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اولیــن نشســت نماینــدگان حــوزه علمیــه قــم بــا مســووالن
ســازمان پژوهــش و سرپرســتان حوزههــای تربیــت و
یادگیــری در تاریــخ ششــم مهرمــاه ســال  ،99بــا هــدف فراهــم
کــردن زمینــه تعامــل و همکاریهــای ســازنده در راســتای
ارتقــاء ســطح کیفــی محتــوای کتابهــای درســی برگــزار
شد .آنچه از نظر میگذرد متن کامل این نشست است.
دکتــر حســن ملکــی معــاون وزیــر و ریاســت ســازمان پژوهــش و
برنامهریــزی آموزشــی بــا تأکیــد بــر اینکــه جلســه حاضــر بســیار
مهــم اســت ،ســخنان خــود را ایــن گونــه آغــاز کــرد:

تحــول بنیادیــن در تعلیــم و تربیــت و برنامههــای درســی ،هــدف اصلــی
مــا اســت و بنــا داریــم ایــن هــدف را انشــاءالله بــا یــک مدیریــت جهــادی
ادامــه بدهیــم .قبــل از بنــده در ســازمان پژوهــش اقدامــات خوبــی انجــام
شــده اســت و مــا هــم ادام ـهی همــان کارهــا را بــا یــک فضــای قــدری
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متفــاوت در برخــی امــور دنبــال میکنیــم .امــا در بحــث تحــول نیازمنــد
چنــد اقــدام اساســی هســتیم کــه ایــن اقدامــات تمامشــدنی نیســت .یــک
ســری اقدامــات امتــدادی اســت ،یعنــی اقداماتــی اســت کــه بــه نظــر
میآیــد در هــر مرحلـهای بایــد مســئول وقــت کارهایــی را صــورت بدهــد،
امــا نقط ـهی پایــان جملــه و پایــان خــط نیســت؛ مرحل ـهای اســت كــه در
گذشــته انجــام شــده و اکنــون هــم ادامــه پیــدا میکنــد.
اقدامات و الزامات تحقق تحول
در برنامهریزی درسی
وی افــزود :یکــی از اقدامــات بــرای اینکــه مــا بــه تحقــق طــرح تحــول
کمــک کنیــم ،اقدامــات نرمافــزاری بــوده و هســت .یعنــی یــک قواعــد،
مبانــی ،اصــول ،توصیفــات و تجویزهــای گوناگــون بایــد در قالــب
ن را میگــذارم "اقدامــات
اســناد شــکل میگرفــت کــه بنــده اســم ایــ 
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نرمافــزاری" .در رأس آنهــا ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
اســت کــه ایــن ســند ســال  1390مصــوب شــده اســت .بحــث تحــول
بنیادیــن در گذشــته هــم مطــرح شــده اســت منتهــا شــاید کار در یــک
الیــه قــدری ســطحیتر دنبــال شــده اســت ،در حالیکــه شــأن کار حکــم
میکنــد بــا ایــن قضیــه عمیقتــر برخــورد شــود .براســاس ســند تحــول
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش یــک ســند برنامــه درســی ملــی و بعدهــا
الگــوی تدویــن برنامههــای درســی تولیــد شــده اســت.
ملکــی ادامــه داد :اقدامــات نرمافــزاری مشــتمل بــر اســناد تحــول
ً
اســت و قاعدتــا کســی ادعــا نمیکنــد کــه ایــن اســناد بــی عیــب
هســتند .اشــکاالتی دارنــد ،امــا آمــوزش و پــرورش قبــل از تولیــد ایــن
اســناد ،بــی شناســنامه بــود .شناســنامه اعتقــادی و فرهنگــی نداشــت.
بنــده در آمــوزش و پــرورش بــزرگ شــدهام و تــا حــدودی اوضــاع از بعــد
نرمافــزاری در دســتم اســت .معتقــدم کــه بایــد تاریــخ تولــد ســند تحــول
بنیادیــن را در آمــوزش و پــرورش جشــن گرفــت .مولــود مبارکــی متولــد
شــده اســت .برنامـهی درســی ملی و ســایر اســناد براســاس آن تولید شــده
اســت .اینهــا دارای اشــکاالتی هــم هســتند ولــی هنــوز اجــرای کامــل
نشــدهاند کــه بگوییــم در فــان نقطــه ایــراد دارنــد .ایــن هــم یــک خألیــی
بــوده کــه متأســفانه اتفــاق افتــاده اســت .حــدود  9ســال از تصویــب ســند
تحــول بنیادیــن میگــذرد و حضــرت آقــا بــه طــور مکـ ّـرر فرمودهانــد چــرا
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ســند تحــول عملیاتــی نشــده اســت؟ ایــن حــرف هنــوز حــرف نویــی اســت.
