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1 . مجله ى رشد معلم، اگرچه در دفتر انتشارات كمك آموزشى و براى معلمان منتشر مى شود و قاعدتاً بايد 
داراى محتواى «آموزشى» باشد، آن را بايد مجله اى بيشتر فرهنگى، با گرايش آموزشى دانست و نه صرفًا 
آموزشى. اين نكته اى است كه در اين مختصر مى خواهيم بر آن تأكيد و آن را در واقع توجيه كنيم.

بگذاريد مثالى بياوريم. با اصطالح فراغت و اوقات فراغت همه آشنا هستيم. يك نگاه به مسئله ى 
اوقات فراغت بچه ها اين است كه نگذاريم آن ها فراغتى داشته باشند و هر لحظه و هر زماِن 
آن ها را با برنامه اى و فعاليتى پر كنيم، مبادا عمرشان به هدر برود! معلوم است در اين صورت 
ــنيده يا خوانده ايد كه  ديگر فراغتى وجود ندارد كه خالقيتى در آن اتفاق افتد؛ البد ش
ارسطو گفته است بيشترين آفرينش ها و خالقيت هاى ذهن در اوقات فراغت اتفاق 

مى افتد. بگذريم.
نگاه به مجله ى رشد معلم نيز مى تواند از همين سنخ باشد و يا نباشد. باشد، 
يعنى اين كه سعى كنيم مجله را، چون براى معلمان توليد مى شود، سرشار كنيم 
از مباحث و مقاالتى چون فن كالس دارى، شرح وظايف معلم، ارزش يابى، 
مسائل كتاب هاى درسى، مدرسه محورى، خالقيت و ... وگرنه مجله از 

رسالت خود به دور افتاده است.
ــى يا كمك آموزشى بودن،  ــت كه آموزش نگارنده اما معتقد اس
ــد، شرط كافى نيست؛ چرا كه  ــرط الزم براى مجله باش اگر هم ش
آن مطالب و مباحثى كه در باال بدان اشاره شد، عموماً به صورت 
مفصل در كتاب ها، مقاالت و به ويژه در كالس هاى تربيت معلم 
مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد و درباره ى هريك ده ها مقاله، 
رساله، پايان نامه و مانند آن وجود دارد، تازه بدون اين كه اغلب از 
دل آن ها ايده يا طرح جديدى بيرون آيد. پس «جور ديگر بايد 
ديد» جور ديگر ديدن آن است كه معرفت و شناخت خواننده 
و توانايى او در درك واژگان، مفاهيم، اصطالحات، مقوالت و 
به طور كلى مباحث علمى، آموزشى و فرهنگى، طورى ارتقا يابد 
كه خود بتواند راه را از چاه تميز دهد و در صدد حل مشكالت 
ــى و تربيتى خود و بچه ها برآيد. اين افزايش توانايى و  آموزش
ــت نه آموزشى؛ به عبارت ديگر،  دانايى يك عمل فرهنگى اس
كارى از مقوله ى بينش و نگرش است، نه از سنخ آموزش و راه 

مستقيم را نشان دادن. 
مجله ى رشد معلم سعى مى كند در اين راه گام بردارد و ضمن 
ــى و معلمى خود، محتوايى فرهنگى داشته  حفظ صبغه ى آموزش
ــت كه شما در مجله با مباحث مختلف علمى،  ــد. از اين روس باش
آموزشى، ادبى، دينى، اجتماعى، تاريخى، فلسفى، حقوقى و ... هرچند 
ــيع روبه رو مى شويد. كوتاه سخن، اشاره كنيم به سخن  نه در حد وس
بزرگى كه مى گويد: «دو بافرهنگ، يكى در چين و ديگرى در تكزاس، 
زبان يكديگر را بهتر مى فهمند تا دو برادر كه از فرهنگ بى بهره اند». اميد كه 

بتوانيم ديدگاه هاى شما معلمان عزيز را نيز در مجله منعكس كنيم.
ــال را به يك اثر خوش نويسى  ــماره هاى امس 2 . صفحه ى دوم جلد ش
ازهنرمندان بزرگ اختصاص داده ايم و اين كار را از اين شماره با تابلوى بى نظير 
سوره ى حمد اثر ميرعماد حسنى قزوينى، خوش نويس عصر صفوى، آغاز كرده ايم. 
چنان كه مى دانيم خوش نويسى يكى از چند هنر طراز اول در ميان هنرهاى اسالمى است 
و به لحاظ ارتباط با كالم الهى ، معمارى ، نقاشى و ادبيات ،  پشتوانه اى غنى دارد. مقاله اى 
كه در همين شماره در باره ى خوش نويسى مى خوانيد، در حقيقت د رآمدى است بر كارى كه 
در صفحات جلد انجام خواهد گرفت. انتخاب و معرفى اين خطوط در اين شماره و شماره هاى 
آينده به عهده ى آقاى حسين نوروزى، هنرمند خوش نويس و طراح گرافيك مجله است وازاين بابت 

از ايشان تشكر مى كنيم.
3 . در ادامه ى معرفى 100 معلم در شماره ى مهر ماه ، از اين شماره به بعد نيز به اين معرفى ها ادامه مى دهيم و 

در هر شماره ،  10 تن از معلمان برجسته ى كشور را در حاشيه ى صفحات معرفى خواهيم كرد. 
سردبير

﹤﹛︀ ﹆﹞︣ ︨

﹋︡ام ﹡﹍︀ه؟
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روز﹡ــ﹍ــ︀ر

۱۳ آبان 
روز دانش آموز

سيزدهم آبان شناخته تر از آن است كه نيازى به توضيح 
ــته باشد، چرا كه سال هاست حداقل در مدارس ما اين  داش
ــى مى دارند و به بچه ها معرفى مى كنند. آن چه  روز را گرام
ــت 46 سال از واقعه ى اول اين  روز (كاپيتوالسيون  با گذش
و تبعيد امام خمينى) و بيش از 30 سال از دو واقعه ى ديگر 
(روز دانش آموز، تسخير النه ى جاسوسى آمريكا)، مى تواند 
به ويژه براى معلمان اهميت داشته باشد، تحليل اين وقايع، 

عبرت آموزى از آن ها و انتقالشان به  نسل جديد است.
ــهيد- به ويژه  ــاد دانش آموزان ش ــا جا دارد ي در اين ج
ــهيد حســين فهميده - را گرامى داريم كه به فرموده ى  ش
قرآن كريم، كشتگان در راه خدا نمرده اند، بلكه «احياء عند 

ربّهم يرزقون».

۱۴ آبان
روز فرهنگ عمومی

كلمه ى «فرهنگ» يكى از پربسامدترين واژه ها در ارتباط 
با بسيارى از مسائل امروز ما شده است، بدون اين كه غالبًا 
كارى در راستاى معنا و مفهوم فرهنگ ـ كه گفته مى شود 
ــود داردـ انجام  ــد تعريف براى آن وج ــش از چهارص بي
گيرد. اعالم روزى به نام «روز فرهنگ عمومى» در كشور، 
شايد فرصتى باشد براى مديران و معلمان فرهيخته ى ما تا 
دراين روز و اين ايام، مفهوم فرهنگ را براى دانش آموزان 
خود بيان و تبيين كنند و از اين طريق «سرنخ» هايى به دست 
ــايد اين سرنخ ها دانش آموزانى را در آينده  آنان بدهند؛ ش

به «عرصه ى فراخ فرهنگ گسترى رهنمون شود.

۱۰ و ۲۴ آبان 
ــرن  ــژه در دو ق ــواره به وي ــان هم ــرزمين آذربايج س
ــخ ايران عرضه كرده  ــر، چهره هاى تابناكى را به  تاري اخي
ــت.روزهاى دهم و  ــت كه يادكرد آنان برما فرض اس اس
ــه دو تن از اين چهره ها  ــت وچهارم آبان ماه، متعلق ب بيس
ــالمى است. شهيد محراب آيت اهللا  در گفتمان انقالب  اس
ــهادت:آبان 1358)   ســيدمحمدعلى قاضى طباطبايى (ش
ــر قرآن عالمه سيدمحمدحســين  ــم عارف و مفس و عال
ــى مجاهدى مبارز و  ــى (رحلت: آبان 1360)،يك طباطباي
ــرافراز و ديگرى عالمى كه در گسترش آفاق  ــهيدى س ش

ــى بى بديل  ــالمى و معارف دينى در عصر ما نقش تفكر اس
دارد. 

ــزرگ، از دودمان  ــردو ب ــه اين ه ــت ك ــايان  ذكر اس ش
جليل القدر قاضى طباطبايى در تبريز بودند كه  طى چهارقرن 

اخير، در خطه ى آذربايجان منزلتى واال داشته اند.

۲۴ آبان
روز کتاب وv کتاب خوانی

ــتند، اين  ــا را «كاتبان» مى نوش ــه كتاب ه در روزگارى ك
ــخص بزرگى چون ابوالفضل بيهقى درست بود  ــخن ش س
ــى ارزد»، اما امروز كه  ــه يك بار خواندن م ــه «هر كتابى ب ك
ــم به هم زدنى، هزاران  دستگاه هاى چاپ مى توانند در چش
ــخن چه جايى  ــاب را به بازار عرضه كنند، ديگر اين س كت
ــم و دنياى  ــم از دنياى فيل ــد؟ بگذري ــته باش مى تواند داش
ــوده  ــال كه خود دكان ديگرى در مقابل «كتاب» گش ديجيت
ــت. با اين حال، شواهد بسيارى هنوز هم نشان از قدر و  اس
ــت  ــت كتاب دارد. پس اين روز را ارج مى نهيم و دس منزل
ــاريم كه روز 24 آبان  ــران، معلمان و مربيانى را مى فش مدي
ماه را به عنوان روز كتاب و كتاب خوانى، در مدرسه هايشان 

گ مى دارند. بزر

۲۶ آبان (۱۰ ذیحجه) 
عید قربان

اين روز يكى از عيدهاى جهانى مسلمين است؛ هم چون 
عيد فطر وعيدمبعث كه روز توحيد، روز يكتاپرستى و روز 
ابراهيم خليل(ع) است. باذكر آيه ى شريفه اى از قرآن كريم، 
ــز به ويژه آنان كه  ــما همكاران عزي اين روز را به همه ى ش
ــد، تبريك  ــرام نايل آمده ان ــارت بيت اهللا الح ــال به زي امس

مى گوييم.
ــاَل اهللاَ لُحوُمها َوال دِماؤها َو لكــن يَنالُُه التقوى  لَْن ين
منكم. بدانيد كه هرگز گوشت و خون اين قربانى ها به خدا 
نمى رسد، ولى اين تقواى شماست كه به پيشگاه او خواهد 

ى حج،37]. رسيد[سوره 
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استان كرمانشاه سرزمینی سرسبز و خرم،  همراه با جاذبه های طبیعی و دل پذیر و آب و هوایی متنوع و 
چهارفصل است. این استان ۱۴ شهرستان دارد و یك میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت.

كرمانشاه از نظر فرهنگی، دارای تنوع بسیار و به تعبیری هندوستان ایران است. اكثر مردم این استان 
شیعه و بخشی از آنان سنی مذهب هستند. اقلیت هایی از آشوریان نیز در این استان زندگی می كنند. 
كرمانشاهیان مردمانی خون گرم،  مهربان و صمیمی اند و به مهمان نوازی شهرت دارند. كرمانشاه دارای 
طوایف و ایالت گوناگونی مانند زنگنه،  كلهر، لك،  گوران،  سنجابی و... با گویش های متفاوت است.
در اردیبهشت ماه امسال، در سفر استانی با مدیركل، معاونان و سردبیران مجالت رشد به استان كرمانشاه،  
توفیق یافتیم كه پای صحبت مدیركل استان آقای جالل امینی و معاون آموزش متوسطه ی ایشان آقای 
سیدمحمدعلی  بّصام تبار بنشینیم. توجه شما را به گزارشی از این گفت وگو جلب می كنیم. 

پاى صحبت 
مدير كل و معاون 
آموزش متوسطه ى 
آموزش و پرورش 
استان كرمانشاه

گفت وگو:نرصالله دادار

﹎﹀️ و﹎﹢

جالل امينى، مديركل آموزش و پرورش استان كرمانشاه
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به گفته ى جالل امينى،  مدير كل آموزش و پرورش استان 
ــاه،  24 درصد دانش آموزان اين استان در روستا و 76  كرمانش
ــهر مشغول به تحصيل اند. هم چنين، 46/5  درصد آن ها در ش
ــر و بقيه (53/5 درصد)  ــتان دخت درصد دانش آموزان اين اس

پسرند.
ــانى  جالل امينى مى افزايد: «حدود 53 درصد نيروى انس
ــتان كرمانشاه مدرك ليسانس دارند كه  آموزش و پرورش اس
ــتر از ميانگين كشورى (49 درصد) است.  اين  4 درصد بيش
نشان مى دهد كه استان كرمانشاه از نيروى انسانى كيفى بااليى 

برخوردار است.» 
ــاه در ادامه به  ــتان كرمانش مدير كل آموزش و پرورش اس
ــاره مى كند  نرخ تراكم دانش آموزان در كالس هاى درس اش
ــط نرخ تراكم دانش آموزان در كالس هاى  و مى گويد: «متوس
ــتان كرمانشاه 23 درصد است. اگرچه نرخ  درس مدارس اس
تراكم در دوره هاى ابتدايى و راهنمايى نسبتاً خوب است، اما 
ــطه، اين نرخ باالست و به حدود 26 درصد  در دوره ى متوس

مى رسد.»

نرخ قبولى دانش آموزان در استان كرمانشاه
ــتان  آقاى امينى مى افزايد: «نرخ قبولى دانش آموزان اين اس
ــى 96  ــد،  در دوره ى راهنماي ــى 98/5 درص در دوره ى ابتداي
ــت و اگر چه در  ــد اس ــطه 74 درص ــد و در اول متوس درص
دوره هاى راهنمايى و ابتدايى نسبتاً مطلوب است،  ولى در اول 
ــطه،  پايين تر از ميانگين كشورى (75) است. بنابراين،  متوس
 برنامه ريزى كرده ايم و طرح هاى جامعى در دست اجرا داريم 
تا نرخ قبولى دانش آموزان را در سال اول متوسطه باال ببريم.

نرخ باسوادى
ــمارى،  در حال حاضر جمعيت با  ــاس آخرين سرش براس
ــتان كرمانشاه،  82 درصد و جمعيت  سواد باالى 10 سال اس
بى سواد باالى 10 سال اين استان 18 درصد برآورد مى شود.

عشق دانش آموزان كرمانشاه به ميهن اسالمى
مدير كل آموزش و پرورش استان كرمانشاه مى گويد:

«مردم استان كرمانشاه متدين، واليت مدار و بسيار عالقه مند 
ــارز آن مى توان به  ــتند. از نمونه هاى ب ــالمى هس به ميهن اس
ــى آزاده و 1055  ــهيد فرهنگى، 350 فرهنگ ــتن 132ش داش

فرهنگى جان باز اشاره كرد.
ــتان،  4133 نفر  ــان اس ــن فرهنگي ــر، از  بي ــال حاض در ح
ــيج اند هستند.  رزمنده و 13 هزار نفر عضو فعال و عادى بس
ــتاها،  عمدتاً مبتنى  ــاه در روس زندگى اقتصادى مردم كرمانش
ــاورزى و دام پرورى و در بعضى از مناطق مانند پاوه،   بر كش
ــرپل ذهاب، باغ دارى است. در شهرهاى  صحنه،  گهواره و س
استان، بيشتر مردم به مشاغل تجارى و خدماتى مشغول اند.»

