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»مرکز ترویج علوم انسانی« با کادری مجرب و علمی و با هدف ارتقاء دانش علوم انسانی بین دبیران و فرهنگیان، و در نگاه کالن تر، میان 
دانش آموزاِن این رشته بنیان  شده است. تا به امروز، این مرکز با برگزاری نشست های علمی و کارگاه های آموزشی و با تولید محصوالت 
آموزشی و فرهنگی برای درس های تخصصی رشته علوم انسانی و با حضور برخی از مؤلفان کتاب های درسی، بخشی از اهداف خود را 
محقق ساخته  است. »مرکز ترویج علوم انسانی« امیدوار است با ارائۀ بسته های فرهنگی و آموزشی نگاهی ویژه و مؤثر به این رشته 

داشته باشد و بتواند نگاه جامعۀ آموزشی را که دربرگیرندۀ مدیران و مسؤاالن آموزشی و دبیران و دانش آموزان و حتّی خانواده هاست 
نسبت به این رشته تغییر دهد. هدف غایی ما تعالی رشتۀ علوم انسانی است؛ رشته ای که زیر بنای توسعه است؛ و امیدواریم با 

کمک شما فرهیختگان بتوانیم هر چه بیشتر به رشد انسانی ها و جایگاه شایستۀ ایشان دست یابیم.

به زودی ...
بسته آموزشی دیجیتال درس تاریخ

گسست هایی در محتوای کتاب های تاریخ وجود دارد. این گسست ها ممکن است یادگیری دانش آموز را با مشکل روبه رو کند. در بسته آموزشی دیجیتاِل تاریخ، 
ضمن پرکردن خألهای کتاب های درسی با مطالب بسیار کوتاه و نمودارها و تصاویر و نقشه های جذاب، سعی داریم عالقه دانش آموزان به درس تاریخ را بیشتر 

کنیم و به این هدف نزدیک شویم که دانش آموزان درس تاریخ را نه یک درس حفظی، که یک درس مفهومی بداند. 

معرفی مرکز ترویج علوم انسانی

روزنامه  دیواری منطق
منطق درسی کامالً کاربردی است که تسلط در آن به نمونه  های تمرینی زیاد نیاز دارد. در روزنامه دیواری منطق، داستان  و شعر و کارتون و تصویر و تمرین های 
متنوعی براساس متون بقیه درس ها وجود دارد. این نشریه دیواری که به صورت ماهانه منتشر می شود، هم به دانش آموز کمک می کند آموخته های خود را تثبیت 
کند و هم او را ترغیب می کند دانش خود را در سایر دروس هم به کار گیرد. در روزنامه دیواری منطق روش تفّکر انتقادی و مقایسه ای به دانش آموزان آموزش 
داده می شود. این محصول به گونه ای تعاملی طراحی شده است که دانش آموزان بتوانند به صورت گروهی تمرین های آن را حل کنند و در خود روزنامه بنویسند و 

با ارسال آن برای »مرکز ترویج علوم انسانی«، این شانس را پیدا کنند که یافته ها و ایده هایشان، به نام خودشان، منتشر شود.

محتوا: 
جدول رویدادها وسلسله پادشاهان

نمودار خط زمان
شبکه اهداف

شبکه مفهومی

محتوا: 
نوشتار )داستان، شعر(

کارتون
تصویر

تمرین های متنوع

مزیت ها:
تدوین تحت نظارت مؤلّف کتاب درسی

پرکردن گسست های میان مطالب کتاب درسی
جذاب کردن مطالب

تبدیل درس حفظی به درس مفهومی
قابلیت تبدیل به روزنامه دیواری

مزیت ها:
تدوین تحت نظارت مؤلّف کتاب درسی

کاربردی کردن منطق
ایجاد ارتباط بین منطق و سایر دروس

تقویت تفّکر انتقادی و آموزش روش مقایسه ای
تقویت کار گروهی

امکانات تعاملی با فضای دیجیتال
انتشار ایده های دانش آموزان در فضای دیجیتال به نام خودشان 

انتشار ماهانه
پیشنهاد روش تدریس و نمونه سؤال به دبیران
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محتوا: 
تقویم هفتگی

بودجه بندی دقیق مطالعاتی
پیشنهاد تمرین تشریحی و تست 

معرفی منابع مفید

مزیت ها:
روزبه روز و دقیق

مطابقت کامل با بودجه بندی تدریس و آزمون های آزمایشی
قابلیت تطبیق با همه برنامه های مطالعاتی و همه کتاب های کمک آموزشی

پشتیبانی هفتگی به صورت فایل های صوتی
تداوم تا شب کنکور

برنامه مطالعاتی هدف دار
برای موفقیت، باید هدف دار جســت، هدف دار خواند، و هدف دار ماند. برنامه مطالعاتی هدف دار دقیقاً به همین  منظور طراحی و ارائه می شود. این 
برنامه به صورت ماهانه منتشــر می شــود و برنامه ای دقیق و روز به روز را دراختیار دانش آموزان قرار می دهد. این محصول براساس بودجه بندی 
تدریس و آزمون های آزمایشــی و به صورت کامالً کارشناسی شده تنظیم شده اســت. برنامه مطالعاتی هدفدار برای کنکوری ها و یازدهمی ها و 
دهمی هاست و این قابلیت را دارد که با هر نوع برنامه درسی مدرسه ای و هر کتاب کمک آموزشی سازگار شود. ویژگی بسیار مهم و کاربردی این 

برنامه ها، پشتیبانی صوتی هفتگی است که برای دوازدهمی ها تا شب کنکور و برای دهمی ها و یازدهمی ها تا ابد ادامه دارد! 

کارگاه های آموزش روش تدریس نوین
سه نوع درس وجود دارد: متنی )مانند منطق و جامعه شناسی(، زبانی )مانند زبان انگلیســی و عربی(، محاسباتی )مانند فیزیک و ریاضی(. روش تدریس هر 
نوع درس با نوع دیگر کامالً متفاوت است. مسلّماً  نمی شــود ریاضی را همانطور تدریس کرد که زبان انگلیسی تدریس می شود. برای آنکه تدریسی موفق و 
ثمربخش داشته باشیم، اول باید ماهیت درس را تشخیص دهیم و بعد، هر درس را متناســب با نوع آن تدریس کنیم. در کارگاه های آموزش روش تدریس 
نوین، روش تدریس متناسب با هر نوع درس و براساس پیشرفته ترین و به روزترین روش ها آموزش داده می شود. این کارگاه ها در سه دوره مجزا، هر دوره 

برای یک نوع درس، برگزار خواهند شد. برای شرکت کنندگان در این کارگاه ها گواهی »حضور در دوره ضمن خدمت« صادر خواهد شد.