رئیــس ســازمان پژوهــش بــا بیــان اینکــه اقــدام دومــی کــه الزم اســت
انجــام شــود تــا تحــول راه خــود را بــا مشــکالت کمتــری بپیمایــد ،اقدامــات
ســاختاری اســت ،افــزود :همیــن امــروز کــه در خدمــت شــما هســتیم
ســاختار تشــکیالتی ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی بــر روی
میــز رئیــس محتــرم ســازمان امــور اداری و اســتخدامی اســت کــه تصویــب
کننــد و بــه مــا ابــاغ شــود .بــه ایــن دلیــل بــرای تغییــر ســاختار اقــدام
شــد چــون احســاس شــد تشــکیالت قبلــی دارای اشــکاالت و نواقصــی
اســت .مــا ســعی کردهایــم در ســاختار جدیــد آن نواقــص را تــا حــدود زیــادی
برطــرف کنیــم .بــاز هــم شــاید بــه طــور کامــل موفــق نشــده باشــیم ولــی بــه
طــور نســبی یــک قدمهایــی برداشــتهایم .اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه در
ســاختار جدیــد ،ظرفیــت بــرای تحــول بیشــتر شــده اســت.
ملکــی بیــان کــرد :فــرض بفرماییــد کــه مــا در ســازمان پژوهــش ،برنامههای
درســی را طراحــی میکنیــم و کتابهــای درســی بــر آن اســاس تولیــد
میشــود ،امــا مــکان و دفتــری بــرای توانمندســازی نیــروی انســانی در
اینجــا نداریــم .دفتــری کــه مســئول باشــد بــه محــض تغییــر برنامههــای
درســی معلمهــای آن درس را آمــاده کنــد و برنامهریــزی جدیــد را بــه موقــع
شــروع نمایــد .وقتــی ایــن ســازمان کــه محصــول تولیــد شــدهی آن بــر ســر
ســفر هی هــر خانــوادهای هســت جایــی بـرای توانمنــدی معلمهایش نداشــته
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ً
باشــد ،ایــن یعنــی یــک نقــص تشــکیالتی و یــک خــأ ســاختاری .اصــا تــا
معلــم آمــاده نشــود برنام ـ هی درســی کاری نمیتوانــد بکنــد .مــا در ســاختار
تشــکیالتی جدیدمــان بایــد امــوری از ایــن قبیــل را ســاماندهی کنیــم.
ملکــی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات ســومی کــه بایــد انجــام بدهیــم
اقدامــات آموزشــی اســت ،خاطــر نشــان کــرد :مــا بــه خاطــر اینکــه
تحــول کارآمدتــر بشــود الزم دیدیــم کــه کارشناســان مربــوط بــه
برنامههــای درســی را آمــوزش بدهیــم .درســت اســت کــه کارشناســان
ً
خودشــان انصافــا اهــل نظرنــد امــا در هم ـهی ابعــاد بــه طــور طبیعــی
آمادگــی نداشــتهاند .فضــای تحولــی ،حــال تحــول و نگــرش ،دانــش و
مهارتهــای تحولــی میخواهــد .بنابرایــن مــا در یــک نظــام آموزشــی
تحولگرایانــه بایــد بــا کارشناســان وارد گفتوگــو میشــدیم .ایــن مســئله
از ســال قبــل شــروع شــده و مــا اكنــون قــدری بــه آن شــتاب دادهایــم و
ســعی کردهایــم یــک نظــام بهتــری بــه آن بدهیــم و اآلن هــم ادامــه دارد.
چتری به نام
فطرت گرایی توحیدی
وی ادامــه داد :کارشناســانی کــه میخواهنــد تحــول ایجــاد کننــد بایــد
قاعــدهی تحــول را بلــد باشــند .ایــن قاعــده در فضــای فعلــی ،رویکــرد
فطرتگرایــی توحیــدی در برنامــه درســی اســت .یعنــی مــا و شــما ســروران
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عزیــز کــه از امــروز همکاریمــان آغــاز میشــود خودمــان را زیــر یــک
چتــر قــرار دادهایــم کــه آن چتــر نامــش "فطرتگرایــی توحیــدی در برنامــه
درســی" اســت و ایــن چتــر را اســناد تحولــی از جملــه ســند تحــول بنیادیــن
و برنامــه درســی بــه دســت مــا داده اســت .البتــه مــا اســنادی هــم تولیــد
کردهایــم و بنــده حقیــر روی یکــی دو کتــاب هــم کار کــردهام .از آنجایــی
کــه زمینــهی فعالیــت علمــی بنــده از ســالهای پیــش همیــن بــوده،
ً
اخیــرا نظریــه "فطرتگرایــی توحیــدی در برنامــه درســی" بنــده چــاپ
شــده و اآلن در انتشــارات مدرســه عرضــه شــده اســت.
ملکــی افــزود :چتــری کــه بــه دســت مــا اســت را براســاس مبنــای
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فلســفی و اعتقــادی خودمــان در دســت گرفتهایــم و معتقــد هســتیم کــه
اگــر برنامههــای درســی در ایــن مســیر حرکــت کنــد انشــاءالله مــا بــه
ســوی تمــدن اســامی بنیادیــن حرکــت میکنیــم و دانشآمــوزان را در
ایــن مســیر پیــش خواهیــم بــرد.
