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ــا» و «بازيابى  ــر،  فصل «غوغاى ياده ــاى اول ماه مه روزه
ــت كه روزى روزگارى به مدرسه  خاطره ها» براى كسانى اس
مى رفته اند و با دل سپردگان به دوستى ها و شادمانى ها و اميدها 
ــم انداز زيبايى از زندگى پيش رو را براى خود  و آرزوها،  چش
ترسيم مى كرده اند. اين روزها حتى براى معلمان هم كه هنوز به 
مدرسه مى روند،  بايد زيبا و خاطره انگيز باشد. روانش شاد باد 

قيصر امين پور كه سروده بود:
ــه  ــدرس ــــوى مــــاه م ــــاز آمــــد ب ب
ــه ــدرس م راه  بـــازى هـــاى  بـــوى 
خستگى ــاى  ــه ه ــوچ ك ــان  ــي م از 
ــه ــدرس م پــنــاه  در  مـــى گـــريـــزم 
بچه ها زشــــوق   ــم  ــن ــي ــى ب م بــــاز 
ــه ــدرس م نــگــاه  در  ــى  ــاق ــي ــت اش
نشاط ــوى  ــاه ــي ه و  تــفــريــح  ـــگ  زن
ــه ــدرس ـــده هـــاى قـــاه قـــاه م خـــن
شنيد ــم  ــواه خ را  ـــاغ  ب بـــوى  ـــاز  ب
ــه ــدرس م ــاه  ــحــگ صــب ســــرود  از 
كشيد ــم  ــواه خ اللــــه اى  اول  روز 

مــدرســه  ــاه  ــي س تخته  ــر  ب ســــرخ، 
مى دانيد كه مجالت رشد نيز همپاى مدرسه ها،  سال جديد 
خود را از مهرماه آغاز مى كنند و هم پاى مدرسه ها به تعطيالت 
ــه» را دارد و  مى روند. پس مهرماه براى ما نيز «بوى ماه مدرس
اين خود سببى است كه ما -رشد معلم- هم چون شما معلمان 
ــاط كنيم و خود را در حيات  ــاس نش عزيز، در اين ايام احس
ــر شور و نشاط كودكان و نوجوانان شريك بدانيم. پس  سراس

اين روز و اين روزها بر همه ى ما و شما مبارك باد.
اينك با سالمى دوباره، نخستين شماره ى امسال را تقديمتان 

مى كنيم؛ با دو توضيح كوتاه:
ــماره،  به مناسبت  1. همان طور كه مالحظه مى كنيد،  اين ش
ــماره ى 250،  به صورتى ويژه عرضه شده  رسيدن مجله به ش
ــت شيوه ى  ــت. تهيه يا عرضه ى ويژه نامه هايى از اين دس اس
مرضيه اى است كه مديريت محترم مجالت رشد،  در چند سال 
اخير پيشه كرده است؛ و اينك، بعد از مجله ى رشد رياضى كه 
در تابستان گذشته،  به مناسبت صدمين شماره اش،  به صورت 
ــد معلم دومين مجله اى است كه  ــار يافت، رش ويژه نامه انتش

مبادرت به اين كار مى كند.
شماره ى حاضر را با چند ويژگى از شماره هاى ديگر ممتاز 
گردانيده ايم: معرفى صد معلم برجسته در حاشيه ى صفحات، 
ــى از فراز و فرود انتشار مجله در 28 سال گذشته،  دو  گزارش
يادداشت از دو سردبير پيشين آقاى جواد محقق و آقاى محرم 
ــردبيران،  كه در همان زمان  ــرمقاله از ديگر س آقازاده، چند س
ــته بوده اند، و مطالب و محتوايى بيشتر از معمول  در صد  نوش

صفحه. اميد كه مقبول خاطرتان قرار گيرد.
ــال جارى،  مجله از مسير قبلى خود چندان فاصله  2. در س
نخواهد گرفت. گفت وگوها، گزارش ها، مقاالت، خاطرات و 
ــال  تجربه ها هم چنان خواهد بود،  اما با توجه به ارزش يابى س
ــم و نتيجه اش را در  ــته كه از خوانندگان به عمل آوردي گذش
همين شماره مى بينيد،  بخش هاى تازه اى را به مجله افزوده ايم: 
ياد ايام؛ فرهنگ،  ادب و آموزش؛ معرفى مشروح كتاب؛ اين گونه 
باشيم؛  وبالگ معلم و معرفى معلمان برجسته. اميدواريم در اين 
يك سال ديگر هم با ما باشيد، مجله را بخوانيد،  نقد وانتقاد كنيد 

و ما را از آثار ارسالى و رهنمودهاى خود بى بهره نگذاريد. 
سردبير

﹤ ︋﹢ی ﹝︀ه ﹝︨︡ر

﹤﹛︀ ﹆﹞︣ ︨

احمد آرام
(١٣٧٨-١٢٨٣)

مؤلف كتب درسى، مترجم،عضو 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى

در تهران چشــم به جهان گشــود. 
از دارالفنون فارغ التحصیل شــد و 
چندی به تدریس فیزیک و شــیمی 
پرداخت. کتاب «هدیه ی سال نو»، 
نخستین کتاب آموزشی در کارهای 
آزمایشگاهی، تألیف اوست. نخست 
حقوق و سپس پزشکی خواند، ولی 
این رشــته ها را ادامه نداد و معلم 
شــد و ســال ها در مدارس تهران، 
اصفهان و کرج خدمت کرد. آرام از 
کتاب های درسی  مؤلفان  نخستین 
و آموزشــی، خصوصــاً فیزیــک و 

شیمی بود.
مترجمی برجســته نیز بود و ده ها 
کتــاب را از زبان هــای انگلیســی، 
فرانســه و عربی به فارسی ترجمه 
کرد؛ ازجمله: اثبات وجود خدا، سه 
حکیم مســلمان، تکامــل فیزیک و 

تاریخ تمدن.
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روز﹡ــ﹍ــ︀ر

  ۸۹۸۹//۷۷//۸۸
بزرگداشت مولویبزرگداشت مولوی

جالل الدين محمد بلخى، مشهور به مولوى، موالنا، رومى و 
مالى رومى، نه چهره اى كم نظير، بلكه بى نظير در تاريخ فرهنگ 
و تمدن اسالم و ايران است. يگانه است و يگانه خواهد ماند. 
دريايى است كه ژرفاى آن را كسى نپيموده است! با اين حال 
فراموش نكنيم كه اين يگانه و بى نظير، خود برآمده از اقيانوس 
ــت او را مغتنم  ــت. روز بزرگداش ــه اى به نام قرآن اس بى كران
مى شماريم و اين ابيات شطح آميز منسوب به جامى و يا شيخ 

بهايى را درباره اش مى آوريم كه مى گويد: 
ــاب عالى جن آن  ــه  ك ــم  نمى گوي ــن  م
ــاب كت دارد  ــى  ول ــر،  پيغمب هســت 
ـــدّل م قــــرآن  ـــو  چ او  ــوى  ــن ــث م
مضــل را  بعضــى  و  بعضــى  ــادى  ه
ـــوى مـــثـــنـــوى مـــعـــنـــوى مـــول

پهلوى  ــفــظ  ل بــه  قــرآنــى  هــســت 

  ۸۹۸۹//۷۷//۱۲۱۲
شهادت امام صادق (ع)شهادت امام صادق (ع)

ــواى شيعه و در واقع  ــمين پيش امام جعفر صادق (ع)، شش
ــت. اهل  ــيعه اس ــم فقهـ  فقه جعفرىـ  در ش ــذار عل بنيان گ
ــه به كار سترگى كه امام صادقـ  و البته بعد  فرهنگ و انديش
ــت زد و به جاى  از پدربزرگوار خود امام باقر (ع) ـ بدان دس
ــت و حكومت، به تبيين معارف اسالمى  درگير   شدن با سياس
ــتر وقوف دارند. از اين روست كه  و فقه شيعى پرداخت، بيش
ــيار  ــيره ى آن حضرت از اين ديدگاه مى تواند بس مطالعه ى س
آموزنده و رهگشا باشد. عالقه مندان آن حضرت را به مطالعه ى 
ــتاد شهيد مطهرى، در كتاب  مقاله اى آموزنده در اين باره،  از اس

«بيست گفتار» دعوت مى كنيم.

  ۸۹۸۹//۷۷//۲۰۲۰
بزرگداشت حافظبزرگداشت حافظ

ــت يك شاعر طراز اول ايرانـ  پس از  اين دومين بزرگداش
مولوىـ  در ماه مهر است. استاد بهاءالدين خرمشاهى، حافظ 
ــران» مى داند و اين  ــژوه معاصر، حافظ را «حافظه ى ملت اي پ

سخنى قابل توجه و مهم است. 
ــايد از همين روست كه ديوان حافظ به «كتاب تفأل» ما  ش
ــده است. اجازه بدهيد اين ديوان را بگشاييم و چند  تبديل ش
بيت از تفأل خويش را در بزرگداشت اين روز به شما تقديم 

كنيم          :
بايدش گل  صحبت  روزى  چند  گر  باغبان 
بايدش بلبل  صبر  هجران  خار  جفاى  بر 
منال پريشانى  از  زلفش  بند  اندر  دل  اى 
بايدش تحمل  افتد  دام  به  زيرك چون  مرغ 
بازى حرام بادا نظر  با چنين زلف و رخش 
بايدش سنبل  َجعد  و  ياسمين  روى  كه  هر 

۸۹۸۹//۷۷//۲۴۲۴
 پیوند اولیا و مربیان پیوند اولیا و مربیان

نقش پدر و مادر و سپس معلم و مربىـ  به عنوان دو عنصر 
تأثيرگذار در پرورش فرزندان، امرى بديهى و مسلم است، اما 
اگر اين دو عنصر از يكديگر جدا افتند و جدا عمل كنند، همان 
ــود كه: آشپز كه دو تا شد ...  ــى واقع مى ش مثال معروف فارس
ــال ها پيش روزى را با «روز پيوند اوليا  ــانى كه از س الخ». كس
و مربيان» نام گذارى كرده اند، در حقيقت خواسته اند دو عنصر 
ــته است به هم نزديك  ــه» را چنان كه شايس «خانه» و «مدرس
ــه «مديران» مدارس كه غالباً در  ــد. اين روز را مخصوصاً ب كنن
ــتين جلسه ى انجمن اوليا و مربيان مدرسه ى  همين روز نخس
خويش را برگزار مى كنند، تبريك مى گوييم و برايشان آرزوى 

موفقيت داريم.

  ۸۹۸۹//۷۷//۲۷۲۷
والدت امام رضا (ع)والدت امام رضا (ع)

امام خمينى (ره) سخنى درباره ى شأن امام رضا (ع) در ايران 
دارد: «آستان قدس مركز ايران است.» و اين حقيقتى است كه 
كمتر كسى به آن توجه دارد. به نظر مى رسد، هجرت حضرت 
على بن موسى الرضا(ع) از مدينه به مرو ـ در خراسان ـ دو 
تأثير بسيار بزرگ در تاريخ ايران به جا گذاشته است: يكى اِعالى 
كلمه ى توحيد؛ همان كه در حديث سلسله الّذهب در نيشابور 
بيان فرمود كه: كلمه الاله اّال اهللا حصنى فمن دخل حصنى امن 
ــالم و  ــترش اس من عذابى؛ نتيجه آن كه اين كالم موجب گس
آيين توحيد در شرق بالد اسالمى شد كه هنوز در معرض آيين 
بودايى و به عبارتى نوعى كفرپرستى بود. و اثر ديگر هجرت 
امام، گسترش و اشاعه ى انديشه ى شيعى در ايران آن روز بود و 
در نهايت نشان دادن و مرزبندى ميان «اسالمِ خالفت» و «اسالم 
ــتر نشان داد و بذر نهضت هاى  امامت»، كه بعدها خود را بيش
آزادى خواهانه ى شيعى را در ايران پراكنده ساخت. اين روز بر 

همه ى دوست داران آن حضرت مبارك باد!

جالل آل احمد 
(١٣٤٨-١٣٠٢)
نويسنده، اديب، منتقد

در تهــران زاده شــد. پــس از پایان 
دبستان، پدرش او را از درس خواندن 
منع کرد و جالل شبانه و مخفیانه در 
دارالفنون درس خواند. پدرش او را به 
نجف برای طلبگی فرستاد، ولی جالل 
بازگشت و به دانش سرای عالی رفت. 
سپس به معلمی مشــغول شد و در 
مدارس تهران به تدریس پرداخت. او 
در دانش سرای عالی تهران نیز تدریس 
می کرد. آل احمد نویســنده ای فعال، 

جسور و اثرگذار بود.
دیــد و بازدیــد، نــون و القلم، مدیر 
مدرســه، زن زیادی و ســه تار از آثار 
داســتانی آل احمــد و غرب زدگــی، 
کارنامه ی سه ســاله، هفت مقاله و 
خدمت و خیانت روشنفکران از آثار 

انتقادی اوست.
جالل چند سفرنامه نیز دارد که خسی 
در میقات كه سفرنامه ی حج اوست، 

شهرت بیش تری یافته است.
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اشاره
هنگامی که در تابستان گذشته، تصمیم گرفتیم گفت وگویی 
را با دکتر سرکارآرانی ترتیب دهیم و در پی اقدام برآمدیم، 
دانستیم که دکتر آرانی به عنوان استاد مدعو در ژاپن به سر 
می برد و لذا گفت وگوی حضوری برای ما امکان ندارد. ناچار 
دست به دامان اینترنت شدیم و خواست خود را از طریق 
Allameh 2000@yahoo.com با دکتر آرانی در میان 
گذاشتیم. خوش بختانه به زودی با پاسخ مثبت ایشان روبه رو 
شدیم و قرار شد سؤال هایمان را بفرستیم تا پاسخ دهند. 
چنین کردیم و چیزی نگذشت که روزی با گشودن رایانامه ی 
خودمان: Roshdemoallem@gmeil.com نامه ی صمیمانه ی 
دکتر آرانی را همراه با پاسخ هایی که به  سؤال های ما داده بود، 
دریافت کردیم؛ در حالی که ما را به گفت وگوی دیگری نیز به 
نشانی:hamshahrionline.ir/News/?ld=7052 ارجاع داده 
بود.

با سپاس از دکتر آرانی، متن گفت وگو را می خوانیم. ضمناً  الزم 
می دانیم از همکاری آقای ابراهیم اصالنی در طرح بعضی از 
سؤاالت نیز تشکر کنیم.
آ﹝﹢زشسردبیر ﹤ ︋﹩

﹍﹠﹨︣
﹊︣د ﹁

 و ر

در گفت وگو با دكتر محمدرضا سركار آرانى

️ و﹎﹢ ﹀﹎

عبداحملمد آیتی
(١٣٠٥)

اديب، مترجم، عضو 
فرهنگستان زبان و ادب 

فارسى

در بروجرد متولد شد. از دانشگاه 
تهران لیسانس الهیات گرفت. سپس 
به استخدام وزارت فرهنگ درآمد 
و دبیر دبیرستان شد. در شهرهای 
گوناگون تدریس کرد و ســرانجام 
به دفتر انتشــارات کمک آموزشی 
انتقال یافت و ســردبیر ماه نامه ی 
آمــوزش و پــرورش شــد. اســتاد 
و  برجســته  مترجمــان  از  آیتــی 
دانشــمند در زبان عربی است. از 
ترجمه های اوســت: قــرآن کریم، 
نهج البالغــه، صحیفه ی ســجادیه، 
تاریخ ابن خلدون و تاریخ فلســفه 

در جهان اسالمی.
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آشنايى
ــان، بلكه  ــراى كويري ــط ب ــر نه فق كوي
ــرايط  ــيارى از مردمانى كه در ش ــراى بس ب
جغرافيايى متفاوت ديگرى مى زيند، تبلورى 
ــى، اميدوارى، قناعت، شور و  از سخت كوش
شوق، و دورانديشى است. در حاشيه ى كوير 
ــتان آران و بيدگل)، در  مركزى ايران (شهرس
شمالى ترين بخش استان اصفهان، سراغى از 

يك جوانه گرفته ايم. 
محمدرضا ســركار آرانى در شهريور 
او  ــد.  آم ــا  دني ــه  ب ــهر  ش ــن  اي در   1344
ــگاه هاى  ــه ى اول دانش ــه ى رتب دانش آموخت
ــتى و تربيت مدرس است و در  ــهيد بهش ش
ــال 1378 درجه ى دكتراى تخصصى خود  س
ــته ى آموزش تطبيقى و بين الملل،  را در رش
ــت. در  ــگاه ناگوياى ژاپن گرفته اس از دانش
ــگر برگزيده ى  مهرماه 1383 به عنوان پژوهش
ــعه ى علم ژاپن» انتخاب شد و  «انجمن توس
هم زمان، بورس دوره ى تحقيقاتى فوق دكترا 
ــن انجمن دريافت كرد.  ــراى 24ماه از اي را ب
دكتر سركار آرانى، سال 1385، فوق دكتراى 
خود را در «روش هاى بهسازى آموزش» در 
ــا موفقيت به پايان  ــگاه ناگوياى ژاپن ب دانش
رساند و به وطن بازگشت. او اكنون دانشيار 
ــته ى  ــتاد وابس ــگاه عالمه طباطبايى، اس دانش

ــگاه ناگويا و مديربخش تحقيقات  ــگاه تهران، استاد مدعو دانش ــكده ى مطالعات جهانى در دانش دانش
ــت. پروژه ى پژوهشى و  ــگاه سيجو اس ــيدا گاكوئين در دانش ــى ايش ــطه ى بنياد آموزش آموزش متوس
ــال هاى تحصيلى 2009 تا 2013، با موفقيت به تصويب وزارت  ــان براى س ــنهادى ايش بين المللى پيش
علوم ژاپن رسيد و ايشان يكى از نادر پژوهشگران خارجى با گرنت پژوهشى از وزارت علوم در ژاپن 
شد؛ بالطبع، اين بهانه اى شد براى او  كه دوباره به ژاپن بازگردد و مسئوليت هدايت پروژه ى تحقيقاتى 
بين المللى خود را در حوزه ى علوم انسانى و به طور مشخص زمينه ى پژوهش اختصاصى خود، «درس 

پژوهى»، بر عهده گيرد.
دكتر آرانى تاكنون بيش از 53 مقاله ى علمى ـ پژوهشى به زبان هاى فارسى، انگليسى و ژاپنى، در 
مجالت معتبر ملى (ايران و ژاپن) و بين المللى، به چاپ رسانده و در كنفرانس هاى بين المللى بسيارى 
در ايران، ژاپن، آلمان، فرانسه، هنگ كنگ، چين، كره جنوبى، هلند، بلغارستان، مجارستان، فنالند، اسپانيا 
ــت. «مديريت دانش»، «فرهنگ آموزش»، «اصالحات  ــتان شركت كرده و مقاله ارائه داده اس و انگلس
آموزشى و مدرن سازى»، «يادگيرى و شكاف ديجيتالى»، «فناورى براى آموزش»، «الفباى مديريت 
ــه مثابه فرهنگ»، «آموزش و توســعه» و «پژوهش در كالس درس»، از  ــوزش ب كالس درس»، «آم
ــمار مى روند. تازه ترين اثر او با عنوان «فرهنگ آموزش و يادگيرى:  ــان به ش مهم ترين كتاب هاى ايش
ــه به بازار مى آيد.  ــارات مدرس پژوهشــى مردم نگارانه با رويكردى تربيتى»، به زودى از طرف انتش
ــته است كه از طرف  ــى و ژاپنى نوش ــى، انگليس هم چنين، فصل هايى از چند كتاب به زبان هاى فارس

ناشران معتبرى در پرتغال، هلند، بلغارستان، ژاپن، چين و ايران منتشر شده اند. 
مهم ترين محورهاى پژوهشى دكتر آرانى عبارت اند از: فرهنگ آموزش، مطالعات تطبيقى آموزش 
ــازى  ــگاهى، آموزش عالى و مديريت دانش، و مدل هاى اثربخش بهس ــنت هاى آكادميك و دانش و س

آموزش به ويژه «درس پژوهى». 

ار باغچه بان جبّ
(١٣٤٥-١٢٦٢) 

بنيان گذار آموزش ناشنوايان و 
مدارس استثنايى

در ایروان ارمنســتان به دنیا آمد. 
تحصیــالت ابتدایــی را در ایروان 
گذرانــد و در پــی شــروع جنگ 
جهانــی اول بــه ایران آمــد و در 

مرند آذربایجان معلم شد.
نخســتین  بنیان گــذار  باغچه بــان 
کودکســتان ایران (در شــیراز) و 
نخستین مدرســه ی کر و الل های 
ایران (باغچه ی اطفــال) در تبریز 

به شمار می رود.
روش شفاهی در تعلیم ناشنوایان، 
آمــوزش روش حســاب ذهنی به 
ناشــنوایان، گاهنجــار (گاه شــمار 
کودکان ناشــنوا)، الفبــای گویا و 
گوشی استخوانی (تلفن گنگ)، از 

ابتکارات اوست.
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ــما از نادر افرادى هســتيد كه  ــاى دكتر آرانى، ش � آق
ــال هاى متمادى هم در ايران و هم در ژاپن، هم در سطح  س
دانشــگاه و هم در سطح آموزش وپرورش، فعاليت علمىـ  
پژوهشى داشته ايد. لذا مى توانيد به طور جامع در اين حوزه، 
ــته باشيد. بنابراين، به نظر شما در يك  نظرات راهبردى داش
ــا و ژاپن در  ــى، وجوه تشــابه و تفاوت بين م ــگاه اجمال ن
آموزش وپرورش چه چيزهايى مى تواند باشد؟ (اعم از معلم، 

دانش آموز، سخت افزار، نرم افزار و...).
� ژاپنى ها مى كوشند دست كم در آموزش عمومى، تعادلى 
نسبى ميان پرورش «قلب»، «ذهن» و «دست» به وجود آورند و بر 
مهارت هاى اجتماعى، زندگى و روابط انسانى و پرورش اخالق 
اجتماعى بسيار تأكيد مى ورزند، در حالى كه در ايران پيشرفت 
ــناختى و پايه، در قالب «هدف ها و  تحصيلى و مهارت هاى ش
فعاليت هاى آموزشى»، بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد. ژاپنى ها 
تا حدود زيادى، هدف هاى تربيتى كيفى را كه به دشوارى تن به 
سنجش و اندازه گيرى كمى و قابل مشاهده و مقايسه مى سپارند، 
به دقت مورد توجه قرار مى دهند و مناسبات پيچيده ى «تربيت 
پنهان» را به خوبى در انديشه و عمل تربيتى خود لحاظ مى كنند، 
در صورتى كه فرهنگ آموزش در ايران بيشتر متوجه هدف هاى 
ــرفت  ــت و در صدر آن ها پيش ــى قابل اندازه گيرى اس آموزش
تحصيلى قابل ارزيابى كّمى و هدف هاى پيدا و آشكار آموزش 

مدرسه اى، قرار دارند.
در ژاپن به «فرايندها» بيشتر از «نتايج 
و پيامدها» اهميت داده مى شود، معلمان 
ــئله پا مى فشارند و  ــتر بر فهم مس بيش
حجم اطالعاتى كه براى فهم مسئله به 
دانش آموزان مى دهند، بيش از اطالعات 
ــت كه براى يافتن  و راهنمايى هايى اس
ــئله الزم است؛ در  ــخ صحيح مس پاس

صورتى كه در ايران بيشتر به نتيجه اهميت داده مى شود و بعضًا 
هم نتيجه اى بيشتر از توان و «هاضمه ى فرايندها»ى آموزش و 
يادگيرى طلب مى شود. در ايران، بيشتر وقت كالس، به انتقال 

ــى و راهنمايى هاى معلم براى يافتن  اطالعات كتاب هاى درس
پاسخ صحيح مسئله صرف مى شود.

ــتر بر همكارى،  ــوزش و يادگيرى در ژاپن بيش فرهنگ آم
ــال آن كه در نظام  ــاركت و فعاليت گروهى تأكيد دارد، ح مش
آموزشى ايران، رقابت بيشتر جلوه مى كند. ژاپنى ها كم تر دست 
به جداسازى دانش آموزان براساس آزمون هاى هوش و پيشرفت 
ــى كه بر اين اساس شكل  تحصيلى مى زنند و از ترويج مدارس
مى گيرند، مى پرهيزند. ولى در ايران بيشتر گروه بندى دانش آموزان 
براساس آزمون هاى تحصيلى، فرهنگ رايج آموزش و يادگيرى 
ــخصى از دانش با توجه به  ــته هاى مش ــت و بر انتقال بس اس
توانايى هاى فردى دانش آموزان تأكيد و نقش معلم بيشتر مترادف 
با انتقال دانش تلقى مى شود؛ در صورتى كه در ژاپن، گسترش 
فرصت هاى يادگيرى از طريق تجربه ى دانش آموزان به صورت 

گروهى و مشاركتى، مورد توجه بيشترى قرار دارد.
� نگاه كنونى شما به ژاپن در مقايسه با تصوراتى كه پيش 
از حضور طوالنى مدت در ژاپن داشتيد، چه تفاوت هايى دارد 

و از اين تفاوت چه نتيجه اى مى گيريد؟
ــوزش و يادگيرى»  ــده در «فرايند آم ــش بن � روش پژوه
ــت. بنابراين، داده هايى كه براى تجزيه و  عمدتاً قوم نگارى اس
تحليل ارائه مى شوند، از جنس زيست و فرهنگ اند. اين روش 
پژوهش و تجزيه و تحليل مسائل تربيتى، بر انديشه هاى تربيتى 
ــته است؛ تا جايى كه  من تأثير زيادى داش
بر اين باورم كه فرهنگ هر جامعه، نه تنها 
موقعيت عينى كاركردهاى ذهنى را فراهم 
مى كند، بلكه موجب شكل گيرى آن ها نيز 
مى شود. اين نكته، جوهره ى تز محورى 
ــت كه  ــگ آموزش و پرورش» اس «فرهن
مانند  ــته اى  برجس ــمندان  انديش توسط 
برونر ترويج شده است. به عبارت ديگر، 
فرهنگ شكل دهنده ى ذهن است و جعبه ابزارى براى ساختن 
ــت هاى ذهنى. بنابراين،  ــاى خود و همه ى مفاهيم و برداش دني
ــتلزم قرار گرفتن آموزگاران  آموزش و يادگيرى اثربخش، مس

ژاپنى ها كم تر دست به جداسازى 
دانش آموزان براساس آزمون هاى 
هوش و پيشرفت تحصيلى مى زنند و 
از ترويج مدارسى كه بر اين اساس 

شكل مى گيرند، مى پرهيزند

ــا � آق
ــال هاى سسسسسسسس
ددددددانشــگاه

د پژوهشى
نظرات راه
ــگاه اجم ن
آموزش وپ
دانش آموز

� ژاپنى
نسبى ميان

مهارت هاى
اجتماعى ب

تحصيلى و
فعاليت هاى

ا

محمدجواد باهنر
(١٣٦٠-١٣١٢)

معلم، مؤلف، وزير آموزش و پرورش

در کرمان چشــم به جهان گشــود. 
در پنج ســالگی به مکتب رفت. در 
کرمان و قم دروس طلبگی خواند و 
از دانشــکده ی الهیات تهران نیز در 
رشته ی امور تربیتی دکترا گرفت. وی 

در استخدام آموزش و پرورش بود.
تدریــس،  ضمــن   ،۴۰ دهــه ی  در 
کتاب هــای دینــی درســی را نیز با 
همکاری شهید بهشتی و علی گلزاده 
غفــوری تألیف کــرد. در تأســیس 
دفتر نشــر فرهنگ اســالمی، کانون 
توحید و مدرســه ی رفاه نقش مؤثر 
داشــت. چندین بار زندانی شد. پس 
از فاجعه ی هفتم تیر، دبیرکل حزب 
جمهوری اسالمی شــد. او در دولت 
شهید رجایی وزیر آموزش و پرورش 
ـ هنگامی که به  بود و بعداً از سوی او 
ـ نخست وزیر  ریاست جمهوری رسید 
شــد.در هشــتم تیر ۱۳۶۰ هر دو در 

انفجاری به شهادت رسیدند.
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ــوزان در دنيايى با زمينه هاى  و دانش آم
فرهنگى مناسب و مرتبط با زندگى است. 
اگرچه يادگيرى در ذهن انجام مى شود، 
ــت كه  ــه ى آن در فرهنگى اس ولى ريش
يادگيرى از آن نشئت مى گيرد. درواقع، 
اين زمينه ى فرهنگى يادگيرى است كه 
امكان ايجاد ارتباط بين عوامل گوناگون 
ــرى را فراهم  ــوزش و يادگي ــد آم فراين

مى كند. بنابراين، شناخت زمينه ى فرهنگى آموزش و يادگيرى، 
از اساسى ترين ملزومات مديريت و برنامه ريزى فرايند آموزش 
و يادگيرى اثربخش محسوب مى شود. به گفته ى برونر، بهبود 
اثربخش و مستمر آموزش و غنى سازى يادگيرى، جز با فهم ما 
از چگونگى آموزش و يادگيرى در موقعيت هاى فرهنگى ميسر 

ــود. برونر براى تجزيه و تحليل  نمى ش
آموزش در بستر فرهنگ و تبيين فرهنگ 
آموزش و يادگيرى، بر اين باور است كه 
بايد ميان دو رويكرد درباره ى ذهن انسان 
ــويم: 1.  ــرز عمل آن تمايز قايل ش و ط
رويكرد محاسباتى؛ 2. رويكرد فرهنگى. 
آيا يادگيرى همان پردازش اطالعات در 
ذهن است (رويكرد محاسباتى به آموزش 
و يادگيرى)، يا اين كه مناسبات فرهنگى هر جامعه، «داستان ها 
و سناريوهاى فرهنگى» و زمينه ى تفسير و فهم پيچيدگى هاى 
جامعه را فراهم مى كنند و موجب يادگيرى مى شوند (رويكرد 

فرهنگى به آموزش و يادگيرى).
ــوق مى تواند به يادگيرى  ــدام يك از دو رويكرد ف � ك

آمـوزش و يادگيـرى اثربخـش، 
مسـتلزم قرار گرفتن آموزگاران و 
دانش آموزان در دنيايى با زمينه هاى 
فرهنگى مناسب و مرتبط با زندگى 

است

محمود بهزاد  
(١٣٨٦-١٢٩٢)

مترجم، مؤلف، زيست شناس
در رشــت دیده به جهان گشــود. از 
اولیــن دیپلمه هــای گیالن بــود. در 
رشــته ی علوم طبیعــی و تربیتی از 
دانش سرای عالی فارغ التحصیل شد. 
به زبان های فرانســوی، انگلیسی و 
آلمانی مســلط بود و آثاری را از این 

زبان ها ترجمه کرد.
بهزاد در دبیرســتان البــرز تدریس 
می کــرد و در عین حال داروســازی 
خوانــد و دکترا گرفــت. با ترجمه ی 
کتاب روان شناسی فیزیولوژیک برای 
تدریس به دانشــگاه تهــران دعوت 
شــد. در دهه ی ۴۰ ریاســت سازمان 
کتاب های درسی را دو سالی برعهده 
داشت. وی از پرکارترین نویسندگان 
و مترجمان کتاب های علمی در ایران 
بود و «پدر زیست شناسی نوین ایران» 
شناخته شده اســت. بیوتکنولوژی، 
بیولــوژی برای همه، داروینیســم و 

تکامل از تألیفات او هستند.
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اثربخــش منجر شــود و آموزش و پرورش در بســتر كدام 
ديدگاه بيشتر مى تواند متحول شــود و به پيش برود؟ براى 
مثال، در صورتى كه رويكرد فرهنگى به آموزش را بپذيريم، 
ــاژه (1954) كه بر ترويج يادگيرى  ــناختى پي آيا نظريه ى ش
فردى مبتنى است، با فرهنگ آموزش ايران هم خوانى دارد، يا 
نظريه ى اجتماعى ـ شناختى ويگوتسكى (1978) كه رويكرد 

يادگيرى مشاركتى را ترويج مى كند؟
ــه اى مبتنى بر رويكرد  � الگوى يادگيرى و آموزش مدرس
محاسباتى، به طور مستقيم و غيرمستقيم به دانش آموز مى آموزد، 
هيچ گاه خود را در موقعيتى قرار ندهد كه مجبور باشد اعتراف 
ــؤالى را نمى داند. در آموزش مدرسه اى مبتنى بر  كند پاسخ س
رويكرد محاسباتى، بيشتر به پاسخ سؤاالت پاداش داده مى شود 
و از طرح سؤال توسط ديگران كمتر استقبال مى شود. آموزش 
ــه خود را در مواجهه با  ــه اى به دانش آموزان مى آموزد ك مدرس
پيامدهاى احساس نادانى، حفظ كنند، در صورتى كه آدمى در 
ــدن با تهديدهاى  ــى اجتماعى به مهارت هاى روبه رو ش زندگ
ــى از طرح چالش و سؤال نيازمند است. كريس آرگريس  ناش
ــان توصيف مى كند و  ــن وضعيت را «عجز جاافتاده» در انس اي
ــود، انسان هاى با اين ويژگى، افرادى هستند كه به  يادآور مى ش
ــتن خود از فرصت هاى  ــگفت انگيزى در دور نگه داش طرز ش

ــام ورزيده اند. ناتوانى يا  يادگيرى اهتم
ــرى»، از ديرباز و براى  «امتناع از يادگي
ــى، گريبان ما را گرفته  دوره هاى طوالن
ــمى نيز معموالً در  است. آموزش رس
ــت و  تحول اين وضعيت ناكام بوده اس
به جاى پرورش موزون «قلب»، «ذهن» و 
«دست»، صرفاً به انباشت مغزها اشتغال 

داشته و دارد.
پاسخ بخش دوم پرسش شما، نيازمند 
ــت.  ــترده اس پژوهش هاى دقيق و گس

ــگاه وسترن اونتاريو كانادا ، دكتر مقدم و  همكاران من در دانش
پيتمن (2007) در پژوهش تطبيقى خود در آموزش رياضى ايران 
نشان داده اند كه بين رويكرد طراحى محتواى بخش هاى متفاوت 
كتاب رياضى دانش آموزان دوره ى ابتدايى با رويكرد كتاب هاى 
راهنماى معلم همان دوره، تناقض وجود دارد. آن ها در گزارش 
پژوهشى خود، به طور مستند اين تناقض را نشان مى دهند. كتاب 
راهنماى معلم رياضى پايه ى اول ابتدايى، بيشتر معلم را محور 

جريان يادگيرى قرار مى دهد. در حالى كه همان كتاب، با اشاره به 
يافته هاى پژوهشى پياژه، ساختن گرايى را به اين صورت اشاعه 
ــخصى كودك توأم  مى دهد كه: «بايد عمل آموزش با رفتار ش

باشد، نه اين كه سعى كنيم مطالب را به او تزريق كنيم.»
ــعه و پيشــرفت، در  � مى دانيد كه الگوى ژاپنى در توس
ــته،  ــال اخير و به ويژه در چند دهه ى گذش حدود يكصد س
ــردم و حتى دولت مردان در  همواره مورد عالقه ى اقشــار م
كشــور ما بوده است. اوالً شما ريشه ى اين عالقه يا گرايش 
را در چه عواملى مى دانيد (سياسى، تاريخى، اقتصادى، فنى 
و...). ثانياً آيا اصوالً امكان الگوبردارى وجود دارد؟ كشورى 

را مى شناسيد كه در اين الگوبردارى موفق بوده باشد؟
ــت و جوى دانش و سخت كوشى  ــتن، جس � تمناى دانس
ــه ى اين گرايش است. دوستان ژاپنى و بسيارى  ژاپنى ها، ريش
از ژاپن شناسان برجسته و از آن جمله استاد ايرانى دانشگاه ژاپن 
(آقاى دكتر نقى زاده) بر اين باورند كه هيچ نسخه ى جهان شمولى 
براى توفيق همه ى جوامع در راه توسعه با استناد به يافته هاى علم 
ــت اين علم  اقتصاد وجود ندارد و اگر چنين قابليتى در كاربس
وجود داشت، كشورهاى بسيارى هم چون ايران مى توانستند با 
بهره گيرى از منابع طبيعى سرشار خود، از نتايج اين علم بهره مند 
شوند و هم اكنون در گروه كشورهاى توسعه يافته باشند. بنابراين، 
مى توان گفت كه توسعه امكان پذير است، 
ــتلزم به كارگيرى چشم اندازهاى  ولى مس
فراگير، برنامه ى جامع و تالش همه جانبه 
و خستگى ناپذير آحاد مردم و دولت و از 
آن جمله اقتصاددانان و فرهيختگان علوم 
ــت.  اجتماعى از وجه نظرى و عملى اس
درس آموزى مؤثر است، ولى الگوبردارى 
ــت. توسعه ى هر  خيلى نتيجه بخش نيس
جامعه نيازمند مدل ذهنى و راهبرد عينى 
اختصاصى همان جامعه است كه در فرايند 
ــود و وارداتى نيست. اين تحليل، در كتاب  تحول آن زاده مى ش

«آموزش و توسعه» به تفصيل بيان شده است.
ــرورش، ما چــه ايده ها و  ــوزش و پ � در حــوزه ى آم
الگوهايى را مى توانيم از ژاپن بگيريم؟ برعكس، آيا ژاپنى ها 
ــگ و آموزش و پرورش ما الگو يا  هم عالقه دارند از فرهن

ايده بگيرند؟ مثال؟
ــاى آموزش و  ــل تفاوت هاى رويكرده � تجزيه و تحلي

درس آمـوزى مؤثـر اسـت، ولـى 
الگوبـردارى خيلـى نتيجه بخـش 
نيست. توسعه ى هر جامعه نيازمند 
عينـى  راهبـرد  و  ذهنـى  مـدل 
اختصاصى همان جامعه اسـت كه 
در فرايند تحول آن زاده مى شود 

و وارداتى نيست
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ــ اثربخ
ديدگا

د مثال،
آيا نظر
فردى

نظريه ى
يادگير
�
محاسب
هيچ گا

كند پاس
رويكر
و از ط
مدرسـ
پيامده
ــ زندگ
ــى ناش
و ــن اي
يادآور
طرز ش
يادگير
«امتناع
دوره ها
است.
تحول
به جاى
«دست
داشته

پاسخ
پژوهش
همكار
پيتمن
نشان د
كتاب
راهنما
پژوهش
راهنما

محمد بهمن بیگی
(۱۲۹۹-۱۳۸۹) 

بنيان گذار آموزش عشايرى
در ایل قشــقایی به دنیا آمد. پدرش 
در شورش های ایلی دوره ی رضاشاه 
دســتگیر و بــه تهــران تبعید شــد. 
بهمن بیگــی در تهــران به مدرســه 
رفــت. مدرك کارشناســی حقوق را 
از دانشــگاه تهران دریافــت کرد و 
برای برپایی مدرســه های سیار برای 
بچه هــای ایل کوشــید تا توانســت 
برنامه ی ســوادآموزی عشــایر را به 
تصویب برســاند. دختران عشایر را 
نیز به مدرسه های سیار جلب کرد و 
در شیراز نخستین مرکز تربیت معلم 
عشایری را بنیان نهاد و آموزش سواد 
را در عشایر فارس و دیگر نقاط ایران 

توسعه داد.
وی برنــده ی جایزه ی ســوادآموزی 
ســازمان یونسکو شــد. تجربه های 
آموزشــی خــود را در چند کتاب در 
قالب داستان نوشته است. «بخارای 
من ایل من» و «به اجاقت قســم» از 

آثار مشهور او هستند.
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ــى از رهيافت ها و  ــان مى دهد كه برخ يادگيرى تا حدودى نش
ــه و عمل تربيتى در علوم اجتماعى و انسانى،  زمينه هاى انديش
ــت. ولى  ــمول اس همانند دانش تجربى، داراى وجوه جهان ش
دست كم برخى از بنيادهاى نظرى اين حوزه از دانش بشرى، بستر 
ــه ى غالب جامعه ى  حضور و ظهور خود را از فرهنگ و انديش
خود مى گيرند و در بستر فرهنگى و اجتماعى خود به بهره ورى 
ــند. بنابراين، ميزان اثربخشى آن ها در بسترهاى فرهنگى  مى رس
و اجتماعى متفاوت، موضوعى قابل مطالعه است و الزم است 

كارامدى نظريه هاى تربيتى را با توجه به 
شرايط و محيط هاى فرهنگى و اجتماعى 

متفاوت نقد و بررسى كنيم.
پژوهش هاى دهه ى اول من در ژاپن، 
ــران و تأكيد  ــه آموزه هاى ژاپن براى اي ب
ــتر بر مسائل آموزشى ايران معطوف  بيش
ــاده تر، من براى يافتن  بود. به عبارت س
برخى از راهكارهاى برون رفت از مسائل 
آموزش و پرورش ايران، به مطالعه ى ژاپن 
ــوع پايان نامه ى  پرداختم. بنابراين، موض

ــه»  ــى پرورش حرفه اى معلمان در مدرس ــودم را «مدل ژاپن خ
انتخاب كردم. در دهه ى دوم، من بيشتر به دنبال راه حل هاى بومى 
براى مسائل جهانى آموزش و از آن جمله ژاپن هستم و از اين 
منظر ايران هم البته براى ژاپن آموزه هايى دارد. ژاپنى ها از آن جا 
كه مردمانى در تمناى يادگيرى اند، به دقت آن ها را دنبال مى كنند. 
«فرهنگ شفاهى» ما در مقابل «فرهنگ مكتوب» ژاپنى ها جذابيت 
ــى براى آنان دارد و تأثير اين مهم بر روش هاى آموزش و  خاص
يادگيرى در ايران، نظر برخى از پژوهشگران و ايران شناسان ژاپنى 
ــت. به عالوه، از آن جا كه نگاه ژاپنى ها  را به خود جلب كرده اس
ــائل «ميكرو» (جزئى) است، كل نگرى و صبغه ى  در تحليل مس
فلسفه ى افالطونى زيست و انگاره هاى ما برايشان جذاب است.

ــر ديگر، كتابى به نام  ــما و دو نف � اخيراً به ترجمه ى ش
«آموزش به مثابه فرهنگ» در ايران منتشر شده است (انتشارات 
تربيت، 88) كه در آن مقايسه اى بين آموزش و پرورش هاى 
ژاپن و آمريكا صورت گرفته است. با مطالعه ى آثار شما، به 
نظر مى رسد جناب عالى به رويكرد فرهنگى به آموزش بسيار 

اهميت مى دهيد؟
� به نظر من، آموزش، يادگيرى، پرورش و فرهنگ، ارتباط 

ــر، آموزش و پرورش  ــى با يكديگر دارند. به باور برون تنگاتنگ
يك جزيره نيست، بلكه بخشى از قاره ى فرهنگ است. بنابراين 
ــه هاى تربيتى و پرورش،  ــى انديش آموزش، يادگيرى، بازانديش
همواره در موقعيت هاى فرهنگى جريان دارند، از منابع فرهنگى 
تغذيه مى كنند و به كيفيت و غناى فرصت ها و امكان هاى تربيتى 
كه موقعيت هاى فرهنگى براى انسان فراهم مى سازند، بستگى 
دارند. آموزش و پرورش در هر جامعه اى از مجموعه ى باورها، 
ــبك هاى زندگى، اعتقادات، آداب و رسوم، پيش فرض هاى  س
ــارى آن  ــبات فكرى و رفت ذهنى، مناس
ــئت گرفته است و در كالس  جامعه نش
درس، الگوهاى رفتارى معلم، برنامه هاى 
ــى، محتواى كتاب هاى  آموزشى و درس
ــاختار امور آموزشى،  درسى، شكل و س
ــبك هاى  ابزارها و روش هاى آموزش، س
ــرى، و راه هاى پرورش، روش هاى  يادگي
بازبينى انديشه ها و بازانديشى عمل تربيتى، 
ــى كه دانش آموزان و  و باورها و انتظارات
معلمان درباره ى نقش و هدف هايشان از 
فعاليت هاى تربيتى و فرايند آموزش و يادگيرى دارند، تجلى پيدا 
مى كند. پژوهش هاى تطبيقى و ويديويى استيگلر و همكارانش 
در دانشگاه يو سى ال آمريكا، در روش هاى آموزش و سبك هاى 
ــورهاى آلمان، ژاپن و آمريكا نيز نشان  يادگيرى رياضى در كش
مى دهد كه آموزش فعاليتى فرهنگى است. فعاليت هاى فرهنگى 
در قالب «سناريوهاى فرهنگى» تبيين مى شوند و دانش عمومى 
ــتند كه در ذهن پديدآورندگان آن ها  درباره ى رويدادهايى هس
ــناريوها رفتار فردى و اجتماعى را هدايت  وجود دارند. اين س
مى كنند و به همگان مى گويند كه چه انتظاراتى بايد از يكديگر 
داشته باشند. سناريوهاى ياد شده، به صورتى بسيار گسترده، درون 
ــتفاده قرار مى گيرند و بنابراين به سختى  يك فرهنگ مورد اس
مى توان آن ها را صورت بندى و تجزيه و تحليل كرد. سناريوهاى 
فرهنگى به طور ضمنى از طريق مشاهده، مشاركت و تعامل مستمر 
ــوند، نه صرفاً از راه مطالعه ى آگاهانه و  و پيچيده آموخته مى ش
رسمى. اين يكى از ويژگى هايى است كه فعاليت هاى فرهنگى را 
از ساير فعاليت ها متمايز مى كند. آموزش و يادگيرى نيز هم چون 
ساير فعاليت هاى فرهنگى، از طريق زيست و مشاركت و تعامل 
پيدا و پنهان، پيچيده و غيررسمى، در مدت زمان طوالنى، انجام 

«فرهنـگ شـفاهى» مـا در مقابل 
ژاپنى هـا  مكتـوب»  «فرهنـگ 
جذابيت خاصى براى آنان دارد و 
تأثير اين مهم بر روش هاى آموزش 
و يادگيرى در ايران، نظر برخى از 
پژوهشگران و ايران شناسان ژاپنى را 

به خود جلب كرده است

ــر، آموزش و پرورش  دارند. به باور برون
ه بخشى از قاره ى فرهنگ است. بنابراين 
پرورش، و تربيتى ــههاى انديش ــى ديش

احمد بیرشک
(١٢٨٥-١٣٧١)

مؤلف، مترجم، مؤسس، 
پژوهشگر

در تهران متولد شــد. در مدرســه ی 
احمدیه ی مشــهد تحصیل کرد. پس 
از آن در مدرسه ی آلیانس فرانسه ی 
تهران درس آموخت و سپس به طور 
خودآموز دوره ی متوسطه را به پایان 
رساند. بعد هم در رشته ی ریاضیات 
از دارالمعلمین عالی فارغ التحصیل 

شد.
بیرشک به استخدام وزارت فرهنگ 
درآمد و معلم شــد. گروه فرهنگی 
هدف، بنیاد دانش نامه ی بزرگ فارسی 
و انجمن ملی مــدارس هماهنگ را 

تأسیس کرد.
از او بیــش از ۱۲۰ کتــاب، تألیف یا 
ترجمــه، باقــی مانده اســت. کتاب 
«زندگی نامه ی علمی دانشــوران» او 
جایزه ی کتاب سال جمهوری اسالمی 
(۱۳۷۷) را دریافت کرد. احمد بیرشک 

در ۹۶ سالگی در تهران درگذشت.
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مى پذيرد. بنابراين، آموزش و يادگيرى كه 
انديشه و عمل انسان را تغيير مى دهد، در 
ــاركت و زيست مستمر  فرايند انس، مش
انسان در موقعيت فرهنگى كه آموزش و 
پرورش را فرا گرفته و فراتر از آموزه هاى 
ــت، حاصل مى شود. بنابراين،  رسمى اس
ــناخت ژرف آموزش، يادگيرى  براى ش

ــاير فرهنگ ها، به كارگيرى  ــژه در ارتباط با س و پرورش، به وي
روش هاى مردم نگارانه بسيار اثربخش است. اين روش پژوهش، 
ــى و مطالعات  ــوزه ى علوم اجتماع ــته در ح ــه ى گذش در ده

بين رشته اى، بيش از پيش ترويج شده است.
� در ايران، به ويژه در سطح سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشى، چند سال است ايده اى با عنوان «رويكرد فرهنگى ـ 
تربيتى» مطرح شــده و روى آن تأكيد مى شود. آيا اين ايده 
الگوبردارى از ايده ى «رويكرد فرهنگى به آموزش نيست كه 

در كتاب شــما هم مطرح شده است؟ 
ــن صورت، عناصر اساســى اين  در اي
رويكرد ـ براى ما در ايران ـ چه چيزهايى 

مى تواند باشد؟
ــازمان پژوهش  � ايده ى دوستان س
ــا رويكرد  ــتان ب ــت. البته دوس بومى اس
ــر شده  فرهنگى به آموزش در آثار منتش
آشنا هستند، ولى اين به معنى الگوبردارى 
از آن نيست. به نظر من، رويكرد فرهنگى 

ــه فرايند آموزش و يادگيرى، امكان بازبينى باورها و انتظارات  ب
ــه نيازها و قابليت هاى هر  ــوزش و يادگيرى را با توجه ب از آم

جامعه و در مقايسه با ساير فرهنگ ها و جوامع 
فراهم مى سازد و به فرايند توانمندسازى افراد 
ــى يارى  ــم از والدين و كارگزاران آموزش اع
مى رساند تا مدرسه اى بسازند كه همه ى افراد 
ــند از يكديگر بياموزند، معلمان از  آن بكوش
پرسش هاى دانش آموزان استقبال كنند؛ والدين 
ــؤاالت فرزندان خود به چشم گوهرى  به س
انسانى بنگرند؛ دانش آموزان بيشتر به دنبال فهم مسئله باشند تا 
پاسخ صحيح آن؛ سياســت گذاران و تصميم سازان آموزشى 
ــارت پرسيدن، شجاعت دانستن و پذيرش مسئوليت هاى  جس
ــى از آگاهى را برانگيزند؛ برنامه ريزان آموزشى  اجتماعى ناش
و درســى، تنوع روش ها و منابع براى رسيدن به حقايق علمى 
ــميت بشناسند و بيش از دانش بر مهارت هاى زندگى  را به رس
تأكيد كنند؛ مديران آموزشى بيش از نتيجه به بهبود فرايندهاى 
عمل بينديشند؛ مربيان امكان خطاى آدميان را بپذيرند و تالش 
براى جبران آن را محترم بشمارند، ترويج 
ــتابند تا بر  ــان ها بش كنند و به يارى انس
ــى از «آگاه شدن» و  دل نگرانى هاى ناش

«ترس از دانستن» غلبه كنند.
ــالى اســت كه در ايران  � چند س
بحث از تحول در آموزش و پرورش 
ــى هم در اين  مطرح اســت و كارهاي
زمينه انجام شــده اســت. صرف نظر 
از اين كارها، از نظر شــما آموزش و 
پرورش ما براى متحول شدن چه استراتژى  يا راهبردهايى را 

بايد اتخاذ كند؟

 
 
 
 
 
 

ج

آ

به باور برونر، آموزش و پرورش يك 
جزيره نيست، بلكه بخشى از قاره ى 
فرهنگ اسـت. بنابرايـن آموزش، 
يادگيرى، بازانديشـى انديشه هاى 
تربيتـى و پرورشـى، همـواره در 
موقعيت هاى فرهنگى جريان دارند، 

از منابع فرهنگى تغذيه مى كنند

محمد 
پروین گنابادی
(١٣٥٧-١٢٨٢)
مدير، مترجم، محقق

در کاخــک گنابــاد متولــد شــد. 
ادیــب  برجســته ی  شــاگردان  از 
نیشــابوری اول در حوزه ی مشهد 
بــود و بــا اشــاره ی وی، تخلــص 
«پرویــن» را برگزید. دوســت دار 
ایران و ادبیات فارســی و ادبیات 
عــرب و در تنظیــم لغت نامــه ی 

دهخدا بسیار فعال بود.
دوازده ســال ویراســتاری زبانــی 
کتاب های علمی دانشگاه تهران را 
به عهده داشــت و با بنیاد فرهنگ 

ایران نیز همکاری کرد.
مهم تریــن اثر او ترجمــه ی کتاب 
ابن خلدون»  گران قدر «مقدمــه ی 

است.
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� امروزه تالش جهانى براى بهسازى آموزش به طور عام، 
ــاير عناصر تعليم و تربيت مى پردازد. اگرچه  به معلم بيش از س
اين توجه در برنامه هاى راهبردى وزارت خانه ها و دپارتمان هاى 
ــورهاى جهان طبيعى است، ولى اخيراً ترويج  آموزشى در كش
ــيار  نگاه به آموزش و معلم در برنامه هاى راهبردى آموزش، بس
مورد توجه قرار گرفته است. تكاپوى جهانى براى تغيير آموزش، 
ــان، و  ــت كم ناظر بر اهميت هويت فردى و اجتماعى انس دس
ــت. مرزهاى جديد دانش،  آينده ى علمى و فناورى جوامع اس
كودكان ناآرام، سرعت و هيجان بازى هاى الكترونيكى و فيلم، 
ــتاب، نيازها و رازهاى تازه، هدف هاى گريزان  ــل هاى پرش نس
ــرم، پيچيده و  ــلط فناورى هاى ن ــى، تحكم و تس از دست رس
فرهنگ ساز، نياز به برنامه هاى تربيتى غنى براى معلم را براى هر 
ملتى بيش از پيش آشكار ساخته است. تحوالت شتابان جهان 
امروز چالش هاى فرهنگى بسيارى را فراسوى انسان قرار مى دهد 

ــطح  ــارهاى اجتماعى را براى مس و فش
ــازمان ها (سازمان هاى تخت و  كردن س
ــله مراتب سازمانى و اقتدار  دور از سلس
رسمى) بيشتر مى كند. در چنين شرايطى، 
ــترى  ــازى معلم به توجه بيش توانمندس
نياز دارد. صحنه ى رقابت هاى جهانى و 

ــرايط مكانيكى خارج مى شوند.  نيروهاى رقيب، به تدريج از ش
بنابراين، تعليم و تربيت و معلم، از نظر منافع ملى (اعم از منافع 
حفظ بقا، حياتى و مهم) جزو منافع سطح اول (منافع حفظ بقا) 
محسوب مى شوند؛ منافعى كه دسته ها و سطح هاى بعدى منافع 

در خدمت آن قرار دارند.
� آيا در ژاپن دورنماى مشخصى براى آينده ى فرهنگ و 

تربيت ترسيم شده است؟
ــبات اجتماعى و  ــه هر ترتيب، هر جامعه اى براى مناس � ب

فرهنگى خود در مجموعه مناسبات جهانى و روند تحوالت غير 
قابل اجتناب، چشم اندازهايى ترسيم مى كند و تحليلى از وضع 
موجود خود ارائه مى دهد. تركيب سنى جمعيت ژاپن به شكلى 
است كه از هر پنج نفر، يكى نزديك شصت سالگى است. سن 
ــت و تعداد ازدواج هر سال كمتر مى شود. شرايط  ازدواج باالس
ــادى، الزامات خاص خود را تحميل مى كند  و بحران هاى اقتص
ــريع اطالعات، هدف هاى تعيين شده براى  و هم زمان، گردش س
دوره هاى مشخص را گريزان مى سازد. با همه ى اين شرايط، نگاه 
ژاپنى ها به فرهنگ و سياست هاى آن براى آينده، ارگانيكى است 
ــى وام بگيرم و موضع  نه مكانيكى. اگر بخواهم از ادبيات فارس
ــا را درباره ى دورنماى آينده ى فرهنگ و تربيت توضيح  ژاپنى ه
بدهم، عرض مى كنم كه آن ها به تحليل عطار نيشابورى در تبيين 
سفر گروهى مرغان در «منطق الطير» قائل هستند. سفرى كه مرغان 
درنهايت داستان متوجه مى شوند، رسيدن به سيمرغ، درواقع كشف 

خودشان در حالتى شهودى بوده است.
� براى هريك از دوره هاى آموزشى 
(پيش دبستانى، دبستان و...) در ژاپن، چه 

كاركردهاى اقتصادى وجود دارد؟
� كاركردهاى اقتصادى آموزش وقتى 
مطرح است كه آموزش به «جان» تبديل 
شود و در رفتار تجلى يابد. به اين معنى كه در «شدن» آدمى مؤثر 
افتد. در چنين شرايطى، هزينه ى آموزش سرمايه است، وگرنه 
مصرفى است و كاركردهاى ديگرى خواهد داشت كه البته آن ها 
ــت مهم باشند، ولى در تحليل اقتصادِى هزينه ى  هم ممكن اس
آموزش به مثابه  سرمايه، رنگ مى بازند. كتاب «آموزش و توسعه» 

به اين مباحث به خوبى پرداخته است.
� آيا در ژاپن هم مثل ايران، بين سنت و تجدد (مدرنيته) 
چالش وجود دارد؟ فرهنگ ژاپنى در اين ماجرا چگونه رفتار 

اخيراً ترويج نگاه به آموزش و معلم 
در برنامه هاى راهبـردى آموزش، 

بسيار مورد توجه قرار گرفته است

ایرج 
جهانشاهی قاجار
(١٣٧٠-١٣٠٥)  

مترجم، بنيان گذار مجالت 
آموزشى پيك

از دانش سرای عالی لیسانس جغرافیا 
و تعلیــم و تربیــت گرفــت و چند 
ســال در دبیرســتان های اهــواز و 
مسجدســلیمان تدریس کرد. سپس 
از مؤسســه ی تحقیقات و مطالعات 
اجتماعی دانشگاه تهران فوق لیسانس 
گرفت. هم چنین دوره ی یک ساله ای 
را در رشــته ی آموزش بزرگ ســاالن 
در انگلســتان گذراند. جهانشــاهی 
تهیــه ی  «مرکــز  پایه گــذاران  از 
خواندنی های نوسوادان» بود که بعد 
به «مرکز انتشارات آموزشی» تغییر 
نام یافت. وی در این مرکز مجله های 
پیک را منتشر می کرد و خودش مدیر 
مســئول مجله های پیک بود. ازوپ 
در کالس درس، چشم چشم دو ابرو، 
و قصه های مــن و بابام از تألیفات و 

ترجمه های او محسوب می شوند.
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مى كند؟
� البته، من اين بحث را به تفصيل در 
كتاب «اصالحات آموزشى و مدرن سازى» 
ــاالً عرض مى كنم، از  مطرح كرده ام. اجم
آن جا كه فرهنگ ژاپنى غنى است، بنابراين 
ــت خود را با چالش هاى  با چابكى توانس
ــد. و از آن جا  ــدن هماهنگ كن ــدرن ش م
ــته دارد، كمتر با  كه نگاه عميقى به گذش
مشكالت تكرار وقايع تاريخى مواجه شد. 
فرهنگ هاى فربه، اگر بازسازى نشوند و 
حافظه ى تاريخى قوى و قدرت بازانديشى 
در گذشته ى خود نداشته باشند، به تكرار 
ــد و به تدريج از  وقايع تاريخى مى پردازن
چاقى رنج مى برند و در حسرت چابكى 
ــازى هاى  تصميم س درنتيجه،  ــد.  مى مانن
نابهنگام يا تأخيرى و واكنشى مى سازند و 
بالطبع با پديده ها و مسائل تازه اى مواجه 

مى شوند.
ــوالً كهنه و نو را با هم  ژاپنى ها معم
ــائل با زمينه  مى خواهند و به تحليل مس
ــا، عالقه ى  ــينى آن ه ــبات پيش و مناس
ــد؛ در صورتى  ــان مى دهن ــادى نش زي
ــائل، زمينه  ــه در ايران، در تحليل مس ك
ــاً از اهميت  ــينى، غالب ــبات پس و مناس
ــان حال  ــد و زم ــرى برخوردارن بيش ت
ــتر مغتنم شمرده مى شود. در چنين  بيش
ــى تاريخى رايج و  ــرايطى، فراموش ش

تكرار تجربه هاى تلخ گذشته، بيشتر متصور است.
نكته ى ديگر اين كه ژاپنى ها به سرعت در مواجهه با مدرنيته 
ــى جامعه ى مدرن با غير آن، تنها در  دريافتند كه تفاوت اساس
ــرفته و جديد نيست، بلكه در  ــتن ابزارها و فناورى پيش داش
ــه، معمارى مناسبات اجتماعى،  پيش فرض هاى ذهنى، انديش
ــمكش  ــت. حيرانى و كش پارادايم و روِش عمِل متفاوت اس
ــى دوران  ــراى پيدا كردن تفاوت اساس ــوم ب غريب جهان س
ــال گذشته  ــت كم از صد و پنجاه س مدرن و پيش از آن، دس
ــى مى شود  هم چنان ادامه دارد. اين نزاع، احتماالً از آن جا ناش
كه اين كشورها بعضاً با شتاب فراوان به دنبال به دست آوردن 
ــه  ــاى مدرنيته اند، ولى لزومى به تفحص در انديش فراورده ه
ــد. آن ها غالبًا  ــده ى آن نمى بينن ــبات پيچي و پارادايم و مناس
ــه ها، انديشه ها، دانش تجربى و  بدون توجه به فرايندها، ريش
مناسبات اجتماعى جامعه ى مدرن، به دنبال فراورده ها، نهادهاى 
اجتماعى و كاركردهاى اثربخش آن ها هستند. بنابراين، بدون 
ــدا مى كنند و تقدم و  ــه» ج ــمى، «فن» را از «انديش اعالم رس
ــرمايه گذارى هاى بسيار  تأخر آن ها را ناديده مى انگارند؛ با س
ــرفته اند، به اميد آن كه به  به دنبال وارد كردن فن از جهان پيش
شاخص هاى قابل قبولى از توسعه دست يابند. غافل از اين كه 
هر فناورى بر انديشه اى استوار است و انسان توسعه يافته است 
كه ابزارهاى پيشرفته را مى سازد، با آن سازگار مى شود، آن را 
به طور اثربخش به كار مى گيرد و شرايط اجتماعى زيست مؤثر 
با آن را فراهم مى آورد و درنهايت، هم زيستى مسالمت آميز و 

كارايى را با آن در محيط هاى اجتماعى 
و فرهنگى سازمان دهى مى كند.

ــگاه فرهنگى، حرفه اى و  � جاي
اقتصادى معلمان در جامعه ى ژاپن 

كجاست؟
ــت  � ژاپن فاقد منابع طبيعى اس
ــانى،  ــرمايه ى انس و اقتصاد آن بر س
ــت كاال و  ــرفته و كيفي فناورى پيش
خدمات مبتنى است. بنابراين، انسان 
ــود  و تربيت آدميان مهم تلقى مى ش
ــه،  ــم، مدرس ــه ى آن، معل و درنتيج
آموزش، برنامه ى درسى و هر آن چه 
با پرورش و «قيمتى ساختن آدميان» 
ــام است و در  ارتباط دارد، پر احتش

معرض داورى مداوم همگان.
و  ــان  معلم ــزه ى  انگي  �
ــوزان ژاپنى در رويكرد به  دانش آم
تحصيل علم، از چه عواملى ناشى 
ــت در اين ميان  مى شــود؟ آيا رقاب

نقش مهمى دارد؟
� اقتصاد ژاپن كاپيتاليستى است، 
ــت.  ولى ليبرال به مفهوم رايج آن نيس
بنابراين، رقابت وجود دارد و معنى دار 
ــت. ولى بيشتر نقش سازنده ى آن  اس
ــود و خيلى ويرانگر  ــته مى ش برجس
ــبات اجتماعى،  ــت. تالش مناس نيس
ــى، خانوادگى و به ويژه نقش  آموزش
ــت كه رقابت، بيشتر نيرويى پيش برنده باشد  دولت اين اس
ــاى فردى و اجتماعى. البته  تا مخرِب توانايى ها و قابليت ه
ــوارى است و هميشه تضمين  موفقيت در اين زمينه كار دش

نمى شود.
ــره اى از تجربه هاى  � به عنوان آخرين پرســش، خاط

خود در ژاپن را بيان فرماييد.
ــوند. يكى  ــره دارم كه غالباً برايم تكرار مى ش � دو خاط
ــرى از اوليا. اول اين كه در هر جمعى، وقتى  از معلمان و ديگ
ــتم، با  ــان را معرفى مى كنند، مى گويند «... هس معلمان خودش
بچه هاى كالس... زندگى مى كنم.» مثًال «من ناكاياما هستم و با 
بچه هاى كالس پنجم زندگى مى كنم.» كمتر معلمى را ديده ام 
ــا هر پايه اى كه  ــًال به عنوان معلم كالس دوم ي ــه خود را مث ك
ــد. دوم اين كه اوليا هر وقت  ــئوليت آن را دارد، معرفى كن مس
به مدرسه مى آيند، بيشتر مى پرسند: «آقا يا خانم معلم، لطفاً در 
ــما، اگر  مورد «امكان» فرزند من، مرا راهنمايى كنيد. به نظر ش
ــراى تجلى در آينده دارد؟» معنى  او تالش كند، چه امكانى ب
ساده اش اين است كه او مى تواند چه بشود؟ و من در اين راستا 
ــه كارى مى توانم يا بايد انجام دهم؟ من كمتر ديده ام مادرى  چ
ــد نمره ى فرزندم چند است؟ كم  ــه و صرفاً بپرس بيايد مدرس

است؟ زياد است؟ و...
� با سپاس فراوان از شما. ترديد نداريم، نكات مهمى 
كه در اين گفت و گو مطرح كرديد، مورد توجه همكاران 

معلم ما قرار خواهد گرفت.

فرهنگ هـاى فربه، اگر بازسـازى 
نشـوند و حافظـه ى تاريخى قوى 
و قدرت بازانديشـى در گذشته ى 
خود نداشـته باشند، به تكرار وقايع 
تاريخى مى پردازنـد و به تدريج از 
چاقـى رنج مى برند و در حسـرت 

چابكى مى ما    نند

حسینی بهشتیشهیدسید محمد 
معلم، مؤسس، مؤلف(١٣٦٠-١٣٠٧)

در اصفهان زاده شــد. در چهار سالگی 
به مکتب رفت. دبیرستان را نیمه کاره 
رها کرد، به مدرســه ی علمیه ی صدر 
اصفهان رفت و طلبه شد. بعداً به قم 
رفــت و هم زمان با تحصیل در حوزه، 
از دانشگاه تهران نیز لیسانس و سپس 
دکتــرای الهیــات و معارف اســالمی 
گرفت و به استخدام آموزش و پرورش 
درآمد. بهشــتی در قم، در دبیرستان، 
زبان انگلیســی تدریس می کــرد و در 
همان شهر «دبیرستان دین و دانش» را 
تأسیس کرد که در پرورش دانش آموزان 
برجسته موفق بود. لذا ســاواک وی را 
به تهران انتقال داد و بهشتی در تهران 
کارشناس ارشد کتاب های دینی سازمان 
کتاب های درسی در وزارت آموزش و 
پرورش شد. او در دهه ی ۵۰ کتاب های 
دینی دبیرستان را به کمک محمدجواد 

باهنر و علی گلزاده غفوری تألیف کرد.
نقش برجسته ی شهید بهشتی در انقالب 
اسالمی آشکار است؛ ما تنها به جنبه ی 

علمی و آموزشی او اشاره کردیم.
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ــته، كتابى با نام «آموزش  سال گذش
ــه ى دكتر  ــگ» با ترجم ــه مثابه فرهن ب
ــى و دو تن از  ــركار آران محمدرضا س
همكارانش در ايران، خانم دكتر نائومى 
ــيميزو1 و خانم تويوكو موريتا2 از  ش
سوى انتشارات منادى تربيت منتشر شد 
كه با هدف مقايسه ى فرهنگ آموزش 

در ژاپن و آمريكا شكل گرفته است.
ــب  ــاب، در قال ــم كت ــش اعظ بخ
گفت وگو تدوين و تأليف يافته است. 
يك طرف اين گفت وگو خانم كاترين 
ــه كتاب پرفروش  لوئيــس قرار دارد ك
ــوزش قلب ها و انديشــه ها»ى او  «آم
ــر شده  پيش تر در ايران ترجمه و منتش
ــت. اين پژوهشگر آمريكايى كه در  اس

سال هاى نوجوانى به ژاپن رفته است، 
ــدت موافق و  ــاى روزگار، به ش از قض
مدافع آموزش و پرورش ژاپنى به شكل 
كنونى آن است و از هر فرصتى استفاده 
مى كند تا ژاپنى ها را از شبيه كردن نظام 
آموزشى خود به آمريكاييان دور كند. در 
سوى ديگر و روبه روى او، دكتر تاكه او 
دواى، متخصص روان شناسى اجتماعى 
ــى،  ــته ى ژاپن ــناس برجس و آمريكاش
نشسته و بر اين باور است كه آموزش 
ــرورش ژاپن، پس از جنگ جهانى  و پ
دوم، زير نفوذ فرهنگ غرب و مشخصًا 
آمريكا، تغييرات زيادى كرده و حتى از 

روح ژاپنى تهى شده است.
خانم يوكى كوسوگا، مدير پژوهشى 

«بنياد انجل3» به نمايندگى از مؤسسه اى 
كه در آن مشغول به كار است، نفر سوم 
ــت كه هر از گاهى در  اين مواجهه اس
نقش مادرى ژاپنى وارد ماجرا مى شود 
و با هنرمندى، اين گفت وگو را مديريت 

مى كند.
ــس كه خود  ــاور خانم لوئي بنا به ب
ــك نظام  ــت و از نزدي ــى اس آمريكاي
ــكالت آن را  ــى آمريكا و مش آموزش
ــد، نه تنها نظام آموزش ژاپن،  مى شناس
غربى و به خصوص آمريكايى نيست، 
ــاً به هيچ وجه نبايد به اين سو  كه اساس

حركت كند.
«در آمريكا به دليل تقسيم كالس ها 
بر اساس استعداد علمى دانش آموزان، 

ژ︎ا﹟
محمود حکیمی 

(١٣٢٣)
معلم، نويسنده

در تهــران به دنیا آمد. از دانشــگاه 
تربیت معلم در رشته ی زبان انگلیسی 
فارغ التحصیــل شــد. پــس از مدتی 
تدریس در مدارس تهران، به انگلستان 
رفت و پس از اخذ مدرک کارشناسی 
ارشــد به ایران برگشت و به تدریس 

در مراکز تربیت معلم پرداخت.
حکیمی در سال های قبل از انقالب با 
مجله ی مکتب اسالم و مجله ی نجات 
نســل جوان همکاری می کرد و آثار 
داستانی بســیاری با محتوای مبارزه 
علیه رژیم سرکوبگر پهلوی نوشت که 

بسیار مورد استقبال واقع شد.
حکیمــی، نویســنده ی برگزیــده ی 
ادبیات کــودک و نوجوان شــناخته 
شده و نشان «پیش کسوت برگزیده ی 
ملی» را از ریاســت جمهوری وقت 
دریافت کرده است. از آثار اوست: به 
سوی ساحل، شهدای فخ، نقاب داران 
جوان، اشراف زاده ی قهرمان، امیرکبیر 

و تاریخ تمدن.

بهروز رضایی كهریز

︣﹁﹩ ﹋﹠﹫︡ را  دو    ︋ ︀ره  ︋﹥ ژ︎ا﹟ ︺﹞
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ــود آمده  ــددى به وج ــكالت متع مش
ــن روش در  ــت. با وجود اين كه اي اس
ــادى به بار آورده  آمريكا نتايج منفى زي
ــت، وزارت آموزش وپرورش ژاپن  اس
مى كوشد براى بهبود پيشرفت تحصيلى 
ــيوه را در مدارس رواج  بچه ها، اين ش

دهد» [ص98].
اشاره ى خانم لوئيس به نوع مواجهه ى 
ــان ژاپنى با  معلمان آمريكايى و معلم
ــه اصطالح  ــكل دار و ب ــاگردان مش ش
ــر ازاين مزيت را  ــه اى ديگ تنبل، گوش
ــم او، معلمان  ــد. به زع ــكار مى كن آش
ژاپنى به هدف واقعى آموزش وپرورش 

متعهدترند تا معلمان آمريكايى.
ــه، معلمان ژاپن فكر  «به عنوان نمون

ــكل دار  مى كنند وقتى بچه اى مش
در كالس باشد، براى كل كالس 
ــت؛ چون اگر مشكلى  خوب اس
ــا مى توانند  ــد، همه ى بچه ه باش
ــئله ى كالس به آن  ــه عنوان مس ب
بينديشند. مشكل يك دانش آموز، 
به عنوان مسئله ى دبستان، از سوى 
ــى پذيرفته  تمامى كاركنان آموزش
مى شود و با مهارت سعى مى كنند 
به تربيت و پرورش بچه بپردازند 

[ص39].
ــوزان  ــن دانش آم ــا: «در ژاپ ي
به خوبى ياد مى گيرند كه در رفتار 
خود بازانديشى كنند. مدارس ژاپن 
معموالً هر روز بعد از   كالس هاى 
روزانه، يك جلسه براى بازانديشى 

ــده دارند... و هر  ــاى انجام ش در كاره
دانش آموز در آن جلسه، اعمال روزانه ى 
ــى قرار مى دهد»  خود را مورد بازانديش

[ص76].
نتيجه ى گفت وگو تقريباً غافل گيرانه 
است. آقاى دواى، در روند گفت وگو، 
ــود را در برابر  ــع خ ــه تدريج موض ب
استدالل هاى خانم لوئيس و مستنداتى 
ــن گواه  ــرورش ژاپ ــه از آموزش وپ ك
ــد و در پايان  ــر مى ده ــى آورد، تغيي م
ــكار، در برابر او سپر  در چرخشى آش

مى اندازد.
ــتى كه پس از  دكتر دواى در يادداش
ــد، از اين تغيير  اين گفت وگو مى نويس
ديدگاه سخن مى گويد: «پيش فرضى كه 
من تا به اين ديدار در ذهن داشتم، اين 
بود كه بعد از جنگ، نظام آموزش ژاپن 
تحت تأثير نظام غرب، خصوصاً آمريكا، 
قرار گرفته و به كلى تغيير يافته است. 