کارگاه های متن خوانی
در کارگاه های متن خوانی، شیوه متن خوانی آموزش داده می شود. با متن خوانی یاد می گیریم با فاصله مناســب با متن مواجه شویم و آن را از باال نگاه کنیم؛ 
در نتیجه، هم متن را می فهمیم و هم خودمان آن را بازتولید می کنیم و هم نظر خود را بر متن تحمیل نمی کنیم. معلمانی که متن خوانی می دانند شادلوه روش  
تدریس خود را بر آن قرار می دهند و دانش آموزان چنین دبیرانی، نه تنها به همراه استادانشان مرّوجان متن خوانی خواهند بود، که لذت یادگیری در باالترین 

سطح را هم خواهند چشید.

کارگاه های دروس زبانی
در کارگاه های دروس زبانی، عالوه بر برخی بحث های پایه ای زبان شناسی، نوع برخورد با این گونه درس ها و مؤثرترین راه ها برای آموزش و یادگیری چنین 
دروسی آموزش داده می شود. در این کارگاه ها، بحث خواهد شد که تفاوت دروس زبانی با دروس محاسباتی و متنی چیست و چرا تدریس این درس ها به شیوه 

دروس دیگر خطاست و چنین روش های نادرستی چه اثر بدی بر مهارت های زبانی و زبان آموزی دانش آموزان خواهد داشت. 

کارگاه های دروس محاسباتی
در کارگاه های دروس محاسباتی، پس از به بحث گذاشتن اهمیت و ضرورت یادگیری دروس محاســباتی برای دانش آموزان علوم انسانی و بررسی عوامل 
روانی مؤثر بر جبهه گیری دانش آموزان این رشــته دربرابر این نوع از دروس، بر مبانی و اصول پیوند دهنده علوم وابسته به محاسبات و علوم انسانی تمرکز 
می شود و روش ها و فنون کارساز در بازشناسی و شکل دهی این پیوندها آموزش داده خواهد شد. هدف اصلی این دوره آموزِش روِش شکستِن دیواِر مقاومِت 

دانش آموزاِن علوِم انسانی دربرابر یادگیری دروس محاسباتی است.

پیام آموزش و پیام مشاور
دو نشریه »پیام آموزش« و »پیام مشاور« برای مطالعه سریع در زمان های استراحت دبیران طراحی شده است. در هر شماره از این نشریه ها مطالب مفیدی 
که کامالً با فضای درس و کالس هم سوست بیان می شــود. در پیام ها، به فراخور موضوع، مطالبی به قلم یا از زبان صاحب نظران و بزرگان حوزه تعلیم وتربیت، 
به صورت کوتاه و خالصه شــده و با گرافیکی جذاب، ارائه می شود. نکته مهم درباره این نشریات این اســت که عالوه بر نسخه کاغذی، نسخه دیجیتال این 
نشریات هم تولید می شود که عالقه مندان به مطالب خاص هر نشریه، می توانند با استفاده از تلفن همراه خود به متن کامل مقاله ها و مصاحبه ها و فایل های صوتی 

و تصویری دسترسی پیدا کنند. 
 



درد شما چیست؟!
ریاضیات کجای زندگی ما حضور دارد و چرا باید ریاضی یاد بگیریم؟ از ریاضی دانی پرسیدند: ریاضیات به چه 
دردی می خورد؟ گفت: تا درد شما چه باشــد! یعنی هر موضوعی ریاضیات خودش را به همراه می آورد؛ یعنی 
موضوع ریاضیات را مسأله واقعی تعیین می کند.  مثال های زیادی وجود دارد که ریاضیاتی بسیار ساده، در حد 
ریاضی متوســطه اول، دارند و با کمک آن ها می توان به دانش آموز نشان داد که چگونه ریاضی، در بسیاری از 

مواقع، به مسأله ای کامالً روزمره مربوط است.

ریاضی نه علم است و نه هنر؛ هم علم است و هم هنر
دستاوردهای بشری دو دسته هستند: هنرها و علوم. تفوت این دو دستاورد در این است که هنر با زیبایی و ابداع 
سروکار دارد و بر اجتماع تأثیر می گذارد، درحالی که علم با کشــف و توان پیش بینی سروکار دارد و بر فنّاوری 
تأثیر دارد. هنر برپایه خالقیت است، و علم بر پایه آزمایش و تجربه. در هنر مهارت بسیار مهم است، ولی در 
علم اطالعات حرف اول را می زند. سؤال اینجاست که ریاضی هنر است یا علم؟ ریاضیات علم نیست چون با 

آزمایش و تجربه سروکار ندارد؛ هنر هم نیست چون با زیبایی کاری ندارد. پس ریاضی چیست؟ 

ریاضی یعنی اطالعات و مهارت
ریاضی ماهیتی دوگانه دارد؛ نه علم است و نه هنر، ولی در عین حال، هم چهره علمی دارد و هم چهره هنری. 
درنظرداشتن این ماهیت دوگانه در آموزش ریاضیات بسیار مهم است. اگر در هنر مهارت مهم است و در علم 
اطالعات، ریاضی شخصیتی است که هم مهارت می خواهد و هم اطالعات. به همین دلیل است که، در آموزش 
ریاضی، باید مفاهیم و روابط به طور کامالً  مفهومی آموزش داده شود که اطالعات مورد نیاز دانش آموز دردستش 
باشد؛ از طرف دیگر باید تمرین های زیادی حل شود تا مهارت دانش آموز هم به حّد موردنیاز برای حل مسائل 

برسد. 

با ریاضی ذهن ساختار پیدا می کند
حتی اگر ریاضیات را از این جنبه نگاه نکنیم که هم هنر است و هم علم، درحالی که نه هنر است و نه علم، ویژگی 
دیگری هم در ریاضی هست که به تنهایی برای این که قانع شویم ریاضی یاد بگیریم کفایت می کند: »ریاضی 
ابزار تربیت ذهن اســت.« برای آموختن هر چیزی و موفقیت در هر کاری، الزم است ذهنی آماده و پرورده یا، 
در یک کالم، ساختارمند داشته باشیم. ما باید ریاضی بخوانیم تا ذهنمان ساختار پیدا کند. آموزش ریاضیات 
در همه جای دنیا متمایل به این هدف است. ریاضی مانند ورزش دو است. شــما تا نتوانید بدوید، نمی توانید 

فوتبالیست شوید؛ و برای موفقیت در فوتبال باید سختِی تمریِن دویدن را به جان بخرید.
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نشست »شیوه های تدریس ریاضی 
به  زبان انسانی ها«؛

سخنرانان:
 وحید تمنا، بیژن احمدی، 

مصطفی علیزاده، میرشهرام صدر
زمان:

دوشنبه، ۲۹ / مردادماه / ۱۳۹۷
محل برگزاری:

