خالقيت از مهد كودك تا دانشگاه
حسن بلورچي *

اهداف طرح
 عادت دادن دانش اموزان و دانشجويان به استفاده از کتابخانه اموزش مهارت های يافتن اطالعات. پروزش توانايی خود اموزی و حس خود اتکايی و استقالل. -پرورش استعداد خالقیت و پويايی.

چكيده
پژوهش و خالقیت كار هر روز كودكان خرد سال است .انها با اين روش است كه مي توا نند دست به شاهكار هاي اعجاب انگیز
بزنند .قبل از انكه به مدرسه بروند چند زبان را بشرط انكه در محیط قرار گیرند و بشرط انكه در كار انها دخالت نا شیانه نشود بیا
اموزند.
اين روش اموختن را نمي توان در همه دوره هاي اموزشي بكار برد ولي میتوان سعي كرد كه قالب هاي اموزشي تحمیلي توانايي ها
و استعداد هاي طبیعي را ويران نسازد .و يا روش هايي را انتخاب كرد كه بیشتر در جهت روش هاي اموختن ذاتي و خدا اموخته
انسان باشد.
انچه از مشاركت در اموزش و پژوهش در مدرسه و اموزش فعال صحبت مي شود در اولین مدرسه و يا دانشگاه ايران بسبك جديد
دار الفنون وجود داشته است .اما پس از ان تنها بوسیله عده اي معلمین دلسوز و داوطلب انجام شده و يا در بعضي از موسسات
اموزشي مثل تلويزيون اموزشي صدا و سیما بصورت درخشاني عملي گرديده است .اما هرگز بصورت يك استراتژي اموزشي در
سطح كشور در نیا مده است.
مطالعه اي كه افراد متفكر و كنجكاو در خارج از كالس انجام مي دهند و مي تواند عادت يك عمر مطالعه و اشتیاق واقعي را براي
اموختن در انها بوجود اورد با هیچ اموزش ديگري قابل مقايسه نیست .براي عادت دادن اشخاص به كتاب خواني و چیز خواني بايد
از كودكي و قبل از مدرسه انها را به كتابخانه برد.
بسیار دشوار است كه اموزش قبل از مدرسه ،مدرسه ،دانشگاه و انچه شخص از جامعه مي اموزد را از يكديگر جدا كرد .نگارنده
اين همه را با هم مورد بررسي قرار مي دهد تا نكات مورد اشتراك يافته شود و نشان داده شود كه تا چه میزان در تنظیم يك
استراثژي كلي در سطح جامعه براي اموزش روش هاي اموزش نوين عفلت شده است .در حالیكه اين استراتژي در اولین مدرسه و
يا دانشگاه تاسیس شده در ايران بسبك جديد يعني دارالفنون وجود داشته است.
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مقدمه
خالقیت يک فرايند ذهنی است که مربوط به کشف ايده های جديد و مفاهیم ،يا بدست اوري تركیب جديدی از ايده ها يا
مفاهیم موجود مي باشد ،كه ممكن است بوسیله ضمیر خودآگاه يا ناخودآگاه بوجود ايد .خالقیت در بدو تولد بصورت
استعداد و مهارت ذاتي در انسان وجود دارد .انچه را كه به عنوان خالقیت شخصي شناخته مي شود ،ان قسمت از نتايجي
است كه شخص مي تواند بدون و يا با كمترين دخالت مربي وراهنما بدست اورد.
كودكان به كمك اين استعداد است كه به شناخت دنیاي اطرااف خود ،پديده هاي موجود در ان ،يافتن رابطه بین انها فايق
مي ايند و به حل مسالل بغرنج خود مي پردازند و بتدريج به شناخت و يافتن راه تسلط خود بر دنیاي اطراف خود دست
مي يابند.
دكتر لورا شولتز از ازمايشگاه مغز و علوم شناختي دانشگاه ام اي تي مي گويد خرد ساالن و كودكان قبل از دوره مدرسه
زير ساخت هاي شناخت و روش هاي تسلط بر دنیاي اطراف خود را به روش كاملن علمي بدست مي اورند .يعني همان
روشي كه دانشمندان براي بدست اوردن نتايج علمي از ان استفاده میكنند (:)1
شولتز تحقیقات خود را بر اين متمركز كرده است كه خردساالن در دوران اولیه زندگي خود چگونه مي اموزند .خردساالن
بسرعت قادرند در مورد اينكه دنیاي اطراف خود چگونه كار میكند ،بر مبناي شواهد اندك ،بسیار بیاموزند.
تحقیقات شولتز كه بیشتر ان در ازمايشگاه بازي كودكان بدست امده است نشان میدهد كه كودكان و حتي خرد ساالن همان
استراتژي را كه در روش علمي ( )scientific methodبكار میرود ،بكار میبرند .يعني يك روش سیستما تیك فرضیه
سازي و ازمودن انها بر مبناي شواهد عیني.