به عبارتى ديگر، گمان مى بردم پس از 
ــى دوم، بنيادهاى آموزش  جنگ جهان
ابتدايى در ژاپن، تحت تأثير آموزش ها 
و اصول ترويج دموكراسى و گسترش 
ــاى برابر، كامًال تغيير كرده و  فرصت ه
ــنتى خود را از  ويژگى هاى بومى و س

دست داده است.
«اگر فرض كنيم كه جاى هيچ گونه 
شك و شبهه اى در يافته ها و برداشت هاى 
خانم لوئيس نباشد، بى ترديد چيزى كه 
او در مدارس عمومى ژاپن كشف كرده 
ــيماى همان فرهنگ سنتى  ــت، س اس
ــت. در واقع همين فرهنگ،  ژاپنى هاس
بدون اين كه با گذشته فرقى كرده باشد، 
ــمايل گسترش  ــكل و ش بعدها، در ش

ــى  آموزش عمومى و ترويج دموكراس
ــت. اين  ــده و دوام يافته اس جارى ش
ــى بردن به  ــى محض بود كه پ حقيقت
ــاخت. از  ــخت متعجب س آن مرا س
اين رو گزاف نيست اگر بگويم، نتايج 
تحقيقات خانم لوئيس باعث شد من 
ــف كنم»  ــگ ژاپن را دوباره كش فرهن

[ص29].
ــن محل بروز  ــر دواى مهم تري دكت
فرهنگ ژاپنى را در نظام آموزش ژاپن، 
از ديدگاه خانم لوئيس، در اين سه نكته 
ــت اين كه به همكارى  مى داند: «نخس
دانش آموزان بيش از ايجاد رقابت بين 
ــود. دوم، در مورد  ــه مى ش آن ها توج
ــى مانند علوم تجربى، معلمان  دروس
مى كوشند به دانش آموزان انگيزه بدهند 
ــان درس بخوانند و تجربه  ــا خودش ت
كنند، نه اين كه صرفاً دانسته هاى خود را 
به دانش آموزان انتقال دهند. و باالخره، 

دانش آموزان مستعد و دانش آموزانى را 
كه از توانايى كم ترى برخوردارند، در 
ــرار مى دهند و چگونگى  يك گروه ق
ــر را به آن ها  كمك متقابل به همديگ

مى آموزند» [ص28].
ــد اضافه مى كند: «وقتى صحبت  بع
ــود، ذهن  ــاى برابر مى ش از فرصت ه
ــك ويژگى  ــوداگاه معطوف به ي ناخ
آمريكايى مى شود؛ حال آن كه مساوات 
از نوع آمريكايى، در پى تساوى حق و 
ــت و نه تساوى توانايى ها.  فرصت اس
در آمريكا نشان دادن كامل و تمام عيار 
ــويق مى شود و  توانايى هاى فردى تش
ــه خانم لوئيس مى گويد،  همان طور ك
ــگ، يكى از  ــديد و تنگاتن ــت ش رقاب
ويژگى هاى فرهنگى جامعه ى 
آمريكاست كه آن را از ديگران 
ــد. در آمريكا،  ــز مى كن متماي
اهميت دادن به اين موضوع از 
ابتدايى شروع مى شود  دوران 
ــدون  ــر، ب ــنين باالت و در س
ــى و  اين كه مالحظات آموزش
ــود،  ــى خاصى اتخاذ ش تربيت
ــه پيدا مى كند.  همان طور ادام
ــه مدارس  ــت ك پرواضح اس
ــن از اين حيث،  ــى ژاپ ابتداي
داراى آموزش هاى اصولى ترى 
ــن رو، بايد با نظر  ــت. از اي اس
خانم لوئيس موافق باشيم كه 
ــى  ــت، نظام آموزش معتقد اس
ژاپن يكى از نمونه هاى عالى 
ــمار  به ش ــان  جه ــرورش  آموزش وپ

مى رود» [ص29].
اين تقريباً چكيده ى آن چيزى است 
ــر و نمونه هاى  ــا جزئيات بيش ت كه ب
متعدد در كتاب و در گفت وگوى اين 
ــت. خانم لوئيس  ــده اس دو مطرح ش
ــدارس ژاپن  ــه از م ــا نمونه هايى ك ب
ــا را بار ديگر به  ــل مى كند، ژاپنى ه نق
ــرمايه هاى عظيم و منحصربه فردى  س
كه در اختيار دارند، توجه مى دهد. اين 
ــر دواى، وقتى كه خانم  ــه ى دكت جمل
ــش درباره ى  ــس از پژوهش هاي لوئي
ــام آموزش وپرورش  ــاى نظ ويژگى ه
ــتايش از كار  ــخن مى گويد، در س س
ــا و گوياست: «خواهش  او، خيلى رس
مى كنم آموزش وپرورش ژاپن را دوباره 

به ژاپن معرفى كنيد» [ص111].
ــا درك بهتر و  ــاب، م ــن كت در اي
ــنايى نزديك ترى با نظام  احساس آش

فكـر  ژاپـن  معلمـان 
بچـه اى  وقتـى  مى كننـد 

مشكل دار در كالس باشد، براى كل 
كالس خوب اسـت؛ چون اگر مشـكلى 

باشـد، همه ى بچه ها مى تواننـد به عنوان 
مسئله ى كالس به آن بينديشند. مشكل يك 
دانش آموز، به عنوان مسـئله ى دبسـتان، از 
سـوى تمامى كاركنان آموزشى پذيرفته 

مى شـود و با مهارت سـعى مى كنند به 
تربيت و پرورش بچه بپردازند

پروین دولت آبادی 
(١٣٨٧-١٣٠٣)
شاعر كودك و نوجوان

در اصفهان زاده شــد و در تهران 
دوره هــای ابتدایی و متوســطه را 
گذراند و معلم شد. بازدید از یک 
را  پرورشــگاه، مســیر زندگی اش 
تغییر داد. از این رو به سرپرســتی 
پرورشــگاه  کــودکان  تربیــت  و 
پرداخت و شعرهای بسیاری برای 

آنان سرود.
بنیان گــذاران  از  دولت آبــادی 
شــورای کتاب کودک نیز بود و در 
گردآوری گنجینه ی ادبیات کودکان 
با لیلی ایمن آهی همکاری می کرد. 
شــعرهای پرویــن دولت آبادی و 
محمود کیانوش سال ها در مجالت 
پیــک چاپ می شــد و به رشــد و 
گســترش شــعر کــودک در ایران 

کمک فراوانی کرد.
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ــور  ــى ژاپن به عنوان يك كش آموزش
شرقى پيدا مى كنيم. گزارش هاى عينى 
خانم لوئيس، ما را به كالس هاى درس 
ــرد و تجربه هاى معلمان آن  ژاپن مى ب
كالس ها را در برابر ما مى گذارد. چنين 
ــى، براى هر معلم عالقه مند  تجربه هاي
ــاً دل پذير و  ــوز در ايران، قطع و دلس
ــر من، اين  ــت؛ اما به نظ خواندنى اس
همه ى آن چيزى نيست كه مى توان از 

اين كتاب آموخت.
تصور مى كنم، مهم ترين تلنگر كتاب 
پس از زدودن غبار ظاهربينى از روى 
موضوع، توجه دادن دوباره ى خواننده 
ــت. دكتر  به اندوخته هاى فرهنگى اس
ــت كه با  ــانى اس دواى نماينده ى كس

ــانه ى بيرونى و  ــدن چند نش دي
مقايسه ى آن با سال هاى جنگ 
جهانى دوم و زمانى كه خودش 
شاگرد مدرسه بوده است، به اين 
ــد كه نظام آموزشى  باور مى رس
ژاپن غربى شده است. از اين رو، 
وقتى با جزئيات پژوهش خانم 
ــود،  ــنا مى ش كاترين لوئيس آش
اعتراف مى كند: «در اين بحث ها، 
ــد كه حتى براى  نكاتى طرح ش
ــت و  ــود من هم تازگى داش خ
ــان مرا به تأمل و تفكر  شنيدنش

واداشت.»
ــم لوئيس  ــرف، خان از آن ط
ــن به  ــد: «م ــان مى كن خاطرنش
ــم درك كنم  هيچ وجه نمى توان

چرا ژاپنى ها اين قدر از اقدامات آمريكا 
ــر نمى كنم الزم  ــد مى كنند... فك تقلي
ــه ى آموزش وپرورش  ــد در زمين باش
ــكا تقليد كرد»  ــز از برنامه هاى آمري ني

[ص109].
اين پيام صريح كتاب به خوانندگان 
ــرقى مانند ايران است كه  كشورى ش
ــود از نظام هاى آموزش  بايد مراقب ب
ــيد  غربى، خصوصاً آمريكا، بت نتراش
ــد از آن ها  ــى تقلي ــه در پ و كوركوران

برنياييد.
ــه ى خانم لوئيس از دو نظام  مقايس
ــكالت  ــى آمريكا و ژاپن، مش آموزش
بى شمارى را از نظام آموزشى آمريكا 
ــان كتاب، به  ــكار مى كند. مترجم آش
ــكالت و ويژگى ها  برخى از اين مش
در مقدمه ى كتاب اشاره كرده اند. از آن 

جمله است:
ــوزش و يادگيرى در  ــگ آم فرهن

ژاپن، بيش تر بر همكارى، مشاركت و 
فعاليت گروهى تأكيد دارد، حال آن كه 
ــوزش آمريكايى، رقابت بيش تر  در آم
ــت  ــوه مى كند. ژاپنى ها كم تر دس جل
ــازى دانش آموزان بر اساس  به جداس
آزمون هاى هوش و پيشرفت تحصيلى 
مى زنند و از ترويج مدارسى كه بر اين 
ــكل مى گيرند، مى پرهيزند.  اساس ش
ولى در آمريكا، گروه بندى دانش آموزان 
بر اساس آزمون هاى تحصيلى، فرهنگ 
ــرى صورت  ــوزش و يادگي ــج آم راي
ــكا، تأكيد بر انتقال  ــرد. در آمري مى گي
بسته هاى مشخصى از دانش با توجه 
ــردى دانش آموزان،  ــه توانايى هاى ف ب
امرى مرسوم است؛ در صورتى كه در 

ــاى يادگيرى از طريق  ژاپن فرصت ه
ــورت  به ص ــوزان  دانش آم ــه ى  تجرب
ــتر قرار دارد.  گروهى مورد توجه بيش
ــه فرايندها بيش تر از نتايج  در ژاپن، ب
ــود و  ــت داده مى ش ــا اهمي و پيامده
ــش هاى كتاب درسى و معلمان،  پرس
بيش تر از چگونگى4 است تا چرايى5؛ 
در حالى كه در مدارس آمريكا، نتايج و 
پيامدها وزن سنگينى دارند و سؤاالت 
ــى و معلمان بيش تر  ــاى درس كتاب ه
ــى. در  ــت تا چگونگ ــى اس از چراي
ــتر بر فهم مسئله پا  ژاپن، معلمان بيش
مى فشارند، در صورتى كه در فرهنگ 
ــتر وقت  بيش آمريكايى،  نتيجه گرايى 
كالس، به انتقال اطالعات كتاب هاى 
ــاى معلم براى  ــى و راهنمايى ه درس
ــئله صرف  ــخ صحيح مس يافتن پاس
مى شود. ژاپنى ها مى كوشند دست كم 
در آموزش عمومى، تعادلى نسبى ميان 

ــت به وجود  پرورش قلب، ذهن و دس
ــاى اجتماعى،  ــر مهارت ه آورند و ب
ــانى6 بسيار تأكيد  زندگى و روابط انس
ــكا  ــه در آمري ــد، در حالى ك مى ورزن
ــى7 و مهارت هاى  ــرفت تحصيل پيش
ــناختى و پايه، در قالب هدف ها و  ش
فعاليت هاى آموزشى بيشتر مورد توجه 

قرار مى گيرد [ص20].
ــى كه خانم لوئيس از  ما از گزارش
آمريكا ارائه مى دهد درمى يابيم، آن ها 
ــكالت نظام آموزشى خود  متوجه مش
شده اند و نكته ى جالب اين جاست كه 
ــراغ  آن ها هم در صدد برآمده اند به س

نظام آموزشى ژاپن بروند.
ــر كتاب، به گمان من  درس بزرگ ت
ــا پيش و بيش  ــت كه م اين اس
ــاى وارداتى  ــه به نظام  ه از آن ك
سازگار نشده با نظام فرهنگى ـ 
اجتماعى خودمان بينديشيم، بايد 
بيش تر،  ــرمايه گذارى هاى  با س
ــرى در نظام  ــدوكاو جدى ت كن
آموزشى خودمان به عمل آوريم 
ــمند پنهان و  ــاى ارزش و اليه ه
مغفول مانده ى آن را هويدا كنيم 
و آن گاه در صورت نياز، بهسازى 
ــتور كار  آگاهانه ى آن را در دس
قرار دهيم. در هر حال، تغييرى 
ــورت مى گيرد،  كه از بيرون ص
به دليل آن كه به فضاى ديگرى 
تعلق داشته است، احتماالً خالى 
از خطر يا دست كم محظورات 
ــان من،  ــت. به گم ــى نيس و مالحظات
ــرى دادن به نظام  اين موضوع قابل تس
آموزشى ژاپن نيز هست. شايد بدترين 
برداشت ممكن از اين كتاب آن باشد كه 
ما بايد از اين پس نظام آموزش ايران را 

شبيه به ژاپن كنيم. 
زيرنويس

1. خانم نائومى شيميزو دكتراى خود را در سال 1383 از 
دانشگاه تهران دريافت كرده است. عنوان رساله ى او اين 
بود: «معيارهاى اخالقى در ديدگاه سعدى». او اكنون به 

آموزش زبان ژاپنى در تهران مشغول است.
2. خانم دكتر تويوكو موريتا نيز دكتراى ايران شناسى دارد. 
ــام آموزش وپرورش ايران انجام  او مطالعاتى درباره ى نظ
داده است كه از آن جمله پژوهشى است درباره ى تفاوت 

فرهنگ يادگيرى در مدارس ايران و ژاپن.
3. The Angel Foundation

4. How

5. Why

6. Social and Life Skills

7. Academic achievement

فرهنگ 
آموزش و يادگيرى در 

ژاپن، بيش تر بر همكارى، مشاركت 
و فعاليت گروهى تأكيد دارد، حال آن كه 
در آموزش آمريكايى، رقابت بيش تر جلوه 
مى كند. ژاپنى ها كم تر دست به جداسازى 
دانش آموزان بر اساس آزمون هاى هوش و 

پيشرفت تحصيلى مى زنند و از ترويج مدارسى 
كه بر اين اساس شكل مى گيرند، مى پرهيزند. 
ولى در آمريكا، گروه بندى دانش آموزان بر 

اساس آزمون هاى تحصيلى، فرهنگ 
رايج آموزش و يادگيرى صورت 

مى گيرد

محمدعلی رجایی
(١٣٦٠-١٣١٢) 

معلم رياضى، وزير آموزش 
و پرورش

در قزویــن متولــد شــد. دوره ی 
ابتدایی را در همین شهر گذراند. 
تهــران،  در  را  متوســطه  دوره ی 
هم زمان بــا کار در نیروی هوایی، 
به پایان رســاند. ســپس لیسانس 
ریاضــی گرفــت و بــه اســتخدام 
آموزش و پــرورش درآمد و دبیر 

ریاضی شد.
رجایــی در مدارس کمــال و رفاه 
تدریــس می کرد و بــا بنیاد رفاه و 
تعاون اسالمی نیز همکاری داشت. 
او مبارزی سیاسی بود و زندان های 
ســختی را تحمــل کــرد. پــس از 
انقالب، نخست کفیل و سپس وزیر 
آموزش و پرورش شد. در سال ۵۹ 
نیــز نخســت وزیر و ســرانجام در 
سال ۱۳۶۰ رئیس جمهور شد. او و 
محمدجــواد باهنر در انفجار دفتر 
نخست وزیری به شهادت رسیدند.
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ــادروان دكتر محمد خوانسارى، دبير، استاد، مؤلف و  ش
پژوهشگر تعليم و تربيت و فلسفه، در اصفهان به دنيا آمد. 
پيش از ورود به مكتب، پدر خود را از دست داد و با مادر، 
ــرت گذرانيد تا  خواهر و برادرش، دوران كودكى را به مس

آن كه به مدرســه ى ايران رفت: «چون من مدتى به مكتب 
ــودم، در كالس اول ابتدايى، روز اول معلم مرا پاى  رفته ب
تخته برد (و اين اول دفعه بود كه من تخته و گچ مى ديدم). 
ــت و  گفت گچ را بردار و بنويس: «روز براى كار كردن اس

︣ز﹝﹫﹟ ﹝﹟ ﹝︺﹙﹞︀ن︨ 

اسفندیار معتمدی
1300-1388

میرزا حسن 
رشدیه

(١٣٢٣-١٢٢٩) 
پايه گذار مدارس نوين ايران

در تبریز به دنیا آمد. نخســت درس 
طلبگی خواند و روحانی شد. سپس 
به بیروت رفت و در آن جا آموزگاری 
نوین را آموخت و روش های آموزش 
الفبا و دروس جدید مانند حســاب، 
هندسه، تاریخ و جغرافیا را فراگرفت. 
نخست در ایروان و سپس در تبریز، 
تهران و مشــهد مدارســی تأســیس 
کرد و البته همواره با مخالفت هایی 

روبه رو شد.
رشدیه از آزادی خواهان و طرف داران 
انقالب مشروطه بود. بدايه  ..التعلیم و 
کتاب درسی وطن دیلی به زبان تركی 
(برای کودکان اول دبستان) از آثار او 
به شمار می روند. رشدیه در سن ۹۲ 

سالگی در قم درگذشت.
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ــب براى خوابيدن ...» من آن را به درستى نوشتم. سپس  ش
از من خواست يك صفحه از قرآن مجيد بخوانم، كه آن را 
ــتى خواندم. معلم نوشت، او بايد به كالس دوم  هم به درس
ــط سال كه امتحان  ــتقيم به كالس دوم رفتم. وس برود. مس
به عمل آوردند، مرا به كالس سوم بردند. بنابراين، كالس 
اول را اصًال نديدم و كالس هاى دوم و سوم را هم در يك 
ــال به سال به تحصيل ادامه دادم  ــال طى كردم. سپس س س
ــم ابتدايى گرفتم. سپس در  ــال 1314 تصديق شش و در س
ــتان سعدى، سه سال اول دبيرستان را گذراندم ... به  دبيرس
سبب مضيقه ى مالى نتوانستم دوره ى دوم متوسطه را ادامه 
ــراى مقدماتى رفتم كه مقررى  دهم ... به ناچار به دانش س

ماهيانه اى به دانش آموزان مى دادند.»
ــتاد دكتر محمد خوانسارى، در دانش سراى مقدماتى  اس
ــادروانان  ــان، نزد بزرگان تعليم و تربيت اصفهان، ش اصفه
ــى و على اكبر  ــى، عباس نحوى، ملكوت بدرالدين كتاب
كازرونى، درس عشق و محبت و معلمى خواند و با اصول 
ياد دادن و ياد گرفتن آشنا شد. چون شاگرد دوم دانش سرا 
شده بود، به دانش سراى عالى تهران اعزام شد تا يك سال 
شاگردى استادان جالل الدين همايى، دكتر رضازاده مشفق 
ــمه هاى علم  و محمدتقى مدرس رضوى كند و از سرچش
ــم  ــد، ديپلم شش ــگ ايران جرعه هايى بنوش و ادب و فرهن
ــوم تربيتى»  ــفه و عل ــته ى «فلس ــتان بگيرد و در رش دبيرس
ــال تحصيلى دانشگاهى  ــتين س ثبت نام كند. در همان نخس
ــتادان واالمقام ملك الشــعراى بهار،  بود كه مورد توجه اس
عباس اقبال آشتيانى، دكتر محمد معين و دكتر على اكبر 
سياسى قرار گرفت و از آن ها و ديگر معلمان كشور چون 
ــى مهدوى، دكتر  ــيار، دكتر يحي ــر محمد باقر هوش دكت
غالمحســين صديقى و شيخ محمد حسين فاضل توتى، 
ــغلى، اخالص در كار، مكارم  «شيوه ى تدريس، وجدان ش
ــت انصاف در نمره دادن مناعت طبع و... را  اخالقى، رعاي
ــال 1323 ليسانس رشته ى فلسفه و علوم  آموخت و در س
ــد و پايان نامه ى خود  تربيتى را با احراز رتبه ى اول حائز ش
ــادروان دكتر يحيى مهدوى گذراند. «و  را به راهنمايى ش
ــتادان فلسفه ، بهترين  ــوراى اس چون [اين پايان نامه] در ش
ــاله تشخيص داده شد، استاد يك ماه از حقوق خود را  رس

به عنوان جايزه ى نقدى به بنده اعطا كردند».
ــا 1332، تمام  ــال هاى 1329 ت ــارى در س آقاى خوانس
درس هاى دوره ى دكتراى ادبيات را با موفقيت گذرانيد، اما 
ــاله ى خود كه «توصيف كيفيات نفسانى در  از موضوع رس
مثنوى موالنا»، به راهنمايى استاد فروزانفر بود، دفاع نكرد 
ــب نكرد؛ گرچه در حضور  و عنوان دكتراى ادبيات را كس
ــتادانى چون دكتر ذبيح اهللا صفا، دكتر صادق كيا، دكتر  اس
ــور داود، در باالترين حد با  حســين خطيبى و ابراهيم پ
رموز زبان فارسى آشنا شد و تبحر يافت. ولى سرانجام در 
ــه رفت و از دانشگاه پاريس دكتراى فلسفه  1337 به فرانس

و منطق را با عالى ترين درجه دريافت كرد.
ــارى هيچ گاه فارغ التحصيل نشد و تا  دكتر محمد خوانس
ــه آموختن را در خود حفظ كرد و با  ــق ب پايان حيات، عش
ــاطى كه مرحوم آميرزا عباس نحوى در  همان شور و نش
كالس اول دبيرستان سعدى اصفهان در او به وجود آورده 

و وى را برانگيخته بود، در كسب علم و كمال  كوشيد.
استاد دكتر خوانسارى هم زمان با خودسازى و باالرفتن 

ــفه، به  ــاى اخالق، منطق، ادب و فلس ــيدن به مرزه و رس
ــد. در سال  ــغول ش ــور مش آموزش وپرورش فرزندان كش
ــور درآمد و  ــتخدام فرهنگ كش ــهررى به اس 1323 در ش
ــه سال بعد،  ــتان عظيميه به تدريس پرداخت. س در دبيرس
ــى در دانشگاه تهران شد و  متصدى آزمايشگاه روان شناس
ــده گرفت و عنوان  ــى تربيتى را برعه ــس روان شناس تدري

جوان ترين مدرس دانشگاه را در 26 سالگى كسب كرد.
ــغلى موجب شد  ــور جوانى و احساس وظيفه ى ش «ش
ــراى درس خود به  ــرم و ب ــه جّد بگي ــود را ب ــس خ تدري
ــه كنم. خوش بختانه  ــت رس بود، مراجع منابعى كه در دس
كتاب هاى روان شناسى به زبان فرانسه هم در كتاب خانه ى 
دانشكده زياد بود. عده اى از دانشجويان دانشكده ى معقول 
ــتند  ــكده ى الهيات كنونى] هم كه مى خواس و منقول [دانش
دبير بشوند، در آن كالس شركت مى كردند كه اكنون خود 
ــتند؛ آقايان مهدى  ــرز و مايه ى مباهات هس ــتادان مب از اس
ــيد  محقق، عبدالمحمد آيتى، على موســوى بهبهانى، س

جعفر سجادى و ديگران».
ــراى  ــارى از 1317 كه به دانش س ــر خوانس ــتاد دكت اس
ــته شد، شب و  مقدماتى اصفهان رفت تا 1361 كه بازنشس
روز در انديشه و كار ياد گرفتن و ياد دادن بود و از آن پس 
ــق و اميد به كار ادامه داد.  تا پايان حيات پربار خود، با عش
وى از شروع كار فرهنگستان سوم، به عضويت فرهنگستان 
ــى درآمد و از اعضاى پركار آن شد و تا  زبان و ادب فارس

آخرين روزهاى زندگى، با همه ى وجود خدمت كرد.

اظهارنظر شاگردان این بزرگوار! اظهارنظر شاگردان این بزرگوار! 
استاد دكتر مهدى محقق در بزرگداشت اين استاد فرزانه 
ــارى،  ــت: «خوانس در 31 خرداد 1384 چنين گفت  و نوش
ــت كه جامعه ى  ــتادى توانا و نويسنده اى زبردست اس اس
ــتادى مى داند كه جامع  ــوه ى اس علمى ما او را نمونه و اس
ــت. او  ــن گفتار و كردار اس ميان علم و عمل و واجد حس
ــنعت فضل فروشى و علم نمايى مبراست و با آرامى و  از ش
سكوت به كارهاى علمى خود مى پردازد و هر چند گاه، به 

ناگاه اثرى علمى به دنياى علم تقديم مى دارد.»
منوچهر صانعى گفته است: «پيش از آن كه معلم منطق 
ــان  ــد، معلم اخالق بود و يكى از امتيازات بزرگ ايش باش
فضايل اخالقى بود. دانشجويان ايشان از جمله بنده، پيش 

از آن كه منطق فرا گيريم، درايت و اخالق فراگرفتيم.»

رستگاری جاویدرستگاری جاوید
زنگارى آسمان  ايــن  ــرده ى  پ زيــر  به 
خوانسارى براى  نظيرى  است  كم  بسى 

نيست  معانى  او  معانى  ز  بديع تر 
كه صرف شد همه عمرش نه نحو هميارى
مقوالتش با  مقاالت  است  روشن  چه 
جارى حق  بيان  جز  نبود  منطقش  ز 

تعليم  و  تعلم  عزيزش  عمر  عماد 
آزارى كم  او  جاويد  رستگارى  و 
رفيع مقام  گونه اش  اين  فروتنى  از  شد 
چه شاخه اى كه خميده است از گران بارى
«زبان خموش و ليكن دهان پر از عربى است»
پندارى است  سالم  منكسرش  جمع  كه 

عصمت ستارزاده
(١٣٧٢-١٢٩٠)

محقق، مترجم

در تبریــز به دنیــا آمد. تحصیالت 
همیــن  در  را  خــود  مدرســه ای 
شــهر گذراند. در رشته ی «زبان و 
ادبیات فارسی» از دانشگاه تهران 
دکترا گرفت. در شــهرهای تبریز، 
اراک، اصفهــان و تهــران دبیــری 
کرد. بانویی پژوهشــگر و مؤلف 
بود. به سبب تسلط به زبان ترکی 
استانبولی، آثار متعددی را از این 
زبان به فارســی ترجمه کرد که از 
آن میان ترجمه ی «شرح سودی بر 
حافظ» بهترین کتاب ســال ۱۳۵۰ 
شــناخته شــد. تفسیر ســودی بر 
گلســتان و شــرح کبیر انقروی بر 

مثنوی، از دیگر آثار اوست.
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باشد شايگان  گنج  ــرش  اث يكايك 
كارى كم  ــود  وج با  ــود  بُ درستكار 

باشد  بى زرى  و  بى زور  به  نه  شكايتش 
ــازارى  ب كارهاى  از  بيزار  سخت  و 
ــى ورزد م نــوع  اتباع  به  مهر  هميشه 
غم خوارى غير  نيست  او  غم زدايى  و 
او فضايل  يا  فضل  شيفته ى  كه  آن  شد 
عارى هنر  از  نيست  او  اطلس  قباى 

حريف حرف حق و دوست دار حق گويان 
جارى او  ســرور  كمالش  كمال  در  و 

را  دنيا  گانه  سه  ــالق  ط داد  ــالق  ط
پرستارى كند  ــادر  زم كه  آن  ــراى  ب
حالوت سخنش چون عسل به خوانسارست
ساالرى و  ســرورى  دهد  بيش  خداش 

بهاءالدين خرمشاهى

تألیفات استادتألیفات استاد
ــى دانشگاهى  1. منطق صورى در دو جلد. كتاب درس
كه تاكنون حدود سى بار در انتشارات دانشگاه تهران چاپ 

و منتشر شده است.
2. فرهنگ اصطالحات منطقى از انتشارات «پژوهشگاه 
ــفه كمك  ــگران فلس ــيار به پژوهش ــانى» كه بس علوم انس
ــريانى، بسيارى از همان  مى كند، زيرا مترجمان يونانى و س

اصطالحات را وارد زبان عربى كردند.

3. صرف و نحو و اصول تجزيه و تركيب، كه به چاپ 
شانزدهم رسيده است (انتشارات ناهيد).

4. منطق براى دبيرستان ها كه هم اكنون نيز متن درسى 
است.

5. ترجمه ى ايساغوجى (تأليف فرفوريوس) و مقوالت 
(تصنيف ارسطو)، چاپ مركز نشر دانشگاهى. بيش از 30 
ــفه،  ــه ى علمى و تحقيقى در موضوع هاى منطق، فلس مقال

روان شناسى و ادبيات فارسى نيز دارد.
ــه و خدمات علمى  آقاى رضا مســتوفى در زندگى نام

استاد، از انجمن آثار و مفاخر فرهنگى»، نوشته است: 
ــت كه  ــارى اين اس «از جمله خصوصيات دكتر خوانس
ــتر مى گذارد و از  آن  ــب، سر بر بس ــب ها، همان اول ش ش
طرف، صبح بسيار بسيار زود، از خواب سربرمى دارد. اولين 
چراغى كه صبح در «آپارتمان هاى سامان» روشن مى شود، 
ــت. حتى روزهاى جمعه  ــارى اس چراغ اتاق دكتر خوانس
ــتراحت مى پردازند،  ــخاص به اس و تعطيل كه معموالً اش
ــدارد. كارهاى علمى خود  ــراى او با ديگر روزها فرقى ن ب
ــد. مكرر از او  ــاعات انجام مى ده ــوالً در همين س را معم

شنيدم:
دانش او  نيابد  جويد  رامــش  كه  دلى 
افسر او  نيابد  خواهد  بالش  كه  سرى 

هرگز  خاستن  دير  از  و  خفتن  زود  ز 
ظفر ملوك  بر  نه  و  مرد  يابد  ملك  نه 
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یداهللا سحابی
(١٢٨٤-١٣٨١)
مؤسس، مربى جوانان، 

زمين شناس

در تهران متولد شــد. در سال ۱۳۱۱ 
برای تحصیل به فرانسه اعزام شد و 
پس از گرفتن دکترای زمین شناسی به 

ایران بازگشت.
مردی باتقــوا و با دیانــت بود و به 
گســترش اســالم در میان جوانان و 
دانشجویان عالقه ی بسیار داشت. از 
اقدامات مهم او تأسیس دانش سرای 
تعلیمات دینی، دبیرستان پسرانه ی 
کمــال در نارمــک و نیز دبیرســتان 
دخترانه ی کوثر در تهران بود. سحابی 
کتاب «خلقت انسان» را نیز نوشت 
کــه تحلیل علمــی آفرینش انســان 

براساس آیات قرآن کریم است.
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اشاره
متن  شده ى  مقاله،مختصر  اين 
سخنانى است كه شادروان دكتر محمد 
درست  1339 ـ  سال  در  خوانسارى 
50 سال پيش ـ در مجمعى از فضال و 
مسئوالن آموزش و پرورش يا «وزارت 
فرهنگ» آن زمان ايراد كرده است. مرور 
آن مى تواند ما را با نگاهى كه آن زمان 
به امر آموزش دين در مدارس وجود 
داشته است، آشنا سازد. اين نوشته در 
شماره ى  پرورش  و  آموزش  مجله ى 

اسفندماه 1339 چاپ شده است.
* * *

آدمى را جنبه هاى مختلف و حاالت 
و  است  گوناگون  تمايالت  و  اطوار  و 
مى توان گفت، بازگشت تمام اين جنبه ها 
و  انفعالى  ادراكى،  است:  جنبه  سه  به 

عملى.
آدمى  نفس  ادراكى،  جنبه ى  به وسيله ى 

پرده از روى مجهوالت برمى گيرد و به كشف حقايق دست 
مى يابد و علم و فلسفه را به وجود مى آورد.

اما از لحاظ جنبه ى انفعالى، چون آدمى خواهان حقيقت 
و خير و زيبايى است و به اين سه چيز عشق مى ورزد و 
گرايشى نسبت به آن ها دارد و حقايق و خيرها و جمال هاى 

نسبى و محدود، او را سيراب 
و قانع نمى كند، ناچار متوجه 
ذات حق مى شود كه حقيقت 
مطلق و جمال مطلق و خير 
تمام  مستجمع  يعنى  مطلق، 
صفات كماليه است و صفاتش 
نامحدود و نامتناهى است. پس 
با آن ذات انس مى گيرد و او 
را پرستش و ستايش مى كند 
معشوق  داراى  را  خود  و 
همه ى  منبع  كه  محبوبى  و 

كماالت است، مى داند.
از لحاظ جنبه ى عملى نيز 
آدمى بايد به يك سلسله مبانى 
و اصول و قواعدى در عمل 
مقيد و متكى باشد و احساس 
مسئوليت كند و خود را رها 
و عنان گسيخته و آزاد مطلق 
نداند و استوارترين پايه و اساس براى عمل و اخالق باز 
همان دين است. چه، به قول دكارت «سيستم هاى اخالقى كه 
بر خداپرستى مبتنى نباشد، هم چون قصرى است كه بر فراز 

گل و الى بنا شده باشد.»
پس انسان، هم از لحاظ عقل نظرى و هم از لحاظ انفعالى 
و عاطفى (يعنى هم از ناحيه ى عقل و هم از ناحيه ى دل) و هم 

﹩﹠︧︀ت د︡ر︑
زنده یاد دکرت محمد خوانساری

﹤︴ در ﹝︡ارس ﹝︐︨﹢

محمدتقی شریعتی
(١٣٦٦-١٢٨٦)

مربى جوانان، فعال مذهبى، 
نويسنده

در مزینــان ســبزوار متولــد شــد. 
تحصیــالت مقدماتــی حــوزوی را 
نزد پدر و عموی خود شــروع کرد 
و ســپس در مشهد ادامه داد. معلم 
شد و در دبیرســتان های مشهد به 

تدریس پرداخت.
در دانشــگاه مشــهد نیز به تفسیر 
قرآن و نهج البالغه همت گماشــت 
و هم زمــان «کانــون نشــر حقایق 
بــا  مقابلــه  بــرای  را  اســالمی» 
تبلیغات مارکسیستی و کمونیستی 
توده ای ها در مشــهد تأســیس کرد 
کــه البتــه چندین بار هــم در این 
راه زندانی شــد. اســتاد شریعتی با 
رویکــرد نوگرایانه به دین، فعالیت 
خود را آغــاز کرد و تأثیرات زیادی 
به جا گذاشت. وحی و نبوت، تفسیر 
نویــن، خالفــت و والیــت از آثار 
اوســت. دکتر علی شریعتی، فرزند 

او بود.

﹝﹆︀﹐ت
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از حيث زندگى عملى، به اعتقاد و ايمان به حق احتياج دارد. 
به همين جهت، بعضى آدمى را به «حيوان دين دار» تعريف 
كرده اند؛ يعنى حيوانى كه متوجه مبادى غيبى و ملكوتى و 
داراى تمايالت عالى است؛ به خالف ساير حيوانات كه تنها 
به امور محسوس و مادى توجه دارند و فقط در پى ارضاى 

شهوات پست بهيمى و حيوانى هستند.
علف و  اصطبل  كــه  جــز  ــد  ــدان ن او 
شرف از  و  ــت  اس غافل  شــقــاوت  از 

خالصه، هم چنان كه انسان را به «حيوان ناطق» يا «حيوان 
به  را  او  كرده اند،  تعريف  مدنى الطبع»  «حيوان  يا  ضاحك» 

«حيوان مذهبى و دين دار» نيز وصف نموده اند.
* * *

اهميت ايمان در زندگى آدمى و نقش آن در تحوالت 
اجتماعى و تاريخى و تهذيب و تزكيه ى نفس، بر آقايان محترم 
كه اهل فضل و دانش و مطالعه هستيد، پوشيده نيست و البته 
به خوبى متوجه و متذكر هستيد كه ايمان چگونه در آدمى 
روح نشاط و اميد و توكل و خوش بينى و خدمت به خلق و 

خيرخواهى و محبت ايجاد مى كند.
آرامش دل و سكون خاطر كه عين سعادت  مخصوصاً 
است، از راه ايمان حاصل مى شود. ترس و نگرانى و اضطراب 
و تشويش و به اصطالح «دلهره» و «دلواپسى»، همه زهرهاى 
جان گزايى هستند كه سالمت روح و سعادت آدمى را مختل 
مى سازند و ترياق اين سموم، تنها ايمان و اعتماد به حق است 

كه اَال بذكر اهللا تطمئن القلوب.
ــى ــت ــد راح ــي گـــر گـــريـــزى بـــر ام
آفتى آيــد  پيشت  ــم  ه طــرف  زان 
نيست ـــى دام  ب و  بــى دد  گنجى  هيچ 
نيست آرام  حــق  خلوتگاه  ــه  ب جــز 

دل آدمى غالباً به سبب بيم و هراس از آينده، و احتمال از 
دست دادن زخارف دنيوى، لرزان و آشفته و ناراحت است.

تأليف  در  فرانسوى،  معروف  جامعه شناس  كيم،  دور 
دقيقى  تحقيق  آمارى،  روش  با  «خودكشى»،  خود  مشهور 
درباره ى انتحار كرده و با مقايسه ى آن با ساير شئون اجتماعى، 
به نتايجى رسيده است و از جمله ى آن نتايج اين است كه در 
جامعه هايى كه مبادى دينى استوار است و مردم روحيه ى دينى 
دارند، تعداد انتحار به مراتب كمتر از جامعه هايى است كه افراد 
آن چندان پاى بند مذهب نيستند و تعليل اين امر همان است 

كه گفته شد.
دين عالوه بر اين كه از ترس و نگرانى و اضطراب مانع 
مى شود، اميد و شادى و وجد و ضعف مى آورد؛ خاصه وقتى 
اعتقاد به حق فقط اعتقاد فلسفى و كالمى نباشد، بلكه با عشق 
و عرفان و ذوق و جذبه توأم شود. يعنى پرستش حق از سر 
بيم و اميد نباشد، بلكه صرفاً از راه عبوديت و اخالص و عشق 

و محبت باشد.
گذشته از اين، دين در تهذيب اخالق و تكميل انسانيت و 
غلبه بر رذائل و متجلى شدن به فضايل، مؤثرترين عامل است 
و آثار شگرف آن را در تربيت آدمى، در هيچ يك از مكاتب و 
سيستم هاى اخالقى نمى توان ديد. مثًال چون اخالق جامعه ى 
عرب را پيش از ظهور اسالم و پس از ظهور آن با هم بسنجيم، 

حيرت و شگفتى عميقى ما را دست مى دهد. مى دانيم كه در 
جاهليت حميت و عصبيت و تبعيض هاى قبيله اى و طبقاتى 
و قتل و غارت و كينه توزى و كبر و غرور تا چه حد بود و 
چه اعمال قبيحى، از مفاخر شمرده مى شد. و آن گاه مى بينيم، 
در طى چند سال، اين مردم پراكنده ى متشتت و خودخواه، 
برادر و برابر و متحد مى شوند و اختالفات و دشمنى ها را 

به كنار مى گذارند.
اين نعمت عظما، يعنى يك دلى و يك زبانى و صفا و 
اخوت و راستى، امرى خارق العاده است و به اندازه اى اهميت 
گوشزد  مسلمين  به  كريم  قرآن  در  را  آن  خداوند  كه  دارد 
مى فرمايد و مى گويد: «واذكروا نعمه اهللا عليكم اذ كنتم أعداًء 

فالّف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً.»
اين است كه مولوى فرمود:

ــى دوي و  ــرك  ش از  خــالــى  ــادى  ــح ات
تويى و  ــا  م ــى  ن توحيد،  از  بــاشــد 
ــاد ــت ـــِل اوس آفــريــن بــر عــشــق ك
اتحاد داد  را  ذره  ــــزاران  ه ــد  ص
رهگذر در  مفترق  خــاك  هــم چــو 
كوزه گر ــت  دس ــرد  ك سبوشان  يــك 
داشت نــام  خــزرج  و  ــاوس  ك قبيله  دو 
داشت خــون آشــام  جــان  ديگر  ز  يك 
مصطفى از  كهنه شان  كينه هاى 
صفا و  ـــالم  اس نــور  در  ــد  ش محو 

و  آزادى  مرحله ى  از  مسلمين  اسالم،  تربيت  يمن  به 
برابرى و برادرى نيز گذشتند و به درجه ى محبت و احسان 
و بلكه ايثار و فداكارى كه عالى ترين درجات كمال اخالقى 
است، نايل آمدند. اين مردمى كه در جاهليت، گفته ى توماس 
هابس، متفكر انگليسى (1679-1588م) (انسان گرگ انسان 
است)، در حقشان صادق بود، پس از گرويدن به اسالم در 
اسپينوزا  گفته ى  كه  چنان شدند  و گذشت  و صفا  محبت 
انسان خداست) در حق  به  (انسان نسبت  (1677-1632م) 

آنان صادق آمد.
يكى از مسلمين گويد: خويشى از آن من در يكى از 
جنگ هاى اسالمى زخمى سخت برداشته و در ميدان جنگ 
در بين كشتگان و مجروحان افتاده بود. من جامى آب برداشتم 
و بر سر او شتافتم. وى با اين كه بسيار تشنه بود، گفت اين 
افتاده و از  جام آب را نزد برادر دينى من كه در آن سوى 
من تشنه تر است ببر. من جام آب را نزد او بردم، او نيز به 
مجروحى ديگر اشارت كرد و چون بر سر او آمدم، جان داده 
بود. پس بر سر مجروح دوم بازگشتم، او نيز شهيد شده بود. 
با شتاب خود را به سر خويش خود رساندم و ديدم او نيز به 

ياران ملحق شده است.
اين هاست نمونه هاى تربيت شدگان اسالم. يك تن مؤمن 
واقعى و عارف حقيقى، به همه ى بندگان حق به ديده ى احترام 
و قسمت مى نگرد. كم كم اين شعاع محبت از آدميان هم فراتر 
مى رود و حيوانات و نباتات و كليه ى موجودات را كه همه 

مظاهر حق و آينه ى جمال مطلق هستند، فرامى گيرد.
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم ازوست
* * *

علی اکبر 
شعاری نژاد 

(١٣٠٤)
استاد تعليم و تربيت، مؤلف

در تبریز به دنیا آمد. در ســال ۱۳۳۴ 
فارغ التحصیل رشته ی فلسفه و علوم 
تربیتی از دانش ســرای مقدماتی شد 
و تحصیالت تکمیلی را در دانشــگاه 
تهران ســپری کرد. نخست در تبریز 
تدریس می کرد و بعداً به تهران انتقال 

یافت.
تاکنون چندین کتــاب با موضوعات 
روان شناســی رشــد، روان شناســی 
یادگیــری، اصول ادبیــات کودکان و 
فلسفه ی آموزش و پرورش به چاپ 

رسانده است.
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هم چنان كه تعليم و تربيت بايد متوجه بهداشت و سالمت 
مزاج و استقامت فكر و پرورش ذوق و قريحه و حس هنرى و 
فعاليت هاى بدنى و همكارى هاى اجتماعى دانش آموزان باشد، 
يعنى بايد به همه ى جنبه هاى وجود آنان توجه كند، بايد به 
تربيت و تقويت و تلطيف حس دينى و خداپرستى و تمايالت 
اخالقى نيز اهتمام تام داشته باشد و كارى كند كه محصل، به 
اصول اخالقى و دينى، با احترام و محبت بنگرد و ايمان راسخ 
و استوار حاصل كند و خود را از هر قيد و بند و تكليفى آزاد 
و رها نداند، بلكه احساس مسئوليت كند و به پيشوايان دين 

تأسى و تشبه جويد.
و  حقيقت جويى  حس  ارضاى  و  تلطيف  از  گذشته 
خداپرستى و تربيت  مذهبى، تعليمات دينى از لحاظ كسب 
يعنى هم چنان كه  است.  اهميت  نيز حائز  معلومات عمومى 
محصل بايد از امور طبيعى و تاريخى و جغرافيايى و قوانين 
مدنى اطالعى اجمالى و كلى داشته باشد، بايد از اصول و 
فروع و احكام دين رسمى كشور خود نيز مطلع باشد. و اين 
احتياج براى ما مسلمانان، شايد بيش از ملل ديگر باشد. زيرا 
دين اسالم در شئون فردى و اجتماعى و ادبى ما نفوذ و تأثير 
كرده است و قسمت اعظم قانون مدنى ما مؤَسس و مبتنى بر 

فقه اسالمى است.
به همين نظر، تعليمات دينى در مدارس ابتدايى و متوسطه 
منظور شده است و براى دانش آموزان مسلمان، شركت در آن 

درس و گذراندن امتحانش اجبارى است. 
* * *

چيزى كه بنده مى خواهم عرض كنم و مخصوصاً روى 
آن تكيه كنم، اين است كه: برنامه ى تعليمات دينى بايد شامل 
چه مواضعى باشد و كتاب هاى تعليمات دينى به چه سبكى 

نوشته شود.
به نظر اين بنده، رعايت نكات ذيل براى تنظيم برنامه ى 

تعليمات دينى و تأليف كتب آن ضرورى است: 
برنامه و مطالب كتاب ها به نحوى باشد كه  مواد  اوالً: 
روح وحدت و يگانگى و مساوات و برابرى و بشردوستى 
را در محصلين برانگيزد و مبتنى بر بردبارى و تسامح باشد 
بايد  نكند.  تشتت  و  تفرقه  ايجاد  و  نباشد  تعصب آلود  و 
دانش آموزان را متذكر ساخت كه انبياى خدا همه شاگردان 
يك مكتب بوده اند و از يك منبع الهام و وحى گرفته اند و هر 
يك به اقتضاى زمان، خلق را به خداپرستى و تقوا و عدالت و 
راستى و امانت و صفا و دوستى و امثال آن خوانده اند. خالصه، 
دانش آموز بايد برسد به مرحله ى «النفرق بين أحد من رسله» و 
دريابد، همان نور مقدسى كه در كوه طور بر موسى بن عمران 
تجلى كرد، همان نور بر دل مسيح تافت، و باالخره همان نور 
و همان حقيقت در غار حرا بر محمد(ص)،خاتم پيغمبران، 
جلوه گر شد و گفت: «اقرأ باسم ربك الذى خلق. خلق االنسان 
من علق. أقرا و ربك االكرم. ألذى علم بالقلم. علم االنسان مالم 

يعلم.»
اطباى روحانى  و  بشر  مربيان  و  معلمان  اينان جملگى 
هستند كه براى تهذيب و ارشاد خلق مبعوث شده اند و تجليل 

و احترام آنان و پيروى از ايشان ما را فرض است.

پس قسمت عمده ى برنامه ى تعليمات دينى بايد شامل 
مطالبى باشد كه معتَقد تمام اديان و مذاهب است. مانند عقيده 
به خداى يكتا و صفات ثبوتيه و صفات سلبيه و نبوت عامه و 
عقيده به بقاى روح و مكافات پس از مرگ، و اصول اخالقى 
مانند پرهيز از دروغ و سخن چينى و تهمت و تملق و ريا و 
تقلب و كم فروشى و احتكار و خيانت، و اهتمام به صدق و 
امانت و محبت و ادب و نظافت و خدمت به خلق و امثال آن. 
كه براى هر يك از آن ها از كتب آسمانى و اخبار و احاديث، 

دستورهاى بسيار مؤثر استخراج توان كرد.
ثانياً: در اثبات صانع و حقانيت اسالم و امثال آن، كمتر 
بايد به براهين خشك منطقى و كالمى و آوردن صغرى و 
كبرى توسل جست. البته اصول عقايد بايد از روى استدالل و 
تحقيق باشد، نه تعبد و تقليد. ولى لحن آن مطالب، خاصه براى 
نوآموزان، بايد لحن خطابه باشد. يعنى مواد عقالنى و برهانى 
در قالب الفاظ خطايى درآيد و جنبه ى خطابى به خود بگيرد تا 
احساسات و عواطف را برانگيزد كه دين و ايمان هم بيشتر با 
اين جنبه ى وجود آدمى سروكار دارد. مثًال براى اثبات صانع، 

آيا داليل فلسفى بيشتر مؤثر است، يا اين اشعار: 
ــالك ــان اف ــاح ــي ــه س ـــردارى ك ـــب خ
ــد گـــرد كــعــبــه ى خــاك ــردن چـــرا گ
كشيدن؟ محمل  اين  از  مى جويند  چه 
بريدن؟ منزل  ايــن  از  مى خواهند  چه 
كيست؟ معبودشان  محرابگه  ايــن  در 
چيست؟ مقصودشان  شدن  آمد  ــن  وزي
نام؟ منقلب  ايــن  اســت  ثابت  آن  چــرا 
بيارام؟ را  اين  بجنب  را  آن  گفت  كه 
ـــردون رهــبــرى نيست ــّر گ ــر س ــرا ب م
نيست سرسرى  دانم  نقش  كاين  اين  جز 
هست دانــنــده اى  ــر  ه طبع  در  بلى 
ــده اى هست ــن ــردان ــده گ ــردن ــا گ كــه ب
پير زن  ــد  ــردان گ كــه  چــرخــه  آن  از 
گير او  از  ــده  ــردن گ چــرخ  ــاس  ــي ق

[شبسترى، 1362].
در ادبيات فارسى، بدون اغراق از اين قبيل اشعار هزاران 
هزار يافته مى شود و گنجاندن مقدارى از آن ها به تناسب سن 

دانش آموزان در برنامه و كتاب هاى دينى الزم است.
براى ايجاد ايمان راسخ به وجود خداوند، بايد دانش آموزان 
را به اسرار و عجايبى كه در طبيعت و خلقت موجودات است، 
متوجه ساخت و آن ها را به تفكر در خلقت ستارگان و زمين 
و گياه ها و حيوانات و انسان عادت داد و عظمت عالم وجود 
و خردى انسان را در برابر اين دستگاه عظيم به آنان گوشزد 
نمود. اين مطالب بايد در طى ابواب و فصول مبسوط، با بيانى 

شيوا، مطابق حقايق مسلم علمى تدوين شود.
از باب نمونه، براى آن ها مى نويسيم: «گياهان را مالحظه 
كنيد كه چه سان از تخمى خرد و كوچك به وجود مى آيند. 
دانه اى ريز يا تخمى كوچك در دل خاك گريبان خود چاك 
مى زند و پيرهن بر تن مى درد و جوانه ى لطيف و ضعيف 
آن خاك تيره را مى شكافد و با نشاط و نيرويى مخصوص 
سربر مى كشد و شاخه ها و برگ ها و گل ها و ميوه ها برمى آورد. 
شاخه خود به خود سمت نور مايل مى شود و به آن رومى آورد 

غالمحسین 
شکوهی 

(١٣٠٥)
استاد تعليم و تربيت

در بیرجند زاده شد. دوره ی دانش سرای 
مقدماتی را گذراند و در بیرجند معلم 
شد. بعداً از دانش سرای عالی تهران در 
رشــته ی «آموزش و پرورش ابتدایی» 
لیسانس گرفت و چون شاگرد اول بود، 
به سوییس اعزام شد و با دکترای تعلیم 
و تربیت بازگشت. آن گاه در مدارس و 

دانش سرای عالی به تدریس پرداخت.
شکوهی اولین وزیر آموزش و پرورش 
پس از انقالب اسالمی بود و پس از آن 
هم چون قبل در دانشگاه زادگاهش و 
دانشــگاه های تهران به تدریس ادامه 

داد.
کتاب های «مبانــی و اصول آموزش و 
پرورش» و «تعلیم و تربیت و مراحل 
آن» از تألیفات مشهور استاد هستند. 
بارها از اســتاد شــکوهی تجلیل و او 
را به عنــوان چهره ی ماندگار تعلیم و 

تربیت معرفی کرده اند.
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و برانگيزنده است و عامل شگرفى است در غلبه بر رذايل. 
مثًال آيا اگر كسى اخالق نيقوماخوس را مطالعه كند، بيشتر 
به تهذيب اخالق مى گرايد، يا اين كه مكالمات كنفسيوس يا 
آثار بودا يا زرتشت يا انجيل يا قرآن كريم را از سر ايمان و 

اخالص بخواند؟
حتى گاهى خواندن تواريخ يا دواوين شعرا يا رمان هاى 
بينوايان  يا  سعدى  بوستان  يا  بيهقى  تاريخ  مانند  اخالقى 
تا  است  مؤثرتر  اخالق  تصفيه ى  در  عمًال  ويكتورهوگو، 
مباحث اخالقى كه جنبه ى فلسفى داشته باشد. به همين جهت، 
دعوت انبيا كه با قلب و عواطف مردم سروكار داشته اند، در 
تحوالت اجتماعى و تكميل و تلطيف اخالق، بيش از هر 

دعوت و طريقه اى مقرون به توفيق شده است.
پس اخالق بايد به وسيله ى آيات قرآنى و احاديث و 
حكايات و تمثيالت و روايات و اشعار، با مثال هاى زنده و با 
عبارات مؤثر و برانگيزنده آموخته شود. شرح احوال بزرگان 
دين و راه و روش آنان در زندگى، خاصه سيرت نبى اكرم را 
كه بهترين نمونه ى يك انسان ايده آل است، بايد به تفصيل 
در كتاب ها گنجاند و دانش آموزان را به اقتدا و اقتفا به آن 

بزرگواران ترغيب كرد.
رابعاً: در قسمت فقه، قسمت عمده ى برنامه بايد شامل 
احكام عملى كه مورد احتياج همگان است، يعنى واجبات 
روزمره و عمومى مانند نماز و روزه و زكوه، و معامالت و 

امثال آن باشد.
و  دقت  دينى  تعليمات  معلمين  انتخابات  در  خامساً: 
اهتمام مخصوص مبذول شود، زيرا براى تدريس رياضيات يا 
فيزيك و شيمى، مثًال تنها دانستن آن ها براى معلم كافى است. 
اما معلم تعليمات دينى عالوه بر دانستن و احاطه به اصول و 
قواعد دينى، بايد خود به زيور ايمان و اخالص متحلى باشد 
تا از روى حرارت و ايمان و شوق تدريس كند، نه فقط به 

منظور اسقاط تكليف.
چراغى دهد روشنايى به جمع

كه سوزيش در سينه باشد چو شمع
اگر خداى نخواسته معلمى بعضى از مباحث و مسائل 
دينى را از روى ريشخند و طنز و استهزا تدريس كند، معلوم 
است كه چه نتايج شوم و غيرقابل جبرانى دربردارد و چگونه 

در متزلزل ساختن عقايد دانش آموزان مؤثر واقع مى شود.
سادساً: وزارت فرهنگ يك عده از نويسندگان خوش 
سليقه و اهل فن را به تأليف يك دوره كتاب ساده و جالب 
يك  تا  بگمارد  دين  پيشوايان  سيرت  و  زندگانى  درباره ى 
سلسله كتاب هاى جالب و دنياپسند در اين زمينه تأليف شود 

و محصلين آن ها را خارج از برنامه مطالعه كنند.
تصديق مى فرماييد كه االن كتب دينى و اخالقى كه براى 
استفاده ى محصل دبستانى يا دبيرستانى در خور و مناسب 
باشد، بسيار اندك و معدود است و هر وقت بخواهيد كتابى 
به يك دانش آموز هديه بدهيد، به خوبى اين نقيصه آشكار 
مى شود. و البته اين نقيصه هم بايد هرچه زودتر جبران شود.

زيرنويس
* اين اثر را دكتر حسن حبيبى به فارسى ترجمه كرده است (شركت سهامى انتشار، 

.(1360

و ريشه ى خود را به طرف جاهاى نمناك مى كشد و مواد 
غذايى الزم را از زمين مى مكد و آن مواد، به تمام اجزاى نبات 
مى رسد. مقطع ريشه و برگ را در زير ميكروسكوپ مالحظه 
كنيد و ببينيد چه ريزه كارى ها و حكمت ها در خلقت آن به 

كار رفته است.
چوب از  الوان  ميوه ى  دهد  كه  تواند  كه 
يا كه داند كه بر آرد گل صد برگ از خار؟
كند باز  دهن  سيراب  غنچه ى  تا  باش 
تتار ــوى  آه نافه ى  سر  چو  ــدادان  ــام ب
افروز بستان  و  نيلوفر  و  خطمى  و  خيرى 
ابصار بماند  خيره  او  در  كه  نقش هايى 

عنب  زرين  خوشه ى  از  شود  حيران  عقل 
انار ياقوت  حقه ى  از  شود  عاجز  فهم 

(سعدى)
بلى، اين همه عجايب و بدايع را نمى توان ناشى از طبيعت 
كر و كور و بى شعور دانست و بايد معترف شد كه همه، آثار 

قدرت و حكمت مدبرى است دانا و توانا.
ثالثاً: نكته اى كه در تدريس اصول عقايد گفته شد، بايد 
در تدريس اصول اخالق نيز كه جنبه ى عملى دارد، كامًال 
رعايت شود. يعنى بيان امور اخالقى و ذم رذايل و تحريض 
به فضايل، نبايد تنها جنبه ى فلسفى و استداللى داشته باشد. 
زيرا اخالق فلسفى و استداللى مانند علم رياضى است كه البته 
ايجاد يقين مى كند، اما الزام عملى ندارد و اثر آن در تهذيب 

نفس بسيار اندك است.
را  ارسطو  «نيقوماخوس»  اخالق  شخصى  وقتى  مثًال 
«اخالق  يا  ابن مسكويه،  االخالق»  «تهذيب  يا  مى خواند، 
ناصرى» را كه ترجمه گونه اى از همان تهذيب االخالق است 
مالحظه مى كند، يا «اخالق عميق و دقيق كانت آلمانى را مورد 
دقت قرار مى دهد، البته از عظمت و عمق اين سيستم هاى 
اخالقى دستخوش اعجاب واقع مى شود، ولى در عين حال، 
در تزكيه ى نفس و تهذيب باطن و غلبه ى بر شهوات، آن 
اندازه ها مؤثر نيست. در صورتى كه مواعظ و دستورهاى دينى 
و حكايات و تمثيالت و اشعار اخالقى بسيار مؤثر و مهيج 

پرویز شهریاری 
(١٣٠٥)

رياضى دان، مؤلف، روزنامه نگار

در کرمان به دنیا آمد. در دانش سرای 
مقدماتی آن شهر تحصیل کرد و سپس 
در رشته ی ریاضی دانش سرای عالی 
تهران ادامه ی تحصیــل داد و مدرک 
ریاضی گرفت. به اســتخدام آموزش 
و پرورش درآمد و معلم شــد. او، از 
دبیران برجســته ی این رشــته و نیز 

مؤلف و مترجمی تواناست.
پایه گــذاری  اوســت:  خدمــات  از 
دبیرستان های خوارزمی پسران، گروه 
فرهنگی مرجان برای دختران، تأسیس 
مدرسه ی عالی علوم اراک، سردبیری 
مجله ی سخن علمی و انتشار نشریه ی 
چیستا. شهریاری ده ها کتاب ریاضی 

نیز ترجمه یا تألیف کرده است.
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انتشار اين شماره ى  ويژه،  فرصتى پيش آورد تا ما بتوانيم پاره اى از خيل بى شمار 
معلمان برجسته ى كشور را كه از آغاز نظام آموزش و پرورش نوين كشور-يعنى از 
حدود صد و پنجاه سال پيش تا امروز- در گسترش دانش و تربيت و فرزانگى در 
اين كشور كوشيده اند، معرفى كنيم. حجم مجله حدود صد صفحه است و ما نيز صد 

معلم را براى معرفى در نظر گرفتيم. 
اما چگونه مى توان از ميان صدها هزار معلمى كه طى اين مدت در ايران به ظهور 
رسيده اند،  فقط صد نفر را، حتى از ميان برجسته ترين آن ها،  انتخاب كرد؟ تصديق 
مى فرماييد كه كارى دشوار است،  ولى به ما آموخته اند كه «آب دريا را اگر نتوان 

كشيد ....» الخ! 
اين يادداشت توضيحى است بر چگونگى اين كار دشوار.

در يك نگاه كلى، ما سه گونه معلم داريم: 
1. معلمانى كه پايگاه اوليه و اصلى آن ها كالس، مدرسه و دستگاه آموزش و پرورش 
بوده، ولى در نهايت با تالش و كوشش شخصى و ذوق و عالقه ى خود، به 
مرتبه ى چهره اى برجسته در گستره ى فرهنگ كشور ارتقا يافته اند. احمد 
آرام، محمد پروين گنابادى،  عبدالمحمد آيتى و جالل آل احمد از 

اين دسته اند.
2. معلمانى كه در بنيان گذارى مدارس ويژه، تأسيس مدرسه يا 
مجتمع آموزشى و يا گشودن راهى تازه در آموزش،  تربيت 
و ... پيشگام بوده اند. محمدحسين سعادت بوشهرى،  
محمدعلى مجتهدى، على اصغر عالمه كرباسچيان، 
شهيد بهشتى،  و پرويز شهريارى را در اين دسته 

قرار مى دهيم.
3. معلمان توانايى كه بايد آن ها را «معلمان فعال 
و موفق» ناميد و بسيارى از آن ها هم اكنون نيز در 
مدارس به خدمت اشتغال دارند و متأسفانه اغلب نيز 
اشتهار ندارند. معلمان نمونه، مؤسسان موزه هاى علوم،  مؤلفان، 
پژوهشگران، مشاوران،  مربيان پرورشى و معلمان محبوب و داراى 

فضايل اخالقى و... نيز در اين دسته جاى مى گيرند.
در گزينش اين صد نفر،  ما به دو طريق عمل كرديم. معلمان دسته اى اول را 
-كه بعضاً جنبه ى ملى دارند و تقريباً همگى به نسل پيش از ما تعلق دارند- و 
نيز پاره اى از معلمان دسته ى  دوم را خود انتخاب كرديم و معرفى بقيه را به عهده ى 
استان ها گذاشتيم. بدين منظور، طى نامه اى به مديران كل استان ها،  از آن ها خواستيم 
تعداد ده نفر از معلمان استان را كه خود به برجسته بودن آن ها اذعان دارند،  به ما معرفى 
كنند تا بتوانيم از ميان آنان، چند نفر را در ميان صد معلم قرار دهيم. خوش بختانه بيشتر 
استان ها پاسخ دادند و اينك شما حاصل كار را مالحظه مى فرماييد. اميد كه مقبول 
واقع شود. توضيح ديگرى هم الزم است. به همان دليل كه در ابتداى يادداشت بدان 
اشاره شد، امكان معرفى همه ى عزيزانى كه از استان ها معرفى شدند، در مجله وجود 
نداشت، اما معرفى نامه ى همه ى اين عزيزان - كه در شماره ى آينده اسامى آن ها درج 
خواهد شد- در دفتر مجله محفوظ است و ما به تدريج و در طى سال، در هر شماره، 

 پاره اى را معرفى خواهيم كرد.
در پايان،  از مديران كل محترم استان هايى كه به درخواست ما پاسخ دادند تشكر 

مى كنيم و براى همگى شما عزيزان معلم و خوانندگان گرامى،  آرزوى توفيق داريم.
سردبير

︀ره ی  ︀ره١٠٠﹝︺﹙﹛د︋ر ﹝︫ ﹟ا
کیومرث صابری 

(١٣٨٣-١٣٢٠)
طنزپرداز، مؤسس مجله ى 

گل آقا

در صومعه ســرای گیــالن به دنیــا 
آمــد. از دانشــگاه تهــران مدرک 
حقــوق و علــوم سیاســی گرفت 
و ســپس مدرک کارشناسی ارشــد 
ادبیــات تطبیقی نیز دریافت کرد. 
او در دبیرســتان کمــال دبیر و با 
شهید رجایی همکار بود و بعد از 
انقالب مشاور او شد. صابری ذوق 
طنزپردازی داشت و قبل از انقالب 
در هفته نامه ی فکاهی توفیق قلم 
می زد. پس از انقالب، هفته نامه ی 
گل آقا را انتشار داد که بیش از ده 

سال منتشر می شد.
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آن چه در اين صفحات مى خوانيد، سرمقاله هايى از سردبيران اسبق 
و سابق رشد معلم است. ما از همه ى اين دوستان خواهش كرده بوديم 
دريغا  بنويسند؛  شماره  اين  براى  را  ويژه اى  يادداشت   و  كنند  لطف 
كه به هر دليل،  تنها دوتن از اينان، آقاى جواد محقق و آقاى محرم 
آقازاده،  يادداشت هاى خود را فرستادند و ديگران ما را از اين لطف 
محروم ساختند. ما نيز براى اين كه مجله از قلم ديگر سردبيران محترم 
بى بهره نماند،  خود اقدام كرديم و از هر يك، سرمقاله اى را كه در 
آن زمان نوشته بودند،  انتخاب كرديم و در اين جا آورديم. با تشكر از 
آقايان محقق و آقازاده،  شما را به خواندن اين سرمقاله ها كه البته هر 

يك در حال و هواى زمان خود نوشته شده است، دعوت مى كنيم.

︣ان ﹫ ︋︣د  ︨︀ ︋︡  ︫ر

علی اصغر عالّمه 
كرباسچیان 
(١٣٨٢-١٢٩٣) 

مؤسس مدارس علوى. تهران
در تهران متولد شد. در مدرسه های 
علمیــه ی صــدر و مــروی تهــران 
تحصیالت حوزوی كرد. در خطابه و 
منبــر نیز فعال بود و در اندك زمانی 
منبرهایــش معروف شــد. عالمه از 
محضــر علمای قــم نیز بهــره برد. 
با تدوین و ساده نویســی رســاله ی 
بروجردی،  آیت الله  توضیح المسائل 
در دست یابی به احكام شرعی، كمك 

بزرگی به مردم كرد.
عالمــه كرباســچیان بــا هم فكــری 
دوستانش، نخست دبیرستان علوی و 
پس از آن، دبستان علوی و راهنمایی 
علوی و مدرســه ی نیكان را تأسیس 
و در تأســیس دبیرســتان روزبه نیز 
همکاری كرد. مردی بسیار تأثیرگذار 
بود. كتاب های وصایای استاد، حكایات 
استاد، در مكتب استاد و توصیه های 
استاد، پس از مرگ او توسط دوستانش 

و از میان آثارش تألیف شد.
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ــنا هستيم. «رشد معلم» عنوان  ــد» آش همه ى ما با مفهوم «رش
گويايى است؛ گوياى اين كه علم در جهاد مقدس خود،  راه مستقيم 
ــت. مى داند چه مى خواهد و مقصدش كجاست.  را برگزيده اس
تحركش جهت دار و آگاهى دهنده است. به سوى سرمنزل مقصود 

است و رشد و شكوفا كردن استعدادهاى نهفته را برعهده دارد.
مجله ى «رشد معلم» كه پاسخى است به اين خواست مقدس، 
ــاده كردن خط انقالب در  ــت كه به يارى معلمان در پي بر آن اس
آموزش و پرورش بشتابد: اصول و مبانى تعليم و تربيت اسالمى را 
تقويت نمايد و در افزايش دانش و مهارت هاى حرفه اى همكاران 
بكوشد تا نظام آموزش و پرورش اسالمى، بر اصل «واليت فقيه» 

در تمام ابعادش، هرچه بيشتر بنيان گيرد.
برادر و خواهر! تو خود آگاهى كه پيمودن اين راه،  چه مشكالتى 
در بر دارد. تو شاهدى كه ساليان دراز،  چه سان اين قلب جامعه ى 
ما مورد تاخت و تاز استبداد و استعمار و صهيونيسم بوده است. 
مى دانى كه اهداف و افكار آنان به چه ترفندهايى در روحيه ى اين 
ملت تزريق شده و در  اين ميان من و تو چگونه اولين هدف قرار 

گرفته بوديم. 
حال كه به پا خاسته ايم تا ريشه هاى پليد استبداد و استعمار را 
بركنيم،  بايستى خود را براى رياضتى مدام و كوششى خستگى 
ناپذير،  آماده كنيم؛  تا آن جا كه در توان و امكان داريم. «رشد معلم» 
ــه طريق حركت خود را آغاز كرده  در اين قيام و هميارى،  از س

است: 
ــت دائم به وحى الهى و  ــالم فقاهتى: برگش اول: تكيه بر اس

الگوهاى پيشوايان آسمانى.
دوم: مبارزه ى مداوم عليه تهاجمات كفر جهانى در زمينه هاى 

سياسى، نظامى و اقتصادى،  به ويژه عليه فرهنگ استعمارى. 
سوم: جست وجوى راه هاى نوى علمى و به كارگيرى روش هاى 
منطقى در جهت بارور كردن مهارت هاى علمى و فنى جامعه ى 

انقالبى اسالمى ايران.
ــترش اين سه عامل بود كه تاب  بعد از پيروزى انقالب، گس
ــان را ديوانه وار، به هر اقدامى  ــمنان ما ربود و  آن و توان را از دش
ــا گرفته تا حمله ى هوايى و  ــت؛ از توطئه هاى گروهك ه واداش
محاصره ى اقتصادى و سياسى. اما هيچ يك از اين ترفندها مؤثر 
نيفتاد. دشمن از مقابله ى رويارو درمانده و ناتوان شد، الجرم تير 

آخر را از تركش كشيد...
دو سال پيش،  در چنين ايامى، دشمن زبون با بمباران فرودگاه ها 
و شهر هاى بى دفاع ما،  جنگ تحميلى را آغاز كرد؛  غافل از روحيه ى 
ــتقامت و ايثارگرى اين امت شهيد پرور. صدام، اين مترسك  اس
آمريكايى،  چنان شكست فاحشى خورد كه هم اكنون اربابانش نيز 

اميد برپايى او را از دست داده اند.
... اينك موج انقالب هم چنان پيش مى رود. اما همكار عزيز! 
 موفقيت نهايى ما در گرو پياده كردن فرهنگ انقالب است؛ آن هم 
با سرمايه هاى انسانى و معنوى،  و صبر و تحمل ايوبى، كه هم از 

صفات برجسته ى توست و هم در توان تو.
ــماره از «دوره ى آزمايشى» رشد معلم،  شاهد  انتشار اولين ش
حركت ما به سوى توست. قدم ها مؤثر،  اما محتاط برداشته شده و 
يقيناً طى كردن اين راه بدون كمك و يارى تو مشكل است. «رشد 
معلم» مشتاقانه پذيراى همكارى در زمينه هاى گوناگون به ويژه 
مقاله، خاطره ، داستان، تحقيق و نظرات توست. خداوند يارت باد.

