آیا معلمان همانند که محققان مینمایانند؟
یىی اس داًطجَیاًی وِ در وسَت هؼلوی است تِ هي هزاجؼِ وزد تا راس عزحی را تزهال وٌد ودِ
تزای پایاى ًاهِ دٍرُ وارضٌاسی ارض خَیص درًظز داضت تِ آى تپزداسد .ضدز داد ودِ ضدَاّ ی
دارد ٍ هیخَاّ تا تزرسی خَیص ایي هَضَع را آضىار وٌ وِ هؼلواى چدِ چزدش تدا تىداریززی
رٍشّای غززفؼال تَسظ هؼلواى ارتثاط دارد وِ هؼلواى ّوچٌاى تِ آى هطغَلٌ ! اس اٍ پزسز م :آیا
ضَاّ ی در هزاى ّوىاراًت ً اری وِ ًطاى دّ هؼ ٍد وساًی اس هؼلواى ّستٌ وِ تا رًج فزاٍاى
تِ وسة آیاّی اس رٍشّای هَثزتز هیپزداسً ٍ الثتِ در ایي راُ تَفزماتی ّن دارً ؟ یفت :چزا؛
دارم! اتفالاً تؼ ادضاى ّن ون ًزست .پزسز م :پد

چدزا اس آى هٌظدز ٍ تدا آى لٌدش تدِ هَضدَع ًگداُ

ًویوٌی؟ آیا ایز تِ جای پزسص اس ایٌىِ تىداریززی رٍشّدای غززفؼدال تَسدظ هؼلوداى تدا چدِ
ػَاهلی درارتثاط است ،ایي پزسدص هغدز ضدَد ودِ :چدِ وَضدصّدایی اس سدَی هؼلوداى تدزای
تىاریززی رٍشّای فؼال درجزیاى است ،وار پژٍّص ٍ پایاى ًاهِ ًَیسی ًویچزخ ؟
تأهلی وزد ٍ دلزلی آٍرد وِ هزا تِ فىز فزٍ تزد .یفت :در جستجَی پزطزٌِّای پژٍّطدیّ ،دز
چِ یافتن ّواى تَد وِ هؼلواى اس رٍشّای سٌتی (غززفؼال) تْزُ هییززً ٍ هي ّن خَاسدتن تثزدٌن
وِ چِ ػَاهلی تا آى هزتثظ است .اها حاال وِ دی م اس ایي هٌظز ّن هدیضدَد ًگداُ ودزد ،احسدا
هیوٌن چم ر هتفاٍت هیضَد ٍلتی اس هٌظزی دیگز ًگاُ هیوٌن.
ایي رٍایت ،حىایت ًگاُ تِ هؼلواى است .هؼلواًی وِ ّزچِ ًزىَیی در ایي جاهؼِ تزاتی ،پدای
آًاى در هزاى است ٍلی در ػزغِ اجتواػی ٍلتدی ودِ سهداى دید ُضد ى آًداى اسدت ،فمدظ اًد ن
هیضَد تا تِ آًداى اتْداهی دیگدز اس ًاوارآهد ی ٍارد ضدَد! تدزای هدي اوٌدَى ػود
ارتثاعی تْاًِ 
حاوواى ٍ سزاستیذاراى ٍ دٍلتوزداى هَرد ًظز ًزست وِ عی چْار دِّ یذضتِ ایي یزٍُ ف اوار
ٍ راّثز فىزی جاهؼِ را اس چِ همام ٍ هٌشلتی تِ چِ هٌشلگاّی وطاً ُاً ! در ّودِ چزدش ،آًداى تاید
هطی «پزاهثزی» داضتِ تاضٌ ؛ جش در دستاٍرد ػو خدَیص؛ ودِ اس آًداى اًتظدار «خد ایی» هدیرٍد!
یؼٌی تِ ٍلت حمَق اجتواػی ،آًاى را تِ لٌاػت پزاهثزاى دػَت هیضًَ اها تِ ٍلت رفتار اجتواػی
هزدم؛ ّز چِ ًاخَاستٌی است تِ هؼلواى ًسدثت دادُ هدیضدَد ودِ ایدز وارضداى را درسدت اًجدام
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هیدادً « ،چٌزي ٍ چٌاى» هیضد ! یدَیی ایدي یدزٍُ در تغززدز دادى اضدحاظ تبدت تزتزدت خدَد
هیتَاًٌ «وي فزىَى» وٌٌ ٍ ًىزدُاً !
در خاعزات دٍرُ اتت ایی ٍ دتززستاى هدي هدَاردی را تدِ یداد هدیآٍرم ،ودِ هؼلوداى در ًگداُ
اجتواػیّ ،وِ اتْت تَدً ٍ احتزام؛ اها اوٌَى اس یه همام تاًىی ضٌز م ودِ هدییفدت :هدي ضدزم
دارم اس ایٌىِ تٌْگام هزاجؼِ هؼلواى تزای دریافت یا ضواًت ٍام ،فزص حمَلی آًداى را تثزدٌن ٍ تدِ
واروٌاًن سپزدُام وِ ضواًت آًاى را ت ٍى تَجِ تِ فزص حمَلی ،همثَل ضوارً .
هي ًویخَاّن اس ایيّا تگَین .اها آًچِ تزای هي تأه تزاًگزش است ،آى است وِ تحطی اس تدار
