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  هاي زينب نامهنقد و تحليل كتاب 
  تربيت فطري در اسارت تربيت رسمي

  *حسين حسيني سيد

  چكيده
بر فطرت الهـي انسـاني و سـازوكارهاي     مبتنيتربيت   و تعليمرسمي با  تربيت و تعليمتفاوت 

تربيتـي و   علـوم تربيت و قلمرو  و تعليم ةفلسفترين مباحث در حوزة  هريك همواره از مهم
هـاي   نامـه اين مقالـه تحليـل كتـاب     از هاي نظام آموزشي بوده است. هدف تحليل ويژگي

 ازهايي مبنـايي   )، تا به ارائة برداشتيمپرداز مي ها است (كه به ابعادي از اين تفاوت زينب
هايي بنـايي براسـاس رويـدادهاي     تربيت رسمي و برداشت و تعليمهاي اساسي نظام  چالش
به نقد و بررسي اين  . پرسش مقاله اين است كه باتوجهيمدر اين كتاب دست ياب شده مطرح

كننـدة تربيـت فطـري باشـد      محقـق كـه بتوانـد    ههاي زبان كودكان كتاب، اصول و ويژگي
هـاي   بـا روش تحليلـي و مسـتند بـه برداشـت      ،مقاله آن است كه ةنويسندچيست؟ سعي 

دوگانة مبنايي و بنايي از مفاد كتاب، به تحليل اين ابعاد بپردازد. درنهايت، پـس از تحليـل   
ان هـاي زبـان كودكـ    ويژگـي  بارةاي در گانه اصول نه ،گيري مقاله نتيجه درمحتوايي كتاب، 

به  ،گانة خاص اين زبان هاي دوازده و ويژگيها  لفهؤم شمردنبربا  سپس شود، ميمشخص 
تربيت رسمي به تربيـت   كردن هاي مقاله براي تبديل هاي برخاسته از يافتهكار راه از اي پاره

  فطري اشاره خواهد شد.
هـاي   نامـه   تربيت رسمي، نظام آموزشي معاصر، تربيت فطـري، كتـاب   و تعليم :ها كليدواژه

  .شناسي تربيت، روش و تعليم ةفلسف، زينب
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  . مقدمه1
دور بـراي احتمـاالً معلـم يـا      يداستان رمزي كودكي است كه از راهـ  هاي زينب نامهكتاب 
هـايي كـه    ؛ نامـه كننـد   ميهايي  نگاري نامه  ديگر ها با يك آننويسد و  مجهول نامه مي يآشناي

ها از حال و احـوال   ها نيستند و زينب در آن نامه آن قادر به خواندن نخستديگران درنگاه 
نامه با نشان نـان سـنگك،    مشغولي به تمبر دلهايش،  ارسال نامه ةنحو ؛گويد خود سخن مي

شود، بـازي بـا سوسـن     هايش خوانده و خيلي زود پاسخ داده مي كه نامه ايني از حال خوش
از خـدمت بـه    نكردن ها، گاليه گلو   زينب)، ناراحتي از نوزيدن نسيم به درخت (عروسك
هـايش را   عروسـك   گذارنـد لبـاس   ترها كه چرا نمي و متقابالً شكايت از بزرگ ،ها عروسك

  ).16- 1 :1369 بشويد (آموزگار
كنـد و   آموزد و تمرين مشق مي درنهايت، زينب چند ماه پيش از چهارسالگي نوشتن مي

تواند  نمي ديگر است، از وقتي به مدرسه رفتهاما  ،ترها نامه بنگارد تواند چون بزرگ اينك مي
درستي بخواند!  بههاي قبلي خود را  استفاده كند و حتي قادر نيست نامه خوبي بهاز خط قبلي 

  ).23: پذيرد (همان ها پايان مي با رمزي بين معلم و بچه  ). داستان22: (همان
تـراز بـا    هـم پـااليشِ  و  ،دنياي پررمـزوراز، پـاك  از داستاني است كه  هاي زينب نامه

گـوي  و كند و از راه فهم و كشف زبان گفـت  حكايت مي انساني كودكانـ  سرشت الهي
حكايـت  » كـودكي «آاليـش   داستاني كه از زبان شيرين و بي؛ گويد فطرت ناب سخن مي

تربيت رسمي در دنياي معاصر قوة خالقيـت، آزادبينـي و    و تعليمكه چگونه  اينكند و  مي
ـ گر نهايت بيفطرتي، معناداري، جديت،  پاكبيني،  روشن جويي،  عاليآزادانديشي، ت و  ،ياي

كند. به احتمال زياد اين داستان كوتاه درصـدد بيـان    ذوق كودكان را تخريب مي شوق و
كـه البتـه   اسـت  ي فلسفي درقالب و زبان داستان تمثيلـي كودكـان بـوده    لرويكردهاي ك

، ابسـال و سـالمان ماننـد   ؛ران نيـز وجـود دارد  هاي آن در فرهنگ پيشين اسالم و اي نمونه
غزالي،  الطير رسالهسهروردي،  عقل سرخ، الغربيه الغربهطفيل،  ابن و سينا ابن يقظان بن حي
  1.عطار الطير منطقو 

است؛ گرچـه فـرم و   رگذار اثخواندني و  ساالن بسيار ترديد اين كتاب براي بزرگ بدون
م شده است. عصمت و پاكيِ روح آزاد و الهي در ظاهر براي كودكان تنظي بهطرح چاپ آن 

نـاب و    اسارت و بنـد ايـن روحِ   ،ديگر سوي اززند و  ادبيات آن موج مي الي جمالت و هالب
تربيت جاري و تحميلي جوامع مـدرنِ امـروزي    و تعليمدر دستان خشك و معوج آاليش  بي

  نشاند. نهايت يأس و غم را بر چهرة هر انساني مي
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هاي اساسي تربيت رسمي بـا تربيـت فطـري را     اين مقاله آن است كه تفاوت اصليلة ئمس
آيـا  به مرزهاي گوناگون ايـن دو نـوع تربيـت،     جويا شود و درپي اين پرسش برآيد كه باتوجه

  كنندة تربيت فطري باشد) روي آورد؟ محققكودكان (كه  هاي خاص زبان توان به ويژگي مي
طـرح   قابـل بنايي ـ  جزئيمبنايي و ـ  در دو سطح كلي هايي با مطالعة اين كتاب، برداشت

هـاي اصـولي نظـام     ي به چـالش لهاي ك  پردازيم؛ تحليل خواهد بود كه در اين مقاله بدان مي
اسـت و   پذير تربيت رسمي اشاره دارد كه براساس مفاد مطرح در اين كتاب برداشت و تعليم
سير جريان و رويـداد داسـتان كتـاب،     به مواردي اشاره دارد كه براساس جزئيهاي   تحليل

  2.استطرح و نقد  قابلصورت موردي،   به
  
  تربيت رسمي و تعليمهاي اصولي نظام  هاي مبنايي: چالش . تحليل2

  ازخودبيگانگي 1.2
تربيـت فطـري،    و تعلـيم بـرخالف   ،ويژه نظام آموزشي حاكم بر آن بهتربيت رسمي و  و تعليم

تبع نقض  بهدادن هويت مستقل فكري كودكان و  ي و ازدستبهترين عامل براي ازخودبيگانگ
گويد حاال  جاست كه معلم مي آنله ئمسشاهد  ؛و نقص هويت مستقل فرهنگي جوامع است

نويسـد!   ترهـا خيلـي مرتـب روي خـط مـي      خواندن مثـل بـزرگ   درسپس از چند كالس 
كرد و هر مطلبي را بـا   مي ها استفاده رنگ ةهمكه قبالً براي نوشتن نامه از  اين) و 18  :همان(

شـده اسـت    بسـته و محـدود  خاص  يبه ضوابطن كنوانوشت،  خط مخصوص خودش مي
  ).20: (همان

  
  زبان تقليدي 2.2

از يك راه و ن امتعلمهمة  يپيرو ،؛ بنابراينهمگاني و تقليدي است فعليزبان نظام آموزشي 
 كـه  سبب طبيعي است  ينهم  بهشود و  روش ثابت و واحد در آن امري ضروري قلمداد مي

