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 کندوکاو در مسائل تربیتی

 نوشته صمد بهرنگی 
 
تا محيطی را از نزديک نبينيم، در آن محيط زندگی نکنيم، با مردمش نجوشيم، صدايشان را نشنويم و " 

نويسيم که هايشان را ندانيم، بيجاست که برای آن محيط و مردمش دلسوزی کنيم و برای آنها حتی داستان ب خواسته
 .نويس ايران است شود که بزرگترين داستان نويسد و باورش می نشين می آن فالنِی فرنگ

  
 ۶٩ - ۶٨ص ." ( کشک است- اگر گذشت داشته باشيم و دست باال را بگيريم -معلوم است که حرف اين دسته  

 متخصص و مشاور از - که داريم -آهن و صناعت نفت و خيلـی چيزهای ديگر  اگر برای صناعت ذوب) کتاب
دانيم با  کاريم و هنوز نمی  ها تازه چرا که در اين رشته. دنيا و فرنگستان وارد کنيم، جای تاسف و تعجب نيست  ينگه

زمين احتياج داشته باشيم برای راه بردن و به راه انداختن   و شايد تا مدتها به مغرب. ماشين چگونه رفتار بايد کرد
 .کار گماشتن آنها در خدمت انسان ها و رهاندن فلزات از دل تاريک زمين و به نفت به کشتیماشينها و جاری کردن 

  
عنوان الگوئی برای  تر از آن، انتخاب يک يا چند کتاب تربيتی آمريکا و يا اروپا به اما مشاور تربيتی؟ حتی پائين 

 های مدارسمان؟ خودمان و بچه
  

توانند راهنمايان خوبی برای تربيت  دستکاری ماشين استادکارند نمیانسان ماشين نيست و هرگز کسانی که در  
توانند به درستی ديگران را تربيت کنند که آنها را نيک بشناسند و مطابق  کسانی می. انسانهای ديگر بشوند

 .شان روشی در پيش گيرند روحيه
  

آلود به مداوا، از حال بيمارش  ن شتابطبيب آگاه پيش از دست زد. توان به درمانش پرداخت درد را نشناخته نمی 
 .کند پرسد و سپس درمانش می می
  

گرفته از  های وام رغم فضالئی که نسخه يعنی به. در کتاب حاضر نويسنده کوشيده است چنين روشی پيش گيرد 
قول  ه بهک-دهند، کوشيده است نخست روستا و روستازاده را  ديگران را به خورد بيماران فرهنگی که ما باشيم می

کم  و يا دست.  بشناساند و سپس در فرصتی ديگر بگويد که چه بايد کرد- درصد مردم ايران هستند٧۵اوليای امور 
 .پويند راه را نشان دهد کوشند و راه نادرست می برای ديگرانی که در اين راه می

  
شده مربيان آمريکائی  ترجمهاست که کتابهای  در مقاله نخست، مدخل، سخن بر سر اين.  مقاله دارد٨کتاب  

 .توانند مالک کار معلمان شهرها و روستاهای ايران بشوند نمی
  

های بيمار و  گويد رئيس شمارد و می چرا معلم خوب حکم کيميا دارد؟ و خود علتها را می: پرسد در مقاله دوم می 
اعتنا و  های بی معلم"آزارند که به  را می" های جوشی و پرکار امروز معلم"آزار چنان  های مردم رئيس
 .دهند نشينند و درس می آيند که فقط روی صندلـی می شوند و به صورت ماشينی درمی تبديل می" کاری کهنه

  
ابتدايی های  های خوب نوشته شود، بايد حتمًا از وجود معلمان کالس های ابتدايی کتاب اگر قرار باشد برای کالس 

های اروپا و آمريکا تهيه  التحصيل از دانشگاه وسيله دکتر علوم تربيتی فارغ کتابی که به. روستاها استفاده شود
 .خورند های اروپا و آمريکا می شود، به درد همان دانشگاه

  
 .در مقاله سوم اين مسئله مطرح شده است 



  
رود و اينکه اگر کتاب مخصوص هر استان تهيه  خن میدر مقاالت ديگر از تدريس زبان فارسی در آذربايجان س 

 .آيد شود حتمًا نتيجه خوبی به دست می
  

 .ترين بخش کتاب است نظر من دلنشين مقاله آخر به 
  

. در اين مقاله نويسنده، معلمان را زير ميکرسکوپ گذاشته و طرز زندگی و معتقداتشان را مطالعه کرده است 
مثل . برد ـ اگر جلو رفتنی در کار باشد ـ خواست و ميل ديگران است  و آنچه جلوشان می.آلوده، اختياری ندارند لجن

و آيا اين شيوه مخصوص . کنند از هر چيز نو فرار می. کنند پوشند، مثل ديگران اعتقاد پيدا می لباس می" ديگران"
وزهاست و از هر تغييری شود که امروزشان بهترين ر گروهی نيست که به زبان فرانسه بورژوازی ناميده می

 دهند؟ گريزانند و هر سکونی را، حتی اگر سکون زندان هم باشد، بر آن ترجيح می
  

آرزو داشته باشيم که روزی معلمانی داشته باشيم که نقش رهبری فکری جامعه را که بديشان واگذار شده به  
هدر، به اکنون  ر و به زندگی پوچ بیهای تهی از افتخا درستی درک کرده باشند و به جای چنگ زدن به گذشته

کنند، اما گلستانی که  شناسيم که آگاهانه تالش می چند تنی را می. توجه کنند و به فردائی که ادامه منطقی آن است
 .سرزمين هرزی است با چند شاخه گل. تنها چند گل شاداب داشته باشد و ديگر هيچ، گلستان نيست

  
رو خواندن آن برای همه  از اين. باره مسائل تربيتی ايران چنين کتابی منتشر نشده بودمجامله بايد گفت تاکنون در بی 

 .کسانی که سری دارند و سودائی، الزم است
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