شولتز نه تنها به ياد گیري كودكان عالقه مند بوده است بلكه ،به اينكه انها جگونه از روي شواهد عیني مي اموزند ،و
چگونه شواهدي را بر مبناي اكتشاف بدست مي اورند .او يافته است كه بسیاري از اجزاي روشي علمي يعني جداسازي
متغیر ها ،تشخیص اينكه چه هنگام شواهد سردرگم و مبهم است ،در نظر گیري شواهد ديده نشده براي يافتن شواهد
تازه ،بوسیله كودكان مورد استفاده قرار میگیرد .اين همه در واقع هسته مركزي شناخت كودك را تشكیل مي دهد.
او میگويد همه اين توانايي ها كه ما به عنوان توانايي هاي علمي مي شناسیم بدلیل مسیله بسیار دشوار يادگیري در شروع
كودكي ظاهر میشود وان به اينگونه است كه :كودك میتواند ،به بدست اوردن بازنمود هاي انتزاعي دقیق ،از داده هاي
پراكنده مبهم و مغشوش بپردازد.
"معاوضه آموزش در مقابل اکتشاف" وجود دارد .او مي گويد اگر من به شما اموزش بیشتر بدهم شما كمتر اكتشاف
خواهید كرد .زيرا كه شما مي پنداريد اكر چیز ديگري بود من خود بشما مي اموختم .او میگويد امیدوار است مطالعات او
بر روي كودكان به توسعه استراتژي هاي جديدي در اموزش براي اهداف دراز مدت بي انجامد.
يكي ديگر از ازمايش هاي جديد پروفسور شولتز مقايسه اموزش از طريق درس دادن ،در مقابل ،اجازه دادن به كودكان به
خود تجربه كردن به روش خود است .او يافته است كه ،كودكاني كه طرز كار يك اسباب بازي را بطور كامل مي اموزند،
بعدن كمتر میتوانند خود به كشف طرز كار اسباب بازي ديگري بپردازند ،نسبت به كودكاني كه اسباب بازي را به صورت
ساده در اختیار انها قرار داده اند.
اين اصل بسیار ساده امروز مبناي اموزش از مهد كودك تا باالترين سطح قرار گرفته است :يعني توجه به استعداد هاي
طبیعي ،محافظت از ان از طريق خود اموزي هر چه بیشتر ،اشتراك در اموزش و اتكاي بخود.
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هنوز همه مكانیزم هايي كه مشخص كنند كودكان قبل از دوره مدرسه چگونه به اموختن حجم زيادي از اطالعات و يافتن
روابط بین انها دست مي يابند نشده ايم .و حداقل تا ان زمان كودكان معلمان واقعي ما در تنظیم استراثژي اموزش هستند.
بهتر است اجازه دهیم هرجه بیشترانها با روش هاي خدا اموخته و خود اموزي بتحصیل ادامه دهند .و ما هر چه كمتر در
روند طبیعي اموختن انها دخالت كنیم بهتر است .حداقل میتوانیم از ويرانسازي روح و روان انها خود داري كنیم.
پژوهش وخالقیت كار هر روز كودكان خرد سال است .انها با اين روش است كه مي توانند دست به شاهكار هاي اعجاب
انگیز بزنند .چند زبان را بشرط انكه در محیط قرار گیرند و بشرط انكه در كار انها دخالت ناشیانه نشود مي اموزند .هیچ
پدر و مادري نمي داند كه كودك او چگونه مي اموزد .واگر قرار بود كه انها برنامه ريزي میكردند كه او هر كلمه و هر
حركت را جه هنگام بیاموزد شايد او هر گز چیزي نمي اموخت .اين روش اموزش را نمي توان در همه دوره هاي
اموزشي بكار برد ولي میتوان سعي كرد كه قالب هاي اموزشي تحمیلي توانايي ها و استعداد هاي طبیعي را ويران نسازد.
انچه را ما هر لحظه مي توانیم از كودكان بیاموزيم بسیار بیشتر ان چیزي است كه انها از ما میاموزند .كودكان در اموزش
خود در قبل از مدرسه همان روشي را بكار میبرند .كه دانشمندان در يافتن اكتشافات خود از ان استفاده مي كنند .شايد
باين علت است كه افراد زيرك و باهوش جندان توجهي به كتابهاي درسي و يا همه محتويات انها ندارند .و ترجیح میدهند
خود به مطالعه موضوعات مورد نیاز خود بپردازند و به نوعي تا اخر عمر خود كودك بمانند.

چگونه

حضور چند ساعته در يکی از کتابخانه های کشور های پیشرفته اطالعات جالب توجهی بدست میدهد:
قبل از شروع کار کتابخانه چند مادر همراه کودکان خرد سال پشت درب کتابخانه ايستاده اند .پس از باز شدن درب
کتابخانه يکی از مادران به نزد کتابدار کتابخانه کوچک مخصوص کودکان می رود.و به او می گويد کودک او میخواهد
در مورد دايناسور بداند .او می رود و از قفسه يک کتاب با عکس های دايناسور می اورد .کودک که خواندن نمیداند
وهنوز حرف زدن را بخوبی فرا نگرفته است ،پشت میز کوچگ کتابخانه می نشین دو به نگاه کردن عکس های کتاب ها
میپردازد .او اولین بار است که به کتابخانه امده است و اولین پژوهش زندگی خود را در کتابخانه انجام میدهد.
