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اجتهاد یا نقد پیروی،
اه دانش دروس «سرفصل» موضوع در

آرین نژاد∗ مسعود

شامل معموال اه دانش رشته  های مصوب برنامه های اشاره.
ی ط در باید که است مختلف « درس «عنوان  های از جدول  هایی

عرضه عمران یا فیزی ، ریاض کارشناس دورۀ مثال آموزش دورۀ
از مفاهیم و مواد ریز شامل حال، عین در برنامه  هایی چنین شوند.
به یا کالس در درس، ارائۀ ط در باید که هستند درس هر موضوع
«سرفصل موادی ریز چنین به شوند. داده آموزش ری، دی صورت
موضوع به نوشته این م گویند. « درس «سیالبس گاه و « درس
برنامه  های در موجود درس سرفصل  های به اعتنا نوع و توجه سهم
محیط های در آن پیرامون رایج چراهای و چون و مصوب درس

م پردازد. اه دانش

بخش ها در رایج مجادله  های گاه و بحث ها از ی مدخل.
با موضوع سر بر اه دانش و علم مراکز آموزش گروه  های و
م دهد. رخ درس برنامه  های در مصوب» «سرفصل رعایت نام
در قطبی» «مختصات فصل چرا که م شود گفته مثال طور به
درس در بول» «جبر مبحث نشده، عرضه «١ عموم «ریاض درس
رایی «هم جبر»، «مبان درس در سیلو» «قضیه ،« ریاض «مبان
در ‐هامیلتون» کیل «قضیۀ یا و آنالیز مبان درس در نواخت» ی
جهت از ری دی ایت ش گاه است؟ نشده عرضه جبرخط درس
گفته مثال است مطرح ری دی درس سرفصل به درس ی تعدی

«مبان درس سرفصل از برنشتاین» شرودر «قضیه چرا که م شود
النه «اصل چرا شده، ارائه « عموم «توپولوژی درس در « ریاض
عرضه آنالیز یا جبر درس در ترکیبیات» «مبان سرفصل از کبوتری»
عدم به اعتراض و نگران دلیل به بحث  ها این گاه آن. مانند و شده
سرفصل  ها رعایت در محتوایی و کم استانداردهای حداقل رعایت
یا جبرخط در «دترمینان» فصل ارائه در چرا مثال م شود، مطرح
اکتفا الزم مطالب و مباحث از معدودی به توپولوژی در « «فشردگ

زحمت و تالش تمرکز از گالیه حین در بحث این گاه است. شده
بحث یعن م شود مطرح سرفصل  ها رعایت به التزام برای حداکثری
ریزمواد کیف و کم به اعتراض نوع واق در «سرفصل» سر بر
فرصت حساسیت، و زحمت تمرکز این که توضیح این با است سرفصل
را آموزش از درونمایه سازی و محتوایی ، کیف آموزش توان و تاب و

ایت ش بحث  ها محور گاه است. ساخته بی فرصت و بی موضوع
تناسب و نشده اند چیده موجه و جا به سرفصل، مواد ریز اینکه از است
مخاطبی چه برای (مثال سرزمین آمایش توزیع در مخاطب و خطاب
بحث ها گاه نشده. لحاظ آن در ( اه دانش چه و ان م چه در و
وثوق مورد منتخب متن ی به تعهد تالق در اینکه از است ایت ش
مستقل و اصیل ترند یا اصل کدامی ، مرج بی رسم سرفصل  های و
فرصت چقدر جدل ها و بحث ها این از ی هر به راج قضاوت هر از
فراهم اند. اه دانش علم مراکز در اجتهادی و انتخاب   و نقد چنین

جدل و بحث واق در «سرفصل» دربارۀ بحث هم گاه رو این از
هر ظهور فرصت و دامنه و اجتهاد و نقد و تکلیف تالق سر بر نظری

