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 :دیها توجه کنسوال نیا به

 

 م؟یرا چگونه آموزش بده مدار

 م؟یرا چگونه آموزش بده وتونین یهاقانون

 م؟یبده ادیو تست زدن را  میمسئله حل بکن ای میدرس بده یمفهوم

 کم شده؟ کیزیساعت درس ف چرا

 افته؟یرشته کاهش  نیدر ا لیآموزان به تحصرغبت دانش چرا

 هگید یهاو درس یهفتگ یآموزش یهابا ساعت سهیدر مقا کیزیبه درس ف افتهیصیتخص یآموزش یهاساعت

 ؟در هفته دارند. چرا کیزیبا درس ف یمشابه یهاساعت یدفاع یو آمادگ ینیاست. مثال درس د زیکم و ناچ اریبس

 مایاست، در صدا و س یسنجش کتاب درس تیآموزش و در نها یمبنا شودیعنوان م شهیهم نکهیا برخالف

که کامال  رندیگیم پخش یاجازه ییهابرنامه یحت شود؛یم غیتبل یدیو جزوه و س یآموزشکمک یهاکتاب

 چرا؟. ”است آسان کنکور“ یمانند برنامه کنندیم غیبدون فهم مطالب رو تبل یزنتست یهاروش

 ،یدر امور آموزش یامعموال تخصص و تجربه ز،یرهمسوالن برنام یمدارس و کارشناسان آموزش، و به طور کل رانیمد

مشکالت معلمان دروس  ایو  تیو اهم تیهم از موقع یدرک و تصور نیندارند و بنابرا ه،یعلوم پا یهارشته ژهیبه و

 ندارند. چرا؟ هیعلوم پا

 دارند. چرا؟ کیزیمثل ف یبه دروس یکمتری هزیو عالقه و انگ شوندیم ترفیرفته ضعرفته آموزاندانش

رشته کامال  نیها ااز مدرسه یبه شدت در حال کاهش است و در برخ کیزیف یاضیری هرشت یآموزدانش تیجمع

 حذف شده است. چرا؟

 به یکیزیف میقطور معطوف است و از مفاه یهافقط به حل مسئله و جزوه کیزیتوجه و اهتمام در درس ف تمام

 . چرا؟شودیمنام برده  ”یخواندن“ یهاعنوان قسمت

رتبط م کیزیف یکتاب درس یبه محتوا واسطهیدر ذهن شما است که ب نیاز ا شیب اریبس ییهاندارم سوال شک

. شودیبه بحث گذاشته م شیهما نیاز آن ها هم در هم اریوابسته است؛ بس کیزیآموزش ف تیبه وضع ای شود،یم



 یابزنم و نکته یگریحرف د خواهمیم اما. من شودیارائه م رانیدب یپژوهش یکارها یهجیموردها هم نت یدر برخ

 .میکه معموال از آن غافل یابکنم؛ نکته انیب گرید

 

 اریسب یهاحرفه یشخص را برا کیزیآموزش ف کهنیدر نظر دارم. اول ا یرا به دو معن ستین کیزیفقط ف کیزیف

 یشناسجامعه کیزی، و ف(econophysics) یاقتصاد کیزیف ،یپزشک کیزی. فکندیآماده م یمتفاوت

(sociophysics) تا عمق دیتوجه بکن مورد کیاند. اما به مطرح شده شتریهستند که ب ییهااز عنوان یبعض 

از  کیزیاستاد ف کیهنگام شام با  یشب شیها پها مشخص بشود. سالخوانده کیزیف ییو توانا کیزیکاربرد ف

 دیاز او پرس یی. دانشجومیکردیصحبت م کیزیف یهاآموختهاشتغال دانش مونرایما بود پ همانیآلمان که م

بزنم  خودم را یمثال دانشجو دی. گفت بگذاریو استاد یریاز دب ریبه غ کنندیم دایپ ییهاشاگردان شما چه شغل