گـذارد؛   بـاقي نمـي  راهـي  براي تفكر خالق و ابتكار در نوع زبان مكالمة كودكان با ديگران 
 قبلـي هـاي   كه نوشـته  حالي در ،هاي زينب تقليد از كتاب فارسي در نوشتن مشق براي مثال،

انداخت و هرچه  بست و به دلش نگاه مي نوشت، چشمش را مي را ازروي چيزي نمي خود
 ةهمـ از نظمـي كـه    پيروي بهنوشتن مشق كالس اول زينب  ؛)19: نوشت (همان مي ،ديد مي
ي تر بيشكه قبالً آزادي عمل  حالي در ،بند باشند هاي كالس اول قسم خوردند به آن پاي بچه

هـاي   كـه نامـه   حالي در ،زينب ةنوشتمعين در  ةكلموجود تكرار چندين  ؛)20: داشت (همان
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ترهـا از   گويد حاال ديگر مثـل بـزرگ   جاكه مي و نيز آن ؛)داشت (هماناش حدومرزي ن قبلي
  ).18: نويسد (همان روي خط مي  راست به چپ و خيلي مرتب

  
  فرهنگ ثانوي 3.2

جا پـيش   تواند تا آن در نظام آموزشي رسمي مي  هاي كوركورانه پيروي كردن نهادينهتعاليم و 
و برابـر بـا    كنـد تبـديل   نگ ثانوي ساختگيرود كه زبان ناب فرهنگ فطري خود را به فره

 رفـتن اسـت   مدرسـه از  نويسي زينب پس اشتباه آن،نمونة ؛ ايجاد كند يزبان مشترك فرهنگ
  ).23: (همان

  
  زبان ساختگي 4.2

هنگامي يادگيري و تحصيل (با هدف برقراري ارتباط انسان با انسان و ارتباط انسان با جهان 
كاربرد مطلوب خواهد بـود كـه زبـان طـرفين ارتبـاط زبـاني        باو  ،پيرامون) حقيقي، واقعي

و حجابي براي انتقال حاقّ ارتباط  ،يعني از هرگونه آاليه، مانع ؛ساختگي و غيرحقيقي نباشد
وتربيت رسمي و معمـول يـادگيري    تعليمنه زبان  دور باشد. ترديدي نيست كه چنين زباني 

ي است تا بتواند در انتقال متن حقيقي پيـام  نابِ انسان كه زبان دل و احساسات  (ساختگي)،
ـ      ةنكتـ بدون نقص و باسرعت عمل كنـد. ايـن    در نفـس   يبسـيار مهـم آثـار تربيتـي فراوان

نامة   ؛ شاهد آن،داشتوتعلم خواهد  تعليمهاي  وتربيت كودكان و نيز در كيفيت و شيوه تعليم
نوشتن  نامهاست؛ يعني صورت نقاشي و زبان ترسيمي و تصويري  به اوزينب و جواب نامة 

  ). 3: معلم براي زينب با نقاشي (همان
توانـد   رفتن نمي مدرسهدليل اين است كه پس از  بهدورشدن زينب از زبان فطرت لة ئمس

قبلـي   شـدة  نوشته هاي تواند يكي از نامه خوبي از خط قبلي خود استفاده كند و حتي نمي به
  ).22: همانطور كامل بخواند! ( به خودش را

  
  شوق و ذوق زبان بي 5.2

كـه در   ايـن چـه   ؛هاي متعارف معمولي متفاوت است زبان برقراري ارتباط با كودكان با زبان
نقـش مهمـي در برقـراري ارتبـاط     » مسئوليت«و » احساس«دو عنصر  ساختار زبان كودكان 
ليـل  د  همـين   بـه كنند و  از نفس و ماهيت خود ارتباط عمل ميثرتر ؤمدارند. اين دو عنصر 
كند كه زينـب   راه با شوق و ذوق و بسيار پرشور است. معلم اشاره مي زبان ناب كودكي هم
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كـه پـس از تعليمـات     حالي در ،نوشت ، يك نَفَس، مطالب خود را مياش گذشتههاي  در نامه
  ).20: همانهايش وجود ندارد! ( مدرسه شوق و ذوق گذشته و آن حس ناب در نوشته

  
  تربيت رسمي و تعليممحدوديت  6.2

معناي تقليد محض از مكتبسـات ديگـران    بهالزاماً  ،اگرچه علم و ادراك امري اكتسابي است
ادراكات انسان صرفاً به نحوة نگرش و ادراك ديگـران بـه دنيـاي      كه حوزة طوري به ؛نيست

  شود.  محدود و مسدودپيرامون 
معنـاي   بـه و دگماتيسـم  وتربيت فطري، علم و ادراك آدمي بـه انحصـارگرايي    تعليمدر 

بلكه علم و ادراك به دريافـت خـاص هـر     ،نيست خود به بينش ديگران  محدودشدن بينش
دهد كه متناسب بـا   اين امكان را مي فرد از محيط و شرايط بيروني و حتي دروني و نفساني 

وتربيـت رسـمي،    تعلـيم برخالف  ،رو ازاين ؛نهايت خود رشد روزافزون داشته باشد توان بي
طلبِ كودك فراهم خواهـد   نهايت بيگونه محدوديتي ندارد و شرايط براي ذهن آماده و  يچه

 بيسـت تـرين عـدد او    كشد؛ در مشق زينب پس از مدرسه بزرگ بود كه تا ناكجاآباد هم پر
اصوالً دنيا براي پركشـيدن   تر بود و اش پر از عددهاي بزرگ هاي قبلي كه نامه حالي در ،است

 ةدربـار هـاي او حـدومرزي نداشـت و     نامـه  ،چنـين  )؛ همهمانوچك بود (ذهن او بسيار ك
و نيز اشاره بـه   ،)(همان اموري خاص و محدود است ةدربار كنوناكه  درحالي ،چيز بود همه

وتربيـت   تعلـيم دليل بـر محـدوديت   كه ترها،  نوشتن و محدودشدن به تعليمات بزرگ مرتب
  ).18: همان( رسمي است

  
  ييهاي بنا . تحليل3

هـاي بنـايي و    تـوان بـه تحليـل    با مرور مطالب كتاب و درنظرداشتن سير طبيعي داستان، مي
وتربيت فطري دست يافـت. در ايـن    تعليموتربيت رسمي با  هاي تعليم تفاوت دربارةجزئي 

و سـپس نگـاه تحليلـي و     شـود  مـي بخش نخست به مستندات هر مـورد از كتـاب اشـاره    
  آيد. ها مي برداشت

  
  احساس همةباط با ارت 1.3

 »عكـس دسـت  «احساسـات بـا كشـيدن    همة و بيان  »نقاشي«زينب با  ةنامجواب  :نخست
  ؛)3: همان(
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، از تـاريخ و سـند زنـدة طبيعـت     صفحهتاريخ، و در پايين  جاي بهدر جواب نامه  :دوم
برداشت اين است كـه در جـواب بـه    ؛ )يعني گل صورتي باغچه (همان است؛ استفاده شده

وتربيت  تعليمتر باشد و  تواند بسيار كلي وتربيت كودكان (گرچه اين امر مي تعليم درها و  بچه
و برقـراري   ،بر بگيرد) شايسته است در بيان، پاسخ جهاني را هم در شكل مطلوب خود در

و  ،وجـود، ظرفيـت   همـة يعنـي بـا    ؛ها برخـورد شـود   فطري با آن ةاوليارتباط مانند ارتباط 
  .است مسئلهگر اين  ت بيانشكل دسكه  احساس كامل

امكانات، حتي گل باغچه؛ امري كـه درنظـر مـا شـايد اهميـت       همةچنين استفاده از  هم
داند اين باغچه در چه ماه از فصل بهار  قول نويسنده، زينب مي هولي ب ،چنداني نداشته باشد

ينـب  يعنـي ز  ؛چون روز تولدش همين روز است ،داند ميآن را هم  ةتاريخچ و دهد گل مي
دست او نرسد، درحقيقت در پاسـخ او   بهنحوي  بهمنتظر گل اين باغچه است و اگر اين گل 

  دست يابيم. اوو نتوانستيم به ارتباط حقيقي با  است را برآورده نكرده اوانتظار 
 ويـژه  بهرنگ! قرمزي نوك انگشت؟ قطعاً دست و  كمآبي  ةداير !چرا دست؟ كف دست