ــال هاى اخير و بعد از آسيب هايى كه  وى مى افزايد:«درس
ــتان وارد شد،  دو كارخانه ى پتروشيمى و يك  از جنگ به اس
كارخانه ى سيمان و چندين شهرك صنعتى در اين استان فعال 
شده اند. در سفرهاى دولت در دوره ها ى اول و دوم،  مصوبات 
خوبى براى استان تصويب شده است كه اكثراً در دست اجرا 

هستند.»
ــاه از  ــتان كرمانش ــه مى گويد: «اس ــى در ادام ــاى امين آق

ــت و از نظر آب وضع  ــاخت هاى خوبى برخوردار اس زيرس
ــداث دارد.  ــت اح ــد در دس ــبتاً خوبى دارد و چندين س نس
شبكه هاى راه و ترابرى خوبى در استان ايجاد شده است،  به 
گونه اى كه روزانه شاهد تردد حدود 40000 نفر زائر عتبات 
ــال، 450 هزار گردشگر را در  ــتان هستيم. ما نوروز امس از اس
ــتان اسكان  ــى و رفاهى آموزش و پرورش اس مراكز آموزش

داديم.»

كيفيت آموزش متوسطه در استان كرمانشاه
ــاون آموزش  ــى بّصام تبار،  مع ــيد محمد عل از آقاى س
ــتان كرمانشاه  ــطه ى اداره ى كل آموزش و پرورش اس متوس
ــؤال  ــتان س ــطه در اين اس ــاره ى كيفيت آموزش متوس درب
مى كنيم. او مى گويد: «كيفيت آموزش متوسطه در هر استان، 
 به اطالعات معلمان،  روش هاى تدريس،  زمينه هاى يادگيرى 
ــى و مديريت مدارس بستگى  دانش آموزان، امكانات آموزش
ــى،  درصد  ــانگر كيفيت آموزش دارد. يكى از پارامترهاى نش
ــال اول  ــد قبولى ما در س ــت. درص ــى دانش آموزان اس قبول
ــبت به ميانگين كشورى  ــطه 74 درصد است. البته نس متوس
(75 درصد) يك درصد عقب هستيم. هم چنين،  نرخ ارتقاى 
ــوم متوسطه در استان،  يك درصد كمتر از ميانگين  دوم به س
ــورى است و ميزان فارغ التحصيالن سال سوم 76 درصد  كش

است.»

درصد قبولى در آزمون سراسرى دانشگاه ها
آقاى بصام تبار در ادامه به ميزان قبولى دانش آموزان استان 
ــاره مى كند و  ــرى دانشگاه ها اش ــاه در آزمون سراس كرمانش
مى گويد: «ميزان قبولى دانش آموزان استان كرمانشاه در كنكور 
ــرى،  در گروه رياضى و فيزيك 51 درصد،  گروه علوم  سراس
تجربى 23/5 درصد، گروه علوم انسانى 37 درصد، گروه هنر 
5/3 درصد و گروه زبان 21/77 درصد است و ميانگين كلى 

قبولى ما در دانشگاه ها 32/7 درصد برآورد شده است.»

عوامل پايين بودن ميانگين قبولى دانش آموزان 
متوسطه

ــخ  ــاه در پاس ــتان كرمانش مدير كل آموزش و پرورش اس
ــتان  ــن قبولى دانش آموزن اس ــه چرا ميانگي ــؤال ك به اين س
ــاه درسال اول متوسطه كمتر از ميانگين كشور است،   كرمانش
ــور در سال اول متوسطه،  شاهد  مى گويد: «ما در سراسر كش
ــتيم كه متأسفانه اين در  افت تحصيلى بين دانش آموزان هس
ــورى است و عوامل  ــاه بيشتر از ميانگين كش استان كرمانش
ــى دارد: تغيير دوره ى تحصيلى،  حجم باالى مطالب  گوناگون
ــاعات تدريس،  غيرمؤثر  ــى، ناكافى بودن س كتاب هاى درس
ــودن روش هاى تدريس، كمبود انگيزه ى دانش آموزان براى  ب
يادگيرى،  مسائل روحى و روانِى آغاز دوران بلوغ پسران،  عدم 
ــا دانش آموزان و  ــب معلمان  ب برقرارى ارتباط مؤثر و مناس
ــتفاده از شيوه هاى استاندارد امتحانات و بودجه بندى  عدم اس
سؤاالت. وى مى افزايد: «دانش آموزان دوره ى متوسطه ى ما به 
ــيمى،  زبان و ادبيات  طور كلى در دروس رياضى،  فيزيك،  ش
مشكل دارند. دانش آموزان دوره ى راهنمايى مانيز در دروس 

رياضى و علوم مشكل دارند.»

 امينى:
حدود 53/64 درصد 
نيروى انسانى آموزش 
و پرورش استان 
كرمانشاه مدرك 
ليسانس دارند كه 
4 درصد بيشتر از 
ميانگين كشورى (49 
درصد) است

امينى: 
استان كرمانشاه 
استعداهاى فراوانى 
دارد كه بايد بستر 
رشد آن ها را فراهم 
ساخت و ظرفيت 
دانشگاهى استان 
كرمانشاه را بيش از 
پيش افزايش داد

امينى:
 موفقيت 
آقاى رستگار رحمانى

 در كنكور سراسرى 
دانشگاه ها ، يك استثنا 
در استان كرمانشاه 
نيست
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ــتان  ــكل ديگرى كه ما در اس آقاى  امينى مى افزايد: «مش
داريم، توزيع نامتوازن رشته هاى تحصيلى بين دانش آموزان 
ــطه  در استان است. بدين معنى كه با توجه به  دوره ى  متوس
ــرايط اجتماعى، اقتصادى استان و باال بودن نرخ بيكارى،  ش
ــته هاى نظرى نياز  ــته ها ى فنى حرفه اى بيش از رش ما به رش
ــتر به سمت رشته هاى  داريم. اما در عمل، دانش آموزان بيش
ــد. به همين  ــان مى دهن ــانى و تجربى رغبت نش ــوم انس عل
ــاى گوناگونى براى افزايش رغبت و عالقه ى  دليل، برنامه ه
ــته هاى فنى و حرفه اى  دانش آموزان و خانواده ى آن ها به رش
ــطح مدارس و رسانه ها انجام داده ايم كه اميدواريم در  در س

سال تحصيلى آينده تا حدودى اين نسبت تغيير كند. 
ــترش  ــر»، گس ــتان، انتخــاب برت ــم «هنرس ــد فيل تولي
ــوزان و اولياى آن ها،  ــاوره اى براى دانش آم فعاليت هاى مش
ــكيل  ــتان ها و تش بازديد دانش آموزان از كارخانه ها و هنرس
ــاخته هاى دانش آموزان هنرستان ها،  ــگاه هاى دست س نمايش
 بخشى از برنامه هاى ما به منظور افزايش رغبت دانش آموزان 

به رشته هاى فنى و حرفه اى است.»
ــتان  ــطه ى آموزش و پرورش اس ــوزش متوس معاون آم
كرمانشاه،  درباره ى برنامه هاى اين معاونت براى رشد كيفيت 
ــى دانش آموزان متوسطه مى گويد:  «ما براى افزايش  آموزش
كيفيت پايه هاى اول تا سوم متوسطه و هم چنين  كنكورهاى 
ــاى فوق برنامه در  ــرى، برنامه هايى از طريق كالس ه سراس
ــتان داريم. يكى از برنامه ها،  ــال تحصيلى و در تابس طول س
ــال تحصيلى است كه  ــش مستمر در طول س برنامه ى پرس
ــه يك بار،  از درس هايى كه  ــتند هر دو هفت معلمان ملزم هس
داده اند،  پرسش هاى مستمر به دانش آموزان بدهند،  نمره هاى 
آن ها را ثبت كنند و آن ها را با نمرات گذشته مقايسه كنند.»

دانش آموز كرمانشاهى رتبه ى اول كنكور سراسرى 
88

ــتان  ــى از دانش آموزان اس ــتگار رحمانى، يك ــاى  رس آق
كرمانشاه، دوسال قبل (88-87) موفق شد عنوان رتبه ى اول 
ــى آزمون سراسرى  گروه علوم تجربى و گروه زبان انگليس
دانشگاه ها را به خود اختصاص دهد. رستگار كه در يكى از 
مناطق محروم استان كرمانشاه (جوانرود) مشغول به تحصيل 
بود،  توانست با تالش و پشتكار فراوان، اين موفقيت بزرگ 
ــب اين موفقيت،  در  ــؤالى كه بعد از كس ــب كند. س را كس
ــود،  اين است  ــاهى مطرح مى ش ذهن هر دانش آموز كرمانش
كه آيا اين موفقيت يك استثنا در استان كرمانشاه بوده است 
ــتعدادهايى  ــاهى از چنين اس ــر دانش آموزان كرمانش يا اكث

برخوردارند؟
آقاى جالل امينى در پاسخ به اين سؤال مى گويد: «موفقيت 
ــتگار رحمانى در كنكور سراسرى دانشگاه ها ، يك  آقاى  رس
ــتان استعداهاى  ــاه نيست. اين اس ــتثنا در استان كرمانش اس
ــد آن ها را فراهم ساخت و  ــتر رش فراوانى دارد كه بايد بس
ــگاهى استان كرمانشاه را بيش از پيش افزايش  ظرفيت دانش

داد.»
ــوزش عالى و  ــئوالن آم ــد: «انتظار ما از مس وى  مى افزاي
ــيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى اين  كميس
است كه ظرفيت دانشگاه ها را در استان ها عادالنه توزيع كنند 

ــد كه در يك استان شانس قبولى بچه ها در  و اين طور نباش
ــتان ديگر حدود 30 درصد  كنكور باالى 50 درصد و در اس

باشد.»

رتبه ى ممتاز كشورى در اقامه ى نماز
ــاه درباره ى  ــتان كرمانش مدير كل آموزش و پرورش اس
ــتان  ــى در مدارس اين اس ــاى فرهنگى و پرورش فعاليت ه
مى گويد: «ما در زمينه هاى فرهنگى و پرورشى، فعاليت هاى 
ــتان ما در موضوع  ــته ايم. در ارزيابى ساالنه،  اس خوبى داش
اقامه ى نماز در مدارس،  رتبه ى ممتاز كشورى را در دو سال 

متوالى كسب كرد. 
در مسابقات ورزشى نيز رتبه ى استان كرمانشاه به رتبه ى 

ششم كشورى ارتقا پيدا كرده است.»
ــد: «در ارزيابى فعاليت هاى مربوط به اوقات  وى مى افزاي
ــتگاه هاى  ــن دس ــه ى اول را بي ــوزان رتب ــت،  دانش آم فراغ
ــتان و رتبه ى دوم را در كشور كسب كرده اند. در  اجرايى اس
ــه از نظر كمى و چه از نظر  ــرح هجرت» ، هم، چ اجراى«ط
ــال متوالى،  مقام هاى دوم و سوم كشورى را  كيفى، در دو س

به دست آورده ايم.
ــتان با همكارى بسيج،  در امر بازسازى و  دانش آموزان اس

مرمت مدارس شركت مى كنند. 
خالصه اين كه در فعاليت هاى فرهنگى، هنرى و مشاوره اى،  

استان كرمانشاه از استان هاى موفق كشور بوده است.»
 درصد دانش آموزان كرمانشاهى  عضو 

پژوهش سرا
معاون آموزش متوسطه ى استان كرمانشاه در پاسخ به اين 
ــوزش و پرورش اين  ــؤال كه پژوهش و تحقيقات در آم س
استان چه جايگاهى دارد، مى گويد: «79 درصد دانش آموزان 

متوسطه ى استان كرمانشاه عضو پژوهش سراها هستند».
وى مى افزايد: «در اين استان دو دبيرستان هوشمند و 36 
دبيرستان هيئت امنايى وجود دارد كه از طريق مشاركت هاى 
ــى،  ــائل آموزش ــت مس ــوند و در جه ــى اداره مى ش مردم

فعاليت هاى فوق برنامه دارند.»
ــازى ياددهى  ــه «طرح غنى س ــى در ادامه،  ب ــاى امين آق

 بّصام تبار: توليد فيلم، 
فعاليت هاى مشاوره اى 

براى دانش آموزان 
و اولياى آن ها، 

بازديد دانش آموزان 
از كارخانه ها و 

هنرستان ها و تشكيل 
نمايشگاه هاى 

دست ساخته هاى 
دانش آموزان 

هنرستان ها،  بخشى 
از برنامه هاى ما 

به منظور افزايش 
رغبت دانش آموزان 

به رشته هاى فنى و 
حرفه اى است
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رستگاررحمانى،پذيرفته 
شده ى رتبه ى اول كنكور 
تجربى 88 - 87
 ازكامياران
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ــدارس  ــوم در م ــرى در دروس رياضــى و عل - يادگي
ــتان اشاره مى كند و مى گويد: «ما در سال  راهنمايى» اين اس
ــش اين طرح  ــه را تحت پوش تحصيلى 89-88،  24 مدرس
ــش  قرار داده ايم. هم چنين، تعدادى از مدارس را تحت پوش
ــى قرارداده ايم. 18 درصد معلمان و  طرح مهارت هاى زندگ
ــرح كرامت و طرح راه  ــش ط دانش آموزان نيز تحت پوش
ســعادت كه شامل آموزش قرآن،  مسائل اجتماعى و تربيتى 

است،  قرار گرفته اند.»

ضرورت تقويت مراكز تربيت معلم
ــتان كرمانشاه،   به گفته ى مدير كل آموزش و پرورش اس
ــى بى بديل و  مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش،  نقش
ممتاز در رشد علمى  آموزشى معلمان و در نتيجه، در مدارس 
ــا در دوره ى  ــد: «در حال حاضر، م ــور دارد. او مى گوي كش
ــتر از فارغ التحصيالن  ــى و دوره ى راهنمايى، كه بيش ابتداي
ــكالت كمترى  ــتفاده مى كنند، با مش ــز تربيت معلم اس مراك
ــتيم. اما در دوره ى دبيرستان كه براساس نيازها  روبه رو هس
و ضرورت هاى نيروى انسانى، از نيروهايى استفاده كرده ايم 
ــتر با مشكل  كه در مراكز تربيت معلم آموزش نديده اند،  بيش

روبه رو هستيم.»
ــر،  آموزش و  ــال هاى اخي ــفانه در س وى مى افزايد:«متأس
ــود را از طريق مراكز  ــانى خ ــرورش نيازهاى نيروى انس پ
تربيت معلم تأمين نكرده و همين امر مشكالتى ايجاد كرده 
ــت مراكز تربيت معلم بيش از  ــت. بنابراين، ضرورى اس اس
پيش مورد توجه و تقويت مسئوالن ارشد آموزش و پرورش 

قرار گيرد.»
ت  درادامه ى صحبت ، از آقاى بصام تبار، درباره  ى وضعي
ــتان كرمانشاه سؤال مى كنيم. او  «گروه هاى آموزشى» در اس
ــى در استان كرمانشاه در همه ى  مى گويد: «گروه هاى آموزش

دروس فعال هستند و در محورهاى زير فعاليت مى كنند:
1. بررسى محتواى كتاب هاى درسى و ارسال بازخورد آن 

به دفتر برنامه ريزى وتاليف كتب درسى؛ 
2. تفسير محتواى كتاب هاى درسى براى معلمان؛
3. كمك به معلمان در زمينه ى طراحى سؤال ها؛

ــه ى روش هاى تدريس و  ــه و پژوهش در زمين 4. مطالع
ــيوه هاى نوين تدريس و استفاده از امكانات  به كارگيرى ش

آموزشى؛
5. برگزارى جشنواره هاى تدريس برتر؛

6. برطرف كردن اشكاالت معلمان؛
7. كنترل كيفيت آموزش در جهت رشد آن».