تاالر فرهنگ

ماجرای ریاضیات در علوم انسانی ماجرای عجیبی است. دانش آموزان با این باور که ریاضی را نمی فهمند یا در ریاضیات ضعیف 
هستند به علوم انسانی پا می گذارند. خانواده ها و معلمان و مشاوران و کّل نظام آموزشی هم به این باور پروبال می دهند. نکته عجیب 
این است که دانش آموِز انسانی فلســفه را می فهمد، ولی ریاضی را نه. معلوم نیست که چطور ممکن است کسی بتواند فلسفه را 
که درسی انتزاعی است بفهمد، ولی ریاضی را که آن هم درسی انتزاعی است نفهمد! این اتفاق دو دلیل دارد: یکی همین نگرش 
نادرستی است که دانش آموز با آن وارد علوم انسانی می شود و سیستم دایماً آن را بازتولید می کند؛ و دیگر این است که دانش آموز 
نمی داند چگونه با مسأله ریاضی روبه رو شود. مورد دوم مهم تر است و اگر بتوانیم چگونگی مواجهه با ریاضیات را به دانش آموز یاد 
دهیم، مهمترین گام را در شکستن این دور باطل برداشته ایم. دوره تسلط دیوان ساالرانه مهندسان و پزشکان باید تمام شود؛ باید 

اداره کشور را از شکل مهندسی به شکل انسانی تبدیل کرد. و البته چون مدیران باید بتوانند تحلیل کنند، الزم است کسانی که 
علوم انسانی می خوانند و در این حوزه کار می کنند، ریاضیات خود را قوی کنند. این دو اتفاق باید بیفتد،  وگرنه چشم انداز 

پیشرفت و توسعه جامعه ما از ابهام خارج نخواهد شد.

علوم انسانی و ریاضیات

احمدی



سخت  نه، عمیق
خیلی ها ایراد می گیرند که کتاب های ریاضی علوم انسانی سخت تر شده اند. هرگز چنین نیست؛ مطالب ریاضی همان 
مطالبی است که در گذشته  هم وجود داشت؛ فقط عمق بیشتری پیدا کرده است. نباید فکر کنید که مؤلفان کتاب های 
درسی به این دغدغه دانش آموزان که »ما ریاضی را نمی فهمیم، اگر می فهمیدیم رشته ریاضی را انتخاب می کردیم« 
توجهی نداشته اند؛ چرا؛ اتفاقاً ما به این مسأله کامالً توجه داشتیم؛ ولی ما باید کاری کنیم که این بینش کم کم ازبین برود. 

ما باید کسانی را تربیت کنیم که متفّکر باشند و بتوانند عمقی فکر کنند. 

فروکاست؛ رابط ریاضی و علوم انسانی
ریاضیات حل کردن مسأله در طبیعیات است؛  فلسفه حل کردن مسأله در علوم انسانی است؛  ولی آیا ریاضیات و علوم 
انسانی با هم ارتباط دارند؟ پیش از پاسخ دادن به این سؤال باید به مفهوم فروکاست بپردازیم. فروکاست یا تقلیل گرایی 
یا تحویل نوعی نگرش به طرح و حل مسئله هاست؛ فروکاست یعنی یک نظام در نظامی دیگر قابل بازسازی است. فرگه 
و راسل سال ها تالش کردند و حساب را در منطق بازسازی کردند و به این ترتیب، درستِی ریاضی را با استناد به درستی 
منطق اثبات کردند؛  به  عبارت دیگر، آن ها ریاضی را به منطق فروکاستند. حال می توانیم با استفاده از مفهوم فروکاست 

ارتباط ریاضی و علوم انسانی برسیم. 

بحث های ریاضی ذاتاً فلسفی هستند
ارتباط منطق و حساب تنها ارتباط میان ریاضیات و علوم انسانی نیست؛ فلســفه هم پل ارتباطی مستحکم دیگری 
است. بســیاری از بحث های ریاضی ذاتاً بحث هایی فلسفی هستند. مثاًل  در پاســخ به این سؤال که »عدد چیست؟« 
فلسفه ورزی های بسیار صورت گرفته است. فرگه می گوید »عدد یک شیء است«؛ دکارت می گوید: »عدد )یا به بیان 
بهتر تعّدد یا تکثّر( در چیزها ناشی از تمایز آنها است«؛ و استنلی جونز این مطلب را با تأکید خاص چنین بیان می کند: 
»عدد صرفاً نامی دیگر اســت برای تمایز.« و در نهایت، نویمان با استعاره »زوج مرتب« مفهوم سازی استعاری اعداد 
طبیعی را برحسب مجموعه هایی که مجموعه های دیگر عضو آ ن ها هستند انجام داد. به وضوح می بینیم این گونه بحث ها 

بحث هایی فلسفی هستند و پاسخ دادن به سؤال »عدد چیست؟« با فلسفه  بسیاری همراه بوده و هست.
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باید طبیعت را به کالس درس بیاوریم
جغرافی درسی اســت که یا باید آن را در طبیعت بیاموزیم یا با نقشه و تصویر. کالس های درس ما طوری نیست که 
بتوانیم جلسات درس جغرافیا را در کوه و دشــت برگزار کنیم؛ بنابراین مجبوریم طبیعت را به کالس درس بیاوریم. 
کتاب های درسی عکس ها و نقشــه های زیادی دارند، ولی شاید بتوان با تصویرهای بیشــتر فهم مطالب را برای 
دانش آموز آسان تر کرد؛ آن قدر مطلب و تصویر و ویدیوی مناسب و همسو با مطالب کتاب درسی و مأنوس تر و البته 
با اندازه بزرگتر و کیفیت باالتر وجود دارد که می توان همه کالس را با تدریس و ارائه آن ها برگزار کرد و مطالعه متن 
کتاب و تحلیل تصاویر را به خود دانش آموز واگذار کرد. مثالً برای مبحث حمل ونقل کتاب دوازدهم، که برای اولین بار در 
کتاب های درسی مطرح می شود، استفاده از تصاویری که خود دانش آموزان آن ها را تهیه کرده اند و تحلیل این تصاویر 

در کالس درس بسیار سودمند است.

6

نباید کاسه داغ تر از آش شویم 
وقتی در کتاب های درسی تأکید شده است که نباید از زیرنویس عکس ها و نمودارها و قسمت های »برای مطالعه« 
سؤالی طرح شود، ما هم نباید کاسه داغ تر از آش شویم و دانش آموز را اذیت کنیم. کتاب ها سنگین است و حجم 
زیادی دارد؛ به همین دلیل، بچه ها به حد کافی تحت فشار هســتند. این که ما هم مطالبی بیان کنیم که دردی را از 

دانش آموز دوا نمی کند و از آن مطالب امتحان هم بگیریم اجحاف در حق دانش آموز است. 

تدریس جغرافیا بدون نقشه بیهوده است
وقتی بحث بر سر جغرافیاســت، اولین منبع نقشه اســت. برای تدریس این درس نقشه طبیعی ایران و جهان 
ضروری است. مثالً وقتی از پراکندگی زلزله حرف می زنیم، بیهوده و حتّی مسخره است که از نقشه استفاده نکنیم 
و محل های مورد نظر را روی نقشه به دانش آموز نشان ندهیم. داشتن یک نقشه طبیعی بزرگ از ایران و یک نقشه 

طبیعی بزرگ از جهان در کالس درس بسیار کارگشاست. 