رئیــس ســازمان پژوهــش عنــوان کــرد :اقــدام چهــارم ،اقدامــات ارتباطی
اســت .مــا بــاور داریــم کــه اگــر ســازمان پژوهــش بــا بعضــی مراكــز مرتبط
نباشــد ،رو بــه افــول مــیرود و سســت میشــود و نمیتوانــد مأموریــت
خــودش را بــه درســتی انجــام بدهــد .مــا بایــد بــا مراكــزی ارتبــاط بگیریــم
تــا بــه یــک نظــام بــاز از جهــت ارتباطــی تبدیــل شــویم و بتوانیــم از طریــق
تبــادل فکــر ،اندیشــه و تجربــه زنــده بمانیــم .شــرط مانــدن و بقــا ارتبــاط
اســت .نظــام ارتباطــی ســازمان بایــد تعریــف شــود.
دکتــر ملکــی اظهــار داشــت :یکــی از مراكــزی کــه احســاس کردیــم بــا
ً
آن ارتبــاط داشــته باشــیم ترجیحــا حــوزهی علمیــه قــم و همینطــور
ســایر مراکــز مشــابهی اســت کــه در شــهر قــم وجــود دارد .البتــه ایــن
طــرز تلقــی اآلن نیســت بلکــه طــرز تلقــی گذشــته مــا اســت کــه اآلن
بــه بــار نشســته اســت .باألخــره آن مــکان بــرای مــا مــکان خــاص،
منحصربهفــرد ،قابــل احتــرام و مقدســی اســت .بنــده اعتقــاد دارم کــه
حیــات طیبــه ســازمانی مــا منــوط بــر برقــراری ارتبــاط درســت و نظاممنــد
بــا حــوزه محتــرم علمیــه اســت .در حــوزه علمیــه ،علمــا ،اندیشــمندان،
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صاحبنظــران ،اسالمشناســان و آنهایــی کــه در معــارف اســامی
کار تحقیقــی انجــام دادهانــد و آنهایــی کــه اخــاق اســامی در رأس
تعلیماتشــان اســت ،متمرکــز هســتند و مــا هــر چقــدر بــا ایــن حــوزه
ارتبــاط داشــته باشــیم؛ برنامههــای درســیمان بــه تفکــر اســامی و
معــارف اســامی نزدیکتــر میشــود.
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی گفــت :برنامههــای
درســی ابعــاد مختلفــی نظیــر بعــد علمــی ،بعــد آموزشــی و بعــد دینــی
دارنــد کــه بنــده اعتقــاد دارم اتصــال برنامههــای درســی بــه اعتقــادات
دینــی مــا همعــرض نســبت برنامههــای درســی بــا ســایر ابعــاد نیســت.
ایــن شــاید قــدری مســئولیت شــما ســروران محتــرم را ســنگینتر بکنــد.
برنامــه درســی اگــر از علــم هــم ســخن میگویــد آن علــم بایــد علــم
دینــی باشــد .اگــر از جامعــه هــم ســخن میگویــد آن جامعــه بایــد زیــر
چتــر تفکــر اجتماعــی اســام معنــی و مفهــوم پیــدا کنــد .اآلن وقتــش
اســت کــه مــا ســنتهای آموزشــی دنیــای اســامی را احیــا کنیــم و بــر
ســر ســفره خودمــان بیاوریــم.
وی افــزود :آیــا مــا میخواهیــم فقــط روشهــای تدریســی کــه در
مغربزمیــن ترجمــه شــده و در کتابهــا ارائــه شــده اســت را مبنــا
قــرار بدهیــم؟ اگــر فقــط آنهــا مبنــا باشــد چــه فرقــی بیــن برنامههــای
ً
درســی جمهــوری اســامی ایــران بــا برنامههــای درســی مثــا ژاپــن
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ً
وجــود دارد؟ مــا قطعــا از تجربیــات دنیــا بهرهمنــد میشــویم ولــی هنــر
مــا در برنامهریــزی درســی همســو بــا تمــدن اســامی ایــن اســت کــه
ً
ً
ایــن برنامههــا اوال بــه معــارف دینــی مــا و ثانیــا بــه ســنتهای آموزشــی
کــه در مراکــز علمــی اســامی نهادینــه شــدهاند متصــل شــوند .بــرای
برقــراری ایــن اتصــال بایــد یــک عــده از مختصصــان معــارف اســامی
در شــوراهای مــا عضویــت داشــته باشــند و آنهــا راهنمایــی و کمــک
کننــد تــا روح دینــی بــر پیکــر برنامههــای درســی مــا دمیــده شــود .انتظــار
اصلــی مــا از شــما بــرادران ایــن اســت.