︡ آ︾︀ز ︫ر
دكرت محسن خلیجی 
• نخستین رسدبیر

رشد معلم، شامره ی ۱، مهر ۱۳۶۱

سید محمد 
فرزان

(١٣٤٩-١٢٧٣) 
معلم، عالم دين و ادب، 

رئيس فرهنگ
در بیرجند متولد شد. به استخدام 
وزارت فرهنگ درآمد و ســال ها 
در مدارس سیســتان و بلوچستان، 
خراســان و بوشــهر تدریــس کرد 
و چنــدی نیــز رئیــس فرهنــگ 
شــد. ارتبــاط عاطفی شــدیدی با 
شــاگردانش داشــت. سیدحســن 
تقی زاده وقتی نوشته ای از فرزان 
را در نقد کتاب های درسی خواند 
بــه صالحیــت او واقــف شــد و 
دستور داد فرزان به تهران انتقال 
یابد. فرزان در تهــران به تدریس 
در دانشــکده ی الهیــات و ادبیات 
به عنــوان  بــه زودی  و  پرداخــت 
مردی دانشــمند و فرزانه شناخته 

شد.
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ظاهراً كسى منكر اين نيست كه در هر آموزشگاه -از دبستان گرفته تا دبيرستان- عده اى از دانش آموزان 
دچار ناراحتى هاى عاطفى، اختالالت رفتارى و انحرافات اخالقى هستند. متأسفانه هنوز بعد از ده سال 
كه از فعاليت هاى صادقانه و توان  فرساى مربيان تربيتى مى گذرد، به داليل گوناگون، آمار دقيقى از انوع، 
فراوانى و شيوع اين مشكالت به تفكيك سن،  جنس و منطقه نداريم. اما اگر به گزارش هاى پراكنده ى 
ستادهاى تربيتى در سال هاى اخير، نگاهى اجمالى بيندازيم، اين عناوين بيش از همه به چشم مى خورد: 
ــگرى، كم رويى،  بى توجهى به درس،  اضطراب، دزدى، انزوا طلبى، فرار از مدرسه،  دروغ گويى،  پرخاش
افسردگى،  انحرافات غريزى، آوردن كتاب ها و لوازم و عكس هاى ممنوع به مدرسه، خيال بافى افراطى، 
وابستگى شديد به معلمان و دوستان، به هم زدن نظم كالس، هراس از مدرسه، وسواس، شب ادرارى، 
رفتارهاى نمايشى و هيستريك، تعارض ، سيگار كشيدن و گاه هم استعمال مواد مخدر. با آن كه فهرست 
ــود  و هر مدير با تجربه ى آموزشگاهى،  رفتارهاى غيرعادى دانش آموزان،  به موارد باال محدود نمى ش

مى تواند مشكالت ديگرى را به آن بيفزايد، اما دو نكته ى مهم مورد قبول همه ى صاحب نظران و كارشناسان مسائل تربيتى است: 
1. مدرسه، عامل اصلى شكل گيرى اختالالت رفتارى و اخالقى نيست. به قول يكى از علماى تعليم و تربيت: «هر دانش آموز، 

خانواده ى خود را به مدرسه مى آورد.
كودك، محصول تربيت غير رسمى مؤثر و مستمر خانواده است. مسلماً فرزند يك معتاد زندانى، «آسيب پذيرى» 

بيشترى از فرزند يك معلم آگاه و شايسته دارد. حال كه صحبت از آسيب پذيرى به ميان آمد، خوب است به 
فرمول ساده و پرمعنايى كه روان شناسان معاصر به آن رسيده اند،  اشاراتى كوتاه داشته باشيم: بيمارى روانى= 

آسيب پذيرى× استرس
آسيب پذيرى به خصوصيات هر فرد و توانايى هاى او مربوط است. آمادگى هاى ژنتيكى براى بروز 
بيمارى ها،  ناهنجارى هاى مادرزادى، صدمات مستقيم اعصاب مركزى و ضعف هاى ديرپاى جسمانى، 

باعث افزايش آسب پذيرى مى شوند.
ــترس مى توان گفت،  عاملى است كه جريان عادى زندگى را به هم مى زند و تغيير  در تعريف اس
ــرايط آن، حداكثر بازدهى را از خود بروز مى دهد و بدون  مى دهد؛ جريانى كه موجود زنده تحت ش
نشان دادن واكنش هاى ناسازگارانه،  از استعدادها و توانايى هايش براى رسيدن به مطلوب بهره مى جويد. 
اعتياد يكى از والدين،  مرگ يك عزيز، شكست تحصيلى و جدايى پدر و مادر، از آشناترين و شديدترين 

استرس هاى برخى كودكان جامعه ى ما هستند؛ البته با توجه به همين فرمول.
مدرسه مى تواند در مواردى خاص، استرس زا باشد. تحقير و تنبيه دانش آموز،  اخراج حتى موقت از 

مدرسه،  وجود مسافت طوالنى بين مدرسه و خانه،  كالس هاى شلوغ، و كمبود امكانات آموزشى و بهداشتى،  
جزو اين فشارها و تنش ها هستند.

اما در اين جا نيز با كمى دقت درمى يابيم، كه غير از رفتار اولياى مدرسه، مشكالت ديگر به دستگاه عظيم آموزش 
و پرورش و يا دقيق تر بگوييم، به كمبودهاى كلى مملكت برمى گردد.

2. درست است كه درمان و اصالح بيما رى ها و بزهكارى هاى موجود ضرورى است و براى رسيدن به آن برنامه اى 
روشن و علمى و همه جانبه الزم است، اما فراموش نكنيم كه سرمايه گذارى جدى و درازمدت، بايد متوجه «بهداشت روانى» 

باشد. نه تنها ما -كه در سراسر كشور 55 ميليونى خود، [در سال1361] حدود 200 روان پزشك و حداكثر 50 نفر دكتر و فوق ليسانس 
روان شناسى بالينى و تعداد كمى متخصص مشاوره ى مددكارى داريم و براى چهارده ميليون دانش آموز، به تعداد انگشتان يك دست،  روان شناس 
كارآزموده و حتى يك درمانگاه ويژه نداريم- نمى توانيم همه ى امكانات خود را صرف درمان كنيم، بلكه كشورى نظير آمريكا -كه طبق آخرين 
آمار،  حدود 5000 متخصص روان شناس بالينى و با درجه ى دكترا و صدها بيمارستان مجهز دولتى و هزاران كلينيك روان درمانى خصوصى 

دارد- نيز  اعالم كرده است كه امكانات موجودش كفايت امر درمان را نمى كند. 
عالوه بر كمبود امكانات، نكات زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرند: 

* درمان اختالالت روانى در مقايسه با بهداشت روانى، پرخرج تر، طوالنى تر و ناقص تر است.
* اغلب درمانگران به بيماران خود با ديده ى تبعيض مى نگرند و بعد از مدتى افراد خاصى را مى پذيرند.

* تعدادى از بيماران، شكايت از نارحتى هاى خود،  مراجعه ى مكرر به درمانگر و بسترى شدن در بيمارستان را به عنوان «شيوه ى زندگى» 
انتخاب مى كنند و حاضر به تغيير آن نيستند. 

ركن اصلى بهداشت روانى، پيش گيرى است. از نظر مردم عادى كه قبول دارند كه «يك جو پيش گيرى بهتر از صد خروار درمان است»، 
پيش گيرى، متوقف كردن بيمارى است در آغاز راه، يعنى همان كارى كه در مورد امراض جسمانى، از طريق واكسيناسيون انجام مى گيرد. اما 
كارشناسان بهداشت روانى، تعريف دقيق تر و جامع ترى از پيش گيرى دارند. جرالد كاپالن، يكى از پيشگامان اين قلمرو، سال ها قبل پيش گيرى 

را به سه مرحله يا سطح تقسيم كرده است: 

حبیب اهللا 
فضائلی

(١٣٧٦-١٣٠١)
استاد بزرگ خط

در ســمیرم اصفهــان متولــد شــد. 
خوش نویسی هنر موروثی خانوادگی اش 
بــود کــه آن را نــزد پــدر و دایی اش 
فراگرفت. به شوق آموختن علوم دینی 
به اصفهان رفت و صرف و نحو و منطق 
و فقه را در حوزه ی اصفهان آموخت و 
در دانشگاه اصفهان نیز رشته ی ادبیات 
فارسی را خواند. ســی سال تدریس و 
تألیف و تحریر کرد. کالس هــای آزاد 
خوش نویسی را در اصفهان بنیاد نهاد و 
کتاب هایی در این زمینه منتشر ساخت. 
نوشــتن قرآن کریم (با چاپ نفیس)، 
و تألیف اطلس خــط از کارهای مهم 
اوست.از کارهای او خوش نویسی «آیه ی 
گنج نــور» و «گنجینه االســرار» عمان 
سامانی قابل ذکر است. هم چنین پاره ای 
از کتیبه های مســاجد و خوش نویسی 
ضریح های معصومین و امام زادگان در 

ایران و عتبات از کارهای اوست.
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︡ا︫️ روا﹡﹩ ︋
دكرت محمود گلزاری

• رسدبیر در سال های ۱۳۶۱-۱۳۶۹
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1. تنظيم برنامه هايى به منظور كاهش عوامل و شرايط بيمارى زا.
در اين برنامه، هدف اساسى، افراد بيمار نيستند،  بلكه كل جمعيت مورد توجه قرار مى گيرند و تالش مى شود كه با دادن امكانات و آموزش هاى 

الزم، از وقوع بيمارى هايى كه احتمال بروز آن ها بيشتر مى رود، جلوگيرى به عمل آيد.
نوع امكانات و آموزش ها را «عوامل خطرزا» يا ريسك فاكتورها تعيين مى كنند. مثالً اگر تحقيقات نشان دهد (همان گونه كه نشان داده است)
كه فقر، شكست تحصيلى، بيمارى، مرگ يكى از والدين، طالق، اعتياد يكى از نزديكان، جمعيت زياد خانواده،  محروميت عاطفى،  دوستان 
بد، محله ى آلوده و اختالفات خانوادگى در زندگى دانش آموزان بيمار و مسئله دار بيشتر و نمايان تر بوده اند،  همين ها، عوامل خطرزا به حساب 
مى آيند و بايد برنامه هاى پيش گيرى مرحله ى  اول را معطوف به اصالح وضع زندگى دانش آموزانى كرد كه در معرض اين عوامل قرار دارند. 
آموزش هاى تربيتى و كارساز به معلمان، مديران، مربيان و بخصوص والدين، بايد بر مبناى شناخت دقيق عوامل خطرزا و مكانيسم شكل گيرى 
اختالفات صورت گيرد. همين جا يادآور شويم،  متأسفانه به جاى چنين آموزش هاى اصولى و مبتنى بر پژوهش هاى علمى، در مراكز تربيت معلم،  

كالس هاى ضمن خدمت و جلسات آموزشى انجمن اوليا و مربيان سخت خالى است. 
اگر نمى توانيم عالج واقعه را قبل از وقوع بكنيم،  اگر دست اندركاران مستقيم مسائل تربيتى با بروز هر پيشامد تلخ و مشخص شدن 
هر مشكل و انحراف خود را مى بازند و بدتر از آن دست به اقداماتى مى زنند كه مسئله را بغرنج تر مى كند،  به اين خاطر است كه 

برنامه اى دقيق و علمى براى پيش گيرى مرحله ى اول نداريم.
2. تشخيص به موقع عالئم و تحت كنترل درآوردن سريع بيمارى ها.

براى تحقق پيشگيرى در اين مرحله، بايد افرادى مشخص، دوره هاى آموزشى منظم و چندساله اى را ببينند 
تا بتوانند با آگاهى كامل،  هم در شناخت دقيق دانش آموزان مشكل دار و هم در اصالح رفتار آن ها،  گام هاى 

مؤثرى بردارند.
ــجم و حساب شده اى صورت نگرفته  ــفانه در اين زمينه نيز تا به حال اقدامات منس متأس
ــن كار نديده اند. به  ــگر ما حتى آموزش هاى مقدماتى را براى اي ــت. مربيان تربيتى تالش اس
ــردگى و يك «بيش فعالى»  ــه گيرى ساده،  به افس ــت كه مى بينيم يك گوش همين خاطر اس
ــيگار كشيدن از روى خودنمايى،  ــخص، به شكست تحصيلى و روان نژندى،  و يك س مش

به  اعتياد منتهى مى شود.
3. محدود كردن مدت بيمارى ها و جلوگيرى از تشديد آن ها.

در اين مرحله است كه بايد بكوشيم بيمار دچار از كارافتادگى نشود و هر چه زودتر به 
جمع انسان هاى سالم برگردد.

ــت روانى، بايد با تأكيد بر مراحل اول و  ــت، سرمايه گذارى اصلى ما،  در بهداش بديهى اس
دوم پيش گيرى صورت گيرد. مهم ترين و فورى ترين اقدامات در اين مورد عبارت اند از:

1. مشخص كردن مشكالت تربيتى و روانى، به مدد پژوهش هاى زمينه ياب دقيق و سريع.
ــتر در معرض بيمارى، انحراف و بزهكارى قرار  2. تعيين عوامل خطرزا و دانش آموزانى كه بيش

دارند.
3. آموزش دادن منظم و سيستماتيك به خانواده ها،  معلمان و دانش آموزان از راه هاى گوناگون.

4. سروسامان دادن به وضعيت امور تربيتى و اجراى طرح گرايشى شدن وظايف. 
5. تحرك بخشيدن به فعاليت هاى انجمن هاى اوليا و مربيان.

ــت به بهانه ى تالقى هفته ى بهداشت روانى با هفته ى پيوند،  اين حقيقت تلخ را يادآور شويم كه متأسفانه  ــبت نيس بى مناس
ــت اندركاران آن،  در طول سال هاى انقالب اسالمى، كارامدى مؤثر و  ــن نيت و تالش دس انجمن اوليا و مربيان،  با وجود حس

مورد انتظارى نداشته است. 
بسنده كردن به انتشار ماه نامه ى پيوند، كه غالباً  مطالب آن ارتباط دورى با مسائل مورد ابتالى خانواده ها دارد. منتشر كردن 
ــات معدود آموزش تعداد كمى از مادران، آن هم در تهران،  نمى تواند راضى كننده و  چندجلد كتاب تربيتى و برگزارى جلس

بيانگر رسالت خطير اين انجمن باشد.
ــيس درمانگاه،  به آموزش پدران و  ــت روانى مزاياى فراوانى بر درمان دارد، بايد قبل از جذب متخصص و تأس اگر بهداش

مادرانى پرداخت كه به حكم محبت فطرى به فرزندان خود، از انگيزه اى قوى براى يادگيرى و اصالح رفتار برخوردارند.
ــازى [كشور پس از جنگ]،  با توجه به ضرورت و اهميت بهداشت روانى و با كمك گرفتن از  ــت در دوره ى بازس اميد اس
ــه تدوين كنيم و ميليون ها نهال خرم و بالنده ى انقالب  ــن در اين زمين صاحب نظران مجرب بتوانيم، برنامه اى اصولى و روش

اسالمى را از گزند آفت هاى مختلف روانى و اخالقى مصون نگه داريم.
رشد معلم، آبان 1368

عبدالعظیم 
قریب

(١٣٤٤-١٢٥٨) 
معلم و استاد آموزش زبان 

فارسى

در َگَرکان آشتیان زاده شد. مقدمات 
زبان فارسی و عربی را در زادگاهش 
آموخــت. بــه تهــران رفــت و پس 
از فراگیــری نجوم، اصــول، منطق، 
حکمت و زبان فرانسه، در مدرسه ی 
علمیه ی تهران تدریس کرد و بعدها 
در دارالفنــون، دانش ســرای عالی و 
دانشــگاه تهران، شــاگردان بسیاری 
پرورش داد. ۶۰ ســال از عمر قریب 
به تدریس گذشــت. تدوین و تنظیم 
نخستین دســتور زبان مدون فارسی 
ازجمله آثار اوست که بیش از نیم قرن 
در مــدارس و دانشــگاه ها تدریــس 

می شد.
تصحیح و حاشیه نویسی کلیله ودمنه، 
گلستان و بوســتان از دیگر آثار این 

استاد است.
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از سال هاى دور كودكى، نوشتن و معلمى را دوست داشتم. 
ــاى كوچه مان را جمع  ــدم، گاهى بچه ه ــى كه بزرگ تر ش كم
ــكوهاى محله مى نشاندم و  مى كردم و روى پله هاى خانه يا س

چوب به دست، مثًال درس مى دادم و درس مى پرسيدم.
ــوان كه بودم، مبصرى كالس را نوعى معلمى مى ديدم  نوج
ــيدم. ولى  و به آن عالقه مند بودم، اما هيچ گاه به اين آرزو نرس
ــتم، انشاهايم دست به دست مى گشت و  چون خوب مى نوش
گاهى براى خواندن انشا به كالس هاى ديگر دعوت مى شدم و 
نوشته هايم را با تكان دادن سر و دست و تغيير لحن، با حركاتى 
معلمانه مى آميختم و اداى معلمانى را درمى آوردم كه ديده بودم 

يا دوست داشتم.
ــتان، يكى از مسئوالن مدرسه كه شوق مرا  در دوره ى دبيرس
به معلمى شنيده و سخن رانى ام را در يكى دوتا از كنفرانس هاى 
كالسى ديده بود، گاهى كه معلمى دير مى كرد يا غايب بود يا 
زودتر مى رفت، مرا به كالس هاى پايين تر مى فرستاد و لحظات 
ــيرينى را برايم رقم مى زد. تابستان سال آخر دبيرستان هم به  ش
عشق معلمى در يك اردوى دانش آموزى- دانشجويى استانى 
شركت كردم و موفق شدم به صورتى رسمى تر در يك كالس 
چند پايه ى دبستانى كه به كالس هاى تجديدى- تقويتى معروف 
بود،  به بچه  هاى تويسركانى درس بدهم. چه كيفى مى كردم وقتى 

بچه ها دوره ام مى كردند و آقا اجازه،  آقا اجازه مى گفتند!
به دليل همين عالقه بود كه بعد از گرفتن ديپلم ادبى، يكراست 
به يكى از مراكز تربيت معلم رفتم تا رسماً معلم بشوم. معلمى 
براى من شغل نبود،  آرمانى بلند بود براى تعليم و تربيت نسلى 

كه فكر مى كردم چنان كه بايد جدى گرفته نمى شود.
معلمى دروه ى ابتدايى ارضايم نكرده بود. حرف هايى داشتم 
ــرف ديگر، تصورم  ــر مى كردم بچه ها نمى فهمند. از ط كه فك
ــده اند كه ديگر  ــتانى ها هم آن قدر بزرگ ش اين بود كه دبيرس
شخصيتشان شكل گرفته است و من قادر به تغييرشان نيستم. 
ــوم و با  براى همين تصميم گرفتم معلم دوره ى راهنمايى بش
بچه هايى سروكله بزنم كه نه آن قدر كوچك اند كه نتوان حرف 
ــان داد.  ــان زد و نه آن قدر بزرگ كه نتوان تغييرش جدى برايش
ــود و هم معلم دوره ى راهنمايى  يعنى هم معلمى ام انتخاب ب
ــدنم انتخابى. به همين دليل، در كنكور هيچ دانشگاهى هم  ش
شركت نكردم، چون مى ترسيدم اگر ليسانس بگيرم، مرا بفرستند 

دبيرستان و ديگر نتوانم معلم نوجوانان باشم.
آن وقت ها نمى دانستم كه دوره ى دبيرستان هم جزئى از همان 
دوره ى نوجوانى است و روان شناسان آن را به نام نوجوانى دوم 

مى شناسند. بگذريم. 
ــتم و معلمان را هم. اما  ــت داش مى گفتم كه معلمى را دوس
معلمان شاعر و نويسنده يا محقق و مؤلف و هنرمند،  در نظرم 

محمود کیانوش 
(١٣١٣)

معلم، پيشگام شعر كودك 
و نوجوان

در مشــهد به دنیا آمــد. در تهران 
به مدرســه ر فت و پــس از اتمام 
دوره ی دانش ســرای مقدماتی، به 
آمــوزگاری روی آورد و هم زمان 
به مقاله نویسی، ترجمه و سرودن 
شعر پرداخت. وی بعداً با مجالت 
پیک همکاری کرد و اشعار بسیاری 
برای کــودکان و نوجوانان در این 
مجالت منتشر کرد. از آثار اوست: 
شــکوفه ی حیرت، بچه های جهان، 
شــعر به شــعر؛ هم چنین اســت 
داستان های حســن کاکل و سگش 
و نامه ای که برنگشت. کیانوش از 
سال ۱۳۵۵ تاکنون مقیم انگلستان 

است.

خاطره اى از 
جواد محقق 
سردبير در سال هاى 1369-1381

︀ر ﹎︡﹡︀ آن ︀د ﹝
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ارج و قربى ديگر داشتند و همواره ياد و نام و آثارشان را گرامى 
ــتم و دنبال مى كردم. يعنى در همان سال ها،  بسيارى از  مى داش
ــناختم و الاقل يكى دو كتابشان  معلمان اهل قلم ايران را مى ش

را خوانده بودم.
ــال 1369 كه براى ثبت نام و ادامه ى تحصيل در يكى  در س
ــتانم سيدمهدى شجاعى و  ــگاه ها به تهران آمدم، دوس از دانش
محسن چينى فروشان مرا براى سردبيرى ماه نامه ى رشد معلم به 
دفتر انتشارات كمك آموزشى دعوت كردند،  اما به دليل عالقه ام 
ــتدالل آقاى  به تدريس ابتدا نپذيرفتم؛ ولى بعد با توضيح و اس
دكتر حداد عادل،  رياست وقت سازمان پژوهش كه سردبيرى 
مجله را هم معلمى از نوع مكاتبه اى اش مى دانست، قبول كردم و 
آن چنان در كار غرق شدم كه كم كم عطاى ادامه ى تحصيل را هم 
به لقايش بخشيدم و تمام وقتم را صرف رشد معلم و همكارى 

با ديگر مجالت كردم.
از همان ابتداى سردبيرى در رشد معلم، تصميم گرفتم مطلبى 
ــته  ــرط زير را داش را در مجله چاپ نكنم،  مگر يكى از دو ش

باشد:
يا اثر معلمان باشد يا درباره ى معلمان. راستش را بگويم كه 
نمى دانستم اين پيش شرط شخصى، چه قدر در استفاده از انبوه 
آثار موجود در عرصه هاى گوناگون فرهنگى دستم را مى بندد؛ 
 و كارم را،  آن هم در آغاز راه،  مشكل مى كند. اما به هر حال، با 
پررويى تمام روى قولى كه به خودم داده  بودم، ايستادم و قدم 

به قدم پيش رفتم.
و چنين بود كه در كنار ديگر بخش هاى جديد مجله، طرح 
گفت وگو با معلمان مؤلف و شاعر و نويسنده و هنرمند را ريختم 
و از همان شماره هاى نخستين در اولين دوره ى سردبيرى،  برايش 
تالش كردم و با شناختى كه در طول سال ها مطالعه از معلمان 
ــرح حال و فهرست آثار نزديك به  اهل قلم پيدا كرده بودم، ش
دويست تن از همكاران فاصل و هنرور و دانشمند را به صورت 
مصاحبه يا زندگى نوشت، تهيه و تدوين و در طول سيزده سال 
ــر كردم. اين مطالب، مخصوصاً گفت وگوها كه  در مجله منتش
ــر مى شد، در همان سال هاى اوليه  با عنوان «ياد ماندگار» منتش

مخاطبان بسيار يافت و عالوه بر همكاران،  كسان ديگرى از ساير 
اقشار را هم به مطالعه ى خود خواند.

ــال ها، عالوه بر همكاران، شخصيت هاى علمى و  در اين س
ــى، نمايندگان مجلس، كارمندان نهادها و  ادبى، مقامات سياس
سازمان هاى غيرآموزشى هم به صورت شفاهى و مكتوب اظهار 
ــدن اين  ــتار ادامه يا كتاب ش لطف و محبت مى كردند و خواس
گفت وگوها بودند. كسانى كه نمى دانستم مجله كجا و چه طور 
ــان مى رسيد؛  چون نه آن ها معلم بودند و نه ما پخش  به دستش

كيوسكى داشتيم!
جالب ترين نكته اين كه در اين سيزده سال، اظهار نظر،  نامه يا 
تلفنى را از سوى مقامات رسمى آموزش و پرورش در ارتباط با 
اين گفت وگوها نه ديدم و نه شنيدم! تنها آقاى دكتر حداد عادل،  
ــازمان پژوهش در آن سال ها بود كه ارزش اين كار  رياست س
ــتى مى فهميد و همواره صاحب اين قلم را به خاطر  را به درس
آن ها،  به زبان و عمل مى نواخت و از نام ها و چهره هاى در نوبت 
مى پرسيد و خود نيز يكى از گفت وگوها را سامان داد و همراه 
شد و در كمال تواضع، به خانه ى معلمى پير و گوشه گير (آقاى 

راسخ افشار) آمد و عواطف بسيارى را برانگيخت.
ــازمان پژوهش، همواره پى گير  بعدها نيز، پس از رفتن از س
ــه را به  ــارات مدرس اين گفت وگوها بود و هم او بود كه انتش

حسین 
گل گالب

(١٢٧۶-١٣۶٣)
گياه شناس، شاعر، مؤلف، عضو 

فرهنگستان زبان فارسى
 در تهــران متولد شــد و در مدارس 
علمیــه و دارالفنون تحصیل کرد. به 
کار موسیقی پرداخت و شعر سرود. 
«ای ایــران» را هنگام اشــغال ایران 
توســط متفقین ســرود. گل گالب از 
نخستین مؤلفان کتاب طبیعی برای 
مــدارس اســت. کتاب هایــی نیز در 
رشته ی جغرافیا و طبیعی تألیف کرد. 
در دانشگاه تهران مسئول تحقیقات 
علمی گیاه شناســی بــود و از زمان 
تأسیس دانشــگاه تهران، به تدریس 
در آن اشــتغال داشــت. وی عضــو 
فرهنگستای زبان نیز بود و مشغول 
کار تنظیم «فرهنگ نامه ی بیولوژی و 

گیاهان ایران» بود که درگذشت.
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ــامل  ــردن گفت وگوها توصيه كرد و جلد اول  آن،  ش كتاب ك
ــال 1376 با  ــور، در س ده گفت وگو با معلمان صاحب نام كش
صفحه آرايى ويژه منتشر شد. قرار بود جلدهاى بعدى هم به 
ــوند. دريغا كه گرفتارى هاى من و درغلتيدن  ترتيب منتشر ش
ــه به حوزه ى نشر كتاب هاى كمك درسى و  انتشارات مدرس
كمك آموزشى، انگيزه ى هر دو طرف را براى چاپ جلدهاى 

بعدى كتاب از بين برد.
ــده براى آن  ــه ويژگى  هاى چهره هاى انتخاب ش □ از جمل

گفت وگوها مى توانم به موارد زير اشاره كنم: 
ــى كلمه،  ــراد، به معناى آموزش و پرورش ــه ى آن  اف 1. هم
معلم بودند و اگر احياناً در دانشگاه هم درس مى دادند، در كنار 
معلمى يا پس از بازنشستگى از آموزش و پرورش بود؛ با دو سه 
استثنا كه آن ها هم بيش ترين سال هاى خدمتشان را در آموزش و 

پرورش گذرانده بودند.
ــاعر، نويسنده، محقق، مؤلف يا هنرمند بودند و  2. همه ش
ــده  ى زيادى داشتند. دو سه استثناى موجود هم،  آثار چاپ ش
معلمان شاخصى بودند كه فعاليت هاى غير قلمى شان چيزى از 
آثار قلمى ديگران كم نداشت و چهره هاى تأثيرگذارى در سطح 

ملى يا استانى به شمار مى آمدند.
3. مجموعه آثار ايشان، از نظر كميت و كيفيت در حد و به 
گونه اى بود كه مى توان آن ها را در عداد چهره هاى علمى، ادبى،  

يا هنرى كشور به حساب آورد.
4. بسيارى از آنان،  در ميان اهل كتاب و مطالعه، اگر چه به 
عنوان شاعر و نويسنده يا مؤلف و هنرمند شناخته شده بودند،  
اما تا قبل از اين گفت وگو ها وجه و وجهه ى معلمى ايشان غالبًا  

مغفول و ناشناخته بود.
ــيارى از اين معلمان اهل قلم، با همه ى دانش و  5. پاى بس
توانشان در حوزه هاى گوناگون،  به ندرت به مطبوعات كشورى 
و صدا و سيما كشيده شده بود و غالباً براى نخستين بار بود كه 

در گفت وگويى شركت مى كردند.
6. بيشتر اينان سال هاى بازنشستگى و سال خوردگى خود 
ــان چند ماه يا چند سال بعد از  را مى گذراندند و پاره اى از ايش
چاپ مصاحبه، روى در نقاب خاك كشيدند و گفت وگوى من 

با آن ها تنها گفت وگويى است كه از آن ها برجاى مانده است.
7. اغلب آن معلمان ارجمند، حتى در ميان همكاران جوانشان 
هم ناشناس بودند و بدتر آن كه بيشتر مسئوالن شهر و ديارشان 
هم به درستى،  و گاه اصًال، ايشان را نمى شناختند! همين باعث 
ــورت كنند يا از توان  ــده بود كه در كمتر كارى با اينان مش ش

علمى، ادبى و هنرى شان بهره بگيرند.
8. اين نام آوران - جز تنى چند- در ميان آثار كثيرشان، به 
ندرت اثر يا آثارى در حوزه ى كتاب هاى كمك درسى و بازارى 
داشتند و نوشته هايشان عموماً در حد و نوع خود، اثرى فاخر و 

ارزشمند بود و البته هنوز هم هست.
ــيتى(زن و  ــگاه مى كنم،  مى بينم تنوع جنس ــون كه ن 9. اكن
مرد)، پراكندگى جغرافيايى (از مناطق مختلف كشور) تفاوت 
تحصيلى (رشته هاى گوناگون دانشگاهى و حوزوى)، اختالف 
ــتره ى كارى  زبانى و قومى (ترك و فارس و عرب و ...) و گس
ــت و آموزش)، نيز در ميان  ــخ، ادبيات،  دين، هنر ، صنع (تاري

ايشان چشم گير بوده است. 
ــدود ده يازده نفر را  ــى اين كه بر اين تعداد، چيزى ح گفتن
ــى موفق به گفت وگوى با  ــم مى توان افزود كه من به داليل ه
آن ها نشدم، يا مصاحبه انجام شد، ولى توفيق چاپش در مجله 
پيش نيامد. آن داليل عبارت بود از: اولويت من براى گفت وگو 
ــان در  ــانى كه آثار چاپ شده ش با پيرترها و دورترين ها يا كس
ــال هاى مورد نظر كمتر بود، اولويت قائل بودم. بعضى ها را  س
هم در آن ايام هنوز يا نمى شناختم يا به معلم بودن نمى شناختم. 
ــتانى ديگر،  نام و  هم چنين، از بعضى ها هم به دليل كوچ به اس
نشانى پيدا نكردم. يك مورد را هم در رشت قرار گذاشتيم، اما 
چون يكديگر را به قيافه نمى شناختيم، با وجود آمدن هر دومان 

سر قرار، ديدار ميسر نشد و فرصت از دست رفت! 
ــق گفت وگو با اين چند  ــه روزى و در جايى، توفي اميد ك
ــود.  ــن ديگر نيز براى تكميل تام و تمام مجموعه فراهم ش ت
بخصوص كه قصد دارم همه ى اين گفت وگوها را يك جا در 
چند جلد تقديم عالقه مندان كنم. باشد كه انگيزه بخش معلمان 
ــد؛  ــوان ايران گردد و ذخيره ى آخرت صاحب اين قلم باش ج

براى روزى كه فرمود: «ال يَنْفَُِِع ماٌل و ال بَنوْن». ان شاءاهللا
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دكتر محمدعلی 
مجتهدی   
(١٣٧٦-١٢٨٧)

مدير دبيرستان البرز و مؤسس 
دانشگاه صنعتى شريف. تهران

در خانواده ای روحانی در الهیجان به 
دنیا آمد. پس از تحصیالت مقدماتی 
در گیالن، وارد مدرسه ی دارالمعلمین 
مركزی تهران شــد. زبان فرانســوی 
آموخــت. به فرانســه اعزام شــد و 
لیسانس ریاضی و دكترای مكانیك از 
دانشگاه ســوربن اخذ كرد. آن گاه به 
ایران بازگشــت. وی مدیر مدرسه ی 
البرز بود و ۳۴ سال این دبیرستان را با 
كفایت و قدرت اداره كرد. در همین 
ضمن، مأمور تأسیس دانشگاه آریامهر 
(صنعتی شریف) شد و این كار را نیز 

(در سال ۱۳۴۱) با تدبیر انجام داد. 
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﹅︪︻ ︣  ︫️ حسین اسكندری﹨﹀
• رسدبیر در سال های ۱۳۸۳-۸۵

وادى اول: «زير باران بايد رفت»
از «آن مرد در باران آمد» تا همين ديروز،  راه زيادى نبود؛ وقتى در كوچه مى دويدم، زيرباران، در 
كوچه اى كه بر پيشانى اش نوشته بودند: «كوى فرهنگيان»، حس مى كردم قّدم بلندتر از هميشه است. 
پشت سر همه ى فصل هايى كه به بهار مى رسيدند،  يك نفر ايستاده بود؛ خاطره اى مهربان! وقتى در آن 
مى پيچيدم، قد مى كشيدم و باالتر از باران مى رفتم. وقتى راه مى رفتم،  البه الى خاطره هاى ترك خورده ى 
كودكى هايم،  يك نقش ترك نخورده،  ساده و خيس مرا نگاه مى كرد؛ مهربان، آراسته، منظم و دانا. با 

قدكشيدن هر نهال، كمى قامت او خميده تر مى شد و نگاهش استوارتر. هميشه همين طور بود.
وادى دوم: خير مقدم به مهرورزان مهرانديش 

برگ هاى زرد و سبز و اخرايى، بهارى از جنس ديگر را با خود زمزمه مى كنند. «پادشاه فصل ها 
پاييز» تاجى از خاطرات فصل سوم را بر سرت مى نهد و بار ديگر مهر،  در اوج اقتدار پشت نيمكت هاى 
آغاز  اقتدار و  اين  بر  ما درود مى فرستيم  را معين مى كند و  قلمرو خويش  تو،   نگاه  اجازه ى  با  سبز،  
مهرورزى را گرامى مى داريم. با سبدى انباشته از رهاورد سفر به خدمت مى رسيم تا چه قبول افتد و 

چه در نظر آيد.
وادى سوم: آن چه انديشيده ايم

با خود پيمان بستيم مجله ى رشد معلم آينه ى روح معلم باشد. كلوِن در هر كه را درد آشنا بود، 
 زديم و هنوز جوهر حكم سردبيرى خشك نشده بود كه از مدرسه سردرآورديم. همت بلندتان را به 
يارى طلبيديم تا مجله راه و رسم ماندگار معلمى باشد و دعوت كرديم از قلم شما كه هر كجا اراده 

كرد،  مهمان صفحات بى ادعاى ما باشد.
وادى چهارم: روز جهانى معلم خجسته باد! 

دست هايمان را در باغچه ى دل شما كاشتيم و سبز شد و آن قدر خوش قدم بوديد كه همه چيز با هم 
تقارن يافت؛  آب و آيينه،  مهر و ماه. و به روز سيزدهم كه رسيديم،  ديديم كه از شرق تا غرب،  همه جا 

جشن شكوه توست. ما نيز تبريك مى گوييم سيزدهم مهرماه،  روز جهانى معلم را.
وادى پنجم: انتظار

موعود! مى شمارم دست هايى را كه بر دامن تو ريشه دوانده اند و مى شمارم روزهايى را كه كبود شد 
و به شب ها گره خورد و مى شمارم تمام شب هايى را كه خنجر صبح، دلشان را شكافت و تو نيامدى. 
شعبان ديگرى به نيمه رسيد و ما هنوز منتظريم. بر مردمك ديده قدم نه و ديدن را معنايى ديگر كن. 

نيمه ى شعبان بر شما كه بوى موعود مى دهيد، مبارك باد.
وادى ششم: آيين ما

از همان آغاز،  چند اصل راهنماى عمل براى محتوا و شكل مجله بود. اول آن كه محتواى مجله 
از تو بگويد،  دوم آن كه به قلم تو باشد،  سوم آن كه مفيد و كاربردى باشد،  چهارم آن كه به دانش و 
آن كه  باشد و هفتم  متنوع و جذاب  آن كه  باشد، ششم  آن كه كوتاه و گويا  پنجم  بيفزايد،   تجربه مان 
گلستانى در آن تعبيه كرديم كه شما در آن قدم بزنيد و گاه بنشينيد و پا روى پا بگذاريد،  فنجانى چاى 

بنوشيد و با فراغت خاطر، تا انتهاى عشق لبخند بزنيد.
وادى هفتم: ياعلى گفتيم و عشق آغاز شد

رشد معلم، شماره ى 1، مهر 1383

سیدمحمد محیط 
طباطبایی 

(١٣٧١-١٢٨١)
روزنامه نگار، پژوهشگر، موّرخ، 

اديب
 در زواره ی اردســتان متولد شد. در 
حوزه ی علمیــه ی اصفهــان دروس 
طلبگــی خوانــد و هم زمــان زبان 
فرانســه و علوم طبیعی آموخت و 
به اســتخدام وزارت فرهنگ درآمد 
و معلم شــد. چندی سردبیر مجله ی 
تعلیم وتربیــت بود. دانش وســیعی 
در تاریخ و جغرافیا و علوم اســالمی 
داشــت. خودش مجلــه ی محیط را 
منتشر ساخت و در برنامه ی مرزهای 
دانش رادیو ســخن رانی می کرد. وی 
چندین سال نیز در کشورهای هند، 
عراق، سوریه و لبنان، رایزن فرهنگی 
ایران بود. محیط طباطبایی در آخرین 
دهه ی عمر خود عضو فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی بود.



32
ـ مهر 1389 شماره ى اول 

دوستى داشتم كه مى گفت:

ــده اى با امروز،  و  ــروز زندگى مى كنند، ع ــى در دي برخ

ــه هم گاهى ديروزى، گاهى  اندكى رو به صبح فردا. مدرس

                                         
امروزى و گاهى براى فرداست.                 

ــه اى در پيش روى ماست.  ــرو،  مدرس ــه ى پيش • مدرس

ــت و رسيدنى.  چه بخواهيم، چه نخواهيم،  فردا نزديك اس

ــرو، در سايه ى دستان پر احساس معلم فردا  مدرسه ى پيش
شكل مى گيرد.

ــى و  ــش مدير آموزش ــرو، نق ــه و كالس پيش در مدرس

ــه،  به شكل ديگرى باز تعريف و  ــاختار و كاركرد مدرس س

بازسازى مى شود. در اين مدرسه،  دانش آموز، شريك معلم 

ــت. در چنين فضايى،  ــوزش و پرورش حرفه اى اس در آم

سمت و سوى تغييرات را نيازهاى دانش آموزان و آموزش 

مهارت هاى زندگى به آن ها رقم مى زند.

• در مدرسه ى پيش روى ما،  دانش و ارزش در هم تنيده 

ــعادت و  ــت و آموختن، براى «عمل» و عمل براى «س اس
سالمت» است.

ــدى» ، از  ــت» و «روزام ــه،  «اصال ــرداى مدرس • در ف

ــا مى آموزند كه چگونه  ــت. بچه ه ضرورى ترين آموزه هاس

روزامد زندگى كنند و اصيل بينديشند، و چگونه از گذشته 

و هويت ملى و مذهبى خويش، در عصر جديد،  حفاظت و 

صيانت كنند. مى آموزند كه نه خوش باور و بى خيال باشند 

ــه ميراث كهن خويش را به  ــازگار،  بلك و نه ديرباور و ناس

ــنگ،  در حيات اجتماعى معاصر به كار  مثابه ثروتى گران س

گيرند و از آن بهره برند.

ــمندانه،  مؤلفه ى ديگر  ــوزش انديش ــردورزى و آم • خ

مدرسه ى پيشرو است.

ــتن و  ــه زياد دانس ــتن را ب ــوب دانس ــه، خ اين مدرس

ــيدن را به از بركردن ترجيح مى دهد. آموخته ى كم،  انديش

زياد است. به عبارت اميرالمؤمنين(ع) در نهج البالغه: «اندكى 

كه عميق و فراگير باشد،  بهتر از بسيارى است كه زودگذار 

و ناپاياست»: «قليٌل َيدوُم خيٌر مِن كثيٍر الَيدوم».

ــه،  قدرت نقد و نقد پذيرى تجربه مى شود  در اين مدرس

ــار مفاهيم، جاى خود را به  ــه ى تراكمى و برف انب و حافظ

قضاوت و داورى مى دهد. در مدرسه ى پيشرو، نظام درسى، 

ــته اى و يا بهتر بگويم، ميان رشته اى است. در اين  چندرش

ــت،  ولى تحوالت  ــازار بورس گف ــه، نمى توان از ب مدرس

ــى را نديده گرفت،  نمى توان جامعه شناسى آموخت،  سياس

ــه، ارزش ها و   بدون درس اقتصاد و فرهنگ. در اين مدرس

نسبت ها با كليات و محاسبات گره مى خورد.

ــد تا  ــتر مى كوش ــه ى صبح ديگر، معلم بيش • در مدرس

ــوز خود بياموزد؛ آن چه  ــاى زندگى را به دانش آم مهارت ه

ــه بار او مى افزايد.  ــار به كار او مى آيد و نه آن چه ب در رفت

ــر هم قرآن را آموخت و آن را نور راه و  ــت بش معلم نخس

فرقان بيراه قرار داد و كسانى را كه فقط كتاب به بار دارند، 

 درازگوشان كتاب بردوش ناميد.

ــب نيازهاى زمان  مهارت ها در زبان هاى متفاوت بر حس

و زمين، متنوع اند و گوناگون: 

︣ای ﹁︣دا ای معلم ︋
بهر فردا
درس عشقی هم بخوان

بهمن اكربی
 • رسدبیر در سال ۸۶ - ۱۳۸۵ 
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مصلح الدین 
مهدوی

(١٣٧٤-١٢٦٣)  
پژوهشگر و موّرخ. اصفهان

در اصفهان زاده شد. از زمان دبستان، 
شوق و ذوق نوشتن كتاب در او بود. 
«تذكره ی شــعرای معاصر اصفهان» 
و «دانشــمندان و بزرگان اصفهان» 
از تألیفات اوســت. در شــرح تاریخ 
محله ی خواجوی اصفهان نیز كتابی 

نوشته است.
در علوم، ادبیات، فقه، اصول و رجال 
اطالعات فــراوان داشــت. وی عمر 
خــود را صرف تدریــس در مدارس 
اصفهان كــرد. تعلیم و یــاد دادن را 
وظیفــه می دانســت و می كوشــید 
دانش آموزان را با مســائل مذهبی و 
شرعی آشنا كند. همیشه با وضو در 
كالس حاضر می شد. «سیری در تاریخ 
تخت فوالد»، «بیان المفاخر» و تاریخ 
علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن 
اخیر» از تألیفات دیگــر او درباره ی 

اصفهان است.
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ــاى  ــم فرنيــس (1998) مهارت ه ــدو و خان ــم بال خان

ــر انتقادى،  تحليل  ــمرند: «تفك زندگى را اين گونه برمى ش

احتماالت، كنترل رفتار،  كسب دانش و مهارت هاى بيشتر، 

ــاد ارتباطات دوجانبه و رضايت بخش و اصالح محيط  ايج

ــن دو،  مهارت هايى  ــى و اجتماعى خود.» به نظر اي فيزيك

ــى گنجانده شود. عبارت اند از:  كه بايد در برنامه ى آموزش

كار گروهى و مشاركتى،  مذاكره و ارتباطات،  تصميم گيرى، 

ــونت، رفع اختالف، مقاومت در  حل مشكالت بدون خش

برابر فشار ساير هم ساالن، مهارت هاى شغلى و كارفرمايانه، 

ــض، احترام به تفاوت ها،  ــى و همدلى،  عدم تبعي خودآگاه

 مساوات،  مردم ساالرى، حمايت از محيط زيست و هويت 

ملى و شهروندى، و بين المللى شدن.

ــز مهارت هاى زندگى را  ــركار آرانى (1379) ني دكتر س

شامل اين موارد مى داند: «مهارت در حل مسئله، مهارت در 

تصميم گيرى درست، مهارت در برقرارى ارتباطات انسانى، 

ــاى واقع بينانه براى زندگى، و  مهارت در طراحى هدف ه

مهارت تفكر انتقادى و خالق.»

ــا را با  ــن مهارت ه ــى هم اي ــت جهان ــازمان بهداش س

عنوان هاى دهگانه ى زير مشخص كرده است:

- مهارت هاى خودآگاهى 

- مهارت هاى همدلى

- مهارت  ارتباط مؤثر

- مهارت روابط بين فردى

- مهارت مقابله با استرس

- مهارت مديريت بر هيجان ها

- مهارت حل مسئله

- مهارت تصميم گيرى

- مهارت تفكر خالق

- مهارت تفكر نقادانه

دوست ديگرى مى گفت:

مردمان در برخورد با رويدادها سه گونه اند: 
- رويداد آفرين

- رويداد نگر
- بى تفاوت

معلم فردا، رخداد آفرين است و مى كوشد تا طرحى نو 

ــت  ــد. او اين جمله را خيالى نمى داند: «فردا به دس درافكن
توست.»

ــان ميليون ها دانش آموز،   ــتزار دل و ج بذر و دانه ى كش

ــه ى ما،  باز،   ــت. ساختار فرداى مدرس ــتان معلم اس در دس

ــت. در آن ساختار،  ورودى، پردازش و  پويا و ديناميك اس

خروجى، سمت و سوى ديگرى دارد.

ماه آبان، ماه نوجوانى و جوانى و ماه كتاب و كتاب خوانى 

است و آغاز آن معطر به بوى خوش عيد رويش و گشايش 

فطر پرفطرت است. همه ى  اين يادمان هاى ماندگار را به شما 

دوستان دوست داشتنى و معلمان ماندنى تبريك مى گوييم.

توفيق، رفيق راه باد
سردبير

نیما یوشیج
(١٣٣٨-١٢٧٤)

بنيان گذار شعر نو

نام او علی اسفندیاری بود. در یوش 
مازندران متولد شد. در نوجوانی به 
تهران رفت و در دبیرستان سن لویی 
مشغول تحصیل شد. در اثر تشویق 
معلم ادبیاتش نظام وفا، به سرودن 
شعر روی آورد. سرانجام با سرودن 
افسانه»، آغازگر تحول  «منظومه ی 

بزرگی در شعر فارسی شد.
نیما معلم بود. نخست در رشت و 
سپس در تهران در مدارس مختلف 
اشعارش  تدریس می کرد. مجموعه 
را ســیروس طاهباز جمــع آوری و 
منتشــر کرده اســت. از دیگر آثار 
اوســت: مانلی و خانه ی سریویلی، 
دنیا خانه ی من اســت، و کشــتی و 

توفان.

رشد معلم، شامره ی ۴ آبان ۸۵



34
ـ مهر 1389 شماره ى اول 

︀ران... ﹝︫ ﹩ ︋﹏﹫ از︠ 
محرم آقازاده
• رسدبیر در سال ۱۳۸۲-۸۳
دکرتای تخصصی برنامه ریزی درسی

يكى از تقسيم بندى هايى كه انسان ها انجام مى دهند، تقسيم بندى مبتنى بر سال است. براى مثال، سال شكوفايى، سال رونق، سال ركود، 
سال وبا و... بعضى وقت ها مجموعه رفتارها و اتفاقات مربوط به يك شخص، به قدرى نيست كه فراوانى آن را به سال قسمت كرد. اين 
واقعيت در مورد من هم صادق است. من يك سال سردبير مجله ى رشد معلم بوده ام. اما يك سال سردبيرى ام را معادل دست كم 12 سال 

دانش آموزى، معرفت اندوزى و مهرورزى مى دانم.
پيش از آن كه سردبير مجله ى رشد معلم شوم، در مجله ى رشد مديريت مدرسه و مجله ى رشد تكنولوژى آموزشى كار كرده بودم. 
آن سال ها بعضى وقت ها به خودم مى گفتم، اگر سردبير شدم، مى دانم به معلمان چه بگويم و چه نگويم. و سردبير كه شدم، ديدم هيچ 
نمى دانم و چيزى نمى يابم كه درخور معلمان 
باشد. اين سرآغازى بود كه همراه خود انتقادى 
ــد و آموختم، پيش از آن كه بگويم،  شروع ش
بدانم و فرابگيرم. براى هر شماره ى مجله اى كه 
با يارى خداوند رحمان و همكاران ارجمندم 
ــال  ــت كم به اندازه ى يك س توليد كردم، دس
مطالعه كردم. در جايگاه معلمى ام، مى انديشيدم 
كه لحظه لحظه ى وقت همكارانم در اقصا نقاط 
ــورم، به عمرى مى ارزد. اين بود كه خرد  كش
با كار من درمى آميخت؛ همان گونه كه انتظار 
ــورم، به «زمانى»  دارم معلمان گران مايه ى كش
ــه و بعد از مدرسه  كه دانش آموزان در مدرس
به كار درس مى پردازند، بينديشند و نپندارند 
ــدى خاصى بايد  ــا را در بودجه بن كه كتاب ه
ــد و دانش آموزان هم در محدوده اى  ارائه دهن
ــپارى و بازخوانى  زمانى بايد از عهده ى يادس

محفوظات براى برگزارى امتحان برآيند.
آن گاه كه صفحات مجله شكل مى گرفت، 
ــت چونان زمانى كه فكر همه ى صفحه  درس
ــكل مى گرفت، عشق و  و مقاله  اى در ذهنم ش
عالقه ى من به «نام و كار معلم» هم تجلى پيدا 
ــردبيرى ام  مى كرد. من بر اين پايه، دوره ى س
ــم. در  ــراى مهرورزى ام مى شناس را دوره اى ب
اين دوره آموختم، محبت بى تربيت و تربيت 

بى  محبت خام كارى اى بيش نيست.
به هر روى، اولين روز كارى من كه اتفاقاً برگزارى يك كارگاه آموزشى بود، به آموزش معلمان اختصاص داشت و از آن پس هرچه 
ــم، چه خوب كه سرنوشت هر كسى با معلمى گره خورده باشد و دل بسته ى  ــد. امروز مى انديش انجام دادم، جز از كار براى معلمان نش

معلمان باشد.
دوره ى سردبيرى من در مجله ى رشد معلم، تجربه و تحقق برخى آرزوهايم در كار تربيت بود، به ويژه آن كه همكاران و ياران ارجمندى 
نيز در اين كار به من لطف داشته اند. اگر يكى از اهداف عمده ى تربيت حق شناسى باشد، كم است! به تعبيرى هم مى گويم، همه ى اهداف 

تربيت را بايد در هدف حق شناسى خالصه كرد و گفت، هدف تربيت، حق شناسى و شناخت حق است.
حق است چونان هميشه، سپاس گزار خانواده ام، همكارانم و معلمانم باشم كه با سختى هاى من ساختند و به من آموختند كه بيش تر 

بياموزم، بيش تر مهر بورزم و بيش تر و بيش تر خردمندانه عمل كنم.

جالل الدین 
همایی

(١٣٥٩-١٢٧٨) 
شاعر، اديب، عارف

در اصفهان به دنیا آمد. از کودکی به 
ادبیات، حکمت و فلسفه روی آورد 
تا جایی که بــر همه ی علوم قدیم و 
جدیــد از جمله فقه، اصــول، کالم و 
ساختن ماده تاریخ شعر، تسلط یافت. 
در فقه مرتبه ی اجتهاد داشــت و در 
تفســیر آثار خواجه نصیر طوســی و 
ابوریحان بیرونی استاد بود. در تدوین 
لغت نامه ی دهخدا همکاری داشت. 
در اســتخدام وزارت معــارف بود و 
ســال ها در مدارس تبریز، اصفهان و 

تهران و دانشگاه تهران تدریس کرد.
در شــعر ســنا تخلــص می کــرد و 
مجموعه ی اشعارش «دیوان سنا» نام 
دارد. غزالی نامه، تاریخ علوم اسالمی 
و تاریخ ادبیات ایران، از جمله آثار او 

به شمار می روند.
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ـــد مـــحـــســـن گـــلـــدان ســـاز ـــی س
ــال 1372 به مديريت دفتر  از س
ــد. در دوره ي مديريت  منصوب ش
ــى در دفتر و در  ــوالت مهم او تح
ــاب پديد  ــوزه ي مجالت و كت ح
ــد مجالت  ــى  تولي ــد. امور فن آم
ــد، توليد  رايانه اى و الكترونيك ش
ــوا و چاپ مجالت تخصصى به عهده ي دفتر واگذار  محت
شد، مجالت جديد رشد كودك، آموزش ابتدايى، تاريخ، 
ــان راهنمايى(رياضى) و  علوم اجتماعى، تربيت بدنى، بره
ــد اضافه شدند. معاونت  ــى، به خانواده ي رش زمين شناس
ــه كتاب هاى  ــه مجموع ــاد گرديد ك ــاب جديدى ايج كت
ــرح حال مشاهير ايران در سه دسته ي مفاخر، چهره هاى  ش
ــرد. معاونت  ــر ك ــان و چلچراغ را تأليف و منتش درخش
ــد» را طراحى و  ــنواره ي كتاب رش ــاب هم چنين «جش كت
ــاپ مجموعه اى 24 جلدى با  ــدازى كرد. باالخره چ راه ان
ــين(ع) در اين دوره آغاز شد كه  ــوعه ى امام حس نام موس

ــه دارد. ــون ادام ــا كن ت
زاده حــــاجــــیــــان  ـــرضـــا  ـــی عـــل
در سال 1379 مديريت دفتر را به 
عهده گرفت. در اين دوره شمارگان 
ــم گيرى يافت  مجالت افزايش چش
ــال  ــه رقم 33 ميليون جلد درس و ب
رسيد كه آن را بايد مرهون سفرهاى 
ــردبيران  س ــت،  مديري ــى  پى در پ
وكارشناسان به استان هاى كشور و حضور در جمع معلمان 
ــن دوره هم چنين مجله هاي  ــت. در اي و دانش آموزان دانس
ــه خانواده ي  ــاوره و هنر ب ــد قرآن، فنى و حرفه اى، مش رش

مجالت رشد اضافه گرديد.
ــــــد نـــــــاصـــــــری ــــــم ــــــح م
 70 ــه ي  ده در  ــه  ك ــان  ايش
دفتر و سردبيرى مجله ي  معاونت 
ــت، در سال  ــد جوان را داش رش
ــت دفتر منصوب  1387 به مديري
ــئوليت  گرديد و تا امروز اين مس
ــه ي جديد با  ــده دارد.  در اين دوره يك مجل ــه عه را ب
ــتان (فصل نامه) به مجموعه اضافه  عنوان رشد پيش دبس
ــالوه بر ارتقاى  ــد، ع ــت مديريت فعلى مى كوش شده اس
ــع نيز بهبود  ــالت، در توليد، چاپ و توزي ــواى مج محت

ــود. كيفى حاصل ش

اقبال یغمایی
(١٣٧٦-١٢٩٥)
روزنامه نگار، نويسنده

در جندق(خور و بیابانک) زاده شد. 
پــس از اتمام تحصیالت متوســطه 
دانش ســرا،  ســاله ی  دو  دوره ی  و 
معلــم شــد و هم زمان بــه تحقیق 
کــودکان  آورد.  روی  پژوهــش  و 
را دوســت می داشــت و نخســتین 
مجلــه ی کــودکان را منتشــر کرد. 
در وزارت فرهنــگ و هنــر وقــت 
خدمت کــرد، در دانشــگاه تهران 
تدریــس کــرد و مدتی سرپرســت 
بــود.  آموزش وپــرورش  مجلــه ی 
مجلــه ی دانش آمــوز را هم پس از 
آن منتشر ساخت. وی برادر حبیب 

یغمایی بود.
و  عیــاری  داســتان های  تألیــف 
پهلوانی در ادبیات فارسی، تصحیح 
ترجمــه ی  و  شــاردن  ســفرنامه ی 
رابینســون کروزوئــه از اقدامــات 

اوست.

مجالت رشــد در دفتر انتشــارات کمک آموزشــی، 
زیرمجموعه ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
منتشــر می شــود. این دفتر که قبالً «مرکز انتشارات 
آموزشی» نام داشت، بعد از انقالب اسالمی با نام جدید، 
تولید مجالت رشد را از رشد معلم آغاز کرد و تا امروز 

ادامه داده است.
در طی این سال ها افراد مختلفی، مدیریت این دفتر را 
به عهده داشته و کار تولید و توزیع پر تیراژترین مجالت 
آموزشی کشور را به پیش برده اند. مروری کوتاه داریم 

بر کارنامه ی هر یک از اینان.

مـــصـــطـــفـــی رحـــمـــانـــدوســـت
از سال 1360 هنگامى كه مجالت 
ــد در شرف انتشار بود، به عنوان  رش
معاون دفتر و مدير مسئول مجالت 
منصوب شد و هدايت مجله هاي رشد 
ــوان، نوجوان، دانش آموز و  معلم، ج

نوآموز را به عهده گرفت.
ــن دوره مديريت كل دفتر به عهده ي  ــه نماند، در اي ناگفت

مهندس محسن چينى فروشان بود.
ـــن چـــیـــنـــی فـــروشـــان ـــس ـــح م
وى كه از سال 1359 به مديريت 
ــده بود، از سال  كل دفتر منصوب ش
1366 به بعد، مدير مسئولي مجالت 
ــد را نيز به عهده گرفت و آن را  رش
تا سال 1371 ادامه داد. در اين دوره 
مجالت رشد به تدريج قوام گرفت، 
چاپ مجالت رشد تخصصى شروع شد و بخش كتاب دفتر 
نيز فعال گرديد كه بعداً به صورت «انتشارات مدرسه» درآمد. 
جذب نيروهاى جوان و تازه نفس و ايجاد «مركز بررسى آثار 

مجالت رشد» نيز از اقدامات چينى فروشان بود.
ــــــــی ــــــــان جـــــــعـــــــفـــــــر رب
ــال هاى 1371 و 1372  وى در س
ــت. در  مديريت دفتر را به عهده داش
اين زمان مجالت رشد به لحاظ مالى 
از بودجه ى دولتى مستقل گرديد و به 
اصطالح خودگردان شد. آغاز انتشار 
ــتقالل  ــى تحصيلى (فصل نامه) و اس ــد راهنماي مجله ي رش
ــى، كه قبًال همراه مجله ي  ــد تكنولوژى آموزش مجله ي رش

رشد معلم رايگان توزيع مى شد، در اين دوره اتفاق افتاد.

︡ ︣ان ︫ر ︡ ﹞ ︀︋
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︀ ︡ ﹝︺﹙﹛︨﹥ د﹨﹥︋  ︫ر حبیب یغمایی
(١٣٦٣-١٢٨٣) 
شاعر، مترجم، سردبير 

ماه نامه ى آموزش وپرورش

در جنــدق، از روســتاهای خور و 
بیابانک، متولد شــد. در سمنان و 
تهران دروس طلبگی خواند و بعد 
به دارالمعلمین عالی رفت و پس 
از فارغ التحصیل شدن معلم شد و 
به تدریــس در مدارس و از جمله 
دارالفنــون پرداخت. وی شــاعر، 
محقــق، ادیب و مردی دانشــمند 
بود. مدتــی ســردبیر «ماه نامه ی 
آموزش وپــرورش» بود و خود نیز 
بــه مدت ۳۱ ســال مجلــه ی ادبی 
«یغما» را منتشــر می کرد. شــعر 
معــروف روبــاه و کالغ او را در 
کتاب های دبســتانی، چندین نسل 

خوانده اند.
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﹎︤ار︫﹩ از ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︐︪︀ر ﹝︖﹙﹥، از آ︾︀ز ︑︀ ا﹝︣وز
مقدمه

ــد معلم كه اكنون با شماره ى 250، بيست ونهمين سال انتشار خود را آغاز مى كند،خود ريشه در  مجله ى رش
حدود شصت سال انتشار مجله ى ديگرى دارد كه از اوايل اين قرن هجرى شمسى، با نام تعليم وتربيت متولد شد 
و سپس با ماه نامه ى فرهنگ و سرانجام با عنوان ماه نامه ى آموزش و پرورش به كار خود ادامه داد. آن ماه نامه تا 
آستانه ى پيروزى انقالب اسالمى نيز دوام داشت و در سال 1361 به رشد معلم تغيير نام يافت. از اين رو، پيش 
از پرداختن به تاريخچه ى رشد معلم، نگاهى بسيار گذرا نيز به سابقه ى انتشار مجله در وزارت فرهنگ سابق و 

وزارت آموزش وپرورش بعدى مى اندازيم.

جعفر ربانی
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مجله ی تعلیم وتربیتمجله ی تعلیم وتربیت
به طور دقيق نمى توانيم گفت كه مجله ى «تعليم وتربيت» از 
ــخه از دومين دوره اى كه در  ــالى تأسيس شد. تنها نس چه س
آرشيو مجالت سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى موجود 
ــد دارد. از اين رو بايد مجله  ــخ 1305 را روى جل ــت، تاري اس
ــروع به انتشار كرده باشد. اما در شماره هاى  در سال 1304 ش
ديگرى از اين مجله در سال هاى بعد، شواهدى وجود دارد كه 
ــيس مجله را به 1298 مى رساند. به هر حال آن چه  تاريخ تأس
اهميت دارد، توجه به اين نكته است كه آموزش وپرورش نوين 
ايران از همان آغاز، به انتشار نشريه اى ماهانه مبادرت ورزيده 
است و اين خود نشان از توجه جدى اولياى امر به نقش و تأثير 

رسانه ى مكتوب در گسترش علم و آگاهى دارد.

نویسندگان برجستهنویسندگان برجسته
در ميان نويسندگان بسيارى كه طى سال ها در مجله ى مذكور 
مطلب نوشته اند، به اسامى كسانى برمى خوريم كه تا امروزهم 
آثارشان كمابيش قابل استفاده است؛ ولى اهللا خان نصر، على اصغر 
حكمت، حسن تقى زاده، محمدعلى جمال زاده، نصراهللا فلسفى، 
غالمرضا رشيد ياسمى، محمدعلى فروغى، جالل الدين همايى، 
ــعراى بهار، محمدپروين گنابادى،  على اكبر سياسى، ملك الش
ــارى، محيط  ــعار، على محمد كاردان، محمد خوانس جعفر ش
طباطبايى، مظاهر مصفا و دكتر لطفعلى صورتگر از جمله كسانى 

بوده اند كه آن سال ها براى معلمان كشور قلم مى زده اند.
مجله ى تعليم و تربيت در سال 1317 به مديريت و سردبيرى 
ــار مى يافت و يك سال  بعد،  سيدمحمد محيط طباطبايى انتش
ــمى  عنوان آن به آموزش وپرورشـ  نامه ى ماهانه ى فنى ورس
وزارت فرهنگـ  تغيير يافت. محتواى اين مجله غالبًا  به مباحث 

ــت و در نوع  عمومى حوزه ى تعليم و تربيت اختصاص داش
خود «نو» بود و حرف هاى تازه اى را مى شد در آن ديد.

عبدالمحمد آیتیعبدالمحمد آیتی
در دهه ى 40، اين مجله به نوعى متحول شد. ايرج جهان شاهى 
كه مسئول انتشارات آموزشى وزارت آموزش وپرورش بود و 
مجالت پيك را به راه انداخت، ماه نامه ى آموزش وپرورش را 
ــته تر از پيش منتشر  نيز زيربال خود گرفت و در هيئتى آراس

كرد.

جهانشاهى، عبدالمحمد آيتى را كه مردى فرزانه و از مترجمان 
برجسته ى كشور بود و آن زمان در يكى از شهرستان هاى استان 
ــمنان به دبيرى اشتغال داشت، به تهران آورد و به سردبيرى  س
مجله منصوب كرد. آيتى توانست طى سال هايى كه تا انقالب 
ــريه اى در خور معلمان فرهيخته ى  ــالمى ادامه يافت، نش اس
ــرات خود آورده  ــازد. او در خاط ــر س آموزش وپرورش منتش
ــت: «در سال 1348 من سردبير ماه نامه ى آموزش وپرورش  اس
شدم. ماه نامه را من و آقاى على پيرنيا تأليف و تنظيم مى كرديم. 
ــابقه ى  اين مجله در معارف و فرهنگ و آموزش وپرورش، س
طوالنى دارد. روزگارى مرحوم على اصغر حكمت سردبيرش 
بود و سال هايى حبيب يغمايى و دكتر صورتگر و باالخره نوبت 
به من رسيد؛ و چنان كه گفتم، ده دوره از مجله كارما بود تا وقتى 

كه به رشد معلم تبديل شد.» و اينك رشد معلم:

رشد معلمرشد معلم
رشد معلم نخستين و يكى از پرشمارگان ترين مجالتى است 
كه پس از پيروزى انقالب اسالمى براى قاطبه ى معلمان كشور 
ــان دادن فراز وفرودهايى  ــر شد. در اين گزارش براى نش منتش
ــر گذرانده و مراحلى كه تا امروز پيموده است،  كه مجله از س

عباس یمینی 
شریف

(١٣٦٨-١٢٩٨)
شاعر كودكان، مؤسس

در تجریــش متولد شــد. تحصیالت 
دانش ســرای  در  را  خــود  عالــی 
دانش ســرای  ســپس  و  مقدماتــی 
عالــی به پایان برد و از همان زمان 
بــه ســرودن شــعر برای کــودکان 
پرداخت. چند سال سردبیر مجله ی 
دانش آمــوز (در وزارت فرهنــگ) 
بود و ســپس نزدیک به بیش از ۲۰ 
سال، ســردبیری کیهان بچه ها را به 
عهده داشــت. مدرســه ی روش نو 
را نیز در ســال ۱۳۴۴ تأســیس کرد 
که شــهرت یافت. یمینی شریف از 
مؤسسان شــورای کتاب کودک (با 
همــکاری توران میرهــادی و لیلی 

ایمن) بود.

عبدالمحمد آيتى
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سال هاى انتشار آن را، برحسب اين كه «سردبير» آن چه كسى 
بوده است، به هفت دوره به شرح جدول زير تقسيم و ويژگى 

هر دوره را به طور مشروح بيان كرده ايم.

دوره ی اول (۶۱-۶۹)
نخستين شماره ى مجله ى رشد معلم در آبان سال 1361، در 
54 صفحه، با تصويرى خندان از امام خمينى(ره) روى جلد و 

با اين شناس نامه منتشر شد:
دوره ى آزمايشى، سال تحصيلى 61-1360، شماره ى1، بها 

30 ريال.
مديرمسئول مجله مصطفى رحماندوست بود و دكتر محسن 
خليجىـ  دكتراى تاريخـ  سردبيرى آن را به عهده داشت. دكتر 

خليجى در سرمقاله ى آغازين خود چنين نوشت:

«همه ى ما با مفهوم «رشد» آشنا هستيم. رشد معلم عنوان 
ــت: گوياى اين كه معلم در جهاد مقدس خود راه  گويايى اس
مستقيم را برگزيده است. مى داند چه مى خواهد و مقصودش 
كجاست. تحركش جهت دار و آگاهى دهنده است، به سوى 
سرمنزل مقصود است. رشد و شكوفا كردن استعدادهاى نهفته 

را برعهده دارد...»
اين مجله در سومين سال جنگ تحميلى، يعنى در سال هاى 
بحرانى پس از انقالب پا به عرصه  گذاشت و طبعاً حال وهواى 

ــن حال وهوا چنان هم  ــت؛ اگرچه اي ــام را در خود داش آن اي
غيرعادى نبود كه در تمام صفحات مجله احساس شود. اين 
ــت مطالب، شايد تا حدى نشان دهد كه  چند عنوان در فهرس

فضاى كلى موجود در مجله چگونه بوده است:
ــراه با آبان  ــى، هم ــغال النه ى جاسوس ــام، اش ــان ام از زب
ــهيد محمدعلى  ــوت پيغمبرى (شعر)، ش ــبت ها) كس (مناس
ــه با وزير، نفوذ فرهنگ غرب  رجايى، معارف قرآن، مصاحب
بر آموزش وپرورش ايران، ناسيوناليسم، تربيت را از كجا آغاز 

كنيم، نهضت هاى آزادى بخش و...
ــرورشـ  آقاى  ــت آموزش وپ ــا وزير وق ــه ب در مصاحب
ــيد على اكبر پرورشـ  ايشان به مطالبى اشاره كرده است  س

كه مرورى به آن ها مى تواند جالب توجه باشد:
ـ نسل كنونى بعد از انقالب ساخته شد و اين چنين است كه 

مى بينيد جبهه ها را چگونه پر مى كند؛
ــت تا بشود براى آن ها  ــائل تربيتى مثل كارخانه نيس ـ مس

تصميم استانداردى گرفت؛ 

ـــــــــــــررسدبیریدوره  ـــــــــــــی ـــولرسدب ـــئ ـــس ــــه آرامــــــدیــــــر داخـــــلـــــی هـــیـــئـــت تـــحـــریـــریـــهمــــــدیــــــر م ـــــ ـــــ ســال تــحــصــیــلــی صــــفــــحـــــ

اول
محسن خلیجی 
محمود گلزاری

مصطفی رحامندوست
محسن چینی فروشان 

سید رضا رضویــــ
رضا عبدالرحیم زاده
هوشنگ آشتیانی
منصور جام شیر
شاهرخ خره غانی

۶۱-۶۹

دوم
جواد محقق

محسن چینی فروشان 
جعفر ربانی

سید محسن گلدانساز
طاهره ابراهیمیــــ

کورش پارسانژاد
ثریا میالنی

مریم خوانساری

۶۹-۸۲

سوم
علیرضا حاجیان زادهمحرم آقازاده

بهروز قزلباش
 ابوالفضل نفر
آمنه احمدُی

فریبا بندیطاهره ابراهیمی
۸۲-۸۳

چهارم
علیرضا حاجیان زادهحسین اسکندری

علیرضا غالمی
زهرا عبدی

مریم اسامعیلی نسب
طاهره ابراهیمی

فریبا بندی
شاپور حامتی

۸۳-۸۵

۸۶-۸۵حســین نوروزیطاهره ابراهیمیــــعلیرضا حاجیان زادهبهمن اکربیپنجم

علیرضا حاجیان زادهــــششم
علیرضا حاجیان زاده
محمد علی شامانی

فریربز بیات
حســین نوروزیحبیب یوسف زاده

۸۶-۸۷

هفتم
علیرضا حاجیان زادهجعفر ربانی

محمد نارصی

معتمدی اسفندیار 
سعید قریشی 

محمد هادی نهاوندیان 
امیررون

حبیب یوسف زاده
قدرت الله نیک بخت

کربی محمودی
حســین نوروزی

۸۷---

احمد احمدی 
بیرجندی

(١٣٨٠-١٣٠١) 
مؤلف و پژوهشگر. مشهد

در بیرجند متولد شــد. در دبیرستان 
شوکتیه ی همان شــهر درس خواند. 
سپس به دانش سرای مقدماتی رفت 
و معلم شد. مدتی مدیر دانش سرای 
بیرجند بود.  احمد احمدی از دوره ی 
ابتدایی تا دبیرستان، در دانش سرای 
راهنمایــی و دانشــکده ی الهیــات 
تدریــس می کرد. او ۳۶ ســال معلم 
بود و سال های پایان عمر را در مرکز 
پژوهش های آســتان قــدس رضوی 

خدمت می کرد.
بعضی از آثار وی عبارت اند از: امامت 
و والیت، سیمای تابناک علی، نوبهار 
عالم جان، اشک خون، و دعا و مناجات 

در ادبیات فارسی.

دكتر محمود گلزارى 
نخستين شماره ى
رشد معلم
(1361)



39
ـ     مهر 1389 شماره ى اول  

ـ االن 20000 نفر در چارچوب امور تربيتى مى كوشند تا با 
همكارى معلمان دلسوز، فرهنگ اسالمى را به درون مدارس 

انتقال دهند؛
ــران در مقاطعى بايد  ــران و پس ــى دخت ـ كتاب هاى درس

ــالت اين خواهر با رسالت اين برادر فرق  تغيير كند؛ چون رس
مى كند.

ــه از ميراث هاى  ــى موجود هم ك ـ حجم كتاب هاى درس
طاغوتى است، يكى ديگر از مشكالت ماست؛

ـ معلم خوب كسى است كه بايد «بلدطيّب» ايجاد بكند تا 
نبات اين بلد طيب به اذن پروردگار رويش داشته باشد؛

ـ 25 هزار روستاى ما معلم ندارد.

دكتر محسن خليجى بيش از چهار شماره با مجله همراه نشد. 
ــرمقاله ى چهارمين شماره، با تشكر از همكاران خود،  او در س
«به علت مسئوليت هاى سنگينى كه» به عهده اش محول شده 
بود، «ادامه ى خدمت در اين سمت را به عهده ى ساير برادران» 
ــد كه محمود گلزارى، دانش آموخته ى  واگذار كرد و چنين ش
رشته ى مهندسى شيمى از دانشگاه صنعتى شريف، كه بعداً در 
رشته ى روان شناسى ادامه ى تحصيل داده و در اين رشته مدرك 
دكترا گرفته بود، سردبيرى مجله را به عهده گرفت. گلزارى تا 

سال 1369 اين راه را ادامه داد.
يكى از ويژگى هاى دوره ى اول رشد معلم، آخرين شماره ى 
آن بود كه به صورت ويژه نامه اى براى شهيد مطهرى انتشار يافت، 
با اين توضيح: «نگاهى به جلوه هاى معلمى استاد شهيد مرتضى 
مطهرى در خانه، حوزه و دانشگاه». قسمت عمده ى مطالب اين 
شماره گفت وگوهايى بود با كسانى  چون: حجه االسالم فاكر، 
حجه االسالم محقق داماد، حجه االسالم احمدى يزدى، دكتر 
حداد عادل، محمدمهدى عبد خدايى، دكتر حسين غفارى، 
و نيز همسر استاد مطهرى. همين گفت وگوها بعداً به صورت 
ــتاد مطهرى» در انتشارات  كتابى به نام «جلوه هاى معلمى اس

مدرسه به چاپ رسيد.

