
از خانواده*ى خود كنار مى*كشـنـد، ورزش و تـفـريـح و مـطـالـعـه را
فراموش مى*كنند و شب و روز در انزواى كامل، تنها به درس و مشق
خود مى*رسند و روش «تست زدن» را تجربه مى*كنند. كم نيـسـتـنـد

١.
آينده�ى هر كشور به آگـاهـى و رشـد جـسـمـى و انـديـشـه�ى
جوانان آن بستگى دارد و به همين دليل، سرمايه�گذارى مادى
و معنوى در اين زمينه، بايد در مركز توجه فرزانگان هر جامعه
بـاشـد. نـيـازهـاى جـوانـان يـكـى و دو تـا نــيــســت و در ايــن�جــا
نمى�توان به همه�ى آن�ها پرداخت؛ به�ويژه كه طرح هر مطلب
و پيدا كردن راه درست، آگاهى و تخصص الزم در آن زمينه را

مى�طلبد كه اين كار از توان من بيرون است.
جوانان ما: با مسئله*هاى اقتصادى و اجتماعى درگيرى دارنـد،
به*دنبال به*كار گرفتن انرژى خود در راه*هاى سالم و درست هستند،
امكان*هاى آموزشى، ورزشى و پزشكى مى*خواهند، دوگـانـگـى و
بى*عدالتى را نمى*پذيرند، آرزو دارند در هر زمينه*اى كه بـه آيـنـده*ى
آن*ها مربوط مى*شود، آزادانه اظهارنظر كنند، و بتوانند در گروه*هاى
اجتماعى و سياسى، با شركت فعال خود، در سـرنـوشـت آيـنـده*ى
كشورشان سهمى داشته باشند؛ كوتاه سخن، احساس كنند عضوى
از اين جامعه*اند. براى بحث در اين زمينه*ها و بسيارى زمـيـنـه*هـاى
ديگر كه به آينده*ى جوانان مربوط مى*شود، به آگاهى*هـاى خـاص و
به*ويژه كاران نياز است كه نه كار من است و نه در اين مقاله مى*گنجد.
در اين*جا، به برخى نـكـتـه*هـا كـه بـه آمـوزش جـوانـان مـربـوط

مى*شود، تنها به صورت گذرا و فهرست*وار اشاره مى*كنيم:
الb) يكى از مسئله*هاى عمده*اى كه دوران نوجوانى و جـوانـى
را تا ميزان زيـادى تـيـره كـرده و مـوجـب پـريـشـانـى دائـمـى آن*هـا و
خانواده*هاى آن*ها شده است، مسئله*ى كنكور تستى بـراى ورود بـه
دانشگاه است؛ مسابقه*اى دشوار و حتى سـهـمـگـيـن! اگـر جـوانـى
بخواهد، در زمينه*ى مورد عالقه*ى خود و در دانشگاهى كه در محل
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آن*هايى كه بعد از اين عزلت*نشينى چند ساله، كه همراه بـا «كـابـوس
كنكور» گذشته است، حتى به شـرط قـبـولـى، بـه صـورت آدم*هـاى
نامتعادل و با جسم و روانى خسته وارد دانشگاه مـى*شـونـد و اگـر در
رشته*ى مورد عالقه*ى خود هم پذيرفته شده باشنـد، آن را بـا تـصـور
سال*هاى گذشته*ى خود و با آن*چه در گمان خود ساخته بودند، همسان
نمى*بينند و عاملى تازه بر ناهموارى*هاى روانى آن*ها افزوده مى*شود.
ولى اين «عزلت*گزينى» جوانان مـا، زيـان*هـاى ويـران*كـنـنـده*ى
ديگرى هم دارد كه از جمله، خو نگرفتن به كتاب و مـطـالـعـه*ى آزاد