به جای حفظ کردن می شود جغرافی را فهمید
خیلی از بحث های کتاب درسی خاص و علمی  به نظر می رسند،  درحالیکه به راحتی می توانیم با مثال هایی روزمره 
این مطالب را به دانش آموز تفهیم کنیم. مثالً در کتاب گفته شده است که »زلزله هنگامی رخ می دهد که سنگ های 
ناحیه پوسته ای زمین مقاومت خود را از دست می دهند و می شکنند و از این شکست انرژی و درنتیجه لرزش حاصل 
می شــود.« این متن را به راحتی می توانیم، با مثالی، مانند مثال شکستن یک ترکه چوب، برای دانش آموز توضیح 
دهیم. اینجاســت که دیگر دانش آموز حس نمی کند باید مطالب را حفظ کند، بلکه می فهمد با فهمیدن مطالب 

به خوبی می تواند آن ها را به خاطر بسپارد و به سؤاالت پاسخ دهد.

بررسی تاریخ و جغرافی در نظام جــــــــــــدید  کتاب های پایه   دوازدهم »نشست تخصصی شیوه تدریس 
دروس تاریخ و جغرافیا«؛

سخنرانان:
وحید تمنا، محسن یوسفی، روح انگیز 

محوی، عباس پرتوی  مقدم. 
زمان:

دوشنبه، ۲۰ / شهریورماه / ۱۳۹۷
محل برگزاری:

تاالر فرهنگ

محوی:

یوسفی
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شیوه های مرسوم و قدیمی کمک آموزشی را نمی پذیریم
کتاب های تاریخ براساس اسناد باالدستی و با روش و محتوای تأیید شده نوشــته شده اند. هر مؤسسه ای که در راستای 
ترویج این مباحث و این رویکرد و نقــد محتوا در همین چهارچوب گام بردارد، ما هم می پذیریم و دستشــان را به گرمی 
می فشاریم. البته رویکردهای جدید آموزش وپرورش با شیوه های قدیمی و مرسوم محصوالت کمک آموزشی مخالف است 

و دفتر تألیف با اشخاص حقیقی و حقوقی که هنوز رویکرد و روش سابق را در پیش دارند همکاری و تعاملی نخواهد داشت. 

دانش آموز باید بتواند قضاوت شخصی خود را ارائه کند
اهداف کلّی برنامه درس تاریخ چیســت؟ در این درس دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا می خواهیم صرفاً  مجموعه ای از داده ها 
و اطالعات تاریخی را به خورد دانش آموز دهیم؟ بی شــک پاسخ منفی اســت. ما در درس تاریخ اهداف مشخصی داریم؛ 
می خواهیم عالقه و کنجکاوی دانش آموز را نســبت به گذشته بســط دهیم تا زمینه یادگیری مادام العمر را فراهم کنیم؛ 
می خواهیم درک و فهم دانش آموز را نسبت به زمان و گاه شناسی توسعه دهیم تا بتواند رویدادها و تحوالت مورد مطالعه را در 
یک نظم و ترتیب و توالی تاریخی مناسب بازیابی کند؛ می خواهیم به جای ترغیب دانش آموز به به خاطرسپاری مطالب، او را 
در موقعیت های مناسبی قرار دهیم که با رویدادهای سرنوشت ساز تاریخی درگیر شود و به زندگی مردمان و جوامع مختلف 
در گذشته توجه کند تا بتواند روابط و فرایندهای تغییر و تداوم اجتماعی را درک کند. و درنهایت، می خواهیم موقعیت های 
متنوع را برای یادگیری فراهم کنیم تا دانش آموز بیاموزد چگونه شواهد و مدارک تاریخی را بسنجد و دیدگاه های مختلف را 

ارزیابی کند و بتواند با استدالل های منطقی، قضاوت شخصی خود را ارایه کند.

تحکیم هویت و حس مسئولیت پذیری ثمره  درس تاریخ است
چنین نوع برخوردی با درس تاریخ نتایج بسیار مثبتی به بار خواهد آورد؛ مثالً می تواند به تحکیم هویت در ابعاد مختلف فردی 
و خانوادگی و محلی و ملی و جهانی منتج شود؛ روحیه میهن دوســتی و گرایش درونی به سرزمین و فرهنِگ آبا و اجدادی 
را تقویت کند؛ حس مسئولیت پذیری و تمایل به مشــارکت جویی در حفظ و حراست از میراث تاریخی و فرهنگی را تعالی 
بخشد؛ و نیز، موقعیتی را برای دانش آموزان فراهم کند که یافته ها و تحلیل های تاریخی خود را به شیوه های مختلف ارائه کند.

بررسی تاریخ و جغرافی در نظام جــــــــــــدید  کتاب های پایه   دوازدهم

پرتوی مقدم



همایش »کاربرد فنّاوری ها و روش های 
نوین در تدریس؛ برگزارکننده: اتحادیه 

ـ آموزشی معلمان  انجمن های علمی 
زبان و ادبیات فارسی کشور«

زمان:
دوشنبه، ۲۶ / مردادماه / ۱۳۹۷

محل برگزاری:
اراکـ  دانشگاه فرهنگیان

»همایش کتاب و زندگی؛ ویژه دبیران 
رشته علوم انسانی شهر مشهد«

زمان:
دوشنبه، ۱۲ / شهریورماه / ۱۳۹۷

محل برگزاری:
مشهدـ  پژوهشکده عباس زادگان

»همایش علوم انسانی های بابلسر«
زمان:

چهارشنبه، ۱۴ / شهریورماه / ۱۳۹۷
محل برگزاری:

بابلسرـ  سالن باهنر

حدود ۶۰ درصد درس های علوم انسانی درس های متنی هستند. اگر روش تدریس و مطالعه این درس ها درست نباشد، همان اشتباه 
همیشگی باز هم تکرار می شود که دروس متنی را باید حفظ کرد؛ اشتباهی که متأسفانه بیشتِر دانش آموزان و حتّی گروه هایی از معلّمان 
به آن دچار هستند. برای رهایی از این تفکر نادرســت، ابتدا باید نگاهمان را به دروس متنی تغییر دهیم؛ باید با تمام وجود درک کنیم 
که درس متنی فهمیدنی است نه حفظ کردنی؛ و شناخت و تســلط بر روش متن خوانی یکی از روش های کارساِز تغییر نگاه است. در 

کارگاه های متن خوانی شیوه مؤثِّر برچسب زدن و آنالیز و جمع بندی متن آموزش داده می شــود و کسانی که این دوره را پشت سر 
می گذارند روش ها و اصوِل تیترسازی، فهم موضوع، دستیابی به اندیشه های آشکار و پنهان، تفکیک نظر خود از نظر نویسنده و 

پرهیز از تحمیل نظر شخصی بر متن، و در نهایت، نظردادن درباره متن و نه به اسم متن را خواهد آموخت.