رشد در دهه ی دفاع مقدسرشد در دهه ی دفاع مقدس
ــت كه  دوره ى اول مجله تقريباً به تمامى در دوره اى گذش
ــى، اجتماعى،  ــران از نظر فرهنگى، سياس فضاى جامعه ى اي
اقتصادى و... به شدت انقالبى بود. سال هايى كه آتش جنگ نيز 
برافروخته بود. از اين روست كه محتواى مجله در عين حفظ 
صبغه ى آموزشى ـ تربيتى، واجد ابعاد سياسى، انقالبى، دينى 
نيز هست. نامه ى كودك فقيرى كه در يكى از شماره هاى مجله 

در آن زمان چاپ شده، شايد اندكى بتواند بازتاب آن  فضا در 
ذهن ما و شما باشد.

با ســـالم به امام زمان عليه الســـالم و درود به امام خمينى، سالم به 
رزمندگان اسالم

اســـم من زهرا مى باشد. اين هديه را كه نان خشـــك و بادام است 
براى شـــما فرستادم. پدرم مى خواســـت جبهه بيايد، ولى او با موتور زير 
ماشين رفت و كشته شـــد. من 9 سال دارم و نصف روز مدرسه و نصف 
ديگر را قالى بافى مى روم، مادرم كار مى كند. ما 5 نفر هستيم. پدرم مرد و 
بايد كار كنيم و من 92 روز كار كردم تا براى شما رزمندگان توانستم نان 
بفرســـتم. از خدا مى خواهم كه اين هديه را از يك يتيم قبول كنيد و پس 
ندهيد و مرا كربال ببريد. آخر من و مادرم خيلى روزه مى گيريم تا خرجى داشته 
باشيم. مادرم، خودم، احمد و بتول و تقى برادر كوچك من سالم مى رسانيم. 

خدانگهدار شما پاسداران اسالم باشد.
62/11/8

رشد معلم بستر زایش مجالت تازهرشد معلم بستر زایش مجالت تازه
مجله ى رشد معلم در اين دوره، دو مجله ى ديگر را هم به 
ــتقل  مثابه  دو فرزند پرورش داد كه امروز هر يك مجله اى مس
به شمار مى روند. اين دو مجله عبارت اند از: رشد تكنولوژى 

آموزشى و رشد آموزش ابتدايى.

مجله ی رشد تکنولوژی آموزشیمجله ی رشد تکنولوژی آموزشی
ــال 1364 «ويژه نامه ى تكنولوژى آموزشى» به  از مهرماه س
كوشش آقاى عادل يغما انتشار خود را آغاز كرد. در سال اول 

16 صفحه بود و در سال هاى بعد به 32 صفحه افزايش يافت.
ــه بود، ولى رايگان همراه  ــن ويژه نامه، خود به صورت مجل  اي
رشد معلم توزيع مى شد. عادل يغما در نخستين سرمقاله ى خود 
ــت: «هدف اين ويژه نامه تأكيد  درباره ى اين ويژه نامه آورده اس

نظام الدین آل آقا  
(١٣٠٧)

دبير،  سخنور و مؤسس. 
كرمانشاه

به مدت ۶۰ سال در مدارس كرمانشاه 
علوم و معــارف دینی تدریــس و در 
سطح شهر در مجامع متفاوت سخنرانی 
می كرد.عالوه براین در گسترش فضاهای 
فرهنگی نیز ساعی بود، كه از آن جمله 
ایجاد بنای موزه ی عكس های خاندان 
آل آقــا و فرهنگیــان قدیمــی، و بنای 
كتاب خانه ی آل آقاست. ایشان زمینی به 
مساحت سه هزار متر نیز برای ساخت 
مدرسه به آموزش و پرورش اهدا كرده 

است.

سيد على اكبر پرورش 
وزير وقت
 آموزش و پرورش

پنجمين شماره ى
رشد تكنولوژى آموزشى

عادل يغما مؤسس 
مجله ى
 رشد تكنولوژى آموزشى
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بر تكنولوژى تدريس، يعنى افزايش كيفيت و كميت تدريس و 
يادگيرى، از طريق طراحى، اجرا و ارزيابى كل فرايند آموزشى 
است كه خود حوزه ى عمل وسيعى را پيش پايمان مى گذارد».
ــوزش از راه بازى،  ــرى جغرافيا، آم نقش عكس در يادگي
ــاده، و معرفى يك  ــايل كمك آموزشى س طراحى و توليد وس
معلم مبتكر به نام عبدالرحيم نيازى ساعى، از مطالب نخستين 

شماره ى اين ضميمه است.
رشد تكنولوژى آموزشى از سال 1371 به بعد، از رشد معلم 
ــد و به صورت مجله اى مستقل در 48 صفحه با همان  جدا ش

سردبيرى، تا امروز منتشر مى شود.

رشد آموزش ابتداییرشد آموزش ابتدایی
ويژه نامه ى رشد آموزش ابتدايى، برخالف رشد تكنولوژى، 
ــى از مجله ى رشد معلم بود و 16 صفحه ى ميانى  خود بخش
ــال  ــط مجله را دربر مى گرفت. اين ويژه  نامه از ابتداى س وس
تحصيلى 67-66 انتشار يافت. سردبير آن همان سردبير رشد 
ــيدرضا رضوى مسئول  معلم بود و آقايان اصغر واقدى و س

تهيه ى مطالب و محتوا بودند.

ــر غالمعلى حداد  ــار اين ويژه  نامه، دكت ــه انتش در توجي
ــش كه گويا خود مبتكر  ــازمان پژوه عادل، رئيس وقت س

اين ويژه نامه بوده، چنين نوشته است:
ــت، اما از  «آموزش ابتدايى از لحاظ علمى «ابتدايى» اس
ــد. كسانى كه با  لحاظ مهارت هاى تعليمى بايد «عالى» باش
ــنايى ندارند، شايد چنين گمان كنند كه  تعليم و تربيت آش
ــى  ــت و از عهده ى هركس ــاده اس آموزش  ابتدايى امرى س
ــت كه در آموزش وپرورش،  بر مى آيد، اما حقيقت اين اس
ــطح علمى مطلبى كه بايد آموخته شود، با درجه ى  ميان س
ــبت  ــراى آموزش آن مطلب، نس ــى الزم ب ــارت تعليم مه
معكوس وجود دارد. بدين معنى كه هرچه سن متعلم كمتر 
ــد مهارت  ــاده تر باش ــوع آموزش از نظر علمى س و موض
تعليمى براى آموزش آن بايد بيشتر باشد» دكتر حداد عادل 
سپس اضافه مى كند: «به معلمان و مديران اين دوره توصيه 
ــن جوانه ى ظريف و لطيف، يعنى ويژه نامه ى  مى كنم كه اي
ــر مواظبت و  ــد هر جوانه ى ديگ ــوزش ابتدايى را مانن آم
مراقبت كنند تا انشاء اهللا در آينده نهالى برومند و ثمربخش 

و سايه افكن شود»
ــه ى ابتدايى هم  ــى، ويژه نام هم چون تكنولوژى آموزش
ــيد و به سردبيرى  ــرانجام در سال 1374به استقالل رس س
ــار  ــى در 90 صفحه به صورت ماه نامه انتش محبت اله همت

يافت. اين مجله اكنون به سردبيرى مرتضى مجدفر در 48 
صفحه انتشار مى يابد.

قلمزن های رشد معلمقلمزن های رشد معلم
رشد معلم در دوره ى اول خود، به سردبيرى محمود گلزارى، 
مؤلفان و مترجمان و به طور كلى قلم زنان بسيارى را به خود ديد كه 
ذكر اسامى پاره اى از آنان، به جز آنان كه با اسامى مستعار مطلب 

نوشته اند، خالى از لطف نيست. اين افراد عبارت بودند از:
دكتر بهرام محسن پور، مصطفى رحماندوست، محمدعلى 
سادات، محسن خليجى، محمدتقى مصباح يزدى، عادل يغما، 
ــمس الدين رحمانى، محسن شكوهى يكتا،  حميد گروگان، ش
ــاد تاجدينى،  ــى حدادعادل، فره ــا آقابااليى، غالمعل عليرض
ــبزوارى، على اصغر احمدى، محمود  على تاجدينى، حميدس
ــن نصيرنيا،  ــام آرام، احمد عربلو، حس ــزارى، عزت اهللا س گل
ــروباقرى، محمدرضا  محمدمهدى ايمان، محمدعطاران، خس
شرفى، مهدى ناطق پور، منصوره شريف زاده، سيدمهدى شجاعى، 
عبداهللا شفيع آبادى، هوشنگ فتحى، غالمرضا جمشيدنژاد، احمد 
ــكوه نوابى نژاد،  ــهرابى، ش به پژوه، مهدى رضا بدلى، فرامرز س
سيدمحمدعلى ابطحى، محمدعلى شميم، حسن پاشا  شريفى، 
ــيف، على فرخ مهر، محمد مقدس، حمزه گنجى،  على اكبر س
ــى، امان اهللا صفوى،  ــيدمحمد ميركمالى، محمدمهدى هرات س
ــيدرضا رضوى،  غالمعلى احمدى، عبدالرحمن صفارپور، س

احمد صافى و عليرضا توكلى صابرى.

ویژه نامه های دیگرویژه نامه های دیگر
يكى از كارهاى خوبى هم كه در اين دوره انجام شد، تهيه ى 
ــوژى و ابتدايى ـ راجع به  ويژه نامه هايى مفصل ـ به جز تكنول
موضوعات خاص است. اين ويژه  نامه ها گاهى تا يك چهارم 
ــاص مى داد؛ از آن جمله بود  صفحات مجله را به خود اختص

ويژه نامه هاى:
داغ هاى جنوب (مهر 63-گزارشى از سواحل هرمزگان)

اميرتوكل كامبوزيا (فروردين 64- شخصيتى عالم و مبارز 
در زاهدان)

ــت 64، از  ــرى الرى (اردى بهش ــهيد مهدى نصي معلم ش
شهداى هفتم تير)

ــيد (آذر 64، درباره ى  ــار خــاك و خورش ــه دي ــفر ب س
بلوچستان)

ويژه نامه ى سالگرد رحلت امام خمينى (خرداد 69)

حمیده ابطحی نیا
 (١٣٦٢)  

دبير فيزيك، مؤلف. خراسان 
جنوبى

دارای كارشناســی ارشــد فیزیــك 
اســت و در شهرســتان ُدرمیــان 
خدمــت می كنــد. در دو زمینه ی 
و  تربیتــی  مســائل  و  فیزیــك 
فرهنگــی مقاالتــی دارد. تاكنون 
یك مقاله ی او در دومین كنفرانس 
بین المللی مكانیك شاره ها(۱۳۸۹) 
و ســه مقالــه ی او در همایش ها 
و كنفرانس هــای ســاالنه ی فیزیك 
(تهران، اهواز، كاشــان)  ایــران  در 
 پذیرفته شــده و یك مقاله  اش نیز 
در همایــش اســتانی خانــواده و 
پیش گیری از آسیب های اجتماعی 
(۱۳۸۷) مــورد قبول قــرار گرفته 

است.

مرتضى مجدفرمحبت اهللا همتى
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دوره ی دوم (۶۹-۸۲)
در بهمن  ماه سال 1369، و در نيمه راه سال نهم مجله، دكتر 
محمودگلزارى با سردبيرى مجله خداحافظى كرد و از آن پس  
جوادمحقق (معلم، شاعر و نويسنده) معلمى كه تا پيش از آن 
در همدان فعاليت مى كرد، اين مسئوليت را عهده دار شد و آن 
را به مدت 13 سال ادامه داد. رشد معلم تا پايان سال تحصيلى 
70-69، به همان روال سابق ولى با سردبير جديد، به راه خود 
ــردبير در آخرين شماره ى آن سال، نگاه تازه ى  ادامه داد، اما س

خود به مجله را در سرمقاله اى كه نوشت، اين گونه تبيين كرد:
«صاحب اين قلم معتقد است كه بيشترين نيروهاى مؤمن به 
اسالم و انقالب را در ميان همين قشر معلم بايد جست. عالوه 
بر اين كه اينان تغذيه كنندگان علمى و عملى نسل هايى هستند 

كه خواه ناخواه فرداى جامعه را در دست مى گيرند...
«هستند كسانى كه در كنار معلمى، به ادامه ى تحصيل و مطالعه 
ــق و تأليف و اختراع و ابتكار و ادب و هنر پرداخته اند  و تحقي
و نخواسته اند و نگذاشته اند تا مشكالت زندگى سدى شود كه 
ــتر باز دارد... مجله ى رشد معلم  آن ها را از تالش و تعالى بيش
بر آن است تا باب مراوده و مكاتبه با ايشان را باز كند و در هر 
ــماره، شرح مختصر احوال و نمونه ى آثار اين عزيزان را به  ش

نظر عالقه مندان برساند.»

در ادامه ى سرمقاله، جواد محقق به جلب همكارى معلمان 
بازنشسته، استفاده از شاعران معلم يا معلمان شاعر، درج مباحث 
علمى آموزشى دوره هاى ابتدايى و راهنمايى و باالخره بهبود 

گرافيك مجله نيز اشاراتى داشت و...
ــه ى فرهنگى  ــواد محقق، صبغ ــردبيرى ج در دوره ى س
ــى حال و هواى ديگرى  ــد و به طور كل مجله، پررنگ تر ش
ــائل  ــدند، مس يافت: چهره هاى معلمى بيش ترى معرفى ش
شغلى و حرفه اى معلمان بيش از پيش در سرمقاله ها مطرح 
ــد، معرفى كتاب  ــان هنرمند بيش تر توجه ش ــد، به معلم ش
ــور پرداخته  ــر گرديد، به فضاهاى معلمى خارج كش غنى ت
ــد، صفحات روى جلد و داخل جلد آب و رنگ تازه اى  ش
ــم نوازتر  گرفت و از نظر گرافيك نيز، صفحات مجلد چش
ــد، كه اين را بايد البته به حساب «فضاى پس از  از پيش ش
ــازندگى يا بازسازى كشور در آن  جنگ» و آغاز دوره ى س
ــه بعد، ويژه نامه ى  ــت. ضمنًا از اين دوره ب دوره نيز گذاش
ــار  ــش مجتبى مصدقى انتش ابتدايى داخل مجله، به كوش

يافت. ضمن آن كه ويژه نامه اى تازه هم به آن اضافه شد.

ویژه نامه ی راهنماییویژه نامه ی راهنمایی
ــان 71)،  ــال دهم (آب ــماره ى مجله در س ــن ش از دومي
ويژه نامه ى ديگرى هم به مجله اضافه شد كه عنوان خاص 
ــت. اين ويژه نامه به كوشش خانم  راهنمايى را با خود داش
ــه بعداً در سال 1372 خود به  ــد ك فروغ تن ساز تهيه مى ش
مجله اى مستقل (فصل نامه) به نام رشد آموزش راهنمايى 
ــردبيرى جعفر ربانى تبديل شد. اين مجله  تحصيلى به س
ــردبيرى محمدرضا  ــه به س ــه صورت ماه نام ــون هم ب اكن

حشمتى منتشر مى شود.

یادهای ماندگاریادهای ماندگار
ــه در اين دوره، گفت و گوهايى  از ويژگى هاى بارز مجل
ــته  ــردبير با پاره اى از معلمان برجس ــود كه غالبًا خود س ب
ــام مى داد.  ــاخص بودند انج ــته اى يا فعاليتى ش كه در رش
ــت و از  عنوان كلى اين گفت و گوها «ياد ماندگار» نام داش
ــانى كه در آن سال ها با  بخش هاى جذاب مجله بود. از كس

آنان گفت و گو شد بايد به اين اسامى اشاره كرد:
ــريف رحمانى، سيدحسن  ــخ افشار، دكتر ش احمد راس
ــد احمدى  ــدى آيت اللهى، احم ــيد مه ــرزاده نورى، س ني
ــيد  ــمس آل احمد، س ــى، ش ــب اهللا فضائل ــدى، حبي بيرجن
ــان، كريم محمود  ــر مظفري ــن مهدوى، منوچه مصلح الدي
ــام اهوازى،  ــيد محمدعلى ام ــال يغمايى، س ــى، اقب حقيق
ــانى،  ــاعدى خراس ــر س ــازى، محمدباق ــن حج عالءالدي
ــين عباسپور تميجانى، محمدمهدى هراتى، اعلم  محمدحس
ــفق كاشانى، على شكوهى،  روان شاد، على اكبر رئوف، مش
ــيد كاظم اكرمى، اكبر  ــرف زاده، لئون ميناسيان، س رضا اش
ــين گل بيدى،  ــيد محمد نحوى، حس ــق طباطبايى، س محق
ــتوده، فاطمه  ــد دبيرمقدم، غالمرضا س ــه تجار، محم راضي
ــلطانى، على اصغر  ــو، منيره احمدس ــين رزمج راكعى، حس
فانى، عبدالمحمد آيتى، عبدالحسين مصحفى، عبدالحسين 
نوايى، يداله جهانگرد، ذبيح اهللا صاحبكار، حسين محمدزاده 
صديق، محسن بينا، حسين خوش نويسان، سياوش شايان، 
ــمى پويا، محمدرضا مالردى، عبدالعلى توحيدى،  اقبال قاس

سيد محمود صموتى، منيژه آرمين و گيتى ديهيم.

نویسندگان این دورهنویسندگان این دوره
ــانى كه در دوره ى  در اين دوره، عالوه بر پاره اى از كس
گذشته قلم مى زدند، چهره هاى تازه اى نيز اضافه شدند كه 

اسامى عده اى از آنان را مى آوريم:

جواد محقق

رحمان استكی
(٦٠-١٣٢٩)

كارشناس علوم تربيتي، فعال 
سياسي مذهبي، شهيد. 

 چهار محال بختياري

شهيد استكي از دوره ي تحصيل 
ــه ي هدايت  ــه در زمين در مدرس
ــوي مسائل  ــتان خودبه س دوس
ــال بود.  ــي فع ــي و انقالب مذهب
ــال كفيل  پس از انقالب يك س
ــتان شد و  آموزش و پرورش اس
ــتين نماينده ي  ــوان نخس به عن
مردم شهركرد به مجلس شوراي 
اسالمي راه يافت. عضو مؤسس 
ــالمي در  ــوري اس ــزب جمه ح
ــتان بود و در ماجراي انفجار  اس

هفت تير به شهادت رسيد.
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ــن طاهرى،  ــعارى نژاد، مرتضى مجدفر، حس على اكبر ش
ــم ميرى،  ــم كريمى، محمدتقى اختيارى، ميرهاش عبدالعظي
ــيان، محرم  ــكوه تقديس ــن ملكى، ش ــا كرمى، حس عليرض
ــادرى، حيدر تورانى،  ــف زاده، ناصر ن آقازاده، حبيب يوس
ــره ابراهيمى،  ــرى، طاه ــعيد وزي ــر جوادى، س محمدجعف
ــاغ، محمد اَرمند، محمدرضا  غالمرضا عمرانى، ثريا قزع اي
ــفنديار معتمدى، محمود  ــن زاده، اس ــنگرى، فرهاد حس س
امانى، يونس شكرخواه، سياوش شايان، سيروس غفاريان، 
ــيد برزگر، حسين  ــتگار، مجتبى مصدقى، جمش طاهره رس

بكايى، حسين حداد، محمود معافى، مهدى الماسى و...
خوب است اشاره كنيم كه در اين دوره، شاعران معاصر 
ــانى چون  ــه پيدا كردند. كس ــگاه ويژه اى در مجل نيز جاي
قيصر امين پور، عليرضا قزوه، عبدالجبار كاكايى، حسن 

حسينى، سلمان هراتى و...

دوره ی سوم (۸۲-۸۳)
ــه در دوره ى  ــماره ى مجل ــتين ش جواد محقق در نخس
بيست و دوم (مهر 82) سرانجام سردبيرى مجله را رها كرد 
ــرمقاله ى مفصلى كه در همان شماره با عنوان غزل  و در س

خداحافظى چاپ شد، چنين نوشت:

ــال پيش، از برادر ارجمندم دكتر  «من مجله را سيزده س
ــت  محمود گلزارى، تحويل گرفتم و امروز آن را به دوس
ــان تحويل  ــازاده و ديگر دوستانش ــم دكتر محرم آق فاضل
مى دهم. هر دو بزرگوار را سال ها قبل از اين تغيير و تحول 
ــتى، همكارى و شاگردى شان را  مى شناختم و افتخار دوس
ــتم. اميدوارم هميشه و هرجا كه هستند، چونان گذشته  داش
ــاك و همدلى و  ــت جوانان اين آب و خ ــم و تربي در تعلي
همراهى با معلمان فرهيخته ى اين مرز و بوم موفق و مؤيد 

باشند.»

بدين ترتيب مجله از مهرماه 82 با سردبيرى دكتر محرم 
ــدى و آقايان بهروز  ــم آمنه احم ــازاده و همكارى خان آق

قزلباش و ابوالفضل نفر ادامه يافت.
ــردبيرى آقازاده اما بيش از يك سال به طول نينجاميد  س
ــت 9 شماره را طى يك سال منتشر كند. به طور  و او توانس
كلى، دوره ى سوم نسبت به دوره ى دوم (جواد محقق)، از 
جهاتى متفاوت بود. مرورى بر پاره اى از عناوين بخش هاى 

سال سوم شايد تا حدى اين تفاوت را نشان دهد.
ــه اى، گفت و گو،  ــم و خانواده، معلم حرف ــواده، معل خان
دانش آموز و مدرسه، ياد ياران، تابستانه، مرور كتاب، معلم 
ــى، سايت هاى اينترنتى، معلم و دانش آموز،  و برنامه ى درس

معلم و هزاره ى جديد، داستانك هاى آموزشى.
ــد و تازه نفس. البته  ــندگان اين دوره غالبًا جديدن نويس
ــابق مجله هنوز قلم مى زنند. در  ــندگان س پاره اى از نويس
ــعر و ادب و تصاوير هنرى  ــت ش ــال، از غلظ اين يك س
ــى، عكس و...) هم كاسته شده و صبغه ى دينى  (خط، نقاش
ــه در دو دهه ى  ــه كه ويژگى مجل ــا دينى ـ فرهنگى مجل ي
گذشته بود، كم رنگ تر شد. حتى به لحاظ سياسى هم مجله 
رويكرد سابق را فرونهاد و بيش تر رويكرد آموزشى، تربيتى 

و پژوهشى اختيار كرد.

از چشم سردبیراز چشم سردبیر
ــوم به  ــردبير وقت دوره ى س ــم س اگر بخواهيم از چش
ــماره هاى اين دوره نگاه كنيم، شايد بتوان گفت: ديدگاه  ش
ــه اى حرفه اى  ــه توليد مجل ــًا معطوف ب ــردبيرى عمدت س
ــى بوده است. از اين رو  تخصصى در ابعاد مختلف آموزش
ــاوره،  ــى، مش ــه به مباحث روان شناس ــت ك الزم بوده اس
پژوهش، يادگيرى، مديريت، آموزش مهارت هاى انتقادى، 
ــرفت تحصيلى، انگيزش، آموزش علوم، رشد اخالقى،  پيش
تربيت معلم و... بيش تر پرداخته شود كه البته پرداخته شده 

است.

دوره ی چهارم (۸۳-۸۵)
ــردبيرى دكتر  ــاله ى 83-82 به س پس از دوره ى يك س
ــاد. دكتر  ــردبير اتفاق افت ــاز هم تغيير س ــرم آقازاده، ب مح
حسين اسكندرى سردبير مجله شد و خانم ها زهرا عبدى، 
ــوراى  ــب و عليرضا غالمى اعضاى ش مريم اسماعيلى نس
ــال به طول انجاميد.  برنامه ريزى بودند. اين دوره نيز دو س
ــا خواننده  ــعى دارد ب ــه از نظر زبان س ــن دوره، مجل در اي
ــا بخش هايى چون:  ــت كه ب ــد. از اين روس صميمى تر باش
هفت شهر عشق (سرمقاله) فضاهاى برفكى، زير داربست 
عشق، جاى پاى دوست و... روبه رو مى شويم كه مى كوشد 
با اين ادبيات، همان مباحث معلمى را براى خواننده مطرح 
ــكندرى همه ى سرمقاله هاى خود  كند. براى مثال، دكتر اس
ــت؛ ازجمله هفت وادى  ــامان داده اس را در هفت وادى س

سرمقاله ى شماره ى 2 چنين است:

وادى اول: در چندقدمى قريه ى سواد
وادى دوم: نابغه يا باسواد؟

وادى سوم: حقوق بگير نه، فرهنگ ساز

سمیره 
اصیل وندی
 (تولد: ١٣٣٧)

مدير موفق، اهل قلم. ايالم
دارای مدرک لیســانس روان شناسی 
کــودکان اســتثنایی اســت و در این 
زمینه در پایه های گوناگون تحصیلی، 
تدریس کرده اســت. عــالوه بر این، 
این فعالیت ها را هــم در کارنامه ی 
خود دارد: تأســیس مرکز غیردولتی 
مشکالت ویژه ی یادگیری، و همکاری 
در طرح سنجش به عنوان مدیر پایگاه. 
از مقاالت اوســت: تفســیر درخت، 
مشکالت ویژه ی یادگیری، اوتیسم و 

درمان آن.

دكتر محرم آقازاده
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وادى چهارم: پرواز با فراغ بال
وادى پنجم: روز جهانى كتاب مبارك
وادى ششم: باعلى در چاه هاى غربت

وادى هفتم: حرفى به من بزن
اين شيوه يك سال دوام داشت و در سال بعد سرمقاله ها 

كوتاه تر و رسمى تر شد.

زبان صمیمیزبان صمیمی
ــايد بتوان گفت در دوره ى پنجم مجله ـ  در يك كلمه ش
ــم  ــود، زبان مجله به زبان ژورناليس ــال بيش تر نب كه دو س
ــد، و حتمًا مى دانيد كه زبان  يا روزنامه نگارى نزديك تر ش
ــه غالبًا با خواننده زودتر و صميمى تر ارتباط  روزنامه نگاران
ــهم  ــندگان خارجى س ــد. هم چنين، آثار نويس ــدا مى كن پي
بيش ترى پيدا كرد، مباحث نوين مطرح شد، داستان و طنز 
ــته ها بسيار كوتاه تر از قبل  به مجله راه يافت و باالخره نوش

شد و اين ها را بايد از محاسن اين دوره به شمار آورد.

دوره ی پنجم (۸۵-۸۶)
ــم، هم چون دوره ى  ــد معل پنجمين دوره ى مجله ى رش
ــردبيرى، يك ساله بود. در اين  ــوم، از نظر طول مدت س س
ــال حجه االسالم بهمن اكبرى سردبيرى مجله را به عهده  س
ــانى ديگر ادامه ى راه را  ــت و در سال بعد باز هم كس داش
به عهده گرفتند. بنابراين، بديهى است كه آن چه در اين سال 
توليد شد، تا حدى بر بنياد تجربه هاى پيشين بود و مقدارى 
ــردبيرى كه  ــردبير؛ آن هم س ــى از ديدگاه خود س هم ناش
ظاهراً شوراى برنامه ريزى در كنار خود نداشته و درواقع به 
ــت. به هرحال محتواى رشد  تنهايى اين راه را طى كرده اس
در اين يك سال، چندان متفاوت با دوره ى قبل نبود و اين 
را از عناوين بخش هاى مختلف در فهرست مجله مى توان 
ــمه، هويت ملى، يك سبد  دريافت: گفت و گو، از زبان چش
ــق، معلمان فيلسوف، معرفى و  ــالمتى، زير داربست عش س

نقد فيلم و...
ناگفته نگذاريم كه در اين دوره ى يك ساله، گفت و گوها 
و ميزگردهاى متعددى در مجله برگزار شده و متن مباحثات 
آن ها به چاپ رسيده است كه به لحاظ موضوع قابل توجه 
است. نمونه هايى از اين گفت و گوها را از نظر مى گذرانيم:

ـ ادبيات گريزى يا آسيب شناسى آموزشى زبان و ادبيات 
فارسى (جواد محقق)

ــا چالش هاى معاصر  ــالمى در رويارويى ب ــت اس ـ تربي

(دكتر خسرو باقرى)
ــرو باقرى،  ــوزش و پرورش (خس ــى از آم ـ تحجرزداي
ــه علم الهدى، محمدعلى  ــى ذوعلم، بهمن اكبرى، جميل عل

شامانى)
ـ زندگى براى معلمى (زيبا اميد باراندوزى، معلم نمونه 

از آذربايجان غربى)
ــود مهرمحمدى،  ــند ملى آموزش و پرورش (محم ـ س
عليرضا صادق زاده، حيدر تورانى، بهمن اكبرى، محمدعلى 

شامانى)
ـ تربيت آيه اى (حسن ملكى)

ــت (محمدرضا  ــه ى معلم آموزِش فكر كردن اس ـ وظيف
كالنترى، معلم نمونه از يزد)

دوره ی ششم (۸۶-۸۷)
ــتثنايى  ــم مجله را بايد دوره اى خاص و اس دوره ى شش
ــئوالن دفتر انتشارات  ــال، مس ــاب آورد. در اين س به حس
كمك آموزشى تصميم گرفتند، براى اين كه مجله بيش تر و 
سريع تر به دست معلمان برسد، آن را در هر ماه دو شماره 
ــازند و البته در صفحاتى كمتر، يعنى 32 صفحه!  ــر س منتش
ــردبيرى مجله شامل آقايان عليرضا  بدين ترتيب شوراى س
حاجيان زاده، محمدعلى شامانى و فريبرز بيات تشكيل شد 
ــخص معينى سردبير مجله باشد، مجله با  و بدون اين كه ش
مديريت داخلى حبيب يوســف زاده به صورت دوهفته نامه 
انتشار خود را آغاز كرد و تا 24 شماره، يعنى 12 ماه منتشر 
ــد  ــد. اين چيزى غيرمعمول در روند توليد مجالت رش ش
بود، زيرا مجالت رشد همواره در 8 و حداكثر 9 شماره در 
سال انتشار مى يافت و تابستان را به محاق تعطيل مى رفت. 
ــد و  ــال محدود ش به هرحال، اين تجربه، به همان يك س

سال بعد به روال پيشين خود برگشت.

دوره ی هفتم (۸۷-۸۹)
ــردبيرى جعفر  ــن دوره كه تاكنون نيز ادامه دارد، به س اي
ــف زاده از آذرماه 87  ــى و مديريت داخلى حبيب يوس ربان
ــال بعد هم با تشكيل شوراى سردبيرى  ــروع شد يك س ش
ــى و  ــعيد قريش ــفنديار معتمدى، س با عضويت آقايان اس
محمدهادى نهاونديان ادامه يافت و تاكنون نيز ادامه دارد.

سخن آخرسخن آخر
ــماره هاى اين دو  ــما خوانندگان عزيز، ش بسيارى از ش
ــد و حتى درباره ى مندرجات آن  ــال را ديده و خوانده اي س
(سال 89-88) داورى كرده ايد. نتيجه ى داورى خود را در 
ــماره مى بينيد. بايد گفت كه اين دوره نيز هم چون  همين ش
دوره ى پيشين، با ورود سردبير جديد دستخوش تغييراتى 
شد و مجله رنگ و رويى متفاوت به خود گرفت. نگارنده 
ــه را بر عهده دارد، الزم  ــردبيرى مجل كه در حال حاضر س
ــما را به تأمل  ــاره كند و ش ــد به يك نكته ى مهم اش مى دان

درباره ى آن فراخواند:
ــال 1361 هنگامى متولد شد  ــد معلم در س مجله ى رش
ــال كنونى (ابتدايى،  ــد بزرگ س كه هيچ يك از مجالت رش
ــه و  ــت مدرس ــى، مديري ــوژى آموزش ــى، تكنول راهنماي

محمد امراه زاده
(١٣٣٤)  

مدير،  مؤسس،  مدير نمونه. 
آذربايجان غربى

طــی خدمــت خــود، از چهره های 
فعــال در آموزش و پرورش اســتان 
بــوده اســت. فعالیت هایــی چون 
تأســیس: كانون پرورشــی، صندوق 
قرض الحسنه ی شاكرین (فرهنگیان)، 
كانون نویســندگان شــهر شــوط، و 
مدیریــت در ســتاد مبارزه بــا مواد 
مخدر،  كتاب خانه ی عمومی امیركبیر، 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز داشته 
و به عنوان مدیر نمونه ی كشوری نیز 
انتخاب شده اســت. آقای امراه زاده 
تألیفاتی دارد از جمله: هفت مقاله 
در باب مســائل آمــوزش و پرورش،  
خانواده و فناوری اطالعات،  آموزش 

و پرورش و توسعه.

دكتر حسين اسكندرى
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ــه ى فردا) وجود نداشت و لذا اين مجله مى توانست  مدرس
ــيارى در حوزه ى آموزش ابتدايى،  جايگاه طرح مطالب بس
ــد، چنان كه بود. اما  راهنمايى، مديريت، تكنولوژى و... باش
ــم به ميدان آمدند، طورى كه  به تدريج مجالت ديگرى ه
ــر و مدير و آموزگار،  ــون تنها براى معلمان، اعم از دبي اكن
ــر  ــى و 19 مجله ى تخصصى منتش ــه ى عموم ــش مجل ش

مى شود.
ــال هاى اخير اين سؤال بسيار مطرح شده است كه  در س
وقتى مجالتى كه نام برديم، وجود دارد، ديگر چه نيازى به 

رشد معلم؟! و البته اين سؤال بى جايى نيست!
ــما به ما گفته يا نوشته اند كه  ــانى از ش برعكس هم، كس
ــت به جاى چندين مجله، به انتشار يك يا دو  آيا بهتر نيس
ــازى به اين تعداد  ــه ى مفصل و جدى اكتفا كنيد تا ني مجل

مجله نباشد؟
ــخ به اين سؤال فعًال براى ما ممتنع است. اما روشن  پاس
ــئوالن امر تصميم به تغييرى در اين  ــت تا زمانى كه مس اس
وضعيت نگرفته اند، رشد معلم «الجرم» منتشر خواهد شد.

ــر اين بوده و  ــعى ما ب ــر حال، در دوره ى اخير س به ه
ــوزه ى عمومى آموزش و  ــواى مجله به ح ــت كه محت هس
پرورش، و بهتر بگوييم به مباحث و مسائل كلى و عمومى 
ــود و كمتر  ــوزه ى معلمى و تعليم و تربيت، معطوف ش ح
ــى و يا مباحثى گردد كه ديگر  وارد حوزه هاى خاص درس

مجالت به آن مى پردازند.
ــبت به اوايل دهه ى 60  ــت كه امروز نس حقيقت اين اس
ــد، جامعه ى ايران، و البته  ــد معلم منتشر ش كه مجله ى رش
ــيار متحول شده و دگرگونى هاى  جامعه ى معلمى هم، بس
بسيارى را از سر گذرانده است كه اين خود معلول عوامل 
ــه ى دولتى و  ــت. در آن زمان، جز چند روزنام ــيار اس بس
ــط نهادهاى  ــدك مجله، كه آن ها هم بعضًا توس تعدادى ان
ــريه اى در دست رس نبوده و  ــار مى يافت، نش انقالبى انتش
ــت امروز كه  ــت بين آن وضعيت و وضعي ــيار فرق اس بس
ــت در همه جا منتشر  ــريه ى ريز و درش صدها مجله و نش
ــات هم كه  ــات و ارتباط ــاى فناورى اطالع ــود؛ دني مى ش
ــت، فاكس، تلفن  ــواره، اينترن ــت: ماه وصفش نگفتنى اس
ــراه، پيامك، بلوتوث، ايميل و... به تبع همين وضعيت،  هم
ــد ـ  ــد معلم ـ و البته همه ى مجالت رش مخاطبان امروز رش
ــت  ــى متفاوت اند و لذا بديهى اس با مخاطبان آن زمان بس
ــئول يا سردبيرى اين باشد كه چه  كه دغدغه ى هر مديرمس

مطالبى را براى مجله ى خود انتخاب كند.
ــا مركزى وجود ندارد  ــى كه ديگر كانون ي آرى، در حال
ــد، چگونه مى توان  ــس مى تواند خودش مركز باش و هرك
ــريه اى توليد كرد كه حتى براى گروهى مشخص مانند  نش
ــد؟ اين خود سوژه يا  معلمان، مفيد، مؤثر و لذت بخش باش

بهانه اى است براى بحث و گفت و گوهاى بيش تر.•

محمدتقی امیری
(١٣٤٦) 

آموزگار، پژوهشگر، معلم نمونه. 
زنجان

دارای مــدرک کارشناســی آمــوزش 
از  بســیاری  در  و  اســت  ابتدایــی 
فعالیت هــای مربوط بــه این حوزه 
سرامد است. به عنوان معلم نمونه ی 
استانی، معلم نمونه ی کشوری و معلم 
نمونه ی طرح شهید رجایی برگزیده 
شده اســت. بیش از ده مقاله نوشته 
اســت که در همایش های گوناگون 
ارائه شــده اند، کارگاه های آموزشی 
متعددی در سطح استان برگزار کرده 
است. پنج مورد اقدام پژوهشی داشته 
و در این زمینه دوبار در اســتان نفر 
اول شــده اســت. وی عضو شورای 
تحقیقــات ناحیه ی ۲ اســتان زنجان 

است.
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ابراهیم انتظام
(١٣٢٢) 

مدرس مركز تربيت معلم. 
همدان

از دبیــران و مدرســان شــهره ی 
همدان اســت. ســال های متمادی 
در مراکــز تربیت معلم به تدریس 
اشــتغال داشــته و اکنــون دوران 
بازنشســتگی را می گذرانــد. اهل 
قلم اســت و ســابقاً کتاب «فنون 
در  تدریــس  بــرای  را  تدریــس» 
تربیت معلم تألیف کرده اســت. 
وی آشــنایی خوبی بــا کتاب های 
شــهید مطهری، تفســیر المیزان و 

آثار امام خمینی دارد.

هم چنین
 هوشنگ آشتیانی:

نخستین صفحه آرای مجله
مریم خونساری:

صفحه آرا در سال های ۸۰ ـ۷۷
و

شادروان مهدی محسنی، 
اعظم حسن الریجانی،  طیبه 

رحیمی و غالمرضا بهرامی
عكاسانی که رشدمعلم همواره 
از عکسهای آنان درجای جای  

صفحات مجله  بهره برده است.

در طی ســه دهه ای كه مجله ی رشد معلم منتشر شده است، هنرمندان بسیاری، اعم از طراح گرافیک و 
صفحه آرا، نقاش و تصویرگر، طراح، عكاس، خوش نویس ورّسام ، دست به دست هم داده اند تا مجله به 

شكلی چشم گیر و هنرمندانه به دست خوانندگان برسد. در این صفحه با برخی از آنان آشنا می شوید. 

︡ ︡ان ︫ر ﹠﹞︣ ﹠﹨ ︀︋
مكتبی  غــالمــعــلــی  اســـتـــاد 

تصویر گر. طراح لوگوی رشد 
و لوگوی قدیم مجله

ــــز اقــبــالــی ــــروی پ
تصویرگر روی جلد
در سال های ۷۲ ـ۷۱

ـــژاد ـــان ـــارس ـــــورش پ ك
طراح گرافیک وصفحه آرا

در سال های ۷۷ ـ۷۰

ــی ــان ــره ق ـــرخ خ ـــاه ش
طراح گرافیک وصفحه آرا

در سال های ۷۰ ـ۶۹ 

فـــــریـــــبـــــا بــــنــــدی
طراح گرافیک وصفحه آرا
در سال های ۸۴ ـ۸۲

ـــــور حــاتــمــی شـــــاپ
طراح گرافیک وصفحه آرا
در سال های ۸۵ ـ۸۴

حـــســـیـــن نـــــــوروزی
طراح گرافیک وصفحه آرا

از سال ۸۵ تاكنون 
وطراح لوگوی فعلی 
مجله



46
ـ مهر 1389 شماره ى اول 

مقدمهمقدمه
ــته در درون  ــه ظرف چندماه گذش ــى از موضوعاتى ك يك
ــطح رسانه هاى عمومى  وزارت آموزش وپرورش و گاه در س
مطرح شده، موضوع تحول در آموزش وپرورش است. بحث 
تحول از چند سال قبل و در ابتدا به عنوان يكى از مطالبات مقام 
معظم رهبرى از نظام آموزشى مطرح شد و از سوى مسئوالن 
ــور هدايت امر تحول بر  ــر مورد توجه قرار گرفت. به منظ ام
بسترى صحيح و معقول، ستاد تحول وزارت آموزش وپرورش 
ــوراى عالى آموزش وپرورش، تهيه ى دو سند راهبردى به  و ش
ــند تحول راهبردى» نظام تربيت رسمى و عمومى  نام هاى «س
ــى ملى» را  ــند برنامه ى درس ــالمى ايران و «س جمهورى اس
ضرورى دانستند. كار تهيه ى اين دو سند آغاز شد و طى چهار 
ــگران، متخصصان، برنامه ريزان،  پنج سال با همكارى پژوهش
فرهنگيان و ديگر صاحب نظران حوزوى و دانشگاهى به انجام 
ــيد. تاكنون سند تحول راهبردى به تصويب نهايى رسيده  رس
ــى ملى نيز به زودى  ــند برنامه ى درس ــت و اميد مى رود س اس

تصويب شود.
ــد، يكى از اين اسناد سند «برنامه ى  همان طور كه اشاره ش
ــى ملى» است كه به منزله ى مجموعه ى قوانين حاكم بر  درس
برنامه هاى درسى و محتواهاى آموزشى تلقى مى شود و همه ى 
برنامه ها و محتواها بايد خود را بر مفاد آن منطبق سازند. به منظور 

سعید قریشی*
ــنايى با اين سند و چگونگى بهره گيرى از رهنمودهاى آن  آش
ــوزش و تدريس، تصميم داريم از طريق اين مجله  در كار آم
ــرار دهيم تا هم  ــما معلمان عزيز ق ــى را در اختيار ش اطالعات
اطالع رسانى كرده باشيم و هم از پيشنهادها و نقطه نظرات شما 

براى هرچه بهتر اجرا كردن آن كمك بگيريم.

برنامه ی درسی ملی چیست؟برنامه ی درسی ملی چیست؟
 National برنامه ى درسى ملى معادل اصطالح انگليسى
ــت كه در ادبيات برنامه ريزى درسى مورد  curriculum اس
استفاده است. در اغلب كشورهايى كه داراى برنامه ى درسى 
ــتند، مراد از آن، برنامه هاى درسى اى است كه در كل  ملى هس
كشور و در سطح ملى اجرا مى گردد و جنبه ى استانى يا محلى 
ندارد. در مقابل، كشورهايى هم وجود دارند (مانند آمريكا) كه 
برنامه ى درسى واحد در سطح ملى ندارند. هر يك از ايالت هاى 
ــى خاص خود را اجرا مى كنند و تنها در  آن، برنامه هاى درس
بعضى امور كلى با وزارت آموزش وپرورش مركزى هماهنگ 
هستند، در كشور ما، از حيث سراسرى بودن برنامه هاى درسى 
ــانى آن در تمام استان ها، مى توان گفت كه برنامه هاى  و يكس
درسى كنونى هم نوعى برنامه ى درسى ملى هستند، اما كاركرد 
ــى ملى كه اخيراً تدوين شده، وحدت و  ــند برنامه ى درس س
انسجام بخشيدن به كليه ى اجزاى برنامه ها و مبتنى كردن آن ها 
بر فلسفه ى تعليم وتربيت در نظام جمهورى اسالمى و قانونمند 
كردن امور برنامه ريزى درسى است. در ساليان گذشته، گرچه 
برنامه هاى درسى ما از حيث اجرا سراسرى بوده، اما هيچ گاه 

 ﹩︀ ﹠ ︫آ
︣﹡︀﹝﹥ ی   ︋︀︋﹩﹚﹞ ﹩ د︨ر

احمد اوحدی
(١٣١٣)

مدير، مؤسس. قم

در رشت متولد شد. در ۱۵ سالگی به 
مناسبتی به قم آمد و برحسب اتفاق 
در همان جا مدیریت دبستان حیات 
را که بعداً ســنائی نــام گرفت، به او 
دادند و در قم ماندگار شــد. در سال 
۱۳۳۶ امام موسی صدر مدرسه ای به 
نام «صدر» تأســیس کرد و مدیریت 
آن را بــه احمد اوحدی ســپرد. چند 
سال بعد، مدرسه ی صدر در مجتمع 
آموزشی بزرگی که مردی نیکوکار به 
نام حاج حسین کامکار ساخت و آن را 
وقف کرد، مستقر شد و آقای اوحدی 
تا سال ۱۳۵۸، جمعاًَ به مدت ۴۵ سال 
در ایــن مدارس مدیریت کرد. وی از 
مدیران توانا و برجسته ی مدارس قم 

در زمان خود بود.
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مبتنى بر يك سند جامع و مصوب كه در آن كليه ى جنبه هاى 
برنامه هاى درسى مشخص شده باشد، نبوده است.

در متن سند، برنامه ى درسى ملى چنين تعريف شده است:
ــندى اســت كه نقشه ى كالن  «برنامه ى درســى ملى س
برنامه هاى درســى و چارچوب نظام برنامه ريزى درســى 
ــداف آموزش وپرورش نظام  كشــور را به منظور تحقق اه

جمهورى اسالمى ايران تعيين و تبيين مى نمايد».

اجزا و مؤلفه های سنداجزا و مؤلفه های سند
ــم گرديده كه ضمن آن ها  ــند در چند بخش تنظي اين س
ــى پرداخته شده است.  به مهم  ترين عناصر برنامه هاى درس
ــفى و علمى،  ــوان مبانى فلس ــت عن ــند تح بخش اول س
دربردارنده ى گزاره هايى است كه نشان دهنده ى چارچوب 
ــئت گرفته از دين مبين اسالم نسبت به جهان  اعتقادى نش
ــتى، انسان، علم و معرفت و ارزش هاست و با عناوينى  هس
ــى،  ــى، معرفت شناس ــى، انسان شناس هم چون هستى شناس

ارزش شناسى و... تنظيم يافته است.
ــى ملى  منظور از بيان اين گزاره ها در آغاز برنامه ى درس
ــت كه سمت وسوى اهداف و جهت گيرى هاى كلى  اين اس
ــود و برنامه ريزان درسى  ــخص ش ــى مش برنامه هاى درس
ــود تا در  ــى را رهنمون ش ــواد آموزش ــدگان م و توليد كنن
ــتورالعمل ها و  ــد محتوا و تدوين دس ــذارى و تولي هدف گ
ــته باشند و  آيين نامه ها و... اين مبانى اعتقادى را مّدنظر داش

براى تحقق عينى آن ها اقدامات الزم را انجام دهند.
دراين جا توجه شما را به نمونه هايى از گزاره هاى مندرج 

در بخش مبانى فلسفى و علمى جلب مى كنيم:
1. هستى واقعيت دارد و خداوند مبدأ و غايت هستى 
ــر و رّب حقيقى  ــان و مالك و مدبّ اســت. او خالق جه

همه ى موجودات است.
ــت كه بايد  ــى اين اس تأثير اين گزاره بر برنامه هاى درس
ــه اى تنظيم و موضوعات مربوط  محتواهاى دروس به گون
ــر پديده ها  ــاى آن و قوانين حاكم ب ــان و پديده ه ــه جه ب
طورى تبيين شود كه دانش آموز را به خداشناسى برساند و 
ــرانجام به اين حقيقت پى ببرد كه اين همه شگفتى هاى  س
موجود در جهان كه علم و دانش امروز بشر توانسته است 
ــت يابد، داراى آفريدگارى دانا و  ــه اى از آن ها دس به گوش

تواناست و اوست كه «اين همه نقش عجيب بر در و ديوار 
وجود» ترسيم كرده است. به قول سعدى:

است رهبر  ـــزدان  ي ــوى  س علمت  گرنه 
است بهتر  صـــدره  علم  آن  از  جهلت 

2. «انسان فطرتى الهى دارد كه قابليت فعليت يافتن و 
شكوفايى يا فراموش شدن را دارد».

ــت كه  ــى اين اس ــزاره بر برنامه هاى درس ــر اين گ تأثي
برنامه ها بايد طورى تنظيم شود كه به همه ى ابعاد وجودى 
دانش آموز، خصوصًا ابعاد روحى و معنوى او توجه شود و 
براى پرورش همه ى آن ها به صورت متوازن كارى صورت 
ــر، خداجويى،  ــتن، ميل به نيكى و خي ــرد. ميل به دانس گي
ــا و جاودانگى،  ــل به بق ــتى، مي ــى، زيبايى دوس كمال جوي

نمونه هايى از ابعاد فطرى وجود انسان هستند.
ــع همه ى ارزش ها دين (قرآن و ســنت، عقل  3. «منب
ــايرارزش ها از آن كســب اعتبار  و فطرت) اســت و س

مى كنند».
ــت كه در  ــى اين اس تأثير اين گزاره بر برنامه هاى درس
آموزش ارزش ها به دانش آموزان، بايد ارزش هايى آموخته 
ــود كه ريشه ى الهى داشته و با مبانى عقلى هم ساز باشد.  ش
ــط، باورهاى  ــوم غل ــى از آداب و رس ــذا ارزش هاى ناش ل
ــروت و جمال و  ــى از قدرت و ث خرافى، ارزش هاى ناش
ــانى كه  ــود و ارزش هاى انس امثال آن ها، نفى و طرد مى ش

ريشه ى قرآنى دارند، برجسته مى گردد.
ــى،  ــب از مبانى هستى شناس ــوق به ترتي ــه نمونه ى ف س
ــى و ارزش شناسى برنامه ى درسى ملى گزينش  انسان شناس

شده بود.
ــند، عالوه بر مبانى فلسفى و علمى، به  در بخش اول س
«رويكرد» برنامه ى درسى ملى و «اصول حاكم بر برنامه هاى 
درسى» نيز اشاره شده است. رويكرد برنامه ى درسى ملى، 
ــده است. بدين معنى كه  «فطرت گرايى توحيدى» تعيين ش
جهت گيرى كلى همه ى برنامه ها بايد به سمت وسويى باشد 
ــازد و هم چنين  ــكوفا س كه فطرت الهى دانش آموزان را ش
ــند كه همه ى  برنامه ها بايد از چنان جامعيتى برخوردار باش
ــد و از تربيت  ــوز را پرورش دهن ــاد وجودى دانش آم ابع

انسان هاى يكجانبه نگر و تك بعدى بپرهيزند.
ــت كه  ــده اس ــاره ش در مبحث اصول، به گزاره هايى اش
ــت گذارى  ــه منزله ى قواعد كلى، ناظر به هدايت و سياس ب
ــت.  ــى و تربيتى به منظور تحقق اهداف اس برنامه هاى درس

اين اصول عبارت اند از:
1. دين محورى؛ 2. تقويت هويت ملى؛ 3. توجه به نقش 
محورى معلم و مربى؛ 4. جامعيت (توجه به تمام نيازهاى 
متربى)؛ 5. توجه به تفاوت ها (فردى، محيطى و جنسيتى)؛ 
ــاركت و  6. توازن و تعادل؛ 7. يادگيرى مادام العمر؛ 8. مش

تعامل.
ــوى برنامه  ريزان، سبب مى شود  توجه به اين اصول از س
ــيوه ها و راهكارهايى براى تحقق  كه در درون برنامه ها، ش
اين جنبه ها تعبيه شود. در شماره هاى بعدى، درباره ى ساير 

بخش هاى اين سند با شما سخن خواهيم گفت.•
* كارشناس ارشد دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى

علی ایران منش
(١٣٦٥-١٣١١)

معلم، مدير، مديركل 
آموزش وپرورش. كرمان

در کرمــان متولــد شــد. هم زمان 
بــا تحصیــل در حــوزه ی علیمه ی 
کرمــان و قم، در رشــته ی الهیات 
دانشــگاه تهران نیــز درس خواند 
و پس از اخذ مدرک به اســتخدام 
سال های  درآمد.  آموزش وپرورش 
متمادی در مدارس کرمان تدریس 
می کرد. مــردی روحانی، مبارز و 
انقالبــی بود و در ســال ۱۳۵۹ به 
آموزش وپرورش  مدیرکل  ســمت 
کرمــان منصــوب شــد. وی اولین 
مجتمــع آموزشــی رزمنــدگان را 
در اهــواز ایجــاد کرد. ســرانجام 
دســت  بــه   ،۱۳۶۵ صبــح دم  در 
ضدانقالب، در کرمان ترور شــد و 

به شهادت رسید.
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جمال ایرانی
(١٣۴٠) 

دبير فعال، مؤسس، 
مؤلف، معلم نمونه، كردستان

ارشد جغرافیای  كارشناسی  دارای 
طبیعی اســت و در زمینه  رشته ی 
خود خدمات بســیاری انجام داده 
اســت؛ از جمله: انجمــن  علمی - 
آموزشــی دبیران جغرافیای استان 
را تأســیس كرده، و چهــار عنوان 
كتــاب و بیــش از ۲۰ عنوان مقاله 
نوشــته كه به چاپ رسیده است. 
تولیــد  زمینــه ی  در    ، هم چنیــن 
مســتند  آموزشــی، فیلم  نرم افزار 
او  و پژوهشــگری، فعالیت هــای 
درخشــان اســت و تاكنون دوبار 
معلم نمونه ی استانی (۸۹ و۷۶) و 
دوبار معلم نمونه ی كشــوری (۸۰ 
و ۸۵) شــده اســت. وی رتبه  های 
نخســت متعــددی را در آزمــون 
و مســابقات اســتانی كسب كرده 

است.

تعليم و تربيت يكى از پيچيده ترين 
ــرى است.  موضوعات در جوامع بش
ــوف  فيلس ــت (1840-1724م)  كان
ــت: «در بين  ــزرگ آلمانى، گفته اس ب
ــز از مابقى  ــر، دو چي ــات بش ابداع
ــت دارى و  ــت؛ مملك ــكل تر اس مش
ــكوهى، 1383:  ــم و تربيت» [ش تعلي
ــت،  ــوار اس 10]. تعليم و تربيت دش
ــان  ــه موضوع آن انس ــبب آن ك به س
ــا و  ــان از پيچيدگى ه ــت. و انس اس
است،  برخوردار  زيادى  ظرافت هاى 
ــالت معلمى را دشوار ساخته اند.  رس
معلم براى موفقيت در رسالت خطير 
ــتاوردهاى  ــت با دس ــود الزم اس خ
ــد و از آن در  ــنا باش علوم تربيتى آش
ــتفاده كند.  ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــته هاى مطالعاتى علوم  ــى از رش يك
ــت.  ــى1 اس تربيتى، برنامه ريزى درس
اين رشته ى علمى مى كوشد، معلم را 
ــى آشنا سازد و يكى  با برنامه ى درس

ــراى موفقيت معلم و به ويژه تعليم  ــدات آن علمى ب از تأكي
ــى پنهان2 يا  ــور، توجه به «برنامه ى درس ــت هر كش و تربي

مستتر» است.
ــى پنهان غافل اند.  ــيارى از معلمان، از برنامه ى درس بس
اگر معلم رياضى تصور كند فقط بايد رياضى درس بدهد، 
ــر درس ديگرى، اگر تصور كند فقط  ــا معلم علوم و يا ه ي
ــد، اين تصور صحيح  ــى خود را ارائه مى ده موضوع درس
ــى، «كالس  ــان برنامه ريزى درس ــت. بعضى كارشناس نيس

ــوز در نظر مى گيرند و  ــى» دانش آم درس» را «كالس زندگ
ــم بايد از خيلى چيزها آگاه  ــى ديگر معتقدند كه «معل بعض
ــاهين عقل معلم بايد بر فراز واقعيت ها و حقايق  ــد. ش باش
ــه در كالس درس  ــد و به آن چه ك ــه پرواز درآي ــى ب تربيت
هست، از افق باالتر بنگرد؛ آن هم نه نگاه سطحى، بلكه به 

عمق حقايق پى ببرد» [قورچيان، 1374: 127].
ــى پنهان،  ــردن معلم به برنامه ى درس ــا توجه نك چه بس
ــيب هاى تربيتى جبران ناپذيرى را به دانش آموزان وارد  آس
ــى يافتن از پيامدها و عواقب آن،  كند كه در صورت آگاه

﹜﹚︺﹞ ﹤
 ︋﹩﹨︀﹍﹡

﹩︎ ﹠︀ن
ی د︨ر

 ﹤﹞︀ ﹡︣ و︋ 

محمود صالحیان
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فتحعلی حتسینی
(١٣١٩)

دبير موفق، مدير مؤثر. 
آذربايجان غربى

ایشان دبیر زبان فرانسه بوده و اكنون 
-در دوره ی بازنشستگی- در دانشگاه 
علمــی كاربــردی عالمــه دهخدای 
شهرســتان تكاب خدمــت می كند. 
در ســال های قبل از انقــالب،  مبارز 
سیاســی بود و مدتی را در زندان آن 
رژیم گذرانده اســت. ضمنــاً جانباز 
نیز می باشد. از خدمات هنری آقای 
تحسینی، باید به تحریر سوره ی قرآن 
مجید با آب طال كه زیر چاپ اســت، 

اشاره كرد.

در خود احساس گناه كند.
ــود اهداف  ــى باعث مى ش ــًا ندانم كارى هاى جزئ بعض
آموزشى كتاب هاى درسى، در نوشتار و ظاهر چيزى باشد، 
ــوس دهد. در آن صورت،  ــا از نظر تربيتى نتيجه ى معك ام
ــه معلم در نيت و قصد مى پروراند، با آن چه در ميدان  آن چ
ــود، مغاير و غالبًا متضاد  عمل و كالس درس حاصل مى ش

خواهد بود. مولوى چه زيبا مى فرمايد:
دوا از  و  عـــالج  از  ــد  ــردن ك ــه  چ ــر  ه
ــاروا ن حــاجــت  و  ـــزون  اف ــج  رن گشت 
رفــت ـــالق  اط شـــد،  قــبــض  هليله  از 
نفت هــم چــو  ــد  ش مــدد  را  آتــش  آب 
فــزود ــرا  ــف ص سركنگبين  قــضــا  از 
ــمــود ــى ن ـــــادام خــشــكــى م ــــن ب روغ

براى جلوگيرى از چنين آسيب هايى است كه معلمان بايد 
به برنامه ى درسى پنهان توجه كنند. مى دانيم كه برنامه هاى 
ــمى، از انتظارات عرفى مردم و جامعه نشئت  ــى رس درس
ــى، محتوا،  ــا اهداف، مواد آموزش ــد. هر معلمى، ب گرفته ان
ــخص به  ــا، و راهبردهاى ياددهى و يادگيرى مش فعاليت ه
ــيارى از مفاهيم  كالس درس مى رود. اما دانش آموزان، بس

ــده باشد،  ــى آن ها لحاظ ش را بدون اين كه در برنامه ى درس
ــت.  ــى پنهان» اس ــد، و اين، همان «برنامه ى درس مى آموزن
ــه و كالس درس، تنها آن چه كه معلم  ــرى در مدرس يادگي
ــب و مفاهيم را  ــيارى از مطال ــت، بس ــم مى دهد نيس تعلي
ــان  ــوزان از طريق رفتار ضمنى معلمان و هم كالس دانش آم
ــان، به تدريس  ــى پنه ــد. بنابراين، برنامه ى درس مى آموزن
ــمى و غيرملموس نظام ارزش ها، هنجارها  ضمنى، غيررس
ــت ها و جنبه هاى غير آكادميك و غيررسمى  و طرز برداش

ــت  ــود كه متأثر از كل نظام تربيتى اس مدارس اطالق مى ش
[كريمى، 1373: 45].

ــى  ــا به بعضى از عوامل مؤثر بر برنامه ى درس در اين ج
ــاره و تأثير3 آن ها را بر جنبه هاى شناختى، رفتارى  پنهان اش

و شخصيتى دانش آموز تحليل مى كنيم:

1. قوانين و مقررات كالس و مدرسه
الف) فرض مى كنيم قوانين و مقررات، به صورت صريح 
ــه از طرف معلم و  ــن، براى اداره ى كالس و مدرس و روش
ديگر عوامل آموزشگاه اعالم و اعمال شود (روش مشخص 
كالس بندى، روش صريح ارزش يابى، روش درست تنبيه و 
ــويق و...). در اين صورت، بعضى از تأثيرات پنهان اين  تش

عملكرد بر دانش آموزان عبارت از موارد زير خواهد بود:
� جنبه ى تفكر يا شناختى: تفكر دانش آموز چنين شكل 
ــت، با قانون بهتر  ــرد كه قانون براى زندگى الزم اس مى گي

مى توان زندگى كرد و...
ــدن، احترام و اطاعت از  ــه ى رفتارى: به موقع آم � جنب

قانون، انجام كار در زمان مشخص و...
ــم بودن در  ــرى و منظ ــخصيتى: نظم پذي ــه ى ش � جنب

زندگى و...
ــن و مقررات  ــال اگر قواني ب) ح
ــل  ــفاف و غيرقاب ــورت غيرش به ص
اجرا از طرف معلم و ديگر مسئوالن 
ــه اعالم و اعمال گردد، بعضى  مدرس
ــرد به صورت  ــرات اين عملك از تأثي
برنامه ى درسى پنهان بر دانش آموزان، 

عبارت از موارد زير خواهد بود:
� جنبه ى شناختى يا تفكر: قانون 
ــت، هرجا قانون به  همه جا الزم نيس
ــناخت  ــت، اجرا نكن. ش نفعت نيس

قانون الزم نيست و...
� جنبه ى رفتارى: كار امروز را به 
فردا انداختن، قانون شكنى، بى نظمى 

و...
� جنبه ى شخصيتى: قانون گريزى 

و...

2. روابط ميان فردى
ــورد عادالنه در مقابل  الف). برخ

برخورد تبعيض آميز
ــرات برخورد نوع  ــى از تأثي بعض
اول به صورت برنامه ى درسى پنهان 

بر دانش آموزان عبارت از موارد زير است:
ــا توجه به  ــان در نظام خلقت ب ــناختى: انس ــه ى ش جنب
ــت، پاداش به تالش داده  تفاوت هاى فردى قابل احترام اس

مى شود، كار خوب ارزش دارد و...
جنبه ى رفتارى: كار و تالش، درس خوان بودن و... امرى 

مثبت است.
ــخصيتى: عزت نفس باال، اعتمادبه نفس بيشتر،  جنبه ى ش

شاد بودن و...
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صفر علی جناب 
نحوی دهكردی  

(١٣٤٢-١٢٦٠)
بنيان گذار و مؤسس. 
چهارمحال و بختيارى

دانش آموخته ی حوزه های علمیه 
و قریب االجتهــاد بــود. عشــق او 
بــه آموزش و تربیت موجب شــد 
به تأســیس دبســتان و دبیرستان 
شــاهپور شــهر كرد اقدام كند. از 
صفات بارز او حلــم و بردباری و 
ایثار در امــر آموزش، ضمن توجه 
به تربیت دینی بود. در شــهر كرد 

مدرسه ای به نام او باقی است.

ــورد نوع دوم به صورت برنامه ى  بعضى از تأثيرات برخ
درسى پنهان بر دانش آموزان عبارت است از:

ــناختى: هر شخص به اندازه ى رابطه و پارتى  جنبه ى ش
با ارزش است، پاداش با توجه به رابطه  تعيين مى شود، كار 
ــت. چاپلوسى و رابطه مهم است و تبعيض را بايد  مهم نيس

ياد گرفت.
ــخصيتى: ايجاد حس حقارت بر طبقه ى مورد  جنبه ى ش
ــى، محتاج توجه،  ــخصيت ضد اجتماع ــض، ايجاد ش تبعي

لوس و پرتوقع.
ــالم و يا  ــتيزه گرى، رقابت جويى ناس جنبه ى رفتارى: س

ترس و بزدلى و...

ب) برخورد گرم در مقابل برخورد سرد و بى روح
ــورد نوع اول به صورت برنامه ى  بعضى از تأثيرات برخ

درسى پنهان بر دانش آموزان عبارت از موارد زير است:
ــى را زيبا و لذت بخش  ــناختى: محبت زندگ جنبه ى ش

مى كند، دانش آموز مهربانى با ديگران را ياد مى گيرد و...
ــران، خوش رفتارى و  ــارى: مهربانى با ديگ جنبه ى رفت

خوش برخوردى و...
جنبه ى شخصيتى: انسان دوست، عشق ورز و... بودن

ــوع دوم به عنوان برنامه ى  ــى از تأثيرات برخورد ن بعض
درسى پنهان بر دانش آموزان عبارت است از:

جنبه ى شناختى: دانش آموز، برخورد سرد و غيرصميمى 
ــرد و بى روح  ــايد فكر كند زندگى س ــاد مى گيرد و ش را ي

است و...
ــمى و كليشه اى و  ــك و رس جنبه ى رفتارى: رفتار خش

خسته كننده را ياد مى گيرد و...
جنبه ى شخصيتى: انسان گريزى، پوچ گرايى و...

ج. برخورد محبت آميز در مقابل برخورد كينه جويانه
ــورد نوع اول به صورت برنامه ى  بعضى از تأثيرات برخ

درسى پنهان بر دانش آموزان عبارت است از:
ــان ممكن الخطاست، گذشت در  ــناختى: انس جنبه ى ش

زندگى الزم است و...
جنبه ى رفتارى: رفتار با آرامش و با بزرگوارى و مروت 

را ياد مى گيرد و...
ــوار و  ــور و بزرگ ــخصيتى صب ــخصيتى: ش ــه ى ش جنب

بزرگ منش و... خواهد داشت.
ــورد نوع دوم به صورت برنامه ى  بعضى از تأثيرات برخ

درسى پنهان بر دانش آموزان عبارت است از:
جنبه ى شناختى: از خطا و اشتباه نبايد گذشت و...
جنبه ى رفتارى: تند و پرخاشگرانه رفتار كردن و...

جنبه ى شخصيتى: كينه جويى، انتقام جويى و...
ــى  ــى، دانش آموزان از طريق برنامه هاى درس به طور كل
ــتتر يا پنهان، بسيارى از مفاهيم اجتماعى را مى آموزند.  مس
درواقع، از طريق فرايند آشنايى با معلم، مبصر، ناظم، مدير 
ــند و مى پذيرند. در  ــاون، روابط اجتماعى را مى شناس و مع
ــله مراتب را ياد  همين حال، اطالعات، نظم، تربيت و سلس

مى گيرند.
ــل پيش بينى يادگيرى  ــى پنهان بعد غيرقاب برنامه ى درس
ــه اين بُعد، غفلت  ــى، بدون توجه ب ــت. طراحى آموزش اس

بزرگى در تعليم و به ويژه در تربيت دانش آموزان است.
هرچه معلم در تدوين برنامه ى درسى رسمى ضعيف تر 
ــى پنهان اثرگذارتر و آسيب زايى آن  ــد، برنامه ى درس باش

بيش تر است.
ــويم، در تعليم و تربيت  ــت يادآور ش ــان الزم اس در پاي
اسالمى، به اين بُعد تربيت بسيار توجه شده است تا جايى 
ــيره ى ائمه ى اطهار و سخنان و اندرزهاى بزرگان  كه در س
دين، بسيار آمده است كه براى تربيت واقعى بايد از شيوه ى 
غيركالمى9 نيز استفاده كرد: كونوا دعاه الناس بَِغيِر اَلِْسنَتُِكْم. 
ــفارش هاى پيشوايان دين  تربيت به صورت عملى هم، از س

است: كونوا دعاه.. الناس باعمالكم.

زيرنويس
 1. Curriculum Planning
2. Hidden Curriculum

ــبى دارد. يعنى دانش آموزان از جامعه به  3. البته اين تأثيرات جنبه ى نس
مفهوم كلى (خانواده، صدا و سيما و...) نيز در هر مورد تأثير مى پذيرند.

منابع
ــين. مبانى و اصول آموزش و پرورش. انتشارات  ــكوهى، غالمحس 1. ش

آستان قدس رضوى. 1383.
ــد تحوالت برنامه ى  ــيماى رون ــاز. س 2. قورچيان، نادرقلى و فروغ تن س

درسى.تهران. مؤسسه ى پژوهش و برنامه ريزى آموزش عالى. 1374.
ــيب زا. انتشارات انجمن اوليا و مربيان.  3. كريمى، عبدالعظيم. تربيت آس

.1373
ــه.  ــارات مدرس ــن. صالحيت هاى حرفه ى معلمى. انتش ــى، حس 4. ملك

.1376
ــارات پيام  ــى راهنماى عمل. انتش ــن. برنامه ريزى درس ــى، حس 5. ملك

انديشه. 1385.
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﹝﹆︀﹐ت

به اذعان بيشتر انديشمندان و بزرگان، از ميان عرفا، مولوى 
زيباترين تعبيرات و تجليل هاى آميخته به تحليل را در توصيف 
حضرت على(ع) ابراز نموده است. از بيان او برمى آيد كه اين 
عارف شوريده، خود را در مقابل موال على(ع) چون جوى در 

مقابل بحر مى داند:
نيست روى  گفتن  خلق  با  اين  از  بيش 
نيست ــوى  ج ــدر  ان گنجايى  را  بحر 

ــوى، از خصايص منحصر به فرد  ــوى در ابيات نغز مثن مول
حضرت على(ع) موارد زير را تحليل و توصيف نموده است:

۱۱. بندگی، عبادت و اخالص. بندگی، عبادت و اخالص
مولوى يكى از ويژگى هاى امام على(ع) را بندگى خالصانه  
ــطه   ــاب او مى داند و اين امر را به هدايت بالواس ــد ن و توحي
ــادات پيامبر اكرم(ص) نسبت مى دهد. در احاديث آمده  و ارش
است، حضرت ختمى مرتبت به على(ع) فرمود: «يا على! مردم 
ــوكارى به آفريدگار خود نزديكى جويند، ولى تو از  از راه نيك
راه هاى گوناگون عقل به او نزديك شو، تا در اين دنيا نزد مردم 
ــته باشى و در آن  مرتبه اى باالتر و جايى به خدا نزديك تر داش

جهان هم نزد خداوند چنين باشى».

على ــاى  ك را  على  پيغمبر  گفت 
ــى، پــردلــى ــوان ــل ــه ــى، پ ــّق شــيــر ح
اِعتميد ــم  ه مكن  شــيــرى  ــر  ب ليك 
اميد نــخــل  ــه ى  ــاي س در  آ  انـــدر 
عاقلى آن  ــه ى  ــاي س در  آ  انـــدر 
ناقلى ره  از  ـــرد  ب ــد  ــدان ن ــش  ك
راه ــات  ــاع ط جمله ى  از  على  ــا  ي
ـــاِص الــه ــه ى خ ــاي ــو س ــن ت ــرگــزي ب
بگريختند طــاعــتــى  در  هــركــســى 
انگيختند َمخَلصى  را  خويشتن 
گريز ــل  ــاق ع ــه ى  ــاي س در  بـــرو  ــو  ت
ستيز پنهان  ــِن  دشــم زان  ــى  ره ــا  ت
است بهتر  اينت  ــات،  ــاع ط همه  از 
هست كه  سابق  آن  هر  بر  يابى  سبق 

ــان درجه اى از  ــادات، موال على(ع) به چن ــر اين ارش در اث
خلوص و بندگى مى رسد كه تنها به رضايت معبود توجه دارد 

و «اخالص عمل» در راه معبود.
شمشير انداختن على(ع) پس از اهانت عمروبن عبدود به 
او، و مقابله ى به عكس كردن، برخوردى است كه تاريخ جز از 

︻﹙﹩ (ع) در ﹝︓﹠﹢ی
زهرا علی میرزایی*

محمود حاجی نوری
(۱۳۲۱)

دبير زبان انگليسى، مدرس 
تربيت معلم، مؤلف. قزوين

بــه مدت ۳۰ ســال در مراكز تربیت 
معلم قزویــن و زنجــان و نیز چند 
دانشگاه و دانشكده تدریس كرده و 
هم زمان دست به تألیف كتاب هایی 
عمومــاً در زمینــه ی آمــوزش زبان 
انگلیسی دست زده است. بیش از ۲۴ 
جلد از كتاب های او به چاپ رسیده و 

تعدادی نیز در دست چاپ است.
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على سراغ ندارد، زيرا آدمى تا محو در وجه اهللا نباشد، نمى تواند 
ــردد و در كار خود جز وجه اهللا را دخيل  ــاس جدا گ از وجه الن

نمايد. مولوى از زبان كافر مى گويد:
من پيكار  از  بهتر  ديـــدى  آن  چــه 
من؟ اشــكــار  از  سست  شدستى  ــا   ت
نشست خشمت  چنين  كه  ديدى  آن  چه 
جست؟ ــاز  ب و  نمود  برقى  چنان  ــا   ت
مكان و  كــون  از  برتر  ــدى  دي آن  چه 
جان؟ بخشيديم  و  بود  جان  از  به  كه 

ــق را مى بينم. آن  را به من  ــوال على(ع) مى فرمايد: «من ح م
ــان مى دهند؛ و چون مى بينم، هرگز شك نمى كنم. از وقتى  نش

حق را به من نشان داده اند، در آن شك نكرده ام». 
او به آن چه مى بيند يقين مى كند. يقينى كه از ديدن حاصل 

مى شود، يقينى كامل است و ديگر كم و زياد نمى گردد.
به همين دليل فرمود: «اگر پرده كنار رود، بر يقين من افزوده 
نخواهد شد: لَو ُكِشَف الغطاء َما ازَدْدُت يَقينى:  زيرا من كسى 
ــم سر باشم. چشم سر من، تابع چشم دل  نيستم كه تابع چش
من است، و دل من تا نبيند، ايمان نمى آورد».2 و نيز فرمود: «من 
ــتم كه خداى ناديده را پرستش كنم»3. وقتى سؤال  كسى نيس
مى شود كه آيا به چشم سر، خداى را مى بينى، جواب مى دهد 

نه، بلكه به چشم دل.