ــاه  ــتان كرمانش ــى اس ــد: «گروه هاى آموزش وى مى افزاي
ــطح خوبى  ــور از س ــته ها و دروس،  در كل كش در اكثر رش

برخوردارند.»
وى در پاسخ به اين سؤال كه در زمينه ى كتاب هاى درسى 
چه مشكالتى داريد، مى گويد: «ما در تهيه و توزيع كتاب هاى 
درسى مشكل نداريم، اما برخى از مطالب كتاب هاى درسى، 
ــب نيست؛ به خصوص در  با توان ذهنى دانش آموزان متناس
ــطه در درس هاى فيزيك، شيمى، رياضى و  پايه ى اول متوس

ادبيات.
هم چنين،  در برخى دروس،  حجم كتاب هاى درسى زياد 

است كه بايد متعادل شود؛ مثًال درس حسابان 1و 2.»
ــد: «در روش هاى ارائه ى محتوا  ــاى بصام تبار مى افزاي آق
ــر كلى صورت گيرد.  ــى،  بايد تجديدنظ در كتاب هاى درس
چون معلمان براساس روش هاى كتاب هاى درسى تدريس 
مى كنند و اين روش ها قديمى شده ا ند و دانش آموزان را فعال 
ــتر دنبال روش هايى هستند كه  نمى كنند. امروز معلمان بيش
ــال برانگيزد؛ مخصوصًا  در  ــاركت فع دانش آموزان را به مش

دوره ى متوسطه.» 
ــطح علمى معلمان  او در ادامه مى گويد: «ما اميدواريم س
ــال تدريس و جديد و امكانات  ــاال رود تا از روش هاى فع ب
ــه، توليد محتواى  ــروز از قبيل رايان ــرى ِب ــى - يادگي يادده
ــن و نرم افزاهاى گوناگون در  ــك، ويديو پروجكش الكتروني
ــد. ما اين هدف را در برگزارى  كالس هاى درس بهره گيرن
جشنواره هاى تدريس برتر و نيز آموزش هاى ضمن خدمت 

دنبال مى كنيم.»
وى مى افزايد: «در جذب معلمان، بايد دقت شود كه بهترين 
معلمان از نظر معدل، سواد و انگيزه ى تدريس انتخاب شوند. 
ما امسال تصميم گرفته ايم كه براى مديران مدارس، از افراد با 
انگيزه اى كه در رشته ى مديريت آموزشى تحصيل كرده اند و 

در پست مديريت مدارس هستند،  استفاده كنيم.»

عالقه نداشتن به رشته هاى فنى و حرفه اى
ــش آموزان به  ــن نكته كه دان ــام تبار با بيان اي ــاى بص آق
ــته هاى فنى و حرفه اى عالقه نشان نمى دهند، مى گويد:  رش
ــد دانش آموزان به بخش  ــورهاى صنعتى، 75 درص «در كش
ــوق داده مى شوند كه بعداً جذب بازار كار  فنى و حرفه اى س
مى شوند. ولى متأسفانه در كشور ما،  با وجود همه ى تبليغات 
ــتان ما  ــانى ها، تنها 35 درصد دانش آموزان دراس و اطالع رس
ــته هاى فنى و  ــور، جذب رش و 40 درصد آن ها در كل كش
حرفه اى مى شوند كه پس از فارغ التحصيل شدن هم متأسفانه 
ــذب آن ها وجود  ــكان ج ــوند؛ يعنى ام ــذب كار نمى ش ج

ندارد.»
ــه ى ما نه صددرصد  ــفانه جامع وى اضافه مى كند: «متأس
ــاورزى و نه صددرصد خدماتى  ــى، نه صددرصد كش صنعت
ــوزان اثر  ــوع،  روى انگيزهاى دانش آم ــن موض ــت و اي اس
ــته ها  ــود كه آن ها جذب اين رش ــذارد و باعث مى ش مى گ

نشوند

در كشورهاى 
صنعتى، 75 درصد 
دانش آموزان به 
بخش فنى و حرفه اى 
سوق داده مى شوند 
كه بعداً جذب بازار 
كار مى شوند. ولى 
متأسفانه در كشور ما،  با 
وجود همه ى تبليغات 
و اطالع رسانى ها، 
تنها 35 درصد 
دانش آموزان 
دراستان ما و 40 
درصد آن ها در 
كل كشور، جذب 
رشته هاى فنى و 
حرفه اى مى شوند كه 
پس از فارغ التحصيل 
شدن هم متأسفانه 
جذب كار نمى شوند

آقايان امينى وناصرى
(مديركل دفترانتشارات كمك آموزشى)

در سفر استانى مجالت رشدبه كرمانشاه 
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ــى  ــغول جمع آورى مداركى براى بررس ــال 1356 كه مش س
چگونگى تأليف و چاپ و تاريخچه ى كتاب هاى درسى در ايران 
بودم، دو مقاله ى مهم نظرم جلب را كرد: يكى مقاله اى بود با عنوان 
«بلبشوى كتاب هاى درسى» از جالل آل احمد و ديگرى «داستانى 
به نام كتاب درسى» از محمدامين رياحى. اولى در سال 1339 و 
ــته شده  دومى در ماه نامه ى آموزش  و پرورش خرداد 1342 نوش

بود. 
ــه ى دكتررياحى تاريخى و تحليلى بود و مراحل تهيه و  مقال
تأليف و چاپ كتاب هاى درسى را از تأسيس دارالفنون تا سازمان 
كتاب هاى درسى ايران در برمى گرفت و راهنماى قابل اعتمادى 

براى كار پژوهشى بود. در آن مقاله، متوجه نويسنده اى شدم كه 
با مسئوليت هاى معلمى و اثر كتاب  درسى درآموزش  و پرورش 
ايران كامالً آشناست، گذشته ى كشور را خوب مى شناسد و براى 
باالبردن سطح علمى و آموزشى دانش آموزان دل سوزى مى كند. از 
آن پس بود كه كم و بيش با آثار اين معلم واقعى و اين نويسنده ى 
ــت 1389، در مجلس  ــنا شدم، تا آن كه در 28 ارديبهش توانا آش
باشكوه بزرگداشت او كه انجمن آثار و مفاخر فرهنگى در مركز 
دايره..  المعارف بزرگ اسالمى تشكيل داده بود شركت كردم. در 
آن جا بود كه استادان بزرگ زبان و ادب  فارسى، با آگاهى دقيق، 
زندگى نامه و خدمات علمى و فرهنگى او را بيان داشتند و بيش از 
500 نفر از بزگان علم و ادب كشور، گفته هاى آن ها را تأييد كردند. 
م   در آن روز، كتابى هم در معرفى او منتشر كردند . حجت االسال
سيد محمود دعايى، نماينده ى ولى فقيه در روزنامه ى اطالعات، 
ــوطى درباره ى خدمات امين رياحى علم وادب  سخنرانى مبس
ــى مقاالت آن  چنين بود:  ــر ايران ايرادكرد كه عنوان بعض معاص
شاه نامه شناسى كه در روز فردوسى درگذشت؛ محمدامين رياحى 
ــق و حماسه؛ بزرگ مردى كه انسانى واال بود،  مردى از تبار عش

بزرگ بود و از اهالى امروز بود...
محمدامين در 11 خرداد 1302 شمسى در«خوى » به  دنيا آمد. 
در زادگاهش، نخست به مكتب و سپس به مدرسه رفت و دبستان 
و دوره ى اول دبيرستان را همان جا به  پايان برد. به تهران آمد و وارد 
دانش سراى مقدماتى شبانه روزى شد (مهر 1321) پس از دو سال 
ــاگرد اولى را كسب كرد و به دانش سراى عالى  تحصيل، مقام ش
راه يافت. در 1327 رشته ى دبيرى ادبيات فارسى را با مقام اولى 
پايان برد. در شهريور 1337 از پايان نامه ى دكتراى خود دفاع كرد. 
موضوع پايان نامه ى او كتاب «مرصادالعباد» نجم الدين رازى بود كه 
به راهنمايى استاد بديع الزمان فروزانفر آن را تصحيح كرد و نمره ى 
ــين لحظه هاى عمر (25  «خيلى  خوب» گرفت. رياحى تا واپس
ارديبهشت 1388) يك  لحظه از يادگرفتن و تحقيق و مطالعه غافل 
نماند. دكتر محمدامين رياحى كار تدريس را در مهرماه 1327 از 
دبيرستان هاى قم آغاز كرد و در مدارس قزوين و گرگان و تهران 
ادامه داد. از 1335 تا 1340 در سازمان لغت نامه ى دهخدا مشغول 
ــت. در خرداد ماه1340، مديركل  بود و حرف «سين» آن را نوش
نگارش و مشاور قائم مقام شادروان دكتر پرويز ناتل خانلرى، وزير 
فرهنگ (آموزش وپرورش كنونى) شد و به نظم بخشيدن تأليف و 
چاپ، و تأسيس سازمان كتاب هاى درسى ايران پرداخت. آن گاه 
به عنوان وزير مختار و رايزن فرهنگى ايران در تركيه، به آنكارا رفت 
و در دانشگاه آنكارا به  تدريس ادبيات فارسى و تاريخ فرهنگ ايران 
نيز مشغول شد. از 1348 تا 1350 در دانشگاه تهران در گروه هاى 
ــپس به مدت چهارسال  ــى و تاريخ، درس داد و س ادبيات فارس
دبيركل هيئت امناى كتاب خانه هاى عمومى كشور شد، تا آن كه 
پس از فوت استاد مجتبى مينوى، از 1355 تا 1357، رياست «بنياد 
شاه نامه ى فردوسى» و رياست «دانشكده ى هنرهاى دراماتيك» را 

١٣٨٨-١٣٠٢

﹝︺﹙﹞︀ن︋ ︤رگ ا︣ان 

اسفندیار معتمدی
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برعهده گرفت. او آخرين وزير آموزش وپرورش پيش از انقالب 
اسالمى بود (از دى 57 تا 22 بهمن 57) و پس از انقالب اسالمى 
ــى  سال كارهاى پژوهشى خود را ادامه  تا پايان عمر، به  مدت س

داد.
دكتر محمدامين رياحى مردى آزاده و ايران دوست بود. او در 
زمان پيشــه ورى و غائله ى فرقه ى دموكرات كه آذربايجان براى 
ــد، رنج ها كشيد. براى بيرون راندن  مدتى از بدنه ى ايران جدا ش
عوامل بيگانه از ايران، يك دم از پاى ننشست و با سرودن اشعار 
ــافرت، در آزادسازى آذربايجان سهم  ــور، سخن رانى و مس پرش
فراوان يافت. «عشق ميهن» نمونه اى از سروده هاى اوست كه آن 
ــاخته ودر كتاب «راه نجات آذربايجان» در اسفند  را در 1324 س

1325 منتشر كرد.
خسته شد جان من از درد وطن، درمان كجاست
ملك ايران گشت ويران، رحمت يزدان كجاست؟
گرفت را  ــران  اي فتنه  افراسياب  لشكر 
كجاست؟ رستم  دستان  مصائب  اين  بهردفع 
به باد را  ــران  اي داد  سفله پرور  ــار  روزگ
آن همه فر و شكوه و خرگه و ايوان كجاست؟
بسته اند پيمان  و  عهد  ما  با  گويند  دشمنان 
ليك در فرهنگ اينان عهد كو پيمان كجاست؟
مى زنند ميهن پرستى  از  دم  جاسوسان  كهنه 
دامان كجاست؟ پاكى  بين  هنگام عمل  ليك 
است ديوانگى  ميهن دوستى  ويرانه،  اين  اندر 
من شدم ديوانه ياران،  بند يا زندان كجاست؟
جان مشتاقان «رياحى» سوخت از شوق وطن
ميهن كجاست؟ بازگو  را  فدا سازيم جان  تا 

ــى ژرف انديش،  ــى برانگيزاننده، محقق ــر رياحى، معلم دكت
مديرى اليق و انسانى شريف بود. سراسر عمرش در خدمت به 
شهروديارش و وطنش، با ايثار و نيك نامى گذشت. او نخستين 
ــى خود را در سال 1319 در مجله ى ارمغان و  مقاله هاى پژوهش
آخرين آن را 68 سال بعد، با عنوان «مجموعه ى فرهنگى شمس 
تبريزى در خوى» روزنامه ى اطالعات، 15 فروردين 1386 (يك 
سال پيش از فوتش) منتشر كرد. او اين مقاالت را در دو مجموعه ى 
«پايدارى حماسى» (1379) و«چهل گفتار در ادب و تاريخ و 

فرهنگ ايران» (1379، سخن) گردآورد و به چاپ رساند.
شماره ى كتاب هاى تأليفى و تصحيحى استاد، بالغ بر 22 جلد 
ــت. كتاب مرصادالعباد در 1352 و كتاب «تاريخ خوى» در  اس

1372 به عنوان كتاب سال برگزيده شدند. 
ــى چنين  دكتر محمدامين رياحى در مقاله ى كتاب هاى درس

نوشته است:
«من طى سال ها تدريس در دبيرستان، از وضع كتاب هاى درسى 
خون دل خورده بودم و دلم مى خواست اگر فرصتى به دست آيد ، 
ــاد و ابتذال انجام دهم تا اين كه در خرداد  كارى براى رفع آن فس
1330، مديريت كل نگارش را با اختيارات تام پذيرفتم... باالخره 
ــن ماه 1335، در وزارت دكتر عيســى صديق كه مردى  در بهم
اليق و دانشمند بود و درد فرهنگ داشت، شوراى عالى فرهنگ 
اساس نامه اى راجع به رسيدگى به كتاب هاى درسى دبيرستان ها 

و چگونگى چاپ و صحافى و تعيين بهاى آن ها تصويب كرد. 
ــد كتاب ها به منظور حصول اطمينان از صحت مطالب،  قرارش
هماهنگى با برنامه، رعايت نظم منطقى، هماهنگى اصطالحات، 
سادگى و روانى عبارات و مالحظات تربيتى، در كميسيون هايى 
در اداره ى كل نگارش مورد رسيدگى قرار گيرد... اين اساس نامه 
با همه ى حسن نيتى كه در تنظيم و تصويب آن به كار رفته بود، 
ــى  ــئله ى كتاب هاى درس در عمل هيچ دردى را دوا نكرد و مس
به صورت ريشه ى اصلى فساد و بدنامى وزارت فرهنگ برجاى 

ماند.
... اما طلسم ناگشودنى كار، كتاب هاى دبيرستانى بود كه تنوع 
سرسام آور داشت و براى هر درس وهر كالس،  بيست سى نوع 
ــتان ها تدريس مى شد و پاى منافع ده ها ناشر و  كتاب در دبيرس
ــا مؤلف درميان بود. بعضى از آن مؤلفان از رجال معروف  صده
يا استادان خود من بودند... سال 1342، سال اجراى قطعى طرح 
ــر درس در  ــدبراى ه ــى بود. قرارش يكنواختى كتاب هاى درس
ــه كتاب مجاز قبلى، به وسيله ى  هر كالس يك كتاب از ميان س
كميسيون ها انتخاب شود... در تاريخ 1341/12/18 تصويب نامه اى 
ــاپ كتاب ها برعهده ى  ــت كه تأليف و چ از هيئت دولت گذش
ــهريور ماه [1342] اساس نامه ى  ــد... در ش وزارت فرهنگ باش
سازمان كتاب هاى درسى ايران را به هيئت دولت فرستاديم كه در 
تاريخ 42/7/8 به تصويب رسيد و دكتر محمود بهزاد، نخستين 
رئيس سازمان [كتاب هاى درسى ايران] انتخاب گرديد. قرار بود 
براى سال تحصيلى بعد، همان كتاب ها با ويراستارى آن سازمان 
ــر شود و براى سال هاى بعد نيز هر سال كتاب هاى جديد  منتش