کارگاه متن خوانی در همایش ها

هرچیزی متن است و می شود آن را خواند
متن خوانی چیست؟ این سؤال مهّمی است، ولی پیش از پرداختن به آن باید به سؤال مهم تری پاسخ دهیم: متن چیست؟ متن فقط یک مقاله یا 
یک کتاب یا، در کل، یک نوشته  نیست. هرچیزی که از نشانه ها تشکیل شده باشد یک متن است و می توان آن را خواند؛ یک نقاشی، یک عکس، 
یک فیلم، یک قطعه موسیقی، حتی راه رفتن دونفر در خیابان؛ همه این ها سرشار از نشانه ها هستند و می توان آن ها را خواند. مگر نه این است که 
متن نوشتاری هم از حروفی تشکیل شده است که هرکدام یک نشانه هستند؟! منظور از متن خوانی روش یافتن و درک نشانه هاست. با استفاده 
از این روش، خواننده، بدون اینکه مسحور و مرعوب متن شود، نظر و حرف مؤلف را می فهمد. متن خوانی فرایندی فعال است که در آن، خواننده 

منظور نویسنده را آن گونه که هست درک می کند و یاد می گیرد ضمن حفظ استقالل فکری، نظر خود را به متن تحمیل نکند. 

اجرای کارگاه:
وحید تمنا

جلسه اول دومین روز دوره ضمن 
خدمت با عنوان متن خوانی.

مدرس : وحید تمنا
اراک ۲۶ مرداد
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ما باید متن را بخوانیم؛ نه متن ما را!
این توضیح ســاده و تعریف گونه متن خوانی است. نتیجه به کاربستن این 
روش در مواجهه با متن این است که نوع فهم ما از متن تغییر می کند؛ ما با 
این روش نه نظر خود را به متن تحمیل می کنیم و نه اجازه می دهیم متن خود 
را به ما تحمیل کند؛ ما در عین حفظ استقالل خود متن را از فاصله درست و 
از باال می بینیم و آن را می خوانیم و با بازتولید متن، مفهوم آن را به درستی 
درک می کنیم. البته ممکن است این روش وقت گیر به نظر بیاید و برای متون 
پیچیده تر به راحتی قابل اجرا به نظر نرسد. با تمرین اّما این هر دو مشکْل 
یک جا برطرف می شوند. نکته مهم در اینجا این است که تمرین متن خوانی 
مانند تمرین های سخت بدنسازِی ورزشکاران حرفه ای نیست؛ این تمرین 
همزمان با فهم اســت و لذت فهمیدن خود نیروی محّرک تداوم تمرین 
است. پس از مدت زمانی که از این تمرین  گذشت، ناخودآگاه خواندن شما 
نظام مند می شود و با همان سرعتی که متنی را می خوانید، متن خوانی هم 

می کنید. 

موضوع چیست؟!
در متن خوانــی می آموزیم که به موضوع متــن پی ببریم. موضوع 
متن، درواقع، پاســخ به یک سؤال ساده اســت: »متن درباره چه 
حرف می زند.« بسیاری از اوقات می توانیم موضوع را با روش های 
مختلف، مانند بررسی فراوانی واژه ها، پیدا کنیم. معموالً، در اولین 
تالش ها،موضوع بســیار کلی خواهد بود، ولی اصوالً هیچ متنی به 
موضوعات بســیار کلّی نمی پردازد، بلکه موضــوع هر متن قیود و 
حدودی دارد. گام اول در متن خوانی این اســت که موضوع متن را 
بیابیم و ببینیم چه قید هایی دارد تا به موضوِع دقیق تر برسیم. مشکل 
این جاســت که در مواردی بســیار، متن پیچیدگی  هایی دارد که 
رسیدن به موضوع دقیق را دشوار می کند. این جاست که گام دوم 

مطرح می شود.
گام دوم در متن خوانی آنالیز متن اســت. آنالیز متن یعنی تّکه تّکه 
ـ مســتقل. وقتی  ـ تقریباـً  کردن آن بــه کوچکترین جمله هایـ 
متن تّکه تّکه  شد، با روشــی مشخص می توانیم »اندیشه کلیدی« 
و »واژه های کلیدی« متن را اســتخراج کنیم. اندیشه ها و واژه های 
کلیدی نمای کلّی متن را به صورت تیتروار دراختیار ما قرار می دهند. 

از این پس موقع حضور فّعال خواننده در مرحله جمع بندی است.
گام سّوم در متن خوانی جمع بندی است. در جمع بندی، اندیشه ها 
و واژگان کلیدی در نموداری قرار می گیرند. این نمودار ساده متن 
را به متنی تصویری تبدیل می کند که همه اجزای آن باهم درارتباط 
هستند. به این ترتیب، یک متن به یک تصویر تبدیل شده است که با 

نگاه به آن می توانیم متن را بفهمیم. 

همایش کتاب و زندگی
پژوهشکده عباس زادگان
سخنرانی آقای وحید تمنا 

 موسس انتشارات 
مشاوران آموزش

9



10

»نشست علمی شیوه نوین تدریس 
در درس جامعه شناسی با رویکرد 

تحلیل محتوا«؛
سخنرانان:

وحید تمنا، علی ایمانی، علیرضا 
شریفی یزدی، فروغ تیموریان

زمان:
یک شنبه، ۴ / شهریورماه / ۱۳۹۷

محل برگزاری:
تاالر فرهنگ

ما در مدرسه به دانش آموز جامعه شناسی را یاد می دهیم نه جامعه شناسی خواندن را. به همین دلیل است که هم دانش آموز و هم 
معلم این درس را صرفاً یک درس حفظی می دانند. این کار از اساس اشتباه است؛ جامعه شناسی یک علم است و باید آن را فهمید 
و به  کار بســت. وقتی این درس را حفظ کنیم، حتی بهترین دانش آموز ما هم فقط می تواند بگوید این چیست و آن چیست. او نه 
می تواند فکر خودش را بپروراند و نه حتی می تواند بفهمد متن چه گفته است. نه این که فکر کنیم این معضل فقط در مدارس وجود 
دارد؛ نه، این مشکل در دانشگاه هم هست. اگر دانش آموز و دانشجوی ما بداند که با رشته ای مفهومی روبه روست و اگر متن خوانی 

بلد باشد، تحلیل یاد می گیرد؛ فکر می کند؛ خودش را و متن را می فهمد؛ و در یک کلمه، قد می کشد.

جامعه شناسی متهم است
سال هاست که جامعه شناسی متهم است؛ علمی وارداتی با پیشــینه ای بد و استعماری علمی است که مبنای 
فرهنگی آن با بخشی از جامعه ما یا بهتر است بگوییم بخشی از جامعه تصمیم گیرنده ما در تعارض است. در 
نتیجه، جامعه شناسی بازنگری شد و ما براساس فرهنگ خود جامعه شناسی را بازسازی کردیم و این کار قرار 
بود یک تنه دربرابر همه پلشتی های جامعه شناسی غربی قرار گیرد. تا اینجای کار مشکلی نیست؛ مشکل از آن جا 
شروع شد که ما نتوانستیم ثمره این تالش را در قالب مناســبی قرار دهیم و قبل از نقد و چهارچوب بندی این 

جامعه شناسی در حوزه آکادمیک، آن را یک سره به کتاب های جامعه شناسی مدارس سرازیر کردیم. 