مادر بخوبی می داند که کودک او در اينده در جهانی زندگی خواهد کرد که اطالعات و مهارت های خود او برای کودکش
کافی نخواهد بود .جهانی که واقعیت های ان هر لحظه در حال تغییر است و اوست که بايد به تنهايی با واقعیت های در
حال تغیر روبرو شود .کودک او امروز بزرگترين مهارت زندگی خودرا می اموزد:
متکی بودن به خود و خود اموختن و خود دانستن.
در چند ساعت ديگر اقامت شما در کتابخانه در قسمت بزرگساالن شاهد ان خواهید بود که  %07مراجعین دانش اموزان
از کوچک وبزرگ هستند  .انها با شادی و هیجان بدنبال چیزی در کتابخانه هستند .يک کتاب را بر می دارند ديگری را
می گذارند .و يا از اينترنت مطالبی را می جويند .انها مشغول انجام پروژه علمی خود هستند.
ان کودکان را مادران انها به کتابخانه اورده اند و اين دانش اموزان را معلمین انها به کتابخانه فرستاده اند.
پروژه هاي علمي در مدارس دو نوع است:
 -1دانش اموزان سوژه هايي را به ابتكار خود انتخاب مي كنند ،كه ممكن است اجرايي كردن ايده خود باشد .
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 -2به پیشنهاد اموزگار خود سوژه هايي را در كتابخانه و يا اينترنت جستجو مي كنند .كتاب هاي ساده اي براي انجام
پروژه هاي مناسب براي هر سن در تمام كتابخانه ها موجود است.
بجاي تدريس يك موضوع به دانش اموز از او میخواهند كه خود در اطراف موضوع تحقیق كند ،بیاموزد ونتیجه را در
سمیناري براي همكالسي هاي خود باز گو كند .در يك كوشش اينچنیني دانش اموز چه چیز را مي اموزد:
-1بجاي اينكه با ترس ودلهره چیزي را بخواست ديگري و براي او بیاموزد با عشق وعالقه براي خود مي اموزد.
 -2انگاره همه جیز داني معلم و هیچ دا ني شاگرد مي شكند .اگر معلم بصورت پادشاه دانايي رخ مي نمايد كه همه چیز
را میداند در مقابل او كه هیچ چیز نمیداند .اين بار او خود را همكار ان پادشاه مي يابد كه بالفاصله مي تواند خود بتنهايي
بیاموزد و راه خود را بیابد (**).
-3دانش اموز مهاررت يافتن اطالعات مورد نیاز را مي يابد ،استفاده از كتاب و مراجع را مي اموزد.
 -4حس به خود اتكايي واحساس شخصیت در او تقويت میشود.
 -5مهارت هاي ارتباط جمعي و توانايي صحبت كردن در مقابل ديگران را مي يابد.
 -6اينكه او خود میتواند بیاموزد  ،منابع اطالعاتي خود را بیابد ،اطالعات سره از نا سره را از هم تشخیص دهد ،عناصر
موثر در يك مسیله را پیدا و جدا سازي كند ،بداند كي اطالعات او براي نتیجه گیري كافي نیست و سرانجام نتیجه گیري
كند تمريني براي روش حل مسا يل بروش علمي میباشد.
در مدارس انها روش علمي را مي اموزند بكارگیري روش علمي را در تمرين هاي بسیار متعد د ياد مي گیرند .روش
علمي را مي توان مثل قواعد فوتبال در يك صفحه خالصه كرد  .ياد گیري روش علمي مثل فوتبال نیاز به تمرين زياد
دارد .اگر ما روش هاي علمي را براي كاربرد علم ندانیم ديگر فراگیري علم به چه كار مي ايد .مثل اين است كه شما توپ
داشته باشید ولي قواعد بازي را نذانید.
اين پژوهنده به كرات مشاهده كرده است كه مسوالن گروه هاي تحقیقاتي روش علمي را براي حل مسايل روزمره خود
نمي دانند .بطور مثال نمي دانند كي اطالعات انها براي قضاوت علمي كافي نیست و دست به قضاوت هاي غیر علمي و
عجوالنه مي زنند و بدين صورت زيان بسیاري را به تحقیقات و كشور مي زنند.
اينگونه مشاركت در اموختن در دانشگاهها ادامه مي يابد .يكي از يدران دانشجويان مي گويد تعجب كرده است كه در روز اول
رفتن فرزندش به دانشگاه در يكي از رشته هاي مهندسي از او خواسته اند يك برنامه كامپیوتري بنويسد.بدون اينكه او هنوز برنامه
نويسي بداند .چون همان دانشگاهي بوده است كه خود او  37سال قبل در ان درس خوانده است  .به او توصیه میكند كه به كتابخانه
برود و از كتاب برنامه نويسي براي مبتديان برنامه خود را بیابد .البته برنامه فقط  8سطر داشته است و او براحتي اين كار را مي
كند .به اين ترتیب در اولین روز دانشگاه او مهارتي را میاموزد كه در همه زندگي او كاربرد دارد .او ياد میگیرد كه خود او میتواند
و بايد مسیول اموزش خود باشد .استاد تنها وظیفه راهنمايي و كمك را دارد .استفاده از كتابخانه در تمام طول تحصیل ادامه مي يابد.