است.
اگر از گروه كوچك خانواده*هاى كـتـاب*خـوان و كـتـاب*دوسـت
بگذريم، هميشه كتابخانه*هاى كوچك خانوادگى، به وسيله*ى جوانان
دبيرستانى و دانشگاهى تشكيل شده است. دانش*آموز دبيرسـتـانـى،
چـه بـه راهـنـمـايـى دبـيـران خـود و چـه در رقـابـت بـا هـم*سـاالن بــه
كتاب*فروشى*ها رو مى*آورد و كتاب*هاى خواندنى را به خانه مى*برد.
رمان*هاى مشهور، كتاب*هاى شعر، سفرنامه*ها، كتاب*هاى مربوط
به تاريخ عمومى و تاريخ دانش* و غير آن، خريدارانى مستمر داشت و
در هر خانه*اى كتابخانه*اى كوچك، شامل بهترين كتاب*هاى خواندنى
و آگاهى دهنده تشكيل مى*شد كه نه تنها خود جوانان، كه افراد خانواده
و نزديكان آن*ها هم از آن*ها بهره*مند مى*شدند، اما اكنون سال*هاست
كه بخش عمده*اى از اين خريداران كتاب، از صحنه خارج شده*اند.
حتى در سال*هاى دهه*ى سى*وچهل، هيچ كتابى كمتر از سه*هزار نسخه
چاپ نمى*شد، در حالى*كه امروز كه جمعيت باسواد دست*كم سه*برابر

 پايين آمده*ايم. به هميـن١٠٠٠ يا ٥٠٠شده است، گاه تا شمارگـان 
دليل بسيارى از هوشمندترين جوانان ما، نه تنها رمان*هاى كالسيـك
و نويسندگان آن*ها را نمى*شناسـنـد، كـه از تـاريـخ دانـش گـذشـتـه*ى

سرزمين خودشان آگاهى درستى ندارند.
از اين گذشته در مرور درس*هاى دبيرستانى هم، عالقه*ى كمترى
به درك ماهيت مطالب نشان مى*دهند، چرا كه كمكى به موفقيت در
كنكور نمى*كند. دبيران آگاه مى*دانند، اگر بخواهند دقـيـقـه*هـايـى از
كالس را به شرح واقعى درس خود بپردازند و استدالل*هاى دقيـق را
ارائه دهند، از گذشته*ى آن مطلب و نقش دانشمندان ايرانى، نكته*هايى
را به ميان آورند، بهترين دانش*آموزان دچار نگـرانـى مـى*شـونـد و از
چهره*ى آن*ها خوانده مى*شود كه: چرا وقت ما را با چيـزهـايـى هـدر
مى*دهيد كه به درد كنكور نمى*خورد… و به اين ترتيب است كه پايه*هاى

ـعـدىُدانش متزلزل مى*شود و به سـوى جـامـعـه*اى بـا آدم*هـاى تـك*ب
مى*رويم.

ب) در برابر كتاب*هاى جدى و آگاهى دهنده، بازار كتـاب*هـاى
«كb بينى»، «تعبيرخواب» و «پى بردن به طالـع خـود» گـرم اسـت.
جوانان بى*پناه و نگران از آينده*ى خود، ندانسته در روياهاى دروغين
فرو مى*روند و سرنوشت خود را در بيان نـوشـتـه*هـاى سـوداگـران و

فريب*كاران جست*وجو مى*كنند.
ج) در شيـوه*هـاى آمـوزشـى و سـنـجـش دوره*ى مـتـوسـطـه هـم
دشـوارى*هـايـى وجـود دارد. گـونـه*هـاى مـتـفـاوتـى از مـدرســه*هــا

(غيرانتفاعى، نمونه مردمى، دولتى، تيزهوشـان و…) وجـود دارنـد
كه هر كدام مدعى پروردن استعدادهاى جوانان ما هستند، ولى بسيارى
از آن*ها در واقع كارى جز اين ندارند كه بهتـريـن دانـش*آمـوزان را بـه
خود جلب كنند و با تحميل شهريه*هاى سنگين، مشتى «پلى*كپـى» و

«تست» و «مسئله» بار آن*ها كنند.
ندهوش» ياُدر اساس، تقسيم دانش*آموزان به «تـيـزهـوش» و «ك