دکتــر ملکــی تأکیــد کــرد :متعهــد شــدهایم کــه راهنماهــای برنامــهی
درســی مــا تــا بهمنمــاه بــه پایــان برســد .منظــور از راهنماهــای برنامــه
درســی یعنــی نقشــه راه تولیــد بســتههای تربیــت و یادگیــری .اآلن هــم
نمیگوییــم کتــاب ،بلکــه میگوییــم بســته تربیــت و یادگیــری کــه یکــی
از آنهــا کتــاب اســت .امــا اســناد تحولــی بــه مــا میگویــد کتــاب درســی
بــرای کشــیدن بــار تربیــت فضــای تنگــی اســت .تربیــت بــه فضــای فــراخ
نیــاز دارد .کتــاب درســی قابــل حــذف نیســت ولــی کتــاب درســی نبایــد
بــه تنهــا مــاده آموزشــی تبدیــل شــود و مــا تصــور کنیــم کــه هــر آنچــه در
کتــاب درســی هســت یعنــی همــان تربیــت؛ اینطــور نیســت .بــه همیــن
خاطــر مــا صحبــت از بســته میکنیــم ،بســتهای کــه یکــی از عناصــر آن
کتــاب درســی اســت.
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حضور نمایندگان حوزه در شوراهای سازمان
پژوهش و برنامهریزی درسی در راستای تقویت
ستاد همكاریهای حوزه و دانشگاه
در ادامــه نشســت حجــت االســام و المســلمین مهــدی رجایینیــا ،مدیــر
دفتــر برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی حوزههــای علمیــه تأکیــد کــرد:
حــوزه علمیــه یــک جایــگاه واال بــرای آمــوزش و پــرورش در برنامههــای
خــودش قائــل اســت و تــا بــه حــال در قالــب ســتاد همکاریهــای حــوزه
و آمــوزش و پــرورش فعالیتهــای بســیار ارزنــدهای انجــام شــده اســت.
ک کار خیلــی خــوب کــه هــم بــه امضــای مقــام محتــرم وزیــر آمــوزش
یـ 
و پــرورش و هــم مدیــر حوزههــای علمیــه رســید ایــن بــود کــه مــا یــک
برنامــه  5ســاله همــکاری تعریــف کردیــم کــه در قالــب آن برنامــه ایــن
همکاریهــا در بیــش از  20برنامــه مختلــف شــکل گرفتــه و گســترش
پیــدا خواهــد کــرد .یکــی از آن مــوارد همیــن بحــث حضــور نماینــدگان
حــوزه در شــوراهای ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی درســی اســت.
وی افــزود :امیدواریــم بــا ارزش و اهمیتــی کــه حوزههــای علمیــه و وزارت
محتــرم آمــوزش و پــرورش بــرای تعلیــم و تربیــت نســل جــوان مــا قائــل
هســتند ،انشــاءالله بــه ســراغ ایــن برویــم کــه بــرای بعــد از خودمــان نســل
پاکــی را تحویــل آینــدگان بدهیــم .انشــاءالله بتوانیــم در ایــن مســیر گام
برداریــم.
15

ســپس حجتاالســام و المســلمین حمیــد محمــدی ،مشــاور عالــی
ســازمان پژوهــش بــا مغتنــم شــمردن حضــور دکتــر ملکــی در ســازمان
پژوهــش و ابــراز خرســندی از اهتمــام ورزیــدن بــه ایجــاد ارتبــاط بیــن
حــوزه علمیــه قــم بــا ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی درســی ،اظهــار
داشــت :بــا تصویــری کــه آقــای دکتــر ملکــی از ارتبــاط ســازمان پژوهــش
ن دیگــر
و حــوزه علمیــه دادنــد ،بــه نظــرم حــوزه علمیــه بعــد از ایــ 

نمیتوانــد بهانــه بیــاورد کــه نگذاشــتند و دعــوت نکردنــد .ایــن جلســه،
ی اینکــه حــوزه هــر چــه تــوان دارد و
جلسـهی اتمــام حجــت اســت ،بــرا 
میتوانــد در تمــام گروههــا کمــک کنــد ،عرضــه نمایــد و نقــش اساســی
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خــودش را در جهتگیریهــای ســازمان ،در تولیــد محتــوا یــا حداقــل در
تربیــت نســل ایفــا کنــد.
مشــاور عالــی ســازمان پژوهــش تأکیــد کــرد :اگــر حــوزه علمیــه بخواهــد
رســالتهای ویــژه خــودش را بــه صــورت اصولــی اجــرا کنــد ،دو کار
بــزرگ بایــد انجــام بدهــد؛ یــک دســتش بایــد در دســت ســازمان پژوهــش
باشــد و یــک دســتش هــم در دســت دانشــگاه فرهنگیــان .دو بــال اصلــی
پــرواز نظــام تعلیــم و تربیــت وزارت آمــوزش و پــرورش ایــن دو جــا هســتند
کــه حــوزه بــرای هــر دو حــرف دارد.