ال بود: سو نیکار او پاسخ به ا نیاستخدام شد که اول یارشد گرفت. او در شرکت یادیذرات بن یهنیدر زم رایکه اخ

 نیحل کرد! ا شانیمسئله را برا کیزیف یآموختهدانش نیخواهد بود؟ ا یچه رنگ ندهیرنگ مد لباس در سال آ

 ندیبیآموزش نم نیا یفقط برا کیزیف یآموختهدانش دیکه بدان کنمینقل م جانیجهت ا نیرا از ا ینمونه واقع

 یهاییتوانا «ستین کیزیفقط ف کیزیف»اما چون  خواندیرا م کیزیمتعارف ف یهابلد باشد. بله درس کیزیکه ف

 ییهاروش یذات نی. اردیگیم ادیحل مسئله  یبرا یساز. مدلکندیم دایپ ،یاحل مسئله، هر مسئله یبرا ژهیو

در اقتصاد و  ینقش مهم کیزیاست که مثال ف نی. هممیبریبه کار م عتیاست که ما در مواجهه با سوال از طب

کمتر  کیزیف ییتوانا نیبه ا رانیکه در ا نیاز ا میتاسف بخور دیکرده است. البته با دایپ یپزشک یشناسیمنیا

روزها را  نیا یارز یهاحدود نه ماه قبل نوسان یبهشت دیکه همکارمان در دانشگاه شه ی. هنگامتتوجه شده اس

که  کیزیف یژگیو نیبه حرفش گوش نداد! ا یکرد کس ینیبشیپ یآمار کیزیف یهاها و روشبا استفاده از داده

 .آن بپردازم به خواهمیاز عنوان صحبت من است که م یدوم یاز معن یاست ناش «کیزیاز ف شیب»

 

نا با آن آش کیزیکه در ف ییهامفهوم نیجرم؛ اول ،یلخت رو،ی: سرعت، شتاب، ندیتوجه بکن کیزیف میمفاه به

ا که ت دیادقت کرده م؟یکنیفرض م یهیبد شیها از کجا آمدند؟ از آسمان؟ چرا آنها را کمابمفهوم نی. امیشویم

رند و متاخرت یکیمدار الکتر ای دانیمفهوم م م؟یکردیتفاوت شتاب و سرعت را درک نم انیرانیما ا شیصد سال پ

چون  رندیپذیرا از ما م هیاول یهان ما مفهومآموزاهستند که از آنها نام بردم. دانش یاهیاول یهابر مفهوم یمبتن

و  میدهیحواله به ابهام م یبا مهربان ای میکنیو با ارعاب ساکتشان م میندار یجواب شیاگر سوال بکنند معموال برا

 را هم یگریجرات هر سوال د« اسکات گفتمان»گرفت! در هر صورت با  دیخواه ادیبعدا در دانشگاه  مییگویم

 نیو مدار که برسد ا یکیالکتر دانی. به مفهوم ممیکنیحافظه م نیبه ماش لیو او را تبد میریگیموز مآاز دانش



رست د« اسکات خصم» ییاصطالح قدما یمبنا بررا  اِسکاتِ گفتمان بیترک نیاست. )ا یهیبد تیخالق ینابود

آموز و منظورم ساکت کردن دانش جانیاست و ا یام که منظور ساکت کردن دشمن در مناظره با هر روشکرده

 است.( یبا هر روش زیبرانگ تیگفتمان خالق کیاجازه ندادن به شروع 

 

به  ست؟یما چ یاست؟ مبنا ادیز ایکم است  کیزیآموزش ف یهاچرا ساعت م؟یرا آموزش بده کیزیف دیبا چرا

چند درصد متخصصان  به چه درد آنها خورده است؟ د؟یاند توجه بکنخوانده کیزینسل که در مدرسه ف نیچند

 سیتدر رستانیکه در دب یرا در حد« مدار»مبحث  ،یمهندس یهاو چه در رشته کیزیف یهما، چه در رشت