براى يك كالس تأليف و چاپ گردد.»
استاد ايرج افشار در «ضايعه ى درگذشت محمدامين رياحى 
در مجله ى بخارا، شهريور 88، چنين نوشت: يكى ديگر از خوبان 
خوى از دستمان رفت؛ پس از مرگ عباس زرياب و على قلى 
جوانشير. اما مگر يادش از مخيله خواهد رفت. در كوه ها با پاى 
ــوق ديدار و  ــفرهاى زمينى به ش عزم و اراده باهم بوديم و در س
هم نشينى با ياران شهرها... هم ركابى داشتيم... پس از آن كه مجتبى 
مينوى درگذشت، در اواخر 1354، رياحى به جاى او به رياست 
بنياد شاه نامه برگزيده شد. يادگار ماندگار شوق او از قبول تصدى 
آن بنياد، تأليف كتابى است كه چند سال بعد به نام «سرچشمه هاى 
شاه نامه شناسى» منتشر شد؛ اثرى  كه گوياى شور ايران خواهى و 
ــايد در اين مقوله، بهتر از آن  فردوسى دوستى رياحى است. ش
ــت... روزگار، سرنوشت او را برآن قرار  نوشته اى در دست نيس
داد كه 27 روز وزير آموزش دولت مستعجلى باشد... وى پامال 
ــد و مآالً رشته ى تحقيقات خاص تصحيح متون و  سياست ش
مباحث تحقيقى ادبى ضرر ديد... نانش بريده شده بود، اما بامتانت، 
ــار و اطمينان به نفس، و آزادگى و توانايى، روزگار گذرانيد و  وق
دست از همه ى حقوق حقه ى خود شسته بود تا اين كه چندماهى 
به پايان عمرش، مردى كه همه ى دوستان رياحى بايد «دعاگوى» 
او باشند*، قد مردانگى علم كرد و توانست حقوق حقه و وظيفه ى 
رسمى او را كه سال ها در بوته ى فراموشى  افتاده بود، به آن مرحوم 

برساند.
*سيدمحمود دعايى، مديرمسئول فعلى روزنامه ى اطالعات
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ـــی (واكــســیــنــاســیــون) ـــوب ـــه ك ـــای ۴.م
ــى معمولى است كه در گذشته،   آبله نوعى عفونت ويروس
در همه گيرى هاى دوره اى، جان ميليون ها انسان را در سراسر 
كره ى زمين مى گرفت. اما امروزه اين بيمارى كامًال ريشه كن 
ــتر افتخار اين موفقيت بزرگ پزشكى، يعنى  شده است. بيش
ــى، ادوارد جنر17 تعلق دارد  واكسيناسيون، به پزشك انگليس
ــال 1796 اولين واكسن مؤثر را عليه آبله توليد كرد.  كه در س
ــى را ايجاد كرد.  ــاى علم ايمن شناس ــف جنر، پايه ه اين كش
ــرل و پيش گيرى از  ــه منظور كنت ــن ها ب امروزه انواع  واكس
ديفترى، هپاتيت، آنفلوانزا، مننژيت، فلج اطفال، حصبه، سياه 
ــيارى از بيمارى هاى ديگر كه زمانى انسان ها را  ــرفه و بس س
ــى رود. در روزگارى كه جنر در آن  ــال مى كردند، به كار م مبت
زندگى مى كرد، به منظور مصون كردن افراد در مقابل بيمارى، 
از روش آبله كوبى استفاده مى شد. روش آبله كوبى اين گونه بود 
كه ذره اى از ماده ى موجود در تاول هاى آبله را ـ كه از فردى 
ــت مى آمدـ  به بازوى فرد  مبتال به بيمارى خفيف آبله به دس

سالم تزريق مى كردند. خوشبختانه، گونه اى از بيمارى خفيف 
ــده ايجاد و برطرف مى شد؛ هر چند اين  در فرد آبله كوبى ش

روش گاهى كشنده هم بود.
ــت  ــالگى پدر و مادر خود را از دس ــن پنج س جنر در س

دا﹡︩ ﹝︺﹙﹛
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ــى كوچكى با نام بركلى18 نزديك  داد. او در دهكده ى انگليس
بريستول19 متولد شده و رشد كرده بود. در سن 13 سالگى، به 
عنوان كارآموز، با يك جراح محلى مشغول به كار شد. روزى 
شيرفروش ها به او گفتند كه بعد از تماس با گاوهاى مبتال به 
آبله، نوعى بيمارى خفيف گرفته اند كه معموالً در دست ها و 
بازوهاى آن ها بوده است، اما بعد از آن هرگز به بيمارى آبله ى 

انسانى دچار نشده اند. اين حرف جنر را به فكر فرو برد.
او پس از تحصيل نزد جراح معروف جان هانتر20 در لندن، 
به بركلى بازگشت و تصميم گرفت درباره ى اين كه آيا آبله ى 
گاوى مى تواند در مقابل بيمارى آبله ى انسانى مصونيت ايجاد 
كند، آزمايشى انجام داد. در ماه مى سال 1796، جنر دو خراش 
كوچك روى بازوى پسربچه اى هشت ساله با نام جيمز فيپز21 
ــاول آبله ى گاوى  ــرد و روى آن خراش، مايعى از ت ايجاد ك
يك شيرفروش را ماليد. هشت روز بعد، فيپز دچار تاول هاى 
ــد. در اول جوالى،  ــف آبله ى گاوى روى آن خراش ش خفي
جنر بار ديگر فيپز را با مايع به دست آمده از يك تاول آبله ى 
ــانى آبله كوبى كرد. فيپز هرگز حتى يك بار هم به آبله ى  انس

انسانى مبتال نشد.
جنر از اين آزمايش به دو كشف مهم نايل شد: يكى اين كه 
ــبت به بيمارى آبله ى انسانى مصون  آبله ى گاوى، افراد را نس
مى كند و ديگر اين كه آبله ى گاوى از فردى به فرد ديگر قابل 
ــت كودك ديگر را با اين روش  ــت. او متعاقباً هش انتقال اس
جديد واكسينه كرد كه يكى از آن ها پسر خودش بود. در سال 
1798 جنر يافته هاى خود را به مجله ى «رساالت فلسفى» ارائه 
كرد، اما كارش پذيرفته نشد. او پس از آزمايش هاى بيشتر، با 

هزينه ى شخصى، يافته هاى خود را چاپ كرد.
بدين ترتيب، 80 سال بعد از پاستور، يافته هاى جنر راهى 
ــد باز كرد.  ــيون به روش جدي ــعه ى واكسيناس را براى توس
ــگاه آكسفورد  ــگامانه اش، از دانش جنر به خاطر اقدامات پيش
ــيون در ابتدا  ــت كرد. البته واكسيناس ــدرك افتخارى درياف م
ــيد و تا ده ها سال هم چنان با  اقدامى غيرطبيعى به نظر مى رس

مخالفت هاى زيادى روبه رو بود.

ـــراحـــی ج عـــمـــل هـــای  ـــــری  هـــــوش ب  .۵
تا زمان كشف داروى بيهوشى توسط كرافورد ويليامسون 
النگ22 در سال 1842، عمل جراحى كارى بسيار مشقت بار  
ــود كه معموالً تنها در مورد صدمات يا بيمارى هاى وخيم  ب
ــراى كاهش درد خود از  ــد. برخى از بيماران ب انجام مى ش

الكل يا ترياك استفاده مى كردند و بعضى ديگر هم زير لب 
ــى، از هوش رفتن،براى  ــعر مى خواندند. در چنين مواقع ش
ــرعتى  ــار، يك موهبت بود. جراحان مجبور بودند با س بيم
ــا در اولين فرصت ممكن  ــاده خطرناك كار كنند ت فوق الع
ــوند.  ــت يابند و از آن خارج ش ــدن بيمار دس ــه داخل ب ب
كشف داروى بيهوشى، همه ى اين شرايط را تغيير داد و به 
ــرعت كمتر و دقت بيشتر كار كنند.  جراحان اجازه داد با س
ــتين گام، اسپانيارد لوليوس23 اتر را در سال  به عنوان نخس
ــف كرد، اما خواص بيهوش كنندگى آن هم چنان  1275 كش
ناشناخته بود. در اوايل 1800 ميالدى، مردم در مهمانى هاى 
خود اتر را براى ايجاد سرمستى استنشاق مى كردند. بعدها 
ويلياموفالنگ، پزشكى در شهر جفرسون جورجيا24، كه به 
خواست دوستانش بارها اتر تهيه مى كرد، يك روز، خودش 
ــاق كرد و  ــد، استنش چيزى را كه اتر فلوريك ناميده مى ش
ــيب رساند. با  ــدت به خودش آس ــتى، به ش هنگام سرمس
ــاس درد نمى كند. اين واقعه  ــد كه احس اين حال متوجه ش

نقطه ى عطفى در كشف داروى بيهوشى بود. 
ــگ فردى به نام جيمز ونابل25  در 30 مارس 1842، الن
ــت و از عمل جراحى  ــت روى گردنش داش را كه دو كيس
مى ترسيد، متقاعد كرد تا اتر را روى او آزمايش كند. ونابل 
ــنهاد را پذيرفت و اتر او را بيهوش كرد. اين عمل  اين پيش
ــگفتى، به هنگام  ــك موفقيت بود، زيرا ونابل در كمال ش ي
ــس نكرد. طى چهار  ــل جراحى، هيچ گونه دردى را ح عم
سال بعد، النگ با موفقيت، از اتر به عنوان داروى بيهوشى، 

روى هشت بيمار استفاده كرد. 
سرانجام در سال 1846، پزشكى به نام چارلز جكسون26 
ــرار آن چه كه  ــكى با نام ويليام مورتن27 به اس و دندان پزش
النگ با استفاده از اتر انجام داده بود، پى بردند و احتماالً با 
رفتن شهر به جفرسون، اين راز را از او دزديدند. مورتن در 
ــتان  16 اكتبر 1846 براى بيهوش كردن دو بيمار در بيمارس
عمومى ماساچوست بوستون28، در برابر ديدگان يك جراح 
ــتفاده كرد. نتايج به دست آمده به چاپ  معروف، از اتر اس
رسيد و داروى بيهوشى به زودى در سراسر جهان استفاده 

شد. النگ هيچ اعتبارى براى اين يافته كسب نكرد.
ــران به ايجاد  ــون، مورتن، النگ و ديگ ــاى جكس ادعاه
ــى كاشف داروى  بحث هاى تندى در مورد اين كه چه كس
ــى بوده است، منجر شد. كنگره ى اياالت متحده اين  بيهوش
ــى كرد. 16 سال بر سر اين موضوع بحث  موضوع را بررس
و گفت وگو درگرفت؛  بدون اين كه در مورد تعيين كسى كه 
ــى استفاده كرد،  براى اولين بار اتر را به عنوان داروى بيهوش
تصميم  گرفته شود. اما استفاده از داروى بيهوشى به سرعت 
گسترش يافت. بعدها دانشمندان عوامل جديد بيهوشى را 
ــى  ــد، روش هاى بهترى براى تهيه ى  گازهاى بيهوش يافتن
ايجاد و سرانجام، استفاده از داروى بيهوشى معمول كشف 

شد. 

ـــــس) ـــــك (ای ــــول  ــــه ــــج م ــــــه ی  اشــــــع  .۶
عكس بردارى يا پرتونگارى از طريق اشعه ى ايكس، يك 
جهش عظيم به آينده بود، چرا كه براى اولين بار، پزشكان 
ــتند بدون شكافتن بدن، درون آن را ببينند. با اشعه ى  توانس

نگ
ن ال

سو
ليام

د وي
فور

كرا

واكسيناسيون در ابتدا 
اقدامى غيرطبيعى 
به نظر مى رسيد و تا 
ده ها سال هم چنان با 
مخالفت هاى زيادى 
روبه رو بود

از هوش رفتن،براى 
بيمار يك موهبت بود. 
جراحان مجبور بودند 
با سرعتى فوق العاده 
خطرناك كار كنند 
تا در اولين فرصت 
ممكن به داخل بدن 
بيمار دست يابند و از 
آن خارج شوند. كشف 
داروى بيهوشى، همه ى 
اين شرايط را تغيير داد
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ــتگى ها،  ــرعت شكس ــتند به س ــس، جراحان مى توانس ايك
ــاير بيمارى ها را تشخيص دهند و عمل هاى  تومورها و س
پيچيده ترى را طراحى كنند. در نتيجه، جراحى به سرعت به 

سمت كمال رشد كرد.
اوايل سال 1895 فيزيكدانى آلمانى به نام ويلهلم كنراد 
رنتگن29 در حال آزمايش روى يك لوله ى كروكس30 بود. 
ــك جريان ولتاژ باال  ــه الكترود منفى يا كاتود، ي هنگامى ك
ــيد و جريانى  ــفيد مى درخش را دريافت مى كرد، با رنگ س
ــعه ى كاتودى  ــى غيرقابل ديدن با نام اش از ذرات الكترون
ــاطع مى كرد. اين پرتوها در لوله به سمت الكترود مثبت  س
ــا آنود حركت مى كردند. اگر حتى كمى هوا درون لوله ى  ي
ــدى در انتهاى ديگر  ــى مى ماند، پرتو هاى كات كروكس باق
ــبز  ــه مى زدند و نورى زرد مايل به س ــه ضرب لوله به شيش

توليد مى كردند. 
ــاره ى اين كه  ــكان را درب ــش رونتگن،ادعاى پزش آزماي
اشعه ى كاتدى مى تواند از يك دريچه با پوشش آلومينيومى 
ــاند.  ــواره ى لوله ى كروكس عبور كند، به اثبات رس در دي
ــف اين كه آيا اشعه ى كاتدى مى تواند از ديواره ى  براى كش
ــه اى لوله ى كروكس هم عبور كند، رونتگن قطعه اى  شيش
ــده بود، در نزديكى  ــيده ش كاغذ را كه با نمك باريوم پوش
ــعه ى كاتدى  آنود لوله قرار داد. اين كاغذ هنگامى كه به اش
اصابت مى كرد، نورانى يا فلورسنس ناميده  مى شد. رونتگن 
ــت كه فلورسنس كم نور شود. بنابراين، لوله را با  مى خواس
يك مقواى سياه پوشاند تا فلورسنس لوله را مسدود كند و 
بهتر بتواند مشاهده كند. رونتگن هم چنين براى اين كه ببيند 
ــى در محدوده ى مقوا قابل مشاهده است  آيا هيچ فلورسنس
ــرد و هنگام آزمايش  ــگاه خود را تاريك ك يا خير، آزمايش
لوله، متوجه درخششى عجيب، كمى آن سوتر، شد.  او  با 
روشن كردن يك كبريت كشف  كرد كه درخشش حاصل، 
ــت كه حدود يك  ــه كاغذ روكش دار اس ــى از يك تك ناش
ــن و  ــر از لوله ى كروكس قراردارد. با روش متر آن  طرف ت