 بدن و كف دست از ياعضابدن انساني است. دست دربين ترين اعضاي  كف آن از حساس
احساس بيان شده  همةاين بدان معناست كه در جواب  ؛تر است اعضاي دست حساس ةبقي

وسط  ةدايربودن  آبياما  ،كار رفته است دادن حس دوستي و عالقه به نشانو بهترين امر براي 
حـال   آاليش و درعين بيآسمان آبي؛ اي از صفا و صميميت است؛ يعني به آبي دريا و  نشانه

 ةوسـيل پرخروش (در بيان احساس دروني). كف دست محل تالقـي دو دوسـت و دسـت    
 ؛اي از اشتراك شريان وجودي طرفين نيـز در آن باشـد   نشانهاگر  ويژه به ؛انتقال محبت است

هـم در   آن، طـرفين معنـاي وجـود خـون مشـترك بـين       يعني قرمزي نوك انگشت كـه بـه  
چـون   ،حـال  ترين است)؛ درعين (كه آن هم بين انگشتان از حساس است اشاره سرانگشت

  جا زينب) هم دارد. (در اينمقابل  انگشت اشاره است، خود، نوعي اشاره به طرف
  
  ايجاد حس مشترك 2.3

شـود   چسـبانده مـي   اسـت  ريالي در طرفي كه نشـاني زينـب نوشـته شـده     پنجاهسوم: تمبر 
جا)، تمبر در طرف آدرس  نشاني فرستنده و نشاني گيرنده (در اين نوشتن بارةدر؛ )4  :همان(

دسـت   بـه گر اوج حس و عالقه است كه وقتي نامه  زينب چسبانده شده است. اين امر بيان
شود)، نشاني و نـام و نشـان خـودش را     ميجاكه گفت متوجه تمبر آن  رسد (ازآن ميزينب 

نفع ايجاد يك  بهاز امكانات ارتباطي،   نهايت بهره ،رو اين ازدركنار تمبر ارسالي مشاهده كند. 
  است. گرفته شده ،ها مشترك فزاينده بين خود و بچه ةعالقحس و 
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  احساس مسئوليت 3.3
كه با دقت و حوصله خوانده شده و با مهر و  اش؛ اين ي زينب از رسيدن نامهحال خوشچهارم: 

 آن كـردن  پسـت گـام نوشـتن و زود   هن بهويژه،  بهو است احساس مسئوليت جواب داده شده 
 ،دارداين موارد داللـت بـر توجـه و حساسـيت كودكـان و فهـم عـالي آنـان          ةهم؛ (همان)

حوصـلگي. ايـن    بياند يا با  شان را با حوصله خوانده نامهتوانند تشخيص دهند  جاكه مي تاآن
ارتباط بـا   ةنحواهميت صبر و احساس مسئوليت و رعايت نكات پراثر در  دهندة امور نشان 

  .استكودكان 
  
  ي نفسِ ارتباطمند ارزش 4.3

  .پنجم: با تف چسباندن تمبر نامه به ديوار (همان)
دهندة پاسخ كودكان به محبـت   نشان؛ (همان) فرستم نميششم: فرستادن تمبر، اگر نامه 

هم با چسباندن تمبر   شود؛ آن ها داده مي و جوابي است كه ازروي حس مسئوليت به آن
چراكـه   ،درخواست ارسال تمبر خالي (حتي اگر نامه هم فرستاده نشود) ه ديوار ونامه ب

است و سپس كيفيت يا مطالبي كه  مند ارزشبراي كودك نفس ارتباط درجة نخست در 
چراكـه   ،كردن اسـت  حسو  ،بنابراين مهم اصلِ خواندن، درك؛ در آن نوشته شده است

كتـاب ايـن   نويسـندة  . را و نـه محتـواي آن  داننـد   در هر جوابي اصل ارتباط را مهم مي
» حتمـاً تمبـر بفرسـت    ،نويسـي  اگر نامـه نمـي  «مضمون عالي تربيتي را با اين مفهوم كه 

  خوبي بيان كرده است. به
  
  اصل سادگي 5.3

چرا نويسنده موضـوع عكـس نـان سـنگك را     ؛ هفتم: عكس نان سنگك روي تمبر (همان)
 كهـا بـا نـان سـنگ     مرموز بچـه  ةرابطبتوان در ؟ شايد رمز اين مطلب را است مطرح كرده

  جو كرد!و جست
ترهـا همـان    چراكه نـان بـراي بـزرگ    ،نان دوست ندارند ةانداز بهچيزي را  هيچكودكان 

 ةتغذيـ حال اسـاس   عين در ،هاست آن ترين راحتترين امور و  اهميت كمچيزي است كه 
تر  و از همه مهم ،ت، تازگيها طراو بچهداشتن  دوستعالوه، شايد علت  بهانساني است. 

  سادگي نان باشد.
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نـد و امـور   ا ترهـا از آن غافـل   ولـي بـزرگ   ،هاي تشويق كودكان بسيار فراوان اسـت  راه
كـه در   برانگيـز آن  تعجبآيد.  نظر نمي ها چنان ساده است كه در موردعالقه و حساسيت آن

هاي  جوانب راه و روشاي در  هاي گسترده هاي فراوان و پژوهش شاخهعلوم تربيتي معاصر 
كـه   حـالي  در ؛(و درنهايت، نظر مشتركي هـم وجـود نـدارد!)    گيرد شكل ميتشويق و تنبيه 

انــد! درحقيقــت، فضــاي نــاب  متخصصــان علــوم تربيتــي نــان ســنگك را فرامــوش كــرده
ايم كه با چه چيزي شاد و  فكري كودك و عالَم وجودي و فطري او را درك نكرده   ـ  تربيتي
  شود. مي گينيا غم

  
  كردن كودكان  تلقي  جدي 6.3

ها  ترها تمبر مخصوص بچه ها قول دادند دركنار تمبر بزرگ مند به بچه ههشتم: كارمندان عالق
كارگزاران بـه كودكـان و نيازهـاي     يتوجه بي ةدهند نشاناين امر ؛ )را نيز چاپ كنند (همان

برنـد، يـاد    ميترها از آن بهره  رگآنان است. دركنار انواع و اقسام تمبرهايي كه فقط بز ةاولي
د، تمبري براي كودكـان اختصـاص   نده ميها اهميت  و به كارهاي آن كنند، ميها را زنده  آن

  تلقي كند. جديها را  هاي آن شود تا كار و برنامه داده نمي
  

  هاي بزرگ ايدئالتوجه به  7.3
به ايـن معناسـت كـه اگـر     احتماالً  ؛تر از يك تمبر است (همان) نهم: باغ كودك كمي بزرگ

تمبـري چـاپ شـود كـه در آن احساسـات       كنيم و مـثالً  محققها را  بچه ةخواستبخواهيم 
هاي آنان بزرگ باشـد؛ ايـن تمبـر بايـد      ايدئال ةاندازبه  دباينمايش گذاشته شود،  بهكودكان 

ياد داشت  تر باشد! پس براي پاس ها از آن كمي بزرگ قدر بزرگ باشد كه باغ كودك بچه آن
هـا را از   ها توجه شود و بزرگي روح و احساس قوي آن هاي خود آن لئاكودكان بايد به ايد

  شود. مهري ختم مي بيبه  صورت درغيراين ،ياد نبريم
  

  مطلوب كودكان ةهاي جامع لفهؤمتوجه به  8.3
هـا   شدن آب روانهدهم: باغ كودك؛ سبز و خرم، با حوضي پر از آب زالل مثل اشك چشم، 

هـا سـمبل و    اين مؤلفـه  ؛)6: همان... ( و ،هاي قرمز و قشنگ حوضي پر از ماهي  دشت،در 
آب باغ مانند جريان اشك چشم از زمين باالي سر آن (مغز  .اي از حيات انساني است نشانه
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چرخي  ،شود چشم جمع مي ةحدقدر  ،رود ميداخل چشم  ،گيرد ميت ئنشو وجود انسان) 
شـود تـا    و سـرازير مـي   رسد مياعضاي بدن  همةت چشم به و سپس از سم ،زند در آن مي