 یهادر دانشگاه کیزیف یعلم ئتیه ۶۱۱۱از  شیرا؟ ما ب یامدرسه کیزیف یهابخش یهیبق ایبلدند؟  شودیم

 میریبگ رستانیدر حد دب کیزیاز چند ده هزار نفر مهندس و پزشک، امتحان ف اینها، آ یه. اگر از هممیدار رانیا

آنچه جوانان ما الزم دارند  دهدیم نشان من یه. اما تجربدانمیجه را نمینت رند؟یگیم ۶۱از  شیچند نفر نمره ب

 .ستین زهایچ نیبودن ا دیشهروند مف ایموفق  یزندگ یبرا

 

. از میدازنیب مداراناستیکه مشکالت را گردن س نیبه ا میا. عادت کردهمیروزها نگاه کن نیمشکالت کشور در ا به

 یرف درستح دیشا -مسوالن است یریتدبیب یهجینت نیکه ا میکنیم انیب نانیو با اطم میکنیبحران صحبت م

 انیآقا یگونه که بعضآن ایکنندگان است؛ در قطع دست دزدان و اختالس ریتدب ایچه؟ آ یعنی یریتدبیاما ب -است

فقط  ریتدب ایکارها نکند؟ آ نیاز ا یکس گریگران است تا داختالس نیدر اعدام چند نفر از ا کنندیدر قم اعالم م

اد افر نیعرف شده است؟ مگر ا عهیگونه که در فقه شاست آن« موردِ وثوق»افراد سالم و مصلِحِ  یریدر به کارک

 اند؟مورد وثوق نبوده گرالساخت

 

 و «وثوق مورد» ٔ  ساده اریبس میرا در مفاه یاست که حکمران نیاز ا تردهیچیپ اریبس یمدرن امروز یایدن

 یدگیچیآن است: درک پ یهایدگیچیمدرن و پ یایدرک تفکر مدرن و دن می. آنچه کم دارمیفرو بکاه «یدارولیت»

مدرن، و  یاجتماع یِشناسروان ن،مدر استیمدرن، علم س یمدرن و لزوم درک اقتصاد مدرن، حکمران یایدن

 توانیبا آنها نم ست؛ین یمدرن کاف یایدن نیدر ا یحکمران یبرا یخیمنسوخ تار یهاخالصه علم مدرن. مفهوم

رک کرد. مفهوم تورم و رانت، به د رانیرا در ا یفساد مال توانیرا درک کرد؛ نم «یاستکبار جهان»روش و منش 

وت تفا نیبا ا ک؛یزیو شتاب در ف رویکه مفهوم ن انددهیچیقدر پکم هماندست دم،مر انیم جیعنوان دو مفهوم را

در  رسدیاند. به نظر موابسته یاجتماع طیبه شرا عت،یو مرتبط با طب اندیکه جهان کیزیف یهاکه، برخالف مفهوم



 ای ما با آن آشنا است فقهکه  ،«ولیت»و « مورد وثوق» یدو مفهوم سنت یدولت رانیما و در نصب مد یاقتصاد کنون

 ده است. ش لیتبد یفرهنگ اسالم کیاست و استفاده از آن به  کنندهنییتع زیاز هر چ شیاست، ب رفتهیآن را پذ

ورد م طیبس یهابه مفهوم دنی. چسبستین شیتوهم ب کیما  یاسیدر فرهنگ س یمدرن اقتصاد یهادرک مفهوم

« نامنظور یهجینت»آن منجر به  یهاو مفهوم نیاقتصاد نو مو نبود درک درست از عل ،یدارولیوثوق و ت

 یردف یادهیاستکبار پد نیا است؛ آورده وجود به ما در را «جهل استکبارِ» خود یهشده که به نوب یشیاندساده

 یستمیدارد، س یتفاوت اساس یو اختالس فرد انتیکه با مفهوم خ یو جمع یاست تکامل یادهیبلکه پد ست،ین