نقد در این فضا بیشتر شوخی است
نقد باید در فضای مباحثه درست انجام شود. وقتی یک سوی میْز دیگری و دیگران را به سکوالربودن متهم کند 
و خود را یگانه سربازی بداند که قرار اســت به تنهایی فرهنگ ملّی و اعتقادی را نجات دهد و جوانان را از شّر 
جامعه شناسی، که دیگر اساتید و دانشجویان آن را چون سّمی مهلک در فضا پراکنده اند، برهاند، سوی دیگر میز 
جایی برای بیان صحبت ها و نقدهایش نخواهد داشت. نقد و بحث در چنین فضایی بیشتر یک شوخی تلخ است.

نقض غرضی غیراخالقی
این عین بی اخالقی است که بدون دانش کافی، بدون شناخت کافی از آموزش وپرورش، و بدون بررسی کافی، 
چنین مطالبی را به کتاب های درسی تحمیل کنیم و با استدالل های سست و بی منطق، دانش آموزانی را که تنها 
منبع اطالعاتی و مطالعاتی آن ها شبکه های اجتماعی است در جایگاه منتقدانی سخت گیر قرار دهیم که به راحتی 
همه حرف های ما را با چالش های منطقی روبه رو کنند. این کار نه تنها غیراخالقی اســت که نقض غرض هم 
هست. ما می خواهیم جامعه را از ورطه غربزدگی برهانیم، ولی کتاب های ما آنقدر سست و ضعیف و غیرعلمی 

هستند که بدتر دانش آموزان را به غربزدگی سوق می دهد.

aنقد پابرجاست چون امید پابرجاست
ما به نقدهایمان ادامه می دهیم. سال هاست نقد می کنیم، ولی ناامید نمی شویم؛ همچنان امید داریم که باالخره 
روزی کسی صدای ما را بشنود و اتفاق خوبی بیفتد. ما حتی حاضریم نمونه هایی هم ارائه کنیم. ما که می گویم 
یعنی گروهی از معلمان و آموزش وپرورشی ها که از همه بهتر مدرسه و فضای آموزش را می شناسند و در عین 
حال دانش کافی هم دارند. می توانیم چند درس بنویســیم و ارائه کنیم تا تصمیم گیرندگان بدانند که ما هم با 
اهداف نظام و سندهای باالدستی همراستاییم و هیچ تعارضی با آن ها نداریم در همان راستا عمل می کنیم؛ با این 

تفاوت که شناخت و دانشمان فراتر از آن است که با تولید کتاب هایی مشکل دار نقض غرض کنیم. 

جامعه شناسی با رویکرد تحلیل محتوا

شریفی یزدی
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تغییردادن نظر مؤلفان دشوار است
ما در شــورای تألیف کتاب های درسی هستیم. جلســه های بی شــماری با مؤلفین برگزار کرده ایم. بسیاری از همین 
انتقادات را مطرح و منتقل کرده ایم. ولی متأسفانه هرچه فریاد می زنیم هیچ تغییری ایجاد نمی شود. کتاب ها را مدعیان 
جامعه شناسی نوشته اند. آن ها می گویند کتاب ها براساس »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« تألیف شده است و 
تغییردادن نظر ایشان واقعاً دشوار است. البته این طور نیست که هیچ راهی برای اصالح وجود نداشته باشد. اتفاقاً کسانی 

در میان مؤلفان هستند که با وسعت نظر به انتقادات گوش می دهند.

اعتبارسنجی ها مؤثر هستند
اعتبارسنجی کتاب های درسی را جّدی بگیرید. حضور فعال در اعتبارسنجی ها و ارائه نظرات، بسیار کارگشاست. فکر 
نکنید کسی به اعتبارسنجی ها کاری ندارد. بادقت و وسواس کتاب ها را بررسی کنید و به طور مستند و مکتوب نقد کنید. 
نقدهایتان کوبنده باشد؛ ولی به یاد داشته باشد که نقد باید با پیشــنهاد همراه باشد. هرکجا دیدید جمله ای، عکسی، 
پاراگرافی، یا حتّی درسی قابل نقد است، آن را نقد کنید و جایگزینی برای آن پیشنهاد کنید. مطمئن باشید که این موارد 

بررسی می شوند و بسیاری از آن ها اعمال خواهند شد.

تفکرات کلی و فلسفی و ایدئولوژیک درباره جامعه جامعه شناسی نیست
جامعه شناســی مطالعه علمی و منظم رفتارها و کنش های اجتماعی اســت؛ علمی معرفتی که از راه مشاهده و مقایسه 
و آزمایش به دست می آید و روشمند اســت. تفکرات کلی و فلســفی و ایدئولوژیک درباره جامعه و رفتارهای اجتماعی 
جامعه شناسی نیست. جامعه شماسی به مسایل اجتماعی می پردازد؛ یعنی برخی واقعیت های موجود در جامعه که به مشکل 
و مسأله تبدیل می شوند. مسایل اجتماعی ویژگی هایی دارند؛ از جمله این که همه یا تعدادی از کنشگران به آن اذعان دارند؛ 
جامعه آن را به عنوان مسأله می شناسد؛ در رسانه ها و افکار عمومی طرح می شود؛ سازمان ها به دنبال حل آن هستند و غیره. 
البته برخی اوقات مواردی ناپایدار که در زمانی کوتاه فراموش می شوند، در قالب مد یا هیاهو و غوغا مطرح می شوند، ولی ایم 
موارد، با اینکه در ظاهر چهارچوب و ویژگی های مساله را بروز می دهد، مسأله اجتماعی نیستند. مسایل اجتماعی تا زمانی که 

حل نشده باشند باقی هستند و ممکن است تشدید نیز شده باشند. برخی از مسایل از این نطر شبیه بیماری هستند.

جامعه شناسی دانش آموز را برای اجتماعی شدن آماده می کند
جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی در کتب درسی کشورهایی نظیر کانادا و امریکا ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره دارد؛ 
از این نظر کاربردی تر و عینی تر است و به مسایل روز جامعه توجه می کند. در کتب درسی، نه فلسفه دین و ایدئولوژی 
و سیاست یا تاریخ، بلکه جامعه شناسی کاربردی جایگاه خاصی دارد و کتب جامعه شناسی دانش آموز و فراگیر را برای 

اجتماعی شدن و زندگی در جامعه آماده می کند.

مواجهه با واقعیت های اجتماعی به جای مباحث غیرکاربردی و غیرعلمی
در کتاب های درسی، می توانستیم به جای طرح مباحث غیرکاربردی و غیرعلمی، نحوه مواجهه با واقعیت های اجتماعی 
و مهارت های شــهروندی را به دانش آموزان یاد دهیم و چگونگی مطالعه علمی این واقعیت را آموزش دهیم؛ به عنوان 
مثال، در شرایط امروز زندگی اجتماعی، که انسان با سازمانها در ارتباط است، نحوه خدمات گیری و درخواست نویسی و 

چهارچوب های اداری را می شود به دانش آموزان آموخت.