«بااستعداد» و «بى*استعداد»، از نظر روان شناسى اجتـمـاعـى كـارى
 «خوب» و «بد» زيان*آور. دانش*آموزِنادرست است و براى هر دو گروه

بايد در كالسى باشد كه هم با بهتر از خود و هم با ضعيb*تـر از خـود
ِ «بهتر» چيز ياد بگيرد و به دانش*آموزِسروكار داشته باشد. از دانش*آموز

«ضعيb*تر» بياموزد. ايجاد رقابت ناسالم بين دانش*آموزان، گروهى
را اميدوار و گروهى ديگر را نوميد مى*كند. جوان بايد ياد بگيرد، در
هر كارى از جمله سودآموزى، به كار گروهى، و هميارى و همكارى
با ديگران رو آورد. هيچ دانش*آموزى در همه*ى زمينه*ها «بى*استعداد»
نيست و اگر در محيطى سالم قرار گرفته باشد و به تعاون و همكارى
رو آورد، مى*تواند در خيلى زمينه*ها به ديگران كمك كند و در برخى
زمينه*ها هم از ديگران كمك بگيرد. تقسيم دانش*آموزان به گروه*هاى
مختلb، روحيه*ى اجتماعى و تعاون را از بين مى*برد، جوانان را به
انزوا مى*كشاند، فاصله*ى طبـقـاتـى را عـريـان مـى*كـنـد و از ديـدگـاه

جامعه*شناسى، يكى از زيامندترين روش*هاست.
د) جامعه*ى سهل*انـديـش و سـوداگـر جـهـان سـرمـايـه*دارى، از
مدت*ها پيش براى سطحى*تر كردن آگاهى*هاى مردم و به ويژه جوانان،

٧٠٠اين برنامه را انديشيد كه شاه*كارهاى ادب جهان را كوتاه و كتاب 
 صفحه چاپ و منتشر كند. اين ترفند٥٠يا٤٠صفحه*اى را در ٨٠٠يا 

كه در آغاز از ميان آمريكايى*ها سر برآورد، به تدريج به جاهاى ديگـر
هم سرايت كرد. در ايران و در سال*هاى دهه*ى چهل، برخى از ناشران
ايرانى هم، اين روش نادرست را پيش گرفتند و از جمله «بينـوايـان»

را در چند صفحه به بـازارتولستـوى يا «جنگ و صلح» ويكتورهوگـو 
آوردند.

چگونه مى*توانيد انتظار داشته باشيد، جوانى كه گمـان مـى*كـنـد
شاه*كار ويكتورهوگو را در چند صفحه خوانده است، به اين انديشـه
بيفتد كه يك*بار ديگر كتاب اصلى را، كه با دو ترجمه*ى جداگانه نشر
شده است، بخواند؟ چرا مى*گذاريم جوانان ما سهل*انديش و سطحى
بار بيايند؟ جامعه*ى ما از اين*راه چه سودى مى*برد؟ بـه نـظـر مـن ايـن
همان چـيـزى اسـت كـه بـايـد بـه عـنـوان «هـجـوم فـرهـنـگ مـخـرب
سرمايه*دارى» با آن مبارزه كرد. جهـان سـرمـايـه*دارى مـى*خـواهـد،

عدى»، «بدون انديشه» و «سطحى» بـارُجوانان كشور خود را «تـك*ب
آورد تا هركسى در تخصص خود كار كند و چرخ سودآور سرمايه*دارى
را بچرخاند، بدون آن*كه در ژرفاى مسئله*ها دقت كند. من ترديد دارم
كه ناشران كشور ما هم با همين هدف كـار كـنـنـد، ولـى بـه هـر حـال

نتيجه*ى كار آن*ها همان است كه بيگانه انتظارش را دارد.
هرچه درباره*ى آموزش درست جوانان هـزيـنـه كـنـيـم، بـه هـدر
نمى*رود، چند ده*برابر آن به كشور برمى*گردد. براى آموزش درست
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جوانان بيشتر بينديشيم، موانع را از جلوى راه شكوفا شدن استعدادها
برداريم، و به جوانان اعتماد كنيم. آن*ها شيفته*ى خدمت*اند و نيروى

آن را هم دارند. تنها بايد انديشيد و معقول*تر به آن*ها يارى رساند.
٢.