در بعضي دانشگاه هاي فني كانادا هر دو هفته يك بار دانشجويان يك پروژه كوچك فني انجام میدهند.
مطالعه اي كه افراد متفكر و كنجكاو در خارج از كالس انجام مي دهند و مي تواند عادت يك عمر مطالعه و اشتیاق واقعي براي
اموختن را در انها بوجود اورد با هیچ اموزش ديگري قابل مقايسه نیست.
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سابقه طرح
انچه از مشاركت در اموزش و پژوهش در مدرسه و اموزش فعال صحبت مي شود در اولین مدرسه و يا دانشگاه ايران
دارالفنون وجود داشته است .طبقه اول دارالفنون دبیرستان بوده است و طبقه دوم ان دانشگاه.
دارالفنون در سال  1228بدستور امیركبیرتا سیس شد .شش نفر استادان خارجي از اطريش به خواست امیركبیر استخدام
شدند .امیركبیر استادان بیطرف اطريشي را به انگلیسي و فرانسوي ترجیح داد تا مبادا مطامع استعماري انها بر وجدان
انساني و علمي انهاتاثیر گذارد .اين استادان كه هر كدام در زمره دانشمندان عصر خود بودند ،دانش اروپايي را كه براي
توسعه صنعتي اماده شده بود بايران اوردند .انها استراتژي توسعه صنعتي اروپا را مي دانستند .هم علم را میشناختند و هم
روش توسعه انرا .هم روح علم را مي شناختند وهم روح انسان را .اين استادن به كمك مدير دانشمند مدرسه و استادان
ايراني و مشاركت مستقیم شاگردان اين مدرسه را تبديل به يك مركز مهم انتقال دانش و تكنولوژي دراوردند .روش اموزش
بیشتر شبیه روش استاد كار و شاگردي خودمان بوده است اموزش دريافتي بالفاصله مورد بهره برداري عملي قرار
میگرفته است .بعضي نتايج بدست امده به اين صورت است 2 ( .و:)3
 دانش اموزان دارالفنون به راهنمايي معلم عالقه مند خود كرشیش اطريشي اولین فرستنده و گیرنده تلگراف را در سال 1236ساختند و با سیم كشي ازمايشي بین دو كالس خود ازمايش كردند
 نخستین نقشه اي كه بدست ايراني تهیه شده است نقشه اي است كه شاگردان مدرسه به راهنمايي كرشیش از تهران واطراف ان تهه كرده اند
 دو بالون از دارالفنون به هوا صعود كرد عكاسي و نگارگري از درس هاي دارالفنون بود شاگردان مدرسه كه نزد مسیو كارل يان عكاسي مي اموختند توانستهبودند از خطوط "مسیر عماد" چنان عكس هايي تهیه كنند كه كه هیچ فرقي با اصل ان نمي داد.
در اين مدرسه يك چاپخانه براي چاپ كتاب هاي درس و غیر درسي وجود داشته است. در ازمايشگاه مدرسه اولین اسید ها و مواد مورد لزوم براي كشف معادن ساخته مي شده است. نخستین مايه كوبي ابله در دارالفنون و نخستین عمل جراحي سنگ مثانه چشم و بعضي سرطان ها در بیمارستانوابسطه به اين مدرسه انجام مي شده است.
 در داالفنون كتابخانه اي وجود داشته است كه كتاب هاي خطي و چاپي نگهداري مي گرديده شده است .كتابخانه به روشباز اداره مي شده است.
مثل ان بود كه همه چیز در اين مدرسه بسوي ساختن كشوري بزرگ نشانه رفته است .پیشرفت دار الفنون چنان چشمگیر
بود كه گفته مي شود كه ماموران ژاپني با ديدن ان بیست سال بعد از گشايش دارالفنون بفكر تاسیس سازمان مشابهي در
ژاپن شدند.
اسفنديار معتمدي ( )2مي نويسد :تاسیس دارالفنون امید به اصالحات را در جامعه ايراني بوجود اورد  .معلمان ايراني و
فرنگي چنان بكار مشغول شدند كه تصور مي شد كه جرياني از فعالیت هاي علمي و فني به وجود ايد كه مي تواند عقب
ماندگي ها را جبران كند و نظم نويني را در جامعه پديد اورد  .اما متا سفانه اين امید ها ديري نپايید و سر انجام با جدا
شدن شعبه هاي طب و و جراحي و بخش هاي نظامي از ان دار الفنون به يك دبیرستان معمولي تبديل شد كه ان هم
اكنون تعطیل و ساختمان ان در حال تخريب است.