ایدي ظلددن تددِ هؼلودداى را خددَد هؼلودداى ٍ داًطددگاّزاى حود هددیوٌٌد  .هؼلودداًی وددِ در دٍرُّددای
تبػزالت تىوزلی داًطگاُّای وطَر تِ تبػز هطغَلٌ  ،در ال ام تِ پژٍّصّای تىلزفی خَد ٍ
تِ راٌّوایی استاداى حَسُّای تؼلزن ٍ تزتزت در فضدایی فؼالزدت هدیوٌٌد ودِ ایديتدار تبدت ًدام
ارسضوٌ پژٍّصّ ،ن تز آى حاون است اها واری وِ دًثال هیضَد آى است تا پتىی دیگز تز فزق
هؼلواى وَتز ُ ضَد .هیتَاى دُ ّا پایاىًاهِ وارضٌاسی ارضد را هؼزفدی ودزد ودِ هؼلوداى سحودت
تَلز آى را وطز ُاً ٍ تِ سثة آًىِ داًطگاُ لٌش دیگز تِ آًاى ً ادُ است ،تا لٌش هزسَم داًطگاّی
تِ جوغآٍری ٍ ارائِ ضَاّ دیگزی ال ام وزدُاًد ودِ ضدَاّ دیگدزی اس ًداتَاًی ٍ ًاوارآهد ی
هؼلواى را آضىار هیوٌ  .در حالزىِ ّوزي وَضص هدیتَاًسدت تدا ًگداّی اس ساٍیدِای دیگدز ،تدِ
ضَاّ ی ال ام وٌ وِ ًطاى دّ هؼلواى چِ یامّایی تِ پزص تزداضتِاً .
ایي ًَع ال ام هوىي است در لضاٍت ّوىاراى داًطگاّی ها تدِ ػٌدَاى تدالش تدزای «حدذ
رٍ ًمادی» ٍ «خ هت تِ استوزار ٍضغ هَجَد» للو اد ضَد .اها هدي تدِ آًچدِ اس آًداى آهَختدِام
استٌاد هیوٌن وِ اٍالً ًمادی هستوز واستیًوا ،تالش تزای رفغ واستی را اس هزاى هدیتدزد .ثاًزداً در
جایی ال ام تِ واستی ًوایی چٌزي یستزش یافتِ وِ اغَالً ٍالؼزت چزش دیگزی است .دسدتاٍردّای
تزتزتی ٍ آهَسضی وِ در حزات اجتواػی اهزٍس ایزاى جلَُ دارًد  ،حاغد فؼالزدت ّودزي هؼلوداى
ّستٌ  .دستون ،آى ّن دی ُ ضَد.
هؼلواى ایي وطَر تِ عزق هحتلف هَرد ًَاسش ًاغَاب ستاى ٍ للن تزخی یزٍُّا لزار دارً ؛
ًَاسشّایی وِ ّز واستی ٍ ًاراستی ًاضی اس فؼ اًساًی در حزات اجتواػی را تِ ػولىزد ًداهَفك
آًاى ًسثت هیدّ ٍ ًاراستی ٍ ًاوارآه ی ساختارّای اجتواػی د سزاسی را تِ سغح رفتدار فدزدی
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فزٍ هی واّ تا آى را پتىی ساسد تزای هغش سزضار اس ًَآٍری ٍ اهز هؼلواى؛ وِ ایي تِ جای خدَد
تسی جاىواُ استً .ویتَاى ضاّ تَد داًطگاُ ّای وطَر تا تىاریززی تَاى ّوزي هؼلوداى تبدت
لَای فؼالزت ػلوی ،ضاّ ی تز ضَاّ ًاوارآه ی هؼلواى اضدافِ وٌٌد  .اس اسدتاداى ٍ پژٍّطدگزاى
داًطگاّی ،وِ اخالق ٍ اًػا

اس خػایع آًاى است ،اًتظار هدیرٍد ودِ اس هٌداظز دیگدز ًزدش تدِ

سهددزيّددای تبمزمدداتی هزتددَط تددِ ایددي یددزٍُ ه د ثز اجتودداػی ،تٌگزً د ٍ تددا آى ًگدداُ خددَیص تددِ
پژٍّصّایی ّن ال ام وٌٌ وِ ضَاّ ی اس «دارایی» اً یطِ ٍ ػو هؼلواى را ارائِ وٌ .
در ایي ًَتت سحي ًزش ًویتَاى تی ذوزی اس تزاى ارسضوٌ هَالًا تِ آى پایاى داد:
وددددافز ٍ هدددد هي خدددد ا یَیٌدددد لزدددده

درهزدددداى ّددددز دٍ فزلددددی ّسددددت ًزدددده

آى یدددد ا یَیدددد خدددد ا اس تْددددز ًدددداى

هتمددددی یَیدددد خدددد ا اس ػددددزي جدددداى

یدددز ت اًسدددتی یددد ا اس یفدددت خدددَیص

پددزص چطددن اٍ ًددِ وددن هاًدد ی ًددِ تددزص
ًؼوتاهلل هَسیپَر
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