در سده*ى سيزدهـم مـيـالدى، پـس از گـفـت*وگـوهـا و كـنـش و
واكنش*هاى چندصدساله، حاكمان آشكار و پنهان اروپـاى غـربـى و
جنوبى در سده*هاى ميانه، پـذيـرفـتـنـد كـه مـى*تـوان از آمـوزش*هـاى

استفاده كرد، ولى براى اين*كار دو شرطارسطو و بطلميوس ، اقليدس
گذاشتند: نخست اين*كه كسى حق ندارد از اين استادان انتقاد كند، و
دوم اين*كه كسى نبايد به سراغ «استدالل» برود و در «معركه*ى» چون
و چرا با اين سه استاد وارد شود. به همين دليل، به عنـوان نـمـونـه،
نخستين ترجمه*اى كه از كتاب «مقدمات » اقليدس از يونانى به التين
شد، تنها صورت قضيه*ها را در*برمى*گرفت و تمامى اسـتـدالل*هـا و
بحث*هاى اقليدس را كنار گذاشته بودند. خواننده بايد تنها بـه يـارى
حافظه، صورت قضيه*ها را حفظ مى*كـرد و بـى*چـون*وچـرا و بـدون

اين*كه دركى از ماهيت مطلب داشته باشد، آن را مى*پذيرفت.
وقتى پذيرش بى*چون*وچرا در كار باشد و خرد آدمى در سايه قرار
گيرد، وقتى تنها شنيده*ها و دستورها مالك عمل باشـد و حـافـظـه و
اطاعت بى*چون*وچرا پايه و مايه*ى*داورى قرار گيرد، آن*وقت طبيعى

، دانـشـمـنـد، جـامـعـه*شـنـاس و١مـارسـل كـاشــناسـت كـه بـه قـول 
): «بت*پرستان شهر آتن، به١٨٦٩-١٩٥٨سياست*مدار فرانسوى (

وداروين جام شوكران نوشاندند، پروتستـان*هـاى آمـريـكـا، سقـراط 
هواداران او را در دادگاهى محكوم كردند. ويكتورهوگو در مجـمـع

 ـ در سخن*رانى١٨٥٠قانون*گذارى فرانسه در پانزدهم ژانويه*ى سال 
خود روبه متعصبان چنين گفت: جنجال شما بر سر چيست؟ اكنـون
مى*گويم: «جنجال شما بر سر خرد انسانى است، زيرا روشنـى روز

را به جاى سياهى شب مى*نشاند…»

٣.
حافظه و زبان بايد وسيله*اى باشد در اختيار و انديشه*ى انـسـان؛
زبان و به ياد سپردن هدف نيست، بلكه مستقيم*ترين وسيله*ى پـرواز
انديشه*ها و ابزارى براى تفكرند. توجه اصلى «زبان» بايد بـه سـمـت
دنياى خارج باشد و عمل آن، بستگى به رابطه*ى فرد با ديـگـران، بـا
طبيعت و يا فعاليت*ها و كارهاى اجتماعى دارد. فشار بيش از اندازه
به حافظه و به*ويژه وارد كردن مجموعه*اى از واژه*ها و جمله*ها در آن،
بدون آن كه معنا و مفهوم آن درك شده باشد، به جاى سودمند بودن،

زيان*مند است.
نسل نيرومند و آگاه، به شرطى پا مى*گيـرد كـه بـه جـوانـان خـود
بياموزيم، بايد با هر مسئله*اى كه روبـه*رو مـى*شـونـد، از انـديـشـه و
استدالل خود يارى بگيرند و هميشه در جست*وجوى «حقـيـقـت» يـا

«بدون انديشه، اعتقادابن(خلدون «راه راست» باشند. در واقع به قول 
به موهومات، جاى دانش را مى*گيرد.»