حجــت االســام حمیــد محمــدی اظهــار داشــت :حــوزه هیــچ حــرف غیــر
معقــول و هیــچ حرفــی کــه خــاف اصــول اساســی و علمــی برنامهریــزی
درســی باشــد ،نــدارد .حــوزه ضمــن اینکــه بــرای خــودش دارای ســبک
و روش ویــژهای اســت و محتــوای غنــی و عمیقــی را دارد کــه برگرفتــه
از کتــاب ،ســنت و عقــل اســت ،در عیــن حــال در تعامــل روشــن و
پیشبرنــده بــا تمــام دســتاوردهای دانــش بشــری میتوانــد در ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی متبلــور شــود و بــه رســیدن ایــن ســازمان بــه
اهــداف بلنــدش کمــک کنــد.
دکتــر محبــی معــاون برنامهریــزی درســی و تولیــد بســتههای تربیــت
و یادگیــری ســازمان پژوهــش نیــز گفــت :بــرای مــا کــه متولــی تدویــن
برنامههــای درســی هســتیم امــروز روز بزرگــی محســوب میشــود ،چــرا
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کــه یــک همــکاری در حــوزه تعلیــم و تربیــت اســامی کــه آرزوی دیرینــه
مــا بــود خیلــی هدفمنــد و منســجم در حــال شــكلگیری اســت .از ایــن
بابــت از آقــای دکتــر ملکــی ،آیتاللــه اعرافــی ،آقــای خادمیــان و همــه
عزیزانــی کــه در ایــن زمینــه نقــش داشــتند؛ تشــکر میکنــم.
وی افــزود :بنــده بهعنــوان کســی کــه مدتــی هــم در حــوزه علمیــه
تلمــذ کــردهام عــرض میکنــم کــه اگــر مــا بتوانیــم از آنچــه کــه در
ً
ی ســنتی کــه ســالیان ســال در آنجــا
حــوزه علمیــه ،خصوصــا آن شــیوه 
بــوده اســت ،از حیــث جدیــت در کســب دانــش و نــگاه بــه کســب دانــش
کــه نــگاه فطرتگرایــی و واقعــی الهــی اســت و همچنیــن از حیــث
روشهــای مباحث ـهای و فعــال کــه در حــوزهی علمیــه وجــود دارد و نیــز
حتــی در زمینــه ارزشــیابی کــه در حوزههــای علمیــه در حیطــه مهــم
خودارزیابــی مطــرح میشــود و منجــر بــه اعتمــاد بــه نفــس ،خوداتکایــی
ً
و امانــتداری میشــود اســتفاده کنیــم ،حتمــا تجربیــات خوبــی بــه
دســت میآوریــم .میخواهــم بگویــم کــه نتایــج ایــن همــکاری فقــط
منحصــر بــه محتــوا نمیشــود.
محبــی عنــوان کــرد :شــاید بتــوان ادعــا کــرد روزی کــه حضــرت امــام
رضــوان اللــه تعالــی علیــه ،وحــدت حــوزه و دانشــگاه را مطــرح میکردنــد،
یکــی از اهــداف اصلــی همیــن بــود کــه دانشــگاههای مــا از حوزههــای
علمیــه مــا الگــو بگیرنــد .امــا خــب در ادامــه اتفاقــات دیگــری افتــاد کــه
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باعــث شــد مــا در ایــن زمینــه توفیــق آنچنانــی نداشــته باشــیم و شــاید
آســیبهایی را هــم بــه دنبــال داشــت ،از جملــه تأثیرپذیــری حوزههــا از
دانشــگاه در زمینــه مــدرک و خیلــی از مســائل دیگــر.
وی ادامــه داد :ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ،تربیــت را در 6
ســاحت بــرای مــا تعریــف کــرده اســت؛  )1تربیــت اخالقــی و اعتقــادی
 )2تربیــت سیاســی و اجتماعــی  )3تربیتــی زیســتی و بدنــی  )4تربیــت
زیباییشــناختی  )5تربیــت اقتصــادی و حرفـهای  )6علمــی و فنــاوری .این
 6ســاحتی اســت کــه دانشآمــوز مــا بایــد در هــر کــدام از ایــن  6ســاحت
بــه اســتاندارد و حــد الزم برســد .ســند تحــول بنیادیــن ایــن  6ســاحت را در
برنامــه درســی ملــی در  11حــوزه تربیــت و یادگیــری مجســم کــرده اســت
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تــا ســاحتهای مذکــور از طریــق آن  11حــوزه محقــق شــود .ایــن 11
حــوزه تربیــت و یادگیــری همــان  11تایــی اســت کــه هــر کــدام از عزیــزان
حاضــر نماینــده حــوزه علمیــه در یکــی از ایــن  11حــوزه هســتند .در واقــع
پوشـشدهنده آن  6ســاحت تربیــت هســتند .بــرای اینکــه ایــن کار اتفــاق
بیافتــد ،پایــه و اســاس تدویــن برنامههــای درســی در گروههــای پژوهشــی
مــا شــکل میگیــرد کــه متناســب بــا ایــن  11حــوزه شــکل گرفتهانــد.