کرد؟ باید چه است. علم محیط های در ی
در متفاوت و متنوع دیدگاه  های و آراء پیداست چنانچه حال هر در
و نظر دقت و تجربه فراخور به کس هر و است مطرح «سرفصل» باره
این انواع از موضع در خود محیط تجربۀ و اعتقاد و تلق و دریافت
جدل  های و بحث هنگام به و م نشیند تربیت و آموزش ردهای روی
م گیرد موضع نشد گفته که انواع از و شد گفته که انواع از رایج
است آن حق است! بالتکلیف تکلیف، نتیجه در و م دهد نظری و
دارند اقناع پذیری و تامل قابل دفاعیات دیدگاه  ها، این از بسیاری که
اتکای به و سادگ به نم توان اه دانش و علم فضای ی در و

گذشت. آن  ها به توجه خیر از معلوم و رسم فرض  های پیش
و معقول قضاوت ی برای که م دهد نشان کوتاه مقدمۀ این
کرد اکتفا دیدگاه هر اجمال و کوتاه اشاره  های به نم توان مستدل
بنابراین نگرفت. نظر در آن  ها باره در تأمل و غور برای فرصت و
این از ی هر گفتن  های از کاملتری گزارش بحث، تعمیق برای از
نهایی قضاوت البته و م دهیم ارائه م آید زیر در آنچه در را دیدگاه  ها

م گذاریم: یر پی و عالقمند خوانندۀ عهدۀ بر را
مدرسین همۀ قانون، طبق م گویند اه دانش اران هم از برخ . ١
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که چرا دهند پوشش کامال را درس هر ابالغ سرفصل  های موظفند
برنامه ی ساختار کل در دروس چیدمان توال و ترتیب و تناسب
حیث المجموع، من کاربردها»، و «ریاضیات برنامۀ در مثال درس

ی در دروس، همه سرفصل موضوع و محتوایی توال با متناسب
درس هر یعن این شده اند. تنظیم و مرتب وحدت، و هماهنگ

مقدمۀ آن  ها، سرفصل مواد همۀ که است پیش نیازی دروس به متک
ی هر نشدن ارائه و است بعدی درس آن مباحث طرح ضروری

مواجه ل مش با را درس آن آموزش کار سرفصل ها، آن مواد از
مابق فهم و درک در مسیری درس، ی محتوای عالوه به م کند.

حرفه  های و کار عرصه  های حت و آموزش عال تر دوره  های و دروس
است. معین رشته ی از دانش آموختگ برای شده هدفگذاری

«انتظار شیوۀ به اغلب « درس «سرفصل  های م گویند برخ . ٢
ی گاه یعن این شده اند. تنظیم و نوشته « ایده ال یا حداکثری
ی به رسیدن برای را « درس محتوای ی ن مم «سقف سرفصل

یعن این م کند. ترسیم درس آن موضوع در ایده ال هدفگیری
احیاناً که خاص مخاطبین انتظار تأمین برای سرفصل ی مواد اغلب
عموم برای نه م شوند تدوین م شوند پیدا علم مراکز از برخ در
با رویی رودر در نتیجه در . متفاوت بسیار گاه شرایط با مخاطبین
«تراکم ،« آموزش رسم فرصت  های و زمان «طول چون متغیرهایی
واقعاً مخاطبین» تناسب و «تنوع نیز و محتوا» پیچیدگ درجۀ و
عرضه واقع نحوی به را سرفصل  ها مواد ریز همۀ نم توان همیشه
تصمیم گیری بنابراین باشد. کار در تظاهری و ریا اینکه ر م کرد
شناخت و تجربه و صالحدید حسب ، آموزش محتوای انتخاب و

سرزمین آمایش و اصالت الجرم حقوقِ از ی استاد ان م و موضع
و نظر و رآی استقالل و اجتهاد به مجهز که آموزش است. آموزش

نیست. موفق و غن آموزش نباشد استاد عمل
مطالب نیست الزم همیشه شما م گوید یادگیری مهم اصل ی . ٣
مطالب که کافیست اغلب اما بدانید موضوع ی دربارۀ را زیادی
اصل، این بدانید. باانگیزه و کیف و عمیق و خوبی به را چندی