خاموش كردن چندباره ى لوله، رونتگن دريافت كاغذ تنها 
ــود كه لوله روشن باشد. وقتى كاغذ  زمانى درخشان مى ش
دورتر قرار مى گرفت  نيز مى درخشيد و حتى هنگامى كه با 
مقوا و سپس با يك كتاب پوشيده شده بودباز به درخشش 

ادامه مى داد. 
ــه اندازه ى  ــه پرتوهاى كاتدى ب ــت ك رونتگن مى دانس
ــتند كه در چنين فاصله اى ايجاد فلورسنس  كافى قوى نيس
ــت: لوله ى  ــد. براى او اين پديده، تنها يك توضيح داش كنن
ــواج الكترومغناطيس  ــى ام ــال توليد نوع ــس در ح كروك
ــناخته بود؛ازاين روآن را اشعه ى مجهول (x) ناميدند.  ناش
ــان  داد كه اين امواج مجهول جديد  آزمايش هاى بعدى نش
ــاير فلزات هم  ــوند و از س ــرب رد بش نمى توانند از فلز س

به صورت نسبى عبور مى كنند. 
ــربى  ــامبر 1895 انتگن با قراردادن يك لوله ى س در دس
ــعه ى مجهول  ــود را در معرض اش ــتان خ كوچك،  انگش
ــده، نه تنها  ــاورى، تصاوير ايجاد ش ــن ناب ــرارداد. در عي ق
سايه ى لوله را نشان مى داد، بلكه استخوان هاى انگشتان او 
ــت چپ همسر خود، برتا31  را نيز مى نماياند. او بعدها دس
ــت چهارم خود داشت، در  ــتر طال در انگش را كه دو انگش
ــتخوان ها و  ــعه ى مجهول قرارداد و تصوير اس معرض اش

انگشترها را به همسر وحشت زده اش نشان داد.  
ــوع جديدى از  ــا عنوان «ن ــه ى رونتگن ب ــزارش اولي گ
ــعه ى مجهول»، تنها چند روز پس از ارائه ى آن به چاپ  اش
ــيد. در 1901 رنتگن اولين دانشمندى بود كه جايزه ى  رس

نوبل فيزيك را دريافت كرد. 
ــعه ى ايكس بالفاصله براى تشخيص هاى  اگرچه از اش
ــكى استفاده شد، اما تا دهه ى 1920 به روشى معمولى  پزش
ــد. در دهه هاى بعد،  ــخيص بيمارى ها تبديل نش براى تش
ــازه دادند كه  ــعه ى ايكس اج ــرفت هاى فناورى به اش پيش
ــريان ها و رگ ها را نيز  اعضا و اندام هاى بدن افراد مانند ش
ــان دهد. در 1972 محققان ،  تصويربردارى توموگرافى  نش
ــعه ى ايكس  ــرفته ى اش رايانه اى32 را كه نوعى فناورى پيش
بود، ايجاد كردند. در اين روش، تصاوير رايانه اى بينابخشى 

از بدن انسان (اسكن) ارائه مى شود. 

۷. گروه خونی
ــتم ميالدى، پزشك استراليايى، كارل  در اوايل قرن بيس
لند اشتاينر33، به اين كشف فوق العاده دست يافت كه خون 
ــاوت گروه بندى كرد. اين  ــوان در انواع متف ــان را مى ت انس
ــف، انتقال خون از يك فرد به فرد ديگر را امكان پذير  كش

ساخت و جان انسان هاى بى شمارى را نجات داد.
تا قبل از اين كشف لنداشتاينر، گزارشات كمى درباره ى 
انتقال خون از يك انسان به انسان ديگر وجود داشت.بيش 
ــال 1668، جين بابتيســت  ــتايز، در س از دوقرن قبل از اش
دنيس34، يكى از پزشكان لويى يازدهم، جرئت كرد  وخون 
يك گوسفند را به انسان انتقال داد. در نهايت، فرد موردنظر 
ــد و نقل و  ــت ش ــپرد و دنيس به اتهام قتل بازداش جان س
ــه و انگلستان ممنوع  ــرعت در فرانس انتقال خون نيز به س
ــاير تالش ها براى انتقال خون انسان نيز ناموفق  گرديد. س
ــازگارى  ــود و بيماران غالبًا پس از اين عمل، به دليل ناس ب

ى× 
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ف ا
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و

در 1901 رنتگن اولين 
دانشمندى بود كه 

جايزه ى نوبل فيزيك 
را دريافت كرد

لنداشتاينر نشان 
داد، تركيب دو 

نمونه خونى داراى 
ايزوگلوتينيزهاى 
مشابه، باعث لخته 
شدن سلول هاى 

قرمزدر هيچ يك از 
آن دو گروه خونى 
نمى شود. اين كشف 
به توسعه ى سيستمى 

براى انتقال خون 
سالم انجاميد
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گروه خونى جان مى سپردند.
در سال 1900 لنداشتاينر مشاهده ى هوشمندانه اى انجام 
داد و دريافت كه خون انسان شامل عنصرياعناصرى است 
ــود آن را «ايزوگلوتينيز» ناميد. اين عنصرها  ــتاينر خ كه اش
مى توانند با سلول هاى قرمز خونى از نمونه هاى ديگر خون 
ــان هستند،  ــامل ايزوگلوتينيزهاى متفاوت از خودش كه ش
ــده و يا لخته شوند. بنابراين، او توانست خون ها  تركيب ش
(AB) طبقه بندى كند. نوع نادر A و O ، B را به سه گروه

ى هم وجود دارد كه بعدها كشف شد.
ــه خونى داراى  ــان داد، تركيب دو نمون ــتاينر نش لنداش
ــلول هاى  ــدن س ــابه، باعث لخته ش ــاى مش ايزوگلوتينيزه
ــود. اين كشف  قرمز هيچ يك از آن دو گروه خونى نمى ش
ــالم انجاميد.  ــتمى براى انتقال خون س ــعه ى سيس به توس
ــتاينر به خاطردادن اين هديه ى ارزشمند به بشريت،  لنداش
ــكى) را  ــل فيزيولوژى (پزش ــال 1930 جايزه ى نوب در س

دريافت كرد.

۸. كشف بافت 
ــال 1907 يك زيست شناس آمريكايى با نام راس  در س
گرانويل هريســون35 به كشف حيرت انگيزى دست يافت. 
او دريافت كه بافت هاى زنده در بيرون از بدن قابل كشت و 
رشد هستند. اگرچه هريسون در آن زمان به اهميت يافته ى 
خود واقف نبود، اما بعدها كشف او به يكى از تكنيك هاى 
ــت بافت براى  ــمند در علم پزشكى تبديل شد. كش ارزش
ــرفت ژن ها (عوامل اصلى وراثت)، جنين ها،  مطالعه ى پيش
ــل بيمارى هاى  ــاى عام ــين ها و پاتوژن ه ــا، توكس توموره
ــود. اين روش هم چنين  ــمار، راه هاى جديدى را گش بى ش
براى توليد داروها، واكسن ها و بافت هاى جاى گزين مانند 
ــفند معروف، به  ــازى حيواناتى نظير «دالى»36، گوس شبيه س

كار گرفته مى شود.
ــص  ــه متخص ــتان 1906، هريســون ك ــر تابس در اواخ
ــى بود، قصد داشت مسئله اى راحل كند كه در  جنين شناس
آن زمان موضوعى مهم در زيست شناسى محسوب مى شد. 
هريسون تحقيقاتى را آغاز كرد تا تعيين كند كه آيا تارهاى 
ــد مى كنند و يا از  ــاى موضعى بدن رش ــى در بافت ه عصب
ــئت مى گيرند. از آن جا كه تمام  ــلول هاى عصبى مغز نش س
ــم داراى عصب بودند و هم  ــاى زنده ى موجود، ه نمونه ه
ــت احاطه كننده، او مجبور بود روش جديدى را  داراى باف

براى مطالعه  روى اين موضوع ابداع كند.
ــاى زنده را در غياب  ــون تصميم گرفت عصب ه هريس
ــن كار، قطعه اى از  ــاى اطراف مطالعه كند. براى اي بافت ه
ــين مغز جنين قورباغه ى زنده اى را از بافت هاى  بخش پس
ــتن نمونه، آن را در  اطراف جدا كرد. او براى زنده نگه داش
ــاننده  لنف37 تازه ى قورباغه فرو برد و زير يك روكش پوش
ــت آن را با ميكروسكوپ  قرار داد؛ به گونه اى كه مى توانس
مشاهده كند. لنف قورباغه به سرعت مانند خون لخته شد. 
به منظور جلوگيرى از تبخير يا آلودگى نمونه، هريسون آن 

را محكم با موم چسباند.
ــون كشف  ــكوپ، هريس ــاهده  از طريق ميكروس با مش
ــته ى عصبى در حقيقت از مغز نشئت مى گيرد  كرد كه رش

ــاهده ى ديگرى نيز انجام  ــه از بافت هاى اطراف. وى مش ن
ــلول هاى مغز قورباغه ديگر در  داد و دريافت كه اگرچه س
ــتند.  ــد هس بدن جانور قرار ندارند، اما كماكان در حال رش
ــرد. در همان موقع،  ــؤال خود پى ب ــون به جواب س هريس
ــت بافت تبديل  ــيد كه بعدها به علم كش او به يافته اى رس
ــى 1907 گزارش  ــه ى آزمايش خود را در م ــد. او نتيج ش
كرد. از آن پس، كشت بافت به محققان اجازه داد درباره ى 
ــا مطالبى را بياموزند كه طى  مكانيزم هاى اوليه ى بيمارى ه

500 سال گذشته موفق به دست يابى آن ها نشده بودند.
 

زيرنويس
1. Encarta
2.  Meyer Friedman
3. Gerald w. Friedland
4. Salerno
5. Bologna
6. Padua
7. University of Paris
8. Oxford University
9. Andreas Vesalius
10. Galen
11. William Harvey
12. Antoni Van Leeuwenhoek
13. Delft
14. Robert Koch
15. Louis Pasteur
16. Joseph Lister
17. Edward Jenner
18. Berkeley
19. Bristol
20. John Hunter
21. James Phipps
22. Crawford Williamson Long
23. Spaniard Lullius 
24. Jefferson, Georgia
25. James Venable
26. Charles Jackson
27. William Morton
28. Boston’s Massachusetts General Hospital
29. Wilhelm Conrad Roentgen

ــكل تهى از هوا و داراى دو الكترود (سيم هاى  ــه ى گالبى ش 30. شيش
فلزى) كه محكم به دو انتهاى آن چسبيده اند.

31. Bertha
32. CAT
33. Karl Landsteiner
34. Jean Baptiste Denis
34. Ross Granville Harrison
36. Dolly

ــماى خون كه از طريق سيستم لنفاوى در جريان  37. بخش آبكى پالس
است.

اگرچه هريسون 
در آن زمان به 
اهميت يافته ى 
خود واقف نبود، اما 
بعدها كشف او به 
يكى از تكنيك هاى 
ارزشمند در علم 
پزشكى تبديل شد. 
كشت بافت براى 
مطالعه ى پيشرفت 
ژن ها (عوامل اصلى 
وراثت)، جنين ها، 
تومورها، توكسين ها 
و پاتوژن هاى عامل 
بيمارى هاى بى شمار، 
راه هاى جديدى را 
گشود
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اهداف در برنامه  ی درسی ملی
ــند، به تشريح اهداف و الگوى  دومين بخش از محتواى س
ــه مى دانيم،  هر  ــاص دارد. همان طور ك ــذارى اختص هدف گ
برنامه ى درسى و فعاليت  آموزشى هدفى دارد كه متربيان بايد 
ــت يابند و در اثر  پس از گذراندن آن برنامه ، به آن اهداف دس
اجراى آن برنامه ى درسى و تربيتى،  تغييراتى در افكار،  اعمال يا 
ديدگاه هايشان به وجود آيد،  وگر نه آن برنامه بى اثر و بى فايده 
خواهد بود. اين قاعده در هر جلسه ى درس كالس هم جارى 
است و معلم انتظار دارد دانش آموزان در پايان جلسه ى درس، 

 به اهداف مورد نظر برسند.
برنامه ى درسى ملى نيز كه به منزله ى نقشه ى كالن برنامه هاى 
درسى تلقى مى شود، بايد هدف هايى را كه تك تك برنامه هاى 
درسى مى بايد دنبال كنند و فعاليت هاى آموزشى را در راستاى 
آن ها سازمان دهى و هدايت كنند،  روشن كند و نشان دهد كه 
در نهايت، هدف مجموعه برنامه هاى درسى،  تربيت «چگونه 
ــى «چگونه انسانى» را به جامعه  انسانى» است و نظام آموزش

تحويل خواهد داد.
ــاس آن چه كه در بخش مبانى فلسفى برنامه ى درسى  براس
ملى آمده است: هدف غايى نظام تعليم و تربيت در جمهورى 
اسالمى ايران،  «دست يابى متربيان به مراتبى از حيات طيبه» 
ــه عبارت هاى مترادف  ــت كه مى توان آن را ب ــده اس تعيين ش
ديگرى مانند «دست يابى متربيان به مراتبى از عبوديت خداوند» 

يا «رسيدن آنان به مراتبى ازقرب الهى» نيز بيان كرد. 
ريشه ى اين هدف به آيه ى 97 سوره ى نحل از قرآن مجيد 
برمى گردد كه خداوند مى فرمايد: «هر مرد يا زنى كه عمل صالح 
ــده مى گردانيم،  به زندگى  ــد، او را زن انجام دهد و مؤمن باش
ــاداش مى دهيم به چيزى بهتر از آن چه  ــزه اى،  و به آنان پ پاكي

عمل مى كنند».

ــتنباط مى شود،  اين است كه  ــريفه اس آن چه از اين آيه ى ش
ــات طيبه» يا «زندگى پاكيزه» چيزى برتر و با ارزش تر  آن «حي
ــت كه همه ى انسان ها آن را  از اين زندگى عادى و طبيعى اس

دارا هستد.
الزمه ى تبديل شدن اين زندگى طبيعى به آن زندگى پاكيزه 
و به دور از هر آلودگى و ناپاكى، داشتن «عمل صالح» و «ايمان» 
ــان هايى كه فاقد ايمان و  از ســوى انسان ذكر شده است. انس
عمل صالح باشند، از آن زندگى پاك بى بهره اند و بى شك انواع 
ــت و انواع آرزوها  ــه زندگى آن ها راه خواهد ياف آلودگى ها ب
ــيطانى، آن ها را در چنگال خود اسير  و تمايالت نفسانى و ش

خواهد ساخت.
بنابراين مى توان گفت، نظام آموزشى مى خواهد متربيان را 
طورى تربيت كند كه هم صاحب ايمان و اعتقادات محكم و 
درست بشوند و هم اعمال و رفتار آنان شايسته و يا صالح شود 
تا زندگى آن ها به نوعى زندگى پاك يا حيات طيبه تبديل شود 

و مستحق دريافت پاداش هاى نيكو از سوى خداوند شوند.