  همگان را سيراب كند.
 ؛كودكـان اسـت   ايـدئال  ةجامعـ حوض و ماهي و كالً باغ كودك نمونه و نمـادي از  . 1
يـك مـاهي    شـان   ها دوست دارند هر كدام آن .دارندها در آن نقش آرماني  اي كه بچه جامعه

هـا هـم در وقـت نمـاز ظهـر از       هايي كـه خـود آن   ماهي ؛ها نان بدهند داشته باشند و به آن
  گيرند! خورشيد نيرو و انرژي مي

اي باشـد كـه در آن زنـدگي فيزيكـي      جامعهها شايد همان  بچهسان جامعة مطرود  بدين
تمام معنا زيبا باشد؛ يعني فلسفة حقيقي هنر و زيبايي  بهها بايد  آن ايدئال ةجامعچراكه  ،دارند

(مسـتفاد از   باشـد شـده   محقـق داشته و مظاهر خـوبي و نشـاط در آن    در آن جامعه رونق
  ؛)هاي قرمز و قشنگ ماهي
دارند و چنين نيست كـه تصـور كنـيم    ثري ؤمها در آن جامعه مسئوليت و نقش  بچه .2

بـه بـازي كودكانـه و كارهـاي لغـو و       شانهويت همةاند كه  مسئوليت كودكان موجوداتي بي
  ؛)»داشتن هر بچه در اين حوض ماهي«( شود اهميت خالصه مي كم

ــ .3 ــوب  ةجامع ــيمطل ــايي   ف ــرك و پوي ــه تح ــاكن نيســت  داردنفس ــدگ«(و س ي زن
  ؛)»ها در حوض وجوش ماهي پرجنب

يعني اختالفي كـه روح   ؛امكان و زمينه براي تفاوت سازنده در آن جامعه وجود دارد .4
نـه   ،آن تضـمين شـود   كمـك  هبارمغان آورد و رشد جامعه  و سازندگي را به ،ابتكار، تحرك

دســت و بــدون هرگونــه تفــاوت ديــد و اخــتالف نگــرش كــه همگــان را  يــكاي  جامعــه
كننـد،   موشـك بـازي مـي    قـايم كننـد،   دنبـال مـي  «(خـاص قـرار دهـد     ةطبقـ خواران  جيره
  ؛)»...  پرند مي  گاهي
اي، درعين وجود اختالف سازنده، واجد وحدت و يگانگي است تـا   چنين جامعه اين .5
گاهي بر هـم عالمـت   «(ح ايمان در آن (مانند نور خورشيد) ضامن بقا و حيات آن شود رو
  ).»... دهند و مي

مطلوب (هرچنـد نواقصـي هـم دارد)     ةمهم جامعهاي  لفهؤم ةهمهرحال در اين فراز  به
 تـر  كمترها  اي كه آرمان نهايي كودكان است و البته بزرگ ؛ جامعهاست تصوير كشيده شده به

اي كه اسلوب اساسي تربيت كودكان نيز به  جامعههاي  لفهؤم ،ديگر بيان بهوجه دارند و به آن ت
  ها بستگي دارد. ق آنقتح
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  حس مديريت و سرپرستي 9.3
...  يازدهم: كنار حوض نشستن و ماهي خـود را پيـداكردن و ريزريزكـردن نـان سـنگك و     

اس مسـئوليت و پـذيرش   احس ةروحيوقتي هر كودكي يك ماهي دارد نشان از  ؛)8: همان(
شود و  اي كه در آن به نيازمندان احسان مي ها به جامعه بچه ةعالقسرپرستي است؛ نشاني از 
در  »خودشـان «هـاي   براي ماهي »ريزريزكردن«خورند با  مي »خود«از همان نان سنگكي كه 

  ريزند. مي  آب
دست  بهفردا را و جامعة  نيمكپرسش اين است كه اگر بخواهيم نسلي بامسئوليت تربيت 

ها، بالفطره، آمادگي ايـن   اين هدف نكنيم؟ البته بچه ةآمادها را  چرا آن ،اين كودكان بسپاريم
اصـول يـك زنـدگي     همـة نظر مـا)   (به كودكانه چراكه خودشان در زندگيِ ،هدف را دارند

ي هـا را از زنـدگ   وتربيت رسـمي آن  تعليمترها و نظام  ولي بزرگ ،كنند جمعي را رعايت مي
مسئوليتي كودكـان و   بيدهند. اگر در سنين باال به  واقعي خود به زندگي غيرواقعي سوق مي

هـا در بـاغ كـودك از     دليلش آن است كه وقتـي بچـه   ،گيريم مياز اين دست خرده لي ئمسا
بـازي كودكانـه    يترهـا ايـن را نـوع    دهند بـزرگ  هايشان مي نان سنگك خود به ماهي ةخرد
  كنند.  مي  تلقي

هـاي آنـان    ماهي ةعالقدليل  به) 4: همانها به نان سنگك ( بچه ةعالقشايد  ،ديگر ازسوي
هايشان  ها در مسئوليت كودكان و نيازهاي آن ةعالقيعني حتي  ؛ريزشده باشد به نان سنگك

شود. شايد بتوان پاسـخ   عهده دارند مشخص مي هلوازم سرپرستي و مديريتي كه ب ياقتضاو 
 ؟ چه لوازم و پوشاكي؟ و غيـره اي بازي نوع اسباب چهم سرگرمي؟ : كداازجمله ييها پرسش

  دست آورد. هاز همين نكته ب را
  

  اظهار حس محبت دروني 10.3
دادن  نشـان نمـودي از   ؛)8: همـان هـا (  بچه ةدوازدهم: فرستادن اولين نامه با تمبر موردعالق

  هاست. ر آنگذاري د راثاحساس محبت و اظهار اين حس دروني به كودكان كه رمز 
  

  العمل مناسب رعايت اصل عكس 11.3
تربيتـي   ةنكت ؛)10: همانها ( داشتن آن نگههاي زينب و  تك نامه دادن به تك جوابسيزدهم: 

  ست.والعمل مناسب دربرابر خواست ا عكسنگذاشتن كودك و اظهار  پاسخ بيدر 
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  مشكل فاصلة زباني 12.3
فهم زبان كودكـان و درك   ؛هاي زينب (همان) ديگر و توجه به نامه چهاردهم: فهم زبان يك

  قـي لت   يجـد و سپس ها   رموز و روحيات آنان سبب تشويق ديگران به ارتباط درست با آن
  شود. ها و نيازهايشان مي كردن افعال و رفتار و درك خواسته

نيست. اين آمادگي از  محدود يو شرايط خاص ،به سن، زمان، مكان وتربيت صرفاً تعليم
فهم زبان ارتباط با كودكان است نداشتن  دوران اوليه در كودك وجود دارد، اما مشكلْ همان

تواننـد   مـي كـه  كنـيم   محروم ميها را از مواهبي  بچهدليل نداشتن زبان ارتباطي مناسب  بهو 
درستي در اختيار نداريم، بسياري از مسائل تعليمي  ةمفاهمكه الگوي  هنگاميمند شوند.  بهره

اندازيم و اين امر ضعف آشـكار و   ميعقب  ،ها زبان ما را بفهمند بچهكه  زمانيرا تاو تربيتي 
  وتربيت معاصر است. تعليمبزرگ نظام 

  
  كشف زبان فهم 13.3

ن امتخصصـ نهايـت تـالش    ؛... (همان) زينب و ةنامها در خواندن  پانزدهم: كوشش بعضي
 شود كه بفهمند جا ختم مي اينوتربيت براي فهم و كشف فضاي فكري كودك به  تعليمامور 

و  انـد  هـم غافـل مانـده    كـودك بـا   ولي از ارتباط افعال و افكـار  ،»زينب گاليه كرده است«
تحليل كننـد. زبـان كودكـان زبـاني      »بازي با سوسن قصد «توانند ارتباط اين گاليه را با  نمي

مخصوص به خود است كه درك پيش و پـس آن بـا درك فضـاي فكـري كـودك مـرتبط       
وتربيت معاصر از فهم و درك چنين ارتباطي عاجز اسـت.   تعليمواهد بود و هرآينه دانش خ

راهي براي فهم ماهيت ادبيات و  دبايو  برد ميني جاي  بهها راه  كه اين نوع تخصص آننتيجه 
  زبان كودكان پيدا كرد.