با یعن این جوهریست. و محتوایی ، کیف آموزش ی راهنمای
گاه و خود برای گاه گفتن، درس تکلیف رف و سرسری و سرعت
هم اندیش و همراه و واکنش به بی اعتنا کالس، درودیوار برای

و فهم و کشف و محتوا به بخشیدن تبلور و کار پیشرفت در دانشجو
و ادا ن مم هرنحو به سرفصل  ها آنکه برای صرفاً مفاهیم، کاربرد
مسئولیت پذیری و آموزش در کارآمدی و اخالق شیوۀ شوند اجابت

نیست. مدرس و معلم تخصص
پایه  های از ی نظر» و رأی در اجتهاد «صالحیت معتقدند برخ . ۴
جای همه در اه دانش استاد ی به عموم و علم اعتماد جدی
در معلم تجربۀ و علم مراتب ط برای زحمت سال  ها دنیاست.

علم شناسنامۀ ی از برخورداری عالوۀ به علم سطوح عال ترین
حق اصالت به اعتماد برای مبنایی احترام، و وثوق مورد اه دانش
آموزش علم، دنیای همۀ سنت و عرف در عمل استقالل و نظر اجتهاد
محتوای ارائۀ در استقالل» و «اجتهاد یعن این است. پژوهش و

موجه نظری اعتبار و چارچوب ، درس موضوع و عنوان ی آموزش
خالق، آموزش که است آن بر دیدگاه این نیست. ُشبهه پذیر و دارد

درس چالش برانگیز ری پرسش و گفتگو ی فضای در مؤثر و مفید
و عشق و رغبت و حوصله و فرصت نیازمند امر این و م گیرد ل ش
کردن پر صرف کلیشه ای هدفگذاری نظر، این از و است مدرس عالقه
آموزش ی برای درست و متعال مسیر ، درس سرفصل  های مواد

آموزش بهره گیری و همراه آن بر عالوه نیست. اه دانش غن
در متعددی متغیرهای به ، اه دانش دروس فضای و روح با دانشجو
وابسته ر دی مناسبات و مقتضیات از خیل و اه دانش از پیش آموزش
آزمون به را یادگیری از انتظار نباید هماهنگ  ها این چالش در و است
تقلیل دارد بسیار شیوع که بی روح و خش حفظیات سنجش و
م کند. ترویج و اقتضا نیز را خود ویژه آموزش که انتظاری داد،
نیازمندی  ها و مخاطب شناخت برای حوصله ای نیازمند این  ها همۀ
ن مم گاه که است آموزش محتوای و موضوع با تناسب  هایش و

کند. فرق ر دی کالس به کالس از مدرس ی برای حت است

آرمان و رؤیایی ، تخیل نظر، به انتظارها و مفاهیم این که شاید
دریافتن، کردن، کشف فهمیدن، برای راه یادگیری اگر اما برسند
عمیق این  ها همۀ اگر و نباشد محیط تجربۀ و ادراک تجربۀ و شهود
نسازند، زایش و نوزایی تقالی درگیر را روان و روح و نباشند صادق و
متناسب آرمان  های از انتظار و تجل میدان اموزش اگر نهایت در و
گسترش برای عرصه ای تنها درس کالس محیط نباشد نظری
مسیری نه م شود دانشجو و معلم تکلیف رف از مختلف جنبه  های

راه آموزش هوشیاری. و دانایی و علم نردبان از رفتن باال برای
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چه ری، پرسش و مباحثه جستجوگری، کردن ذات و گسترش برای
نیز و ریست دی آموزش مضمون و مقوله هر در چه و ریاضیات در
نظر و فکر رودرروی چالش  های با مواجهه تجربۀ انتقال برای محمل

زاینده. و کشافانه زندگ ی البته و اندیشه و
اه دانش علم روابط جدی گسستگ ما کشور در م گویند برخ . ۵
کتاب  های و درس برنامه ریزی موضوع در به ویژه اه دانش از پیش و
از انتظار و اه دانش از پیش آموزش  های که است شده موجب درس