اهداف كلی،  تفصیلی و جزئی
ــيدن به هدف غايى بايد مراحلى را طى كرد. اين  براى رس
ــى و اهداف تفصيلى و اهداف  ــل به صورت اهداف كل مراح
ــده اند. براساس آن چه در متن سند آمده است،  جزئى تبيين ش
 اهداف كلى اهدافى برگرفته از فلسفه ى تعليم و تربيت اسالمى 
هستند كه فراتر از شرايط زمانى و مكانى تعيين مى شوند و به  
اهداف تفصيلى و جزئى جهت مى دهند. اهداف تفصيلى حد 
قابل انتظار دست رسى متربيان به اهداف كلى را در هر دوره ى 

تحصيلى مشخص مى كنند.
ــرى و يكايك  ــداف حوزه هاى يادگي ــى، اه ــداف جزئ اه

 ﹩︀﹠︫ی آ ﹤﹞︀﹡︣ ︋︀︋﹩﹚﹞ ﹩ سعید قریشی*(٢)د︨ر

﹝﹆︀﹐ت
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کلید واژه ها: 
برنامه ی درسی ملی،
حیات طیبه،
هدف غایی،
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برنامه هاى درسى و تربيتى را به منظور دست يابى به هدف هاى 
تفصيلى دوره ى تحصيلى مشخص مى كنند.
الگوی هدف گذاری

ــؤال مهمى كه قبل از تعيين اهداف مطرح مى شود،  اين  س
ــت كه اهداف را بر چه مبنايى بايد تعيين كرد؟ در جوامع  اس
ــرش رايج، مبانى  ــفه ى حاكم و نگ ــاس فلس گوناگون، براس
متفاوتى را براى تعيين اهداف در نظر مى گيرند: گاهى نيازهاى 
فردى دانش آموز،  گاهى نيازهاى جامعه،  گاهى تركيبى از اين 
دو و گاهى ساختار دانش بشرى،  به عنوان مبناى تعيين اهداف 
در نظر گرفته مى شوند. در سند برنامه ى درسى ملى،  مواردى به 
عنوان مبناى تعيين اهداف در نظر گرفته شده اند كه بتوانند راه 
را براى رسيدن به هدف غايى تعليم و تربيت هموارتر كنند و 
متربى را در آن جهت پيش ببرند. لذا در تحصيل پيش نيازهاى 
رسيدن به هدف غايى،  عناصر و عرصه هايى شناسايى شده اند 
كه اگر اهداف بر مبناى آن ها تعيين شوند، مى توان تا حدودى 

به تحقق هدف غايى اميدوار شد.
ــى ملى آمده است،   ــاس آن چه در سند برنامه ى درس براس
ــت  ــه مراتبى از حيات طيبه دس ــت،  فردى كه ب ــوان گف مى ت
ــت كه اين ويژگى ها،  هم  ــد،  داراى ويژگى هايى اس يافته باش
ــور مى يابند. برخى از  ــخصيت و هم در عملكرد او تبل در ش
اين ويژگى ها جزو شخصيت او شده اند و در همه ى لحظات 
زندگى در وجود او ظهور و بروز دارند. اين ويژگى ها عبارت اند 
ــان تربيت  از: تفكر، ايمان،  علم،  عمل و اخالق. يعنى هر انس
يافته در نظام تعليم و تربيت اسالمى، اين پنج ويژگى را دارد. 
دست يابى به اين پنج ويژگى به عنوان عناصر اصلى در الگوى 

هدف گذارى در نظر گرفته شده اند.
دسته ى ديگرى از ويژگى ها،  به رفتار و عملكرد انسان تربيت 

ــه در مواضع گوناگون ارتباط مى يابد كه آن ها را در چهار  يافت
ــه تبيين كرده اند. اين چهار عرصه عبارت اند از: رابطه ى  عرص
ــرد با خلق و  ــرد با خدا،  رابطه ى ف ــرد باخود، رابطه ى ف ف

رابطه ى فرد با جهان خلقت.
انسان تربيت يافته در نظام تعليم و تربيت اسالمى، در هر يك 
ــن چهار عرصه وظايفى دارد كه رفتارها و عملكردهايش  از اي
ــاس آن وظايف تنظيم مى كند و اين احساس وظيفه ى  را براس
ــكل مى گيرد و معنى  درونى، با محوريت رابطه ى او با خدا ش
مى يابد. چنين انسانى مى داند كه با خود چگونه بايد رفتار كند 
ــبت به خودش چه وظايفى دارد، نسبت به خدا و خالق  و نس
خودش چه وظايفى دارد، نسبت به همنوعانش، اعم از دوست 
و دشمن، چه وظايفى دارد و باالخره نسبت به جهان خلقت، 
 اعم از طبيعت و ماوراى طبيعت، چه وظايفى دارد. اين وظايف،  
اعم از وظايِف شناختى و معرفتى و وظايف عملكردى است. 
ــت كه الگوى  ــد، مى توان گف ــاره ش ــا توجه به آن چه اش ب
ــجمى  ــذارى درصدد ارائه ى چارچوب مفهومى منس هدف گ
است كه در تدوين اهداف راهنماى عمل برنامه ريزان و مجريان 
قرار گيرد. اين الگو كه بر پنج عنصر «تفكر، ايمان، علم، عمل و 
اخالق» و چهار عرصه ى «رابطه با خود، خدا، خلق و خلقت» 
در تعيين اهداف تأكيد مى ورزد، مى خواهد بگويد كه نظام تعليم 
و تربيت اسالمى ما بايد به دنبال تربيت انسان هايى باشد كه اهل 
ــه،  اهل ايمان و باور محكم و استوار،  اهل علم و  فكر و انديش
دانش و بصيرت، اهل عمل صالح و شايسته و اهل اخالق نيك 
و فضايل انسانى باشند و در عرصه هاى گوناگون زندگى بر طبق 
معيارهاى درست عمل كند. يعنى در برابر خدا چنان عمل كنند 
كه خدا خواسته است،  با خود چنان رفتار كنند كه خدا خواسته 
ــته است و با عالم  ــت،  با خلق چنان باشند كه خدا خواس اس
خلقت چنان تعامل كنند كه خدا خواسته است. در شماره هاى 

بعد،  باز هم در اين باره با شما سخن خواهيم گفت.
*عضو تيم مجرى توليد برنامه ى درسى ملى

برنامه ى درسى ملى 
نيز كه به منزله ى 
نقشه ى كالن 
برنامه هاى درسى 
تلقى مى شود، بايد 
هدف هايى را كه 
تك تك برنامه هاى 
درسى مى بايد 
دنبال كنند و 
فعاليت هاى آموزشى 
را در راستاى آن ها 
سازمان دهى و 
هدايت كنند،  روشن 
كند و نشان دهد 
كه در نهايت، هدف 
مجموعه برنامه هاى 
درسى،  تربيت 
«چگونه انسانى» است 
و نظام آموزشى 
«چگونه انسانى» را به 
جامعه تحويل خواهد 
داد

در جوامع گوناگون، 
براساس فلسفه ى 
حاكم و نگرش رايج، 
مبانى متفاوتى را 
براى تعيين اهداف 
در نظر مى گيرند: 
گاهى نيازهاى فردى 
دانش آموز،  گاهى 
نيازهاى جامعه،  گاهى 
تركيبى از اين دو و 
گاهى ساختار دانش 
بشرى،  به عنوان مبناى 
تعيين اهداف در نظر 
گرفته مى شوند
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اشاره

مقاله ای كه می خوانید، در اصل سخن رانی آقای مهندس 

نفیســی بوده كه پیش از این در روز بزرگداشت مقام 

معلم، در جمع معلمان،  مدیران و كارشناســان استان 

اصفهان ایراد شده است و اكنون متن آن برای مطالعه ی 

الزم است: عالقه مندان انتشار می یابد. در این جا یادآوری چند نكته 

-رویكرد به فاوا،  رویكردی است كه امروزه در همه ی 

عرصه ها دنبال می شــود و پیامد آن تحول در بسیاری 

از نظام ها و سیستم هاســت. كافی اســت برای مثال، 

 وضعیت خدمت رســانی بانك ها را با یك دهه ی پیش 

مقایسه كنیم تا به اهمیت موضوع پی ببریم. در آموزش 

و پرورش جهان نیز امروزه فاوا جایگاه مهمی یافته و 

در ایران هم گام هایی در این مسیر برداشته شده، ولی 

هنوز راه بسیاری در پیش است.

- موضوع تحول در آموزش و پرورش كه چند سال است 

در ایران،  بار دیگر مورد بحث واقع شده،  و تاكنون دو 

سند یكی «سند ملی آموزش و پرورش» و دیگری «سند 

برنامه ی درســی ملی جمهوری اســالمی» در راستای 

آن تهیه شــده است،  می طلبد كه از زاویه ی فاوا،  به آن 

نگریســته شود؛ انتشــار این مقاله نیز در همین راستا 
صورت می گیرد.

شــایان ذكر است كه نویسنده ی این مقاله كه اكنون با 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش همكاری دارد، 

 سال ها كارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه در بخش 

آموزش و پرورش بوده و اشراف قابل توجهی به مسائل 

و مباحث كالن آموزش در ایران دارد.

 ﹩﹑︵ ﹩︐︮︣ ︣ورش ﹁ ︣ای آ﹝﹢زش و︎  ︋
﹁︀وا؛  کلید واژه ها: 

فناوری اطالعات
اطالعات
 ارزشیابی

﹝﹆︀﹐ت
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عبدالحسین نفیسی
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رشداستفاده از فناورى اطالعات و ارتباطات براى اصالح 
نظام آموزش و پرورش،  موضوعى است كه با مقوله ى جهانى 
شدن و تأثير فراوان آن در آموزش و پرورش نيز ارتباط دارد. 
ــاورى اطالعات و  ــه فرصتى كه فن ــث من،  بازمى گردد ب بح
ارتباطات براى اصالح آموزش و پرورش ايجاد كرده است. به 
شكل هاى متفاوتى مى توان اين مبحث را مطرح كرد و من از 

جايى وارد آن مى شوم كه خودم آن را تجربه كرده ام.

مروری بر تجربه های اصالح نظام آموزش و پرورش
به دليل نوع مسئوليتم در سازمان مديريت و برنامه ريزى، 
ــالح در آموزش و  ــداى دهه ى چهل، با طرح هاى اص  از ابت
ــنايى و ارتباط،  اكنون نيز در  ــنا بوده ام و اين آش پرورش آش
ــت هم چنان برقرار  ــكده ى تعليم و تربي همكارى با پژوهش
ــت. ابتدا به مرور تجربياتى در خصوص اصالح آموزش  اس

و پرورش مى پردازم.
به اعتقاد بنده،  اصالحات آموزش و پرورش بايد از كالس 
ــور ما يك مرحله،  اصالح آموزش  درس آغاز شود. در كش
و پرورش در سطح كالن در دهه ى چهل اتفاق افتاده است. 
ــغل معلمى  ــال هاى پايانى ش ــانى كه االن در س ــراً كس ظاه
ــال ها تحصيل كرده اند. آن تغييرساختارى،  هستند، در آن س
ــه 4-3-5 و بر آن  ــاختار 3-3-6 ب ــارت بود از تبديل س عب
ــى آموزش و پرورش آن  ــكل اصل بودند تا با اين تغيير،  مش
ــرد تا دانش آموزان  ــل كنند و اقدامى صورت گي زمان را ح
ــند  ــائل علمى روز متكى نباش فقط به حفظيات و حتى مس
ــوند. آن اصالحات با تغيير  ــى آينده،  آماده ش و براى زندگ
ــاختار و تحول در محتواى كتاب ها صورت گرفت،  ولى  س
ــطح باقى ماند و به داخل كالس يعنى جايى كه  در همين س
ما آن را مبدأ و مركز اصالحات مى دانيم، گسترش نيافت. در 
واقع اصالحات در پوسته ى نظام آموزش و پرورش خاتمه 
ــى را جزئى از ظاهر تلقى كنيم،  يافت و اگر كتاب هاى درس

در همان حد ختم شد.
ــرورت اصالحات از  ــروزى انقالب، بحث ض پس از پي
ــكل جدى و اصلى  ــد، ولى ش ــان روزهاى اول آغاز ش هم
ــال 65 باز مى گردد كه نتيجه ى آن پيدايش  ــروع آن به س ش
ــطه بود كه در سال 71 به نتيجه رسيد. در  نظام جديد متوس
جريان اين تغيير نظام،  نوعى تغيير ساختارى به وجود آمد و 
نظام تحصيلى 4-3-5 را به 1-3-3-5 تبديل كرد و تغييراتى 
در محتوا و رشته هاى دوره ى متوسطه و در نظام ارزش يابى 

ايجاد كرد.
افزايش كارايى درونى و تاحدى بيرونى،  توسعه ى ارزان تر 
فنى و حرفه اى و تا حدى كاهش فشار ورود به دانشگاه،  از 
ــاب مى آيد. با اين حال، به آن چه كه  نتايج اين نظام به حس
موردنظر بود و در كتاب كليات نظام جديد آموزش متوسطه 
و يا كليات نظام آموزش و پرورش جمهورى اسالمى ايران 
آمده بود،  نرسيد. اصالحات به كالس درس راه نيافت و در 

فرايند ياددهى- يادگيرى،  اتفاق تازه اى نيفتاد.
شيوه اى كه اكنون ما در ارزش يابى از دانش آموزان داريم، 
ــت كه پنجاه سال قبل در موقع مدرسه رفتن من و  همان اس
ــته،   ــن اتفاق مى افتاد. با اين تفاوت كه اگر در گذش امثال م
ــت ها و  ــت فراتر از آن چه كه در تس دانش آموزى مى توانس

آزمون ها به آن احتياج دارد،  ياد يگيرد،  اكنون ديگر پدر،  مادر،  
ــه ى خوب نيز هيچ كدام اجازه  نمى دهند  معلم و حتى مدرس
دانش آموز فراتر از آن چيزى كه در تست هاى كنكور مى آيد 
ــئله ى اصلى  ــرد و يا براى آن وقت بگذارد؛ اين مس ياد بگي

آموزش و پرورش است. 
ــول موال على(ع) نقل كرده اند كه «فرزندانتان را براى  از ق

آينده تربيت كنيد».
ــى كه ما اكنون داريم يعنى فرزند را براى  واقعاً اين روش
موفقيت در كنكور تربيت مى كنيم و پس از آن،  او هر آن چه 
ــت،  فراموش مى كند، با توصيه ى امام على  را كه آموخته اس

(ع) چه قدر تطابق دارد؟
حال بررسى كنيم كه چه كار مى شود كرد و نقش فناورى 
اطالعات در حل اين مشكل چه مى تواند باشد. گزارشى كه 
ــت كه انجام  ــى اس عرضه مى دارم،  در واقع نتيجه ى پژوهش
گرفته و نتايج آن هنوز منتشر نشده است. در مرحله ى نهايى 
ــه فناورى اطالعات و  ــيدم ك پژوهش به اين جمع بندى رس
ــراى آموزش و  ــاده مغتنمى را ب ــات فرصت فوق الع ارتباط

پرورش فراهم كرده است كه توضيح خواهم داد.

تعریف فاوا
ــيع كلمه «روش نظام مند  ــكل وس فناورى آموزش به ش
طراحى،  اجرا و ارزش يابى در كل فرايند يادگيرى- ياددهى 
ــازى  ــت، با توجه به مباحث علمى و با تأكيد بر بهينه س اس
ــر اين تعريِف  ــانى»،  اگ ــانى و غيرانس ــتفاده از منابع انس اس
«فناورى آموزش» را بپذيريد و سپس به «فناورى اطالعات» 

برگرديد ،  مطلب بيشتر روشن مى شود.
ــه اى از فرايندها،   ــامل «مجموع فناورى اطالعات هم ش
كاربردها و لوازمى است كه در توليد و جمع آورى،  پردازش، 
ــازى و كار با  ــازمان دهى،  ذخيره س ــر، نمايش،  انتقال،  س  نش
اطالعات به كار گرفته مى شود.» اين شايد وسيع ترين تعريفى 
 (ICT) ــت كه مى توان از فناورى اطالعات و ارتباطات اس
ارائه داد. اگر ما فناورى آموزشى را به شكل وسيع و فناورى 
اطالعات را نيز به آن صورت كه توضيح دادم به كار بگيريم،  
مى توان به نتايج مورد انتظار از به كار بردن فناورى اطالعات 

در آموزش و پرورش،يعنى كمك به اصالح آن،رسيد.

