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مقدمه

هيچ جامعه ای به بالندگی نخواهد رسيد و در مسير پر شتاب و پر رقيب 
توسعه ، متحول نخواهد شد مگر آن که نظام تعليم و تربيت او پيش از آن 
متحول شده باشد . تحول نظام تعليم و تربيت از  یک منظر در دو ساحت سخت 
افزاری و نرم افزاری صورت می پذیرد و ممکن می شود . برنامه ریزی و اقدام 
برای تأمين بودجه های الزم ، ایجاد فضاهای فيزیکی ، تهيه و توليد وسایل و 
ابزار ضروری مورد نياز در مدارس ، ساحت سخت افزاری آن است و تربيت و 
تأمين نيروی انسانی و تدوین کتب و محتواهای آموزشی نيز ساحت نرم افزاری 

آن را تشکيل می دهد . 
بی گمان ، هيچ تحولی در هيچ زمينه ای علی الخصوص در امر تعليم و 
تربيت ، خلق الساعه و یک شبه رخ نخواهد داد برنامه ریزی های هوشمندانه با 
در نظر داشت چشم اندازی چند ده ساله الزم است . از همين روی بوده است که 
بزرگان و تصميم گيرندگان ما در وزارتخانه ی آموزش و پرورش و نيز در دولت و 
مجلس طرح سند تحول بنيادین را پيش کشيده و بر اجرای آن تأکيد فرموده 
اند . این سند که چشم اندازی وسيع از توسعه را مد نظر دارد و برای آن رهنمون 
می دهد اگر به درستی و با جدیت اجرا شود هم موجب رفع کاستی ها و نواقص 
آموزشی و محتوایی خواهد شد و هم جامعه ی ما را در جریان پر شتاب توسعه 

شاداب تر و با نيرویی افزون تر پيش خواهد برد . 
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اجرای دقيق و همه جانبه ی سند تحول بنيادین ، امری نيست که با صدور 
بخشنامه به منصه ی ظهور برسد همکاری باورمندانه و احساس مسئوليت همه 
را می طلبد. اگر در اهتمام به این طرح ، همه ی ما از دولت و مجلس و وزیر 
و کارمند و معلم به یک اندازه نکوشيم کار به سرانجام نخواهد رسيد . توجه به 
همين مهم بود که مرا بر آن داشت تا دست به توليد محتوایی ضروری بزنم 
محتوایی که هدف غایی آن تقویت بنيان های تفکر خالقانه در دانش آموزان 
باشد . بی شک ، تقویت این بنيان ها ایشان را هم از گردنه های هولناک هجمه 
های فرهنگی بيگانگان به سالمت عبور خواهد داد هم گام های شان را در مسير 

پر رقيب توسعه ی جهانی چابک تر خواهد کرد . 
کتاِب پيش روی شما بسته ای آموزشی ست که به صورت تقویمی ، وعده 
های فکری – تمرینی روزانه و ویژه ای را برای یک دوره ی هشت ماهه آماده و 
تدوین کرده تا در کنار کتب درسی سال تحصيلی به عنوان محتوایی زمينه ساز 
مورد استفاده ی دانش آموزان قرار بگيرد . همکاران ارجمند ما در معاونت های 
پرورشی مدارس می توانند با معرفی و پيشنهاد این بسته ی آموزشی به دانش 
آموزان تحت مدیریت خود گامی مهم و موثر در جهت رشد فکری و اعتالی 
سطح تربيتی نسل امروز و فردای کشور بردارند و در برآوردن بنای رفيع سند 

تحول بنيادین حضور و همکاری جدی و ارزشمندی داشته باشند .

ميترا رستمی اصانلو
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سخنی با نوجوانان عزیز 

بوفه ای برای تان آماده کرده ایم بوفه ای که در آن انواع خوراک های 
فکری و معنوی رنگارنگ در قفسه هایش چيده شده است . بوفه ای کاغذی 
که می توانيد آن را در کيف تان بگذارید و با خود به هر کجا خواستيد ببرید 
یا در اتاق خواب ، کنار کتاب های دیگرتان جا بدهيد . در این »بوفه ی 
همراه« خوراک دویست و چهل و دو روز از سال تحصيلی شما تدارک دیده 
شده است . یعنی از اول مهر تا سی و یکم اردیبهشت می توانيد روزی سه بار 

به این بوفه مراجعه کنيد و خوراک فکری تازه ای تهيه نمایيد . 
وعده های غذایی در این بوفه ی رنگارنگ ، با عناوین »صبحانه ی فکری« 
، »عصرانه ی هنری« و »شام حکيمانه« معرفی شده اند  در صبحانه ی فکری 
هر بار تفسير و تعبيری تازه راجع به یکی از پدیده های طبيعی و یا یکی از 
مفاهيم انسانی می بينيد و می خوانيد. این وعده ی غذایی ، به تقویت دید و 
تازگی نگاه شما کمک می کند . در عصرانه ی هنری که به صورت هفتگی 
تنظيم شده است هفته ای هفت وعده ی غذایی متفاوت دارید که هر کدام از 
آن ها بخشی از توان و استعداد هنری شما را شکوفا یا تقویت می نماید : در 
وعده ی »عکس از من ، مکث از تو« به کمک متن ، یک تصویر به شما داده 
می شود و از شما خواسته می شود برداشت و تفسير خود را از آن بنویسيد .