پشتیبان تنها نه را اه دانش یادگیری  های و آموزش هدفگرایی آن،
دو این یعن این کند. تخریب و تضعیف را آن ه بل نکند تقویت و
امتداد در ، آموزش مشترک اهداف و عناوین از خیل رغم به میدان،
اثرگذار بسیار و مهم واقعیت ی این نیستند. هم پشتیبان و همسو و
در نباید که است اه دانش دروس آموزش کارآمدی و بهره وری بر
یا غفلت مورد اه دانش آموزش روش های و محتوایی برنامه ریزی

گیرد. قرار بی اعتنایی
اه دانش از پیش آموزش همۀ تقریبا که است قرار این از داستان
عمدتاً هدف این و شده تنظیم کنکور در توفیق سوی و سمت بر
چند آزمون  های در کلیشه ای و صوری جویی  های مهارت طریق از
است آن گفتن م شود. فراهم آن با متناسب آموزش و گزینه ای
به آموزش موجه فضای ی در چند گزینه ای آزمون  های هم اگر که
و وزن یادگیری، و تحصیل ارزیاب آزمون  های انواع از ی عنوان
«کنکور فضای در دارد البته که باشد داشته را خود قبول قابل ارزش
و تعلیم آرمان  های همۀ روش، این ما مدرسه ای آموزش محور»
و خالقانه و استدالل و تشریح یادگیری کیف گرایی، مانند تربیت
ساخته مضمحل و ته درون از خود فرمالیست سیطرۀ در را ابتکاری
چنین تداوم به عالقه ای هیچ اه دانش که است این نکته حال است.
از اه دانش آموزش ندارد. آن با متناسب آموزش و یادگیری از نوع
و نهایی جواب کردن پیدا صوری تکنی  های از دانستن  ها، فرمالیسم
مشابه ری دی کنکوری روش  های و کردن حفظ مخرب تکنی  های
بر باید اه دنش در چه و مدرسه در چه آموزش، از انتظار است. بیزار آن
کارآمد نوع از هدفگرایی  هایی با محتوایی و کیف یادگیری  های محور

باشد. محور خالقیت یا محور پژوهش محور،
نام به موضوع اغلب ما مدرسه  های در که است آن واقعیت
صورت و نام در جز منزلت و شأن علم» در مسئله اه جای و «مسئله

ط و نشده کشف راه در نیست قرار دانش آموزان و ندارد کلیشه و
و کردن حفظ کنند. خطر و تجربه و طریق ط خود، حد در نشده ای،
جواب کشف بی منطق تکنی  های و زن تست صوری روش  های
فهم، شای راه است فائق و رایج ما مدرسه های در که نحوی به

روی در رو مسئله  های ن مم راه حل  های بسط و تشریح تحلیل،
در درس و کالس دغدغه  های از ی هیچ نیست. زندگ و علم
نم شود، آموخته و نیست علم انشانویس و انشانویس مدرسه،
مدرسه درس و کالس دغدغه ، عموم و علم مباحثۀ و گفتگو
یری پی و فهم و کشف و نفس به اعتماد نم شود، آموخته و نیست
و کالس دغدغۀ متناسب، علم مسئله  های و موضوعات مستقل
نم شوند. آموخته و نیستند ما امروز رایج کنکوری مدرسه  های درس
نظری، عالئق دانش آموزان که م شوند موجب آسیب  ها این همۀ
نباشند هم  دنبالش به و نشناسند چندان را خود حرفه ای و ذوق
ن مم مقدورات البته و رایج تبلیغ و افواه موج  های به بسته و
بسیاری در آنکه ماحصل شوند. اه دانش رشته ی وارد خود،