كاربرد فناوری اطالعات در آموزش و پرورش
ــتفاده از فناورى  ــه ى اس ــته،  در زمين ــال گذش طى ده س
اطالعات در آموزش و پرورش، روند هاى بسيارى مشاهده 
شده است كه جا دارد آن ها را بررسى كنيم. در اين بررسى، 

پنج روند يا خصوصيت را مى توان مورد تأمل قرار داد. 
ــل همديگرند و  ــات،  مكم ــاورى اطالع - اجــزاى فن
ــتند،  بلكه به  ــين هم نيس يكديگر را تقويت مى كنند. جانش
ــاننده ى فناورى هاى  ــه بهره بردارى رس ــورت تكميلى،  ب ص
گذشته اند. يعنى شما با وسيله ى تصويربردارى ديجيتالى و... 
مى توانيد از كار معلم، روى تخته ى سياه،  فيلم بگيريد و اين 
ــرعت دل خواه  ــكل  هاى گوناگون، به دفعات و با س را به ش
ــياه و گچ  را كه نوعى فناورى  پخش كنيد و همان تخته س
ــت، با اين فناورى جديد به شكل بهترى  قديم و ابتدايى اس

عرضه كنيد.

اصالحات آموزش و 
پرورش بايد از كالس 
درس آغاز شود
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شيوه اى كه اكنون 
ما در ارزش يابى از 

دانش آموزان داريم، 
همان است كه پنجاه 

سال قبل در موقع 
مدرسه رفتن من 
و امثال من اتفاق 

مى افتاد
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ــت،  ســرعت  ــيار هم مهم اس ــن ويژگى كه بس - دومي
دست يابى فوق العاده زياد به آن است. در خانواده ها ديده ايم 
ــا مباحث رايانه و  ــر، چه قدر بچه ها ب ــال اخي كه در چند س

اينترنت آشنا شده اند و با چه سرعتى اين كار انجام گرفت.
- نكته ى سوم،  كاهش هزينه هاى كاربرد آن است؛ ضمن 

آن كه فضاى كمترى را هم اشغال مى كند.
ــت،  - نكته ى چهارم كه از نظر آموزش حائز اهميت اس
ــازى استفاده از رايانه و فناورى اطالعات   موضوع ساده س
ــران آمد،  ــه رايانه به اي ــت. اولين بارى ك و ارتباطــات اس
ــا آن مى آمدند تا  ــناس آمريكايى هم ب ــدادى كارش بايد تع
ــود، ولى اكنون حتى  ــتفاده ى ما از رايانه فراهم ش امكان اس
بچه هاى چهار پنج ساله هم مى توانند با رايانه و نرم افزارهاى 
ــازى و  ــى و مدل و ... به راحتى كار كنند. اين ساده س نقاش
ــترى مدارى،  از نكاتى است كه كاربرد اين فناورى را در  مش

آموزش و پرورش تسهيل مى كند.
ــت. هيچ  ــم، تمركز در حل مســئله اس ــوع پنج - موض
ــات، تا اين حد  قدرت حل  ــاورى اى مانند فناورى اطالع فن
ــدارد. رايانه هاى به آن بزرگى دو  ــائل مرتبط با خود را ن مس
ــه تدريج كوچك تر  ــه ى قبل،  به كمك فناورى جديد،  ب ده
ــده اند تا حدى كه مثالً  مطالب 250 هزار  و قابل حمل تر ش
ــك كوچكى به اندازه ى  صفحه اى يك كتاب،  بتواند در ديس
كف دست جا بگيرد. طبيعى است كه اين بهره ورى و كارايى 

قابل قبول، ناشى از قدرت و توانمندى اين صنعت است.
ــا و فرايندها  ــه مى گيريم كه  اين رونده ــت نتيج در نهاي
ــت براى آموزش و پرورش كه هم مشوق  فرصت خوبى اس
ــت و هم ايجاد چالش مهمى مى كند، چرا  استفاده از آن اس
ــط در مورد انتخاب فناورى، عالوه  كه مثًال  يك انتخاب غل
ــدن ميليون ها تومان در آموزش و پرورش،  اين  بر هزينه ش
ــكل را هم دارد كه مثًال چند ماه يا چند سال بعد ممكن  مش
است اين فناورى منسوخ شود. بنابراين،  نوع انتخاب فناورى 
ــتردگى بحث و جمعيتى  در آموزش و پرورش به دليل گس
ــت،  فوق العاده اهميت دارد و بايد با دقت  كه مخاطب آن اس

انجام شود.

نتایج یك مطالعه ی تطبیقی 
بازمى گردم به مطالعه اى كه مؤسسه ى بين المللى ارزش يابى 
پيشرفت تحصيلى انجام داده است. اين مطالعه از سال 1999 
ــروع شد و تا سال 2006 هم به طول انجاميد. كار مطالعه  ش
ــده كه از 28 كشور،  174 نوع تجربه ى نوين  چنين انجام ش
ــت- انتخاب شود  ــى- كه بر فناورى مبتنى بوده اس آموزش
ــت. يعنى  ــم در واقع گزينش گزيده هاس ــه اين گزينش ه ك
نوآورى هاى انتخاب شده،  تصادفى نيست بلكه نوآورى هاى 
ى  برگزيده ى كشورهاست. كشورهاى انتخاب شده در منطقه  

آسيا و اقيانوس آرام، كشورهاى پيشرفته ى منطقه هستند.
ــرقى و تا  ــورهايى از اروپاى ش ــا،  كش ــه ى اروپ در منطق
ــدودى اروپاى غربى مورد توجه قرار گرفته اند. در قاره ى  ح
ــيلى و آمريكا، و در منطقه ى  ــورهاى كانادا، ش آمريكا،  كش
ــغالى، و در قاره ى آفريقا هم كشور  خاورميانه،  فلسطين اش

آفريقاى جنوبى جزو اين انتخاب بوده اند.
ــى  ــه، كال ً متمركز بر تجربه هاى كالس ــاى مطالع هدف ه

ــت. تجربه ى كالسى،  تابع محتواى برنامه ى درسى،   بوده اس
ــت و راه هاى  ــه ى معلمان و تجربه ى دانش آموزان اس تجرب
ــر آن تأثير مى گذارد:  ــه محيط ب ــتفاده از امكانات. اما س اس
ــط كالن يعنى محيط خارج از آموزش و پرورش.  اول، محي
دوم،  محيط ميانى، يعنى كارى كه در سطح ستاد و در سطح 
ــق در آموزش و پرورش انجام مى گيرد و  ادارات كل و مناط

سوم، محيط درس كه در آن يادگيرى اتفاق مى افتد.
ــورهاى  ــور و هم چنين كش ــر ما تجربه ى اين 28 كش اگ
ــت كه بخواهد از  ــورى نيس ديگر را- چون اكنون هيچ كش
فناورى اطالعات استفاده نكند. ممكن است تا كنون استفاده 
ــد، ولى حداقل حرفش را مى ز ند- بررسى كنيم،  نكرده باش
ــويم كه: در زمينه ى ارتباط فناورى اطالعات با  متوجه مى ش
ــه رويكرد ديده  ــطح كالن، س نظام آموزش و پرورش در س

مى شود:
ــه از فناورى ها براى اصالح  ــورهايى ك 1 . رويكرد كش
ــد. يعنى از اين  ــتفاده كرده ان ــوزش و پرورش اس نظام آم
فناورى ها به عوان يك فرصت براى اصالح نظام آموزش و 
پرورش خود بهره مند شده اند؛ مانند سنگاپور، شيلى، تايلند، 
ــور ما آموزش و  ــى و نروژ كه تقريباً مانند كش  كره ى جنوب
پرورش متمركز دارند كه البته سياست كلى در توسعه ى اين 
ــت، ولى در عمل  فناورى ها،  اصالح آموزش و پرورش نيس

اين نتيجه حاصل مى شود.
ــراى بهبود  ــه از فناورى ب ــورهايى ك ــرد كش 2 .  رويك
پيشــرفت تحصيلى استفاده كرده اند. يعنى در اين كشورها، 
اصالح نظام آموزش و پرورش مسئله و دغدغه نبوده است 
ــى دانش آموزان  ــرفت تحصيل ــام داران تنها نگران پيش و زم
ــورهايى را شامل مى شود كه داراى  ــته،  كش بوده اند. اين دس
ــامل آمريكا،   نظام آموزش و پرورش غير متمركز بوده اند؛ ش
ــتراليا و انگليس. چون ساختار آموزش و پرورش در اين  اس
ــورها به صورت كالن و از باال هدايت نمى شود، نيازى  كش
ــكلى كه در كشور ما اتفاق  ــاختار به ش به اصالح و تغيير س

افتاده،  ندارند.
ــوزش و پرورش به  ــه از آم ــورهايى ك ــرد كش 3 . رويك
ــانى براى جامعه،  استفاده  ــين توليد نيروى انس عنوان ماش
ــت و در  كرده اند؛جامعه اى كه بر دانش و اطالعات مبتنى اس
آن آموزش و پرورش به عنوان كارخانه،  قلمداد شده است. 
ــورها، مواد درسى مرتبط با فناورى، در برنامه ى  در اين كش
ــى وارد شده است. كشورهاى كوچكى در اروپا شامل  درس
فنالند،  دانمارك، هلند و جمهورى چك و نيز تايوان و ... در 
اين گروه  قرار دارند و هدف آنان قابل رقابت ساختن نيروى 
انسانى خودشان در بازار اروپاست كه از رهگذر تربيت آنان 

براى تسلط بيش تر بر فناورى اطالعات حاصل مى شود.
خوب، ما از اين الگوها چه درسى براى ايران مى آموزيم؟ 
ــن كنيم و در سطح كالن  اول اين كه بايد تكليفمان را روش
ــود  ــن ش يكى از اين رويكردها را انتخاب نماييم. بايد روش
ــتفاده اى مى خواهيم بكنيم؟  ــه از فناورى اطالعات چه اس ك
ــرفت  ــراى اصالح آموزش و پرورش... ؟ براى بهبود پيش ب

تحصيلى؟ يا براى تربيت نيروى انسانى...؟
هر كدام از اين رويكردها را كه انتخاب نماييم، بايد توجه 
ــاى ما به درون  ــيم كه الزمه ى راه يابى برنامه ه ــته باش داش
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تك درس محورابعاداجزا ى الگو
(11 مورد)

مضمون محور
(13 مورد)

مدرسه محور
(8 مورد)

تغيير هدف ها و برنامه ريزى شده
محتوا

كسب دانش موجود با 
ژرفاى بيشتر

هدف هاى نو- 
يادگيرى مادام العمر

مديريت يادگيرى 
دانش آموز

اجرا شده

دانش آموز

معلم

سازمان برنامه ى 
درسى

پژوهش ، توليد 
محصول، حل مسئله، 

مشاركت 

مشورت، توليد مواد، 
سازمان دهى، نظارت

بدون تغيير محسوس

توليد محصول، كار 
با اطالعات، 
خودارزشيابى
مشورت، 

سازمان دهى، نظارت

برداشتن مرزهاى 
موضوعات درسى

توليد محصول، كار با 
اطالعات،  خودارزشيابى،

خوديادگيرى
مشورت، همكارى، 
سازمان دهى، نظارت

تغيير عمده در سازمان و 
تقويم مدرسه

ــى است. بايد به بازآموزى  كالس،  اصالح در برنامه ى درس
ــح، از يادگيرى ها  ــكل صحي ــه ش ــم و ب ــان بپردازي معلم
ــى آموزش و پرورش را  ــى انجام دهيم و به خوب ارزش ياب

پاسخگو نماييم.
از اين موضوع مى گذريم. سياست مداران ما هم مى توانند 
ــى از تجربه هاى جهانى بگيرند. از 174 مورد نوآورى  درس
ــود، بيش از 59  ــورد مطالعه قرار گرفته ب ــد و م كه ذكر ش
ــت. بقيه ى آن  ــاعه پيدا كرده اس مورد آن تداوم يافته و اش
ــكل گيرى و جا باز كردن است؛ يعنى آن كه  در مرحله ى ش
ــاعه يا تداوم را دارا  ــت هر نوآورى،  قابليت اش معلوم نيس

باشد.
ــدارى كه در طى  ــوع دوم اين كه نوآورى هاى پاي موض
ــب كرده اند  ــوزان،  مهارت هاى پيچيده ترى كس آن دانش آم
ــات، مهارت هاى  ــارت كار با اطالع ــائل، مه مثل حل مس
ــى بيرون از  ــاركت با عامالن غير آموزش ــناختى،  مش فراش
ــت. يعنى آن كه در  ــان خيلى فراوان نيس ــه، تعدادش مدرس
ــر، يعنى فناورى، به  ــوزش،  از اين مهارت هاى پيچيده ت آم

درستى بهره برده نشده است.
ــاورى اطالعات صورت  ــه در مورد فن ــى ك در تحقيقات
ــت كه فناورى اطالعات كمك  گرفته، يكى از نتايج اين اس
ــرد. مى دانيد  ــئله را ياد بگي ــد تا دانش آموز، حل مس مى كن
ــود وقتى مسئله اى  كه دانش آموز چه قدر خوش حال مى ش
ــادگى ها  ــئله نيز به اين س ــد حل كند. البته حل مس را بتوان
ــرور بايد كار و تالش صورت  ــود و به م امكان پذير نمى ش
ــوزان ويژه، اعم از  ــاى مرتبط با دانش آم گيرد و فناورى ه
ــاير و ... مورد  ــروم، اقليت هاى زبانى،  عش ــوش،  مح تيزه
ــود؛ چرا كه تاكنون اين نوآورى ها چندان به  توجه واقع ش

اين اقشار نپرداخته است.