 در »دیالوگ نویسی« با گفت و گوهای خيالی ميان پدیده ها رو به رو 
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می شوید تا قدرت دیالوگ نویسی در شما تقویت شود . »سی نمای کلمات« 
به تقویت توان کارگردانی و استعداد سينماگری شما کمک می کند »شاعر 
باشی« قریحه ی شاعری نهفته در شما را شکوفا می سازد ؛ در »ایستگاه راز« 
با نمادها و نشانه های گوناگون آشنا می شوید و نمادپردازی را فرا می گيرید 
» ادامه نویسی« قدرت داستان نویسی شما را تقویت می کند و »آسمون – 

ریسمون« هم نيروی حدس و انتقال ذهنی شما را باال می برد . 
در بخش شام حکيمانه نيز از سخنان بزرگان جهان و ضرب المثل های 
رنگارنگ  ذوقی  و  فکری  های  لقمه  فارسْی  برجسته ی  اشعار  و  معروف 

بر می گيرید . 
بوفه ی کاغذی یک دّکه ی اغذیه فروشِی سّيار است که نيازهای فکری 

شما را روزانه و به صورت رایگان عرضه می کند . 



صبحانه فکری

عصرانه هنری

شام حکیمانه
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1 مهر

سوال �
عالمت سوال شبيه یک قالب ماهيگيری ست، با این قالب است که ماهِی 
جواب را صيد می کنيم . بدون این قالب ، هيچ جوابی در هيچ زمينه ای به 

دست نخواهيم آورد .

عکس از من مکث از تو  �
برداشت شما از تصویر زیر چيست ؟ 

پرنده ای کوچک در قفس خود روی یک گل مصنوعی نشسته و دارد برای 
یک پرنده ی پالستيکی که با او همقفس است آواز می خواند .

            
از کوزه همان بُرون َتراود که در اوست        
 )بابا افضل کاشانی(

کسی که درونش )افکار و اندیشه هایش( زیباست رفتار و گفتارش هم زیبا 
می شود و کسی که درونش )افکار و اندیشه هایش( زشت و تاریک است 

رفتار و گفتاری زشت و تاریک از او سر می زند .
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صبحانه فکری

عصرانه هنری

شام حکیمانه

2 مهر

حرف �
از به هم پيوستن حرف ها کلمه ، از به هم پيوستن کلمه ها جمله ، و از به 
هم پيوستن جمله ها یک متن یا داستان به وجود می آید . اگر حرف ها 
درست انتخاب نشوند ،کلمه های معنی دار و درست ساخته نخواهند شد . 
سی و دو حرف الفبا را بگذارید کنار یک رمان مثال هشت جلدی . آن متن 

عظيم، مدیون این سی و دو حرف ناچيز است .

دیالوگ نویسی �
مسلسل : بسيار سریع و به تعداد زیاد شليک می کنم .

تانک : من ُکند اما قدرتمند شليک می کنم و هدف های بزرگ را از بين 
می برم .

انسان : هيچ افتخاری ندارد؛ هر دو ماشين کشتار هستيد و زندگی ها را از 
بين می برید.

طول کشيدِن معالجه ، دو دليل دارد : نادانِی پزشک یا نافرمانی بيمار .
)زکریای رازی(



صبحانه فکری

عصرانه هنری

شام حکیمانه
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3 مهر

کلمه �
هر کلمه یک آجر است و هر جمله یک خانه . با آجرها می شود یک خانه 
ساخت . سعی کنيم معمار خوبی باشيم و با آجر کلمات مان جمله های 
قشنگ بسازیم . جمله های قشنگ و خانه های قشنگ ، دنيای ما را قشنگ 

تر می کنند.

سی نمای کلمات �
در آسمان آبی ، یک بادبادک به پرواز درآمده و دارد آرام آرام این ور و آن ور 
می شود .کودک با ذوق و شوق دارد آن را هدایت و تماشا می کند که ناگهان 

یک مرغ دریایی به بادبادک برخورد می کند و موجب سقوط آن می شود 
نام مناسبی برای این فيلم کوتاه انتخاب کنيد .

زندگی ، کشِف خود نيست ؛ ساختِن خود است .
)جرج برنارد شاو(