  
  توجه به فضاي فكري و رواني 14.3

ترها و اوليـاي   بزرگ ؛ترها (همان) بزرگ دست بهها  دادن گل تكاننسيم و  وزيدننشانزدهم: 
تحركــي و سســتي و ســكون كــودك) بــراي  بــيهــاي تربيتــي (ماننــد  تربيتــي در بحــران

روند و با دست و  ميها  به سراغ گل«جاي بررسي علل،  بهانگيزه،  يالقادرآوردن و   حركت به
هاي نـازكي دارنـد و    هايي كه شاخه آن هم گل؛ »دهند ميها را تكان  صورت محسوس آن به

  شكنند! ها را مي درنتيجه، آن
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ترها در تربيت كودك است كه گاهي كودك را به جلو و  خاطر بزرگ تشويشمهم لة ئمس
صورت فيزيكي بـه   به، است جو نشدهو جاكه علت اصلي جست رانند و ازآن عقب مي بهگاه 

كـه ايـن دو امـر     ، بدون ايـن كنند و گاه توبيخ پردازند؛ گاه او را تشويق مي ميتربيت كودك 
يعني بدون توجه به نسيمي كه بايد كـودك را در   ؛قرار گيرد يهدف تربيتي واحد جهتدر

حركت درآيد و ديگر احتيـاجي بـه رانـدن و     صورت خودكار به بهمسير آن قرار داد تا خود 
ك و ي هم دارد) نداشته باشـد. شـايد ايـن نسـيم همـان در     تر كمداشتن فيزيكي (كه اثر  نگه

ك اوسـت؛  راحساس حقيقي فضاي فكري و رواني كودك باشد كه بهترين عامل براي تحـ 
تربيـت   و تعلـيم يابـد و در هجـوم    وتربيت فطري ناب پرورش مـي  تعليمفضايي كه در بستر 

  ناپذيري شده است. هاي جبران رسميِ تحميلي دچار آسيب
كـه اگـر نسـيمي نيايـد     «انـد  د ها با عالم طبيعت است؛ او مي بچهديگر ارتباط فهم  ةنكت

اما علت را  ،فهمند ميترها هم  را بزرگ مسئلهاين ؛ »ها رنگ دارند حركتي نيست اگرچه گل
  دانند! چراكه با طبيعت و گل و باغ ارتباط معناداري ندارند.  نمي

كـه   گونه كه كودكان طبيعت را آن درحالي ،ساالن عالَم طبيعت ساختگي است عالَم بزرگ
يابند. پس زبان آموزش بايد زباني غيـراز زبـان    اي مي ن هرگونه پيرايش واسطههست و بدو

و امور حقيقيِ  ،ماشيني و مكانيكي باشد. زبان آموزشِ كودك مرتبط با طبيعت، زبان طبيعت
توان اين ارتباط را درك كرد و فضاي حقيقي  نمي صورت ؛ درغيراينمرتبط با درون آن است

  شناخت.  يدرست هو فطري كودك را ب
  

  ك اوليهرتوجه به اصل مح 15.3
پـرواز زينـب بـر     ةشد نقاشيمنظرة  ؛)12: همان... ( هفدهم: دقت در منظرة طرف ديگر نامه

ها ايجاد  فراز باغ و دشت در طرف ديگر نامه شايد به اين معناست كه نسيم را هم خود بچه
  ها حركت كنند. كه بايد نسيم بيايد تا گل كنند و اين مي
  

  ارتباط با فضاي ذهني 16.3
برداشت نادرست از فضاي فكـري   ؛)14: همان( هجدهم: اشتباه در برداشت بازي با سوسن

، تميزكردن سوسن يك اصـل  اوكودكان يك آسيب مهم تربيتي است. درنگاه زينب و براي 
دنبـال   بـه زينـب   كـه  كند ولي كارشناسي كه توان فهم زبان كودك را ندارد تصور مي ،است
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فقـط زبـان و    هاسـت و نـه   است. ارتباط با كودكان ارتباط با عالَم و فضـاي ذهنـي آن   بازي
 ،كنـد واجـد آن اسـت    بلكه ارتباط با شخصـيتي كـه كـودك تصـور مـي      ،حركات فيزيكي

  ديگر اشتباه خواهد بود. درك دو طرف از يك صورت درغيراين
  

  آمادگي روحي وسيع 17.3
حس سرپرستي و مديريت كـه   ؛)16: همانها ( كنكردن از خدمت به عروس گاليهنوزدهم: 

كـردن   خـدمت وجود دارد؛ از  ،ازجمله كودكان ،در فاز كوچك خود در هر موجود مختاري
داند و اين امر از آمادگي روحي  ميچراكه خود را مسئول  ،ها هيچ شكايتي ندارد به عروسك

  .دارد حكايتهاي بزرگ  كودك براي پذيرش مسئوليت
  

  اط با كودكاندرك ارتب 18.3
هـا   بـردن آن  حمـام هـا و   بيستم: شكايت از بعضي مردم كه او را از شستن لبـاس عروسـك  

نكردن دنياي كودكان و ناتواني در  دركدر اين فراز نيز مواردي از  ؛)... (همان دارند و بازمي
  شود. ها بيان مي برقراري ارتباط با آن

  
  زندگي ةروحي يالقا 19.3
پنداشـتن   سـاده توجهي و  الزمة بي ؛.. (همان). ها و بچه ةنامخواندن  نيمه و هنصفيكم:  و بيست

مسـئوليتي دربرابـر مواضـع     روح بـي  يالقااحساسات پرقدرتي كه درون كودك وجود دارد 
ها برابر بـا   دادن آن  جلوههاي كودكان و بيهوده  پنداشتن نامه سادههاست.  اجتماعي آيندة بچه
 كردن مسائل اجتماعي نزد كودكان اسـت و طبيعتـاً    تصور  هسادانگاري و  تزريق حس سهل

ديـدن هـدف زنـدگي     واالكردن زندگي و حيات جمعـي و    تلقي  جدياين نوع رفتارها به 
  شود. منجر نمي

  
  گانه اصول تربيتي شش 20.3
هريـك از مـوارد    ؛هـا ... (همـان)   هـاي بچـه   خصوصـيات نامـه   بارةدوم: توضيح در و بيست
بـه يـك    اسـت  هاي كودكان بيان شـده  نوشتن نامه ةنحوها و  ويژگي بارةدر اي كه گانه شش

  :اشاره دارداصل تربيتي 
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گاهي از چپ به راسـت   ؛نويسند ترها، از راست به چپ نمي ها، برخالف بزرگ بچه« .1
روح  .»نويسـند  مي  و گاهي از پايين به باال ،و گاهي از راست به چپ، گاهي از باال به پايين

احساس دروني در  شود و براي بيان اينمحدود  چيزيتر از آن است كه به  ستردهكودكان گ
  ؛توان از يك نظم ثابت پيروي كرد كاغذ هم نمي

 بتـداي اممكن است بقية مطلبـي را كـه در    اند؛ ديدهن زشآموترها  ها مثل بزرگ بچه« .2
ور كه خواستند، ميان اند در سطر پنجم بنويسند و بعد بقية مطالب نامه را، هرج صفحه نوشته

. »دانند هاي دنياست كه خودشان مي اين دو سطر يا خارج از آن بنويسند. اين قراري بين بچه
  ؛كنند كودكان هميشه قدرت ابتكار و خالقيت را براي خود حفظ مي

جا دربـارة   توانم در اين ها فَني خاص دارد كه من نمي شمارش سطرهاي نوشتة بچه« .3
كاغـذ بـا    ةصفحيعني ؛ »شود روشي خاص شمرده مي رهاي هر نامه بهآن توضيح دهم. سط

  ؛سطرهاي محدود آن گنجايش بيان ادراكات فطري و وسيع كودكان را ندارد
 مطالبي كامالً مربوط بـه زنـدگي   ؛نويسند ها هميشه دربارة مسائل جدي نامه مي بچه« .4
ترهـا   اي كه معموالً در زندگي بـزرگ  مزه ها نبايد به كارهاي بي هاي آن بنابراين، نوشته است.