۲۲. دلیری، آزادی و آزادسازی. دلیری، آزادی و آزادسازی
مولوى مى گويد انسان تا آزاد نباشد، نمى تواند  از آزادى دفاع 
ــت. حرف يك انسان  كند. اگر هم دفاع كند، اثرى نخواهد داش
آزاد، اعتبارى بيش از حرف صدهزار انسان غيرآزاد دارد. اگر در 
فقه گواهى شخص صغير پذيرفته نمى شود، از همين باب است، 
زيرا آن كه در بند ديگرى است و از خود اختيارى ندارد، نمى تواند 
آگاهانه شهادت دهد. مولوى به حضرت رسول اكرم(ص) استناد 

مى جويد و آزادگى على(ع) را خدشه ناپذير مى داند:
على! ــاى  ك را  على  پيغمبر  گفت 
ــى، پــردلــى ــوان ــل ــه ــى، پ ــق شــيــر ّح

ــت. او به  ــت و از هر بندى آزاد اس على فقط بنده ى خداس
ــت،  ــت، بلكه باالتر. و چون آزاد اس تنهايى صدهزار امت اس

كارهايش بدون غرض است.
ــزار ــده و ص يــكــى  ـــت وحــــدى  ام
شكار را  ـــازت  ب بــنــده  اى  ــو   گ ــاز  ب

مولوى در بيان دالورى و آزادگى على(ع) يادآور مى شود كه 
شجاعت حضرت امير، همواره قرين حق است و حقانيت در 

آن ملحوظ شده است و هرگز منشأ ظلم و تباهى نمى شود.
ــوا ــر ه ــي ــم نــيــســتــم ش ــق ــر ح ــي ش
گوا ــاشــد  ب ــن  م ديــن  ــر  ب ــن  م فعل 
ربـّـانــيــســتــى ــر  ــي ش ــت  ــجــاع ش در 
كيستى ـــد  دان ــه  ك ــود  خ مـــروت  در 

به نظر مولوى، ِصرف داشتن شجاعت و دالورى، نمى تواند 
كسى را هم سنگ و هم وزن على نمايد:

خواند شير  مثالى  در  را  مرعلى 
ــد ران گــرچــه  نباشد  او  مثل  شير 
ذوالــفــقــار؟ دارى  ــراث  ــي م على  از 
بــيــار! هستت  خـــدا  شــيــر  ــــازوى  ب

ــى(ع) از دالورى هاى  ــهامت عل ــه تمايز دالورى و ش وج
ــاب آن به حضرت حق است و  ديگران، خدايى بودن و انتس
تعابيرى نظير شير حق و شير ربانى در مقابل شير هوا، حاكى 
ــت. هم چنين، به دليل اتصاف شهامت موال  از اين موضوع اس
على(ع) به خدا، زشتى ها در قدرت او راه نمى يابند و به همين 
ــه در طول تاريخ  ــت ك ــى اس دليل حضرت على(ع) تنها كس
ــت بين عدالت و قدرت، آشتى برقرار سازد. ذكر  توانسته اس
اين نكته نيز الزم است كه موال على(ع) با تمام هيبت، مهابت 
و شجاعتى كه دارد، در برابر حق و هرچه رنگ و بويى از حق 
دارد، شديداً  خاضع و خاشع است؛ چنان كه در دعاى كميل كه 
از آن حضرت روايت شده، تعابيرى نظير «يا رب  ارحم ضعف 
بدنى» و «قّو على خدمتك جوارحى» بسيار به چشم مى خورد:

ــت ــن بــنــيــاد اوس ــم و هــســتــّى م ــوه ك
ــاد اوســت ـــادم ي ــون كـــاه، ي ــوم چ ور ش

۳۳. قهر و جنگ. قهر و جنگ
مولوى معتقد است كه امام على(ع) به دليل ذوب شدن در 
الوهيت، در قهر و جنگ و قتال نيز رفتار و كردارش رنگ و بوى 
خدايى دارد. به همين دليل ويژگى هاى قهر و غضب خداوندى 
را براى او برمى شمارد. يكى از اين ويژگى ها، رحمت در عين 
قهر است. او معتقد است، رحمت واسعه ى الهى چنان سراپاى 
ــب موال نيز چون  ــت كه قهر و غض ــخير كرده اس موال را تس

پروردگارش از روى لطف و خيرخواهى و شفقت است:
چيست؟ ز  رحمت  اين  قهر،  محل  در 
كيست؟ راه  دادن  ــت  دس را  اژدهـــا 
است زده  خشمم  ــردن  گ حلمم  تيغ 
آمده ست رحمت  چو  من  بر  حق  خشم 
خونىِّ خويش بر  كه  ــردم  َم چنان  من 
نيش قهر  در  نشد  مــن  لطف  ــوش  ن

خشم و غضب عقل را ضايع مى كند، اما على(ع) از جمله 
ــه تنها عقلش را از بين نمى برد،  ــت كه غضب او ن نوادرى اس
بلكه وقتى قهر و غضب مى كند، از سر حكمت و عقل است و 

حقانيت در غضب او جلوه گر است.
ــرِش خــوش  شكار ع ــازِ  ب اى  گــو!  ــاز  ب
كردگار؟ از  ــان  زم ايــن  ــدى  دي چه  تا 

ــى(ع) يادآور  ــه مولوى در قهر و جنگ موال عل نكته اى ك
ــود، بى شمشير كشتن و يا جان بخشيدن در عين كشتن  مى ش
ــش به قتال  ــا تمام لطف و رحمت ــت. اگر مى بينيم موال ب اس
ــه مى توان او را  ــت ك مى پردازد و در اين قتال چنان قاطع اس
ــت، از آن جهت است كه با  ــم بّرندگى و قاطعيت دانس تجس
كشتن تن و جسم، به آن ها مجال پرواز روح و جان مى بخشد، 
و اگر آدمى اين حقيقت را در ضربت هاى او درك كند، بى شك 
ــتقبال ضربتش مى رود. يكى ديگر از خصايص موال اين  به اس
ــت كه با سيطره اى كه بر جان و دل آدمى يافته، قادر است  اس
ــان بى هيچ كارزارى بكشد. كافى است كه  زشتى ها را در انس
ــه ديده ى حقيقت بين دريابد تا  ــان اين حقيقت را در او ب انس

بى محابا خود را به او بسپارد:
ــن اســرارِ هــوســت ــم كــه اي ــازگــو! دان ب
اوست كار  كشتن،  بى شمشير  كه  زان 
وصــال گهرهاى  ــر  پ تيغم  چــو  ــن  م

سیدصادق حجازی
(١٣٠٠)  

معلم، مؤسس. همدان

اهل همدان اســت و ۶۶ سال به طور 
مســتمر در آموزش وپرورش همدان 
خدمــت کــرده اســت. فرهنگیان 
همدان او را به عنوان معلمی فداکار، 
با اخالص، مبارز و متدین می شناسند. 
وی مؤسس مجتمع آموزش علمی در 

همدان است.
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قتال در  كشته  ــه  ن ــم  ــردان گ ـــده  زن

۴۴. . لطف و رحمتلطف و رحمت
ــوى، همان  طور كه «صفات جمال» الهى در تمام  از نظر مول
ــتى، حتى بر «صفات جالل» غلبه دارد و صفات  شئونات هس
جباريت خداوند نيز از سر لطف و بخشش است، اين ويژگى 
در مردان حق نيز تجلى يافته است. در تمام موارد، صفت لطف 
و رحمت سايه افكنده است و همواره موال غم ما را مى خورد:

َمخور غم  تو  ــى خــورم،  م تو  غم  من 
پدر صــد  از  مشفق ترم  ــو  ت ــه  ب ــن  م
آمــن! كــه من فــارغ و  ــاش و  ب ــاد  ش
چمن ــا  ب ـــاران  ب كــه  ــو  ت ــا  ب كنم  آن 

ــى و غم خوارى  ــر نجات بخش ــار او عط ــواره از رفت و هم
استشمام مى شود:

خراب شد  سقفم  گرچه  ــورم  ن ــرق  غ
بوتراب هستم  چه  گر  گشتم  ــه  روض
را ــو  ت ــر  م ــادم  ــش گ در  ــن  م ــــدرآ!  ان
را تــو  مــر  دادم  تحفه  و  زدى  تــف 
مــى دهــم چنين ها  را  جــفــاگــر  ــر  م
مى نهم سر  ســان  چه  چپ  ــاى  پ پيش 
بدان تو  بخشم؟  چه  را  وفاگر  پس 
ــــاودان ج ــاى  ــك ه ــل م و  ــا  ــج ه ــن گ
خويش خونّى  بر  كه  ــردم  م چنان  من 
نيش قهر  در  نشد  مــن  لطف  ــوش  ن
منم ــو  ت شفيع  شـــو!  ــم  ــى غ ب لــيــك 
ــور تنم ــأم ــه م ـــم، ن ــه ى روح ــواج خ

۵۵. اراده و همت. اراده و همت
مولوى معتقد است كه امام على(ع) به علت روح بزرگش 
و نيز هم نشينى با پيامبراكرم(ص) به امور پست توجهى ندارد؛ 
ــين است و با ديدن زيبايى هاى عالم باال، به دنياى  او عرش نش

پست، تن در نمى دهد.
خوش شكار! ــرِش  ع ــازِ  ب اى  گو  ــاز  ب
كردگار؟ از  ــان  زم ايــن  ــدى  دي چه  تا 
ــه! ــت ــروخ ــراف پ بــــازِ  اى  ــو  گ ـــاز  ب
آموخته ــدش  ــاع س ــا  ب و  ــه  ش ــا  ب
داد و  صبر  و  حلم  ز  كوهم  ام،  نى  كه 
ــاد؟ ب تند  ــد  ــاي رب در  ــى  ك را  كــوه 
اوســت بنياد  ــن  م هستّى  و  كــوهــم 
اوست يــاد  ــادم  ي ــاه،  ك گر شــوم چــون 
من مــيــل  نجنبد  او  ـــاد  ي ــه  ب ــز  ج
من سرخيل  ــد،  اح عشق  جــز  نيست 
نيست تقليد  مى كنم،  ِهللا  آن چــه  و 
نيست ديد  جز  گمان،  و  تخييل  نيست 

يكى از اسماء شريفه ى حضرت بارى تعالى «الحليم» است. 
«حليم» يعنى بسيار بردبار.4 مولوى از حضرت على(ع) به «كوه 
ــت، زيرا بردبارى او بردبارى الهى  حلم و صبر» تعبير كرده اس
ــت. به همين دليل، فقط او مى تواند در اوج قدرت و اقتدار  اس
و حّقانيت، از توهين دشمن جاهل و كافر به خودش بگذرد. 
ــخت ترين حوادث نتوانست  در طول زندگى موال على(ع) س

ــت خدا، كار ديگرى  در اراده ى او تأثير بگذارد و غير از خواس
انجام نداده است.

۶۶. علم و عقالنیت. علم و عقالنیت
ــود دارد: 1. عقل جزئى؛ ــوى دو نوع عقل وج ــر مول از نظ

 2. عقل كلى.
ــه بواطن امور و حقيقت مطلق و  ــت يافتن ب و تنها راه دس
مطلق حقيقت، دست يافتن به علم و عقل كلى و يا متوسل شدن 
ــت كه با  عقل كل مرتبط هستند. موالنا اذعان  ــانى اس به كس

مى كند، موال على(ع) به آن حقيقت مطلق نايل آمده است:
ديــده اى! و  عقل  جمله  كه  على  اى 
ـــده اى دي ـــه  آن چ از  ـــو  واگ ــه اى  ــم ش
كرد ــاك  چ را  مــا  ــان  ج حلمت،  تيغ 
كرد ــاك  پ را  مــا  ــاك  خ علمت،  آب 
است يافته  عقلت  ــه  آن چ ــو  واگ تو  يا 
است تافته  من  بر  ــه  آن چ بگويم  يا 
را علم  مدينه ى  آن  بابى  تــو  ــون  چ
چـــون شــعــاعــى، آفــتــاِب حــلــم را

آن بخش از علم و عقل كه در اثر هم آوايى با عالم باال پديدار 
ــرار عالم است. و صاحبان اسرار  مى شود، شامل آگاهى از اس
براى حفظ آن ها مشقت هايى را متحمل مى شوند و بردبارى و 
شكيبايى نشان مى دهند. نمونه اى از اين موضوع سر در چاه فرو 
ــت5. او از عوالمى آگاهى داشت كه  بردن هاى امام على(ع) اس

ارتباط او را با هستى، انسان و خدا دگرگون ساخته بود.

۷۷. والیت. والیت
ــوى به واليت حضرت على(ع) اذعان دارد و واليت او  مول
ــبب رستگارى و آزادگى مى داند و با اعماق وجود از اين  را س

واليت، مسرور مى شود:
اجتهاد ــا  ب پيغمبر  ســبــب  ـــن  زي
نهاد مـــوال  عــلــى  واِن  خـــود  ـــام  ن
دوست و  ــوال  م منم  را  كو  هر  گفت 
ــت ـــوالى اوس ــن، عــلــى، م ــم م ــن ع اب
كند آزادت  ـــه  آن ك ـــوال؟  م كيست 
َكند بــر  ــت  ــاي پ ز  ـــت  ـــيّ رِق ــد  ــن ب
است ــادى  ه نبوت  آزادى،  به  چــون 
است آزادى  انبيا  ز  را  مــؤمــنــان 
كنيد ـــادى  ش ــان  ــن ــؤم م ـــروه  گ اى 
كنيد آزادى  سوسن  و  ــرو  س هم چو 
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* كارشناس ادبيات، شهرستان نقده، پيش دانشگاهى حجاب

رویا حسینی
(١٣٤٨)

دبير ادبيات فارسى، مؤلف. 
زنجان

از دبیــران فعــال زنجــان و معلم 
نمونه ی استانی سال ۸۸-۸۷ است. 
تاکنون بیش از هفتــاد تقدیرنامه 
دریافت کرده اســت. پــاره ای از 
تألیفــات او عبارت اند از: دریا در 
مثنــوی موالنــا، آیینه هــای بدون 
غبــار، زندگــی از دیــدگاه موالنا 
و آرایه هــای ادبی. چند ســی دی 
و نرم افــزار آموزشــی نیــز برای 
کتاب هــای فارســی تهیــه کــرده 

است.
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شهال حسینی فر
(١٣٤٧)

دبير زبان انگليسى، معلم نمونه. 
كهگيلويه و بويراحمد

پــاره ای از خدمــات و فعالیت های 
او عبــارت اســت از: معلم نمونه ی 
کشــوری در ســال ۸۹، کسب رتبه ی 
برتر کشور به عنوان معلم پژوهنده 
(۸۸)، کســب بیش از ده رتبه ی برتر 
در فعالیت های علمی، آموزشــی و 

فرهنگی.

راستیراستی
همه راستى بايد آراستن 
زكژى دل خويش پيراستن 
فزودن به فرزند بر مهر خويش 
چو در آب ديدن بود چهر خويش 
زناكردنى روى بر تافتن
به از دل به اندوه و غم يافتن

دانش دانش 
به دانش بود جان و دل را فروغ
نگر تا نگردى به گرد دروغ 
سخن گوى چون برگشايد سخن 
بمان تا بگويد،  تو تندى مكن 
زدانش در بى نيازى بجوى 
اگر چند ازو سختى آيد به روى 

یزدان پرستییزدان پرستی
جهان را نبايد سپردن به بد
كه بر بدكنش بى گمان بد رسد
چنين است بادافره دادگر 
كه مر بد كنش را بد آيد به سر 
كسى كو بود پاك و يزدان پرست
نيازد به كردار بد هيچ دست 

خرد و مداراخرد و مدارا
به گيتى به از مردمى كار نيست 
بدين با تو دانش به پيكار نيست
به نايافت رنجه مكن خويشتن
كه تيمار جان باشد و رنج تن 
چو دانا تو را دشمن جان بود 
به از دوست مردى كه نادان بود
مدارا خرد را برادر بود 
خرد بر سر جان چو افسر بود 
چنان دان كه هركس كه دارد خرد 
به دانش روان را همى پرورد 

نیكی و بدینیكی و بدی  
به نيكى گراى و غنيمت شمار
همه زآفريننده دان اين سپاس  
مگرد ايچ گونه به گرد بدى 
به نيكى بياراى اگر بخردى 
ستوده تر آن كس بود در جهان
كه نيكش بود آشكار و نهان

خاموشی خاموشی 
مگوى آن سخن كاندر آن سود نيست
كز آن آتشت بهره جز دود نيست

زدانش چو جان تو را مايه نيست
به از خامشى هيچ پيرايه نيست 
هر آن كس كه دانش فرامش كند
زبان را زگفتار خامش كند

دین و دانشدین و دانش
مگردان سر از دين و از راستى 
كه خشم خدا آورد كاستى 
به دانش هميشه نگه دار دين
كه بر جانت از دين بود آفرين

آموختن آموختن 
مياساى زآموختن يك زمان 
زدانش ميفكن دل اندر گمان 
چوگويى كه وام خرد توختم 
همه هر چه بايستم آموختم
يكى نغز بازى كند روزگار
كه بنشاندت پيش آموزگار 

دانایی ، تواناییدانایی ، توانایی
توانا بود هر كه دانا بود
زدانش دل پير برنا بود

به كوشش: كربی محمودی

︣﹨﹠﹌، ادب و آ﹝﹢زش ﹁
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گهر و هنرگهر و هنر
گهر بى هنر ناپسند است و خوار
بدين، داستان زد يكى هوشيار 
كه گل گر نبويد ز رنگش مگوى
كز آتش نجويد كسى آب جوى 

هوشیاری و دوراندیشیهوشیاری و دوراندیشی
چنين گفت با بچه جنگى پلنگ
كه اى پرهنر بچه ى تيز چنگ
ندانسته در كار تندى مكن
بينديش و بنگر ز سر تا به بن
به گفتار شيرين بيگانه مرد
بويژه به هنگام جنگ و نبرد
پژوهش نماى و بترس از كمين 
سخن هر چه باشد به ژرفى ببين

آسودن در دو گیتیآسودن در دو گیتی
چوخواهى كه يابى زهر بد رها
سر اندر نيارى به دام بال
بوى در دو گيتى ز بد رستگار
نكونام باشى بر كردگار
به گفتار پيغمبرت راه جوى
دل از تيرگى ها بدين آب شوى
تو را دين و دانش رهاند درست
 ره رستگارى ببايدت جست
همه نيكى ات بايد آغاز كرد
كه با نيك نامان شوى هم نورد
نكويى به هر جا چو آيد به كار 
نگويى گزين و ز بدى شرم دار

آفریدگار جهانآفریدگار جهان
خداوند هستى و هم راستى
نخواهد زتو كژى و كاستى
خداوند كيوان و بهرام و شيد
ازويم اميد و بدويم نويد
ازوى است پيدا زمان و مكان
پى مور بر هستى او نشان
جز او را مدان كردگار بلند 
كزو شادمانى وزو مستمند

خردخرد
خرد افسر شهرياران بود
خرد زيور نام داران بود
كسى كو خرد را ندارد ز پيش
دلش گردد از كرده ى خويش ريش

دانش و مالدانش و مال
در دانش از گنج نامى تر است
همان نزد دانا گرامى تراست
زمانى مياساى از آموختن
اگر جان همى خواهى افروختن

پایداری نیكی پایداری نیكی 
ميازار كس را كه آزاد مرد
سراندر نيارد به آزار و درد
نماند همان نيك و بد پايدار
همان به كه نيكى بود يادگار

توحیدتوحید
سخن هيچ بهتر ز توحيد نيست 
به ناگفتن و گفتن، ايزد يكى است
تو را هر چه بر چشم بر بگذرد
بگنجد همى در دلت با خرد
تو گر سخته اى راه سنجيده پوى
وگرنه بپرهيز ازين گفت وگوى

معادمعاد
همى بگذرد بر تو ايام تو
سراى جز اين باشد آرام تو
نخست از جهان آفرين ياد كن
پرستش بدين ياد بنياد كن
كزوى است گردون گردان به پاى 
هم اوى است بر نيك و بد رهنماى
روان پرشگفت است و تن هم شگفت
نخست از خود اندازه بايد گرفت

سرای سپنجیسرای سپنجی  
جهان چون برآرى برآيد همى
بد و نيك روزى سرآيد همى
چو بستى كمر بر در راه آز
شود كار گيتى به تو بر دراز
ره دانشى گيرو پس راستى 
كزين دو نگيرد كسى كاستى 
پرستنده ى آز و جوياى كين

يه گيتى ز كس نشنود آفرين 
و ديگر كه گيتى ندارد درنگ
سراى سپنجى چه پهن و چه تنگ
اگر خود بمانى به گيتى دراز 
ز رنج تن آيد به رفتن نياز 
يكى پهن درياست بن ناپديد

در گنج رازش ندانى كليد
سه چيزت ببايد كزين چاره نيست
از آن بر سرت نيز پيغاره نيست 
خورى يا بپوشى و يا گسترى 
سزد گر به چون و چرا ننگرى 
كزين سرگذشتى همه رنج و آز
اگر بخردى جز به شادى مناز
چو دانى كه با تو نماند جهان 
چه رنجانى از آز روشن روان 
بخور هر چه دارى و بيشى مجوى 
كه از آز كاهد همه آبروى

فریدون فرخفریدون فرخ
فريدون فرخ فرشته نبود
به مشك و به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش يافت آن نيكويى
 تو هم نيكويى كن فريدون تويى

عبرت روزگار عبرت روزگار 
جهانا سراسر فسوسى و باد 
به تو نيست مرد خردمند شاد
يكايك همى پرورى شان به ناز 
چه كوتاه عمر و چه عمر دراز 
چو مر داده را باز خواهى ستد
چه غم گر بود خاك آن گر بُسد
اگر شهريارى و گر زيردست
چو از تو جهان آن نفس را گسست
همه درد و خوشى تو شد چو آب 
به جاويد ماندن دلت را متاب

اعتقاد به راه پیامبر و علیاعتقاد به راه پیامبر و علی
همانا كه باشد مرا دستگير
خداوند تاج و لوا و سرير
خداوند جوى و مى و انگبين
همان چشمه ى شير و ماء َمعين
اگر چشم دارى به ديگر سراى
به نزد نبى و وصى  گير جاى
گرت زين بد آيد گناه من است
چنين است آيين و راه من است
برين زادم و هم برين بگذرم
چنان دان كه خاك پى حيدرم 

علی حق شناس 
(١٣٢٣)

در  ــر  مؤث و  ــل  فاض ــران  دبي از 
آموزش وپرورش بوشهر است و اينك 
ــتگى، به عنوان استاد  پس از بازنشس
ــته ى علوم و معارف اسالمى  در رش
ــد. اهل قلم  ــه خدمت ادامه مى ده ب
است و تاكنون اين آثار از وى انتشار 
ــت و رذيلت در  ــت: فضيل ــه اس يافت
اخالق اسالمى، بانيان سعادت، فراز 
و فرود شخصيت  سياسى ميرزا على 

كازرونى، هنر عشق.
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سید حسن 
ان حیّ

(١٣٣٠)
دبير فيزيك،  مؤسس، 

پژوهشگر. يزد
دارای مــدرك فیزیك اســت و از نادر 
افرادی است كه از سوی سازمان امور 
اداری و اســتخدامی كشور، به سبب 
خالقیت و ابتكار علمی، به او درجه ی 
كارشناســی ارشــد داده شــده است 
(۱۳۷۶). در مقــام رئیــس آموزش و 
پرورش شهرستان و معاون اداره ی كل 
آموزش و پرورش یزد (۱۷سال) خدمت 
كرده و منشأ خدمات ارزشمندی بوده 
است،  از جمله: تأسیس نخستین موزه ی 
علوم در یزد (۱۳۶۷) تأسیس علوم سرا، 
طراحی مسابقات آزمایشگاهی و علمی 
معلمان و دانش آموزان و ساخت چند 
وســیله ی كمك آموزشی. سید حسن 
حّیان هم چنین در سال ۱۳۳۷ از طرف 
انجمن ترویج علم ایران، نشــان اول 
ترویج علم در كشور را به دست آورد.

غريب بود و غريبانه خفت، در غربت 
كسي كه شب همه شب قصه گفت در غربت

معلمي كه مرا بال آرزو بخشيد
چه طعنه ها كه زمردم شنفت در غربت

هنوز رونق بازارهاي انديشه است
هزار گوهر معني كه سفت در غربت

مگر كه مادر ميهن نداشت آغوشي؟
كه آن غريب وطن، تن نهفت در غربت!

اگر چه داغ دگر بر دلم نهاد ولي
غبار غصه زجانم برفت در غربت

نوروز 1368،  دمشق
جواد محقق

︉︣ ︤ار ︾ ﹞ ︣ ﹝﹢﹥ ای︋ 

﹟﹞ ﹜︪
با چشم مني هميشه خون مي باري
يا چشم مني هميشه خون مي باري

اي چشم لقاي دوست!  اي چشمه ي خون! 
تا چشم مني هميشه خون مي باري

ر︋︀︻﹩
گفتم به قصيده اي سخن ساز كنم

يا با غزلي ترانه آغاز كنم
اما دل بي شكيب نگذاشت مرا
جز در نفس رباعي آواز كنم

ميرهاشم ميري. همدان

 ﹌﹠﹚︎﹤︐︧﹊︫
پلنگ شكسته غروري ندارد

 و بر صخره شور حضوري ندارد

چه زخمي است بر شانه هاي كبودش
كه ديگر توان عبوري ندارد

مجوييد هفت آسمان را كه ديگر
ستاره كه نه سنگ گوري ندارد

و بر سفره هاي سليماني او 
ملخ مرده است آه موري ندارد

مهم نيست باور كني يا نه اي دوست
پلنگ شكسته غروري ندارد

سعيد آرمات، بندرعباس 
مقام دوم شعر

اين اشعار از شماره هاى گذشته ى مجله استخراج شده است

به کوشش : سید اکرب میرجعفری
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مظفر دانش
(١٣٤٧)

دبير مطالعات اجتماعى، معلم 
نمونه. كهگيلويه و بويراحمد

در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
به خدمت اشــتغال دارد و در ســال 
تحصیلی ۸۸ ـ۸۷ در سطح کشور معلم 
نمونه شده است. دارای فعالیت های 
ـ آموزشی مؤثری است و از وی  علمی 

مقاالت متعددی انتشار یافته است.

︀﹜﹩︎ ﹫︽﹞︊︣ان  ︑
سؤال كرد نوآموزي از معلم خويش:

ن، مقام شما؟
«چراست تالي پيغمبرا

در كه علت ايجاد و زندگاني ماست
پ

نمي رسد به حقيقت،  به پاي نام شما!»

ب داد معلم كه :«نور ديده ي من!
جوا

چه گويمت؟ زكجا گويمت جوابي چند؟

ه مقام معلمي برسي 
خدا كند كه ب

ا مقام معلم شناسي اي فرزند...»!
كه ت

حسين بهزادي اندوهجردي

﹤︣ ﹎
من آن لحظه با پونه ها گريه كردم

به ياد تو اي آشنا گريه كردم

نشستم دلم را برايت سرودم
زبخت بدم بارها گريه كردم

تو هر چه دلت خواست پي پرده گفتي
ولي من فقط بي صدا گريه كردم

من آن قدر افتاده و خاكي استم
كه پيش دلت بي ريا گريه كردم

گذشتي و حتي به رسم تعارف 
نپرسيدي از من چرا گريه كردم

شب سخت و دردآوري بود آن شب
همان شب كه من بي صدا گريه كردم

معصومه وحداني، بجنورد ︠︀ك آرزو
به صحراها چه باران ها كه باريده است پيش از ما

و خاك آرزو را شسته و برده است تا دريا

همان رودي كه در آن زندگي را صيد  مي كردند
شبانان اند و صيادان سفر كردند از آن جا

تو چون ديروز از من دور مي گردي و مي بينم
دوباره آفتاب از سمت دريا آمده باال

سكونت در گمان داريم، در حالي كه مي دانيم
زمان در سير بي تكرار خود طي مي كند ما را

بيا امروز با هم در پناه آسمان باشيم
كه باران جدايي خواهد آمد در زمين فردا

مرتضي نوربخش، كرج

︤﹜﹩ در ﹝︓﹠﹢ی ︽︑
با تو مي شد درخت را فهميد
ريشه در ريشه ي سحر روييد

با تو مي شد وسيع شد،  گل كرد
شب ترين روز را تحمل كرد

مي شد از مرزهاي تازه گذشت
مثل خورشيد بي اجازه گذشت

پاي مي شد به باِِِِِغ راز كشيد
روي برگ گلي دراز كشيد

با تو مي شد پر از تماشا بود
صاحب آفتاب و دريا بود

با تو مي شد هميشه صحبت كرد
عشق را عادالنه قسمت كرد

با تو، دل از سحر شدن پر بود
دائماً فرصت تفكر بود

با تو مي شد پري به اوج گشود
مهربان ماند،  روستايي بود

اينك اين ما و بي تويي و شكست
آسمان گرفته ي بن بست

ما و اين روزهاي غربت و درد
ما واين دست هاي خالي سرد

ما و فردا و آتش و آوار
پست سر زخم، روبه رو ديوار

دوست يك فرصتي مگر يابد
دل ما را دوباره دريابد

مصطفي علي پور

︑︀ ﹁ ﹤﹡︀ ﹍فروغ بخِش شب انتظار آمدني است

رفيق آمدني، غمگسار آمدني است

به خاك كوچه ي ديدار آب مي پاشند

بخوان ترانه،  بزن تار، يار آمدني است

ببين چگونه قناري زشوق مي لرزد

مترس از شب يلدا، كه صبح آمدني است

صداي شيهه ي رخش ظهور مي آيد

خبر دهيد به ياران، سوار آمدني است

بس است هر چه پلنگان به ماه خيره شدند

يگانه فاتح اين كوهسار آمدني است

مرتضي اميري اسفندقه
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تحقيق و پژوهش امرى دشوار و نيازمند تمهيدات و مقدمات 
بسيارى است كه اگر رعايت شود، حاصل آن مى تواند گرهى 
ــكالت را بگشايد. چه بسيار پژوهش ها و تحقيقاتى كه  از مش
به صورت رساله، پژوهش نامه و پايان نامه عرضه مى شوند، در 
حالى كه به جز سيمايى ظاهرى از يك پژوهش، مجموعه اى از 
واژه ها و اصطالحات رايج تحقيقى و علمى، و فهرستى از منابع 
مختلف، چيزى به جامعه ى علمى كشور اضافه نمى كنند و بر 
توليد علم كشور به اندازه ى پركاهى نمى افزايند، اما به هر حال 

ــند. از آن جا كه بسيارى  عنوان پژوهش را با خود يدك مى كش
ــى به ادامه ى تحصيل  ــكاران ما در دوره ى آموزش عال از هم
مى پردازند و معموالً بايستى پژوهشى را به عنوان پايان نامه ى 
ــه اى را در اين زمينه انتخاب  ــى خود انجام دهند، مقال تحصيل

كرده ايم و مطالعه ى آن را به شما توصيه مى كنيم. 

تحقيق علمى، فعاليت ذهنى سازمان يافته اى است براى يافتن 
پاسخ پرسشى كه دانستن آن براى محقق از جهتى حائز اهميت 
است. پس، انگيزه ى تحقيق ممكن است رفع نياز، حل مشكل 
يا كنجكاوى باشد. توضيح اين كه، بشر در جريان تاريخ بارها 
متوجه شده است كه در حوزه ى معرفت و در قلمرو شناخت، 
گاهى اتفاق مى افتد كه انسان با توجه به ظواهر امور، تصورى 
ــورى كه در مطابقت آن با  ــب مى كند؛ به ط از يك پديده كس
واقعيت شكى ندارد و در درستى تصور خويش هيچ ترديدى 
ــت  ــواهدى به دس به خود راه نمى دهد. با اين همه، بعدها ش
مى آيد كه نادرستى تصورش را آشكار مى سازد. مثًال، بشر طى 
قرون و اعصار متمادى گمان مى كرد كه زمين مسطح است و 

﹝︺﹠﹩ و ﹝﹀﹢م
︡ود  و ﹅﹫﹆︑آن ︳︣ا حسین دانشفر و︫ 

(١٣١٧)
معلم زمين شناسى، مترجم 
و مؤلف كتاب هاى درسى. 

تهران

متولد همدان است. از دانش سرای 
عالی تهران در رشته ی زمین شناسی 
لیســانس گرفته اســت. وی چند 
ســالی در مدارس رشــت تدریس 
کرده، ولی بیش تر سال های خدمت 
را بــه تألیــف کتاب های درســی، 
نوشــتن مقاله، ترجمــه، ترجمه ی 
فیلم های آموزشــی و برنامه  ریزی 
درســی گذرانده است. دانشفر از 
دانشگاه  تربیتی  دانشکده ی علوم 
تهران مدرک فوق لیسانس آموزش 
علوم گرفتــه اســت. برنامه ریزی 
بــرای آمــوزش علــوم در دوره ی 
ابتدایــی و راهنمایی (با همکاری 
امانی،  خانــم رســتگار، محمــود 
اسفندیار معتمدی، احمد حسینی 
و محمدعلی پزشــپور) از کارهای 

اوست.

دكرت غالمحسین شكوهی*
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خورشيد به دور زمين مى گردد. ولى تدريجاً به اشتباه خود پى 
برد و دانست كه زمين كروى است و برخالف آن چه كه بشر 
ــت كه به دور خورشيد  از ديرباز تصور مى كرد، اين زمين اس
ــر  ــت كه بش مى چرخد. زيان اين امر، نه فقط از آن جهت اس
ــت در اشتباه بود،  مدت ها درباره ى آن چه پيرامونش مى گذش
بلكه بيش تر از آن جهت است كه برپايه ى تصور نادرستى كه از 
امور مختلف داشت، واكنش هايش در مقابل حوادث نامناسب 
ــود و در نتيجه توان پيش بينى جريان امور و به تبع آن امكان  ب
ــايش بيش تر وى و  دخالت در آن ها را ـ كه غالباً متضمن آس

هم نوعانش بودـ  از دست مى داد.
ــت، اين كه گاهى حواس ما در تشخيص  آن چه مسلم اس
كيفيت حوادث و وقايع روزمره،  دست خوش اشتباه مى شود. 
پس، شرط عقل آن است كه در نتيجه گيرى از مشهودات خود، 
ــا امرى را از جميع جهات  ــب احتياط را رعايت كنيم و ت جان
مطالعه نكرده ايم، راجع به آن حكمى صادر ننماييم و به فرض 
اين كه حكمى را هم صادر كرديم، هم چنان ذهن خود را نسبت 
به قضايا گشوده نگه داريم تا در صورت به دست آمدن قراين و 

شواهد جديد، تجديدنظر در آن براى ما امكان پذير باشد.1
اتخاذ چنين موضعى ايجاب مى كند كه در قبول نظر ديگران 
ــيم، ولو ثقه و مورد اعتماد باشند. بديهى است  هم محتاط باش
ــينيان نمى كاهد.  ــه اين به هيچ وجه از ارزش تحقيقات پيش ك
ــال پيش از  ــطو كه متجاوز از دو هزار س ارزش يافته هاى ارس
ــر گشود، به جاى خود  اين، دروازه هاى معرفت را به روى بش
محفوظ و تالش هاى او در اين باره از هر حيث قابل تحسين 
است. ولى اين  درست نيست كه همه ى يافته هاى او را بى چون 

ــطو تمام  و چرا بپذيريم و يا معرفت را با امثال افالطون و ارس
شده انگاريم. بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه قرآن كريم 
ــئَُلونََك َعِن الّروِح ُقِل الّروُح مِْن اَْمرِ َربّى َو ما  مى فرمايد: «َويَْس

اوتيتُْم مَِن العْلِم اِّال قليال» [سوره ى اسراء، آيه ى 87].
ــات در جريان  ــايى محسوس پى بردن به عدم دقت و نارس
ــدارى بود كه متفكران را متنبّه ساخت تا  كسب معرفت، هش
ــود، جانب احتياط را رعايت  در تصديق تصورات اوليه ى خ
ــش از انحرافات احتمالى،  ــه ى خوي كنند و براى حفظ انديش
ــب ابداع نمايند.  ــى كنند و روش هاى علمى مناس چاره انديش
ــت كه مثًال دكارت (1650-1596 م.) پس از اين كه  چنين اس
ــى معتبر زمان خود فارغ التحصيل شد و  از مؤسسات آموزش
ــاس كرد  ــيد، احس ــفه و رياضيات به مقام اجتهاد رس در فلس
ــت. لذا به  ــاس محكمى ندارد و قانع كننده نيس معلوماتش اس
تفكر و چاره جويى پرداخت و پس از سال ها مسافرت كه در 
ــير آفاق و اَنفس سرگرم بود، سرانجام آن چه  آن با دقت به س
ــتاد و معلم و كتاب آموخته بود،  را از پدر و مادر و مردم و اس
نيست انگاشت و بنا را بر اين گذاشت كه جميع محسوسات و 
معقوالت و منقوالتى را كه به خاطر دارد، مورد شك و ترديد 
ــرب شكاكان» اختيار كند، كه  قرار دهد. نه به قصد اين كه «مش
علم را براى انسان غيرممكن مى دانند، بلكه به اين نيت كه به 
قوه ى تعقل و تفحص شخصى، «اساسى» در علم به دست آورد 
تا مطمئن شود كه علمش عاريتى و تقليدى نيست. به عبارت 
ديگر، شك را وسيله ى وصول به يقين قرار داد و از اين رو آن 

را «شِك دستورى»، يعنى شك مصلحتى خواند.
دكارت موجبات شك و ترديد در معتقدات خويش را چنين 
ــات اعتبارى نيست، زيرا حس، خطا  بيان مى كند: «به محسوس
ــيار مى كندـ  هم چون در خواب، كه شخص به هيچ وجه  بس
شبهه اى در بطالن مشهودات خود ندارد و حال آن كه يقيناً باطل 
استـ  پس از كجا مى توان اطمينان كرد كه معلومات بيدارى، 
همان اندازه بى اعتبار نيست؟» او در اين باره به افراط گراييد تا 
آن جا كه در هستى خود شك كرد و از خود پرسيد: «آيا يقين 

است كه من خوْد موجودم و داراى جسم و جانم ...؟»
با اين همه، دكارت به شك كردن درباره ى استنباط هاى خود 
ــعى نمود معلوماتش را با  و از آن ديگران اكتفا نكرد. بلكه س
روش مطمئن ترى بازسازى كند. بدين منظور ابتدا سعى كرد 
ــد در ميان معلوماتش علمى يقينى و غيرقابل ترديد يافت  ببين
ــود؟ او در اين باره مى نويسد: «چون ذهنم به كلى از قيد  مى ش

ابراهیم دهگان
(١٣٦٣-١٢٨٠)  

معلم، مؤلف. اراك
اهل روستای مرزجران اراک بود. در 
اراک بــه تحصیل در علــوم حوزوی 
پرداخت و بعداً به اســتخدام وزارت 
فرهنگ درآمد و دبیر شــد و تا پایان 
خدمــت خود بــه تدریــس تاریخ و 
جغرافیا پرداخــت. دهگان معلمی 
دانشــمند بود و کتاب های با ارزشی 
نوشــت؛ از جمله: تاریخ اراک، تاریخ 
صفویان، تاریخ الّدخانیه (رژی) گزارش 

نامه یا فقه اللغه ی اسامی امکنه.
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افكار پيشين رها شد و هيچ معلومى نماند كه محل اتكا باشد 
و مشكوك نباشد، متوجه شدم هرچه را كه شك كنم، در اين 
ــك مى كنم». پس فكر مى كنم  ــكى نيست كه «ش فقره هيچ ش
ــم، پس كسى هستم كه مى انديشم. پس، نخستين  و مى انديش
ــت كه:  ــت مى آيد، اين اس اصل متيقَّن و معلوماتى كه به دس
مى انديشم، پس هســتم. اين عبارت در تاريخ فلسفه ى اروپا 

باقى مانده و معروف ترين يادگار دكارت است.2
ــت  ــازمان يافته اى اس پس، تحقيق علمى، فعاليت ذهنى س
ــب معرفت يقينى درباره ى امور ناشناخته يا ارزيابى  براى كس
معرفتى كه با وساطت ديگران درباره ى امور مختلف به دست 

آورده ايم.

تحقیق علمی و تحقیق فلسفی تحقیق علمی و تحقیق فلسفی 
تا اين جا در گفته ى خود همواره صفت «علمى» را بر تحقيق 
ــت: تحقيق علمى و تحقيق  ــزودم. زيرا تحقيق دو جور اس اف

فلسفى. و جا دارد كه بين اين دو فرق بگذاريم.
فرق علم و فلســفه: فلسفه و علم هر دو نوعى معرفت اند. 
فلسفه، معرفت مربوط به ذات و جوهر اشياست. اين كه حيات 
يا روان چيست، موضوع فلسفه است. علم، معرفت مربوط به 

پديده ها و آثارى است كه بر وجود اشيا مترتب است.
دانش مربوط به احوال و آثار معادن (زمين شناسى)، نباتات 

(گياه شناسى) و حيوانات (جانورشناسى)، علم است.
ــفه و علم، روش هاى متفاوتى  براى تحقيق در قلمرو فلس
ــود دارد و به كار بردن روش يكى در ديگرى، گمراه كننده  وج

است.
روش هاى تحقيق فلسفى كه به شناخت ذات اشيا و حقيقت 
ــت و ابزار آن انديشه و  ــت، بيش تر تعقلى اس امور مربوط اس

تفكر و استدالل است.
روش هاى تحقيق علمى، بيش تر تجربى و آزمايشى و ابزار 

آن مشاهده اى است كه كامًال در ضبط آمده است.
ــر هنوز به بركات  در قديم و تا قرن هفدهم ميالدى كه بش
ــاهده و روش هاى آزمايشى پى نبرده بود، در علوم، يعنى  مش
ــفى استفاده  در قلمرو پديده ها هم، از روش هاى تحقيق فلس
ــد و براى يافتن پاسخ پرسش هايى كه در اين قسمت از  مى ش
ــد، توسل به روش هاى تحقيق علمى، از  معرفت مطرح مى ش

جمله مشاهده، ممنوع بود.3
ــر در اين بخش از  ــده بود كه بش ــبب ش اين طرز تفكر س
ــى به نتايج بى چون و چرا محروم بماند.  معرفت، از دست رس
روش تحقيق علمى كه در اين جا مورد بحث ماست، از حدود 
قرن هفدهم آغاز شده و همه ى پيشرفت هاى علمى بشر در اين 
زمينه،  مرهون كارايى روش هاى تحقيق علمى يعنى مشاهده، 

اندازه گيرى و مقايسه بوده است.
از روش هاى معروف تحقيق فلسفى، روش تاريخى، روش 

ــل و بازنگرى، روش تحليل منطقى، برهان خلف و روش  تأم
ديالكتيك يا جدل است.

بحث از روش تحقيق علمى از حوصله ى اين نوشته خارج 
ــت. در اين باره، معموالً دروسى در دوره هاى كارشناسى و  اس
ــطوح مختلف ارائه مى شود:  ــى ارشد و دكترا در س كارشناس
(مقدمات روش تحقيق، روش تحقيق در علوم تربيتى يا علوم 
ــرفته و غيره). كتاب هايى كه در  اجتماعى، روش تحقيق پيش
ــده است هم  اين باره تأليف يا از زبان هاى خارجى ترجمه ش
كم نيست.4 بديهى است كه عالقه مندان به تحقيق، بايد پيش از 
دست زدن به هرگونه تحقيقى، به نحوى از انحا، با آن ها آشنا 
شده باشند. آن چه در اين جا با مجال پيش بينى شده ارائه خواهد 
شد، نكات چندى است كه محققان تازه كار را در عمل، به كار 

تواند آمد.

الف) انتخاب موضوعالف) انتخاب موضوع
چون آن چه نمى دانيم «بسيار زياد» است و تالش مؤثر براى 
دانستن همه ى آن ها مستلزم داشتن فرصت كافى و فراهم بودن 
امكاناتى است كه معموالً از حد توان بسيارى از ما خارج است، 
ناگزير بايد ـ با توجه به امكاناتى كه در اختيار داريم، در ميان 
ــودـ  دست به انتخاب  آن چه مى تواند موضوع تحقيق واقع ش
ــود را حتى االمكان  ــن طريق دايره ى تفحص خ بزنيم و از اي
محدود كنيم و با تمركز ذهن روى چارچوبى معين و به كمك 

تالش هاى جهت دار، بر كارايى مطالعات خود بيفزاييم.5
انتخاب موضوع در ميان انبوه پرسش هايى كه تشنه ى دانستن 
پاسخ آن ها هستيم، خود نيازمند اين مالحظات است: ضرورت 
ــه اى) بودن موضوع و  موضوع، فوريت موضوع، بنيادى (ريش
ــان دهنده ى كارايى نتايج  ــت تعميم نتايج آن كه خود نش قابلي
ــه نظرهاى ديگرى هم به  ــت. ليكن مى توان از نقط تحقيق اس

اولويت موضوع نگريست: 
ـ توان علمى محقق

ـ فرصت و مجال محقق،
ـ امكان جلب حمايت اولياى امور،

ـ امكان جلب همكارى ساير محققان كه بيش تر به تجهيز 
امكانات و بهره مند شدن از آن ها مربوط است.

و باالخره اولويت موضوع مى تواند از شرايط زمانى يا مكانى 
خاص و يا سابقه ى علمى موضوع منبعث باشد: 

ـ وقتى نظريه ى نويدبخشى در دست رس باشد، تحقيقاتى 
كه آن را تأييد يا رد كند، در اولويت است؛

علی اكبر رئوف  
(١٣١١)

مدير، مؤسس. يزد

آموزشــی  مجتــع  مؤســس  وی 
حضرت سیدالشهدا (ع) وابسته به 
جامعه ی تعلیمات اسالمی بوده و 
از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۹ مدیریت این 

مدارس را به عهده داشته است.
مؤسســات مجتمــع مذكــور، ۱۸ 
واحد بــا ۵۱۰۰ دانش آموز و بالغ 

بر ۸۰۰ نفر كادر است.
آقای رئوف از سال ۱۳۵۹ به مدت 
پنج ســال نیــز مدیــر كل آموزش 
و پــرورش اســتان بــود و پس از 
آن تــا امروز، بــر مجتمع حضرت 
سیدالشــهدا مدیریت می كند. وی 
نوشــته هایی دارد از جمله شــرح 

زندگی خود كه زیر چاپ است.
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ـ اگر روشى در جاى ديگر به نتايج رضايت بخشى رسيده 
ــت، وارسى ميزان سودمندى آن در شرايط مشابه در كشور  اس

ما، در اولويت خواهد بود.

ب) بیان مسئلهب) بیان مسئله
گام ديگر در تحقيق، بيان روشن مسئله است. چون انگيزه ى 
محقق در تحقيق، بهره مند شدن از نتايج آن است و از آن جا كه 
اثربخشى نتايج حاصله از هر تحقيقى، در گرو طرح ريزى دقيق 
ــن آن است، پس از انتخاب موضوع تحقيق و حصول  و روش
اطمينان از اولويت آن، بايد مسئله ى مورد نظر به روشنى بيان 

شود: 
ــن پژوهش  ــق در پرداختن به اي ــى محق ــزه ى اصل ـ انگي

چيست؟
ــش هايى كه يافتن پاسخ آن ها به حل و  ـ چند و چون پرس

فصل موضوع كمك مى كند، از چه قرار است؟
ـ تا چه حد مى توان از جامع االطراف بودن پرسش ها اطمينان 

حاصل كرد؟
ــت گمراه كننده  ــش هايى ممكن اس ــرح چه نوع پرس ـ ط

باشد؟
ــه و تدوين چارچوب  ــئله، بايد زمينه را براى تهي بيان مس
ــورى كه فكر از آغاز كار،  ــب فراهم آورد؛ به ط مفهومى مناس
جهت پيدا كند و در مسير صحيح بيفتد و راه بر سير انحرافى 

انديشه بسته شود. 
ــد و  براى اين كه نتايج تحقيق براى ديگران قابل درك باش
ــودـ  به طورى كه عده اى را به همكارى با  مورد قبول واقع ش
محقق برانگيزد و اقدامات ساير عالقه مندان را در آينده تحت 
ــرايط و اوضاع و احوالى كه مسئله  در  تأثير قرار دهدـ  بايد ش
ــت و نيز آثارى كه انتظار مى رود بر نتايج  ــده اس آن مطرح ش
حاصله از تحقيق مترتب شود، بيان گردد. در موارى كه تحقيق 
ــابقه دارد، بايد ضرورت ادامه يا تكرار آن با ذكر نارسايى يا  س
نارسايى هاى كار پيشينيان يا با توجه به تغييرى كه در شرايط 

روى داده است، توجيه شود. بيان روشن مسئله:
1. هدف را صراحت مى بخشد و مسير را مشخص مى كند؛

2. ضرورت و اولويِت تحقيق را روشن مى سازد؛
3. از ُسست شدِن عزم محقق در جريان تحقيق جلوگيرى 

مى كند؛
4. سبب هماهنگى اقدامات مى شود و راه را بر انحراف هاى 

احتمالى مى بندد.

ج) مطالعه ی سوابق پژوهشی موضوعج) مطالعه ی سوابق پژوهشی موضوع
پس از بيان مسئله، نوبت بررسى پيشينه ى پژوهشى موضوع 
فرامى رسد. بديهى است كه صرف وقت براى تحقيق درباره ى 
موضوعى كه قبًال به وسيله ى ديگران مطالعه شده است، عاقالنه 
ــت، مگر اين كه تحقيق جديد دنباله ى تحقيق  و اقتصادى نيس
سابق و مكمل آن باشد. يعنى چيزى بر نتايج آن بيفزايد يا آن را 

به نحوى از انحا تصحيح كند.
اهميت اين موضوع به حدى است كه مجله هاى معتبر امروز 

مقاله اى را چاپ نمى كنند، مگر اين كه «تازگى» داشته باشد.6
ــابقه  براى حصول اطمينان از اين كه موضوع پژوهش بى س
است، بايد همه ى سوابق مربوطه را با دقت بررسى كنيم؛ كارى 

كه به غايت وقت گير است و حوصله مى خواهد.

د) تهیه ی طرح تحقیقد) تهیه ی طرح تحقیق
ــاس پژوهش، تهيه ى طرحى است كه  يكى از مراحل حس
ــت يافت. در طرح  ــوان با اجراى آن به نتايج مورد نظر دس بت
پژوهشى، عالوه بر اهميت موضوع و ضرورت آن، فرضيه هاى 
تحقيق، ادبيات مربوطه، روش هاى مورد استفاده و موارد كاربرد 

نتايج حاصله تصريح مى شود.

گل برار رئیسی
(١٣٣٤)  

معلم نمونه، مؤلف، پژوهشگر. 
مازندران

فارغ التحصیل رشته ی برنامه ریزی 
آموزشی اســت. در سال ۸۷ معلم 
نمونه  ی کشــوری استان مازندران 
بــوده و پنج ســال ریاســت مرکز 
تربیت معلــم ســاری را بــه عهده 
داشــته اســت. اهــل قلم اســت 
کتــاب  انتخــاب  برگزیــده ی  و 
رشــته ی  در  کشــور  فرهنگیــان 
زندگی نامه نویسی است. دو کتاب 
به نام های فرزانگان مازندران (دو 
جلــدی) و رجال معاصــر ایران و 
نیز مقاالت متعــدد، از آثار قلمی  

اوست.
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هـ ) مطالعه ی ادبیات مربوطههـ ) مطالعه ی ادبیات مربوطه
ــان مطالعه ى ادبيات  ــدن طرح تحقيق، زم ــس از آماده ش پ
ــد به منابع معتبر  ــد. بدين منظور، محقق باي تحقيق فرامى رس
مربوط دست رسى داشته باشد.در كشورهاى پيشرفته ى جهان، 
ــبتاً آسان است. كتاب خانه هاى  دست رسى به منابع معتبر، نس
تخصصى بزرگ به كمك رايانه، تمام ذخاير تحقيقاتى موجود 
را فهرست كرده اند. كافى است به كتاب دار بگوييد چه مدارك 
و اسنادى مورد نياز شماست تا ظرف چند دقيقه، فهرست كامل 

كتب و مقاالت مربوطه را در اختيار شما بگذارد.
در نقاط دورافتاده، دست رسى به منابع معتبر «دشوار» است. 
با اين همه، در بعضى از موارد، تحقيق كردن بدون مراجعه به 

ادبيات مربوطه، تا اندازه اى اتالف وقت است.7

و) جمع آوری داده هاو) جمع آوری داده ها
مراد ازداده ها اطالعاتى است كه براى يافتن پرسش هاى مورد 
ــت. اين اطالعات معموالً بر سه قسم  ــودمند اس نظر محقق س

است:
ـ نخست، داده هايى كه گرچه همواره در اختيار بشر بوده است، 
پيشينيان از آن ها غافل مانده و آن ها را مورد استفاده قرار نداده اند. 
اين قبيل داده ها مربوط به روابطى است كه معموالً به وسيله ى افراد 
سريع االنتقال كشف يا در شرايط خاصى به ذهن متبادر مى شود و 
از آن پس به تدريج مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. آن چه نيوتن با 
مشاهده ى سقوط سيب از درخت دريافت، يا آن چه كه ارشميدس 
هنگام استحمام بدان پى برد، از اين نوع است. درك اين روابط، ابتدا 
به صورت جرقه اى در ذهن پديد مى آيد و ساختن فرضيه در بارور 

شدن آن سهم زيادى دارد.
ـ دوم، معلوماتى كه محقق به بركت درگيرى با يك مسئله ى 

ــاهده ى علمى به دست مى آورد. كودك سه  خاص از طريق مش
ساله اى مخرج «س» نداشت و سيم را خيم و سيمين را خيمين 
ــكان بنام گوش و حلق و بينى در تهران،  مى گفت. يكى از پزش
ــس از معاينه ى كودك، اين عارضه را زاييده ى انحراف بينى او  پ
ــخيص داد و توصيه كرد كه كودك براى درمان اين نارسايى  تش
ــرد. در فاصله ى زمانى كه قرار بود  تحت عمل جراحى قرار گي
خانواده ى كودك براى عمل جراحى تصميم بگيرد، مشاهده شد 
كه او كلماتى مثل سوزن را درست تلفظ مى كند. بر اثر دقتى كه 
از اين پس، گفتار كودك مشمول آن واقع شد، معلوم گرديد كه 
ــد از آن به هم نزديك  ــواردى كه مخرج «س» و حرف بع در م
باشد (مثل سوراخ، سوسن، سوسك، ياسمن، سمپاش و نظاير 
ــت تلفظ مى كند. ليكن وقتى كه بين  ــودك «س» را درس آن)، ك
ــد (مثل سيم كه  مخرج «س» و حرف بعد از آن فاصله زياد باش
ــت) مخرج «س» به سوى  فاصله  ى مخرج «س» و «اى» زياد اس
مخرج حرف بعد (اى) جابه جا مى شود و درنتيجه سين به خين 
بدل مى شود. بدين ترتيب، مشاهده ى دقيق رفتار (لفظى) كودك، 
بى پايه بودن تشخيص پزشك متخصص را براى والدينش آشكار 
ــاخت و كودك را از رنجى كه قرار بود تحت عمل جراحى  س
تحمل كند، رهايى بخشيد. چه، براى درمانش كافى بود فهرستى 
مركب از دوازده كلمه ى سهل التلفظ (نظير سود و غيره) تهيه و از 
ــته شود كه آن ها را هر روز چندبار و به ويژه پيش  كودك خواس
ــد تا ظرف يك هفته عارضه ى مذكور به كلى  از خواب، بخوان

برطرف شود.
ـ سوم، معلوماتى كه نزد صاحب نظران به طور پراكنده موجود 

رضا روزبه
(١٣٥٢-١٣٠٠)

مدير دبيرستان علوى. تهران 

در زنجان متولد شد. در دبستان توفیق 
زنجــان درس خواند.در همان شــهر 
دیپلم گرفت و در همان مدرسه معلم 
شد. سپس به تهران مهاجرت کرد و 
از دانشگاه تهران در رشته ی فیزیک 
لیســانس گرفت. روزبه در معارف 
اسالمی، ادبیات عرب و تفسیر قرآن 
مطالعات وسیعی داشت. کار پرارج 
او «مدیریت دبیرستان علوی» بود و 
در این راه زبان زد شد. از آثار اوست: 
اثبات جهان ماوراء، اثبات وجود خدا، 

عربی آسان.
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ــت و تاكنون كسى به فكر جمع آورى آن ها نيفتاده است. اين  اس
معلومات اخير، معموالً به كمك پرسش نامه يا از طريق مصاحبه 

به دست مى آيد.
محقق بايد در پذيرش يافته هاى اخير، جانب احتياط را كامًال 
رعايت كند. زيرا اوالً نظرخواهى از كسانى كه در زمينه ى مورد 
ــت. ثانياً حتى آمارهاى  ــؤال تخصص ندارند، گمراه كننده اس س
ــوم، از دقت كافى  ــمى، به خصوص در كشورهاى جهان س رس
برخوردار نيست و در كشورهاى ديگر نيز ممكن است غرض آلود 

باشد.
ــد، تفسير  ــاره به آن الزم به نظر مى رس آخرين نكته اى كه اش
داده هاست كه حساس ترين مرحله ى تحقيق محسوب مى شود. 
توضيح اين كه گرداورى داده ها و طبقه بندى يافته ها امرى است كه 
تقريباً از هر كسى، مشروط بر اين كه آموزش ديده و ورزيده باشد، 
ــاخته است. آن چه از هر كسى، ولو باسابقه و كارُكشته باشد،  س
ساخته نيست، تفسير نتايج است كه گويى در ِعداد استعدادهاى 

خاص است.
هرچند كه درحال حاضر، براى تفسير نتايج تحقيق، تكنيك هاى 
خاصى وجود دارد كه به مبتديان كمك مى كند، ولى هم چنان بين 
صاحب نظران از اين لحاظ تفاوت هاى فاحشى وجود دارد. بعضى 
از اين لحاظ از سهولتى برخوردارند كه ديگران آشكارا فاقد آن  اند 
ــتنباط هاى نادرست  و به همين علت از نتايج تحقيقات خود اس
دارند. براى مثال، در تحقيقى كه در سال 1344 براى بررسى علل 
شكست نوآموزان دبستانى انجام شد، گروه آزمايشى (339 نفر 
ــان ورود به  ــوز مردود) و گروه گواه (339 نفر هم كالس دانش آم
ــه) مورد مطالعه قرار گرفتند. دوست همكارى كه نتايج  مدرس
حاصله را بررسى مى كرد، مشاهده كرده بود كه احتمال شكست 
ــن پنج سالگى در مدرسه پذيرفته شده اند، از  نوآموزانى كه در س
ــنين باالترى به مدرسه راه  ــت كودكانى كه در س احتمال شكس
ــت. او اين نتيجه را چنين تفسير مى كرد كه  يافته اند، «كم تر» اس
مناسب ترين سن ورود به دوره ى آموزش همگانى (كالس اول 
ــت. غافل از اين كه آن عده از كودكان  دبستان) «پنج سالگى» اس
ــالگى به مدرسه راه يافته بودند،  ــن پنج س گروه نمونه كه در س
در واقع، گروهى منتخب بوده اند كه معرف جمعيت كودكان پنج 

ساله نيستند.

زيرنويس
1. ظاهراً قرآن كريم به حقيقت يابى تدريجى انسان اشاره دارد، آن جا كه مى فرمايد: (75) «َو 
َكذلَِك نُِرى اِبْراهيِم َملَُكْوَت الّسمواِت َو اْالَْرِض َو لَِيُكوَن ِمَن الُموقنين (76) َفلَّما َجّن َعليِه 
ــاَل هذا َربّى َفلَّما اََفَل قاَل ال اُِحبُّ اآلِفلِيَن (77) َفلَّما َراَ الَقَمَر بازِغاً قاَل هذا  ــُل َراَكُوَكباً ق اللّي
َربّى َفلَّما اََفَل قاَل لَئِْن لَْم َيْهِدنِى َربِّى َالُكونَنَّ ِمَن الَْقْوِم الّضالّيِن (78) َفلَّما َراَ الّشْمَس بازَِغًه 
قاَل هذا ربّى هذا اَْكَبُر َفلَّما اََفلت يا َقوِم اِنّى بَِرٌى ِمّما ُتْشرُكون (79) اِنِّى َوّجْهُت َوْجهِى للّذِى 
ــمواِت َو اَالْرَض َحنيفاً و ما اَنا ِمَن الُمْشِركيَن». (سوره ى انعام، آيات 75 تا 79): «و  َفطر الّس
ــد از يقين كنندگان.  ــمان ها و زمين. تا بوده باش هم چنين مى نموديم ابراهيم را عجايب آس
پس چون تاريك شد بر او شب، ديد ستاره اى را، گفت: اين است پروردگار من! پس چون 
غايب شد، گفت: دوست ندارم فروروندگان را. پس چون ديدماه را كه برآمد، گفت اين است: 
پروردگار من! پس چون غايب شد، گفت: هر آينه اگر راه ننمايد مرا پروردگار، هر آينه خواهم 
بود از گروه ستمكاران. پس چون ديد آفتاب را طالع، گفت: اين است پروردگارم، اين بزرگ تر 
است! پس چون غايب شد، گفت: اى قوم! به درستى كه من بيزارم از آن چه شرك مى آوريد. 
ــمان ها و زمين را،  ــتى كه من متوجه گردانيدم وجهم را از براى آن كه پديد آورد آس به درس

حق گرايم و نيستم من از شرك آورندگان».
2. درخور يادآورى است كه امام محمد غزالى (505-405 هـ .ق) پانصد سال پيش از دكارت، 
در اواخر قرن يازدهم ميالدى، براى اثبات وجود خويش، دليل مشابهى مى آورد كه ذيًال نقل 
مى شود: «آدمى را در هستى خويش هيچ شكى نيست و هستى وى نه بدين كالبد ظاهر 
ــد و جان نباشد. و ما بدين دل، حقيقت روح همى خواهيم و  ــت، كه مرده را هم اين باش اس
چون اين روح نباشد، تن مردارى بود. و اگر كسى چشم فراز كند و كالبد خويش فراموش كند 

و آسمان و زمين و هرچه به چشِم سر بتوان ديد، فراموش كند، هستى خويش به ضرورت 
ــتن باخبر بود، اگرچه از كالبد و از زمين و آسمان و هرچه در وى است،  ــد و از خويش بشناس

بى خبر بود». (كيمياى سعادت، ج1، به كوشش حسين خديوجم، ص 16)
ــاهده امكان دارد،  ــاهده، حتى در مواردى كه مش 3. به عقيده ى بعضى از حكما، روش مش
ــت براى حل مشكالت صرفاً به استدالل منطقى با  موردتحقير بود. به نظر آنان، مى بايس
نقل قول ثقاه اكتفا كرد. فرانسيس بيكن (1605م) كه در روشن كردن روش تحقيق علمى 
ــت، در اين باب، واقعه اى را نقل مى كند كه خالصه ى آن چنين  ــوايان متفكران اس از پيش
ــت: «در سال 1432 ميالدى در يكى از مراكز علمى، بين شاگردان حاضر در آن مركز،  اس
ــب درگرفت. در اين جدال كه سيزده روز طول كشيد،  جدالى درباره ى تعداد دندان هاى اس
شاگردان بارها به گفته ها و نوشته هاى پيشينيان خود مراجعه كردند، ولى نتوانستند به تعداد 
دندان هاى اسب پى ببرند. باالخره در روز چهاردهم، يكى از شاگردان جوان و تازه كار پيشنهاد 
ــكل، دندان هاى يك اسب را بشمارند. اين پيشنهاد چنان ديگران را  كرد كه براى حل مش
ــر و روى او ريختند و پس از تنبيه، او را از حوزه ى خود بيرون انداختند  برانگيخت كه بر س
و مدعى شدند كه شيطان در جسم او حلول كرده است. باالخره چون نتوانستند براى اين 
مسئله جوابى پيدا كنند، فتوا دادند كه چون از پيشينيان قولى يا نوشته اى ندارند، اين مشكل 
الينحل باقى مى ماند!...» (اصول روان شناسى، نرمان. ل. مان، ترجمه ى محمود ساعتچى، 

جلداول، ص 5).
ــت رس عالقه مندان  ــى در دس ــام چند كتاب كه درباره ى روش تحقيق به زبان فارس 4. ن

است:
ـ اوپنهايم، ا. ان. طرح پرسش نامه و سنجش پرسش ها. ترجمه ى مرضيه كريم نيا. مشهد. 

انتشارات آستان قدس رضوى. معاونت فرهنگى. 1366.
ـ حرى، عباس. آيين گزار ش نويسى. دبيرخانه ى هيئت امناى كتاب خانه هاى عمومى كشور. 
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ـ رستا، پال. اى. طرز تهيه ى گزارش تحقيق. ترجمه ى جمال عابدى. تهران. دانشگاه تهران. 

مؤسسه ى روان شناسى. 1363.
ـ سرايى، حسن. مقدمه اى بر نمونه گيرى در تحقيق. تهران. انتشارات سمت. 1372.

ـ نادرى، عزت اهللا، و سيف نراقى، مريم. روش هاى تحقيق و چگونگى ارزش يابى آن در علوم 
انسانى با تأكيد بر علوم تربيتى. تهران. دفتر تحقيقات و انتشارات... . 1370.

ـ دالور، على. مبانى نظرى و عملى پژوهش در علوم انسانى و اجتماعى. تهران. انتشارات 
رشد. 1374.

5. در ايامى كه براى ادامه ى تحصيل در ژنو به سر مى بردم، روزى يك دانشجوى يونانى 
كه براى مطالعه ى چهار عمل اصلى در حساب، ده هزار نوآموز را مورد آزمايش قرار داده بود، 
از تِز خود دفاع مى كرد. پروفسور دوتران، رئيس بخش علوم تربيتى انستيتو ژان ژاك روسو، 
كه جزو ژورى بود، يادآورى كرد كه محقق نام برده در مطالعات خود زحمات قابل تحسينى 
را متحمل شده است. با اين همه، نتوانسته است موضوع را چنان كه بايد مطالعه كند. زيرا 
چهار عمل اصلى در حساب، موضوعى گسترده تر از آن است كه بتوان آن را در محدوده ى 

يك تز مورد بررسى قرار داد.
ــتاده  ــال 1975 براى چاپ در Arithmetic Teacher فرس 6. دو مقاله كه در س
شده بود، پس از حصول اطمينان از اين كه محتواى آن ها تازگى دارد، در ژانويه ى 1979 و 

ژانويه ى 1980 چاپ شدند.
7. مثًال در نيمه ى دوم سال 1344 تحقيقى تحت عنوان «بررسى علل شكست نوآموزان 
دبستان» طرح ريزى و اجرا شد كه نتايج آن در ارديبهشت 1345 به طور محدود منتشر شده 
ــت. هدف اصلى تحقيق، بررسى علل شكست دانش آموزان در دوره ى تعليمات ابتدايى  اس
بود. بدين منظور، ابتدا با توجه به نتايج مطالعات مشابهى كه در كشورهاى ديگر جهان صورت 
ــتنباطى كه از ظواهر امر مى توان كرد، عواملى كه ممكن است در موفقيت  گرفته بود و اس
يا شكست دانش آموزان در تحصيل مؤثر شود، به شرح زير پيش بينى شد: وضع اقتصادى 
خانواده، شغل وميزان معلومات والدين، سرپرست خانواده، اختالفات خانوادگى، تعداد خواهران 
ــتانى بودن خانواده، تفاوت زبان در خانه و مدرسه،  و برادران و ميزان معلومات آنان، شهرس
ــه در دوره ى تحصيل، سابقه ى رد شدن دانش آموز، ابتال به بيمارى مزمن...  تعويض مدرس
ــتان هاى بخش هاى 2، 4 و 8 آموزش و پرورش تهران،  و نظاير آن. آن گاه تعدادى از دبس
به طور تصادفى انتخاب گرديد و با 339 نفر دانش آموز مردود پايه هاى اول تا پنجم و 339 
نفر هم كالسان موفق آن ها در پايه هاى دوم تا ششم (طبق راهنمايى كه قبًال آماده شده بود) 
مصاحبه به عمل آمد. سپس نتايج مربوط به هريك از دو گروه جداگانه استخراج گرديد و 
با يكديگر مقايسه شد و براى تعيين ميزان اهميت تفاوت هاى مشاهده  شده، از تست مربع 

(X  2) استفاده شد.
8. البته مراجعه به ادبيات مربوطه در هر تحقيقى ضرورت ندارد. چنان چه محقق با زمينه ى 
بكرى سروكار داشته باشد، چه بسا كه راجع به آن مطلبى در ادبيات يافت نشود. آن چه محقق 
مبتدى بيش تر بايد نگران آن باشد، «اعتبار منابع» است. بايد دانست كه هر نوشته اى «قابل 
خواندن نيست» و هر نوشته ى خواندنى «قابل استناد نيست». مثًال يك دانشجوى ايرانى 
تزى راجع به آموزش عالى در ايران بعد از اسالم نوشته و از كشور فرانسه دكترا گرفته بود. 
 Ecole نام برده در نوشته ى خود به مدرسه ى نظاميه ى بغداد اشاره كرده و آن را به فرانسه
ــه ى نظامى بغداد! چنان كه  ــده بود، يعنى مدرس Militaire de Baghdade نامي
گويى نظاميه ى بغداد دانشگاه جنگ، امام محمد غزالى از صاحب منصبان كم نظير و شيخ 

اجل سعدى، از دانشجويان ممتاز اين رشته بوده است!
* استاد تعليم و تربيت، و نخستين وزير آموزش و پرورش پس از آغاز انقالب اسالمى

اللهیار زرین قدم
(١٢٧٨-١٣٣٢) 

دبير شيمى و مؤسس انجمن 
علمى معلمان شيمى استان 

لرستان

دارای مــدرک شــیمی بــود و در 
دببرســتان های خرم آبــاد، ضمــن 
خدمــت معلمان، مدارس شــاهد 
دریافــت حق الزحمه) و  (بــدون 
دانشــگاه آزاد اســالمی تدریــس 
مجلــه ی  در  مقاالتــی  می کــرد. 
رشد شیمی نوشــت و کتاب هایی 
نیــز تألیف کرد؛ ازجمله: شــیمی 
عمومی، شــیمی پلی مر، شناسایی 
ترکیب هــای آلــی، و کاربرد مواد 

شیمیایی در آزمایشگاه.
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︀د﹨︀ی ︣وز︋﹠﹫ ︫︤﹊﹩ ا﹝  ︎︩ دا﹡
نویسندگان: مایر فریدمن _ جرالد دبلیو فردلند
ترجمه ی معصومه خیرآبادی

دا﹡︩ ﹝︺﹙﹛

رضا سجادی
(١٣۵۶) 

دبير تربيت بدنى و علوم 
ورزشى، مدرس، مؤسس، معلم 

نمونه . استان گلستان

وی از دبیران فعال رشــته ی خود در 
استان است و در مراكز تربیت معلم 
و دیگــر مراكز عالی اســتان تدریس 
می كند. در سال ۸۹-۸۸ معلم نمونه ی 
كشــوری شده اســت. رضا سجادی، 
ســرمربی تیــم كونگ فو اســتان و 
مؤســس فضای ویــژه ی ورزش های 
رزمی است و تاكنون عناوین قهرمانی 
متعددی به دست آورده است. او آثار 

و تألیفاتی نیز دارد.

اشاره 
سال گذشــته در بخش دانش 

معلــم، نوشــته ای را با عنــوان «ده اختراع 
كلیدی هزاره ی دوم» در چند شماره مطالعه كردید. 

نوشته ای كه در این دوره می خوانید، از همان مقوله است با 
عنوان «بزرگ ترین دستاوردهای پزشكی هزاره ی دوم». امید است 

این گونه مقاالت بتواند در ارتقای «نگاه تاریخی» شما به سیر علم و 
فناوری و در چگونگی تكامل دانش بشر مؤثر واقع شود.