درس مطالب آموختن برای انگیزه ا ی و عالقه هیچ دانشجویان موارد
است ن مم اوقات خیل ندارند. شده اند پذیرفته آن در که رشته ای
خالء  هایی کردن پر به موظف را خود مخاطبینش تناسب در مدرس
پرکردن مداری تکلیف حت و آموزش آرمان گرایی اجازه که ببیند
که هستند متغیرهایی این  ها همۀ یرد. ب او از را درس سرفصل  های
هم پیچیده تری و مهم تر بسیار مفاهیم گاه آموزش، در م دهد نشان
نباید که مطرح اند سرفصل  ها» به صرف «تعهد بحث با مقایسه در
گیرند. قرار کم توجه مورد اه دانش معلم و مدرس ی جانب از
حاشیه به را مهم تری خیل بحث  های سرفصل سر بر بحث نباید یعن
را اداری و صوری تکلیف های رف واق در و تکلیف و براند انزوا و

اخالق و انسان عشق نانوشتۀ سرفصل سهم و سازد آن زین جای
ازل تعهد مورد و آرمان سوی و نبیند وظیفه اش ادای در را معلم

سپارد. فراموش به را آموزش
ارج همواره درس کالسی متن ی کردن دنبال معتقدند برخ . ۶

طور به آن عنوان  های و ردیف  ها همۀ که است سرفصل از تبعیت بر
نیستند. دسترس در متناسب آموزش متن ی در مرتب و پیوسته
است. درس سرفصل  های از برخ مهم عیب  های از ی این اصوال
در معلم سال  ها تجربه به خود گاه که سرفصل چنین نویسندۀ
را مختلف متون مطالب از گلچین موفق، انشاءالله و معین درس ی
اغلب م آورد فراهم سرفصل ی برای خویش ترجیح و انتخاب به
چنین متناسب محتوای شرح و متن سازی فراهم که ندارد توجه
همه به را روش چنین نم توان و نیست کس هر کار گلچین
فایده ای مفید و مناسب هم دانشجو برای روش این و کرد توصیه

منابع مصوبی، سرفصل هر انتهای در ای کاش دلیل این به نیست.
ی آموزش پیشنهادی متن عنوان به شده ای) معین فصل  های (با

آموزش و منبع  ها از ی هر انتخاب تا م شدند معرف معین سرفصل
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کارشناس دوره  های مناسب آموزش اقتضای (که آن مرتب نسبتا
به را سرفصل از قبول قابل پوشش کفایت است) تکمیل حت و
قاعدۀ ای کاش اصوال و دهد دست به درس برنامه رضایت مورد نحو
شناخته منبع به تعهد یعن م بود استوار مبنا این بر سرفصل نویس
سرفصل  ها عناوین تنظیم و نگارش عقبه عنوان به رجوع قابل شدۀ

خیل حاضر حال در م گرفت. قرار موجه سرفصل نویس هر معیار
حت و نم کنند تبعیت قاعده ای چنین از درس سرفصل  های اغلب یا

حذف را بخش  هایی باید رر م هم شده شناخته کتاب  های انتخاب با
حت یا برد ری دی فصل  های به را درس بلندی جهش  های با یا کرد

برای درست مبنای این گفت. ری دی منابع را عناوین از برخ
کالسی متن ی به آموزش ضروری اتکاء و نیست معلم و آموزش

همۀ با را جزوه خوان و جزوه گویی رویه و م کند تضعیف شدت به را
ن مم آنکه رغم به و م کند تقویت و تشدید عوارضش و آفت  ها
باشد پوشانده نحوی به را سرفصل ی عناوین تمام جزوه ی است

کجا!؟ خوان کتاب و گویی کتاب و کجا جزوه گویی اما

که درس برنامه ی هماهنگ و تنظیم مدیران نه شوربختانه . ٧
شده شناخته م شود فراهم علوم وزارت درس برنامه شورای در
حال ، درس سرفصل ی نویسندگان یا نویسنده نه و ارند آش و

کنون شفاف و متکثر دنیای مقتضیات از این  ها دو هر معرف آنکه
رسم سرفصل ی سربرگ بر باشد قرار اگر شاید هستند. علم

و نظر اجماع رعایت و مشورت شرط شود نوشته آن نویسندۀ نام
است امید و شود رعایت بیشتر مقتضیاتش و شرایط در جمع تجربه
رعایت علوم، وزارت درس جدید برنامه ریزی  های در انتظار این که
سرفصل ی نویسنده علم رتبۀ و شأن که حتما اینصورت در شود!