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انچه به عنوان اموزش و پرورش خارج از دار الفنون و پس از ان ادامه يافت .تحصیاالت در مكتب خانه بود .تحصیالت
در مكتب خانه عبارت از يك معلم و يك شاگرد و يك كتاب .البته يك تركه درخت البالوو و يا انار و يا گونه هاي ديگر
وسايل تنبیه فیزيكي مثل چوب و فلك از ملزومات تحصیل بوده است .اصولن جور پادشاه و معلم در فرهنگ قديم ما نه
تنها جايز بلكه الزم بوده است .و بوسیله بزرگان فرهنگ ما همواره جايز شمرده شده است .گفته سعدي "جور استاد به از
مهر پدر " معروف ترين ان است .جور پادشاه از ان جهت جايز بوده است كه او هم نوعي وظیفه معلمي بر جامعه داشته
است .وسیله شكنجه چوب و فلك مستقیم از دربار به مكتب خانه رفته است.
در مكتب خانه ها از ابتداي تحصیل متون مشكل مثل كلیله و دمنه كه درك ان براي خود معلم سخت بوده است و متون
مشكل عربي بدون ترجمه و فهم روخواني مي شده است .البته ترس وهراس از معلم همواره انگیزه شاگرد در تن دادن
به اين تعلیم مشقت بار بوده است ..هنوز بعضي افراد مسن ما كه شاگرد اين مكتب خانه ها بوده اند مي گويند كه بعد از
هشتاد سال هنوز كابوس اتفاقات دوران تحصیل خود را در خواب مي بینند.
به نظر نمي رسد مكتبخانه ها هرگز منشا خالقیتي در جامعه ما بوده اند .انجه خالقیت در زمینه صنعت و معماري و هنر
بوده است دراموزش استاد كاري و شاگردي سنتي ما بوجود امده است ( .)4خشونت در مدارس بزكترين عامل نابود كننده
خالقیت است ( 5و.)6
معلمین مكتب خانه ها هر چند كه ظاهري معمم داشتند ولي اكثرانها حتي تصیالت حوزوي هم نداشتند .نوع تحصیل در
حوزه ها و نزد عالمان ديني بكلي متفاوت بوده است .هر گز خشونت در ان راه نداشته است و حتي روشهاي اموزش فعال
در ان به وفور استفاده مي شده است .در كودكي كه در محضر يكي از روحانیون حاظر مي شدم شاهد نمونه از اين
اموزس ها بوده ام .ياد دارم كه وقتي به اتفاق پدر خود نزد يك ايت اهلل بسیار خوش مشرب و بذله گو مي رفتم .او
موضوعاتي را به طالب داده بود كه در مورد ان تحقیق كنند .طلبه اي تحقیقات خود را گزارش مي داد طالب ديگر در
بحث شركت مي كردند و ممكن بود او را تصحیح كنند .ايت اهلل بندرت دخالت مي كرد و نكات كوچكي را تذكر میداد.
انچه انجا نبود اضطراب و ترس ودلهره و جبر.
اين همان روشي است كه نزد يكي از استادان بزرگ در دانشگاه بركلي ديدم كه او را پدر مهندسي شیمي مي خوانند.
پیرمرد هفتاد ساله او هم مثل ايت اهلل بسیار شاد وخوش ايند بود از داتشجوي بیست و چند ساله خود خواسته بود تا
موضوعي را براي او اماده كند و توضیح دهد .او كه مطلب را توضیح مي داد استاد سه بار گفت كه مطلب را نمي فهمد
و دو باره تكرار كند تا سرانجام دخترك دانشجو عصباني شد و گفت بهتر است بهتر گوش كني دفعه اخر است كه توضیح
مي دهم .مثل اين است كه دانشجويان و دانش اموزان انها ان ترسي را كه ما در اعماق روحمان شاه و معلم ريخته اند
ندارند (***)
 43سا ل بعد ازتاسیس دار الفنون نخستین دبستان به سبك جديد به همت میرزا رشذيه در تبريز تا سیس شد .در مدارس
جديد دروس بسبك اروپا ،رياضي فیزيك ،تدريس مي شد .معتمدي مینويسد  :هر يك از دروس سال ها فقط با استفاده از
يك كتاب اموزش داده مي شد. .البته بتدريج كتاب ها سر و سامان يافتند .فعالیت هايي براي دانش اموزان در نظر گرفته
شد .حتي در بعضي از مدارس صاحب ازمايشگاه شدند .اما همه اين فعالیت ها در جهت ان بود كه نوشته هاي كتاب بیشتر
به ذهن سپرده شودتا به پرسش هاي امتحاني بهتر پاسخ داده شود.
اين روشي است كه كم و بیش در تمام موسسات اموزشي ما تا به امروز اعمال میشود .اگر استثناهايي وجود داشته است
تنها به همت اندكي معلمین دلسوز و داوطلب انجام شده است .غیر از اين هیچ استراتژي مشخصي براي انتخاب روش
هاي اموزشي بهتر در كار نبوده است .استراتژي غا لب نداشتن هیچ استراتژي است .مثل كشاورزي ديم باران بیادد
محصول رشد مي كند نیايد رشد نمي كند.