جای بسیاری از مطالب در کتاب های درسی خالی است
اعتیاد و طالق و حفظ محیط زیست و استفاده از خدمات شهری و اوقات فراغت و غیره مواردی هستند که، از نحوه مطالعه 
تا نحوه مواجهه، جایشان در کتب درسی خالی ســت؛ درحالیکه همه این مسالیل و چالش ها در واقعیت روزمره زندگی 

شهری جدید وجود دارند.

تیموریان

ایمانی
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»نشست روش تدریس عربی نظام 
جدید«؛

سخنرانان:
وحید تمنا، سهیال خاکباز، امینه 

کارآمد، جالل الدین افضل
زمان:

دوشنبه، ۲۴ / مردادماه / ۱۳۹۷
محل برگزاری:

تاالر فرهنگ

نمی توانیم همانطور کــه فیزیک درس می دهیم دروس زبانی را هــم درس دهیم. در فیزیک یک مفهوم آموزش داده می شــود، 
فرمول بندی می شــود، مثالی از آن حل می شود و انتظار می رود دانش آموز ســؤاالت دیگری که از آن مفهوم است را با استفاده از 
فرمول هایش و با دقت به مثال حل شده حل کند، ولی در دروس زبانی هرگز چنین چیزی ممکن نست. انتظار نظام آموزشی این است 
که یک درس زبانی با یک کتاب و یک معلم آموزش داده شود. این کار نشدنی است. درواقع، آموختن یک زبان، حتی در حد درک 
مطلب و نه مکالمه و مهارت های شنیداری، با آنچه یک کتاب و یک معلم ارایه می دهد فاصله بسیار زیادی دارد؛ تا این خأل پر نشود، 

آموزش موفق نخواهد بود.

کار ما ایراد گرفتن از کتاب نیست، درس دادن است
رویکرد کتاب های نونگاشت کامالً دگرگون شده است؛ در نظام قدیم کتاب ها قاعده محور بودند، ولی کتاب های جدید 
ترجمه محور هستند. این تغییر رویکرد مخالفان و موافقانی دارد و موافقان هم ممکن است خود نقدهای جّدی داشته 
باشند. بله؛ در کتاب های درسی ایرادهایی هست، ولی کار ما ایراد گرفتن از کتاب نیست، درس دادن آن است. به عنوان 
معلم، چه مخالف این تغییر رویکرد باشــیم و چه موافق آن، باید خود را تغییر دهیم. اولین گام تغییر هم این است که 

بپذیریم کتاب تغییر کرده و ما هم باید تغییر کنیم.

نه هنر است و نه انصاف
ـ و انصاف هم این  نه بیان حرف های خارج از کتاب هنر است و نه طرح کردن ســؤال از این مباحث؛ هنر این استـ 
ـ که در همان سطحی که دانش آموز باید بداند از او سؤال بپرسیم. چرا باید از دانش آموز کالس پنجم سؤالی در  استـ 
سطح کالس هشتم و از دانش آموز دبیرستانی سؤالی در حد دانشگاه بپرسیم؟! اگر می خواهیم سؤال سخت و چالشی 
بپرسیم، باید در حد همین کتاب باشد نه در حّد کتاب دو سال باالتر. طرح کردن سؤال سخت و چالشی سخت و چالشی 
است،  اما امکان پذیر است. اینکه در برخی کتاب های کمک آموزشی و آزمون های آزمایشی یا حتی آزمون های رسمی 
آموزش وپرورش سؤال خارج از ســطح و محتوا و اهداف کتاب می پرسند، دلیل نمی شود که ما هم این کار نادرست و 

غیرمنصفانه را تکرار کنیم.

تغییر رویکردها در آموزش زبان عربی

کارآمد
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افضل

خاکباز

هدف کتاب  درسی آموزش صرف ونحو عربی نیست
بســیاری از معلمان ایراد می گیرند که نمی توان با این کتاب عربی درس داد. این ایراد وقتی به جاست که قرار باشد 
صرف ونحو عربی درس بدهیم. ولی آیا هدف کتاب  درسی آموزش دستورزبان عربی است؟ مطلقاً خیر! هدف کتاب درسی 
این است که اگر دانش آموزی با یک متِن عربِی ساده روبه رو شــد، بتواند آن را بفهمد؛ هم بتواند بفهمد و هم به این 
اعتماد به نفس برسد که بداند می تواند متن را تاحدود زیادی ترجمه کند. وقتی بدانیم هدف کتاب درسی چیست، می بینیم 

که بله، با همین کتاب هم می توان عربی درس داد.

در ترجمه تسلط به زبان مقصد مهمتر است
یک اصل در ترجمه وجود دارد و آن این است که تسلط بر قواعد زبان مقصد مهمتر از تسلّط بر قواعد زبان مبدأ است. 
یعنی برای ترجمه از عربی به  فارسی، کافی است قواعد عربی را در حد فهم کلیّت متن و ساختار جمالت آن بدانیم، ولی 
چون باید متن را به گونه ای به فارسی برگردانیم که خواننده آن را بفهمد، الزم است تسلط ما بر دستورزبان فارسی کامل 
باشد. »ترجمه از فارسی به عربی از اهداف کتاب درسی نیست«؛ به نظر من این مهمترین تفاوت کتاب های نظام قدیم و 
نظام جدید است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که قواعد در کتاب های درسی بسیار کمرنگ تر از گذشته هستند، چون قرار 

نیست کسی از فارسی به عربی ترجمه کند.

مقصر خود ما هستیم
درس عربی را زیاد تحویل نمی گیرند! اولین مقصر خود ما دبیران عربی هســتیم؛ تا خود ما درسمان را جّدی نگیریم، 
دیگران هم درس ما را جّدی نخواهند گرفت؛ نه بقیه دبیران، نه مشــاوران، نه حتّــی دانش آموزان. چه بخواهیم، چه 
نخواهیم، دغدغه دانش آموزان کنکور است و درصد. به همین دلیل درس ما را تا حّدی جّدی می گیرند که بدانند به سقف 
درصد ممکن نزدیک می شوند. اگر ما هم فقط به دنبال این باشــیم که درصد دانش آموزان را از بیست درصد به پنجاه 

درصد برسانیم، درواقع خودمان را در حّد همین افزایش سی درصدی جّدی گرفته ایم. این کار درست نیست.

در کنکور، خارج از گود و خارج از رویکرد کتاب وجود نخواهد داشت
ما دو انتخاب داریم: یا وقت خود و دانش آموز را تلف کنیم و چیزهایی به او یاد بدهیم که نه تنها دردی را از او دوا نمی کند، 
که فقط استرسش را باال می برد، یا به رویکرد جدید کتاب درسی احترام بگذاریم؛ چه آن را قبول داشته باشیم و چه نه. 
منبع کنکور همین کتاب است. در کنکور، خارج از گود و خارج از رویکرد کتاب وجود نخواهد داشت؛ شّکی در این وجود 
ندارد. بیایید جزوه های نظام قدیم خودمان را کنار بگذاریم و، همان طور که باالخره در کتاب های درسِی جدید به عربی به  

چشم یک زبان نگاه شده است نه یک دسته فرمول پیچده قواعدی، ما هم با عربی مثل یک زبان برخورد کنیم. 
 