حيات زندگي و اموري كه در زندگي جمعـي كـودك   ل ئمسا .»وجود دارد ارتباط داده شود
براسـاس حـس مسـئوليت نامـه      ،رو ايـن  از ؛هاسـت  كنـد موردتوجـه آن   ميمشكلي را حل 

  ؛بيهوده  هاي انگيزه ابنه  ،نويسند مي
اي كه امروز نوشته  جمله؛ دش معني داردها در همان جاي خو هر سطر از نوشتة بچه« .5
اي در پايين صفحه معنـايي متفـاوت بـا معنـي      فردا معني ديگري دارد. حتي نوشته شود مي

 .»دانند معموالً نمي ترها  دانند، ولي بزرگ ها مي همان نوشته در باالي صفحه دارد. اين را بچه
بريده و جداگانه  بريدهصورت  هها ب توان براي درك آن نميند، پس ا يك كل دهندة الفاظ نشان
نـه الفـاظ    ،بايد عالَم و كليت فضاي فكري و رواني كودك را درك كرد ،؛ بنابراينعمل كرد

  ؛حاكي از آن را
الي ايـن   در البـه  ،هـا سـطرهايي سـفيد گذاشـته شـده اسـت       هاي بچه در نوشته« .6
ها  از آن تر بيشترها  ه بزرگاند ك هايي زده ها حرف ها، بچه سفيديها، يعني در اين  نوشته

تـر   ترهـا كـم   بـزرگ دليـل    اين  ؛ بهگيرند هاي سپيد را جدي نمي كنند و نوشته غفلت مي
 تصـوير   بـه الزمة گستردگي حس مسـئوليت   .»ها را بخوانند و بفهمند توانند نامة بچه مي

نگي كاغـذها  ر ها سفيدي و بي با درك بچهفقط رو  اين ازاي مفاهيم است و  درنيامدن پاره 
  شود. روشن مي
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 ابتكار و خالقيت ةروحيسلب  21.3
تربيـت معاصـر    و تعلـيم  ؛)18: همانبابا ( ،سوم: زينب فقط دو كلمه نوشته است: آب و بيست

مانعي براي رشد  فعليكند و نظام آموزشي  روحية ابتكار و خالقيت را از كودكان سلب مي
عوالم خارج از خـود ارتبـاط    همةها با  زبان همةا تنهايي ب بهها  كه آن چرا ،ها شده است بچه
به يك نـوع ارتبـاط خـاص     فقطها  دست آن فعليهاي آموزشي  چهارچوبولي در  ،دارند

  بسته است.
  
  برقراري ارتباط با دل 22.3
بست  نوشت، چشمش را مي اش را ازروي چيزي نمي هاي قبلي چهارم: زينب نوشته و بيست
فلسـفة حقيقـي    ؛)29: همـان نوشـت (  مـي  ،ديد چه مي و هرآن انداخت به دلش مي يو نگاه

 ،ها و جوهرة اصلي وجود آدمي است تربيت فطري برقراري ارتباط بين دل و تعليمآموزش و 
كه زينب قبالً به دلش و عالَم  چرا ،عمالً مانعي دربرابر اين هدف است فعليتربيت  و تعليماما 

نوشـت، امـا    آورد و مي سوي ارتباط خود مي به  روعد كرد و ب تمام معنا) نگاه مي احساس (به
هايي كه آموخته مجبور بـه   نوشتهصورت تقليدي و ازروي  بهاكنون پس از تعليمات مدرسه 

جـاي احسـاس قـوي و     رونويسي است؛ حداكثر آن است كه بتواند احساس ديگران را بـه 
  گزين و سپس آن را بازسازي كند! نيرومند خود جاي

  
  تحرك و پويايي ضرورت 23.3
يعني  ؛)20: همانبندي به نظمي ثابت ( هاي كالس اول به پاي بچهخوردن  قسمپنجم:  و بيست

آمدن افـرادي   پديدايستا و ساكن بدون هرگونه تحرك و پويايي و درنتيجه،  يپيروي از نظم
سان و تاحدودي برابر بدون هرگونه قدرت خالقيت و ابتكار (كه از اصول يك جامعـة   يك
  آيد). حساب مي بهوفق م

  
  پروازي بلند 24.3
همـة   ؛(همان)  ... و ،يك چيز خاص، رنگ ثابت ةدربارن معي ةكلمششم: تكرار چند  و بيست

كـردن فرهنـگ اجتمـاعي حقيقـي و      فراموشتربيت تقليدي و  و تعليماين امور از لوازم يك 
كند  تقليدي پيروي مي يچراكه زينب پس از تعليمات ثابت مدرسه از نظم ،رونده است پيش
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هـاي ثـابتي اسـتفاده     و حتي اكنون براي بيان آن هم از رنگ گرفته استو حدومرز خاصي 
 منـدي از  احساسات با بهـره  ةهمامكان بيان  نداشتنپروازي و  بلندمعناي نفي  كند؛ اين به مي
  كنندة احساس خاصي بود. بيانكه هر رنگي  اينچه  ،هاست رنگ ةهم

  
  گياحساس خست 25.3
وتربيـت اوليـه و فطـري،     تعليمدر  ؛... (همان) نوشت هفتم: زينب قبالً يك نَفَس مي و بيست

و مرتبط با زندگي واقعي به مخاطـب،   جديدليل احساس مسئوليت براي رساندن پيامي   به
  چنين نيست. تربيت رسمي و تعليماما در  ،نوشت احساس خستگي نداشت و يك نَفَس مي

  
  ودتشويق نامحد 26.3
كودكـان در   ؛وجود نـدارد (همـان)  بيست تر از  هشتم: در مشق مدرسه عدد بزرگ و بيست

هـا را وادار   شـوند و سـپس آن   تربيت رسمي به حدود بسياركم محصور مي و تعليمسيستم 
نمـرة  كه به اين حدود راضي باشند و آن را آخرين حد تالش خود بداننـد ماننـد   كنند  مي

دنيـا و   همـة  ةانـداز  ها ظرفيت تشويق به ذاتي و فطري آن ةحيكه رو ، درحاليصديا بيست 
امـا   ،در صـحنة عمـل زنـدگي و مـرتبط بـا آن باشـد       دنهايـت را دارد. تشـويق بايـ    تا بي
هـا بـه    دادن ذهنيـت آن  داشـتن كودكـان و عـادت    نگـه  سمت راضي تربيت رسمي به و تعليم
ش كنـوني تـوان   رپـرو  و زشآمـو  ،ديگر سوي ؛ ازنظري روي آورده است كوتهشدن و  پست

صـورت   ها را نـدارد و بـه ايـن دليـل، بـه      ارتباط با زبان كودك و مفاهمه با زبان اصلي آن
ترها حرف بزنند و با اين رويه مانع  كند تا به زبان بزرگ ميها را وادار  فيزيكي و جبري آن

كـه   حـالي  در است؛ تر شده گستردههاي ارتباط  و راه ،رشد زبان، مفاهيم، موضوعات جديد
و حتي  ،تواند يك زبان جديد، نظام مفاهيم نو، موضوعات تازه هر كودكي با تولد خود مي

  تمدن نويني را ابداع كند.
  
  فراموشي زبان اصلي 27.3
وقتي زينب در ايـن موقعيـت هـم     ؛)22: هماننويسد ( نهم: زينب حاال مثل بقيه مي و بيست

اش  يعني خودش هم باورش شده و زبان اصلي ؛دنويس نويسد، با زبان ديگران مي چيزي مي
چراكـه   ،اش استفاده كنـد  تواند از خط قبلي و ديگر خودش هم نمي است را فراموش كرده

  است. آموزش جديد استعدادهاي فطري و اصلي را محو كرده
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  فطرت اوليه  آرزوي بازگشت به 28.3
احتماالً يـك نـوع نمـاد و     ؛)23: همانهاست ( ام: شكلي است كه ظاهراً رمزي بين بچه سي

 سمبلي از بازگشت و آرزوي رجعت به همان وضع اصيل و فطرت اوليه براي بهتر و زيباتر
  رساندن پيام كودكان به مخاطبان خود است.