بعضي از موارد ابتكاري كه اين نگارنده با ان در طول تحصیالت خود با ان مواجه شده است بشرح زير است:
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 درست كردن يك روزنامه ديواري در دبیرستان تهیه يك سمیناردر دبیرستان در مورد موضوع مورد عالقه و ارايه شماهي ان در كالس.يك بار شركت در تهیه رمجله دانش اموزي محلي به ابتكار اموزش و پرورش ناحیه.انجام يك پروژه در دانشگاه براي جستجو در كتابخانه.بايد گفته شود كه اين پژوهنده در طول تحصال ت حود تا سطح ديپلم هرگز وارد يك كتابخانه عمومي نشده است.و در
سطح لیسانس فقط يك بار در دانشگاه به كتابخانه براي جستجوي اطالعات فرستاذه شده است در حالي كه در يكي از
بهترين دانشگاه هاي فني ايران تحصیل مي كرده است.
در اين زمینه بايد به كوشش هاي تلويزيون اموزشي صدا و سیما اشاره كرد كه همچون دارالفنون بسیار چشمگیر است.
همچنین كارهايي كه در اموزش و پرورش اغاز شده است ولي با انچه بايد باشد فاصله بسیار زياد دارد.

سلول هاي خالقيت افريني روستايي.
گفته مي شود كه مدرسه داالفنون به خواست قدرت هاي استعماري ابتدا ضعیف و سپس تعطیل شده است .چرا كه اگر بدان صورت
ادامه مي يافت شايد ايران هم اكنون به لحاظ توسعه صنعتي مثل ژاپن مي شد .اگر انها بلحاظ صنعتي بر ما فايق امده اند بخاطر
روش هاي پیشرفته اموزشي انها بوده است.
میتوان سوال كرد كه چرا هیچ كس در مقابل خواست استعمارگران مقاومت نكرد .اگر ماموران استعماربر سر هر كوچه و خیابان
ايستاده بودند تا ما چیزي شبیه دار الفنون نسازيم .اگر حكمتي كه دارالفنون بر اساس ان ساخته شده بود يافته شده بود  .و اگر اراده و
همت بنیاگزار اين مدرسه در ما بود ممكن بود مي توانستیم يك واحد كوچك شبیه ان در زير زمین خانه هاي روستا ها بسازد.
در زمین لرزه اخیر بعضي روستاهاي اذر بايجان ديده شد كه خانه هاي روستايیان از گل و سنگ و ثیر هاي چوبي ساخته شده است
در حالي كه سقف ها كاملن مسطح است و ديوار ها نازك .اين بد ترين روش ساخت ساختمان از نظر زلزله است .سنگ هاي سنگین
مقداري زيادي انرژي جنبشي جذب مي كنند .مالت ضعیف براحتي در هم مي شكند .تیر هاي چوبي نه مقاوتي دارند و نه چندان
چسبندگي به مالت .سقف مسطح شكسته شدن انرا ساده مي كند .روش ساخت اين خانه ها با هزار سال قبل فرق نكرده است.
در ان سوي ايران و در اطراف كوير با استفاده از مصالح ساده خانه هايي به مراتب بهتر از نظر زلزله مي سازند.
خانه ها با سقف خشت و يا اجر و گل بصورت ضربي و قوس دار در حالي كه خشت يا اجر بصورت حساب شده اي در هم تنیده
شده است ،ساخته میشود  .ديوار ها از خشت و يا گل ولي با ضخمات تا حدود  87سانتي متر میباشد .سقف ها و ديوار ها با يك
اليه انعطاف پذير كاه گل اندود شده است (****).
فرض كنیم در  157سال پیش در روستاهاي اذربايجان تعدادي معلم يافت مي شد كه همانند دارالفنون در كالس هاس كوچك بروش
اموزش فعال به حل مسايل اطراف مي پرداخت .شاگردان را تشويق مي كرد خود در صدد درك و يا حل بعضي مسايل اطراف خود
شوند .بطور مثال روش پیوند زدن درخت شفت الو را بیابند و گزارش كنند .براي فندق هاي وحشي رويده شده در اطراف خود
تحققیق كنند و بازاري را براي ان بیابند .تحقیق كنند كه ايا محصوالتي ديگر در مناطق ديگر وجود دارد كه كشت ان با صرفه تر
باشد .اگر اين كار بصورت مكرر در مكرر تكرار مي شد ممكن بود جستجوگري جزو ذات انها قرار گیرد و يكي از انها و يا يكي از
معلمین به اين فكرمي افتاد كه چرا خانه هاي ان سوي ايران از خانه هاي انها در مقابل زلزله مقاوم تر است.
و ممكن بود انها بتدريج بتوانند خانه هاي بهتري براي خود بسازند .و در اثر بهتر شدن وضع مالي انها مثل همه كشورهاي پیشرفته
صاحب ساختمان هايي در سطح شهر مي شدند.