یافته های پزشكی هزاره ی گذشته، جان انسان های بی شماری را از مرگ 
نجات داده و امید به زندگی را در بسیاری از نقاط دنیا  به دو برابر افزایش 
داده است. در مقاله ی حاضر كه سال نامه ی تخصصی اینكارتا۱ در اكتبر 

۱۹۹۹ آن  را به چاپ رسانده است، دو پزشك به نام های ما یر فردمن۲ 
و جرالد دبلیو فردلند۳ ده یافته ی مهم عرصه ی پزشكی را كه 

به ایجاد تغییرات بنیادین در جهت ارتقای سطح سالمتی 
افراد بشر توسط دانشمندان و پزشكان  منجر 

شده است، بررسی كرده اند.
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بزرگ ترین اكتشافات پزشكی بزرگ ترین اكتشافات پزشكی 
هزاره ی گذشتههزاره ی گذشته

ــته، مجموعه اى  در هزار سال گذش
ــافات، عملكرد علم پزشكى را  از اكتش
متحول كرده، جان ميليون ها انسان را از 
ــرفت هاى قابل  مرگ نجات داده و پيش
ــر  ــالمتى مردم سراس توجهى براى س
ــال  ــان آورده اند. هزار س جهان به ارمغ
ــده براى عمر  قبل، ميانگين پيش بينى ش
ــود. از هر  ــال ب ــر فرد در اروپا 30 س ه
ــده، 40 نفر قبل از  100 كودك متولد ش
ــال تولدشان مى مردند. همواره  اولين س
بيمارى ها و عفونت ها كه عمدتاً نتيجه ى 
زندگى كردن در شرايط آلوده بودند، جان 
انسان هاى زيادى را مى گرفتند. هم اكنون، 
ميانگين طول عمر در كشورهاى صنعتى 
ــت و   ــده اس غربى، بيش از دو برابر ش
ــال 1997 در  ــراى كودكانى كه در  س ب
آمريكا متولد شده اند، عمرى متوسط در 
ــال برآورد مى شود. نرخ  حدود 76/5 س
مرگ ومير نوزادان هم اكنون در مقايسه 
با هزار سال قبل، به كسر بسيار كوچكى 

تقليل يافته است. 
مى توان گفت، موفقيت هاى به  دست 
آمده در زمينه ى پزشكى در قرن گذشته،  
زندگى هاى سالم تر و طوالنى ترى را به 
افراد بشر هديه خواهد كرد. براى مثال، 
ــرفت هاى علم ژنتيك اين اميد را  پيش
ــت كه راه هاى معالجه ى  ايجاد كرده اس
تازه اى براى بيمارى هاى خطرناكى مانند 
سرطان، نقص هاى مادرزادى و حتى به 
تعويق  انداختن فرايند پيرى، به وجود آيد. 
هم چنين، پيشرفت هاى جديد در فناورى 
پيوند اعضا، اين اميدوارى را ايجاده كرده 
ــوان اعضاى بدن  ــت كه به زودى بت اس
ــگاه  ــورت مصنوعى در آزمايش را به ص
توليدكرد. اما هيچ يك از اين موفقيت هاى 
پيش بينى شده، بدون يافته هاى پزشكى 
پيشگامان هزاره ى قبل، ممكن يا حتى 
قابل تصور نبود. تعيين ترتيب ده اكتشاف 
مهم هزار سال گذشته، به لحاظ اهميت 
ــت. معيار  ــه اس موضوعى، مورد مناقش
تعيين اهميت هر اكتشاف چيست؟ يكى 
از عوامل تعيين اهميت، گستردگِى ابعاد 
ــاف است. بيشتر موفقيت هاى  آن اكتش
ــكى، به اكتشافات  بنيادين در علم پزش
متعدد  ديگرى منجر شد كه سرانجام اين 
علم را متحول  كرد و بر ميليون ها يا حتى 

ميلياردها نفر تأثير گذاشت. 
تغييرات در يافته هاى پزشكى، غالباً به 

دستاوردهايى بسيار فراتر از اكتشاف اوليه 
ــت. شيوه هاى معالجه ى  منجر شده اس
ــال هاى طوالنى  مؤثر، گاهى پس از س
ــافات هزاره ى  اكتش ــدند.  ايجاد مى ش
ــل حائز اهميت نبودند  قبل، به اين دلي
كه به سرعت باعث نجات جان بيماران 
توسط پزشكان شده باشند، بلكه از اين 
جهت مورد توجه هستندكه در شيوه هاى 
ــمندان و پزشكان، براى  موردنظر دانش
سالمت انسان ها، تغييراتى ايجاد كرده ا ند. 
ــته هاى تحقيقاتى  ــافات، رش اين اكتش
گسترده ى جديدى را به وجود آوردند كه 
علم پزشكى را متحول كرد و جان تعداد 

بى شمارى از انسان ها را نجات داد. 
اين يافته هاى بنيادين، به ترتيب زمان 
ــش عبارت اند از: كالبدشناســى،  پيداي
ــى  ــرى، مايه كوب گردش خــون، باكت
ــرى  هوش ب ــيون)،  (واكسيناس
ــاى جراحى، اشــعه ى  ايكس،  عمل ه
كشــت بافت،  ــى،  گروه هاى خون
پادزيست ها (آنتى بيوتيك  ها) و ساختار 

دى ان اى. 

فرایند پیشرفتفرایند پیشرفت
اگرچه علم پزشكى  عمرى به قدمت 
تمدن بشرى دارد، اما يونانيان به ايجاد علم 
ــهرت يافته اند. زيرا پزشكان  پزشكى ش
يونانى در درمان بيمارى ها، از مشاهده و 
تجربه، بيش از نيروهاى ماوراى طبيعى 
استفاده مى كردند. اگرچه دانش پزشكى 
يونانيان به  فاتحان رومى انتقال پيدا كرد، 
اين علم اما  با شكست امپراتورى روم در 

قرون وسطا، به گم نامى كشيده شد. 
ــوم، با بيمارى هاى  دوره ى ركود عل
ــون، آبله و  ــايع مانند طاع ــر ش همه گي
بيمارى هاى ديگر همراه  گرديد و باعث 
بازگشت  خرافات و درمان هاى جادويى 
در اروپا شد و تنها بخش هايى از دانش 
ــكى قديمى باقى ماند. بسيارى از  پزش
ــازات براى  ــردم بيمارى را نوعى مج م
گناهان يا نتيجه ى نيروهاى شيطانى در 
ــراى درمان  ــر مى گرفتند. بنابراين، ب نظ
ــا و نيايش روى  ــا، تنها به دع بيمارى ه

مى آوردند. 
ــه ى دوم قرون  ــال، از نيم ــا اين ح ب
ــيس كرسى هاى پزشكِى  وسطا، با تأس
دانشگاه هاى ايتاليايى سالرنو3، بلونيا4 و 
ــادوا6 در قرن هاى نهم و دهم ميالدى،  پ
ــرفت  ــرب پيش ــكى در غ ــم پزش عل
ــرن دوازدهم،  ــرد. در ق ــم گيرى ك چش

ــگاه پاريس7 در فرانسه و دانشگاه  دانش
آكسفورد8 در انگلستان نيز دانشكده هايى 
ــكى تأسيس  را براى آموزش علم پزش
ــات، ضمن فراهم  كردند. اين مؤسسس
ــات تحقيقاتى، به آموزش  آوردن امكان
ــكان مبادرت كردند و شالوده هاى  پزش
ــرب را در قرن هاى  ــكى غ احياى پزش
ــانزدهم و هفدهم ايجادكردند كه تا  ش
ــتمرار يافته است. مراحل  امروز هم اس

پيشرفت پزشكى از اين قرار است: 

۱۱. كالبد شناسی انسان. كالبد شناسی انسان
ــكى جديد  قبل از اين كه دانش پزش
ــكان نياز داشتند كالبد  ايجاد شود، پزش
انسان را به طور دقيق بشناسند. بدون در 
اختيار داشتن توصيفات دقيق و واضح 
ــان، آگاهى  ــاختار بدن انس درباره ى س
يافتن از عملكرد اعضاى بدن غيرممكن 
ــان از چگونگى  بود. هنگامى كه محقق
ــاى بدن اطالع مى يافتند،  عملكرد اعض
بهتر مى توانستند به درمان پزشكى براى 
اصالح مجدد عملكرد قبلى يك عضو 

بينديشند         .
شگفت آور است كه تا سال 1543 كه 
كالبدشناس بلژيكى، آندره وساليوس9، 
ــان»  ــاختار بدن انس كتاب «درباره ى س
ــگارش درآورد،   ــت جلد به ن را در هف
هيچ كس در اين  باره چيزى نمى دانست. 
تحقيق هاى كالبدشناسى روى جسدهاى 
انسان ها، براى چندين قرن ممنوع بود. در 
اروپاى قرون ميانه، بخش عمده ى دانش 

معصومه سرلک  
(١٣٤٣)

معلم پژوهشگر. لرستان

دانش آموخته ی رشته ی روان شناسی 
است و در مدارس، مراکز تربیت معلم 
و مراکــز آمــوزش ضمــن خدمت 
تدریس کرده است. وی دارای رتبه ی 
نخســت آزمون علمی پژوهشی در 

استان لرستان است. 

وس
سالي

دره و
آن
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كالبدشناسى، بر پايه ى درس هاى پزشك 
ــهور رومى به نام جالينوس10 بنياد  مش
نهاده شده بود. توصيف هاى جالينوس 
از كالبد انسان برپايه ى كالبدشكافى بدن 
حيوانات بود كه در بسيارى از ويژگى ها 
با انسان فرق داشتند. اما مخالفت با آراى 
ــود، زيرا  ــيار خطرناك ب جالينوس بس
كليساى قدرتمند كاتوليك روم، يافته هاى 
ــاب مقدس  ــخنان كت او را هم چون س
ــجاعى سعى  پذيرفته بود. اندك افراد ش
ــتباهات اين پزشك  كردند برخى از اش
ــتان را تصحيح كنند، اما آثار  دنياى باس

آن ها قرن ها گم نام مانده بود.
وساليوس 23 ساله كه فردى جوياى 
ــخت كوش و بى باك بود، مدرك  نام، س
ــال 1537 م از  ــود را در س ــكى خ پزش
ــت و بالفاصله به  ــگاه پادوا گرف دانش
ــت جراحى و كالبدشناسى آن  جا  رياس
ــجو و  ــد. او به عنوان دانش منصوب ش
بعداً به عنوان دانشمند، اجساد انسان ها 
را شب ها به طور مخفيانه از گورستان ها 

به دست مى آورد. حتى دانشجويان خود 
را ترغيب مى كرد كه بيماران رو به موت 
را شناسايى كنند تا قبل از خاك سپارى 
بتواند اجساد آن ها را براى كالبدشكافى 
ــب هاى زيادى را  ــاليوس ش بدزدد. وس
ــاد مردگان در اتاق خواب خود  با اجس
ــپرى كرد و بزرگ ترين هنرمند ايتاليا  س
ــيدن تصوير يافته هاى خود  را براى كش
به كار گماشت. وساليوس در سال 1543 
ــاهكار خود را در قالب كتابى هفت  ش
ــاند كه بيش از 200  جلدى به پايان رس
تصوير گران بها به شكلى چشم گير در 
ــته شده بود. برخى  آن به نمايش گذاش
از افراد، اين كتاب را يكى از بزرگ ترين 
ــكى مى دانند كه تاكنون  كتاب هاى پزش

ــت. اين اثر جاودان،  به چاپ رسيده اس
هديه ى ارزشمندى به علم پزشكى داد: 
براى اولين بار، كالبدشناسى بدن انسان 
براساس مباحث و مشاهدات دقيق انجام 
گرفت، نه براساس عقايد سخت گيرانه ى 
ــتانى ريشه  ــايى كه در متون باس كليس

داشت.

۲۲. گردش خون. گردش خون
ــى، ويليام  ــف پزشك انگليس كش
ــاره ى عملكرد قلب  ــاروى11، درب ه
ــكلى  و چگونگى گردش خون به ش
ــن  ــوان بزرگ تري ــه عن ــترده، ب گس
ــكى همه ى زمان ها در  دستاورد پزش
ــده است. اين يافته، در  نظر گرفته ش
ــكى، زيربناى آزمايش هايى  علم پزش
ــى درباره ى  ــب آگاه ــراى كس را ب
چگونگى عملكرد بافت ها و اعضاى 

بدن، ايجاد كرد.
ــرو هاروى با نام «مقاله اى  اثر پيش
كالبدشناختى درباره ى حركت قلب و 

خون در حيوانات» كه در سال 1628 
ــه ى تحقيقات  ــيد، زمين به چاپ رس
ــرد خودكار  ــاره ى عملك درب بعدى 
ــمى  جس ــاى  فراينده از  ــيارى  بس
ــم و  مانند تنفس، گوارش، متابوليس

توليدمثل را فراهم آورد.
هاروى مدرك پزشكى خود را از 
ــت كرد؛ جايى  ــگاه پادوا درياف دانش
ــت خيلى مهم  ــه در آن يك حقيق ك
را آموخت: رگ ها دريچه هايى دارند 
(دريچه هاى النه كبوترى) كه به خون 
ــا در يك جهت  ــازه مى دهند تنه اج
ــد؛ اگرچه نقش دقيق اين  حركت كن

دريچه ها هم چنان نامشخص بود.
ــه هنوز هم ردكردن  با وجودى ك
ادعاى جالينوس در اين خصوص كه 
ــازد،  ــد نه تنها خون بدن را مى س كب

ــون را در كل بدن به جريان  بلكه خ
درمى آورد خطرناك بود، اما هاروى 
ــق كار روى  ــم گرفت از طري تصمي
موجودات زنده، به مطالعه ى گردش 
ــاله،  خون بپردازد. در دوره اى 12 س
ــود را در  ــاى خ ــاروى آزمايش ه ه
ــلطنتى  حضور اعضاى كالج متنفذ س

پزشكان لندن به انجام رساند.
ــود به حمايت  ــراى كتاب خ او ب
آن ها نياز داشت. كتابى كه جالينوس 
ــين مى كرد، ولى بسيارى از  را تحس
ــيد. در  عقايد او را به چالش مى كش
ــمتى خود،  ــاب 17 قس ــل 8 كت فص
هاروى با دقت اين عقيده ى انقالبى را 
مطرح كرد كه خون به شكل دايره  وار 
ــدن حركت مى كند و از قلب به  در ب
ــريان ها و رگ ها مى رود و مجدداً  ش
ــردد. 9 فصل  بعدى  ــه قلب برمى گ ب
ــى فصيح، به  ــاب، به زبان انگليس كت
اثبات حقيقت گفته هاى او اختصاص 
ــاروى در مجموعه اى از  ــت. ه داش
ــم روى حيوانات و  آزمايش هاى مه
ــان داد چگونه خون در  انسان ها نش
بدن حركت مى كند. هنگامى كه يك 
رگ هايى  ــد،  مى ش ــدود  مس شريان 
ــد، نابود  ــه مى كردن ــه از آن تغذي ك
ــدند. هنگام مسدود شدن يك  مى ش
ــى متورم و  ــر محل گرفتگ رگ، زي
ــمت فوقانى آن نابود مى شد. اما  قس
ــى، تورم هم  ــا از بين رفتن گرفتگ ب
ناپديد مى شد. هاروى هم چنين نشان 
ــاى رگ ها به خون  ــه دريچه ه داد ك
ــيرى كه  اجازه مى دهند فقط در مس
به سوى قلب است، جريان پيدا كند. 
ــرد كه خون  ــافات ثابت ك اين اكتش
ــورت دايره وار در بدن حركت  به ص
ــى نوعى «گردش خون»  مى كند؛ يعن

در بدن وجود دارد.

۳۳. باكتری. باكتری
در قرن هفدهم، پس از موفقيت هاى 
ــاليوس  و هاروى،  ــكى مهم وس پزش
ــن  ــى از بزرگ تري ــه يك ــرى ك باكت
دشمنان بدن انسان است، كشف شد. 
كشف باكترى در نهايت اين آگاهى را 
ايجاد كرد كه قرار گرفتن در معرض 
ــاى خاص، مى تواند  ميكروارگانيزم ه
بيمارى زا باشد. اين موضوع هم چنين 
به ايجاد نظريه هاى جديدى درباره ى 
مواد ضدعفونى منجر شد كه مرگ و 

محمدحسین 
سعادت 

(١٢۴١٣١-١۴)
نخستين مدير مدرسه ى 

سعادت در بوشهر

اهــل بوشــهر و مــردی عالــم و 
در علــوم ادبی و عربــی و فقه و 
حکمــت برجســته بود. در ســال 
۱۲۷۸ از طــرف وزارت معــارف 
مأمور تأســیس مدرسه ی سعادت 
بوشهر شد و با برادرش عبدالکریم 
به بوشــهر رفــت. ۱۶ ســالی که 
مدیریت این مدرســه را به عهده 
به  ارزنــده ای  داشــت، خدمــات 
فرهنــگ منطقه ی جنــوب نمود. 
وی مؤلــف نیز بــود و چند کتاب 
درســی و غیردرســی نیز نوشت: 
در  کتابــی  خلیج فــارس،  تاریــخ 

منطق، تاریخ مختصر ایران. 

ومى
ك ر

 پزش
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ــى از جراحى ها را به شدت  مير ناش
كاهش مى داد.

سرايدار  ليوونهوك12،  َون  آنتونى 
و فروشنده ى لباس مردانه در دلفت13 
ــكوپى  ــتفاده از ميكروس هلند، با اس
ــود،  باكترى و  ــاخته ب كه خودش س
را كشف  ميكروارگانيزم هاى ديگرى 
ــويق يكى از دوستانش  كرد. او با تش
ــكى هلندى بود، در اين باره،  كه پزش
ــلطنتى لندن  ــه انجمن س نامه هايى ب
ــمندان كه خود را  ــى از دانش ـ گروه
ــرده بودند ـ  ــرفت علم ك وقف پيش
ــت. اين نامه ها از زبان هلندى به  نوش
انگليسى ترجمه مى شد و در مجله ى 
اين انجمن با نام «رساالت فلسفى» به 

چاپ مى رسيد.
مشهورترين نامه ى ليوون هوك در 
16 مارس 1677 به چاپ رسيد. در اين 
ــاهده ى قطره اى  نامه، او درباره ى مش
ــكوپش  ــيله ى ميكروس ــاران به وس ب
ــره از يك لوله ى  توضيح داد. اين قط
ــت آمد كه چند روز در آن  آب به دس
ــوك در كمال  ــده بود. ليوونه باقى مان
ــه موجودات  ــاهده كرد ك تعجب مش
ــيار كوچكى، كه امروزه تك ياخته  بس

ــنا كردن  ــوند، در حال ش ناميده مى ش
ــتند. هم چنين موجودات  در آب هس
ــرى را كه بدون حركت  كوچك ديگ
ــناخته  بودند و امروزه با نام باكترى ش
ــاهده كرد. هيچ كس در  مى شوند، مش
ــلطنتى چيزى درباره ى اين  انجمن س
موجودات كوچك كه ليوونهوك آن ها 
را حيوانك ها ناميده بود، نمى دانست. به 
دنبال درخواست اعضاى حيرت زده ى 
انجمن سلطنتى، چند تن از شهروندان 
ــدند تا  ــاد دلفت مأمور ش مورد اعتم
يافته هاى ميكروسكوپ ليوونهوك را 
ــى كنند. آن ها چنين كردند و در  بازبين
سال 1680 ليوونهوك، به عنوان يكى 
ــهور انجمن سلطنتى  از دستياران مش

برگزيده شد.
ــژه يافته ى  ــافات بعدى به وي اكتش
ــى، رابرت  ــمند آلمان ــر دانش بى نظي
ــال 1867، اهميت كار  كــخ14 در س
ــكار كردند.  ــتر  آش ليوونهوك را بيش
كخ دريافت كه باسيل ميكروسكوپى 
ــياه زخم واقعاً مى تواند در انسان به  س
نوعى بيمارى كشنده منجر شود. قبل 
از اين اكتشاف، بسيارى از دانشمندان 
تصور مى كردند امكان پذير نيست كه 
ــكوپى بتوانند به  موجودات ميكروس
موجوداتى مانند انسان ها كه به مراتب 
از خودشان بزرگ ترند، آسيب برسانند. 
ــال 1882، كخ نشان داد كه نوع  در س
ــيل لوله اى،  ــرى از باكترى، باس ديگ
باعث ايجاد مرض سل مى شود. او به 
خاطر اين يافته، برنده ى جايزه ى نوبل 

سال 1905 ميالدى شد.
برخالف كخ كه هنگام اكتشافات 
ــك محلى  ــك پزش ــود، ي ــم خ مه
ــيمى دان و  ــتور15، ش بود، لويى پاس
اندازه اى  به  فرانسوى،  زيست شناس 
ــكان بيزارى داشت كه حتى  از پزش
ــر نبود آن ها را به عنوان كارگر  حاض
در آزمايشگاه خود استخدام كند. او 
با وجود ديد منفى نسبت به پزشكان، 
ــد  ــا عالقه من ــى بيمارى ه ــه بررس ب
ــاد  ــف كرد كه فس ــتور كش بود. پاس
ــط  ــه ى مواد ارگانيك، توس يا تجزي
ميكروارگانيزم هايى صورت مى گيرد 
كه در هوا معلق اند. هم چنين دريافت 
كه مى توان با قرار دادن مواد عالى در 
معرض حرارت ماليم، مانع از فساد 
ــروزه به  ــن فرايند ام ــد. اي آن ها ش

پاستوريزه كردن مشهور است.
ــال 1865 جراحى انگليسى  در س
به نام ژوزف ليستر16، روى تحقيقات 
ــدن مواد  ــتور درباره ى فاسد ش پاس
ــت  ــتر مى دانس ليس ــرد.  ــه ك مطالع
ــاده ى  ــتگى س ــك شكس ــه ي اگرچ
ــتخوان هميشه درمان مى شود، اما  اس
شكستگى هاى مركب (شكستگى هاى 
ــت)  ــتخوان همراه با پارگى پوس اس
ــرك مى كنند. وى  ــه چ تقريبًا هميش
ــه اين فرايند خطرناك  مطمئن بود ك
و عفونى، توسط ميكروارگانيزم هاى 
بسيار ريزى ايجاد مى شود كه پاستور 
ــتر به  ــاره كرده بود. ليس به آن ها اش
خود،  ــه ى  نظري ــنجيدن  س ــور  منظ
را  ــاران  بيم مركب  ــتگى هاى  شكس
ــرض هواى  ــش از اين در مع كه پي
ــدند، با نوارهاى  ــته مى ش آزاد گذاش
ــيد كربوليك  ــته به اس پارچه اى آغش
ــت كه اسيد  ــاند. او اعتقاد داش پوش
كربوليك مى تواند ميكروارگانيزم هاى 

هوازى را نابود كند.
ليستر به مدت 9 ماه شكستگى هاى 
ــب و زخم هاى باز جراحى را با  مرك
ــيد كربوليك درمان كرد. در طول  اس
ــك مورد عفونت  اين مدت، حتى ي
ــتان  بيمارس ــى  جراح ــش  بخ در 
ــد. نتيجه ى آزمايش هاى  مشاهده نش
ــيد  ــه چاپ رس ــال 1867 ب او در س
ــتفاده از  ــس جراحى با اس و از آن پ
داروى ضدعفونى ابداع شد. اگرچه 
ــتر در ابتدا با  ــى ليس روش ضدعفون
مخالفت هايى از طرف ديگر پزشكان 
ــه زودى به طور  ــه گرديد، اما ب مواج
گسترده مورد استقبال قرار گرفت و 
ــر عفونت در اتاق  ــرگ و مير بر اث م

عمل كاهش يافت.

هوشنگ 
شریف زاده 

(١٣٦٩-١٣١٧)معلم 
فيزيك، مترجم و مؤلف 
كتاب  هاى درسى. تهران

اهــل گلپایــگان و متولد مشــهد 
بــود. از دانش ســرای عالی تهران 
مــدرك فیزیــك گرفت. پنج ســال 
در مــدارس تبریــز تدریس كرد و 
سپس به سازمان كتاب های درسی 
ایران منتقل شــد و تــا پایان عمر 
كوتــاه خود به تألیف پرداخت: از 
آثار اوســت: دو جلد كتاب فیزیك 
برای دانش سراهای مقدماتی و دو 
جلد برای دانش ســرای راهنمایی 
تحصیلــی، كتاب های علوم تجربی 
دوره ی راهنمایــی (به كمك دكتر 
محمــود بهــزاد و احمــد خواجه 
شــریف زاده  طوســی).  نصیــر 
مقاالتی نیز در مجالت دانشمند و 

یكان می نوشت. (معتمدی)
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* زيرنويس ها در شماره آينده درج خواهد شد
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﹩﹠︺ ︣ی ︴︀ ︀د﹎﹫ ︣︋﹥ ی︠  ︖︑
از اين گفته ها 

و نكته ها به همراه تفسير 
ــه از آن ها  ــرى كوتاه ك و تعبي

ــخص گرديد كه  به عمل آمد، مش
يادگيرى به يك معنى،  تجربه ى خطاها 

ــيع تر، اصالح خطاهاست.  و به معناى وس
پس هر چه فرايند خطاپذيرى وزين تر باشد، 

 پايدارى و ماندگارى حقيقت سنگين تر است! اگر 
ــال را در اذهان خالق بارور  بخواهيم يادگيرى فع

سازيم، راهى جز اين نداريم كه آموزش را در قلمرو 
ــيوه هاى «كشف حقيقت از راه تجربه ى خطا»   انتقال ش

ــه دانش آموزان خود جرئت خطا كردن و  تلقى كنيم و ب
ــهامت افتادن بدهيم تا ايستادن را تجربه كنند؛  هم چون  ش

كودكى كه هنگام راه افتادن، تمام موفقيت هاى خود را در به 
پا ايستادن،  از افتادن هاى خويش هزينه مى كند.

ــكار ساخت كه تربيت،   بايد اين باور را با تمام وجود آش
ــت، در حالى كه آموزش،  حفظ كردن   ــتن با حقيقت اس زيس
ــت. معلم بايد در نقش تربيتى خود،  حقيقت را  واقعيت هاس
ــه دانش آموزان  ــن زندگى خويش ب ــود خود و در مت با وج
ــاف، و  ــوزد. اين آموزش، نه از راه انتقال،  كه از راه اكتش بيام
ــير خطى و عمودى، كه از گذرگاه هاى منحصر به  نه از مس
ــردى كه پيمودن آن براى هر يك از يادگيرندگان متفاوت  ف

است،  مى گذرد.
ــرورش خطاپذير را  ــوزش و پ ــال اگر بخواهيم آم ح
جاى گزين آموزش و پرورش خطاپذير كنيم،  بايد منظر 
ــگاه و نگرش خود را در زاويه اى ديگر قرار دهيم. اين  ن
تغيير زاويه ى ديد،  يا بهتر بگوييم اين تحول در باورهاى 
موجود، نيازمند انقالب بنيادى در «روش »ها،  «بينش»ها 
، «منش»ها و «نگرش »هاى تربيتى است. همان  گونه كه 
گاستون باشالر، شناخت شناس بزرگ فرانسوى، در 
ــى بر «خطا» بر اين عقيده  مورد نظام تربيتى مبتن
بود كه: نبايد «خطا» را بازتاب ذهن خسته تلقى 
كنيم،  بلكه بايد آن را يك مانع شناخت شناسى 
ــناخت  و يا مانعى بدانيم كه در برابر عمل ش
ــا واقعيت قرار مى گيرد  و معارضه جويى ي
ــود كه  ــى صادر مى ش ــه ى كس و از ناحي

ــت به طرز منحصر  مى خواهد با واقعي
به فردى مواجه شود. در اين صورت، 

«باغبان از آن 
جهت شاخ سبز را مى برد 

ــد و شاخ و بر  تا نخل،  قد كش
ــخص دانا علف ها را از باغ  دهد. ش

مى كند تا باغ ميوه دار و خرم گردد. طبيب 
ــدان بد را از آن جهت مى كند كه بيمار از  دن

درد راحت شود.
طبيب آن  را  بد  ــدان  دن مى كند 

حبيب بيمارى  درد  از  ــد  ره تــا 
ــت و زندگى  ــس ترقى و كمال،  درون نقص هاس پ

ــت. وقتى گلوى «روزى خوار»ى  شهدا در فناى آن هاس
ــد،  حق آن ها فرمود كه: نزد خداى خود «روزى  بريده ش

ــاس است كه در منشآت  ــادند»1. بر اين اس مى خورند و ش
ــت» «درست» نشد و  خاقانى آورده اند هيچ چيز تا «نشكس
هيچ موجودى تا «خراب» نشد، «آباد» نگشت. ... نه گشايش 
ــت و نه واليت خزان، كم از  خرابى كم از افزايش عمارت اس

سلطنت بهار است.
همه ى اين لطافت ها از زبان لطيف نگران عالم عقبى از آن 
جهت آمد كه نگاهمان را به نعمت شكست و بركت «خطا» 
ــى «نقص» و عطِش نياز گنِج رنج تغيير دهيم! چرا كه  و فزون
ــته  ــل براى موفقيت در زندگى وجود داش اگر تنها يك عام
ــد،  آن عامل از قابليتى است كه آدمى براى بهره بردارى از  باش
ــه گيرى از «خطا» و زياده طلبى از «نقص»  ــت» و توش «شكس
ــى در زندگى افراد،  ــى از «رنج» دارد! هر موفقيت و گنج خواه
 از آن جهت رخ داده كه آن ها توانسته اند شكست ها،  خطاها، 
 نقص ها و رنج هاى خود را سرمايه ى رشد و تعالى و بهانه ى 
كشف معانى قرار دهند. شكست و جرئت خطاپذيرى،  نه تنها 
ما را براى موفقيت هاى متعالى آماده مى كند،  بلكه هيچ چيز به 
اندازه ى آن،  ميل شديد به كسب پيروزى،  خطا و رفع نواقص 

را جبران نمى كند. 
از اين روست كه گفته اند شجاع كسى است كه از شكست 
ــت كه اشتهاى «طلب» را به  ــد و انسان كامل كسى اس نهراس

اشباع «مطلوب» ترجيح دهد.
ــاى بزرگان هنر و  ــت كه از ويژگى ه گويا براى همين اس
ــت كه تفكر آن ها  ــه هاى تازه و زالل،  آن بوده اس خالق انديش
ــز». آن ها خطا  ــت و نه «خطاگري تفكر «خطاپذير» بوده اس
ــرفت خود را در  ــتند،  بلكه راز پيش را ننگ و عار نمى دانس
ــود مى ديدند. پس هر چه قدر تجربه ى  اصالح خطاهاى خ
ــان فزون تر،  تجربه ى اصالح گرى آن ها بيشتر.  خطاپذيرى ش
اين در حالى است كه در مقابل چنين تفكرى، تفكرى وجود 
ــود را در «خطاگريزى» و پرهيز از  ــرفت خ دارد كه راه پيش

شكست مى جويد.
شايد اين تعبير شگفت انگيز از سينماگر بزرگ معاصر، دور 
از منطق اين گفتار نباشد كه در جايى گفته بود: «ما نه از راه 

فزون،  بلكه از راه كاستن خلق مى كنيم»[برسون،  بى تا :94].
اين گفته بى شباهت به شعرى از موالنا نيست كه :
بود ــى  ــران وي ــه  ك دارم  ــم  غ ــه  چ ــن  م
ــود ــج ســلــطــانــى ب ــن ـــــران گ ـــر وي زي

دكرت عبدالعظیم كریمی

ایرج شگرف 
نخعی
(١٣١٤) 

معلم، قائم مقام وزارت 
آموزش وپرورش. كرمان

در كرمــان به دنیا آمد. پس از دیپلم 
معلم شد و سال ها در مدارس جوپار 
و كرمــان تدریس و مدیریت كرد. از 
توانایی های علمی، هوش و حافظه ی 
خوبــی برخوردار بــود. هنگامی كه 
در دانش ســرای عالی تهران ادامه ی 
تحصیل می داد، در دبیرســتان البرز 
تهران نیــز ادبیات فارســی تدریس 
می كــرد. در كرمــان مــدرس مركز 
مشاوره، دانش ســرای تربیت معلم 
و مدرســه ی عالــی بازرگانــی بود. 
پس از انقــالب، قائم  مقــام وزارت 
آموزش وپرورش (در دوره ی شــهید 
رجایی و باهنر) شــد و یك سال نیز 
سرپرست وزارت بود. وی هم اكنون 
رييــس كانون بازنشســتگان وزارت 

آموزش و پرورش است.

﹝﹆︀﹐ت
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 خطاها بايد به مثابه «موانعى ايدئولوژيك» در نظر گرفته شوند كه مى خواهند از دست يابى 
شخص به معلومات جديد جلوگيرى كنند و اصوالً وجود وى را نفى كنند. و «پائولوفرير» 
صاحب نظر در تعليم و تربيت معاصر، در تفسير اين گفته ى «باشالر»  مى افزايد: «مفهوم 
ــر تمام معلمان و مربيان خطا را به  ــالر را بايد همگانى كرد. اگ خطا در نظريه ى باش
ــناخت ندانند،  بلكه با آن به صورت مانعى با ماهيت  خودى خود مانعى در برابر ش
ايدئولوژيك برخورد كنند،  خود خطا تبديل به مرحله ى ضرورى در شناخت مى شود 

[پيام يونسكو، 1369: 4]. 
ــد،  بايد تأكيد كنيم: معلمان و مربيان،  هم در  از اين رو،  و افزون بر آن چه گفته ش
حرف و هم در عمل،  بايد به دانش آموزان خود بفهمانند كه خطا نشانه ى نقص دانش 
ــمرده نمى شود،  بلكه برعكس،  «خطا»  ــت و دليل عدم صالحيت آنان ش آن ها نيس
ــروع فرايند يادگيرى است. براى مثال،  ممكن است كسى براى يافتن  مرحله ى ش
چيزى در ابتدا به طور تصادفى يا طبيعى به سمت راست خود نگاه كند، حال آن كه 

سرانجام آن را در طرف چپ خود خواهد يافت! 
كيست كه نداند اين درست يافتن مرهون خطايى است كه در ابتدا مرتكب شده 
و اين خطا خود جلوه اى از درست ديدن است؟ بنابراين،  وقتى «خطا كردن» را پيامد 
منطقى پيشرفت و جست وجو بدانيم، ديگر نبايد دانش آموزان را براى ارتكاب آن تنبيه 

كنيم. بلكه برعكس،  بايد فرصت تجربه ى خطا را براى كشف درستى به او بدهيم.
ــت تر آن  است كه نيروى محركه ى پيشرفت را در اصالح خطا تلقى كنيم  پس درس
ــاب آوريم.  ــكل گيرى خطا و صورت بندى جبران آن به حس و راه ترقى را در فرايند ش
ــرفت عقل و نيروى خرد ورزى و انديشه زايى انسان متضمن پى بردن به خطاهايى  پيش
است كه پى در پى كشف مى كند و آن چه ما را عاقل تر مى كند، دانستن چيزى است كه پيش 

از آن نمى دانستيم.
ــت روزى  ــت. اميد اس ــرح فرايند خطاپذيرى و جبران آن نيس تاريخ تمدن چيزى جز ش
روزگارى به مرحله اى از نظام برنامه ريزى آموزشى و نظام ارزش يابى دست يابيم كه اين ديدگاه به 
منزله ى عنصر كليدى در بنيادهاى نظرى و عملى آن،  كاركرد خود را نشان دهد. آن گاه به وضوح هر 
چه تمام تر و با حيرت هر چه بيشتر،  تماشاگر صحنه هايى ناب و تازه و جلوه هايى زيبا و شگفت انگيز 
ــوزش و پرورش خواهيم بود كه يادگيرى را در گذار از خطاهاى كمال زا تجربه مى كند و  ــرد آم از عملك

موفقيت را در بهره گيرى از شكست هاى آگاهى بخش توسعه مى دهد.
زيرنويس

1. اشاره به آيه ى شريفه ى : و ال تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اهللا امواتاً بل احياء عندربهم يرزقون. 
منابع

1. روبر برسون. باد هر جا بخواهد مى وزد. ترجمه ى بابك احمدى انتشارات فيلم تهران.
     2. گفت وگوى پائولوفربر با مارسبودولنه كامپوس. پيام يونسكو. دى ماه 1369.

تربيت،  زيستن با حقيقت است، 
 در حالى كه آموزش، حفظ 
كردن واقعيت هاست.
وقتى «خطا كردن» را پيامد 
منطقى پيشرفت و جست وجو 
بدانيم،  ديگر نبايد دانش آموزان 
را براى ارتكاب آن تنبيه كنيم

علی اكبر شیری  
(١٣٣٩)

دبير، مؤسس انجمن علمى 
ـ ادبى معلمان در استان 

ايالم، مؤلف

به مدت ۳۰ ســال تمام در مدارس 
به تدریس اشــتغال داشته و اینك 
بازنشسته است. اهل قلم است و 
مقاالت متعددی از وی در مجله ی 
رشــد ادب فارسی به چاپ رسیده 
اســت. از آثــار اوســت: درامدی 
بــر گویش شناســی، مقاالتــی نیز 
دارد: نگاهــی به وندها، ردیف از 
دیدگاه معناشناسی و گروه اسمی. 
وی انتشــار چندگاه نامــه را نیــز 
در كارنامــه ی خود دارد: روشــنا، 

جامك، افق وپویه.
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﹤ ﹋﹛ رو﹩ و ﹎︫﹢

﹩︐︣ ︡ ︩ ﹨︀ی ﹝ ︥و﹨ ︎

گوشه گيرى از نظر لغوى به معناى تنهايى،  تجرد،  در خلوت 
نشستن و از جمع كناره گرفتن است. گوشه گير كسى است كه 
ــع ديگران دورى مى كند و عزلت مى گزيند،  البته هر  از جم
نوع عزلت و در تنهايى ماندن، گوشه گيرى تلقى نمى شود،  
ــد تا به تأمل  ــت دارد گاهى تنها باش زيرا هر فردى دوس
در خود و حل مشكالت زندگى اش بپردازد. گوشه گيرى 
ــرت و  زمانى حالت بيمارى پيدا مى كند كه فرد از معاش

رويارويى با جمع هم نوعان بيزار و بيمناك باشد.
ــكالت   كم رويى و انزواطلبى يكى از جدى ترين مش
ــت؛  هر چند ممكن است از نظر معلمان و گاه  كودكان اس
والدين چندان مشكل نباشد. كودك كم رو هر چند براى معلم 
هيچ گونه ناراحتى ايجاد نمى كند، ولى ممكن است به سبب رنج 
ناشى از ناامنى و احساس بى كفايتى در خود،  يكى از ناشادترين 
ــد و پيوسته به دنياى درون خويش پناه ببرد. بنابراين،  كودكان باش
اگر در مورد رفتار غيراجتماعى اين گونه كودكان چاره اى انديشيده 
نشود،  احتماالً اين كودكان خطرناك ترين و مساعدترين وضع را براى 

ابتال به «اسكيزوفرنى» خواهند داشت.
ــزوى به بيمارى روانى مبتال  ــر چند همه ى كودكان كم رو و من ه
ــى اين بيمارى خواهند بود و  ــوند، ولى تعدادى از آنان قربان نمى ش
ــاد و بى كفايت در اجتماع  ــاالِن ناش يا حداقل در آينده به بزرگ س
تبديل خواهند شد؛ و اين خود كافى است براى اين كه كم رويى و 

گوشه گيرى كودكان خود را دست كم نگيريم.
عالئم و نشانه ها

ــته  ــله عالئم متعدد و به هم پيوس ــه گيرى با يك سلس گوش
ــه گير چون نمى تواند مشكالتش را در  ــت. فرد گوش همراه اس
ــى رود و به خيال بافى  ــم واقعيت حل كند،  به تخيل فرو م عال
مى پردازد. او انسانى است بى هدف كه نمى داند چه بايد بكند و 
براى آينده اش چه طرحى بريزد. از مردم گريزان است و هر تمنا 
و خواهش را يك تحميل تلقى و در برابر آن به شدت مقاومت 
ــمكش  مى كند. از همين رو،  مرتب با اطرافيان دچار تضاد و كش
ــت،  براى دفاع از حق خود اقدام نمى كند و كناره گيرى را بر  اس

تقی عاملیان
(١٣٧٧-١٢٩٢) 
مؤسس، مدير. اصفهان

رشــته ی تحصیلــی او ریاضی بود. 
در ســال های دهه ی ۲۰ دبیرستان 
مولوی را در اصفهان تأسیس كرد 
و خود به مدت ۲۲ ســال مدیریت 
آن را به عهده گرفت. فوق العاده 
در  و  وقت گــذار  وظیفه شــناس، 
تربیت دینی دانش آموزان حساس 
در  از حضــور  لحظــه ای  و  بــود 
مدرســه غفلت نمی كرد. هر سال 
۱۴ بــار قــرآن را در مدرســه بــا 
دانش آمــوزان ختم می كرد و خود 

حافظ قرآن بود.
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︣ی ﹋﹢د﹋︀ن ﹫﹎ ﹤
مژگان كلهری*

تالش ترجيح مى دهد.
ــاس  ــكوت، احس ــانه ها عبارت اند از: خجالت، س ديگر نش
محروميت و ناتوانى از برقرارى رابطه با دوستان و معلمان، به 
تعويق انداختن انجام كارها و يا از اين شاخه به آن شاخه 
پريدن، بى حوصلگى ،  كسالت،  احساس خستگى، پوچى، 
ــتن از ديگران   زودرنجى، نگرانى از آينده،  كمك نخواس
به هنگام نياز،  سازش با وضع موجود و اعتراض نكردن 
ــى و نگرانى و  ــاس ناراحت به آن حتى در صورت احس
هم چنين اجتناب از رقابت و غيبت از مدرسه و بى عالقگى 
به درس،  عدم تمركز حواس، اختالل در خواب و خوراك، 
 بى اعتنايى نسبت به وقايع اطراف،  بى اعتمادى نسبت به يك 

تجربه ى موفقيت آميز در فعاليت  گروهى. 
براى درمان اين گونه كودكان،  آغاز بسيار خوبى است كه كودك 
ــت. او  ــاس كند عضو با ارزش يك يا چند گروه اس منزوى احس
ــود،  ديگر نيازى به  هر وقت در فعاليت هاى زندگى واقعى ارضا ش
ــينى  به ميدان روياهاى خويش، براى ارضاى خواسته هاى  عقب نش

اساسى اش،  احساس نخواهد كرد.
ــته باشد كه كودك كم رو و منزوى نيز  معلم آگاه بايد توجه داش
ــتگى هاى ويژه اى دارد كه با راهنمايى و تشويق  توانايى ها و شايس
ــركت  مى توان آن ها را در فعاليتى گروهى به كار گرفت. هر گاه ش
وى در فعاليتى با تحسين ديگران همراه باشد،  او نسبت به تكرار 
ــويق  ــز خويش در موقعيت هاى گروهى تش عمل موفقيت آمي

خواهد شد.
ــت در يك عمل،  تا حد زيادى در باال بردن اعتماد به  موفقي
نفس كودك و در نتيجه تغيير نگرش كودكان ديگر نسبت به او 

تأثير خواهد داشت.
ضمناً  بايد عوامل زمينه ساز گوشه گيرى مانند احساس تحقير 
ــورد، روان درمانى و  ــد. در اين م ــاه از بين برون ــاس گن و احس

مشاوره ى فردى و گروهى مى تواند در رفع گوشه گيرى مؤثر واقع 
شود. هم چنين،  تغيير وضعيت محيط زندگى،  از روش هاى مفيد 

درمان گوشه گيرى به شمار مى رود.
والدين و معلمان نيز بايد با كودكان گوشه گير با ماليمت 

و مسالمت و دل جويى رفتار كنند.
ــويق او به سخن  بردن فرد به گردش هاى علمى،  تش
گفتن در حضور والدين و دوستان و بستگان، هم چنين 
جرئت دادن به او،  به اين معنا كه مى تواند در برابر جمع 
ــخن بگويد،  شركت دادن وى در فعاليت هاى هنرى و  س
ــت كه  ايفاى نقش در نمايش نامه ها،  از جمله كارهايى اس
ــرد را افزايش مى دهد و در مبارزه با  مهارت هاى اجتماعى ف

گوشه گيرى و انزوا طلبى به او كمك مى رساند.
پيشنهادهاى زير نيز مى تواند تا حد زيادى در زمينه ى كمك به 

كودك كم رو و گوشه گير مفيد و مؤثر باشد:
* با پذيرفتن رفتار مطلوب كودك،  به او اطمينان ببخشيم.

ــودكان اعتماد به نفس به وجود آورد و زمينه ى ابراز  * بايد در ك
وجود را برايشان فراهم ساخت.

* بايستى به افزايش تجارب موفقيت آميز در كودك كمك كرد 
تا وى ايجاد امنيت كند.

* با آموزش صحيح، در گسترش رشد احساس شايستگى،  به 
او كمك كنيم.

منابع
1. رفتارهاى بهنجار و نابهنجار در كودكان. دكتر شكوه نوابى نژاد.

2. مشاوره و راهنمايى كودك. دكتر عبداهللا شفيع آبادى.
3. اختالل هاى رفتارى كودكان ديتاوبكس. نلسون. ترجمه ى تقى منشى 

طوسى.
ــروه رجايى، آموزش و  ــه ى راهنمايى حجاب گ ــى مدرس *معاون پرورش

پرورش ناحيه ى 2 كرمانشاه

سید علی 
عبداللهی 
حسینی
(١٣٥١) 

آموزگار، نويسنده. مازندران

از فرهنگیان فعال در استان مازندران 
است و به عنوان مدرس، كارگاه های 
گوناگون آموزشــی در ســطح استان 
برگزار کرده است. از وی در مجله ی 
رشــد آمــوزش ابتدایی (ســال ۸۸-

۸۷) مقاالتــی چاپ شــده اســت. از 
كتاب هــای اوســت: می خواهم زیبا 
بنویســم، باز هم می توانم، فرهنگ 
واژه هــا و اصطالحــات در تعلیم و 
تربیــت ، راهنمــای عملــی طراحی 
آموزشی، و رویدادنگری سنجشی نو 

در ارزش یابی كیفی.
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... ﹤﹋ ﹜︣ محمد ناظمی*از ︀د ﹡︊

اشاره اشاره 
ــته اى كه مى خوانيد، «آيين كالس دارى» بود كه در دفتر  عنوان اصلى نوش
مجله به «از ياد نبريم كه ...» تغيير داده شد. چرا؟ در واقع آن چه در اين نوشتار 
آمده است، هيچ كدام مطلب تازه و ناگفته اى نيست كه معلمان ما از آن بى خبر 
ــيارى از آن ها را در دوره ى تحصيل در مراكز تربيت معلم،  ــند، بلكه بس باش
ــوزش ضمن خدمت، بارها خوانده  ــگاه تربيت معلم و يا دوره هاى آم دانش
ــا معلمان عزيز، با گذشت زمان آن ها را از  ــنيده اند. با اين حال، چه بس و ش
خاطر برده اند يا چنان درگير كار روزمره ى معلمى شده اند كه نيازى به آن ها 
ــاس نكرده اند. اما تجربه ى معلمى نشان مى دهد كه هر كس بايد هر از  احس
گاهى، بازگردد و نگاهى به آموخته هاى نظرى خود در زمينه ى شغلى خويش 
بيندازد؛ مبادا آن ها را به كلى فراموش كند. با اين توضيح و تشكر از نويسنده ى 

محترم مقاله، شما را به مطالعه ى آن دعوت مى كنيم. رشد

مقدمه مقدمه 
برنده يا بازنده

در كالس هايى كه مقررات خشك حاكم است، هيچ  رابطه اى ميان معلم و 
دانش آموز نيست و دانش آموزان زود خسته مى شوند. در كالس هايى هم كه 
معلم فقط از حربه ى مهر و محبت بيش از حد براى اداره ى كالس استفاده 
مى كند و به راحتى از خطا و اشتباه دانش آموز مى گذرد، دانش آموز از معلم 
حساب نمى برد و كالس درس به هرج و مرج و بى نظمى كشيده مى شود؛ اما 
معلم هايى هستند كه كالس را با قاطعيت همراه با مهر و محبت اداره مى كنند؛ 
چرا كه قاطعيت بدون محبت، از معلم يك مستبد و زورگو مى سازد و محبت 
ــى به حرفش گوش ندهد؛ پس به   ــود كس بدون قاطعيت او، موجب مى ش
ــه بود كه چگونه  ناچار بايد در كار خويش تجديدنظر كرد و در اين انديش

مى توان در اداره و مديريت كالس، بيش از پيش موفق بود.

نكته های طالیینكته های طالیی
1. عدالت را در نگاه، گفتار و رفتار خود رعايت كنيم؛

2. نســبت به دانش آموزان ماليم ولى  نســبت به موضوع، سخت گير 
باشيم؛

ــازيم (بدترين  3. با ايمانى قوى، ناممكن را براى دانش آموز ممكن س
ــد نمى توانى، نمى دانى و  الفاظ اين اســت كه معلم به دانش آموز بگوي

نمى شود)؛
4. شهامت، شجاعت، جديت، اراده و پشتكار را فراموش نكنيم؛

5. به شناسايى ريشه ى بدرفتارى اولويت بدهيم، نه به خود بدرفتارى؛
ــيم و استعدادهاى نهفته ى دانش آموزان را بارور  6. خالق و مبتكر باش

سازيم؛
7. وقار، متانت، ادب و رفتار خداپســندانه و شايسته را زيور خويش 

سازيم؛
8. لذت يادگيرى و موفقيت را در دل دانش آموزان زنده كنيم؛

برهان عالی  
 (١٣٨٨-١٣٣٢)

دبير معارف و الهيات اسالمى، 
 اهل قلم،  معلم شهيد. 

 كردستان
وی عالوه بــر تدریس در مدارس 
ماموســتاهای  از  كردســتان، یكی 
امامــت  و  بــود  اســتان  مطــرح 
جمعه ی مسجد قبا در شهر سنندج 
را به عهده داشــت. شهریور سال 
۱۳۸۸، در منزل خود به دست افراد 
ناشناس به شــهادت رسید. از آثار 
اوســت: كتاب  لب االصــول،  كتاب 
شــرح عربــی و تصحیــح المنطق 
المهــدوی،  و مقاالتــی دربــاره ی 
پیامبر اعظم(ص)  و نظام حكومتی 
و ســیره ی عملی ایشان. هم چنین 
مقاالتی دربــاره ی وحدت ملی و 
انسجام اسالمی دارد. روانش شاد.

︀﹝ ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ی︫ 
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9. همواره خود و دانش آموزانـ  و ديگرانـ  را ببخشيم؛
ــه جانب به خود  ــتباهى كرديم، حالت دفاعى و حق ب ــر اش 10. اگ

نگيريم.

شیوه های نوین اداره  ی كالسشیوه های نوین اداره  ی كالس
1. ايجاد ارتباط

از رموز اداره ى كالس اين است كه معلم بتواند با كالم بجا و خوش، با 
دانش آموزان پل عاطفى و ارتباطى به وجود آورد. ارتباط با دانش آموزان، نياز 
به ظرافت، مهارت و بردبارى دارد. به حرف هاى دانش آموزان خوب گوش 
ــاى دانش آموزان،  ــم. بدانيم كه بى توجهى و گوش ندادن به حرف ه بدهي
نشانه ى بى احترامى به آنان نيست. نيز بدانيم كه سريع ترين راه براى اين كه 
دانش آموزى را به خشم آوريم، اين است كه به حرف هايش گوش ندهيم.

2. توجه به كرامت و شخصيت دانش آموزان 
ــخر و تحقير مى كند، در  ــه راحتى دانش آموزان را تمس وقتى معلمى ب
واقع عرصه را براى دانش آموزان ديگر باز مى كند و آنان نيز به خود اجازه 
ــبت دادن صفات زشت و اجتماعى ناپسند، هم كالسى خود  مى دهند با نس

را مسخره كنند.

3. داشتن نفوذ كالم
وقار، متانت، قاطعيت، جديت و پرهيز از شوخى هاى سبك،  نفوذ كالم 
معلم را باال مى برد؛ البته شوخى و لطيفه را، بايد به مقتضاى مسائل آموزشى، 
ــت و هرزه، از نفوذ كالم  ــنى آن كرد؛ پس به كار بستن سخنان سس چاش

مى كاهد و در اداره ى كالس تأثير نامطلوب بر جاى مى گذارد.

4. صبورى و بردبارى
بردبارى، عزت و وقار مى آورد؛ پوشاننده ى عيب است. معلم صبور، در 
كالس، بهتر بر مشكالت چيره مى شود؛ ولى معلم كم حوصله، مشكالت بر 

او چيره مى شود و او را از پاى درمى آورد.
به فرموده ى حضرت على (ع): انسان بردبار، محبوب خداست.

5. محبت و مهربانى كردن
در اداره ى كالس، مى توان از اهرم مهر و محبت مدد جست. بزرگ ترين 

و نيرومندترين افراد را مى توان با اهرم محبت، آرام و نرم كرد.

6. بهره گيرى از موعظه به جاى نصيحت 
ــت و با موعظه مى توان بر قلب ها حاكم  ــر پر از موعظه اس قرآن سراس
شد؛ مثًال در موعظه به دانش آموز گفته مى شود، راست بگو، زيرا در راستى 

آرامش است و در دروغ گويى دلهره و اضطراب.

7. كنترل احساسات و هيجانات و پرهيز از بحث و مجادله
ــوزش و تربيت، هيجانات و  ــت كه در هنگام آم ــى اس معلم موفق كس
احساسات خود را تحت كنترل درآورد؛ در غير اين صورت، از تسلط او بر 

اداره ى كالس كاسته مى شود.

8. پرهيز از تنبيه بدنى 
ــود، كم تر به حرفش گوش  با تنبيه بدنى، دانش آموز از معلم متنفر مى ش
مى دهد و كم كم اعتماد و اطمينان وى از معلم سلب مى شود؛ در نتيجه در 
ــتعدادهاى درونى  نظم و انضباط كالس، خلل پديد مى آيد. تنبيه بدنى، اس

كودك را مى كشد و از وقار و متانت معلم مى كاهد.

حمید عیدی
(١٣٠٢) 

معلم، مدرس، مؤلف و مؤسس. 
لرستان

و  دكتــرا  مــدرك  دارای  وی 
دانش آموخته ی رشته ی فقه و فلسفه 
اســت و تحصیالت حوزوی خود را 
نیز در حــوزه ی علمیــه ی خرم آباد 
انجام داده است. در تأسیس حوزه  ی 
علمیه ی خرم آبــاد نیز فعــال بوده 
است. از تألیفات اوست: نقد عقاید، 
فلسفه ی خواجه نصیرطوسی، یادگار 

عمر، و مجموعه مقاالت.
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9. استفاده از اهرم تشويق
ــان ها،  ــوزان و تمام انس دانش آم
ــدن و محبت  ــناخته ش ــنه ى ش تش
ــوت آنان را  ــد نقاط ق ــتند. باي هس
ــوارد مقتضى، آنان را  يافت و در م

تشويق و تحسين نمود.

10. استفاده از تربيت 
خاموش

ــوزان نفوذ كرد.  ــخصيت دانش آم با نگاه، مى توان در ش
مى توان با اسلحه ى نگاه صدا زد، پيشنهاد داد، تكريم كرد، 
ــران پى برد و  ــتى يا صفاى روح ديگ ــش داد و به پس آرام

ناگفته ها و ناديده ها را به خوبى ديد.

11. تغافل و تأمل 
ــائل  معلم در بعضى موارد مى تواند به عمد از بعضى مس
تغافل و چشم پوشى كند. نكته ى ديگر، لزوم انديشه و تأمل 
ــت؛ يعنى بهتر است معلم درباره ى هر كارى  او در كارهاس
كه مى خواهد انجام دهد، نخست انديشه كند و عواقب آن 

را بسنجد.

12. بيان قصه
ــيار مهمى در  ــى نقش بس ــتان، قصه گوي در دوره ى دبس
ــد؛  ــرگرم مى كن ــوزان را س اداره ى كالس دارد و دانش آم
ــق، اطالعات و تجارب  ــر اين كه آن ها از اين طري عالوه ب
ــل، تفكر و تمركز حواس آنان  ــب مى كنند، تخي زيادى كس
ــود، با بسيارى از موضوعات مختلف اخالقى  تقويت مى ش
ــوند و بيان تكلم و ذوق هنرى آن ها  ــنا مى ش و آموزنده آش
ــنيده هاى خود را بيان  ــردد؛ زيرا مى توانند ش تقويت مى گ

كنند.

13. انتخاب واژه ى مناسب
هميشه به جاى واژه ى «چرا»، از واژه ى «چگونه» استفاده 
ــن كار را كردى؟»  ــه بگوييم: «چرا اي ــم. به جاى اين ك كني
ــردى؟» يا به جاى  ــد كه اين كار را ك ــم: «چگونه ش بگويي
ــتفاده كنيم و به جاى  ــئله اس ــكل، از واژه ى مس واژه ى مش
ــش آمد، بگوييم  ــكل برايم پي ــه بگوييم چرا اين مش اين ك
ــئله را حل  اى خداى رحمان، من چگونه مى توانم اين مس

كنم؟

14. دادن روحيه و ايجاد باور
ــانيم. به  ــت نترس ــعى كنيم دانش آموزان را از شكس س
ــان شكست را تجربه و معنا كنيم.  آنان اميد بدهيم و برايش
دست دانش آموزان را بگيريم و با دو بال قدرت مند باور و 

روحيه، آن ها را به پرواز درآوريم.

15. افزايش معلومات
ــود بيفزاييم و به  ــته ها و معلومات خ ــر دانس هر روز ب
ــه بايد از آب پر باشد  ــته باشيم كه «سماور هميش ياد داش

ــير آن آب  ــوزد و بتوان از ش ــا نس ت
برداشت.»

16. محاسبه ى نفس
بهتر است هر شب قبل از خواب، 
ــبه ى  با خود خلوت كنيم و به محاس

نفس بپردازيم.

17. رعايت نظم
ــه رعايت نظم عادت  ــود و هم دانش آموزان را ب هم خ
ــم در طول  ــتن يك كالس منظ ــم و انضباط را، داش بدهي
ساعت درسى بدانيم كه در آن يادگيرى مفيد و مؤثر جريان 

دارد.

 18. توجه به خصوصيات فردى افراد
ــود را  ــك دانش آموزان خ ــك ت ــردى ت ــاى ف ويژگى ه
ــب با هر كدام از آنان  ــيم تا بتوانيم برخوردى مناس بشناس

داشته باشيم!

19. آراستگى ظاهر 
در كار معلمى، توجه به آراستگى ظاهر بسيار مهم است 
و معلم همواره بايد مرتب و تميز باشد. حضرت على (ع)، 
ــم و غصه را از دل  ــد: «جامه ى تميز، غ ــه زيبا مى فرماي چ

انسان مى برد.»

20. اجراى نمايش عروسكى 
اجراى نمايش عروسكى، در اداره ى كالس، نقش بسيار 
ــوزان به معلم  ــن روش، دانش آم ــادى دارد؛ زيرا در اي زي
ــوند و در مجموع، اين روش  نزديك تر و صميمى تر مى ش
ــبت به روش هاى ديگر رساتر و بليغ تر است. وسيله اى  نس
ــان ناهنجارى ها، معضالت  ــت كه مى توان با آن به درم اس
ــوزان پرداخت و قدرت بيان و  اخالقى و رفتارى دانش آم
ــكارى در گروه را تقويت كرد و در  قدرت خالقيت و هم
ــيارى از  ــس را در آنان باال برد و بس ــاد به نف ــه، اعتم نتيج

مسائل تربيتى را به گونه ى غيرمستقيم حل و فصل نمود.
ــد و حتى به  ــم مى تواند تدريس كن ــن روش، معل در اي
ــك  ــد كه هر كدام در خانه يك عروس ــوزان بگوي دانش آم
درست كنند و به مدرسه بياورند و با آن، نمايش عروسكى 

اجرا كنند.
در پايان مى توان چنين نتيجه گيرى كرد

ــد و با بيان  ــيوه هاى جدي ــا ارائه ى ش ــم مى تواند ب معل
حكايت ها، قصه هاى اخالقى و آموزنده، ارائه ى سرگرمى ها 
ــكى،  ــراى نمايش عروس ــاد و با اج ــز و ش ــب طن و مطال
ــوزان را جذب كند و كالس را اداره نمايد؛ طورى  دانش آم
ــوزان تمايلى به رفتن  ــم دانش آم ــه حتى بعد از زنگ ه ك

نداشته باشند.
منابع در دفتر مجله موجود است.
* مدرسه ى صيرفى، خ جعفرآباد كرج

علی فروزان  
(1300-1387)

مدير، مؤسس و خيّر. كرمانشاه

از معلمان برجسته ی كرمانشاه بود. 
در تأســیس مدرسه های دخترانه در 
كرمانشــاه پیشگام و ســال ها مدیر 
بزرگ ترین دبیرستان این شهر بود كه 
اكنون جالل آل احمد نام دارد. مورد 
احترام عامه  ی مردم كرمانشــاه بود. 
قبل از فوت، منزل مسكونی خود را 

به آموزش و پرورش اهدا كرد.
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مقدمه
ــته اند: عقايد،  احكام و  ــه بخش دانس  آموزه هاى دين را س
اخالق. بدين گونه،  سهم خلقيات،  اعم از فردى و اجتماعى،  در 
تعليمات آسمانى بسى فراخ است و اخالق نيكو تبلور تربيت 
دينى است. در اين ميان، سلوك و تعامل بين «رهبر» و «رهرو» 
است كه قرآن مجيد، از جمله در آيات نخستين سوره ى مبارك 
حجرات، به وضوح، به آن پرداخته است. در سه آيه ى ابتدايى 
ــورد از اين آداب،  مؤدب نموده  ــوره، مؤمنين را به دو م اين س

است.
مى دانيم كه هم علم حقوق به تنظيم روابط اجتماعى بين افراد 
ــردازد،  هم علم اخالق؛ با اين تفاوت كه محصول  جامعه مى پ
حقوق به صورت قانون در مى آيد و ضامن اجراى آن دولت ها 
هستند و متخلف از قانون را، پس از محاكمه، مجازات مى كنند 
ــا حريم ها محفوظ بماند. محصول اخالق در قالب فضايل و  ت
رذايل نمود مى يابد و ضامن اجراى آن وجدان بشرى و درونى 
است،  نه عاملى بيرونى. وجدان به كمك ايمان تحكيم مى يابد 
و فرد را از درون به رعايت ضوابط اخالقى مى گمارد. تو گويى 
وجدان خالى از ايمان استحكام كافى ندارد و به ورطه ى توجيه 

يا موجه انگارى فرو مى افتد. 
از اين رو، در اين سوره ى 18 آيه اى، پنج بار ايمان مخاطبان را 
به رخ مى كشد و آيه را با عبارت «يا ايُهاالَذيَن آَمنُوا» آغاز مى كند 
و در سه آيه ى ديگر هم، لفظ «مؤمنون» يا «مؤمنين» را در مطلع 

كالم قرار مى دهد.
قرآن، بر اين اساس، از ايمان آورندگان انتظار دارد كه مؤدب 
ــند و در رأس آن ها ادب حضور پيشوا و مقتدا را  به آداب باش
ــته مقاالت،  به ترتيب به شرح آيات  مراعات كنند. در اين رش

سوره  ى حجرات مى پردازيم.
موا بين يََدِى  آيه ى1: پيشى نگرفتن بر خدا و رسول: «ال تَُقدِّ

اهللا و رسوله.»

در شأن نزول آيه آمده است كه رسول خدا (ص) به هنگام 
حركت به سوى «خيبر»،  مى خواست كسى را به جاى خود در 
ــخص ديگرى را پيشنهاد  مدينه نصب كند. يكى از صحابه ش
كرد و آيه ى فوق نازل شد و دستور داد بر خدا و پيامبر سبقت 
ــت كه بعضى از مسلمانان پاره اى از  نگيريد. هم چنين آمده اس
عبادات خود را پيش از موقع انجام مى دادند، آيه ى فوق نازل شد 

و آن ها را نهى كرد [تفسير نمونه،  ج 22: 133].
ــت. اگر عقل و تدبير مردم  رهاورد ايمان متابعت و انقياد اس
ــراى هدايت آنان كافى بود، خداوند خيل پيامبران را پياپى به  ب
ــت. از سوى ديگر، رهبرى كه از او  سوى آنان گسيل نمى داش
حرف شنوى و تبعيت نباشد، حضور و عدمش يكسان است و 
كارى نمى تواند پيش ببرد و به فرموده ى نهج البالغه «ال رأَى لَِمن 
ال يُطاع، كسى  كه نظرش پذيرفته نيست و اطاعت نمى شود، چه 

فايده كه رأى دهد! 
ــن (ع)،  ــر و روايات معصومي ــير ديگ ــه به تفاس از مراجع
ــلمين بر  ــى گرفتن مس ــترى از تقدم و پيش به نمونه هاى بيش

پيامبراكرم(ص) آگاهى مى يابيم: 
ــر(ص) قربانى كردند،  ــد قربان، گروهى قبل از پيامب در عي
ــود روزه گرفتند،  قوم  گروهى قبل از آن كه ماه رمضان ثابت ش
ــئول خواستند، بعضى از  «بنى تميم» از پيامبر(ص) امير و مس
ــرح كردند و با هم در  ــان را مط صحابه افراد مورد نظر خودش
ــول خدا،  بر سر بهتر بودن كانديداى خود مشاجره  محضر رس
ــاب خواب و خوراك و رابطه با همه  كردند و بعضى از اصح
را بر خود حرام كردند. حضرت ناراحت شد و به منبر رفت و 
فرمود: من خودم غذا مى خورم، مى خوابم و با همسرم زندگى 
مى كنم. پس هر كه از اين راه پيروى نكند،  از من نيست. با اين 
ــون اعالم كرد،  يكى از  ــر(ص) نوعى از ازدواج را قان كه پيامب
خلفا گفت: با اين همه،  من آن را حرام مى كنم. در سال هشتم 
هجرى نيز كه حضرت با مردم براى فتح مكه مى آمدند، بعضى 

اشاره
سوره ی حجرات،  چهل و نهمین سوره ی قرآن كریم را می توان از سوره های تعلیمی یا آموزشی این كتاب الهی دانست؛  
سوره ای كه در آن از بسیاری صفات و رفتارها هم چون ادب حضور، لزوم تأمل در شنیده ها، كدورت و تنازع بین مؤمنین، 
برادری و اخوت اسالمی ، مسخره كردن دیگران،  غیبت كردن،  برابری آدمیان، تقوا، تفاوت اسالم و ایمان و ... سخن به میان 
آمده است. در واقع،  اگر مربی یا معلم بخواهد دانش آموزان خود را با اخالق قرآنی آشناسازد،  استفاده از آیات سوره ی 

حجرات قابل توصیه است.
با عنایت به آن چه گفته شد،  ما از آقای محمد حسن مكارم -مدرس مراكز تربیت معلم و مراكز آموزش فرهنگیان شیراز- كه 
شما از سال گذشته با نوشته های ایشان آشنا هستید،  درخواست كردیم تفسیری از سوره ی حجرات را برای خوانندگان عزیز، 
به ویژه كسانی كه در ارزش یابی مجله خواستار درج مقاالتی از معارف اسالمی شده بودند،  به رشته ی تحریر درآورند. با 
تشكر از نویسنده ی محترم،  شما را به مطالعه ی نخستین بخش این تفسیر و ادامه ی آن در شماره های آینده دعوت می كنیم. 

رشد

ادب ︱﹢ر
محمد حسن مكارم*

علی اصغر فقیهی 
(١٣٨٢-١٢٩٢)

مورخ، محقق. قم

حــوزه ی  در  شــد.  زاده  قــم  در 
علمیــه ی قــم دروس طلبگــی را 
دانشــگاه  وارد  ســپس  گذرانــد. 
تهران شد و ادبیات آموخت. دبیر 
مدرسه ی علوی تهران بود. دعوت 
دكتر معیــن را بــرای تدریس در 
دانشــگاه نپذیرفــت و تدریس در 
دبیرستان را ترجیح داد. مسئولیت 
دبیرستان حكیم نظامی را برعهده 
داشت. كتاب دســتورزبان فارسی 

را تألیف كرد.
«توحید مفضل» و «نهج البالغه» را 
نیز ترجمه كــرد. كتاب «تاریخ آل 
بویــه» و نیز كتاب «وهابیان» هم 

از تألیفات او محسوب می شود.

﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا
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از مسلمانان روزه ى خود را افطار نكردند، با اين كه مى دانستند 
ــت  ــدارد و مى ديدند كه پيامبر افطار كرده اس ــافر روزه ن مس

[قرائتى، تفسير حجرات:5].
ــى از تمّرد از دستور ايشان  نهى از تقدم بر پيامبر(ص) ناش
ــت. بنابراين، به حكم عقل،  هر گونه تمّردى ممنوع است؛  اس
چه پيشى گرفتن و چه عقب افتادن و بى اعتنايى كردن. آن چه 
خداوند از ما مى خواهد، نه تقدم است و نه تأخر، بلكه همراهى 
و تبعيت از رسول است. كما اين كه مى فرمايد: «محمد رسول اهللا 
ــتور آن است كه معيّت و حرف شنوى  والذين معه...» پس دس

داشته باشيم.
ــوره ى  ــاً در آيه ى 152 س ــن تمّرد، صراحت ــه اى از اي نمون
مباركه ى آل عمران ذكر شده است كه طبق آن،  علت شكست 
مسلمانان در جنگ «احد» سه عامل بوده است: سستى،  اختالف 
و تخلف از فرمان پيامبر(ص). مى دانيم كه در اين جنگ، ابتدا 
مسلمانان بر لشگر ابوسفيان غلبه كردند،  اما 50 نفرى كه مأمور 
ــل مأموريت خودرا، با  ــى بر باالى كوه احد بودند، مح مرزبان
وجود تأكيد پيامبر، ترك كردند و به سوداى جمع آورى غنائم 
پايين آمدند. لذا دشمن برگشت و با حمله اى جديد غالب شد 
ــول خدا(ص) به شدت  ــهادت رسيد و رس و حمزه(ع) به ش

جراحت برداشت.
اين رويارويى ها با كالم معصوم، در زمان جانشينان حضرت 
نيز ادامه داشت. نمونه اى را از زبان شارح غيرشيعى نهج البالغه، 
ابن ابى الحديد، مى آوريم. او در ماجراى جنگ صفين و حيله ى 
عمروعاص، پس از ديدن شكست قريب الوقوع لشگر شام و 
سقوط معاويه و تن دادن به حكميت، مى گويد: مردم شام گفتند 
ما عمروعاص را انتخاب مى كنيم و به او راضى هستيم. اشعث 
و قاريان سپاه على (ع) كه بعدها همگى از خوارج شدند، گفتند: 
ما ابوموسى اشــعرى را انتخاب كرديم و به او راضى شديم. 
على (ع) به آنان گفت: ولى من به ابوموسى راضى نيستم. آنان 
گفتند« ما به هيچ كس جز او رضايت نمى دهيم...على(ع) فرمود: 
ــن معتقدم كه ابن عباس را به اين كار گمارم. آنان گفتند: او  م
خويشاوند توست. امام فرمود: در اين صورت،  من مالك اشتر 
را بر اين كار مى گمارم. اشعث مخالفت كرد... [ابن ابى الحديد، 

.[343 :1367
ــرد و بيش از يك نفر را  ــات ك با اين كه امام با آن ها مماش
طرح نمود، اما اشعث و سايرين تمّرد كردند و متابعت ننمودند 
و ابوموسى ساده لوحانه، از عمروعاص فريب خورد و معاويه 

بر مسلمين حاكم شد. 
بنابراين، اخالق اسالمى حكم مى كند كه رهرو از رهبر پيشى 
نگيرد و مأموم بر امام سبقت نجويد؛ امرى كه در نهج البالغه ى 
شريف نيز بر آن تأكيد شده است. آن جا كه مى فرمايد: اى مردم! 
به اهل بيت پيامبرتان بنگريد،  جهت آن ها را سمت گيرى كنيد. 
ــان بگذاريد. آنان هرگز شما را از راه هدايت  قدم جاى قدمش
ــاز نمى گردانند. اگر  ــتى و هالكت ب ــرون نمى برند و به پس بي
ــكوت كنيد و اگر قيام كردند، قيام كنيد. از  سكوت كردند، س
آن ها پيشى نگيريد كه گمراه مى شويد و از آنان عقب نمانيد كه 
رواَعنُهم َفتَهلُِكوا»  نابود مى شويد: «ال تَسبِقوُهم َفتِضّلوا، وال تَتَأخَّ

[نهج البالغه، خطبه ى 97].
آيه هاى2و3: پايين كشيدن صدا در حضور پيامبر: «ال تَرَفعوا 

اَصواتَكم فوَق صوِت النبى».