  
  اصالحات مفهومي .4

شود؛ با  تر كمتري بهره ببرد تا كمبودهاي كتاب  عاليتوانست از مفاهيم  ارجمند مي ةنويسند
  كنيم: به اين موارد اشاره مي فقطلي، مروري اجما

گذاردن بين امضا (گل) و تاريخ بهتر بود و در متن، صراحت  تفاوت، 3 ةصفحدر  )الف
  ؛كرد ميمفهوم را زيباتر  »خودمان ةباغچ« بياندر 

تناسب بين زبان گفتـاري و نوشـتاري رعايـت نشـده      ،كتاب در كلو  3 ةصفحدر  )ب
  ؛»...حال به همان دليل « :مثل ؛كند ياست و از نظم ثابتي پيروي نم

كه بهتـر   حالي در، است زينب با ترتيب خطوط صفحه نقاشي شده ةنام، 4صفحة در  )ج
چراكه اين نظـم تقليـدي نيـز مخصـوص دوران يـادگيري در       ،بود اين خطوط منظم نباشد

  ؛رود كه هنوز به مدرسه نمي زمانيكالس اول است و نه 
بـا مفهـوم بعـدي تناسـب      »نـان سـنگك تـازه   «شـد:   ر مـي ذك 4 ةصفحاگر در متن  )د
  ؛داشت  تري بيش
، ولـي در  »ها نان سـنگك در دسـت دارنـد    بچه« است: و در متن آمده 4 ةصفحدر  )ـه

است كه عكس نان سنگك  تر مناسبآيد همان تمثيل نقاشي  نظر مي بهنقاشي چنين نيست و 
  ؛در پالكاردها كشيده شده است

سـرهم   پشـت  رتبيأخر تصورت منطقي و تقدم و  بهمواردي را  18و  17 ةصفحدر  )و
سمت سبك ظـاهري   بهچراكه آن را  ،كه مناسب فضاي اين كتاب نيستاست رديف كرده 

  ؛دهد كتب منطقي و فلسفي سوق مي
هـا   گرچـه مقصـود اجمـالي آن    ،ل داردمـ تأ جـاي توجه به ايـن نكـات الزم بـود و     )ز
)، اطمينـان از رسـيدن نامـه    1 :همانبا نامه مادرش ( راه زينب هم ةنامرسيدن  است:  روشن

 )،4 :همـان ( تحليـل شـد  ، كـه  تر از يك تمبر )، باغ كودك كمي بزرگهمانبراي نويسنده (
 )، پشت درخت بـودن يكـي از  6 :همان( كه تحليل شد، آب حوض و اشك چشم و ةرابط
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يه در سـطر دوم نامـه   )، گال8 :همانشده ( خرد)، نان سنگك 9 :همانها در باغ كودك ( بچه
  ).10 :همانتر پشمك از گاليه ( )، اهميت بيش10 :همان(
  
  گيري . نتيجه5

هـاي زبـان    ويژگـي  بارةدرتوان  شده مي ياددر نكات مل أتپس از مطالعة كتاب و  ،درنهايت
  گانه دست يافت: هاي دوازده لفهؤمسپس  گانه و كودكان به مباني و اصول نه

هاي  لفهؤو م است معمولي متفاوت ةمكالمبا زبان محاوره و : زبان كودكان نخستاصل 
  ؛دارداي  ويژه

 ،زبان فطري كودكان به تحليل رويكردهاي كلي فلسـفي هاي  لفهؤماصل دوم: فهم دقيق 
  3؛است وابسته ،تربيت و تعليم ةفلسفمنظر از

ي و شناساي دباياست كه  اي نفسه مدل تربيتي خاص و ويژه فياصل سوم: زبان كودكان 
  ؛پردازي شود آن تئوري دربارة

ـ  منزلـة  زبـان كودكـان را بـه    كه اصل چهارم: شايسته است آزاد  ينـاب و طبيعتـ   يفطرت
  ؛شناسايي كنيم

  ؛شود  خوش تغيير و تحول تواند دست گرچه مي ،رونده نيست بين ازاصل پنجم: اين زبان 
هـاي بشـري    رفـت تـر و بـاالتري از مع   توان بـه درك عميـق   اصل ششم: با اين زبان مي

  ؛يافت  دست
و تحقق  ،كشف، فهم قدرت 4معاصرتربيت رسمي در دنياي  و تعليماصل هفتم: سازوكار 

  ؛زبان فطري كودكان را ندارد
كودكـان را از   دزبان فطري كودكان و درواقع جامعة آينده بايـ  ياحيااصل هشتم: براي 

  ؛كردتربيت رسمي معاصر آزاد و رها  و تعليمچنبرة 
هايي دارد كـه   برخالف زبان نظام آموزشي معاصر، ويژگي ،: زبان ناب كودكاناصل نهم

  ند از:ا ها عبارت كند. برخي از اين ويژگي مين ميأتتربيت فطري را  و تعليماهداف 
  ؛توان ابداع و ابتكارباالبردن قدرت خالقيت و افزايش  )الف
  ؛استقالل فكري و تقويت حس آزادگي )ب
  5؛نهايت بيامكان رشد تا  محدوديت ونداشتن  )ج
  ؛پذيري جمع توأمان احساس ناب و حس مسئوليت )د
  ؛تقويت روحية شوق و ذوق يادگيري )ـه
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   ؛جديت در امور زندگي) و
   ؛توجه به نيازهاي آني و كاربردي )ز
   ؛مندي زبان نظام  )ح
   ؛ارتباط وثيق با طبيعت )ط
   ؛دوستي حس نوع )ي
   ؛زباني با ديگران حس هم )ك
  6.جوش و جنبتحرك و  )ل
  

  نهادهاي كاربردي پيش .6
اي  پارهبه توان  ياد است) مي هاي پيش فوق (كه برآمده از نقد و بررسي ةگان براساس اصول نه

  :كردتوجه  ها براي بازگشت تربيت رسمي به تربيت فطريكار راه
هـا و   اهر ةهمـ گيري از  هاي رسمي كودكان و بهره آموزش در 7نقدترويج فرهنگ  ) الف
  ؛ندنرسا هايي كه به تقويت تفكر انتقادي ياري مي روش
ويژه توجه به ساختار  بهدر نظام آموزشي و  PWCو  P4Cهايي مانند  استفاده از طرح )ب

  ؛تفكر و اهميت تفكر استداللي و منطقي
ـ   و تعلـيم هـاي ملـي نظـري دربـاب فلسـفة       پژوهش و تعريف پـروژه  )ج  رايتربيـت ب
  ؛هايي با رويكردهاي فلسفي به زبان كودكان اظر به ابداع نظريهپردازي و ن تئوري
زبان فطـري  هاي  لفهؤمكشف  براي 8بوميـ  تربيت اسالمي و تعليمطرح و تنظيم نظام  )د

  ؛كودكان
گزينـي   ي با جايدهي كم ويژه حذف نظام نمره انقالب در نظام آموزشي كشور و به )هـ

  ؛جاي تكيه بر محفوظات ل بهئمسافهم و تحليل  سيستم ارزيابي كيفي و اصالت به توان
هاي آموزشي مرتبط با تربيت فطري و تأسـيس   ها و گرايش رشتهطراحي و تصويب  )و

  ؛هاي تحقيقاتي در اين زمينه پژوهشكده
عامـل   منزلـة  محـور (بـه   آمـوزش آموزشـي از رويكـرد    نظـام  در 9معلـم تغيير نقش  )ز
رف) بـه رويكـر    ةدهند انتقال ةپـروژ گـر   هـدايت  منزلـة  محـور (بـه   پـژوهش د اطالعات صـ 

  ؛)مند مسئله  تحقيقاتي
يعنـي ايجـاد انگيـزه،     ،ترين عوامل مؤثر در رشـد خالقيـت كودكـان    استفاده از مهم ) ح

  تخيل.  ةقوو  ،نفس به اعتمادتقويت حس 
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  ها نوشت پي
رده اسـت  هـاي فلسـفي در اسـالم را آو    فهرستي از قصـه  دانش مسلمين. استاد حكيمي در كتاب 1

 در ،ينچنـ  . هـم )188 :1359شريف  ؛13- 12 :1381 طفيل ابن؛ 219 ،222- 221 :1388 حكيمي(
  .)653 ،1: ج 1395حسيني (است  يخواندن يزن »يواناتح ةمدرس«كوتاه  ةمقال زمينه  ينا