همراه  یکاربرد ندارد. صداقت فرد دهیچیپ یهجامع کیاست که در  یمنسوخ یهااز اتکا به مفهوم یناشاست و 

 یهدیپد کی به مدرن یهجامع کیدر  تواندیم یو دامدار یکشاورز یهدر جامع شامدرنیبا مفهوم منسوخ پ

 در تناقض باشد. هیمنجر بشود که با صداقت اول (emergent phenomenon) یهبرآمد

آن ناخواسته دچار  یها. ما با غفلت از علم مدرن و مفهومکنمیم فیبافتار تعر نیرا در ا جهل استکبار مفهوم

است. در  هرا به ما آموخت یاریمشابه بس یهادهیپد یکیزیدر علوم ف یکیژنت یهاتمی. الگورمیاشده استکبار جهل

است که صداقت داشته باشد! مورد وثوق  یکس خوب یبانک مرکز سییر ایخوب، استاد خوب،  ریفرهنگ ما مد

ار که قر یمدرن هنگام یامر بانک کیاست صادق؛ اما صداقت در  یمعموال شخص هیفق کیباشد! فرد مورد وثوقِ 

 .است یگریجا به جا بشود امر د وروی اردهایلیصدها م ایها است ده

 

را به نام حاج رجب قناد مورد وثوق  یهالل شخص تیدر نجف در امر رو دیمرجع تقل یمرحوم شاهرود ندیگویم

کرده  تیماه را رو دادیکه حاج رجب خبر م کردیاعالم م یهنگام یشاهرود ی. شروع ماه رمضان را آقادانستیم

اعالم شروع ماه مبارک در نجف مشکل  رد دیدینم گریکرده بود و د دایپ یرچشمیکه حاج رجب پ یاست. زمان

حجج اسالم به فکر چاره بودند تا سرانجام  انی. آقادیهر چه حاج رجب بگو گفتیم میدا یشاهرود یشد: آقا دایپ

مورد وثوق حاج رجب بود. اول از حاج رجب  دییکه حاج رجب قناد او را قبول داشت، بگو داکردندیرا پ یجوان

ب و او هم به حاج رج دندیگفت بله. با جوان رفتند و ماه را د یشد قبول دار تیماه رو دیبگو یاگر فالن دندیپرس

شده. آن وقت آقا هم  تیماه رو دیگویتند حاج رجب قناد مف. بعد رفتند سراغ آقا و گرفتیگفت و حاج رجب پذ

 در بانک ریمد کینصب  به دیبده میرا حاال تعم« مورد وثوق بودن»روش  نیاعالم کردند ماهِ مبارک است فردا. ا

ر علم در ب یمبتن ینظارت یهدیچیپ یهابا روش دیبکن سهیرا مقا نی! ادیآیچه در م دینی. بعد ببیمرکز ای یمل

 .مدرن یهجامع

 



دارد.  یتفاوت ماهو شیسال پ ۰۱۱با انسان  یامروز انسان خردمند به ما آموخته است. زهایچ اریمدرن بس علم

 ر. ساختاکندیابداع م دیمفهوم جد ونیلیمفهوم ابداع کرده است و ساالنه هم چند م ونیلیها مده یبشر امروز

 د،یرسیبه زحمت به ده هزار م اشیابداع میکه مفاه ش،یسال پ ۰۱۱با بشر  یمغز بشر امروز یهاذهن و نورون

 از انسان خردمند انجام ترعیسر اریسرا بهتر و ب یصیتشخ ایهر محاسبه  یامروز یهاانهیمتفاوت است. را اریبس

م ه یپزشک صیهوش از انسان جلو زده است، بلکه در تشخ یهاواتسون نه تنها در مسابقه یهانیابررا دهند؛یم

شرکت هنگ  یهریمد ئتی، عضو هVital تمیهوشمند، الگور یها است روباتتواناتر از پزشک عمل کرده است. سال

 دهیدستاوردها رس نی. چگونه بشر به اکندیشرکت م رهیمد ئتیه یهنالج ونچرز شده است و در جلس پیدیکنگ