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اگرچه ان روز اين داستان خیالي معجزي بود .اما در حال حاضر با گسترش اينترنت ،رسانه هاي جمعي ،دانشگاه هاي بسیار متعدد
وجود ايمان اسالمي و روحیه انقالبي در معلمین ،اموزش و پرورش ما امكان اين را دارد كه به تشكیل اين سلول هاي خالقیت
افريني روستايي در سطح كشور بپردازد.
ممگن است كه يكي دو پژوهشكده در پايتخت در كنار دبیرستان ها ساخته شود و يكي دو ربات چیني هم ذر انجا بگذارند تا دانش
اموزان انها را باز و بسته كنند .ممكن است از اين راه فكر كنیم كه به تكنولوژي برتر دست يافته ايم .اين چندان اهمیت ندارد .كار
اصلي اين است كه يك جوان روستايي بتواند اطالعات الزم براي ساخت يك واحد دامداري روستايي را پیدا كند .و يا اگر در اصطبل
خود فقط يك گاو دارد چگونه میتواند شیر انرا اضافه كند و يا گاوخود را از بیماري هاي دامي محافظت كند .يا بايد روش نگهداري
همه حیوانات را در كتابهاي درسي نوشت ويا مهارت يافتن اطالعات را به او اموخت.
روزي امیر كبیر بدنبال يك نفر مترجم زبان فرانسه مي گشت و نمي يافت و گفت در كشوري كه  %99جمعیت ان بیسواد است
چطور مي توان پیشرفت كرد .به اين علت دارالفنون را تاسیس كرد .با پیشرفت جهان تعريف سواد امروز عوض شده است .امروز
بیسواد كسي است كه نتواند مطالب تازه را بیاموزد و يا نتواند مطالب به اشتباه اموخته خود را درست كند .اگر از روستايي و استاد
دانشگاه ما نتوانند هر روز اطالعات خود را تازه كنند معلوم مي شود ما دو باره در موقعیت ان روز قرار گرفته ايم .اما همچنان
دارالفنون مي تواند سرمشق قرار گیرد.

موانع و مشکالت
علی رضا قلی دز کتاب خود جامعه شناسی نخبه کشی به واقعیتی تلخ اعتراف می کند :جامعه ما به لحاظ تاريخی دارای چنان
مشخصاتی است که با هر نوع نو اوری و خالقیتی به شدت مخالفت می کند .هم چنین حسن نراقی در کتاب جامعه شناسی خودمانی
از قول سیاحانی که از ايران ديدن کرده اند و يا با ايرانیان دم خور بوده اند می گويد همه ايرانیان می پندارند همه چیز را می دانند و
بحث و گفتگو و تبادل ايده با انها يسیار دشوار است.
همت گمارانی که به حل اين مشکل می پردازند بايد بدانند که در هر جا با معضالتی اين چنین روبرو خواهند شد و دشواری کار
همتی مضاعف می طلبد و پیگیری و تداوم در کوشش می خواهد .مسیوالن در هر سطحي خود را مسلط بر وضعیت جا افتاده حال
میدانند و هرگونه انتقاد از سازمان خود را انتقاد بر خود مي پندارند .و هر پیشنهاد تغییر را در جهت تزلزلي در موقعیت خود مي
دانند .اما اگر حكمت اموزش نوين وسادگي ان بدرستي درك شود و بدانیم كه هیچكس مقصر نیست و مشكالت ما ريشه در علت ها و
معلول هاي در هم تنیده شده تاريخي ما دارد هر كس خواهد توانست بنوبه خود در انجام اين طرح موثر باشد .در كشور هاي پیشرفته
هر كس شكارچي ايده هاي نو است و ما در هراس از ان.
دستگاه اموزشی ما از اين قاعده مستثنی نیست .هر جه تعداد دانشگاه های ما بیشترمی شود خالقیت در جامعه کمتر می شود .و هر
چه میزان تحصیالت افراد بیشتر می شود از خالقیت انها کاسته می شود .هر كس مانع خالقیت ديگري است .خالقیت ها دركنج پستو
خانه ذهن ها صورت مي گیرد و بسیاري در همان جا مي پوسد و از بین مي رود.

نتيجه گيري
خالقیتت در همه افراد در بدو تولد کم و بیش وجود دارد .بايد از ان پاسداری کرد .بايد ابتدا عناصر خالقیت کش را حذف کرد و
انگاه به اماده سازی بسترالزم برای پرورش خالقیت پرداخت .خشونت از مدارس ما بايد خذف شود .خشونت تنها فیزيكي نیست انواع
مختلف دارد .نگارنده اين سطور براي درك اينكه چه زمان بر دانش اموز ويا دانشجو خشونت وارد مي شود روش خاصي دارد كه
انرا قانون بیست نام نهاده است يعني شما به چهره دانش اموز همیشه نگاه كنید يعني يك مساحت  27سانتیمتر در بیست سانتي متر هر
گاه هر نوع عالمت افسردگي ترس دلهره و اضطراب در اين مساحت مشاهده كرديد فورن اموزش خود را متوقف كنید و بررسي
نمايید كجاي روش اموزشي شما ايراد دارد .خشونت در اموزش بزرگترين علت نابودي خالقیت است.