ــوره،  با به كارگيرى سه واژه ى  ــوم اين س در آيات دوم و س
ــول خدا آرام  ــاص، مومنين را امر فرموده كه در محضر رس خ
صحبت كنند، چه بين خودشان و چه بين يكى از آنان و پيامبر؛ 
به طورى كه هرگز صدايشان حالت دادزدن و فرياد كردن پيدا 
نكند، بلكه لحن خود را پايين آورند. «رفع صوت» و «جهرقول» 
تقريباً مترادف گرفته شده و جنبه ى تأكيد به كالم داده است و 
سرپيچى از اين دستور را موجب «حبط ناآگاهانه ى اعمال» اعالم 
فرموده است. متقابًال، از آنان خواسته كه «غّض صوت» داشته 
ــند و كسانى را كه داخل در عبارت «يَُغّضوَن اَصواتهم عنَد  باش
رسوِل  اهللا» هستند، تكريم نموده و در شأن آن ها گفته است: اينان 
قلب هايشان در امتحان تقوا موفق بوده و در نتيجه، به خلوص 
ــان است.  ــيده اند و مغفرت و اجر عظيم در انتظارش قلب رس

علی اصغر فیاض
(١٣٨٩-١٢٩٩) 

معلم، رئيس فرهنگ، 
نويسنده و مترجم. تهران

از  شــد.  متولــد  یــزد  میبــد  در 
دانش ســرای عالی لیسانس فلسفه 
در  و  گرفــت  تربیتــی  علــوم  و 
مدارس شهرهای اهواز، خرمشهر، 
بندرعباس و تهــران تدریس كرد. 
چندی رییس دانش سرای مقدماتی 
اهواز و رییس فرهنگ خرمشــهر 
بــود. اهل ســفر بود و بســیاری 
از شــهرها و كشــورها را دید. از 
تألیفات اوست: چگونگی یادگیری 
كــودكان، چپ دســتی، شــیوه ی 
اندیشــه های  تاریــخ  و  نوشــتن، 

سیاسی.
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ــت و  «َغّض» در لغت به معنى كم و كوتاه كردن نگاه يا صداس
نقطه ى مقابل آن، خيره نگاه كردن و صدا را بلند نمودن است.

ــدن است. اگر دانش آموزى  «حبط» به معنى فاسد و تباه ش
ــال ها مؤدب و متين و منضبط باشد، اما يك بار با هم كالسى  س
گالويز شود و حتى ناخواسته او ر مضروب كند، قبح و زشتى 
ــابقه ى نيكوى او را حبط  ــت كه س اين عمل به قدرى زياد اس

مى كند و از چشم مسئوالن مدرسه مى افتد.
در شأن نزول آيه ى دوم آمده است: گروهى از طايفه ى «بنى 
عميم» و اشراف آن ها وارد مدينه شدند. هنگامى كه داخل مسجد 
پيامبر(ص) گشتند،  صدا را بلند كردند و از پشت حجره هايى كه 
منزلگاه پيامبر(ص) بود،  فرياد زدند: يا محمد! يا محمد! اُخُرج 

الينا،  يعنى: اى محمد! بيرون بيا!

اين سروصداها و تعبيرات نامؤدبانه،  پيامبر(ص) را ناراحت 
ساخت و آيه ى مذكور نازل شد. 

در آخر سوره ى مبارك نور، توقع باالترى را از مؤمنان اعالم 
كرده است و آن اين كه هرگاه براى كارى نزد رسول خدا(ص) 
آمدند،  تا اجازت نفرمايد،  از محضر بيرون نروند. در ادامه، مجدداً 
تأكيد مى كند،  بدان سان كه يكديگر را صدا مى زنيد ، رسول الهى 
را صدا نزنيد (احترام و ادب حضور را رعايت كنيد): ال تَجَعلوا 

ُدعاَء الرسوِل بينَكم َكُدعاءِ بَْعِضكم بَعضاً.
آرى،  پيامبر معلم و مؤدِب بزرگ بشريت است. سزاوار است 
انسان در برابر معلم خود كه چيزى به او ياد داده است،  عبد و 
غالم باشد و آداب نوكرى و تواضع را به جا آورد. در رساله ى 
حقوق امام سجاد(ع)، پيرامون رعايت ادب در برابر استاد چنين 
مى خوانيم: حق كسى كه تو را تعليم و تربيت مى دهد،  اين است 
كه او را بزرگ دارى،  مجلسش را محترم شمارى،  به سخنانش 
كامال ً گوش فرادهى، روبه روى او بنشينى، صدايت را از صداى 
او برتر نكنى و وقتى كسى از او سؤالى كند، تو مبادرت به جواب 
ننمايى،  در محضرش با كسى سخن نگويى، نزد او از هيچ كس 

غيبت نكنى، اگر پشت سر از او بد گويند، دفاع كنى و ...
ــرك باعث تباهى و حبط عمل  از نظر قرآن كريم،  كفر و ش
مى شود. در آيه ى مورد نظر نيز بى ادبى در محضر پيامبر موجب 
ــده است. از كنار هم گذاردن اين دو مورد  حبط عمل اعالم ش
معلوم مى شود، گناه حرمت شكنى محضر پيامبر خدا، هم وزن 

گناه كفر و شرك است.
در كتاب «صحيح» مسلم نيشابورى آمده است: پيامبر (ص) 
در آستانه ى رحلت، تقاضاى قلم و دواتى كرد تا چيزى بنويسد 
كه مردم بعد از آن هرگز گمراه نشوند! شخصى گفت: بيمارى 
ــت. قرآن داريم و  ــديد شده و سخنانش بى ارزش اس پيامبر ش
نيازى به نوشتن چيز ديگر نيست. سر و صدا بلند شد،  حضرت 
فرمود: برخيزيد و برويد،  نزد من فرياد نكشيد [صحيح مسلم، 

ج3: 1259].
ــكل تر از خود عمل است. در  اصوالً، مداومت بر عمل مش
قرآن مى خوانيم: «َمن جاءبِالَحسنه َفَله َعْشُر اَمثالها: يعنى هر كه 
عمل خود را بياورد، ده برابر پاداش دارد. «جاَءبه» يعنى آوردن، 
و منظور اين است كه بتواند عمل انجام داده را به طور صحيح 
و سالم تا قيامت بياورد و آن جا تحويل دهد و از آفات و حبط 

شدن ها بيمه شود [تفسير حجرات، قرائتى: 11].
بحث احباط و تكفير در متون دينى بحث مستوفايى است. 
طبق بعضى آيات سوره هاى محمد،  زمر، توبه و بقره،  تعدادى از 
اعمال موجبات حبط و تباهى ساير اعمال را به وجود مى آورند؛ 
شامل: كفر، ارتداد، بستن راه خدا بر مردم، ستيز با رسول خدا، 

شرك، نفاق، انفاق توأم بامنت، ريا و ...
بنابراين،  بر امت مسلمان و مؤمن است كه ادب حضور داشته 
باشند و از جلو افتادن بر خدا و رسول و نيز واماندن و بى اعتنايى 
نسبت به دستورات خداوند و پيامبر عظيم الشأن اجتناب و آداب 

متابعت را مراعات كنند. 
* مدرس مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش فرهنگيان استان فارس 

منابع
ــه ى محمود مهدوى  ــن ابى الحديد(ج1). ترجم ــرح نهج البالغه. اب 1. ش

دامغانى. نشر نى. تهران. 1367.
2. تفسير نمونه. ج 22. به نقل از تفسير قرطى.

3. تفسير سوره ى حجرات. محسن قرائتى.

4. صحيح مسلم. ج 3.

سبحان 
فیروزیان
(١٣١٩) 

فرهنگى تالشگر، مؤسس، 
مدير. مازندران

خدمات بسیاری در احداث مدارسی 
در نقاط گوناگون مازندران و مدیریت 
بر تعدادی از مدارس را در كارنامه ی 
فعالیت هــای خــود دارد؛ از جمله: 
احداث هنرســتان فرهاد فیروزیان، 
مدرســه ی شــهید جلیــل مرادیان، 
مدرسه ی راهنمایی شهید عبدالعلی 
مرادیان و دبیرستان مهاجرین جنگی 
در خزرآباد ســاری. ایشان هم چنین 
مؤســس و رییــس مجمــع خیرین 
مدرسه ســاز مازندران از سال ۱۳۷۷ 

تاكنون است.
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� خليج فارس، هارتلند جهان
� مؤلف: سيروس غفاريان

ــه، تهران،  ــر: انتشارات مدرس � ناش
[88800325] 1389

ــت كه  «نام خليج فارس» موضوعى اس
ــائل  در چهار دهه ى اخير به يكى از مس
ــت خارجى  ــه برانگيز در سياس مناقش
كشورهاى پيرامونى آن بدل شده است و 
البته ترديدى نيست كه دست هاى پنهان 
ــه گر در اين ميان نقش بسزايى  و دسيس
ــت كه اين پهنه ى  دارد. اين در حالى اس
آبى وسيع، هم چون بسيارى از پهنه هاى 
آبى ديگر جهان، چون مديترانه، درياى 
ــياه و حتى درياى عّمان، مى تواند به  س
ــرار گيرد،  ــه محل «نفاق» ق جاى اين ك
ــاق» ميان ملت هاى پيرامونى  كانون «وف
باشد كه نيست. به نظر مى رسد، مسئله ى 
ــتاويز  بزرگ نفت در اين راه مانع يا دس
ــتن اين منطقه  بزرگى براى ناآرام گذاش
ــارس، هارتلند  ــت. كتاب «خليج ف اس
جهان» با نگاهى ويژه به نام خليج فارس و 
سابقه ى تاريخى اين نام تأليف شده است 
ــبى براى دبيران  و مى تواند كتاب مناس
ــخ و به طور كلى  ــا، دبيران تاري جغرافي
كسانى باشد كه در پى ورود به موضوع 

خليج فارس در ابعاد گوناگون هستند.

� زندگانى فاطمه زهرا (س)
� مؤلف: سيد جعفر شهيدى

� ناشر: دفتر نشــر فرهنگ اسالمى، 
چاپ سى و ششم، تهران، 1380

درباره ى دختر گرامى پيامبر اسالم (ص) 
حضرت زهراى مرضيه (س)، به ويژه در 
ــال هاى اخير، فراوان كتاب نوشته اند  س
ــت. در اين ميان  و باز هم خواهند نوش

ــت كتاب هايى كه با تكيه به  فراوان نيس
منابع درجه اول و از سوى شخصيت هاى 
ــوزوى، درباره ى آن  ـ ح ــه علمى  موّج
حضرت نوشته شده باشد. از اين روست 
كه اثرى كه به قلم مردى دانشمند چون 
شادروان دكتر سيد جعفر شهيدى نوشته 
شده است، مى تواند قابل توجه و توصيه 
باشد. مؤلف با عنايت به كار خطير خود: 
ــت تا حد ممكن گزارش  «كوشيده اس
ــاس سندهاى دست اول و  خود را براس
ــت اول تنظيم كند، چه  يا نزديك به دس
ــندها احتمال دست خوردگى  در اين س
كمتر است... و باالخره از ميان گفته هاى 
گوناگون آن را پذيرفته است كه همه و يا 
اكثريت در قبول آن هم داستان اند و يا به 
گونه اى آن را تأييد مى كنند» [از مقدمه ى 

كتاب].

� تعليم و تربيت در تمدن اسالمى
� نويسنده: اسماعيل باغستانى، محسن 

معينى
ــر: كتاب مرجع، تهران، 1388،  � ناش

150 ص [88920402]
بنياد دايره المعارف اسالمى، مؤسسه اى 
ــن يا تأليف  ــه منظور تدوي ــت كه ب اس
ــالم»، از سال ها  «دانش نامه ى جهان اس
ــده و تاكنون چهارده  ــيس ش پيش تأس
ــد از اين مجموعه را (تا حرف خ)  مجل
ــت. اين بنياد پاره اى از  ــار داده اس انتش
ــر از گاهى به  ــاالت دانش  نامه را، ه مق
صورت كتاب منتشر مى سازد كه «تعليم 

ــالمى»، يكى از  ــت در تمدن اس و تربي
ــاب از دو  ــت. اين كت اين مجموعه اس
منظر قابل توجه است: يكى موضوع و 
ــامل دو بخش  مطالب كتاب كه خود ش
ــت: 1. رويكردهاى تعليم و تربيت؛  اس
ــات و روش هاى  ــا و موضوع 2. نهاده

تعليم و تربيت.
منظر ديگر كه مى تواند به ويژه براى معلمان 
ــد، توجه به  اهل تحقيق قابل توجه باش
كثرت منابعى است كه نويسندگان براى 
نوشتن اين مقاله مورد استفاده قرار داده اند 
ــه تحرير يك  ــه در اين نكته ك و مداق
مقاله ى علمى تا چه حد نيازمند مطالعه و 

جست وجو در منابع مختلف است.

� قوانين، نظريه هاى علمى و چيزهاى 
ديگر

� نويسنده: سورندا وارما
ــر محمدرضا توكلى  � مترجــم: دكت

صابرى
� ناشر: انتشــارات مازيار، چاپ دوم، 

1388، تهران [66462421]
ــرح  ــامل معرفى و ش ــن كتاب ش اي
ــل، معادله، نظريه و  176 قانون، اص
ــت كه پايه هاى  مقوالت ديگرى اس
ــازند. به نظر  ــد را مى س دانش جدي
ــا توجه به  ــدن آن، ب ــد خوان مى رس
ــب در يك و حداكثر  اين كه هر مطل
دو صفحه شرح داده شده است و نيز 
بيان ساده ى علمى هر موضوع، براى 
معلم و دانش آموز لذت بخش باشد. 

نمونه اى از عنوان ها چنين است: 
 ،(π) ــى ــون، عدد پ ــس زن پارادوك
ــتم طبقه بندى  ــكال، سيس قانون پاس
ــرم، الو وازيه،  ــون بقاى ج لينه، قان

محمد رضا قربانی
(١٣٤٨) 

مدرس، مؤلف، معلم نمونه. 
خراسان شمالى

دارای دكترای آموزش زبان انگلیسی 
اســت. در مراكز آموزشی شهرستان 
بجنورد به فعالیت اشتغال دارد و در 
سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در سطح استان 
معلم نمونه شد. وی تاكنون دو كتاب 
تألیف كرده و مقاالتی نیز در مجالت 
علمــی پژوهشــی و كنفرانس های 

بین المللی ارائه داده است.

︀﹡﹥ ی ﹝︺﹙﹛ ︀﹡﹥ ی ﹝︺﹙﹛﹋︐︀ب︠  ﹋︐︀ب︠ 
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ــون، قانون اول  ــى دالت ــه ى اتم نظري
ترموديناميك، قانون تناوبى مندليف، 

نظريه ى مهبانگ.

� خدا و علم
� نويسنده: ژان گيتون و...

� مترجم: عباس آگاهى
ــگ  ــر انتشــارات فرهن ــر: دفت � ناش
اســالمى، چاپ ششــم، تهران، 1387 

[22713367]
ــوع خدا و علم، دين و علم و به طور  موض
كلى «رابطه ى دين با ...» از موضوعات مورد 
عالقه ى دين باورانى است كه در همه چيز و 
همه جا محور بودن خدا را مى جويند. كتاب 
حاضر از اين سنخ است. ژان گيتون، عضو 
فرهنگستان فرانسه، دانشمندى معتقد به 
مسيحيت و آخرين شاگرد هانرى برگسون، 
فيلسوف فرانسوى است. كتاب به صورت 
گفت وگويى بين او و دو فيزيك دان برجسته 
تنظيم شده و دو طرف مى كوشند با توجه به 
پيشرفت هاى علمى نوين، موضوع «خدا و 
علم» را به زبان ساده بيان كنند. در صدر كتاب، 
اين جمله ى مهم پاستور آمده است كه: «دانِش 
اندك انسان را از خدا دور مى كند، اما دانش 

بسيار، انسان را به خدا برمى گرداند.»

� راهكارهاى آموزش تاريخ
� به كوشش: دكتر نصراهللا صالحى

� ناشر: انتشارات شورا، 1388، تهران 
[66490400-2]

ــاى  ــى از درس ه ــخ يك درس تاري
ــتر سال هاى  عمومى مدارس در بيش
ــن حال،  ــا اي ــت و ب ــى اس تحصيل
ــن درس،  ــا بازدهى اي ــره ورى ي به
ــى،  ــع درس انسان شناس ــه در واق ك
خودشناسى، جهان شناسى و به تعبير 
ديگر «درس عبرت آموزى» است، در 
ــه با دروس ديگر پايين است.  مقايس
ــراً يكى از كارها  چه بايد كرد؟ ظاه
ــان اين درس را  ــت كه معلم اين اس
ــا و راهكارهاى  ــا روش ه ــتر ب بيش
ــنا كنيم. اين كارى است  آموزش آش
ــود از  ــن كتاب كه خ ــه مؤلف اي ك
مؤلفان كتاب هاى تاريخ است، بدان 
دست يازيده است. كتاب پنج بخش 
دارد و نويسندگان متفاوتى ـ داخلى 
ــته اند  و خارجى ـ مباحث آن را نوش
ــه از تنوع  ــت ك ــن بدان معناس و اي

موضوعى خوبى برخوردار است.

� فرزندان راهى ديگر
� نويسنده: كارول ال. اَنوى
� مترجم: مونا ابراهيم نظرى

ــر: نشــر دف، چــاپ اول،  � ناش
1388، تهران [66960569]

ــت:  ــى كتاب چنين اس ــوان فرع عن
ــتان زندگى و تجربيات زنان و  «داس
ــلمان». نويسنده  دختران نو آيين مس
ــت  ــيحى و آمريكايى اس خانمى مس
ــش، در  ــر جوان ــودى» دخت كه «ج
ــوان ايرانى به نام  ــگاه با يك ج دانش
ــنايى  ــود و اين آش ــنا مى ش رضا آش
ــدن  ــلمان ش به ازدواج آن دو و مس
ــدن  ــلمان ش مس جودى مى انجامد. 
ــار زيادى روى مادر وارد  دختر، فش

ــن واقعه در  ــژه كه اي ــد. به وي مى كن
ــالمى و  ــال هاى اوايل انقالب اس س
ــراى گروگان گيرى در  مقارن با ماج
ــادر اما تصميم  ــران رخ مى دهد. م اي
مى گيرد براى درك بيشتر دين اسالم، 
ــى روى ديگر زنانى  مطالعه اى ميدان
ــلمان شده اند انجام  كه در آمريكا مس
دهد كه اين كتاب حاصل آن مطالعه 
ــنده  و چگونگى آرامش يافتن نويس
ــوان  ــه مى ت ــه چگون ــت و اين ك اس
ــالم را نيز درك  ــيحى بود و اس مس
ــلمان نمى شود،  كرد. خانم انوى مس
ــالم پيدا  ــگاه تازه اى به دين اس اما ن
مى كند كه موجب آرامش او مى شود.

كتاب های معلمان كتاب های معلمان 
� قصه هاى كهن [چند حكايت]

� مؤلف: افسانه درويش يكرنگى 
ــر: ســروش الوند، همدان،  � ناش

[0811-2527210] 1388
ــوزگار پايه ى پنجم  ــنده، آم � نويس
ــهادت، ناحيه ى 3 همدان  دبستان ش

است.
� واژه نامه ى اصطالحات عاميانه ى 

تهرانى 
� مؤلف: شهربانو بستان آرا

ــر: انتشــارات عابد، تهران،  � ناش
1386

ــر آموزش وپرورش  ــف، دبي � مؤل
منطقه ى 2 تهران است.

سید حسن 
قریشی 
(١٣٤٦)

دبير تاريخ، مؤسس انجمن 
علمى معلمان تاريخ، مؤسس 
انجمن علمى معلمان علوم 

اجتماعى. قم

دكترای تاریــخ دارد و در مدارس 
و مراكز عالی قم تدریس می كند. 
آثار و تألیفات قابل اعتنایی دارد: 
اصحاب ایرانــی اهل بیت، فرجام 
پادشــاهان، فرجام وزیران، فرجام 
قاتــالن امام حســین(ع)، و تاریخ 
سیاسی اجتماعی قم. در سال ۸۹-

۱۳۸۸ نیز به عنوان معلم نمونه ی 
كشوری انتخاب شده است.
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استان آذربایجان شرقیاستان آذربایجان شرقی
طاهره جهانگير، جمشيد فهم فام، جواد 
حسينى كندوانى، عليرضا باغى دوست، 
ــيرازى،  ــز، فريدون ش ــده دالوي حمي

محمدرضا صادقيان.

استان آذربایجان غربیاستان آذربایجان غربی
ــدا مولوى،  ــان، وي ــليمان تحريري س
ــم بايرام زاده، آزاد  امجد پشت نبى، قاس

محمودى، فريبا مؤيدنيا.

استان اردبیلاستان اردبیل
ــرد، منظم صابر، محمد  فهيمه جهان ف

اسماعيلى، مهيار امين العلما.

استان اصفهاناستان اصفهان
عصمت گلى فروشانى، مهين چوپانزاد 
ــماعيلى، مهرى  نجف آبادى، مريم اس
ــان، مريم كامل،  مرديها، مولود اعظمي

فريده نورى، فتح اهللا عباسى.

استان ایالماستان ایالم
سيد مراد حسينى، داريوش كاظم زاده، 

فرزانه رحيمى، خداداد ابراهيمى.

استان بوشهراستان بوشهر
ــه عزيززاده،  ــون كدايى، معصوم خات

حسين حيدرى، جهانشير يار احمدى.
ــدرى، پرايد  ــين حي ــاى حس * آق
ــه انجمن معلوالن  ــى خود را ب اهداي
ــمى شهرستان تنگستان  ذهنى و جس

اهدا كرده اند.

استان چهارمحال و بختیاریاستان چهارمحال و بختیاری
ــى، زهرا قيومى، راهبه  معصومه ذبيح

كاويانى، معصومه محمدى.

استان خراسان جنوبیاستان خراسان جنوبی
قدسيه جوانمرد گيو، محمدرضا رزم آرا، 

سيدرضا وفايى، زهرا فوركى نژاد.

استان خراسان رضویاستان خراسان رضوی
ــر، حامد  ــهرابى، بهروز باهن زهرا س
ــرى، اكرم  ــد قوچانى، رضا مه نيرومن
نجاتى، عزت امامى فر، فاطمه مهران تبار، 
ــود كرامت،  ــى، محم ــد صديق محم

سيدهادى ميرآقايى.

خراسان شمالیخراسان شمالی
ــروز صادقى،  ــن آبادى، اف مجيد حس

شعبان حسن زاده، فتانه روحانى.

استان خوزستاناستان خوزستان
ــعيداوى، عباس معلميان،  خديجه س
ــاس محمودى،  نوريه ابوالكرجى، عب
ــارزاده، جابر عامرى، مريم  فرحناز غف

محمدزاده، شكراهللا نيك پور.
* آقاى شكر اهللا نيك پور معادل بهاى 
خودروى پرايد اهدايى خويش را براى 
هزينه ى ازدواج چند خانواده اختصاص 

داده اند.

استان زنجاناستان زنجان
ــيدبهمن جعفرى،  ــجاعى، س ليال ش

عصمت دويدان، كبرى بهارى.

استان سمناناستان سمنان
ــمى، زمان  ــود اهللا زاده، الهه قاس محم

صندوقدار، پروانه نظرى.
* آقاى زمان صندوق دار پرايد اهدايى 
خود را به حوزه ى علميه ى شهر سمنان 

اهدا كرده اند.

استان سیستان و بلوچستاناستان سیستان و بلوچستان
نصرت سرگزى، مهين نورى، معصومه 
ــور يادگارزايى، فرخنده  هرمزى، منص

خسروى.

تهرانتهران
ــمى،  ــوروند، كبرى هاش ــه آش مليح
ــوركى،  ــا، فرج اهللا س ــد بهرامى دان ناهي
ــگرزاده،  ــكرزاده، مرتضى عس زهرا ش
ــليقه دار، مريم خالصى، محبوبه  ليال س

هاديان رسنايى، فاطمه فريدون جاه.

شهرستان های تهرانشهرستان های تهران
مريم شكورى، طاهره صديق عطارى، 
معصومه ابراهيمى، مهرى دهقانى، مهديه 
ــور، طاهره  ــداهللا زاده، امينه معماريان پ ي
دهقانى، عصمت حسين خانى، اشرف 

زهره وند.

اشاره
انتخاب معلمان نمونه سنت پسندیده ای است که اکنون نزدیک به سه دهه است 
هر سال به اجرا درمی آید و طی فرایندی، جمعی از عزیزان خدمت گزار دانش و 
معرفت، هر سال در ۱۲ اردی بهشت، روز معلم، به جامعه معرفی می شوند و از 
آن ها تقدیر به عمل می آید. چنان که می دانیم، معلمان نمونه در سه سطح منطقه 
یا شهرستان، استان و کشور انتخاب می شوند. در این جا ما اسامی معلمان نمونه ی 
کشوری سال تحصیلی ۸۹-۸۸ را برای اطالع خوانندگان عزیز و ثبت در مجله ی 
رشد معلم درج می کنیم و قبالً این موفقیت را به یکایک همکاران عزیز تبریک 
می گوییم. از ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم که این اسامی را در اختیار ما 

قرار دادند، سپاس گزاریم.

زهرا قیداری  
(١٣٤٦)

دبير فعال،  اهل قلم ، معلم نمونه. 
كردستان

دارای مدرك كارشناسی (رتبه ی اول) 
و كارشناســی ارشــد تاریخ تمدن از 
دانشگاه تهران است و در شهرستان 
بیجارخدمت می كنــد. فعالیت های 
فرهنگی، آموزشی و تربیتی متعددی 
داشــته و در ســال ۸۹-۸۸ به عنوان 
معلم نمونه ی كشوری معرفی شده 

است.
خانم قیداری دارای حداقل ۱۱ مقاله، 
 عمدتاً در زمینه هــای تاریخی- ادبی 
است كه پاره ای از آن ها در مجالت و 
فصل نامه های معتبر به چاپ رسیده 

است.
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استان فارساستان فارس
شمشاد كاظمى، ليال تحملى، منصوره 
ــورى، محمود  ــاه اميريان، زهرا صب ش
ــمس، ناهيد  ــف ش ــادى، يوس فتح آب

صداقت كيش، فرحناز نجاتى.

استان قزویناستان قزوین
ــادات  زينت الس ــى،  رضاي ــم  مري
ــرا  زه ــان،  كرمي ــش  ــار، خدابخ فخ

مافى شورستانى.

استان قماستان قم
على عبدخانى، منيره سادات الجوردى، 
ــد  ــن، احم ــى كري ــن قريش سيدحس

اسالمى.

استان کردستاناستان کردستان
ــفى، مهدى  ابراهيم نورى، فاطمه يوس

ولى ئى، سهيال ثقتى، زهرا قيدارى.

استان کرماناستان کرمان
مينا خيرى، طاهره پوربهاءالدينى، بتول 
ــروى، زرين تاج  ــدى زاده، نادر خس مه
سماواتى، عباس زين الدينى، محمدجواد 

سليما            نى.

استان کرمانشاهاستان کرمانشاه
ــور، مهين  ــهامى، مينو ولى پ ــى س عل
ــرم  ــرادى، اك ــزاد پورم ــينى، به حس

عادل پور.

استان کهگیلویه و بویراحمداستان کهگیلویه و بویراحمد
ــهال  ــب زارع، صادق خاضع، ش حبي

حسينى فر، سيد جواد حسينى.

استان گلستاناستان گلستان
ــين مردانى  حميد غيورى، محمدحس
ــجادى، آمنه گيالنى،  ــده، رضا س نوكن

على اصغر كيانى.

استان گیالناستان گیالن
ــوز پورمحمد، هما پاك  روان،  جهانس
زينت آياتى، مهرى احمدى، محمدجواد 

نجفى، شهال طالبى.

استان لرستاناستان لرستان
ــالمى، عبدالمجيد  معصومه شيخ االس
ــوى،  ــيد عليرضا موس پورابراهيم، س

نوشين مشرفى، اشرف چگينى.

استان مازندراناستان مازندران
ــى،  تالوك ــدى  معتم ــى  محمدتق
ــى عرب خزائلى،  ــى، عل حبيب تقواي
ــينى، طلعت  ــيدعلى عبداللهى حس س
رجبى ويسرودى، مهناز احمدزاده عالى، 

محمدعلى شاليكار.

استان مرکزیاستان مرکزی
ــمايى فرد،  محمد عزيزآبادى، زهرا س

فرج اهللا باقرى، طاهره رمقى.

استان هرمزگاناستان هرمزگان
موسى روشى، فرخنده مقصودى، گيتى 
پيرزاده، سيده محبوبه عبداهللا زاده عربى، 

زهرا اكبرى.

استان همداناستان همدان
ــدى  مه ــايان،  زهدى ش ــى  گيت
ــيراوند، فاطمه  نامدارى پژمان، كاميار ش

بيجارجى، رقيه عبدلى.

استان یزداستان یزد
فخرى دهقان منشادى، سيد فضل اهللا طباطبايى، 

كبرى خواجه پور، محمدحسن گرامى.

ستاد آموزش و پرورشستاد آموزش و پرورش
ــى پيامبر  ــع آموزش عال الف) مجتم

اعظم(ص)
ــه موحدى نيا،  ــاهى، صديق ــرا ش زه
مصطفى عليپور، على شكرى، محمود 
ــارزاده، عليرضا  ــدر مخت ــدى، صف اس
اسداللهى، حسين تحويليان، معصومه 

على نژاد، محمد آزمون.

ب) آموزش و پرورش استثنايى
سيمين دارابى پور، حكيمه بابى، عباس 
باقرى، اميرعباس ابراهيمى، محمدمهدى 

دشتى، مجيد حميديان، مهناز يارى.

ج) دانشگاه شهید رجاییج) دانشگاه شهید رجایی
على خاكى، على اصفياء.

︀ل ٨٩ ︀ن ﹡﹞﹢﹡﹥ ی︨  ﹝﹚︺﹞

آمنه گیالنی
(١٣۵۶) 

 مدير نمونه ى كشورى، 
 مؤلف. استان گلستان

دارای كارشناســی آموزش ابتدایی 
و مدیر دبستان است. وی در سال 
۸۹-۸۸ بــه عنوان مدیــر نمونه ی 
كشــوری انتخاب شــد. شخصیت 
خانــم گیالنــی از دو جهــت قابل 
توجه است: حسن خلق و عالقه ی 
وافر بــه دانش آمــوزان و ارتباط 
مناســب با همكاران، و نیز تالش 
بــرای حضــور در كنفرانس های 
علمی. از جمله این كه در پنج سال 
كنفرانس های  در همــه ی  اخیــر، 
ریاضی كشــور، با ارائه ی مقاله و 

پوستر حضور یافته است.



82
ـ مهر 1389 شماره ى اول 

جهان درست نخواهد شد جز با تعلیم و تربیتجهان درست نخواهد شد جز با تعلیم و تربیت
روح اهللا خليلى بروجنى*

ــخنان آقاى دكتر غالمحســين  ــمتى از س جمله ى باال قس
ــورمان است كه در  شــكوهى، از بزرگان تعليم و تربيت كش
صفحه ى جامعه ى روزنامه ى شرق به تاريخ 31 ارديبهشت ماه 

(1385) در گفت  و شنودى كه با او شده است، خواندم: 
ــغل معلمى بايد بهترين ها را گزينش كنيم؛ افراد  � براى ش
عالقه مند و باهوش. معلمى شغل بزرگى است. اگر معلم درست 
انتخاب شده باشد و درست تربيت شود، بسيارى از مشكالت 

جامعه حل مى شود...
� كتابى مى خواندم درباره ى فلسفه ى تربيتى كانت. او هم 
همين را مى گويد: «تحقق انسانيت در گرو تعليم و تربيت است». 
ــانى نيست. كليد اين كار، تربيت معلم است. تا  اما اين كار آس
تربيت معلم درست نشود، آموزش وپرورش درست نمى شود 
و تا آموزش وپرورش درست نشود، كشور درست نمى شود. ما 
امكانات اين كار را داريم. معلمان فراوان و زحمت كشى داريم. 
دانش آموزان در ساير كشورهاى دنيا، هيچ جا به اندازه ى بچه هاى 

ما درس نمى خوانند، ولى چه فايده؟! روش غلط است...
ــى او در تعليم و تربيت براى  ــاژه كه جايگاه علم � ژان پي
ــده و  ــناخته ش ــته ش ــان و دانش آموختگان اين رش كارشناس
ــت، مى گويد: «هدف آموزش وپرورش  دانشمندى بى بديل اس
ــا به انجام دادن  ــان هاى توان ــت: اولـ  آفرينش انس دو چيز اس
ــينيان انجام داده اند؛  ــاى نو، نه صرفاً تكرار آن چه كه پيش كاره

انسان هايى كه خالق، نوآفرين و جست وجوگرند. دومـ  ايجاد 
ذهن هايى كه توانايى نقادى دارند و هرچيزى را كه به آن ها داده 
مى شود نمى پذيرند و از قدرت استدالل برخوردارند. مصيبت 
آموزش وپرورش، شعار دادن ها، كلى گويى ها و مسيرهاى از پيش 

تعيين شده است».

زلزله در تهران!
االن كه در حال نوشتن اين يادداشت هستم، شايعه ى وقوع 
زلزله در تهران، تا ساعاتى ديگر، قوت يافته است. حتى برخى 
از مردم از خانه هاى خود بيرون آمده و منتظرند كه زلزله بيايد! 
در خبرى خواندم، در پى پيش بينى زلزله ى قريب الوقوع تا روز 
يكشنبه ى آينده، حدود 70 درصد دانشجويان شهرستانى خوابگاه 
دانشگاه شريف، به نقل از دكتر رحيمى تبار عنوان كرده اند كه 
ــنبه هفدهم خردادماه، در 70  به احتمال 37 درصد، تا روز يكش
كيلومترى جنوب غربى شهر تهران، و به احتمال 63 درصد در 
استان سمنان، زلزله اى به وقوع خواهد پيوست و استاد نام برده، 
امتحانات خود را از روزهاى ياد شده به شهريور ماه موكول و 

اعالم كرده كه خود و خانواده اش به مسافرت مى روند.
دكتر رحيمى تبار، از دانشكده ى فيزيك شريف دكتراى خود 
ــت. او تنها در سه سال گذشته، بيش از ده مقاله در  را گرفته اس
مجالت بسيار معتبر فيزيك دنيا هم چون فيزيكال ريويولِتر چاپ 
كرده است. تخصص اصلى او در فيزيك ماده ى چگال، آشوب 
و فيزيك آمارى است. او سال ها در مركز تحقيقات فيزيك نظرى 
و رياضيات مشغول به تحقيق بوده است كه شايد آن را مى توان 

اشاره
امروزه بسیاری از ارتباطات علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... از طریق سایت ها و وبالگ ها برقرار می شود. 
در امر آموزش نیز این وسیله کاربرد فراوان یافته است. معلمان بسیاری نیز با راه اندازی سایت ها و وبالگ های 
مناسب، با دانش آموزان و همکاران خود ارتباط برقرار می کنند. در این بخش از محله، ما می کوشیم سایت ها و 

وبالگ های همکاران معلم را، با چاپ نمونه ای از محتوای آن ها، معرفی کنیم. پس نشانی سایت یا وبالگ  خود را 
برای ما بفرستید تا در صورت امکان در این صفحات انعکاس یابد.

moallem@ Roshdemag.ir :نشانی ما

️ ﹨︀ی ﹝︺﹙﹞︀ن︋و﹑گ ﹨︀  ︀ و︨ 

غالمرضا 
مدبرعزیزی

(١٣٣۵)
مربى موفق، مؤلف. خراسان 

جنوبى

دكترای فرهنگ و معارف اســالمی 
دارد و نخستین مسئول امور تربیتی، 
 پــس از تأســیس آن در ســال ۱۳۵۹ 
بوده است. ایشان طی خدمت خود، 
 تأثیرگــذاری اخالقی بســیار مؤثری 
بر دانش آموزان و همكاران داشــته 
و عملكــرد مثبت او زبان زد اســت. 
با توجــه به همین عملكــرد، بارها 
به عنوان معلم و مــدرس نمونه،  از 
جمله در سطح كشور،  معرفی شده 
است. تألیفات ایشان عبارت ا ست از: 
شاعر آسمانی،  عرفان صدرالمتألهین، 
 حكمت های حــج، مدیریت قرآنی، 

 عرفان ابراهیم خلیل و ناله ی عشق.
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معتبرترين مركز غير دانشگاهى كشور ناميد. دكتر رحيمى تبار در 
مقاله هاى اخير خود روشى ارائه داده است در كشف عالئم در 
ً  او از همين روش  امواجى كه به ظاهر نوفه به نظر مى رسند. ظاهرا
ــتفاده  براى پيش بينى چند زلزله در دقايق كوتاهى قبل از آن اس
ــت. اما از آن جايى كه اين كار هنوز در جايى به چاپ  كرده اس
ــتى يا دقت آن نمى توان قضاوتى كرد.  ــيده، در مورد درس نرس
از طرفى، رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله، اعالم كرد كه پيش بينى وقوع زلزله در روزهاى آينده در 

تهران، پايه و اساس علمى ندارد و فقط يك شايعه است.
ــول آقاى دكتر  ــب از ق ــاعت 21 امش هم چنين در خبر س
ــگاه  ــد كه پروژه ى پيش بينى زلزله در دانش منصورى گفته ش
شريف، در مرحله ى آزمايش است و هنوز قطعى نشده است! 
ــان هم گفته ى رييس پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و  ايش

مهندسى زلزله را تأييد كردند. نظر شما چيست؟
ــناس گروه فيزيك دفتر  ــى بروجنى، كارش * روح اهللا خليل
ــانى سايت او:  ــت. نش ــى اس برنامه ريزى و تأليف كتب درس

WWW.Avang.org

وجه تسمیهوجه تسمیه
تيمور رضايى*
1. موسى: «مو» در لغت عبرى به معنى «آب» و «سا» به معناى 
ــت. چون فرعون موسى را در حالى كه در جعبه اى  درخت اس

ميان آب و درخت بود، گرفت، به او موسى مى گويند.
ــيح مى گويند  ــى(ع) مس ــل اين كه به حضرت عيس 2. دلي
ــت؟ چند قول است از جمله: الف) لسياحت فى االرض:  چيس
ــاد و هدايت مردم در زمين سياحت مى كرد؛ 2.  چون براى ارش
چون هر صاحب مرض را مسح مى كرد، شفا مى يافت. مسيح 
در لغت به معناى مسح كننده، مسح شده؛ كسى كه پليدى هاى 

روحى و جسمى او با مسح الهى از ميان رفته است.
3. چرا به دعاى جوشن كبير، جوشن مى گويند؟ چون روايت 
است كه پيامبر خدا(ص) در يكى از غزوات، در حالى كه بر تن 
شريفشان جوشن (لباس جنگى) سنگينى بودـ  به قدرى سنگين 
كه بدن مباركشان را به درد آورده بودـ  جبرييل نازل شد و فرمود 

اين جوشن را از تن درآور و به جاى آن، اين دعا را بخوان كه 
ــت هم براى تو و هم براى امت تو. پس چون اين دعا  امان اس
عوض آن جوشن پيامبر آمده است، به دعاى جوشن معروف 

گرديده است.
ــت؟ حضرت  ــه به «مِنا» منا مى گويند، چيس 4. دليل اين ك
ابى عبداهللا فرمود: «جبرئيل در اين سرزمين، نزد حضرت ابراهيم 
ــد و به آن جناب عرض كرد، اى ابراهيم، «تمنا» و آرزو كن!  آم

پس مردم آن سرزمين را مِنا ناميدند.»
5. چرا محرم را ُمحّرم گفته اند: زيرا اعراب در اين ماه جنگ 

كردن را حرام مى دانستند. محّرم يعنى حرام شده.
6. دليل ناميدن بعد از ظهر به «عصر» چيست؟ عصر (ريشه ى 
عصاره) به معنى فشردن است و چون برنامه ها و كارهاى روزانه 

در آن وقت فشرده و پيچيده مى شود، به آن عصر مى گويند.
7. بقره: اصل اين كلمه «بقر» به معنى شكافتن است و گاو را از 

اين جهت بقره ناميدند كه زمين را براى كشاورزى مى شكافد.
8. قرض: قرض در اصل به معنى بريدن و قطع كردن است. 
چون انسان، موقع قرض دادن مقدارى از مال خود را از ثروت 

خويش قطع مى كند، به آن قرض مى گويند.
ــتگويى) است و  ــتى و راس 9. صدقه: صدقه از صدق (راس

كریم محمود 
حقیقی
(١٣٠۴) 

معلم و مربى نوجوانان. شيراز

در شــیراز به دنیا آمد. در هجده 
ســالگی، کتاب «طوفان عشق» را 
در موضوع عبــور از َمجاز و روی 
آوردن به حقیقت نگاشــت. بیش 
از چهــل ســال، جلســات هفتگی 
بــرای جوانــان و شــیفتگان علوم 
تشــكیل مــی داد. پــس از تألیف 
«فروغ دانش در قرآن و حدیث»، 
«تخّلــی» را در «آداب و منــازِل 
توجــه» نوشــت، «تزّكــی» را در 
تزكیــه ی نفس از صفــات ذمیمه، 
«تحّلــی» را در آراســتن دل بــه 
صفــات حمیده و «تجّلــی» را در 
عرفان ناب. از دیگر آثار او، فریاد 
جرس، تازیانه های سلوك و از خاك 

تا افالك را باید نام برد.
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چون اين عالمت راستگويى انسان مؤمن به خدا و قيامت است، 
به آن صدقه مى گويند.

10. عقد: عقد به معنى گره زدن است و چون در عقد، ازدواج 
داماد و عروس به هم گره مى خورد، به آن عقد مى گويند.

ــت و  ــد و نمو و طهارت اس 11. زكات: زكات به معنى رش
چون دادن مقدارى از مال به عنوان زكات، باعث رشد و نمو و 

طهارت و پاكيزگى مى شود، به آن زكات مى گويند.
ــه ى «َرْمْض» به معنى سوزاندن  12. رمضان: رمضان از ريش
ــان سوزانده  ــت؛ از آن جهت كه در ماه رمضان، گناهان انس اس

مى شود.

ــت و در  ــى اس ــور رضايى دبير زبان و ادبيات فارس * تيم
زرين شهر اصفهان (چرمهين) خدمت مى كند. نشانى وبالگ او:

Golestan45.blogfa.com

لبنان آن گونه که من دیده ام نه آن گونه که...لبنان آن گونه که من دیده ام نه آن گونه که...
سيدحسين رضوى*

ــور لبنان داريم، تصور ناقص  ــورى كه ما ايرانيان از كش تص
ــت. از نظر بعضى ها، لبنان مترادف با كشور  و بعضًا  غلطى اس
ــت كه اگر كمك ها و دلسوزى هاى  جنگ زده و مخروبه اى اس
ــايد بعضى ها هم، فرقى  ما ايرانيان نبود، االن لبنانى هم نبود!! ش
بين لبنان و فلسطين نگذارند و آن ها را يكى بدانند! اين ها همه 
برداشت ها و تصورات غلطى است كه ما تحت تأثير تبليغات و 
اخبار رسانه ها در ذهنمان شكل گرفته است؛ و من اين را جفاى 
بزرگى به كشور متمدن لبنان مى دانم كه سابقه ى درخشانى در 
علم، فرهنگ و هنر دارد. لبنانى كه من ديده ام و تجربه كرده ام، 
در بسيارى از زمينه ها از كشور همسايه اش يعنى سوريه مدرن تر 
و امروزى تر است و مردمانش از اختالف سطح فرهنگى بااليى 
ــوريه برخوردارند. اكنون لبنان با  ــبت به فرهنگ مردمان س نس
مقاومت دليرانه ى حزب اهللا، ششمين جنگ خود  را با اسرائيل، 
پيروزمندانه پشت سر گذاشته است. در اين چند مدت نيز، فضاى 
ــورمان متأثر از تحوالت لبنان بوده است. در اين  رسانه اى كش
حال وهوا، براى آشنايى بيشتر با اين كشور كه سوييس خاورميانه 
نامش نهاده اند بد نيست از منظرى ديگر نگاهى بيندازيم به لبنان 

عزيز كه اين روزها دوست داشتنى تر از پيش شده است!!

ـ لبنان كوچك ترين كشور خاورميانه بعد از بحرين است كه 
با مساحت 10452 كيلومتر مربع در امتداد درياى زيباى مديترانه 
ــده است. كشورى به طول و عرض 272 كيلومتر در  كشيده ش
ــر كه مى  توان در عرض يك روز، طول و عرض آن  45 كيلومت
را پيمود. لبنان شش استان دارد: «بيروت، بقاع، شمال، جنوب، 

جبل، نبطيه».
ــى و 17 فرقه ى دينى در لبنان به رسميت  ـ 30 حزب سياس
شناخته شده اند كه عبارت اند از 5 فرقه ى اسالمى (شامل سنى، 
شيعه، ُدروزى، علوى و اسماعيلى)، 11 فرقه ى مسيحى (مارونى، 
ارتدوكس، پروتستان، كاتوليك، ارمنى و...) و فرقه ى كم جمعيت 

يهوديان.
ـ در سال 2006 جمعيت لبنان 3874050 نفر بوده است. 

ـ 39درصد مردم لبنان پيرو دين مسيحيت اند. رييس جمهور 
ــيحيان انتخاب مى شود؛ نخست وزير به  از طايفه ى مارونى مس
وسيله ى رييس جمهور از ميان سنى ها و رييس مجلس از ميان 

شيعيان انتخاب مى شود.
ــون دينى در لبنان وجود  ــا وجود اين كه فرقه هاى گوناگ ـ ب
ــالمت آميزى، ميان پيروان آن ها با احترام  دارند، اما زندگى مس
ــت. در تأييد اين  متقابل به دين و عقايد يكديگر در جريان اس
نكته، خود در ايام عاشوراى گذشته شاهد بودم كه در قسمت 
مسيحى نشين، جشن «عيد مارمارون» برگزار مى شد و در همان 
زمان، در منطقه ى شيعه نشين ضاحيه، مراسم تاسوعاى حسينى 
برقرار بود. يا مراسم پيمان اتحاد سيدحسن نصراهللا با ميشل عون 
در يكى از كليساهاى بيروت برگزار شد. از اين نمونه ها در لبنان 

زياد به چشم مى خورد.
ــت بدانيد كه چندين برابر جمعيت فعلى لبنان  ـ جالب اس
ــر جهان  يعنى 10 تا 14 ميليون نفر لبنانى ديگر نيز در سرتاس
پراكنده شده اند. جالب تر اين كه لبنانى هاى مقيم خارج بر خالف 
ــان  ــرمايه ها و ثروت  هاى خود را به داخل كشورش ايرانيان، س
منتقل و سرمايه گذارى مى كنند و اين موجبات رشد و شكوفايى 

اقتصاد لبنان در سال هاى اخير شده است.
ـ بيروت پايتخت لبنان، به واسطه ى معمارى به كار رفته در 
ــازى اش، به پاريس خاورميانه معروف شده است. اين  شهرس
شهر قريب به 5/1ميليون نفر را در خود جاى داده است و اين 

سیده جمیله 
مدرسی سریزدی

(1341)
مدرس،  مؤسس، مدير نمونه. 

يزد
دارای مدرك كارشناسی ارشد مدیریت 
آموزشی با درجه ی ممتاز است و طی 
دو ســال، به ترتیب بــه عنوان مدیر 
نمونه ی كشــوری و مدرس نمونه ی 
كشوری برگزیده شــده است. خانم 
مدرســی به مدت پنج سال معاونت 
پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی 
اســتان را به عهده داشت و طی این 
مدت،  گام های مؤثری در ارتقای علمی 
معلمان یزد برداشت و رتبه ی استان 
را از ۲۸ به رتبه ی ۵ در كشور رساند. 
خدمات ایشان در زمینه ی مدیریت بر 
آموزشكده ی فنی و حرفه ای حضرت 
رقیه،  گسترش دوره های ICDL،IT و 
تأسیس انجمن های علمی آموزشی 
و ایجاد پارك علمی برای اســتان نیز 

چشم گیر است.
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برابر با 70 درصد جمعيت شهرى اين كشور مى باشد. (دمشق 
امروزى با آن سابقه ى تاريخى خود، در برابر بيروت، هم چون 

دهكده اى محسوب مى شود!)
ــات دنياى عرب را توليد  ــان به تنهايى نيمى از مطبوع ـ لبن
ــن روزنامه هاى عرب روزنامه هاى لبنانى  مى كند و معروف تري
ــور از راه صدور  ــهمى از درامد صادرات اين كش ــتند. س هس

مطبوعات حاصل مى شود.
ــهور است و عواملى  ـ لبنان به چاپ خانه ى خاورميانه مش
چون آزادى، فرهنگ، سرمايه و كيفيت ممتاز چاپ، باعث شده 
لبنان در صنعت «چاپ و نشر» كتاب، در دنياى عرب موقعيت 

ممتازى داشته باشد.
ـ لبنان مركز بانك دارى خاورميانه است. اين را مقايسه كنيد با 
كشور سوريه كه تاكنون فاقد بانك دارى نوين بوده و تنها نزديك 
به يك سال است كه به فعاليت بانك هاى خصوصى، اجازه  داده 
است. حضور ايران در سيستم بانكى لبنان با تأسيس دو شعبه ى 

بانك صادرات در بيروت محقق شده است.
ـ تقريباً 60 درصد مدارس لبنان به صورت خصوصى اداره 
مى شوند. بعضى از اين مدارس، با جديدترين متد و سيستم هاى 
ــغول اند. بعضى از  آموزش اروپايى و آمريكايى به فعاليت مش
مدارس خصوصى اين كشور قدمتى بيش از يك قرن دارند. از 
جمله ى اين مدارس، مدرسه ى بين المللى شويفات را مى  توان 
نام برد كه با داشتن 33000 دانش آموز در 15 كشور شعبه دارد 
ــتمين سالگرد تأسيس خود را جشن  و چندى پيش صدوبيس
ــر مجموعه ى  ــج) از مدارس زي ــت. مدارس المهدى (ع گرف

ــيعيان اند  حزب اهللا نيز نمونه ى موفقى از مدارس خصوصى ش
كه كارنامه ى موفقى را تاكنون داشته اند و دانش آموزان زيادى را 
تحت پوشش خود دارند. آدرس سايت مدارس المهدى چنين 

www.almahdischools.org :است
ــت، اما عمالً  زبان فرانسوى،  ــمى لبنان عربى اس ـ زبان رس
ــمى دوم اين كشور محسوب مى شود. كمتر لبنانى اى  زبان رس
مى توان يافت كه به غير از عربى به زبان هاى فرانسوى، انگليسى 
يا اسپانيولى مسلط نباشد. و علت اين امر به سيستم آموزشى اين 

كشور برمى گردد.
ــگاه و مؤسسه ى آموزش عالى دارد كه از   ـ لبنان پانزده دانش
اين ميان، هفت دانشگاه و مؤسسه  انگليسى زبان، چهار دانشگاه 
فرانسوى زبان، يك دانشگاه ارمنى زبان و بقيه، دانشگاه هاى عربى 

هستند.
ــگاه آمريكايى بيروت با قدمتى نزديك به 140 سال،  ـ دانش
به عنوان قديمى ترين دانشگاه خاورميانه شناخه مى شود (اين را 
مقايسه كنيد با قدمت دانشگاه تهران كه تنها 72 سال مى باشد).

ـ تعطيل رسمى هفتگى در لبنان يكشنبه است و تعطيالت 
ــاالنه در اين كشور به مراتب كمتر از ايران و سوريه  رسمى س

است (8 روز در سال).
ـ ده ها شبكه ى راديويى، تلويزيونى و ماهواره اى خصوصى 
ــور فعاليت مى كنند كه بعضاً از بهترين هاى دنياى  در اين كش
عرب مى باشند. شبكه هاى ماهواره اى المنار، ال بى سى، المستقبل، 

نيو تى وى و... از اين جمله اند. 1385/5/28
ــين رضوى دبير است و در يزد خدمت مى كند.  * سيدحس
او سال هايى را در سوريه به عنوان معلم اعزامى از ايران خدمت 

abrazavi.blogfa.com :محمد حسین كرده است: نشانى او
مردانی نوكنده

(١٣۵١) 
دبير فلسفه و منطق، مؤلف، 
معلم نمونه. استان گلستان

در شهرســتان گرگان بــه تدریس 
مــدرك  دارای  دارد.  اشــتغال 
و  فلســفه  ارشــد  كارشناســی 
دانشجوی دكترای این رشته است. 
تاكنون شــش كتاب و ده ها مقاله 
نوشته است و دو بار (سال های ۸۵ 
و ۸۹) معلم نمونه ی كشوری شده 
است. موفقیت های دیگری نیز در 
فعالیت های فرهنگی، جشنواره ها 

و همایش ها داشته است.
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نوشته ی ادگار بلدسو
ترجمه ی ماندانا محسنی

سال 1933 بود. كار نيمه وقتى داشتم كه آن را هم از دست 
داده بودم و ديگر نمى توانستم در خرج و مخارج خانه، كمكى 
ــم. مادرم براى مردم خياطى مى كرد و لباس مى دوخت و  باش
درامدمان فقط از همين راه تأمين مى شد تا اين كه او هم براى 
ــد كه قادر به انجام هيچ كارى  چندين هفته طورى مريض ش

نبود.
از طرف شركت برق آمدند و برق خانه را قطع كردند، چرا 
كه نتوانسته بوديم صورت حساب آن را پرداخت كنيم. بعد از 
ــركت گاز، گاز را و اداره ى آب هم  آن هم، به همين دليل، ش
آب خانه را قطع كردند. اما سازمان بهداشت و درمان، اداره ى 
آب را وادار كرد به خاطر رعايت اصول بهداشتى، آب خانه مان 
را دوباره وصل كنند. توى كابينت هاى آشپزخانه هيچ چيز پيدا 
نمى شد و فقط خوش بختانه پشت خانه مان باغچه اى داشتيم كه 
در آن مى توانستيم سبزى كارى كنيم و همان سبزيجات را بپزيم 
و بخوريم. روزى خواهر كوچك ترم سرآسيمه و هيجان زده از 
مدرسه به خانه آمد و تندتند و با اشتياق فراوان گفت: «مامان! ما 
بايد فردا براى مردم فقير، با خودمون يه چيزى ببريم مدرسه.» 
مادرم كه اصًال انتظار شنيدن چنين جمله اى را نداشت، فورى 
از دهانش پريد كه: «مگه فقيرتر از ما هم كسى هست؟ من كه 

هيچ كس را سراغ ندارم.»
ــان مادربزرگم كه آن موقع او هم با ما زندگى مى كرد،  ناگه
ــازوى مادرم را گرفت و اخم كرد و گفت: «هيس اِوا، اگه تو  ب
بخواى به اين بچه تو اين سن و سال اين طورى حالى كنى كه 
جزو آدم هاى فقيره، مطمئن باش تا آخر عمرش با همين فكر 
بزرگ مى شه و زندگى مى كنه. يه شيشه از مرباهايى كه درست 

كرده بودم باقى مونده. مى تونه همون رو ببره.»
مادر بزرگم يك مقدار كاغذ رنگى و يك تكه روبان صورتى 
پيدا كرد و با آن ها آخرين شيشه ى مربا را كادو كرد و روز بعد 
خواهر كوچولويم با خوش حالى و غرور فراوان، راهى مدرسه 

شد تا براى فقرا هديه ببرد.
بعد از آن، هرگاه مشكلى براى مردم پيش مى آمد، خواهرم 
ــرد كه خودش بايد  ــور خيلى طبيعى و جدى، فكر مى ك به ط

بخشى از راه حل آن مشكل باشد.
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عبدالكریم 
مشایخی 

(١٣٣۴)
دبير تاريخ، مؤلف. بوشهر

از دبیران تاریخ در بوشــهر است. با 
شادروان سید محمد حسن نبوی، بنیاد 
ایران شناسی شعبه ی بوشهر را تأسیس 
كــرد و اكنــون نیــز آن را مدیریت 
می كند. دارای تألیفات متعددی است؛ 
ازجمله: مدرسه ی ســعادت بوشهر 
از چنــد زاویــه، بوشــهر در انقالب 
آموزش وپرورش  تاریخ  مشروطیت، 
بوشــهر، گردآوری مجموعه مقاالت 
ســیراف،  بین المللــی  كنگــره ی 
خلیج فارس و بوشــهر، زندگی نامه ی 
آیت الله سید عبدالله بالدی، و میرزا 

حسین خان سپهساالر.

︀﹨ ️︀ ﹊ دا︨︐︀ن ﹨︀ و
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آن چه 
برای روح یك 
شخص، درست و به حق 
است، شاید برای دیگری نباشد.

شما ممكن است به اصرار خود، 
كاری انجام دهید كه در نظر 
دیگران عجیب و غیرعادی باشد.
الین كری

︡؟ ﹠︐︧ا ﹩﹞  ︀ ︖﹋ ﹩︀ ︀ی در ︣ی ﹨ نوشته ی : رابرت فالوم︎
ترجمه ی ماندانا محسنی

با هشتاد بچه ى هفت تا ده ساله تنها مانده بودم تا بازى كنيم. مسئوليت  همه شان با من بود و پدر و مادرها كامالً در مرخصى به سر 
مى بردند. بچه ها را در سالن اجتماعات كليسا جمع كردم و نحوه ى بازى را برايشان توضيح دادم؛ بازى غول ها، جادوگرها و كوتوله ها؛ 
چيزى شبيه بازى سنگ، كاغذ، قيچى؛ البته در مقياسى بزرگ تر و مستلزم تصميم گيرى هايى متفكرانه تر. هدف اصلى اين بازى، سروصدا 

راه انداختن و دويدن و دنبال هم كردن است تا جايى كه كسى نداند كى كجا رفته و كى برنده شده.
نه اين كه نظم دادن به اين همه بچه مدرسه اى شيطان و بازى گوش، تقسيم بندى آن ها و توضيح مقدمات 

بازى و رسيدن به يك اتفاق نظر و يكدستى در گروه ها، هنر و فضيلتى باشد، اما ما همه ى اين كارها 
را به بهترين شكل انجام داديم و آماده ى شروع بازى شديم.

ــيد. من فرياد  ــاال گرفت كه به مرحله اى بحرانى رس ــان بازى به قدرى ب هيج
ــيدم: «بچه ها! حاال بايد انتخاب كنيد يك غول هستيد يا يك جادوگر يا  كش

يك كوتوله.»
در همين هنگام، در ميان ازدحام ديوانه وار بچه ها، زمزمه اى ضعيف 

ــلوارم به زحمت  ــاس كردم پاچه ى ش ــم خورد و احس به گوش
ــيده مى شود. بچه ى كوچكى كنار پايم ايستاده بود و باال را  كش

نگاه مى كرد. با صدايى نگران پرسيد: «پرى هاى دريايى كجا 
مى ايستند؟ پرى هاى دريايى كجا مى ايستند؟»

با يك مكث طوالنى خيلى طوالنى، گفتم: «پرى هاى 
دريايى كجا مى ايستند!؟»

ـ بله، مى دونيد، من يك پرى دريايى هستم.
ـ اما موجوداتى به عنوان پرى هاى دريايى وجود 

ندارند.
ـ اوه چرا، وجود دارند، من يكى از اون ها هستم.
ــول بودن، جادوگر بودن يا كوتوله بودن  او با غ
ــوع خودش  ــته و ن ــى برقرار نمى كرد. دس ارتباط
ـ و اصالً هم دلش  ــى  ـ پرى  درياي ــناخت  را مى ش
ــد. به همين دليل،  ــت بازى را ترك كن نمى خواس
ــتاد كه قرار بود بازنده هاى  رفت كنار ديوارى ايس
بازى آن جا بايستند. منتظر شد تا در موقعيتى مناسب، 
در بازى شركت كند. جايى كه پرى هاى دريايى هم 

مى توانستند هماهنگ با مجموعه ى بازى، حضور داشته 
باشند، بدون اين كه هويتشان زير سؤال برود يا از ارزش 

و اعتبارشان كم شود. او به طرزى عادى و درست، فرض 
كرده بود براى پرى هاى دريايى هم بايد جايى وجود داشته 
باشد؛ كه اى كاش من هم در آن لحظه آن جا را مى شناختم.

اما به راستى پرى هاى دريايى كجا مى ايستند؟ همه ى پرى هاى 
دريايى، همه ى آن هايى كه به نوعى متفاوت اند،  فراتر از معيارهاى 

روزمره اند، در چارچوب ها نمى گنجند و جايگاه هاى حاضر و آماده و 
در دست رس را نمى پذيرند.

ــه، جامعه يا جهانى را  ــؤال پاسخ دهيد، آن گاه مى توانيد مدرس به اين س
براساس آن بنا كنيد.

پاسخ من در آن لحظه چه بود؟ گاهى اوقات من حرف راست را مى زنم. «پرى دريايى 
درست اين جا مى ايستد. كنار پادشاه دريا!» بله، درست اين جا، در كنار حماقت پادشاه. منظورم 

خودم بود.
ــت يكديگر مى ايستيم و شاهد از راه رسيدن مهيب و سرسام آور غول ها، جادوگرها و  ــت در دس بله، ما آن جا دس

كوتوله ها هستيم كه چگونه وحشيانه آشفتگى و به هم ريختگى را بر سرمان آوار مى كنند.
به هر حال، اين حقيقت ندارد كه پرى هاى دريايى وجود ندارند. دست كم خود من يكى از آن ها را مى شناسم. دستش را در دستم 

گرفته ام.

یب یر جیبو ن ر ی
الین كریی

ز
اال را

جا

 

هاى 
يارهاى 

ر و آماده و 

علی مشاهیری 
(١٣٢۵)

دبير فيزيك، مدير، مؤسس، 
مدرس. يزد

وی از چهره های فرهنگی با سابقه ی 
یزد اســت. به ویژه پــس از انقالب، 
منشأ خدمات متعددی به آموزش و 

پرورش استان بوده است. 
بخشــی از كارنامــه ی او: مدیــر كل 
آمــوزش و پرورش به مدت ۷ ســال، 
 رئیس تربیت معلم شــهید پاك نژاد، 
تأســیس درمانگاه فرهنگیــان یزد، 
تأســیس مركز آموزشــی و رفاهی 
فرهنگیان یزد در مشــهد، تشــكیل 
ســتاد ایتام در آمــوزش و پرورش به 
منظور نظارت بر تحصیل و مســائل 
فرهنگی دانش آموزان یتیم. ایشــان 
هم چنین تحقیقی انجام داده اســت 
با عنوان «میزان تأثیر تثبیت مدیریت 
دبیرســتان های یــزد در موفقیــت 

دانش آموزان.»
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ــنديده، يا اين كه  ــم بوده، يا خودش بعضى از كارها را نمى پس ك
ــاعت هاى آن ها طورى بوده كه بايد بچه را براى مدت زيادى  س

تنها مى گذاشته و اين غير ممكن است.
داستان زندگى سندى در آمريكا،  موضوعى غير عادى نيست.
بسيارى از پدرها و مادرهاى تنها و خيلى از سال خورده ترها با اين 
ساختار اقتصادى كشور، دست و پنجه نرم مى كنند؛ ساختارى با 
شكافى عظيم ميان حقيقتاً خودكفا بودن يا بودنى آن قدر ضعيف و 

ورشكسته كه به شدت به كمك هاى دولت نيازمند باشى.
ــاوت مى كند، نوع نگاه او  ــندى را از ديگران متف اما آن چه س
ـ لبخندى خالصانه  به زندگى است. او در حالى كه لبخند مى زد
ــادى ندارم يا بهتر  ــن گفت: «من چيز خيلى زي ـ به م ــى  و واقع
ــت بگويم رؤياى آمريكايى ندارم.» پرسيدم: «اين تو را اذيت  اس

نمى كند؟» 
ــن و سال  ـ گاهى اوقات وقت هايى كه دختر بچه هاى هم س
ــنگ مى پوشند،  دختر خودم را مى بينم كه لباس هاى خيلى قش
ــباب بازى هاى زيادى دارند، سوار ماشين هاى لوكس هستند  اس
يا در خانه هاى خيلى زيبا زندگى مى كنند، احساس خوبى ندارم. 
خب به اين دليل كه فكر مى كنم همه ى مادرها و پدرها همواره 

بهترين چيزها را براى بچه هايشان مى خواهند.
ـ اما تو آدم تلخ و ناراحتى به نظر نمى رسى؟

ـ براى چى ناراحت باشم؟ ما در وضعى نيستيم كه بخواهيم 
از گرسنگى بميريم يا از سرما يخ بزنيم و من آن چه را كه واقعاً در 

زندگى مهم است، به دست آورده ام.
ـ و آن چيست؟

ـ به نظر من اين اهميتى ندارد كه شما چه قدر پول در  مى آوريد 
يا چه قدر خرج مى كنيد يا چه  چيزهاى مادى اى  داريد يا نداريد. 
براى اين كه در حقيقت فقط سه چيز است كه شما مى توانيد در 

زندگى نگه داريد.
ـ منظورت از «نگه داشتن» چيست؟

ــما  ــت كه هيچ كس نمى تواند آن ها را از ش ـ منظورم اين اس
بگيرد.

ـ و آن ها چه هستند؟
ـ يك: تجربه هايتان؛ دو: دوستان واقعى تان؛ سه: آن چه كه رفته 

... ︉ ︠
︤ی را  ﹫ ﹤ ﹢︑
︣ورا﹡﹩؟ ︎ ﹩﹞
نویسنده: فیلیپ چارد
ترجمه ی ماندانا محسنی

سندى در يك آپارتمان بسيار كوچك زندگى مى كند؛ آن قدر 
كوچك كه وقتى از خريد به خانه بر مى گردد، كلى دردسر مى كشد 
تا آن ها را جابه جا كند. او نه تنها به عنوان يك خبرنگار آزاد زحمت 
زيادى مى كشد تا مايحتاج خود و دختر چهار ساله اش را تأمين 
ــد انجام مى دهد. از زمانى كه  كند، بلكه هر كار ديگرى هم برس
ــابقش در بزرگراهى ناشناخته ناپديد شده بود، مدت  همسر س

زيادى مى گذشت و بعد از آن هم ديگرى خبرى از او نشد.
گاهى اوقات، و نه هميشه، اتومبيل سندى به اين نتيجه مى رسد 
كه به يك روز مرخصى نياز دارد و از جايش تكان نمى خورد.  اين 
به معنى با دوچرخه رفتن (در صورت امكان) يا پياده رفتن است. 
ــن مواردى كه آمريكايى ها آ ن ها را براى بقاى زندگى  مهم تري
بسيار مورد توجه قرار مى دهند، عبارت اند از: تلويزيون، مايكروويو 
و كفش هاى تنيس گران قيمت. اما كه اين ها در فهرست خريد 

سندى، حتى به عنوان «شايد يك روز» هم، نمى گنجد. 
تغذيه ى مناسب، لباس گرم، يك آپارتمان قابل قبول، پرداخت 
شهريه ى مدرسه و تهيه ى كتاب هاى درسى دخترش، مراقبت هاى 
ضرورى پزشكى و گاه رفتن به سينما و دريافت مقدار كمى پول 
ــندى  ــتند كه براى زندگى س به عنوان مقررى، تمام آن چه هس

كفايت مى كنند.
ــندى به هر درى كه مى توانست  زد تا شايد كارى مناسب  س
و آبرومند پيدا كند، اما هميشه چيزهايى وجود دارد كه با شرايط 
ــابقه و تجربه اش در زمينه ى آن كارها  او جور در نمى آيد، يا س

عبداحلسین 
مصحفی
(١٣٠۵) 

بنیان گذار مجله ی ریاضی 
یكان. یزد

در ســال ۱۳۴۲ در تهــران مجله ی 
ریاضــی یــكان را تأســیس كــرد 
كــه بهتریــن مجله در نــوع خود 
بــود. وی كتاب هــای مختلفی نیز 
تألیــف كــرده اســت: بازآموزی 
و بازشــناخت هندســه، مســائل 
دبیرستان های  ریاضی  محاســبات 
مختلــف  روش هــای  آمریــكا، 
محاســبه ی جذر، داستان واره های 
پــرورش  و  كــردن  رام  ریاضــی، 
مسئله های ریاضی. در سال ۱۳۸۶، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
دكتــرای ریاضــی افتخــاری به او 

اعطا کرد.
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رفته در درونتان رشد مى كند.
ــندى اين جمالت را بدون هيچ ترديدى بيان كرد. براى او  س
تجربيات با معيارى هايى پر تجمل و با شكوه معنى نمى شدند، 
ــادگى لحظاتى بودند كه با دخترش سپرى مى شدند؛  بلكه به س
پياده روى در جنگل، دراز كشيدن زير سايه ى يك درخت، گوش 

دادن به موسيقى، يك دوش آب گرم يا پختن نان.
تعريف سندى از دوستان نيز بسيار گرم و صميمانه است. او 
توضيح مى دهد: «دوستان واقعى كسانى هستند كه هرگز از قلب 
شما بيرون نمى روند. حتى اگر براى مدتى هم از زندگى تان بيرون 
باشند، حتى پس از سال ها دورى از يكديگر نيز اين رابطه از همان 
جايى كه قطع شده بود، دوباره تجديد مى شود. و حتى اگر هر يك 

از آن ها نيز فوت كنند، هرگز در قلبتان نمى ميرند.»
ــان مى پرورانيم، گفت: «اين  ــاط با آن چه در درونم او در ارتب
بستگى به خود هر كسى دارد. اين طور نيست؟ من تلخ كامى يا غم 
و اندوه را در خودم نمى پرورانم، اگر مى خواستم، مى توانستم اين 

كار را بكنم، ولى ترجيح مى دهم نكنم.»
پرسيدم: «خب تو چه چيزى را در درونت مى پرورى؟»

اسفندیار 
معتمدی
(١٣١٧)  

دبير فيزيك، مؤلف، پژوهشگر. 
تهران

در لنجان اصفهان متولد شد. پس از 
تحصیالت متوسطه به تهران رفت و 
از دانش ســرای عالی لیسانس فیزیك 
گرفت. ســال هایی را در شــهرضا و 
اصفهان تدریس كرد. در ســال ۱۳۵۳ 
در تهران، كارشناســی ارشد گرفت و 
در سازمان كتاب های درسی ایران به 
كار ادامه داد. از ایشــان تاكنون بیش 
از ۷۰ جلد كتاب درسی و غیردرسی 

منتشر شده است.

وى
موس

ثم 
د مي

 سي
زى:

 سا
وير

تص

سندى سرشار از عشق و صميميت، براى لحظه اى به دخترش 
ــمانى درخشان و با  ــد و دوباره به من رو كرد. او با چش خيره ش
نگاهى حاكى از حق شناسى و سرزندگى به دخترش اشاره كرد: 

«من اين را مى پرورانم.»
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اگر به پنجاه سال پيش برگرديم، در زمانى قرار مى گيريم كه 
نخستين خطوط اتوبوس رانى آبادان كار خود را در سطح شهر 

آغاز كردند.
چيزى كه باور كردنش در حال حاضر براى همگان مشكل 
است، شكل و شمايل فيزيكى اتوبوس ها بود. براساس سندى 
كه در دست داريم، اتاقك مسافران به يك «تريلر» وصل مى شد. 

تريلر بود كه در واقع اتوبوس را به دنبال خود مى كشيد.
اتوبوس يا اتاقك مسافران، به وسيله ى شاگرد راننده كنترل 
ــيد، شاگرد  ــتگاه مى رس ــد. هنگامى كه اتوبوس به ايس مى ش
ــافران را در پياده كردن از  برمى خاست، در را مى گشود و مس

اتوبوس كمك مى كرد.

ــافران از انتهاى اتوبوس خارج مى شدند. بدين منظور،  مس
پله هايى در انتهاى اتوبوس تعبيه شده بود كه مسافران به كمك 

آن ها خود را به كف زمين مى رساندند.
ــد؛ به طورى  ــا، تغييراتى در محل در اتوبوس داده ش بعده
كه از انتهاى اتوبوس، به طرف سمت راست آن كه ُمشرف به 

پياده رو بود، تغيير موقعيت داد.
* * *

بليط خطوط اتوبوس رانى، يك ريالى بود. رنگ آن سبزروشن 
بود و اين عبارت روى آن به چشم مى خورد: 
ABADAN REFINERY (NIOC)

به معناى: پااليشگاه نفت آبادان.
 National Iran Oil ــف  مخف ــز  ني  NIOC ــارت  عب

Company و به معناى شركت ملى نفت ايران است.