 است؟

 

همه قدرت به بشر داده تا  نیروش است که ا نیکرده است. هم دایتفکر پ یبرا یدیمدرن روش جد بشر

روش  نیکه با ا یاست. انسان یکیزیروش تفکر در علوم ف ونیمد ییتوانا نیهوشمندتر از خود بسازد. ا «یموجودات»

 شوتین کبه دو هیشب شتریهم بکند ب یینمااست و اگر قدرت بهیغر دیجد یایآن آشنا نشود در دن یتفکر و مبان

مدرن  یهامفهوم به که مدرنِ یهمنسوخ با جامع یهابا مفهوم خواهدیکه م یبه مانندِ کس -شودیبه او نگاه م

 ریبدون آن غ نینو یکه زندگ یدرحال میدار ارینوع تفکر را در اخت نیمسلح است، مواجهه کند. ما تنها مظاهر ا

. میاشدارد توجه داشته ب کیزیدر علم ف شهیروش تفکر بشر که ر نیبه ا دیبا کیزیف زشتصور است. در آموقابل

 نیا یهجی. حجم دانشِ نتمیتوجه بکن ک،یزیدانش ف یعنیروش تفکر،  نیا یدانش یهجیتنها به نت ستین یکاف

کُددار روبه  یهاخش ۰۱۱۱ما با  کیزیآموزش داد. تنها در ف یاز آن است که بشود به راحت شیب اریروش تفکر بس

ت اس یچه نوع تفکر نیا میو به چه منظور؟ پس بهتر است توجه بکن میآموزش بده میواهخ ی. چه ممیرو هست

مهم  مانیبرا دی. باتازدیم شیمنجر شده است و همچنان پ انسان خردمنددر  یجهش هوش و آگاه نیکه به ا

رده روش فکر است کم بهره ب نیا یهجیکه نت یدانش ازروش تفکر آشنا بشود. اگر  نیما با ا یباشد که نسل بعد

ه آنچه بلک کندیمدرن آماده م یایدن یکه جوانان ما را برا ستین کیزیدانش ف نیچندان نگران بود. ا دیباشد نبا

 .روش شناخت است نیاست، ا روش مدرن تفکر نیالزم دارد ا ایدن نیحضور در ا یبرا

 

کانال  ک،یننشر الکترو ،یکیزیتفکر در علوم ف ی)ر.ک. کتاب خودم با عنوان مبان م؟یکنیما چگونه فکر م کیزیف در

در هر مدل ابتدا  م،یسازیچه خاص و منفرد باشد و چه کلِِّ عالَم، مدل م ،یادهیدرک هرگونه پد ی.( برایشخص

 یکیل به شک دیبا میمفاه نی. امیکنیآن را مشخص م دو نما میکنیم یاتیعمل فیتعر میکه الزم بدان یهر مفهوم

د تا ح یاضیزبان ر زیآنها را ن انیم یهرابط می. با شناخت مفاهیو بردار یاباشد، مانند نرده یاضیر یاز موجودها
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تجربه و  تیآنها را در نها یکه مقدار عدد شودیهم الزم م یعدد یهابی. استفاده از ضرکندیم نییتع یادیز

غلط بودن در  ایندارند. درست  ایکاربرد دارند  ینیمع یهما همواره در گستر یها. مدلکندیم نییتع شیاآزم

ط داشته باشد فق یاضیدرست ر یمدل مبنا کیکه  یدارد. هنگام یمعن یاضیو کاربرد زبان ر یبندسطح فرمول

شت مدل نو نینشتیعام را ا تینسب نشکه گرا ی. زمانمیچقدر به مدل بها بده کندیم نییکارا بودن است که تع

 یاما هنگام .یکم در کاربرد مهندس یهادقت به شد محدود آن اعتبار یهغلط نشد، بلکه تنها گستر یوتونیگرانش ن

. میعام را به کار ببر تیهم گرانش نسب طهیح نیدر ا میهوافضا باال رفت مجبور شد یکه دقت ما مثال در مهندس