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مشاركت در اموزش ،خود اموزي ،كتاب خواني وچیز خواني خارج از كالس از مهد كودك تا همه سطوح مدرسه و دانشگاه به
عنوان استراتژي اموزش بايد جزو اموزش قرار گیرد .اينكار بايد از ساده ترين روش ها مثل يافتن مطلبي در كتابهاي قابل دسترس و
يا فرستادن دانش ا موزان به كتابخانه اغاز شود .هیچ پیچیدگي در كار نیست .به دانش ا موزان فرصت دهید كه به همان روش خدا
اموز خود قبل از مدرسه به كنجكاوي ،اموختن ،فرا گیري مهارت هاي مورد نیاز خود و حل مسايل خود بپردازند.
خالق مطلق اوست .و هم اوست که بندگان ضعیف خود را اجازه خالقیت (پروردگاری) داده است و بدين گونه همکار خود قرار نهاده
است .در کشور اسالمی هیج مانعی برای رشد خالقیت ها نبايد وجود داشته باشد .هیچ کس نبايد با اراده االهی مخالفت کند .واخر
اينکه بايد اذهان خود را از عادات بدی که متعلق به گذشته ما و تاريخ شاهنشاهی ماست پاک کنیم.
معلمي كه دست بر روي كودكي بلند مي كند دست بر ابر جهالتي مي زند كه هم بر كودك وهم بر جامعه ظلم مي كند و بزركترين ظلم
را بر خود روا مي دارد .اگر به چهره معصوم كودك بنگرد ممكن است بخاطر اورد كه خود در كودكي چگونه فرشته اسايي بوده
است و بتواند بیابد كه كجاي كار عیب دارد كه هم اكنون او بدين هیبت در امده است.

-----------------------------------------------------------زيرنويس ها
*داراي دكتراي مهندسي شیمي از فرانسه و فوق دكتراي علوم مواد و نا نوكوتینك از كانادا
ايمیلHassan_bolourchi@ yahoo.com :
** در فرهنگ ما همواره پادشاه وظیفه معلمي براي خود قايل بوده است .پادشاه بواسطه دانستن خود را برترو مسلط بر رعیت مي
دانسته است .هر معلمي شايد تمايل داشته باشد كه بطور موقت پادشاه عده اي شاگرد نگون بخت باشد .اينگونه است كه معلم و استاد
ما نمي خواهد قدرت پادشاهي خود را با شاگردان قسمت كند .همواره اوست كه داناي مطلق كالس خود مي ماند .معلم میتواند براي
حفظ اريكه قدرت خود مثل پادشاه دست به خشونت بزند .انگاره داناي مطلق بودن و همه چیز داني ما يا از قصر پادشاه و يا از
كالس هاس درس به ما رسیده است .اينگونه است كه ما در مقابل پیشنهاد يادگیري از طرف هر كس دچار تشنج و ترس میشويم.
يعني ترس از كوچك شدن اريكه پادشاهي .يعني فرو افتادن از تخت پادشاهي و نزول به سطح رعیت .البته انكس كه بخواهد جیزي را
به ما بي اموزد ابتدا بايد پادشاهي خود را را بر ما ثابت كند .در اين صورت تسلیم و برده اراده او خواهیم بود .رابطه معلم وشاگردي
رابطه پادشاهي و رعیتي است .انچه درحوزه اموزش يافت میشود ،تسلیم بي قید شرط رعیت در مقابل شاه  ،تفوق شاه بر رعیت و يا
جدال دو پادشاه خواهد بود.
*** همین ديروز بود كه بديدار يكي از استادادان دانشگاه رفته بودم .بهمراه او سوار اسانسور شدم .دختركي دانشجو الغر اندام سوار
اسانسور شده بود .در گوشه اسانسور چنان سرافكنده و خمیده خود را پنهان كرده بود كه مثل اين بود كه مرتكب گناهي شده بود .
البته گناه بزرگ او اين بود كه سوار اسانسور استادان شده بود .استاد هم كه فهمیده بود براي رفع ترس او به شوخي گفت كه
اسانسور را در محلي گذاشته اند كه كسي نتواند پیدا كند .ولي اينها باز پیدا مي كنند و سوار مي شوند .و من نیز گفتم ما بايد از پله
استفاده كنیم براي اينكه كمي ورزش كنیم چون مثل اينها نمي توانیم برويم وبدويم .قامت دخترك راست شد و با شادي اسانسور را
ترك كرد.
**** مهندس نادر خلیلي يك ارشیتكت ايراني در موسسه پژوهش خود در هسپريا در كوير هاي كالیفرنیا ،با استفاده از روش ساخت
ساختمان در شهر هاي اطراف كوير كاشان و يزد ،با استفاده از مواد يافت شده در محل خانه هايي ساخته است ،كه تا بیشتر از 8
درجه ريشتر مقاومت دارد .در اين حد لرزش زمین هرگز زلزله اي در كشور ما اتفاق نیافتاده است .زلزله اخیر در روستاهاي
.اذربايجان تنها  6.2ريشتر قدرت داشته است
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