محبــی اظهــار داشــت :مــا  11گــروه پژوهــش و برنامهریــزی درســی
بهعــاوه یــک گــروه پژوهــش و برنامهریــزی درســی پیشدبســتانی
داریــم .یــک گــروه هــم بــرای برنامهریــزی و هماهنگــی کلــی کــه بحــث
تلفیــق را در بــر دارد .ایــن گروههــای پژوهــش و برنامهریــزی درســی
مــا شــوراهایی دارنــد کــه  5گــروه متخصصــان موضوعــی ،متخصصــان
تعلیــم و تربیــت ،ذینفعــان اصلــی (دانشآموزان،معلمــان و والدیــن)،
مجریــان (معاونتهــای آموزشــی و پرورشــی و مــدارس) و ذیربطــان
اصلــی (ســازمانها و نهادهــای اصلــی و مرتبــط) در آن عضــو هســتند.
وی در ادامــه بیــان کــرد :بزرگوارانــی کــه از حــوزه علمیــه بــه ســازمان
پژوهــش میآینــد هــم بهعنــوان ذیربطــان اصلــی و هــم بهعنــوان
متولیــان تعلیــم و تربیــت اســامی (متخصصــان تعلیــم و تربیــت)
نقشآفرینــی انجــام میدهنــد .ضمــن اینکــه نقــش عزیزانــی کــه
از حــوزه علمیــه میآینــد بــرای مــا در زمینــه مبانــی دینــی و فلســفی
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هــم بســیار پررنــگ اســت و ایــن عزیــزان از نظــر ارزشهــای دینــی و
حاکمیتــی میتواننــد بــه مــا کمــک فراوانــی بکننــد.
سیدیاســر حســینی ،از نماینــدگان حــوزه علمیــه قــم و معرفــی شــده بــرای
ً
حــوزه فرهنــگ و هنــر در ادامــه گفــت :طبیعتــا طــرح تحــول از ســمت یک
ســازمان آموزشــی بــه یــک ســازمان تربیتــی حرکــت میکنــد .اگــر محــور
آمــوزش باشــد خــب مســئله اصلــی کتــاب درســی اســت ،امــا اگــر مســئله
تربیــت و فرهنــگ باشــد ،ســوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا خــود ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی آمــاده تحــول بــه ســمت یــک ســازمان
پژوهــش و برنامهریــزی تربیتــی و فرهنگــی هســت؟ مــن قبــول دارم کــه
ســازمان آمــوزش و پــرورش بــرای اینکــه بــه یــک ســازمان تربیتــی تبدیــل
شــود بایــد گام زیــادی بــردارد ،امــا آقــای دکتــر ملکــی کــه فرمودنــد طــرح
تحــول خــود ســازمان پژوهــش را دادهانــد در میــان اشاراتشــان چنــدان
اشــارهای بــه تغییــر بنیادیــن در ایــن ســازمان نداشــتند .بنــده اگــر نقطــه
تمرکــزم برنامههایــی ناظــر بــر تحــول محیــط آموزشــی و تربیتــی باشــد،
ابزارهایــی میخواهــم .آیــا میتوانــم بــه ایــن ســمت پــرواز کنــم یــا نــه؟
دکتــر ملکــی در پاســخ بــه ســخنان حســینی گفــت :پرداختــن بــه مســئله
تربیــت ماننــد پرداختــن هــر امــر فرهنگــی و تربیتــی ،ذومراتــب اســت .بــه
عبارتــی یــک امــر تشــکیکی اســت .مــا بایــد ببینیــم در شــرایط موجــود
تالشهــای ممکــن مــا چــه چیزهایــی اســت .مــا کار غیرممکــن کــه
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نمیتوانیــم تصــور کنیــم .هــر شــرایطی هــم امکانــات خــاص خــودش
را دارد .همیــن ســازمان پژوهــش و وزارتخانــه آمــوزش و پــرورش بــه طــور
طبیعــی از جهــت عوامــل و منابــع موثــر در مقولــه تربیــت محدودیتهایــی
دارد ،کــه البتــه امکاناتــی هــم دارد .بهعــاو ه اینکــه مــا بایــد تــاش
کنیــم کــه امکانآفرینــی هــم بکنیــم .امــا آنچــه مســلم اســت ایــن
اســت کــه در مدیریتهــای اجرایــی مقیــد بــه قیــودی هســتیم.
ملکــی افــزود :در پاســخ بــه فرمایــش شــما عــرض کنــم کــه ســازمان
ً
پژوهــش بــرای رســیدن بــه حــد کامــا ایــدهآل و مطلــوب آمادگــی کامــل
دارد .ایــن را میتوانــم بــه شــما عــرض کنــم کــه ســازمان پژوهـ ِـش امــروز

نســبت بــه ســازمان پژوهــش  10یــا  15ســال قبــل آمادگــی بیشــتری
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دارد ،چــه از نظــر نگرشهــا و طــرز تلقیهــا ،خواســتهها ،نیتهــا و
انگیزههــا و چــه از جهــت تــوان کارشناســی کــه اآلن در خــود ســازمان
ن کارشناســان امکانــات و توانایــی مــا هســتند .مــا امیــد
وجــود دارد .ای ـ 
داریــم بخــش قابــل توجهــی از انتظــارات تربیتــی را بــه کمــک همیــن
نیروهایــی کــه اآلن وجــود دارنــد و بــه کمــک افــرادی کــه از بیــرون
دعــوت خواهیــم کــرد ،تحقــق ببخشــیم.