د مدل وار یتانسور دانیمفهوم م م؛یکنیکه بردار است، اصال استفاده نم رو،یعام ما از مفهوم ن تیدر گرانش نسب

 یهیبق دان؛یبار مفهوم م کیاست و  یاساس رویهوم نبار مف کیدو مثال ساده  نیکه در ا دی. دقت کنشودیما م

 .کندیم نییتع یاضیزبان ر شیرا کماب یاضیمدل و روابط ر

 

از زبان  ترهدیچیپ اریبس یامکان تفکر یاضی. زبان رکندیم یباز یاکنندهنیینقش تع یاضیزبان ر انیم نیا در

هوم تانسور . مفمیمفهوم بردار را ابداع بکن میتوانستینبود نم یاضی. اگر زبان رگذاردیما م اریمتعارف در اخت یکالم

شود. پس بشود، جه برسد که ابداع ب انیب یکه بشود با زبان کالم تاس نیاز ا تردهیچیپ اریانتگرال بس ایمشتق  ای

ه ن میکنیها را ما ابداع مکه مفهوم نیا اول افتاده است. یسه اتفاق اساس عتیطب یبرا یسازروش مدل نیدر ا

 هنوزعمل  یزبان آزاد نی. گرچه در اکندیم لیبر ما تحم یاضیزبان ر شیها را کما بکه قانون نیا دوم کشف.

محدود  ندیگویم ییگراعمل را شرط ساده بودن که به آن اصطالحا روش فروکاست یآزاد نیوجود دارد اما ا

ست که حرف ا عتیمدل با طب یهاجهینت قیتطب اتفاق سوم(. یکیزیتفکر در علوم ف ی)ر.ک. به کتاب مبان کندیم

 مدل کیاز  یمعموال بخش کوچک مییگویم انونق کیزیدر ف یچه گاه. آنزندیکارا بودن مدل م یرا برا یینها

ز ا یکی ایمدل است؛  یاصل یاضیروابط ر یهاجهیاز نت یکیگفت قانون  شودیم گرید یعام است؛ به عبارت

که  مینیبیم حیتوض نی. با امیسازیم میاکه ابداع کرده ییهامدل با مفهوم یاضیاست که با زبان ر ییهاعبارت

 میدهیارتباط م نیکه در ا ییهاحیتوض طورنیابداع خود ما هستند. هم کیزیف یهاقانونو  یاضیر یهارابطه

 .ما مرتبط است یابداع یهابه مفهوم شیکماب

 

ها انسان توافق نیبا ا دی. آنها بامیآشنا بکن یسازروش مدل نیجوانان را با ا میبکن یسع کیزیدر آموزش ف دیبا ما

و نقش  تعیارتباط مدل را با طب تیاهم دیتوافق را در علم درک بکنند. با نیا تیاهم دیها آشنا بشوند. بابر مفهوم

. آنچه میکه جوانان را در حفظ کردن آنها مجبور بکن ستین نهاها در شکل آقانون تیاعداد را درک بکنند. اهم

 یها برامدل نیاست که از ا یاجهیها، و نتمفهوم نیها، درک مشترک از ااست روش ابداع مفهوم کنندهنییتع



اطر کرده است به خ دایپ تیاهم دیجد یایاگر در دن ینیو کارافر ی. نوآورمیریگیم یرفتار انسان یو حت عتیطب

 لیتبد یکیزیمتاف ای ینید یروش تفکر را به امر نیثروت و قدرت است. ا دیروش در تول نیا یهکنندنیینقش تع

 بر آموزش روش دیحفظ بکنند. با تاک هیرا مانند ادع کیزیف یهاقانون نیا میآموزان خود نخواه. از دانشمینکن

 تیند اما خالقبکن دایپ نترنتیا ایدر کتاب  یبه راحت توانندیها را م. شکل قانونمیآنها شکوفا بکن تیتفکر خالق

 ه!را ن
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