و پـس از   ،اكبـر حسـيني   علـي  مرحوم سيد ،نهاد استاد انديشمند پيش هب 1370سال  در. اين مقاله 2
ي ضـرور اينك بازنويسي شـده اسـت.    كهتربيت نگاشته شد  و تعليمايشان در سمپوزيوم  شركت
دقـت و   بهرا  هاي زينب نامه خوانندگان گرامي پيش از خواندن اين مقاله، چند نوبت كتاب  است

ترتيـب نويسـنده را در     بـدين تا نكات ريز و درشت اين مقاله را دريابنـد و   نندكبا تأمل مطالعه 
  هاي خود ياري رسانند. برداشت

  .ب 1386حسيني بنگريد به باره  . دراين3
  .263، 2 ج :1395حسيني به  بنگريد ،تربيت رسمي معاصر و تعليمهاي  بحران بارة. در4
مهم  ةآموزهشتمين  منزلة به »انتهايي رشد تربيتي كشش و بي« ةلفؤماز  دفتر تربيتكتاب  ةمقدم. در 5

  .)19، 1ج  :1395 حسيني( مي ياد كرديمتربيت اسال و تعليمدر نظام 
هاي زبـان تربيـت فطـري در داسـتان      مذكور براساس ويژگي ةگان دوازده. شواهد هريك از موارد 6

  ند از:ا عبارت هاي زينب نامهكتاب 
اش تكـرار نداشـت، حـدومرزي     هـاي قبـل از مدرسـه    زينـب در نوشـته   مورد الـف ماننـد:   - 

نوشت فـردا معنـاي ديگـري     اي كه امروز مي جمله ؛نوشت مي ،ديد شناخت و هرچه مي نمي
  ؛)20- 18: 1369 گارآموزداشت (

 حـس  كـرد،  مـي  استفاده داشت دوست كه رنگي هر از اش نامه نوشتن براي زينب: مانند ب - 
 يـا  پـايين  به باال از يا عكس رب يا چپ به راست از را هايش نامه و داشت را طبيعت در پرواز

 كـرد  مـي  عمـل  آزادانـه  امـا  ،)خـاص  نظم يك(طبق  سطور نبي حتي و نوشت مي عكس رب
  ؛)20، 16، 12  :همان(

 بـراي  دنيـا  بود، بزرگ بسيار عددهاي از پر نداشت، حدومرزي هيچهاي زينب  ج مانند: نامه - 
  ؛)20: همان( بود كوچكاو  آرزوهاي

هـاي   داد بـا بچـه   نوشت، به سوسن اجازه مي كرد و سپس مي د مانند: زينب به دلش نگاه مي - 
و حتي به  ،كرد كرد و به كارهايش رسيدگي مي هاي او را عوض مي همسايه بازي كند، لباس

  ؛)19، 14: همان( كرد تا به كارهاي او برسد همين دليل نوشتن نامه را رها مي
نوشت، و ازبس شوق و ذوق داشـت در نوشـتن    س ميهاي قبلي را يك نفَ مانند: نامه ـه -

: كـرد (همـان   از باال به پايين يا راست به چپ رعايـت نمـي  هايش ترتيب خاصي را  نامه
  ؛)20 ،16
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نـه كارهـاي    ،يسـد نو مـي نامـه    جدي مربوط به زندگيل ئمسا ةو مانند: زينب هميشه دربار - 
خيلي جدي بـه كارهـاي سوسـن رسـيدگي      .ها وجود دارد تر اي كه در زندگي بزرگ مزه بي
ازسـوي  نيمـه   و نصـفه صـورت   بـه هـا   نامـه  چنـين از خوانـدن   كند، و هم كند و بازي نمي مي

  ؛)18، 16، 14: همانسخت عصباني است ( ،هايشان را ساده گرفتند كه نامه اينترها و  بزرگ
مطالبي كـه كـامالً    ةدربار اوخواهد كه روي تمبر عكس نان سنگك باشد،  ز مانند: زينب مي - 

  ؛)18 ،4: هماننه چيزهاي ديگر ( ،نويسد مرتبط با زندگي است نامه مي
ها در همان جاي خودش معناي خاصـي   ها هر سطر از نوشته ح مانند: در زبان نوشتاري بچه - 

  ؛)18: همان( دارد
نشـينند و مـاهي خودشـان را پيـدا      گردند كنار حوض مي از مدرسه برمي كه ها بچه: مانند ط - 

نگرانـي از   هـا را برقصـاند، و   گلها و  ...، ناراحتي زينب از نبودن نسيم كه درخت كنند و مي
  ؛)14، 10، 8همان: ( آلود نكند گلكه سوسن آب را  اين

...  ريـز كننـد و   اي را ريـز  ها دوست دارند از نان سنگك خود براي ماهيان لقمه ي مانند: بچه - 
  ؛)8:همان(

كه ديگران  حالي در ؛مقصود خود را به معلم خود بازگو كند تواند حرف و ك مانند: زينب مي - 
كنند  كه زبانش را مانند زبان ناآشناي انگليسي تلقي نمي ايناز  . اوفهمند مي  را اوتر حرف  كم

  ؛)10(همان:  است حال خوش
دهند ناراحـت   جوشي از خودشان نشان نمي و جنبها  كه درختان و گل اينل مانند: زينب از  - 

 .)هماناست (
نقدپژوهي؛ نقد  ةمنظوم«: و نيز )1390(حسيني  »علوم انساني ةحوزمتد نقد كتاب در « بنگريد به .7

  .)1393 حسيني» (انساني  يك ضرورت ةمثاب به
 ؛1391بــاقري ؛ 81: الــف 1386حســيني  ؛22، 1ج  :1395بنگريــد بــه حســيني  ،زمينــهدر ايــن  .8

  .1391  حسيني
  ).»هاي معلم ها و خصيصه صالحيت« ةمقال( 625، 1ج  :1395بنگريد به حسيني  .9
  

  نامه كتاب
  .زيتون ةسسؤم :، با نقاشي محمدرضا دادگر، تهرانزينب هاينامه ،)1369آموزگار، مجتبي (

 :الزمـان فروزانفـر، تهـران    بـديع  ترجمة ،يقظان بن يح ؛يدارب زندة ،)1381عبدالملك ( بن محمدطفيل،  ابن
  فرهنگي. و علمي

 از حمايت تئهي: تهران ،آن كاربرد و تئوريك ارچوبهچ ي؛اسالم يتوترب يمتعل ،)1391( خسرو ي،باقر
  .مناظره و نقد پردازي، نظريه هاي كرسي
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، نظرانصاحب ديدگاه و مقاله نقد وتربيت؛ تعليم نظام پيرامون تحليلي ،)الف 1386حسين ( حسيني، سيد
  پردازي. هاي نظريه ستاد نهضت توليد علم و كرسي :كرمان

  .اسالمي آزاد دانشگاه شي،پژوه كارگاه ،»يتترب و يمتعل فلسفة فتت؛« ،)ب 1386( حسين سيد ني،يحس
پژوهشگاه  :، كارگاه پژوهشي، تهران»علوم انساني ةمتد نقد كتاب در حوز« ،)1390حسين ( حسيني، سيد

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 ملـي  همـايش  مقـاالت  مجموعـه  ة، مقدمـ »پژوهـي  ضـرورت تربيـت  « ،)1391حسـين (  حسيني، سـيد 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. :، تهرانو اصول ،منابع مباني، اسالمي؛ تربيت  و تعليم
 نقـد  گفتـار  ، پـيش »يك ضرورت انسـاني  ةمثاب پژوهي؛ نقد به نقد ةمنظوم« ،)1393حسين ( حسيني، سيد

پژوهشـگاه   :، تهـران انسـاني  علوم كتب و متون بررسي شوراي تخصصي هايگروه علمي هاي نامه
  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 :حسـين حسـيني، تهـران    كوشش سـيد  دو جلدي، به ة، دورتربيت دفتر ،)1395اكبر ( علي سيدسيني، ح
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

  دليل ما. :، قممسلمين دانش ،)1388حكيمي، محمدرضا (
  دفتر نشر فرهنگ اسالمي.: ، تهراناسالمي فرهنگ منابع ،)1359( محمد ميانشريف، 