رئیــس ســازمان پژوهــش تأکیــد کــرد :بنــده واقعبینانــه بــه شــما عــرض
کنــم کــه مــا در اینجــا انتظــار ایدهآل و قله کار را نداشــته باشــیم .به ســمت
قلــه در حــال حرکــت هســتیم .بنــده ،معاونیــن ،مدیــران کل محتــرم،
کارشناســان گــروه و همــه در یــک موضــوع اتفــاق نظــر داریــم و آن هــم
ایــن اســت کــه تــاش کنیــم بخــش قابــل توجهــی از داللتهــای اســناد
تحولــی را در قالــب برنامههــای درســی تحقــق ببخشــیم .بنــده بــه شــما
اطمینــان میدهــم کــه مــا از تــاش دریــغ نخواهیــم کــرد .حــاال اینکــه
ایــن مســافت را بــه چــه مقــدار بپیماییــم ،اللــه اعلــم .اجــازه بدهیــد ایــن را
خــود مســیر تعییــن بکنــد.
در ادامــه یکــی دیگــران از نماینــدگان حــوزه علمیــه قــم اظهــار داشــت:
نخســت مــا بایــد ببینیــم کــه میبایســت آرمانگــرا باشــیم یــا واقعگــرا؟
ً
طبیعتــا واقعگرایانــی هســتیم کــه بــه ســمت آرمانگرایــی حرکــت میکنیــم.
ً
مســئله بعــدی ،وظایــف ،انتظــارات و امکانــات اســت .یعنــی دقیقــا بایــد
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وظایــف دوســتان ،انتظــارات طــرف مقابــل و امکانــات دو طــرف مشــخص
ً
شــود .طبیعتــا اهــداف مــا بایــد براســاس ایــن ســه بخــش تنظیــم شــود.
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه مــا معتقدیــم خروجــی گفتــار و رفتــار افـراد تابع
افکارشــان اســت و افکارشــان هــم تابع باورشــان اســت .اگــر قرار اســت اقدام
بنیادینــی صــورت بگیــرد آن اقــدام بنیادیــن ،تعقــل در بــاور افـراد اســت و بــه
ً
دنبــال تعقــل در بــاور ،طبیعتــا تعقــل در افــکار و رفتــار هــم میآیــد.
وی افــزود :مــا دو بخــش داریــم؛ یــک بخــش شــکل و یــک بخــش
محتــوا .تقاضــای مــن ایــن اســت کــه اگــر بخواهیــم مصــداق ایــن
َُْ
َ ٌ َ ُ ٌ ََْ َ ْ ٌ ْ َ
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ٍ
حدیــث کــه "ق ِلیــل مــدوم علیـ ِـه خیــر ِمــن ِ ٍ
آهســته و پیوســته حرکــت کنیــم ،بایــد تدبیــر و تدبــر در ایــن همــکاری
وجــود داشــته باشــد .مــا خودمــان را دو بخــش نمیبینیــم .دشــمن
همــه مــا را در یــک جبهــه میبینــد .ایجــاد کــردن ایــن دوقطبیهــا بــه
ضــرر مــا اســت .یعنــی اگــر خدایــی نکــرده اتفاقــی بیافتــد ایــن شکســت
بــرای همــه اســت .بنابرایــن خواهشــم ایــن اســت کــه ایــن دوگانگــی و دو
بخــش بــودن را حــذف کنیــد.
اســتاد حــوزه علمیــه قــم گفــت :ایــن انتظــار را هــم دارم کــه رابطــه تعاملی
و تکاملــی اتفــاق بیافتــد .دوســتانی کــه انتخــاب شــدهاند ،غیــر از بنــده
ً
حقیــر ،تقریبــا عصــاره و چکیــدهای هســتند کــه میتواننــد انتقالدهنــده
ً
باشــند ،منتهــا معمــوال وقتــی قــرار اســت افــرادی بــه یــک ســازمان تزریق
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شــوند شــاید از نظــر روانــی یــک مقــدار طــول بکشــد کــه افــراد قبلــی
پذیــرای افــراد جدیــد باشــند .ایــن هــم در مــورد ورود افــراد درون ســازمانی
صــدق میکنــد و هــم افــراد بــرون ســازمانی .حــاال اگــر افــراد تــازه وارد
بــرون ســازمانی باشــند ممکــن اســت ایــن پروســه یــا فرآینــد یــک مقــدار
طوالن ـی باشــد .مــن تصــور میکنــم کــه دشــمن ایــن تحــول را زودتــر از
مــا آغــاز کــرده اســت و مــا متأســفانه در حرکــت آفنــدی و پدافنــدی بســیار
دیــر عمــل کردهایــم ،امــا بــه هــر صــورت ناگزیــر هســتیم کــه یــک جــوری
بــه درمــان ،ترمیــم و التیــا م زخمهــا بپردازیــم تــا انشــاءالله یــک قــدرت
تدافعــی کامــل هــم پیــدا کنیــم.