فیلسوف غیرمنطقی
در نظام قدیم، همه چیز بر این پایه این ادعا بود که »منطق اساس فلسفه است«. این ادعا شاکله اصلی همه کتاب های 
منطق و فلسفه بود. حتی همین اصطالح »منطق و فلســفه« خود تأکیدی بود بر تقّدم علمی منطق بر فلسفه. نتیجه 
این می شد که دانش آموز مطمئن می شــد افالطون فیلسوفی کامالً غیرمنطقی اســت! یا فالسفه ای را می دید که 
حرف هایشان کامالً منطقی بود، ولی نتایجی به دست می داد که کامالً ناملموس بود؛ درنتیجه دانش آموز مطمئن می شد 
که این فالسفه در کره ای دیگر زندگی می کرده اند! و میوه نهایی این دروس این بود که دانش آموز با خودش بگوید 

هیچکدام به درد نمی خورند! این فضا در نظام جدید دگرگون شد.

منطق ابزار علم است و فلسفه پرسش گری است
در نظام جدید، فلسفه و منطق از هم جدا شــده اند؛ منطق به عنوان ابزاری معرفی شده که در همه علوم کاربرد دارد 
و فلسفه، برای اولین بار در کتاب های درسی، به سمت پرسشگری رفته است. دانش آموز قرار است در این کتاب ها 
بیاموزد که کار فلسفه پاسخ گفتن به پرسش های بنیادین اســت و کار منطق جلوگیری از ایجاد مغالطه در هر علم. 
این نوع برخورد با این دو علم در تاریخ پیدایش آن ها هم بوده اســت. وقتی ارســطو منطق را، سیصد سال پس از 
شکل گیری فلسفه، بنیان نهاد، به دنبال ساختن زیربنا یا چهارچوبی برای فلســفه نبود. اتفاقاً بسیاری از کتاب های 
خود او، براساس تعاریف منطقی، کامالً غیرمنطقی هستند. برای ارســطو، منطْق یک روایت یا یک شاخه از تبیین 

صورت بندی نوعی از بیان عقالنی انسان است.

محافظه کاری در منطق، آزادی در فلسفه
در نظام جدید، معلم فلســفه و منطق نباید فکر کند یک دانش را درس می دهد. او باید بداند که در کتاب ها پذیرفته 
شده است منطق و فلسفه دو علم متفاوت هســتند؛ بنابراین باید دو رویکرد متفاوت را برای تدریس این دو درس و 
کالس دارِی آن ها درپیش گرفت. معلم منطق باید محافظه کاری در تعّقل را به دانش آموز آموزش دهد و او را از هرنوع 
مغالطه ای برحذر دارد. برعکس، معلم فلسفه باید به دانش آموز اجازه و جرأت بدهد که سؤال بپرسد تا بتواند تخیل 

کند، که بنیان تفکر فلسفی تخیل است.

حیرت فلسفی نتیجه تخیل است
تخیل نفی منطق نیســت. تخیل با توهم فرق دارد. تخیل درواقع بخشی از تعقل است که حالت های ممکن دیگر را 
تصور می کند؛ این همان عالم خیال است که در فلسفه اســالمی در مرتبه ای باالتر از عالم حس قرار دارد و ما را به 
حقیقت نزدیک تر می کند. تخیل باعث شود ببینیم آنچه واقعی و بدیهی و عینی است تنها یکی از حالت های ممکن 
است. وقتی ما شــرایطی خارج از شرایط عادی را تخیل می کنیم، مثالً شــرایطی را به ذهن می آوریم که در آن همه 
پدرومادرها از فرزندانشان متنفرند و آن ها را رها می کنند، ممکن است به حیرت فلسفی برسیم. حیرت فلسفی نتیجه 

تخیل است.

14

خداداد

منطق و فلسفه یا فلسفه و منطق؟
 »نشست تخصصی شیوه ی

 نوین تدریس فلسفه و منطق«؛
سخنرانان:

 وحید تمنا، احمد خداد، 
جالل کریمیان

زمان:
دوشنبه، ۱۹ / شهریور / ۱۳۹۷

محل برگزاری:
تاالر فرهنگ
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کالس فلسفه جلسه سخنرانی نیست
کالس های فسفه ما چقدر فلسفی است؟ مباحث روز، مانند رسانه و مصرف گرایی، تا چه اندازه در کالس های ما جا 
دارند؟ فلسفه به زندگی ما گره خورده است. اگر برخورد ما با فلسفه به مباحث بسیار خاص، مانند دعوای ابن سینا 
و مالصدرا درباره ماهیت وجود، محدود شد، نتیجه چیزی جز تبدیل شدن کالس به یک جلسه سخنرانی و روخوانی 
کتاب نخواهد بود. و در این شرایط دانش آموز کاماًل حق دارد که فلســفه را درسی حفظی بداند. اگر بخواهیم این 
نگرش را تغییر دهیم، باید کالس را تغییر دهیم و برای این تغییر باید اول خودمان را تغییر دهیم و فلسفه را برای 

خود دوباره تعریف کنیم. 

نباید فلسفه از انسان دور شود
در سده اخیر فلسفه معنای کالسیک خود را از دست داد و با زندگی روزمره پیوند خورد. پس از قرن ها دستاورد علمی و 
فلسفی،  به ناگاه، بشر خود را در میانه جنگ های جهانی دید؛ ۱۰۰ملیون نفر کشته شدند و غرب به این نتیجه رسید که 
نباید فلسفه را از انسان دور می کرد. در این بین، این حکم پذیرفته شد که فلسفه نباید فقط به موضوعات خاص خود 

بپردازد، بلکه باید موضوعات زندگی روزمره را هم دربربگیرد و با آن ها به صورت فلسفی مواجه شود. 

فلسفه در زندگی روزمره
وقتی به عنوان معلم فلسفه بدانیم که فلسفه دیگر صرافاً آن موضوعات جوهر و عرض و ... نیست، کالس خود را با این 
پرسش که فرق وجود و ماهیت چیست آغاز نمی کنیم، بلکه این سؤال را مطرح می کنیم که چرا چنین مسأله هایی شکل 
گرفته است و نسبت این پرسش ها و پاسخ هایشان با زندگی روزمره ما چیست. دیگر نمی توان تفاوتی میان فلسفه و 
جامعه شناسی قائل شد. معلم فلسفه باید حداقل هایی را از جامعه شناسی و روان شناسی و مانند آن بداند تا بتواند کالس 
خود را با پرسش هایی که با اجتماع و زندگی روزمره ارتباط دارد آغاز کند و از دل این سؤاالت به غایت انسان برسد. ما 

در فلسفه باید برنقاطی دست بگذاریم که بر انتخاب های دانش آموز )که در سّن انتخاب است( اثرگذار است.

کریمیان
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