* * *
ــيله ى  به اين اتوبوس ها «اتوبوْس تريلى» مى گفتند! اين وس
نقليه، وابسته به پااليشگاه بود كه صبح ها كاركنان پااليشگاه را 
سركار مى رساند و بعد از آن هم، خانواده هاى آنان را در سطح 
شهر جابه جا مى كرد. در شركت نفت، همه چيز به دو درجه ى 
كارگرى و كارمندى تقسيم مى شد؛ از سينما گرفته تا فروشگاه 

تعاونى تا مراكز فرهنگى تا باشگاه تا ...
«اتوبوْس تريلى»، از اين نظر، در تقسيم بندى كارگرى قرار 
ــوى كارفرمايانى آورده  مى گرفت. اين اتوبوس ها در ابتدا از س
ــدند كه قصد همكارى با پااليشگاه را داشتند. در آن موقع،  ش
ــركت نفت همه كاره بود. به عبارت ديگر، ما چيزى به نام  ش
ــتيم. اگر هم بود، كامًال تحت نظر نفت بود.  ــهردارى نداش ش
ــده روى بليط اتوبوس رانى هم، حكايت از  ــته ى درج ش نوش

همين ماجرا داشت.
رانندگان پايه يك، به محض اطالع از چنين طرحى، خود را 
به كارفرمايان وابسته به نفت معرفى مى كردند و در يك الين 

مشخص، سرگرم مسافركشى مى شدند.
اتوبوس هاى مسافركشى، كامًال بر دو نوع بودند: 

1. اتوبوس هاى شهرى كه در سطح شهر تردد مى كردند؛
2. اتوبوس هاى بين شهرى كه مسافران را از شهرى به شهر 
ديگر مى رساندند. به اين نوع اتوبوس ها، اتوبوس هاى بيابانى 

هم گفته مى شد.
ــهرى، به  ــت كه اتوبوس هاى درون ش نياز به يادآورى اس
اختصار، «شهرى» نيز خوانده مى شدند. دقيقاً مثل تهران قديم 
اين كه به تاكسى ها «راهى» مى گفتند. حتى در حال حاضر هم، اين  م

︀ری  روزی روز﹎
احمد كعبی فالحیه*

محمد تقی 
یان مغنّ
(١٣٣١) 

دبير شيمى. قزوين

ایشان در طول خدمت خود، منشأ 
اثر فــراوان در تدریس، مدیریت، 
و  وســایل  ســاخت  و  طراحــی 
ابزارهای آزمایشــگاهی، برگزاری 
نوشــتن  همایــش،  نمایشــگاه، 
مقــاالت علمی و دســتور كارهای 
آزمایشــگاهی بوده اســت. آقای 
محمــد تقی مغّنیان در ســال های 

اخیر بازنشسته شده است.

︀﹨ ﹤︋︣ ︠︀︵︣ات و ︑︖
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اصطالح، كم و بيش رايج است.
آن موقع ها نيز تقريباً همين طور بود. مسافرانى كه در اِستيشن 
ــتگاه، منتظر اتوبوس مى ماندند، به محض ديدن آن،  يعنى ايس
ــهرى اومد...  ــا صداى بلند به همديگر مژده مى دادند كه: «ش ب

شهرى اومد!»
ــهرى هاى آن موقع آبادان، شكل و شمايلى تقريباً مشخص  ش
داشتند. اتوبوس هاى قديمى را كه به ياد مى آوريد؟ غالباً پوزه داشتند. 
خود آبادانى ها به آن دماغ دار مى گفتند. البته اتوبوس هاى دماغ دار، 

نسل بعدى اتوبوس هاى اوليه بودند كه با تريلر حمل مى شدند.
ــاً دوج يا ليالند بود. بعدها چند  ــارك اين اتوبوس ها غالب م
ــنال هم به آن ها اضافه  مارك ديگر مثل پارك رويال و اينترنش

شد.
ــوفر  ــدن، يك ريال به ش ــوار ش ــافران براى هر بار س مس

مى پرداختند.
* * *

ــى، همه ى  ــط اتوبوس ران ــاح خ ــت افتت روزهاى نخس
اتوبوس ها دو رديف صندلى داشتند و جمعيت زيادى ناچار 
ــير را ايستاده طى كنند.  ــار اضافى، تمام مس بودند تحت فش
ــش ماه بعد)، يك رديف  در زمان نه چندان زيادى (مثًال ش
طولى از صندلى ها كامًال برداشته شد. با اين اتفاق، جمعيِت 

مسافران ايستاده به دو برابر رسيد.
اين ماجرا باعث شد كه مسافران بيشترى در اتوبوس تلنبار 

شوند و در نتيجه پول بيشترى به جيب شوفر سرازير شود.
ــه صندلى جلويى و عقبى  در بعضى از اتوبوس ها، دو س
از همان رديف باقى مانده را هم كنار گذاشتند؛ به طورى كه 
ــافران، فقط هفت هشت نفر جايى  از ميان تعداد موجود مس

براى نشستن داشتند و باقى همه سرپا طى طريق مى كردند!
ــرعت محدود اتوبوس ها و احتياط بيش از  با توجه به س
ــوفرها، مسافران ناچار بودند هميشه مقدارى تخمه و  حد ش
ــتنى» در جيب داشته باشند ... و صد البته پوسته ها و  «شكس

آشغال ها در كف اتوبوس تلنبار مى شد.
راننده هاى بى حوصله و شايد هم از خود راضى، معموالً 
ــيدند. البته  هفته اى يك بار جارويى به كف اتوبوس مى كش
ــده كه به پشت صندلى ها و كناره هاى  آدامس هاى جويده ش
ــده بود، منظره ى عمومى آن را كامل  ــبانده ش اتوبوس چس

مى كرد.
ــماهاى سمبوسه و پاكوره،  ته سيگارهاى جوراجور، مش
ــاندويچ و چيزهايى از اين قبيل،  كاغذهاى مچاله شده ى س
وضع منحصر به فردى براى اين اتوبوس ها ايجاد كرده بود.

ــته بود كه پرده ى پنجره ها يكى پس  پنج شش ماه نگذش
ــافران براى رهايى از تابش تند  ــان زد. مس از ديگرى غيبش
ــه ها  ــاب، كاغذهاى روزنامه را به كمك آدامس به شيش آفت
مى چسباندند و با بادبزن هاى دستى، خود را خنك مى كردند. 
اين بادبزن ها معموالً از برگ درخت خرما موسوم به َسَعف 

بافته مى شد.
ــوار اين  ــط آدميزاد نبود كه س ــب اين كه فق ــه ى جال نكت
اتوبوس ها مى شد، انواع ماكيان مانند مرغ، خروس، بوقلمون، 
ــتند،  كفتر و اردك، به راحتى مجوز ورود به اتوبوس  را داش
ــه صاحبان آن ها ملزم به پرداخت پول اضافى به  بدون اين ك

راننده باشند.
ــده هم جايى نزديك راننده بود. يعنى  محل اشياى گمش
ــر او (البته در اتوبوس هاى دماغ دار). در اين  تقريباً پشت س
ــمانى به  حالت، معموالً كيف يا كاله يا كفش بچه را با ريس
سقف مى بستند و همين طور آويزان نگاه مى داشتند. سرانجام 
مسافر مالْ باخته، وسيله ى خود را باز مى يافت و صلواتى از 
َسِر ُشكر مى فرستاد! ولى گاهى، معلق ماندن اشياى گمشده، 

تا هفته ها طول مى كشيد!
خدا نكند اتوبوسى دچار پنچرى يا خرابى موقت مى شد 

اين جا ديگر مسئله خيلى فرق مى كرد.
اگر اتوبوس در ابتداى مسير بود، پول مسافران، بازگشت 
ــير قرار داشت، نيمى از آن  ــد. اگر در وسط مس داده مى ش
پرداخت مى شد و نيمى ديگر در جيب راننده باقى مى ماند. 
ــط  ــتگاه جلوتر از وس ولى اگر... ولى اگر اتوبوس يك ايس
ــافران به هيچ وجه پرداخت  ــير خراب مى شد، پول مس مس
نمى شد ... و اين جا بود كه نزاع و مشاجرات باال مى گرفت 

و دستى باال مى رفت و ُمشتى جلو مى آمد و...
* * *

ــتى اتوبوس ها رفته رفته به جايى رسيد  وضعيت بهداش
ــدن، خدا را ده مرتبه شكر  ــافران به محض پياده ش كه مس
مى گفتند. همه به اين باور رسيده بودند كه اين «شهرى»ها، 

گداخانه هاى متحركى بيش نيستند.
كم كم اين اصطالح تغيير كرد و به صورت «شهرى گدا» 
ــهرى داغون كه فقط به درد گداها  در آمد؛ يعنى اتوبوس ش
ــهرى گدا» هم به تدريج به «شهر گدا» تغيير  مى خورد. «ش

نام داد!!

طاهره ناصری 
مقدم

(١٣٤٠)  
مدير مؤثر و موفق. خراسان 

شمالى

دارای مدرك مدیریت و برنامه ریزی 
آموزشــی اســت و مدیریــت مركز 
تربیت معلــم امام جعفر صادق (ع) 
بجنورد را به عهده دارد. به عالوه در 
مدارس بجنورد، دانشــگاه آزاد،  پیام 
نور و دوره هــای ضمن خدمت نیز 
تدریس می كند. همسر روحانی شهید 
حجه االسالم حسنعلی كمالی است و 
دو فرزند الیق و تحصیلكرده تحویل 

جامعه داده است.

*دبير بازنشسته ، منطقه ى 19 تهران
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!﹩︀
و ﹀︣ ر

آن︨ 

زهرا آقایی پور*

ــه به طرف مدرسه مى رفتم كه  آن روز صبح مثل هميش
ــيدم: چرا تنها به مدرسه مى روى؟ پس زهرا  فاطمه را ديدم. پرس

ــته.» گفتم: االن  ــت؟ گفت: «خانم! زهرا دستش شكس كجاس
كجاست؟ حالش چه طوره؟ گفت: «خانم! مادرم ديروز زهرا 

را برده روستاى كنارى پيش گيرمال دستش را بستند. ولى 
هنوز هم گريه مى كند، دستش درد مى كند.» در حالى كه 

خيلى ناراحت شدم، از فاطمه خداحافظى كردم.
فاطمه و خواهرش زهرا در مدرسه ى راهنمايى 
درس مى خواندند. تقريباً هر صبح آن ها را مى ديدم 

و با لبخند آن ها به كالس مى رفتم.
اين خانواده پدرشان را از دست داده بودند؛ 
پنج بچه بودند و مادرشان با بردن گوسفندهاى 
مردم روستا به صحرا خرج زندگى را تأمين 
مى كرد. آن ها هيچ قوم و خويش نزديكى 

در اين روستا نداشتند.
ــوم  ــان در كالس س برادر كوچكش
ابتدايى درس مى خواند و من معلم پايه ى 

اول ابتدايى بودم.
ــودم كه  ــر زهرا ب ــه فك در كالس ب
چگونه مى توانم كمكش كنم. از طرف 
ديگر، خودم هم بايد به كرمان مى رفتم 
ــيدم. چون  ــم مى رس و به كالِس درس
ــجوى ترم آخر كارشناسى بودم و  دانش

آخر هفته ها به كالس مى رفتم.
ساعت 11، وقتى مدرسه تعطيل شد، 
ــم. در حالى كه خيلى  به كنار جاده رفت
ناراحت بودم، منتظر اتوبوس شدم، و از 
ــمم هم به طرف ديگر جاده  طرفى چش
بود. شايد كه مادر زهرا از صحرا بيايد، اما 
اتوبوس آمد. اتوبوس نزديك و نزديك تر 
شد، و اين در حالى بود كه هنوز تصميم 
نگرفته بودم چه كنم. ولى ناباورانه اتوبوس 
بر خالف هميشه، نه تنها ترمز نكرد، بلكه با 

سرعت از كنارم گذشت و رفت.
با خودم گفتم: «خدايا تو مى دانستى كه 
نيّت من خير است.چرا اتوبوس 

ــتاد: حاال در  نايس

اين بيابان چگونه ماشين پيدا كنم و بروم به موقع 
به كالسم برسم؟» 

زير آفتاب داغ،  نااميدانه كتاب دعايم را از كيفم بيرون آوردم 
ــروع كردم به خواندن دعا. درست نمى دانم چه مدت  و ش
ــفندى ديدم. با  ــته بود كه از دور گله ى گوس زمانى گذش
خوش حالى به طرفش رفتم. مادر زهرا بود. سالم كردم و 

حال زهرا را پرسيدم. ماجرا را تعريف كرد.
ــكناس  من كه تازه حقوق گرفته بودم، تعدادى اس
ــمارم، از داخل كيفم برداشتم و به  را بدون اين كه بش
ــادر زهرا دادم و آدرس خانه مان را در كرمان روى  م
كاغذ نوشتم و گفتم: «كرمان آمديد، حتماً به خانه ى ما 
بياييد و زهرا را نزد پزشك ببريد.» خداحافظى كردم 
و دوباره كنار جاده نشستم، در حالى كه اصالً متوجه 

ساعت نبودم.
خالصه پس از مدتى ماشينى آمد و من رفتم و به 

كالس درسم رسيدم.
همان شب خواب ديدم از روستا به كرمان رسيده ام 
و يك چمدان بزرگ در دستم است. در خواب مرا به 
فرودگاه بردند. يك خانم كه پشت ميزى نشسته بود، 
ــاعت11:45  يك بليط  به مقصد مكه ى مكرمه براى س
به من داد. من هر چه مى گفتم نمى توانم بدون اطالع پدر 
ــروم، آن خانم اصرار كرد كه:  ــافرتى ب و مادر به چنين مس
«االن هواپيما پرواز مى كند. شما بايد برويد. اگر مشكل شما 
اين است، از مكه به آن ها تلفن بزنيد تا نگران نباشند.» در عالم 
ــواب، باالخره تصميم گرفتم بروم. وقتى كه دور خانه ى خدا  خ
مى گشتم، فقط مى گريستم و مى گفتم خدايا چگونه مرا طلبيدى؟ آن 
هم حج تمتع؟ من كه چنين پول زيادى نداشتم؟ زمانى كه به زيارت 
مسجد پيغمبر، مسجدالنبى، رفتم،  سرم را روى يكى از ستون ها گذاشتم 

و آن قدر گريه كردم... كه بيدار شدم.
..... چند روز بعد، تازه راز بليط ساعت 11:45 را دانستم.

* ليسانس آموزش ابتدايى از كرمان
زین العابدین 

مؤمتن
(١٣٨٤-١٢٩٣)
نويسنده، شاعر، محقق. 

تهران
ازنــوادگان صبــای کاشــانی و از  
خانــدان مؤتمــن االطبا، پزشــک 
عصر قاجاربــود. در تهران به دنیا 
آمد. تحصیالتش را در دبیرســتان 
البرز گذراند. ابتدا لیســانس زبان 
انگلیســی و پــس از آن لیســانس 
زبان و ادبیات فارســی گرفت. به 
مدت ۴۲ ســال در دبیرستان البرز 

تدریس می كرد.
مؤتمن شاعر، رمان نویس، مترجم 
و صائب شناس بود. ازآثار اوست: 
آشیانه ی عقاب، تحول شعر فارسی 
و گوهرهای راز ازدریای اندیشه ی 

صائب تبریزی.
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سید محمدحسن 
نبوی

(١٣٨١-١٣٠٣)
معلم، مؤسس، نماينده ى 
مجلس شوراى اسالمى. 

بوشهر

از چهره های فرهنگی و آموزشی 
برجسته ی بوشــهر و مردی پارسا 
و باتقــوا بود. ســال ها در مدارس 
و تربیــت معلم تدریس كرد. بنیاد 
ایران شناســی بوشــهر را تأســیس 
كرد. ســه دوره نماینده ی مجلس 
شورای اســالمی بود. تألیفاتی نیز 
داشت: علما و نویسندگان بوشهر، 
راهنمــای خلیج فــارس، گردآوری 
مجموعه مقــاالت كنگره ی رئیس 

علی دلواری.

﹢ا︎ر︧﹠︡! آ﹇︀ی︠ 
ــاى  آق ــت  ــاى زش كاره از  ــى  يك
«خوارپسند» اين بود كه اسم هاى ناجور 

بگذارد روى بچه ها!
«تو ديگه چه مى گى بشكه؟!»

«آهاى مارمولك! نفست در نياد!»
«امان از اون هندونه به شرط چاقو!»

«بزبز قندى! بازم مى خندى؟!»
ــكه! داوود مى شد  ــد بش رحيم مى ش
ــكندر كه گونه هاى سرخ  مارمولك! اس
ــر از  ــت و از همدان، س و پر خون داش
ــد هندوانه به  آبادان درآورده بود، مى ش
ــرط چاقو! بهزاد كه رنجور و نحيف  ش
بود و گرفتار خانواده ى پر اوالد، مى شد 

مارمولك!
ايرج كه گاهى بى قرار بود و پر شور، 
ــدى را پيدا مى كرد! عادت  عنوان بزبزقن
آقاى «خوارپسند» اين بود كه تحقير كند.

ــمى مى نهاد و  ــس، اس ــر ك روى ه
شيفته ى اين استعداد ذاتى خود بود:

ــه خيس عرقت  ــه كارى نكن ك ـ ي
كنم ها!

ـ آقا چى؟!
ـ الك پشت خوش حال! بتمرگ

عادت بد او اين بود كه لج كند. تهديد 
كند:

ــرگ درخت مى افتيد ... بابات  «مثل ب
هر كه مى خواد باشه!»

گاهى اين جمله ى آخر را مى كرد يك 
نوع تير خالص!

باباى قاسم، كارگر ساده ى بيمارستان 
«O.P.D» بود. باباى مرتضى، ماهى فروش 
كم وسعى بود كه به زور آن همه عائله را 
اداره مى كرد. باباى موسى سر نهاده بود به 
بيابان؛ رفته بود كه رفته بود! باباى حسون 
رفته بود كه برود كويت، توى دريا غرق 
شده بود! باباى حميد، فقط يك پا داشت، 
با چوب زير بغل راه مى رفت. پاى چپش 
را توى رودخانه ى بهمن شير، باخته بود! 
تيغ برنده ى دم كوسه در بعدازظهر يك 
ــتان داغ، كار خودش را كرده بود!  تابس
ــازى بود؛  ــكندر، كارگر قيرس باباى اس
ــور و صورت پر  ــد و با موهاى ب تنومن

خون!
وقتى آقاى «خوارپسند» مى گفت: 

ــه» من  ــات، هر كى مى خواد باش «باب
ــت! پانزده  ــان مى گرف ــم، خنده م و كري
ــاله هاى باهوشى بوديم و آشنا با رنج!  س
اما باز عقلمان قد نمى داد كه بفهميم چرا 
فورى مى رود سراغ باباى بچه ها! بعدها 
ــول رنگ و روى  ــد كه او گ حاليمان ش

ــه را خورده بود كه هديه ى  ساختمان مدرس
شركت نفت بوده به اداره ى فرهنگ آبادان!

ــتيم كه او نمى داند «گنج آباد»،  بعدها دانس
«رنج آباد» هم هست. او نمى داند كه نفت آباد، 
ــاد. تا آقاى  ــت و هم رنج آب هم گنج آباد اس
ــند» بود، فقط تهديد بود و تحقير  «خوارپس
ــود و رعب انداختن توى دل ها!  و ترس از  ب
مردود شدن. ما كه آشنا با انواع بخش نامه ها 
نبوديم كه ببينيم آيا معلم مى تواند نمره ى 15 
ــا آن همه ذكاوت و ذوق  را بكند 5 يا نه؟! ب
انشانويسى، باورمان نمى شد كه آقاى «معلم» 
هم برود دست شويى! پانزده ساله بوديم، اما 
خوش باورهاى ساده. زالل هاى منهاى خرده 

شيشه!
ــا آن خلق و خوى  ــند» ب آقاى «خوارپس
ــخند گرفتن همه كس  خاص، با آن به ريش
ــت دوام بياورد و رفت  ــه چيز، نتوانس و هم
ــوده شديم! اما آن اسم هاى  كه رفت و ما آس

نامناسب، تا مدت ها، روى بچه ها ماند!
ــان اين همه معلم  ــوز هم، در مي البته هن
ــوز و دانا و صبور و مهربان، افرادى پيدا  دلس
ــم مى گذارند؛  ــوند كه روى بچه ها اس مى ش

اسم هاى خواركننده!:
«نمكى با نمكى!»، «دم گربه»، «ماهواره!»، 

«آنتن مخفى!»

ــا، بعضى  ــى كاره ــا كه بعض عجب
ــه مى دواند. باز  حرف ها، باز از نو ريش
ــت  ــد مى كند! باز از نو پوس از نو، رش

مى اندازد!
ــند مى رود.  عجبا كه آقاى خوارپس
ــود و خوارپسند  ــوده مى ش پير و فرس

ديگرى، دوباره از نو زنده مى شود!
كدام زنده شدن! كسى كه در دل جا 
باز نكند مرده است! كسى كه با مهربانى 
ــت، دل را تصاحب نكند، مرده  و دراي
است! هر نوع خوارپسندى كه قد علم 
ــرعت،  كند، دير يا زود، مى ميرد. به س

مى ميرد.
ــند، همان زنگ اول،  آقاى خوارپس
ــم و دل  روز اول، هفته ى اول، در چش
ــيارى از معلمان خوب  ما، مرد. اما بس
ــره ى نكونام ها «زنده» در  و واال، در زم

ذهن و خاطره ها ماندگار شدند!

* على فرخ مهر، معلم بازنشسته اى 
است كه سال ها در مدارس خوزستان 
و اصفهان خدمت كرده است. خاطرات 
آموزشى او در بيش از 18 جلد كتاب 
در انتشارات مدرسه چاپ شده است.

علی فرخ مهر*
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︀م ﹝ ︀زده ی ︫

اولین خاطرهاولین خاطره
اولين روز كالس بود. آقامعلم وارد كالس شد، بچه ها با 
ــينيد. بعد هم فورى  بى حالى برپا كردند. آقا معلم گفت بنش
ــت،  ــت و گفت اين الف اس ــاى تخته و الف. ب را نوش پ
ــت،  بگوييد الف! همه گفتند الف، گفت اين حرف ب اس
همه بگوييد ب! همه گفتند ب. گفت حاال قلم و كاغذها را 

درآوريد و بيست بار الف و بيست بار ب را بنويسيد.
ــر بود و هواى يزد، دلكش و دل انگيز و باغچه ى  اول مه
ــود. آقا معلم  ــار؛ پنجره ى كالس هم باز ب ــه پر از ان مدرس
ــه روى حياط و  ــار پنجره روب ــت كن ــى اش را گذاش صندل
ــت.  ــرد و روى صندلى نشس ــه بچه ها ك ــت ب خودش پش
ــف و ب پاى تخته  ــكل ال ــا هم تقال مى كردند كه ش بچه ه
ــد نفر ديگر كه مال  ــند. البته من و چن را روى كاغذ بنويس
ــاعتى آقا  ــتن برايمان راحت تر بود. نيم س رفته بوديم، نوش
ــد و سرى به ميزهاى بچه ها  معلم در تفكر بود. بعد بلند ش
ــه آقا معلم محكم تو گوش اصغر زد. به طورى  زد. يكمرتب
ــى پهلويى. چرت  ــرش خورد به سر همكالس كه اصغر س
بچه ها پاره شد. همه هاج و واج كه اصغر چه كار كرد كه آقا 
ــش زد؟! آقا معلم گفت:  ــم اين طور محكم توى صورت معل
ــتت را كردى تو جيبت و با دست چپ  ــت راس «بچه! دس
ــف و نحيف و مردنى،  ــى؟ بيا بيرون. اصغر، ضعي مى نويس
ــد و از رديف دوم ميزها به جلوى  از روى نيمكت بلند ش
ــياه آمد. آقا معلم گفت: كره خر، احمق، كودن! هنوز  تخته س
هم كه دست راستت را كردى در جيبت، و با لگد محكم به 
پشت اصغر زد. اصغر بيچاره به شدت به طرف ديوار پرت 
شد و ناخوداگاه دست راستش را از جيبش بيرون آورد. او 
ــتش را حايل خودش و ديوار كرد. اصغر از مچ، دست  دس

راست نداشت!!
ــى از اولين روز كالس  ــن تلخ ترين خاطره ى تحصيل اي
ــد كه هروقت چپ دستى را مى بينم،  اول ابتدايى، باعث ش
ــت ها  ياد معلم كالس اول و اصغر بيفتم و همه ى چپ دس
ــتم، براى رؤساى  ــت بدارم. تا حال و حوصله داش را دوس
ــتم كه در هر كالس چند صندلى  ــكده ها نامه مى نوش دانش
ــر بچه هاى  ــد. اكث ــت ها بگذارن ــراى چپ دس ــته دار ب دس
چپ دست، به خاطر صندلى هاى مدرسه ها و دانشكده ها، به 

مرض انحراف ستون فقرات دچار مى شوند.
ــده بود. اصغر  ــاى جليلى، هاج و واج مان معلم، يعنى آق
ــت هم، جلوى او ايستاده بود. با وجود سيلى و لگد  بى دس
ــه اى مى كرد و نه ناله اى. معلم  ــتى، نه گري خوردن و بى دس
گفت: «خب برو بنشين. با دست چپ هم نوشتى، اشكالى 
ــوم به مدرسه آمد و سپس با پدر  ندارد.» اصغر تا كالس س

و مادرش از يزد به كرج مهاجرت كردند.

دومین خاطرهدومین خاطره
ــاى كالس اول ب اكثراً فقير بودند. احمد كه پنج  بچه ه
خواهر و برادر كوچولو داشت، پدرش در قسمت حالجى 
ــق هايش را فشرده  كارخانه ى اقبال كار مى كرد. احمد مش
ــيلى  ــت. معلم هر روز او را دعوا مى كرد و يك س مى نوش
ــد و  محكم هم به گوش او مى زد. روزى معلم عصبانى ش

او را محكم تر از روزهاى قبل كتك زد كه چرا مشق هايت 
ــى (يعنى فاصله ى دو خط كم است)  را چفت هم مى نويس
احمد ضعيف، الغرمردنى شش هفت ساله گريه كنان گفت: 
«خدايا من چه كار كنم؟ در خانه مرا مى زنند كه پول نداريم، 
چرا كاغذ حرام مى كنى و يك خط درميان مى نويسى؟ و در 

من معموالً 

ت و 
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را مرتب می خوانم. 
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 كه پنج 
حالجى 
ا فشرده 
ــيلى   س
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ــى (يعنى فاصله ى دو خط كم است) را چفت هم مى نويس
احمد ضعيف، الغرمردنى شش هفت ساله گريه كنان گفت:
«خدايا من چه كار كنم؟ در خانه مرا مى زنند كه پول نداريم،
چرا كاغذ حرام مى كنى و يك خط درميان مى نويسى؟ و در

فیض اهللا نوری
 (فوت: ١٣٧٣)
دبير فيزيك. اصفهان

از دبیران وارســته و متقی سال های 
۱۳۱۰ و بعد بود. با فرهیختگانی چون 
احمد بیرشك و احمد آرام دوستی و 
همكاری داشــت. در تدریس فیزیك 
ســرامد دبیــران و در تقوا و خلوص 
عقیــده، زبان زد همگان به حســاب 
می آمد. از آیت الله مكارم شــیرازی 
نقل شده است: اگرچه خانواده ی ما 
در شیراز متدین بودند، ولی یك معلم 
فیزیك اصفهانی (نوری) را سر كالس 
مــا آوردنــد و او بود كه مــرا به این 

سمت (طلبگی) كشید.
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︀﹨ ﹤︋︣ ︠︀︵︣ات و ︑︖
ــالق هم او نثار احمد مى كند.  ــت، چند تا ش دعوا كرده اس
احمد گريه كنان خود را به كالس رساند و جلوى پاى معلم 
غش كرد. معلم يك سرپايى محكم به دنده اش زد و گفت:  
ــو خودت را لوس نكن!» اما احمد بلند نشد. معلم از  «پاش
ــت. احمد  كالس بيرون رفت و با آميرزا على فراش برگش
ــه نيامد. او در  را از كالس بردند و او هرگز ديگر به مدرس
يك كارخانه ى حالجى پنبه، مشغول به كار شد. گاهى او را 
مى ديدم. روزى شش ريال ـ كه در سال 1335 با آن مى شد 
ــت خريد ـ مزد مى گرفت. او بعدها (حدود  250 گرم گوش
ــالگى) مسلول شد. مدت ها گرفتار سل بود و حدود  25 س

30 سالگى درگذشت.

سومین خاطرهسومین خاطره
ــالى مال رفته بودم و حروف  من به دليل آن كه قبًال دو س
ــتان سعدى را پيش مال  ــناختم و حتى گلس را خوب مى ش
ــاى كالس جلو  ــيارى از بچه ه ــى خوانده بودم، از بس نبات
ــش نفر از  ــرد. يكى از روزها ش ــم مرا مبصر ك ــودم. معل ب
ــق ننوشته بودند. معلم همه را به صف كرد و به  بچه ها مش
ــت: «اين ها را به دفتر پيش  ــن كه مبصر كالس بودم، گف م
ــاى ناظم ببر!» من همه ى بچه ها را پيش آقاى ناظم بردم.  آق
ــيك پوش، تر و تميز،  ــاله، ش ــا جواد ناظم، مردى 45 س آق
ــاق و تپلى بود.  ــفيد، چ ــرخ و س كراواتى و با صورت س
ــه شالقى كه از چند رشته  كفش هاى او برق مى زد و هميش
ــت. او هميشه در دفتر  ــده بود، در دست داش چرم بافته ش
نشسته بود و يا در حياط مدرسه قدم مى زد. شالقش حدود 
ــر آن هم گره خورده بود. مرحوم  ــانتى متر بود و س 120 س
ــا را محكم و بى محابا  ــا جواد، خدا رحمتش كند، بچه ه آق
ــى به  ــش همكالس مى زد. آن روز به محض آن كه من با ش
ــه من كه اول صف بودم  ــيديم، آقا جواد ب جلوى دفتر رس
ــم آقا ما مبصر  ــتت را بگير!» من تا آمدم بگوي ــت: «دس گف
ــاق پايم فرود آمده بود. من  ــالق به س ــتيم، چند تا ش هس
ــرم مى دويد و من فريادزنان  فرار كردم و آقا جواد پشت س
ــتيم». و باالخره آقا جواد من را  مى گفتم:  «آقا ما مبصر هس
ــت.  ــمان خوب اس گير آورد. من گفتم: «آقا ما به خدا درس
ــتت را بگير.  ــى آقا جواد گفت، دس ــتيم»، ول ما مبصر هس
ــتم را گرفتم و دو تا شالق محكم يكى در  باالخره من دس
ــت و يكى در كف دست چپ، نوش جان  كف دست راس
كردم. سپس آقا جواد گفت: «اين دو شالق براى اين است 
ــه ى بچه ها هر نفر پنج  ــه از جلوى ناظم فرار نكنى». بقي ك
شالق محكم خوردند و همه برگشتيم. معلم كه فهميد من 
هم شالق خورده ام، گفت: «چوب استاد به ز مهر پدر» من 
ــتم،  ــتاد را داش كه از مهر پدر محروم بودم، الاقل چوب اس
اين خودش جاى نعمتى بود. من ديگر در آن كالس مبصر 
نشدم. فهميدم كه مبصر شدن، كتك خوردن هم دارد. شايد 
اين كه در تمام عمرم كوشش كردم پست ادارى نگيرم و از 
داشتن سمت فرارى هستم، تأثير همين مبصر شدن كالس 

اول باشد.

مدرسه مرا مى زنند كه چرا يك خط درميان نمى نويسى؟»
ــك آقا معلم، از بينى احمد خون روان  آن روز بر اثر كت
ــور.»  ــد. معلم گفت:  «برو با آب حوض، بينى ات را بش ش
ــورد، آقاى  ــد كه به لب حوض مى رود بينى اش را بش احم
ــد و به خيال آن كه او با بچه ها  ــت مى رس ناظم شالق به دس
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ــك آقا معلم، از بينى احمد خون روان آن روز بر اثر كت
ــور.» ــد. معلم گفت:  «برو با آب حوض، بينى ات را بش ش
ــورد، آقاى ــد كه به لب حوض مى رود بينى اش را بش احم
ــد و به خيال آن كه او با بچه ها ــت مى رس ناظم شالق به دس

سید حسن 
نیرزاده نوری  

(١٣٦٢-١٣٠٧)

معلم مبتكر و خالق. تهران

در تهران به دنیا آمد. در ۱۸ سالگی 
دیپلم گرفت و معلم شــد. سال ها 
در مدارس برزویه، آیین روشــن، 
نیــكان، علوی و رفاه تدریس كرد. 
پنج سال نیز در جنوب شهر تهران 
به طور رایگان به آموزش كودكان 
پرداخت. بــرای یادگیری كودكان، 
در كالس نقش بازی می كرد و بین 
بچه هــا به كدخدا و شــعبان علی 
معروف بود. نمونه ای از شــیوه ی 
كالس داری او از صداوسیما پخش 

شده است. 
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︀﹨ ﹤︋︣ زينب دانش آموزى بود كه چهار انگشت داشت. خيلى از اين بابت رنج مى برد. هميشه افسرده و غمگين بود و سعى مى كرد خود را البه الى ︠︀︵︣ات و ︑︖
دانش آموزان پنهان كند. نه تنها از مسابقه هاى كالسى شاد نمى شد، بلكه آن طور كه احساس مى كردم، عذاب هم مى كشيد...

من همواره در اين فكر بودم كه او را از اين انزوا و خلوت كاذب خود بيرون بياورم... بنابراين، آرام آرام به او نزديك شدم. سعى كردم در 
كالس درس، هنگام روخوانى متن، از او بيشتر استفاده كنم. سعى مى كردم در بحث هاى گروهى عمداً او را شركت دهم و تشويقش كنم... اما 
زينب هيچ تمايلى از خود نشان نمى داد و هربار سعى مى كرد طفره برود و در كنج عزلت خود تنها باشد. انگار به اين شيوه ى غلط در كالس 
عادت كرده بود. كسى كارى به كار او نداشت. در ظاهر، اين گونه راحت تر بود، اما غم و غصه را در چشمان قشنگ و چهره ى معصوم او 

به خوبى مى شد ديد؟...
من بى خيال او نبودم، يعنى نمى توانستم بى خيال باشم. گويى نوعى حس درونى به من مى گفت: «تو باالخره موفق مى شوى. نااميد نباش! 

بيشتر تالش كن...»
هنگام ياد دادن درس جديد و پرسش از درس گذشته، توجه خاصى به او مى كردم. با كوچك ترين همراهى كه او مى كرد و جواب سؤال من 
يا دانش آموزى را مى داد، در حضور جمع تشويقش مى كردم. اوايل اصالً اعتمادبه نفس نداشت. فكر مى كرد چيزى نمى داند و نمى تواند بياموزد. 
به همين علت عقب نشينى مى كرد و خود را درگير بحث گروهى كالس 
نمى كرد. چون نقص عضو داشت، خود را از همه حقيرتر و كوچك تر 

مى ديد.
ــتن توانســتن  ــن آرام آرام به او باوراندم و قبوالندم كه خواس اما م

است...
سعى كردم پرسش طرح كند و ديگر دانش آموزان به او پاسخ دهند و 
برعكس. لحظه اى از حال و ياد او غافل نبودم. روزها و هفته ها اين رويه 
را ادامه دادم تا كم كم احساس كردم زينب در كالس من جنب و جوش 
خاصى پيدا كرده است؛ مثالً داوطلبانه نظر مى دهد، سؤال مى كند، پاسخ 

مى دهد و در بحث گروهى شركت فعال دارد.
ــده بود.دوست  خيلى خوش حال بودم. اولين پله ى موفقيت طى ش
ــتم به طور كامل ناراحتى او را در همه ى كالس ها و مدرسه از بين  داش
ببرم، تا اين كه روزى بريده بريده مى خواست چيزى به من بگويد، ولى 
نمى توانست. به او گفتم عزيزم، چه مى خواهى بگويى!؟ بگو. حرف هايت 
را با جان و دل گوش مى دهم. بگو چه چيزى در دل كوچكت مى گذرد 

كه اين طور تو را آشفته كرده است؟...»
قطرات اشك بر پهناى صورت زينب جارى شد. قلبم لرزيد. طاقت 
ــك او را نداشتم. به سرعت اشك هايش را پاك كردم. باالخره  ديدن اش
زينب با بغض گفت: «خانم! نگاهى به دستم بكنيد، من در يك دستم 
چهار انگشت كوچولو دارم، در صورتى كه همه ى بچه ها در هر دستشان، 
پنج انگشت معمولى دارند. من خجالت مى كشم دست هايم را از آستين 
بيرون بياورم. همه مرا نگاه مى كنند. احساس مى كنم مرا مسخره مى كنند... 
پدرم به من قول داده بود دست هايم را در بهترين بيمارستان هاى تهران 
عمل كند، اما دكترها جوابم كردند و گفتند اين عمل امكان پذير نيست. 

ديگر كسى به فكر من نيست. كسى من را درك نمى كند.»
ــت. او را  ــر گريه. اين بار با صداى بلندتر مى گريس ــاره زد زي و دوب
ــت دادم آن چه در دل  ــوش گرفتم. قدرى آرام گرفت. به او فرص در آغ

كوچكش مى گذرد، بيرون بريزد...
قدرى سبك شده بود. مفصل با او صحبت كردم. به او گفتم، مشكل تو آن قدر بزرگ و مهم نيست كه فكر مى كنى. زينب جان! به دور و بر 
خودت به دقت نگاه كن! ما آدم هاى زيادى را مى بينيم كه دو دست و يا دو پا ندارند. همين پريشب بود كه تلويزيون، دختر 25 ساله اى را نشان 
مى داد كه دو دست و دو پا نداشت و در ميان حيرت و ناباورى همه ى مردم، قلم را در دهان مى گذاشت و نقاشى مى كرد، مقاله مى نوشت، 
كارهاى شخصى خود را انجام مى داد و فرد موفقى بود. زينب جان! حتماً خودت هم اين فيلم را ديده اى. فيلم سينمايى نبود. نه! واقعيتى از زندگى 
بود و جالب اين كه اين دختر خانم، لبخند متينى بر لب داشت... افراد زيادى از نعمت بينايى محروم هستند، ولى از استعداد و هوش خود نهايت 

استفاده را كرده اند و تسليم مشكالت نشده اند؛ تحصيل كرده اند و به مدارج عالى رسيده اند.خودت را باور كن. تو حتماً موفق مى شوى.
زينب لبخندى از ته دلش زد. دوباره بوسيدمش و به او گفتم: من هميشه پشتيبان تو هستم.

از آن پس، زينب در كالس همه ى همكاران جنب و جوش بيشترى پيدا كرد. داوطلبانه به درس پاسخ مى داد، در گروه هاى سرود و تئاتر، و در 
نمازخانه ى مدرسه، كتاب خانه، اردوها، مراسم صبحگاهى و خالصه همه جا شركت مى كرد و حضور داشت. همه از او راضى بودند و خودش 

چه قدر خوش حال و مسرور شده بود! او آرام آرام روحيه ى خود را به دست آورد و به دانش آموزى موفق و مطرح در مدرسه تبديل شد.

* دبير مطالعات اجتماعى، چالوس

﹟︐ ️!︑﹢ا﹡︧︐﹟︠﹢︨ا ︨ا
فاطمه جنتی*

باقر نیلفروفشان  
(١٣٧٨-١٣٠٣)
مؤسس، مدير. اصفهان

در رشته ی حقوق تحصیل كرده بود 
و در علوم حوزوی نیز از شــاگردان 
آیت الله خادمی بود. چند مدرسه در 
اصفهان تأسیس كرد. دبستان دین و 
دانش، دبستان نور دانش و دبیرستان 
ترقی. هم چنین سرپرســتی دبستان 
دخترانه ی نرگس را به عهده داشت. 
گویند روزی بین دو دانش آموز داوری 
می كند و بعداً متوجه اشتباه قضاوت 
خود می شــود. از این رو، اندیشــه ی 
ـ رشته ی تخصصی خود  قاضی  شدن 
ـ را كنــار می گــذارد و به خدمت در 

فرهنگ ادامه می دهد.
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مقدمهمقدمه
ــز2 دو مطالعه ى تطبيقى در حوزه ى ارزش يابى  تيمز1 و پرل
ــن بين المللى  ــتند كه زير نظر انجم ــرفت تحصيلى هس پيش
ارزش يابى پيشرفت تحصيلى IEA انجام مى گيرند. اين انجمن 
يك نهاد مستقل و معتبر پژوهشى در سطح جهان است كه با 
ــورهاى شركت  هدف «بهبود و ارتقاى وضعيت آموزش» كش
كننده فعاليت مى كند. مطالعه ى تيمز براى سنجش عملكرد نظام 
ــى كشورها در آموزش علوم و رياضى، هر چهار سال  آموزش
يك بار و مطالعه ى پرلز براى سنجش «سواد خواندن» هر پنج 

سال يك بار تكرار مى شود.
ــز و پرلز»،  جايگاه و  ــزارش «مركز ملى مطالعات تيم در گ
ــور ايران  ــارم ابتدايى كش ــوزان پايه ى چه ــرد دانش آم عملك
ــگاه-جندى شاپور- در جهان  ــرزمينى كه مهد اولين دانش (س
ــور شركت كننده، در  ــت) در تيمز 2007، از ميان 36 كش اس
ــه ى 28 و در درس علوم تجربى رتبه ى 27  درس رياضى رتب

بوده است. 
ــى شركت كننده،  در پرلز 2006 هم از ميان 45 نظام آموزش

 رتبه ى كشور ما 40 بوده است.
ــناختى كه از دقت علمى طراحان و مجريان  با توجه به ش
ــن برنامه در انتخاب نمونه ها و طراحى و اجراى آن دارم،  به  اي
عنوان يك فرهنگى، از مطالعه ى گزارش و آگاه شدن از رتبه ى 

ــت!؟ چه رفتارها، برنامه ها يا  دانش آموزان ايران،  دلم گرفته اس
بى برنامه گى هايى ما را به اين رتبه كشانده است؟!

ــخ به اين سؤال خود موضوع مطالعات،  بديهى است، پاس
ــطح  ــاى متخصصان ذيربط در س ــى ها و پژوهش ه هم انديش
ملى است. زيرا اين مطالعات زمينه ها و فرصت هايى را فراهم 
ــى كشورهاى شركت  مى كنند تا از آن طريق، نظام هاى آموزش
كننده بتواند با شناخت نقاط قوت و ضعف خود - در مقايسه 
با ديگر كشورهاى شركت كننده- براى كيفيت بخشى به فرايند 
ــور خود،  راه كارهاى علمى و عملى  ياددهى- يادگيرى در كش
طراحى كنند و به اجرا درآورند. اما من به عنوان يك كارشناس 
ــائل آموزش و پرورش دوره ى ابتدايى،  نتوانستم به آسانى  مس
ــئله بگذرم و با آن «ور رفتم». از ميان داليل و  از كنار اين مس
ــى اين موضع به فكرم رسيد،  يك  عواملى كه در آسيب شناس
نكته چشم گير بود. آن چه مى خوانيد، نگاهى است به اين نكته! 

* * *
به قول سعدى «ندانم كجا خوانده ام در كتاب» كه:

ــى كه آن را  ــت؛ آن كس ــت كه هس «واقعيت آن چيزى اس
نمى بيند نابيناست!4 و آن كه با وجود ديدن آن را انكار مى كند، 

تبهكار است!»
اين سخن بدان آوردم كه توجه مديران فرهنگى، مخصوصًا 
اولياى آموزش و پرورش كشور را به «واقعيت» هاى جارى در 

«آی آدم ﹨︀...!؟»
حسن طاهری

️ ︀دد︫ا

مهدی ولی ئی  
(١٣٦١)

دبير رياضى، معلم 
نمونه، مؤلف. كردستان

در شهرســتان كامیــاران خدمــت 
می كند و دانشــجوی كارشناســی 
اســت.  كاربردی  ریاضــی  ارشــد 
دارای فعالیت هایــی در زمینــه ی 
ورزش،  طراحی نرم افزار آموزشی، 
 پژوهشــگری، تدریــس، مدیریت، 
تألیفــات  و  همایــش  برگــزاری 
متعدد اســت. از جملــه تألیفات 
او كتاب های لــذت ریاضی (۸۴)، 
 معلــم، عشــق و تفكــرات حاكم 
(۸۵) و ریاضی، زندگی،  طبیعت و 
هنر (۸۵) اســت. وی در سال ۸۹-

۸۸ به عنوان دبیر نمونه ی كشوری 
انتخاب شده است.
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فرايند آموزش و ارزش يابى كالس هاى درس مدارسمان جلب 
ــايد از اين طريق،  پنجره اى باز و معلوم شود كه سرنخ  كنم. ش
تعليم و تربيت فرزندان ما در دستان چه كسان يا چه بنگاه هايى 
است كه در ارزش يابى هاى آزاد از دخالت و قضاوت خود ما، 

 چنين نتايجى به بار مى آيد.
ظاهراً جواب ها متوجه معلمان مى شود! به نظر شما، معلمان 
دانش آموزان را به چه سويى رهنمون مى شوند؟ به آن سو كه 
در اهداف برنامه هاى درسى آمده اند؟ اين كه خواست و آرزوى 
ــت. اگر جواب شما هم از اين قبيل باشد،  آدمى هستيد با  ماس
ــور  تفكر علمى و منطقى! اما توى باغ آموزش و پرورش كش

ما نيستيد!؟
ــت بتوانيم با آزادى و  ــت. كافى اس ــت اس اين باغ دم دس
ــوزش و ارزش يابى  ــيارى،  آن چه را كه در فرايندهاى آم هش
ــاهده  ــاى درس فرزندانمان مى گذرد،  از نزديك مش كالس ه
كنيم. واقعيت اين است كه در مدارس، «مطالبى به دانش آموزان 
ياد داده مى شود كه در امتحان به كارشان آيد!» در فعاليت هاى 
ارزش يابى،  پرسش ها و انتظارات در همه ى موضوعات و مواد 
درسى، عمدتاً  در پايين ترين سطح اهداف شناختى برنامه هاى 
ــى قراردارند. به عبارت روشن، فعاليت هاى يادگيرى در  درس
مدارس، از رويكرد اهداف برنامه هاى درسى مصوب شوراى 
ــد. الهام بخش آن ها  ــوزش و پرورش الهام نمى گيرن عالى آم
خطى است كه بنگاه هاى توليد كننده ى كتاب هاى به اصطالح 
كار و تمرين و ارزش يابى (بازار!؟) براى پر كردن جيب خود 
ــور و به وجود آورندگان فضاهاى  و خالى كردن فرهنگ كش
ــاص در پيش  ــش دانش آموز در مدارس خ ــى گزين ضدعلم

گرفته اند و مى تازند. هر كالس و معلمى كه از اين قافله عقب 
ــه دانش آموزانش در امتحانات  بماند،  واى به حالش!؟ زيرا ك
ــابقات به اصطالح تيزهوشان و ساير مسابقات گزينش  و مس
ــك واقعيت در نظام  ــد و اين ي و ضد علم قبول نخواهند ش
ــور ماست. معناى اين سخن آن است  آموزش و پرورش كش
ــت بنگاه هاى ياد شده قرار گرفته و از  كه فرزندان ما آلت دس
امكان «شكوفايى فطرت» كه در رويكردهاى اهداف آموزش و 

پرورش روى كاغذ آمده است، دور شده اند!؟
نمونه هاى موفق اين دانش آموزان، اغلب به صورت كسانى 
ــتند كه انبار دانش و اطالعات موضوعات درسى اند. اين  هس
ــتند كه خداوند در قرآن  نمونه ها -كه غالب اند- همان ها هس
ــته  ــا را از افتادن در دام آن ها برحذر داش ــكار و قاطع، م آش

است.5
ــتم كه  ــت ماه 89، در يك همايش حضور داش در اريبهش
قرار بود در آن دانش آموزان منتخب يك مدرسه ى راهنمايى، 
ــى خود را ارائه دهند. فكر مى كنيد چه خبر  يافته هاى پژوهش

بود؟! 
ــه ى دانش و اطالعات  ــع آورى و ارائ ــوزان به جم دانش آم
ــمندان و دانشجويان و پژوهشگران كشورهاى ديگر  كه دانش
درباره ى موضع تحقيق و مطالعه ى آن ها يافته بودند - و امروز 
اين يافته ها از طريق وسايل ارتباطى موجود به آسانى و پشت 
ميز كارمان در اختيار ما قرار مى گيرد- ژست مطالعه و تحقيق 
مى دادند! در اين جلسه (و جلسات مشابه)، هيچ گونه خبرى از 
كوشش هاى خود افراد براى «يافتن» نبود! آن روز جاى اينشتين 
خالى بود كه گفت: «اگر مى خواهيد فرزندانتان دانشمند شوند، 

سلمان هراتی
(1338-1365) 

شاعر، معلم، هنرمند

در روســتای َمَزردشــت تنكابــن 
بــه دنیــا آمــد. پــس از دریافت 
مــدرك دیپلــم در مركــز تربیت 
معلم پذیرفته شــد و در رشــته ی 
هنر ادامه ی تحصیــل داد و معلم 
شــد. هم زمــان، بــه فعالیت های 
ادبی و ســرودن شــعر روی آورد 
و چنــد كتاب شــعر منتشــر كرد. 
متأســفانه روزی در راه مدرســه، 
بر اثر تصادف با ماشین درگذشت. 
سلمان هراتی از نخستین شاعران 
پس از انقالب اســالمی است و با 
حــوزه ی هنری ســازمان تبلیغات 
اســالمی همكاری داشــت. از آثار 
اوســت: دری به خانه ی خورشید، 
از آسمان سبز، از این ستاره تا آن 

ستاره.
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ــد نه محصول كار  ــنا كني ــمندان آش آن ها را با روش كار دانش
آن ها!»

ــه،  تماشاى  ــخت ترين لحظات حضور من در آن جلس س
ــگفت انگيز  ــتعداد ش ــار از ذوق،  عالقه و اس چهره هاى سرش
ــى ما اين فرشتگان را  دانش آموزان بود و اين كه «نظام آموزش

به كجا مى برد؟!»
ــه دانش آموزان  ــود ك ــبب مى ش برنامه هايى از اين گونه س

برداشت غلطى از «علم» و «كار علمى» پيدا كنند.
همه مى دانيم كه تاريخ آغاز حمله ى اين ويروس خطرناك 
ــور ما، با تاريخ تشكيل كالس هاى  به آموزش و پرورش كش

كنكور، هم زمان است. 
ــتفاده از غفلت آموزش و پرورش ما كم كم  اين موج،  با اس
خود را به سال هاى تحصيلى پايين تر هم كشانده است تا جايى 
كه هم اكنون موفق شده امتحانات پايانى دوره ى ابتدايى را نيز 
ــاهد و دليل براين مدعا  ــخير خود درآورد. اگر دنبال ش به تس
ــؤال هاى امتحانى خردادماه 1389  ــتيد،  لطفًا  نگاهى به س هس
ــم ابتدايى بيندازيد! اكثريت قريب به  دانش آموزان پايه ى پنج
اتفاق اين سؤال ها،  چيزهايى نيستند كه برنامه هاى درسى دنبال 

آن هستند!؟
نكته اى كه لرزه بر اندام مى اندازد و من از نزديك شاهد آن 
ــى است كه اولياى دانش آموزان - به اجبار- آن را  بوده ام،  نقش
بازى مى كنند! آن ها تحت تأثير امواج كاذب جارى در آموزش 
ــدان خود را از آب بيرون  ــرورش،  براى اين كه گليم فرزن و پ
ــند، بر خالف فهم و باور خود،  از معلمان مى خواهند كه  كش
فرايند ياددهى - يادگيرى كالس هاى درس را طورى طراحى 

و اجرا كنند كه فرزندانشان از قافله ى قبول شدن در امتحانات 
به اصطالح تيزهوشان و ... وعقب نمانند! 

اين دام در مدارس غيردولتى كه عمًال خط دهنده به مدارس 
ــت. زيرا كه دانش آموزان اين  ــترده و فراگير اس دولتى اند، گس
مدارس، از نظر مادى آمادگى بيشترى براى نفوذ فرصت طلبان 

و يغماگران دارند!؟

ــعر «نيما» در  ــت ش وه كه چه قدر زيبا،  معنى دار و به جاس
ــن و آن چه اين مقاله در پى آن  توصيف صحنه هايى اين چني

است: 
«مى تراود مهتاب، مى درخشد شب تاب

.................................
نازك آراى تن ساق گلى 

كه به جانش كشتم و به جان دادمش آب 
اى دريغا! به برم مى شكند!»
َو ما على الّرسوِل اّال البَالْغ

فردا دير است!؟
*كارشناس آموزش ابتدايى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى

زيرنويس
1. TIMSS
2.PIRLS
ــى به جايگاه و روند عملكرد دانش آموزان ايران در مطالعات  3. از: نگاه
ــوزش و  ــات آم ــگاه مطالع ــارات پژوهش TIMSS و PIRLS از انتش

پرورش.
4. همان مصداق آيه ى شريفه ى «...َولَُهْم ابصاٌر ال ُيبِصروَن بِها...»

محمد ابراهیم 5.مثل الذين حملوا التوريه،  ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً . 
همت

(١٣٣۴-١٣۴٢) 
فرمانده لشكر 

محمدرسول اهللا(ص)

در شــهرضای اصفهان بــه دنیا آمد. 
پس از دریافت دیپلم، به دانش سرای 
راهنمایی اصفهان رفت و معلم شد. 
می كوشــید دانش آموزان را با افكار 
امام خمینی آشــنا كنــد و به همین 
سبب چندین بار ساواك به او اخطار 

داد.
پــس از پیــروزی انقــالب، در ایجاد 
كمیته ی انقالب اسالمی شهرضا نقش 
داشت و سپاه شهرضا را با دوستانش 
تشــكیل داد. حــدود دو ســال در 
كردستان، بیش از بیست عملیات را 
فرماندهی كرد و سپس فرمانده تیپ 
(بعداً لشكر) محمد رسول الله شد. در 
عملیات های رمضان، مسلم بن عقیل، 
بیت المقدس و آزادســازی خرمشهر 
شركت داشت و در عملیات خیبر به 

شهادت رسید.
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گل بهار 
یادگاریان
(١٣۵٣) 

دبير دينى، عربى و قرآن، 
مؤلف. زنجان

در زمینه های متفاوتی فعال است. 
در ســال ۸۸-۸۷ در فعالیت هــای 
اســتان  منتخــب  اقدام پژوهــی، 
شــد. بــه تشــویق او، بعضــی از 
افــراد بازمانــده از تحصیــل، پس 
از ســال ها، انگیزه پیــدا كرده، به 
تحصیــل خود ادامــه داده و حتی 
به دانشــگاه رفته انــد. از تألیفات 
اوســت: شرح و تفسیر قرآن برای 
دوره ی راهنمایی، نســبت عقل و 
عشــق در منظر امام خمینی(ره)، 

و مقاالت متعدد.

ــاره اى از نظرات و  ــد، پ ــا مالحظه مى كني ــه در اين ج آن چ
ــراه با برگ  ــوى خوانندگان، هم ــت كه از س ــنهادهايى اس پيش
ارزش يابى مجله به دست ما رسيده است. از همه ى عزيزانى كه 
اين نظرات را فرستاده اند تشكر مى كنيم و اميدواريم بتوانيم تا حد 

امكان نسبت به انجام پيشنهادها اقدام كنيم.
ــوزش و پرورش  ــدژ. آبادان: لطفاً از آم فرزانه حيدرى نون

كشورهاى ديگر گزارش تهيه كنيد.
منور هرويان. زبرخان نيشــابور: روى جلد مجله، عكس يا 
چهره ى معاصر باشد. مقاالت همكاران بيشتر درج شود. صفحات 
ــود. از درج عكس هاى نااميد كننده مثالً دختر  ــتر ش مجله بيش

روستايى و صندوق كميته ى امداد، خوددارى  شود.
احمد بلبلى. نيشــابور: مجالت رشد تعدادشان زياد شده و 
خيلى از آن ها را مى شود در هم ادغام كرد. در مجالت شما مطلب 
راجع به آموزه هاى دينى مثل نماز،  قرآن،  آشنايى با ائمه و سيره ى 
آن ها... كمتر به چشم مى خورد. به جاى خاطره هاى مضحك از 

خالقيت ها و روش هاى ... سخن به ميان آوريد.
اختر شيخ زاده. بوشهر: ترتيبى اتخاذ كنيد كه سازمان آموزش و 
پرورش هر استان،  همكارانى را كه تالش مى كنند مجالت خوانده 

شود و در مدرسه با دانش آموزان خود كار مى كنند، تشويق كند.
ــال، يك  ــتارود مازندران: در طول س ــيان. نش عباس عباس
مسابقه ى اينترنتى و يا داخل مجله از محتواى مجالت برگزار شود 

و در پايان، ضمن اهداى جايزه، تقديرنامه هم صادر شود.
مظاهر عشــورى مقدم. رامسر: بسيار خرسندم كه هنوز هم 
ــال ها- از اين ماه نامه استفاده مى كنم و مجله توسط  -پس از س

مدرسه اى كه در آن تدريس مى كنم، در اختيارم گذاشته مى شود.
منصوره عرب. محالت: پيشنهاد مى كنم هر سال براى فصل 
ــت مقام معلم، ويژه نامه اى هم  بهار،  با توجه به هفته ى بزرگداش
ضميمه ى فصل نامه ى بهار منتشر شود. قسمت پاسخ به پرسش ها 

يا مشاوره در مجله نيز پيشنهاد مى شود.
خديجه ساكى حســينى. هويزه: مطالب خانواده و تربيت، 
ــه، و خاطرات و تجربه هاى  ــواده و اعتياد، خانواده و مدرس خان

آموزنده ى همكاران بيشتر بيان شود.
شعبان محسنى. فريدونكنار: از تجربيات و ابتكارات خوب 
معلمان بيشتر استفاده شود. گزارش هايى از مراكز استثنايى،  نحوه ى 

تدوين، و موفقيت هاى معلمان و دانش آموزان بنويسيد.
فرخنده اكبرى مطلق. تهران، پونك:

محتواى همه ى مجالت رشد بسيار خوب 
هستند... و من هميشه خواندن رشد نوجوان 
را نيز به دانش آموزانم توصيه مى كنم. مطلب 
مهمى كه هميشه آن را به صورت دغدغه اى با 
هم فكرانم مطرح مى كنم، اين است كه راهى 
بابيم تا انگيزه و تشويقى شود تا همه ى معلمان، 
و نه عده ى قليلى عالقه مند، مجله هاى رشد يا 

الاقل يكى از آن ها را مطالعه كنند.
مريم شمس الدين زاده. راور كرمان: اگر 
در پايان هر سال يك ويژه نامه ى معلم داراى بار 

علمى چاپ شود، مناسب است.
ــامخى. شيراز: من تمام مجالت  سميه ش
ــد آموزش  ــد كودك، رش ــد، اعم از رش رش
ــه ى فردا،  رشد مديريت  ابتدايى، رشد مدرس
مدرسه، رشد تكنولوژى آموزشى و رشد معلم 
را دقيق مطالعه مى كنم و واقعاً برايشان اهميت 

قائلم. لطفًا  مطالب جذاب ترى چاپ كنيد.
ابوالفضل شمالى. گرگان: تعداد صفحات 
بيشتر شود. از سرگرمى هاى علمى و آموزشى 
استفاده شود. راجع  به سير تاريخى تحول علوم 

در همه ى رشته ها مطالبى بنويسيد.
محمد احمدوند. مالير: تجربيات مفيدى را 
كه به تغيير رفتار و يا بهبود درس دانش آموزان 
منجر شده است، بيشتر چاپ كنيد و مقاالت 

كاربرى همكاران را نيز.
پروين زنگ ملكى زاده. هريس: اين موراد 
ــابقات كتبى در  ــا دارم: برگزارى مس را تقاض
مجله،  استفاده از مطالب مجله به عنوان آزمون 
ضمن خدمت،  چاپ كليه ى شماره هاى مجله 
ــگار براى  ــورت مجلد، پذيرش خبرن به ص

مجله.
ــتانى. جويبار مازندران: در  عبداهللا طبرس
هر شماره،  از كتاب هاى ارزشمند نهج البالغه و 

صحيفه ى سجاديه نيز مطالبى آورده شود.
طاهره حبيبى. يزد: بهتر است مجالت در 
تابستان نيز منتشر شود. شاعران و نويسندگان 

︥واك ︎︥واك︎ ︎︥واك ︥واك︥واك︥واك ︥واك︎ ︎ اك︥واك︥واك اك︥و ︎︥︎︥︥واك︥واك︥و كك ︥واك ︥واك︎ ︎ اكواك︥واك ︎︥و اك واك︥وا︎ك︥و
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ایران یوسفی 
قروه

(١٣٢١)
معلم تربيت بدنى، مدير و 
خير مدرسه ساز. كرمانشاه

ایثارگــر  و  دلســوز  معلمــان  از 
كرمانشــاه اســت و منشأ خدمات 
مثبتی در طــول فعالیت های خود 
بوده اســت. بعد از بازنشستگی، 
بــه هزینه ی شــخصی، ســه واحد 
آموزشــی احداث كرد و در اختیار 

آموزش و پرورش قرار داد.

معلم كشور نيز براى همكاران معرفى شوند.
شيرزداد زمانى. ماكو. شوط: با تقدير و تشكر 
ــال سابقه  به خاطر نظرخواهى از معلمان 34 س
دارم و 20 سال است خواننده ى رشد معلم هستم. 
خواهشمند است بيشتر به شهرستان ها بها بدهيد. 
ــيارى از مجالت رشد به شهر تهران محدود  بس

است.
فرشته مطاعى. كرمانشاه: بهتر است مقاالتى 
در مورد مشكالت درسى- عاطفى دانش آموزان 

با راه كارها و راه حل  رفع آن  ها نوشته شود.
محمد راسخى. كازرون: دانشجوى ترم آخر 
كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسالمى هستم و 
ــه از مطالب مجله هاى رشد به خصوص  هميش
رشد معلم، رشد راهنمايى و رشد برهان، استفاده 

مى كنم.
ــان باغبادرانى. اصفهان: كثرت  اكبر احمدي
مجالت خوب است، اما خوب تر اين كه همه ى 
ــريه (معلم- ابتدايى، تكنولوژى و  اين چند نش
ــود. درج  ...) در يك يا حداكثر دو مجله ادغام ش
ديدگاه هاى مسئووالن آموزش و پرورش، سند 
ــيار از آن سخن گفته شده  ــم انداز كه بس چس
ــاير تحوالت  ــت، اما كتباً  چيزى نديديم و س اس
آموزش و پرورش و ... درمجله مطلوب است و 

مورد استقبال بيشتر قرار خواهد گرفت.
حكيمه حسينى. كازرون: بازگو كردن گاليه ها 
ــت هاى وزارت و  و اعتراضات معلمان از سياس
ادارات و گاهى كادر مدرسه و ... مى تواند نوعى 
ابراز هم دردى با [ما] خوانندگان باشد و اين امر به 
صميميت بين خوانندگان و مجله منجر خواهد 

شد، پس آن را پررنگ تر كنيد.
مريم حسينى. شيراز: مجله بسيار پرمحتواست،  
منتهى مجله خوان كم است. براى ترغيب معلمان 

به مطالعه،  بايد تمهيداتى در نظر گرفته شود.
سيفعلى رضا زاده. اسالم شهر، شهرك قائميه: 
ــروم و دورافتاده و  معلمانى را كه در مناطق مح
بدون امكانات مادى و نيروى انسانى(كادر دفترى) 

مشغول به خدمت هستند، معرفى كنيد.
ــه را به صورت  ــه كردجزى. تهران: صفحات مجل معصوم
ــن و واضح چاپ كنيد. صفحات تيره براى مطالعه مشكل  روش

ايجاد مى كند.
فاطمه سعادتمند. قم: تا مى تونيد در مجله تان به معلم بها دهيد. 
استفاده از مطالب خود همكاران و ارتباط صميمى با آن ها مى تواند 
پلى براى موفقيت شما باشد. اگر به ما بها نمى دهند، الاقل خودمان 

به خودمان بها دهيم.
معصومه بهجتى. خواف (خراسان رضوى): خيلى خوش حالم 
ــماره ها را مطالعه كردم. واقعاً خسته نباشيد. خداى  كه همه ى ش
مهربان به شما قوت و توانايى بدهد. تقديرى بود از يك معلم از 

شهرستان محروم و مرزى خواف.
محمد صديقى. زبرخان، خراسان رضوى: پيشنهاد مى كنم به 
صورت فصلى يا ماهانه آزمونى از مجالت رشد تهيه شود و در 
اختيار همكاران سراسر كشور قرار گيرد تا همكاران مجالت را به 

صورت جدى ترى مطالعه كنند.
زهرا فوركى نژاد. بيرجند: معلم زيست شناسى هستم. امسال 
معلم نمونه ى كشورى شدم. اگر صالح دانستيد با معلمان نمونه ى 
كشورى گفت وگوهايى داشته باشيد. فكر كنم شنيدن تجربيات 

آن ها براى ديگران مفيد باشد.
غالمرضا پورعلى ركنى. بابل: اگر جدول و مطالب خواندنى 
و شنيدنى و ضرب المثل با چگونگى رواج آن،  در مجله موجود 

باشد، بسيار عالى خواهد بود.
مارال قانعى نسب. مرودشت: تعداد داستان ها را بيشتر كنيد. 
خاطرات و تجربه ها را در صفحات بيشترى چاپ كنيد. مقاالت 

خارجى را به زبان ساده تر بنويسيد.
محبوبه منظرى. نى ريز: از زحمات شما بسيار سپاس گذارم. 
آرزو دارم روزى بتوانم مطلبى بنويسم، ولى فرصت ما به عنوان 
معلم زن بسيار كم است. اى كاش روزى برسد كه وقت  بيشترى 

براى فكر كردن،  مطالعه و تأليف داشته باشم.
ــر در مجالت از معلومات  فاطمه على آبادى. نيشــابور: اگ
ــا،  درباره ى انواع غذاهايى كه پرفايده،  معلمان مخصوصاً خانم ه
مفيد و خوشمزه است، نظرخواهى شود و طريقه ى پخت آن ها را 

در صفحه اى بياوريد،  بسيار خوب است.

︎︥واك ︎︥واك ︎︥و ︥واك︥واك︎︥وا اك︥واك︥واك ︎︥و اك ︥واك︥واك︥وا︎ك︥و ︥واك︎ ︎ اك︥واك︥واك ︎︥و اك ︥واك︥وا︎ك︥و ︎︎
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﹞︀ از ﹝︖﹙﹥  ︫﹩︋︀  ارزش

از مجله را منتشر كرديم و از شما همكاران و خوانندگان گرامى  در شماره هاى 7 و 8 دوره ى قبل، فرم ارزش يابى 
خواستيم به آن پاسخ دهيد. خوش بختانه پاسخ هاى بسيارى از همه ى نقاط ايران به دستمان رسيد و ماحسب قولى كه داده 
بوديم، براى هريك از كسانى كه فرم را فرستاده بودند، يك جلد كتاب، در معرفى يكى از مشاهير معلمان بزرگ ايران، 
به عنوان تشكر فرستاديم. اينك براى اطالع خوانندگان عزيز، نتيجه ى ارزش يابى را در اين جا درج مى كنيم. نخست نتيجه ى 

سه سؤال كلى را مى آوريم و بعد نتيجه ى جدول ارزش يابى را از نظرتان مى گذرانيم.

سؤال2: با دريافت هر شماره ى جديد، نخست به سراغ كدام مطلب مى رويد؟ (برحسب اولويت)
پاسخ ها:

١. تجربه ها و خاطرات؛ ٢. مقاالت؛ ٣. معلامن بزرگ ایران؛ ٤. شعر و ادب؛ ٥. گزارش و گفت و گو؛ ٦. داستان؛ 
٧. کتاب خانه؛ ٨. دانش معلم؛ ٩. معرفی و نقد فیلم؛ ١٠. تاریخ قرن بیستم.

سؤال 3: عالقه داريد بيش تر چه مطالب و موضوعاتى در مجله چاپ شود؟
پاسخ ها:

١. تجربه ها و خاطرات؛ ٢. معلامن بزرگ ایران؛ ٣. موضوعات علمی؛ ٤. مقاله؛ ٥. گزارش؛ ٦. روش های تدریس؛ 
٧. گفت و گو؛ ٨. مقاالت دینی؛ ٩. مسائل معلامن؛ ١٠. معرفی دانشمندان.

سؤال 4: عالقه داريد از آثار و نوشته هاى كدام يك از نويسندگان يا شخصيت هاى علمى، ادبى و فرهنگى داخلى 
يا خارجى و... در مجله استفاده كنيد؟

پاسخ:
در این پاسخ، ده مورد از بیش ترین کسانی که برحسب اولویت نام برده شده اند، عبارت اند از: شهید مطهری، دکرت 
علی رشیعتی، جالل آل احمد، دکرت حسابی، مولوی، دکرت علی اکرب سیف، فردوسی، علی اکرب شعاری نژاد، احمد آرام و 
عبدالحسین زرین کوب.
معتمدى،  اسفنديار  محسن پور،  بهرام  دكتر  باقرى،  خسرو  دكتر  بيرشك،  احمد  است:  شده  برده  نام  نيز  زير  افراد  از 
محمدرضا سنگرى، پياژه، پرويز شهريارى، محمدحسين شهريار، محمود گلزارى، جان ديويى، محمدبهمن بيگى، نيرزاده 

نورى، دكتر على محمد كاردان، ماكارنكو، محمدجواد باهنر و الهى قمشه اى.
ارقام جدول صفحه ى روبه رو نشان دهنده ى درصد پاسخ ها نسبت به كل جواب هاى رسيده است.
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عالىخوبمتوسطضعيفسؤال: ارزيابى شما از چاپ موضوعات، مطالب، تصاوير، عكس و... در مجله چيست؟
3243832عكس يا تصوير چهره هاى فرهنگى ـ آموزشى معاصر بر روى جلد1

133750-مطلب آيه هاى زندگى (آيات قرآن كريم ـ اشعار مثنوى مولوى)2

444250عكس هاى جشنواره ى عكس رشد در صفحات پايانى جلد3

5144635سرمقاله ها4

195922-گفت و گوها5

4145626گزارش ها6

205129-بازخوانى (مطالبى كه براى بار دوم از نويسندگان برجسته چاپ مى شود)7

6184432دانش معلم8

4293928خانواده9

8293826معرفى و نقد فيلم10

5194730تاريخ قرن بيستم11

4205323مقاالت همكاران12

1144837شعر و ادب13

34255-معلمان بزرگ ايران14

164935-معرفى كتاب ـ به صورت مختصر - و نوع كتاب هايى كه انتخاب مى شوند.15

2153053خاطرات و تجربه ها16

2134352داستان كوتاه17

4224727جدول كلمات متقاطع18
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افقیافقی
1. كوشش آنان صرف تعليم و تربيت انسان ها 
مى شود- او نيز مى كوشد ديگران را در فرصتى 

ديگر با سواد كند.
ــدر حضــرت موســى (ع)- عالمت  ــام پ 2.ن

مفعولى- تحفه و سوغات
ــتان سرچشــمه مى گيرد  ــاى كردس 3. از كوه ه
و به درياچه ى اروميه مى ريزد- اســطوره هاى 

مقاومت جنگ تحميلى
4. صدمه و آسيب- ساحل دريا
5. الفباى موسيقى-از مرتجعين

6. نام سابق وزارت  آموزش و پرورش
ــتباه بيندازد-  7. آن چه كســى را به غلط و اش

پايتخت آلبانى
8. كشــورى مســلمان در آفريقا- پروفســور 

حيوانات - مزاحم تابستان
9. زبان ها- آزاده ى دشت كربال- تعاون

11. عدل و داد
12. شركت توليد و انتقال نيرو بدون ى

13. قابليت يا توان يادگيرى مطالب درسى
14. اسب زرد رنگ- طاليى- ثروتمند

ــگ- در بعضى از  ــوز خيلى زرن 15. دانش آم
ــيله ى آموزشــى همين وسيله  مدارس تنها وس

است.

عمودیعمودی
1. از سخنان امام خمينى درباره ى معلمى
2. از اقوام پدرى- شب تازى- كوشش

ــتان هليكوپترهاى  3. در حال لرزيدن- گورس
آمريكايى - برنده

4. نويسنده ى شوخ طبع «تام ساير» - جماعت
ــريع و فورى- نيمى از جمعيت بشــر- مداد  5. س

نوكى 
6. ساز چوپان- نام به زبان تركى- دل جويى 

7. از ميوه ها- راه بى پايان- وارد نيست
8. مهره اى در شطرنج- لقب پادشاهان قديم روسيه- 

هر چيز تاريخى و قديمى
9. از شهرهاى قديم خراسان- شادمانى

10. جايى كه نداى حق تعالى به حضرت موســى 
ــيد-مقام- اگر مربوط به معلم باشد، در تدريس  رس

نقش دارد.
11. هيمه- پيدا كن

12. آدم پرشك- جنس قوى- لقب اشراف انگليسى
13. از مجاهدان صدر اســالم- اشعه اى است- 

مقياس و آلت سنجش
14. فرايند آگاه شــدن از اشيا و رابطه ها- فعل 

امر نگريستن
15. كتابى ســودمند براى معلمان اثر دكترعلى 

شريعتمدارى

طراح: غالمحسین باغبان
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* به ده نفر از كسانى كه حل صحيح جدول را ارسال كنند، به قيد قرعه هديه داده خواهد شد.
moallem@Roshdemag.ir       :صندوق پستى: 6586-15875و رايانامه