در ادامــه ســید محمدحســین نــواب ،دکتــرای فلســفه هنــر گفــت :مــن
میخواهــم بــه نادیــده گرفتــن هنــر در نظــام آموزشــی اشــاره کنــم .مــا در
نظــام آموزشــی فقــط بهعنــوان آمــوزش هنــر نیســتیم .هنــر کارکردهــای
دینــی ،اجتماعــی و اخالقــی بســیاری دارد و حتــی در فلســفه مــا ،از
فارابــی گرفتــه تــا خــود جنــاب مالصــدرا ،بــه آن اشــاره کردهانــد و مبانــی
فلســفی محکمــی بــا ایــن مضمــون وجــود دارد کــه هــر چقــدر انســان
هنرمندتــر شــود ،اخالقیتــر میشــود و بــه فضائــل آراســتهتر میشــود.
ً
متأســفانه فشــار و اســترس پهلــوی ،خصوصــا پهلــوی دوم ،باعــث شــده
کــه بعــد از انقــاب یــک بــی تفاوتــی بــه هنــر ایجــاد شــود .متأســفانه
آنهــا هنــر مــدرن و هنــر غربــی را جــا انداختنــد و هنــر ســنتی و هنــر

25

ایرانــی اســامی را بــه حاشــیه بردنــد و همیــن باعــث شــد کــه هنــر بعــد از
انقــاب نادیــده گرفتــه شــود.
ً
نــواب تأکیــد کــرد :اگــر واقعــا هنــر دیــده شــود ،کارکردهــای سیاســی
بســیاری دارد .اگــر مــا یــک مقــدار درســت برنامهریــزی میکردیــم
میتوانســتیم بچههــا را از همــان ابتــدا بــا هنــر مأنــوس کنیــم و آنهــا
را اخالقیتــرکنیــم .بــه خاطــر داشــته باشــیمکــه آن چرخــه اقتصــادی
کــه هنــر و صنایــع خــاق میتواننــد بــرای کارآفرینــی ایجــاد کننــد بــا
هیچکــدام از صنایــع دیگــر قابــل مقایســه نیســتند .متأســفانه در نظــام
آموزشــی مــا در ایــن زمینــه بــی توجهــی شــده اســت .اگــر دنیــا ایــن
روزهــا بــه هنــر و صنایــع خــاق توجــه میکنــد فقــط بــه خاطــر انعــکاس
مســائل هویتــی فرهنگ ـیاش نیســت ،بلکــه بــه خاطــر ایــن اســت کــه
مســئله خــودش را در کارآفرینــی و در فیزیــک و ریاضــی هــم حــل کنــد.
در پایــان نشســت دکتــر ملکــی خطــاب بــه ســید محمدحســین نــواب
ً
گفــت :مــن از ایــن نــگاه جنــاب عالــی و ایــن رویکــرد شــما واقعــا تقدیــر
میکنــم .نگــرش خیلــی خوبــی داریــد .مــن خیلــی خوشــحال شــدم چــون
مــا ارتبــاط حوزههــای یازدهگانــه تربیــت و یادگیــری ســازمان پژوهــش را
ً
کامــا شــبکهای و بیــن رشــتهای تلقــی میکنیــم و بنــده فکــر میکنــم
کــه گــروه ریاضــی کــه بــا عــدد و ارقــام ســر و کار دارد نیــز بایــد نســبتش
را بــا هنــر تعریــف کنــد و هنــر نیــز نســبتش بــا همــان گــروه را بایــد تعییــن
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کنــد .مــا ایــن را بهعنــوان یــک راهبــرد برنامهریــزی درســی در فضــای
جدیــد تلقــی میکنیــم .راهبــرد تلفیقــی و بینرشــتهای نــگاه کــردن.
البتــه تمــام ایــن ارتباطــات بایــد زیــر یــک چتــری بــه نــام نــگاه توحیــدی
بــه عالــم هســتی پیــش بــرود.
بــه پایــان جلســه رســیدیم الزم میدانــم بــار دیگــر از همــهی شــما
اســتادان محتــرم کــه از قــم تشــریف آوردیــد تشــکر کنــم .از مدیــران
محتــرم گروههــای پژوهــش و برنامهریــزی درســی تقاضــا دارم از امــروز
ارتبــاط مؤثــر بــا نماینــدگان محتــرم حــوزه علمیــه برقــرار نماینــد و مباحــث
کارشناســی را در جلســات پیگیــری کننــد.
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