آموزش دوره*ى متوسـطـه و گـاه در بـرخـى زمـيـنـه*هـا، آمـوزش

دانشگاهى ما بيشتر بر حافظه*ى دانش*آموز و دانشجو تكـيـه دارد، نـه
عمل و خالقيت انديشه*ى او، و برخى خانواده*ها هم در ايـن*بـاره بـه
كودك و نوجوان خود ستم مى*كنند. نوجوانان يا كودكانى كه ناچـار
شده*اند به سفارش معلم يا پدر و مادر خود، براى نمونه، غزل*هـاى
حافظ را از بر كنند، بدون اين*كه معناى آن*ها را بدانند، يا بدون اين*كه
با تكيه كالم*هاى شعر آشنا باشند، كم نيستند. چـنـيـن فـردى عـادت
مى*كند، چشم خود را به دهان ديگران بدوزد و «طوطى*وار» گفته*هاى
آن*ها را تكرار كند. مى*دانيد كه اين*ها، تنها درباره*ى شعر و يا غزل*هاى
حافظ نيست. كودك*ونوجوان بايد انديشيدن را ياد بگيرد. عادت كند
هرجا به مطلبى برخورد كند كه از معناى آن* عاجز باشد، بپرسد. بايد
عادت كند در برابر ديگران به بحث بنشيند، و اعتقاد و استنباط خـود
را آزادانه بيان كند. استعداد «نبوغ» را همه دارند، تنها بايد راهى براى

: نبوغ يعنى حوصله و تحمل.نيوتونپرورش آن*ها پيدا كرد. به قول 
: نبوغ يعنى يك درصد الهام و نودونه درصد تالش.اديسونو به قول 
: شكوفاكردن نبوغ، يعنى ساختن و پر بهره كردنلباچوفسكىو به قول 

درك و انديشه*ى آزاد. و اين با فشار بر حافظه*ى نوجوان و جوان بـه
دست نمى*آيد.

شيوه*ى امتحان*ها، و به ويژه شيوه*ى ورود به دانشگاه، به انديشه
و تفكر جوانان، زيان*هاى بسيار رسانده است. اين شيوه*ها، به جـز
اين*كه جوانان را خودخواه و تكرو بار مى*آورد و روحيه*ى همكارى و

عدىُتعاون اجتماعى را از آن*ها مى*گيرد، به جز اين*كه آن*ها را تـك*ب
بار مى*آورد و از هر گونه تفريح سالمى باز مى*دارد، به جز اين*كه جنبه
هاى متفاوت هنر، يكسره از برنامه*ى آن*ها بيرون مى*رود، و… يـك
زيان جدى دارد: دانش*آموزان براى موفقيت در امتحان و در كنكور،
با روشى كه انتخاب شده است، ناچارند بيشتر به حافظه*ى خود تكيه
كنند و از انديشيدن گريزان باشند. چنين كسانى، يا در آينده به صورت
آدم*هايى پرخاش*جو و منفى*باف بار مى*آيند، و يا به صورت آدم هايى
حرف*شنو و مطيع كه منتظرند «دستور» ديگران را اجـرا كـنـنـد. ايـن
شيوه*ى آموزش نمى*تواند جوانان را به سمت خالقيت و تفكر بكشاند

تا در نتيجه نيرومند و آگاه باشند.
گمان نمى*كنم جامعه*ى ما منتظر چنين انسان*هايى باشد. به قول

: «دانش را نبايد چون مجموعه*اى از قانون*هاى پراكندهآلبرت اينيشتن
و سياهه*اى از پيشامدها و واقعيت*هاى بى*ارتباط با هم گمان كرد.»
حافظه به انسان خدمت مى*كند، ولى فشار بر حافظه، اگر همراه
با تقليد و جدا از انديشيدن باشد، زيـانـمـنـد اسـت و آيـنـده را ويـران
مى*كند. به ياد داشته بـاشـيـم كـه «فـرامـوشـى» هـم، در بـسـيـارى از

حالت*ها، موهبتى از نعمات الهى است.
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