ی پیرامون آموزش فضای مراجعه، هنگام به ویی اش پاسخ و
بهتری چشم انداز این و م سازد کنون شرایط از مطلوب تر را سرفصل

است. درس برنامه ی سرشت تکامل برای
و درس واحد برنامه  های به اه دانش اران هم از بسیاری . ٨
اعتقادی کشور اه  های دانش کل برای درس واحد سرفصل ایضا

مثال را یافته توسعه کشورهای اه  های دانش مثال باب از و ندارند
خاص اه دانش ی مختص اغلب ، درس برنامه ی که م آورند
و تربیت برای کل و عموم نظری اجماع پیشاپیش البته است.
وحدت، این اما است موجود مشخص دورۀ ی و رشته ی در آموزش
مخدوش خود برای را اه دانش هر ویژگ  های و تفاوت  ها فرصت
کار واقع رقابت  های عرصۀ در نهایی کارنامه که معتقدند و نم کند
وزارت که نیست معلوم متأسفانه م دهند. نشان را خود کارآمدی، و
و محق را خود مدارس، مثل درست ، وقت چه تا کشور علوم عال
و رشته  ها همۀ برای را واحدی درس برنامه  های که م داند موظف

تدریج تفاوت و تمایز فرصت و کند تکلیف و ابالغ تدوین، اه  ها دانش
چالش به چیز همه سرزمین آمایش کلیت در را اه  ها دانش تجربی و
از تبعیت در اه  ها دانش در واگرایی  ها از برخ مایه جان این شد. ب
و شنیده است خوب که است درس واحد سرفصل  های و برنامه  ها

شود. فهمیده
دیدگاه  ها این از ی هر که پیداست مجموع در نهایی برآورد
دارند را خود متمایز و خاص اقناع و تجربی و استدالل پایه  های
به را ی هیچ عذر نم توان اه دانش مفاهمۀ ی میدان در و
در را ی هیچ نم توان چنانچه خواست اتهام ضرب یا سادگ

محل اه دانش خواند. ناموفق و ناکارآمد خود تعهدات اجرای صداقت
کمال اندیشه  هاست. و آراء تجربی تکامل و تبادل و تضارب برای
و تجل خالل از آموزشش مورد انسان نیروی و اه دانش گرایی
هدف و محور بر البته و آموزش مختلف ردهای روی صادقانۀ بروز
سرآمده به گرایی  ها کلیشه و کلیشه  ها زمانۀ م آید. دست به واحد

فرصت امروز، دنیای بحران و حدی و ظریف و ریز رقابت  های و
آمرانه صوری دستورالعمل  های یافتگان تربیت وفایی ش و رشد برای
مبتکر خالق ریاضیدانان به و بیندیشیم انسان به نم گذارد. دولت و
و کشف دنبال به که ری پرسش و جوینده شوریده سر گرای تجربه
همۀ کردن حفظ و خواندن هستیم! تربیتشان و حمایت و معرف
پیشۀ ریاض ی نم کند تربیت ریاضیدان ، رسم متون جزئیات
مسئله  ها پرحرارت ران پرسش پرورندان اما نم کند تربیت هم خوب
که مایی همۀ برای را روشن تری آینده  های ، ریاض حساسیت  های و
پیش از بیش را خود جهان بزرگ جوایز به فرزندانمان دسترس با
خود اران هم دیدگاه تنوع از داشت! خواهد همراه به کرده اند باور
فرصت و کنیم استقبال متعهدانه و صادقانه ، صمیم فضای ی در

هم که تعهدی مورد واحد چارچوب در را ی هر تاریخ تجربه
شماریم. محترم آنیم دنبال به

زنجان اه دانش ∗
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