رویكردهای ارتباط فناوری اطالعات با
 برنامه  ی درسی (سطح میانی)

از سياست كالن پيشين كه بگذريم، بايد به چگونگى ارتباط 
فناورى اطالعات با برنامه ى درسى بپردازيم. با مالحظه ى آن 59 
ــت - از  ــاعه يافته اس موردى كه نوآورى هاى پايدار در آن ها  اش
ديد برنامه ى درسى در كاربرد فناورى اطالعات در آموزش- سه 

رويكرد مشاهده شده است.
ــت.  ــى تك درس محور اس يك رويكرد، برنامه ريزى درس
ــخص كرده است تا از طريق آن  ــورى آمده و درسى را مش كش

فناورى را وارد آموزش و پروش كند.
رويكرد دوم در برنامه ى درسى آن است كه كشورهاى ديگرى 
به شكل «مضمون بنياد» عمل كرده اند. موضوعى را انتخاب كرده اند 
تا فناورى را از آن طريق مطرح كنند. بدين ترتيب، مرز بين درس ها 
ــته اند و با انتخاب موضوعى كه شامل علوم، رياضى و  را شكس
علوم اجتماعى مى شود، مثالً محيط زيست كه به نوعى همه ى 

آن ها را پوشش مى دهد،  اين گونه فناورى را طرح كرده اند.
ــوم، معدودى از كشورها نيز داراى  و اما به عنوان رويكرد س
برنامه ريزى درسى «مدرسه محور» هستند. در اين كشورها كل 
برنامه ى مدرسه، محور قرار گرفته تا در آن فناورى  مورد استفاده 

قرار گيرد.
من در جدولى براساس نوع برنامه ريزى، اين ها را طبقه بندى 
كرده ام: در برنامه ى تك درس محور، هدف كسب دانش ممتد با 

ژرفاى بيشتر است.
در برنامه ى «مضمون محور»، يادگيرى مادام العمر و جامع اتفاق 

مى افتد.
و در برنامه ى «مدرسه محور، هدف انتقال مديريت يادگيرى 
به دانش آموز است و اين كه دانش آموز بياموزد، چگونه يادگيرى 

خويش رامديريت كند (جد ول زير را ببينيد).
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فناورى اطالعات و 
ارتباطات فرصت 
فوق العاده مغتنمى 
را براى آموزش و 
پرورش فراهم كرده 
است
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و فرياد عليه معبودهاى غيرخداست 
ــانه ى بازبودن  (الاِلهَ اِال اهللا). اذان،  نش
ــالم موضع  ــات و اع ــاى تبليغ فض
فكرى مسلمانان به صورت روشن 
ــت و هميشه نشانه ى  و صريح اس
ــت  غفل از  ــدارى  بي و  ــيارى  هش
ــاختن روح و  ــت. اذان،  آماده س اس
ــه «نماز»  ــراى ورود ب  دل و جان ب
ــت كه طنين ملكوتى  و فريادى اس
ــوى  آن در فضا،  دل مؤمنان را به س
خدا مى كشد و بر وحشت و خشم 
ــراى نمونه اين  ــران مى افزايد. ب كاف
وحشت را در جمالت گالدستون 
انگليسى  صهيونيست  سياست مدار 
ــه در پارلمان  ــم ك ــاهده مى كني مش
ــام محمد  ــى كه ن ــت: «تاهنگام گف

ــت و قرآن راهنما و  ــت و كعبه پابرجاس از مأذنه ها بلند اس
پيشواى مسلمانان است،  امكان ندارد پايه هاى سياست ما در 
سرزمين هاى اسالمى استوار و برقرار گردد [مكارم شيرازى،  

جلد 4: 438].
نمونه ى اين وحشت، در رفتار مشركان و منافقان عصر 
تشريع  اذان  اسالم  در  مى شد.  ديده  نيز  اكرم(ص)  پيامبر 
شد تا دعوتى براى تجمع مردم و آمادگى آنان براى نماز 
باشد؛ ضمن آن كه اذان برخالف ناقوس كليسا كه تنها يك 
صداست،  مفاهيم و محتوايى بس عميق دارد كه حتى تكرار 

︣︋﹫︐﹩ و ا︠﹑﹇﹩ اذان ︑ ︩﹆﹡ ﹟﹫﹫︊︑

﹝﹆︀﹐ت

مقدمه
هر جامعه  براى برانگيختن عواطف و احساسات اعضاى 
خود و دعوت آن ها به انجام وظايف فردى و اجتماعى، شعائر 
و مناسكى دارد و اين موضوع در دنياى امروز حتى به صورت 
گسترده ترى ديده مى شود. در ميان اديان،  مسيحيان از گذشته تا 
امروز با نواختن ناقوس،  پيروان خود را به كليسا دعوت كرده اند، 
 ولى در اسالم براى اين دعوت،  از شعار اذان استفاده مى شود 
كه مى توان گفت به مراتب رساتر و مؤثرتر است. جذابيت و 
كشش اين شعار اسالمى،  به قدرى است كه به قول نويسنده ى 
«تفسيرالمنار»،  بعضى از مسيحيان متعصب،  هنگامى كه اذان 
مسلمانان را مى شنوند،  به عمق و عظمت تأثير آن در روحيه ى 

شنوندگان اعتراف مى كنند.
بديهى است همان طور كه عبارات و مفاهيم اذان زيباست،  
بايد كارى كرد كه به صورتى زيبا و صدايى خوب نيز ادا شود؛ 
مبادا حسن باطن فداى نامطلوبى ظاهر آن گردد [مكارم شيرازى،  

ج4: 437]. 

تاريخچه و تعريف 
اذان در اسالم پس از هجرت پيامبر اكرم (ص) به مدينه،  در 
اين شهر تشريع شد. در مدينه،  با فزونى مسلمانان، به وسيله اى 
براى اعالم وقت نماز و تجمع مسلمانان براى برپايى اين فريضه ى 
بزرگ نياز بود. پيامبر اسالم(ص) در فكر اتخاذ تصميمى در 
اين باره بود تا اين كه اين امر از طريق وحى و تشريع اذان حل شد 

[ماه نامه ى مسجد: 34]. 
واژه ى اذان از نظر لغوى به معنى آگاهى دادن،  آگاهانيدن و 
خبر به گوش رساندن است. در دين اسالم،  ندايى است براى 
اعالم وقت نماز با الفاظ مخصوص. در عربستان پيش از اسالم، 
 به ندادادن و جمع كردن مردم براى خبرها و كارهاى مهم، اذان 
گفته مى شده است. خواندن اذان واجب نيست،  اما مستحب مؤكد 
است كه پيش از شروع هر نماز،  ابتدا اذان و سپس اقامه خوانده 
شود. در صدر اسالم، پيامبر در چندين مورد براى اعالم خبر (مانند 
فراخوانى براى جنگ بدر) از اذان استفاده كرده است [كدخدايان، 

.[43 :1385
ــكن، موزون،  كوتاه ، پرمحتوا و  ــعارى سكوت ش اذان ش
سازنده است كه در بردارنده ى اساسى ترين پايه هاى اعتقادى 
ــلمانان (دعوت به نماز  (شهادتين) و جهت گيرى عملى مس
ــالم حضور يا  ــارت ديگر اذان،  اع ــت. به عب و كار خير) اس
موجوديت اسالم در جامعه،  معرفى عقايد و اعمال مسلمانان 

میرمحمد سیدكالن*
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آن در نمازهاى فرادا، انسان را از غفلت 
بيدار مى كند و او را نسبت به توحيد و 
عقايد اساسى اسالم هشيار مى سازد. از 
همه مهم تر،  نقش تربيتى و اخالقى اذان، 

خود بسى بزرگ است.

نقش تربيتى و اخالقى اذان
امام خمينى(ره) در تبيين و تشريح 
مفهوم تربيتى و اخالقى اذان،  به نقل از امام 
رضا(ع) چنين مى گويد: «مردم كه مأمور 
به اذان شدند، علت هاى فراوان دارد؛ از 
جمله،  آن كسى را كه سهو كرده،  يادآور 
باشد و آن را كه غافل است متنبه سازد و 
كسى را كه وقت را نمى داند و از آن غافل 
است،  هشيار سازد. اذان گو با اذانش مردم 
را به پرستش خالق دعوت مى كند، به آن 
ترغيب مى كند،  خود اقرار به توحيد دارد،  ايمان و اسالم را آشكار 
مى سازد و آن را كه فراموشش كرده است،  يادآورى مى كند...» 

[امام خمينى:آداب.  121].
در اين باره ابوحامد غزالى نيز مى گويد: «چون نداى مؤذن را 
شنيدى، پس در قلبت ترس نداى روز قيامت را حاضر كن و به 
سرعت با ظاهر و باطن براى اجابت ندا روان شو،  كه شتابندگان 
به سوى اين ندا كسانى هستند كه در روز قيامت به نداى رحمت 
خوانده مى شوند. پس قلبت را براى ندا عرضه بدار. اگر در قلبت 
به مجرد شنيدن ندا، شادى و فرحناكى و رغبت به آغاز عمل 
يافتى،  بدان كه فرداى قيامت، نداى سعادت و رستگارى به تو 
خواهد رسيد. از اين جهت بود كه رسول خدا(ص) با فرارسيدن 
وقت اذان مى فرمود: [اَرِحنا يا بَالل] بالل ما را آسوده گردان. يعنى 
ما را به وسيله ى اذان و يا نداى آن كه روشنى چشم پيامبر بود، 

آرامش بخش».
شهيد ثانى نيز مى گويد: از عبارات اذان عبرت گير و ببين 

كه چگونه كلماتش به خدا آغاز و به او ختم مى شود. عبرت 
گير و بدان خداوند متعال،  اول و آخر و ظاهر و باطن است. 
هنگام شنيدن تكبير اذان،  قلبت را براى بزرگ داشتن و تعظيمش 
متوجه ساز، و دنيا و آن چه را در آن است،  كوچك شمار،  تا در 
تكبير گفتنت دروغ گو نباشى. با شنيدن «اَْشَهُد اَْن ال اِلَه اَال اهللا»،  هر 
معبودى غير از خدا را از خاطر بيرون ببر، آن گاه پيامبر اكرم(ص) 
را با شهادت به رسالتش در خاطرت حاضر نما و در محضرش 
اظهار ادب كن،  و مخلصاً هنگام دعوت به نماز (َحىَّ َعلى الصلوهًْ) 
و دعوت به رستگارى (َحىَّ َعلى الَفالح)،  به آن چه كه بهترين 
اعمال و باالترين آن هاست (َحىَّ َعلى َخيرالَعَمل) بشتاب. بعد از 
آن،  عهدت را با تكبير و تعظيم پروردگار،  تجديد كن و هم چنان كه 
اذان را به ياد او آغاز كردى، به ذكر او نيز خاتمه بخش و آغاز و 
بازگشت و قوام خويش را به سوى او قرار داده و تكيه گاهت را 
قدرت و قوت او بدان كه هيچ تغيير و قدرتى جز به خداوند 
عالى مقام بزرگ مرتبت،  وجود ندارد [امام خمينى، اسرار: 185].
اگر انسانى با شنيدن نداى اذان، ترس روز قيامت به دل او 
رخنه كند و اشك در چشمان وى سرازير گردد،  نشان از معناى 
واقعى تربيت دارد كه همان تزكيه ى نفس است و آن وقت است 
كه از رذايل اخالقى به دور و به به كرامت اخالقى نايل خواهد 
شد. چرا كه سخن از دعوت به سوى بندگى خدا و رستگارى 
است و اين بنده با شنيدن اين ندا دست از ماديات مى كشد و به 

نداى حق پاسخ مى دهد.
در تأييد تأثير اذان همين بس كه دستور رسول اكرم(ص) 
است كه «هر كس صاحب فرزندى شد،  در گوش راست كودكش 
اذان و در گوش چپ او اقامه بگويد تا از شر شيطان در امان باشد»! 
امير مؤمنان على(ع)  مى فرمايد: «زمانى كه دو پسرم حسن و حسين 
(ع) تولد يافتند،  آن حضرت همين عمل را انجام داد و سپس 
دستور داد تا در گوش آن ها سوره ى حمد و آيهًْ الكرسى و آيه هاى 

سوره ى حشر و سوره هاى اخالص، ناس و فلق را بخوانند.
نتيجه اين كه هر مسلمانى با شنيدن نداى اذان،  كالم حق را به 
صورت كلى مى شنود و اين ندا او را آماده مى كند تا به نماد و مظهر 
بندگى كامل خداوند يعنى نماز بشتابد. پس اذان يعنى اقرار به 
بندگى، يعنى بيدار باش،  يعنى قيام به نماز،  يعنى... و اين ها تأمالت 
و تبيين هايى هستند در جهت تربيت انسان كه مبادا صداى حق را 

بشنود و عمل نكند....
* مدرس دانشگاه پيام نور، مربى پرورشى شهرستان گرمى 

email: s. siedkalan@gmail.com
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سواحل درياى خزر،  آفتاب درخشان و آسمان تابنده اى دارد 
كه طبايع شاعرانه مى پروراند. پرتو زرين اين آفتاب،  مخصوصًا 
ــتر درخشندگى  ــواحل غربى اين درياچه ى بزرگ،  بيش در س
ــت.  ــرا كه لطافت هوا هم با فروزندگى آفتاب توأم اس دارد؛  زي
ــا و حاصل خيز كوهى،  ــاحل غربى آن،  در دامنه ى مصف در س
ــهرهاى تازه ساز اروپايى كه گويى با آفتاب مشرق و   در ميان ش
سطح الجوردى آبسكون هيچ مناسبتى ندارد،  يك شهر ايرانى 
مدت هاست كه  گاهى اسير شادمانى و زمانى قرين اندوه،  بساط 
رنگارنگ كوچه هاى باصفا و بناهاى رنگين شرقى خود را در 
ــمان صاف و آفتاب طاليى مشرق مى گسترد. اين شهر  زير آس
ــرق، دو هزار سال  ــگون مش كوچك قفقاز در زير هواى الماس

است كه طنازى مى كند.
ــهر كوچكى كه نژاد ايرانى در نخستين روزهاى  «دربند» ش
ــدى در برابر تاخت و تازهاى  ــدن خود بناكرده،  همواره س تم
ــيان بوده است و هنوز ديوارهاى سنگين قديمى بر فراز  وحش
آن كوه هاى كهن سال باقى است. هنوز آثار دالورى هاى سپاهيان 
ــت. در دوره  هاى  ــوار خانه هاى آن پديدار اس ــران از درو دي اي
اسالمى نيز همواره سرحد ايران بوده است. مسجدها و تكيه ها و 
مناره هاى رنگارنگى كه در چهار محله ى آن ديده  مى شود هنوز 
از هنرنمايى صنعتگران ايران دم مى زنند. غازان خان نمونه اى چند 
ــندگى هاى كاشى هاى ايران را به شكل مسجد و  از اين درخش
تكيه به يادگار طبع شاعرانه ى ايرانى در ميدان هاى روح نواز آن 

باقى گذاشته است.
سلطان محمد خدابنده در و ديوارهاى آن را با قلم زرنگار 
نقاشان و سليقه ى دل نواز معماران ايرانى زينت داده و شاهكارهاى 
بسيار از روح زنده ى ايرانى در اين شهر طرب انگيز در دامنه ى 
كوهى كه منظره ى آن اُبهت آسمان شرق و عظمت آفتاب ايران 
ــكار مى كند،  در ميان دود كارخانه هاى قفقاز و هياهوى  را آش

رفت و آمد بندرهاى درياى خزر،  به يادگار گذاشته است.
ــمال درياى خزر مى رود تعجب  ــى كه از جنوب به ش كس
مى كند كه اين گنبدهاى الجوردى و مناره هاى رنگارنگ كه با 
غرور و نخوتى دليرانه آسمان زنگارگون را مى شكافند، با دود 
ــنگ و بوى نفت -كه نشانه ى قيافه ى در هم گرفته و  زغال س
چهره ى عبوس كرده ى تمدن مغرب زمين است- چه مناسبت 

دارند.
ــر چند كه عهد  ــتمگر، ه ــهر بى وفا چون دلبران س اين ش
ــته است، باز هم هيچ يك از  خويش را با دلداده ى خود گسس
ــت نداده و تنها در اين قرن  دل نوازى هاى ايرانى خود را از دس
اخير، يكى از وجاهت هاى ديرين و روح افزايى هاى قديم خود 

را ترك گفته است.
از وقتى كه ايرانيان اين شهر را از دست داده اند،  ديگر صبح ها 
هنگام سپيده دمان، ظهرها در موقع درخشندگى آفتاب طرب انگيز 
وسط روز،  عصرها هنگام وداع آفتاب و نيمه شبان در موقع اين 
سكوت جهان گير، بانگ ماليم و حزين مؤذن و آواز عاشقانه ى 
او به گوش دربنديان بدبخت -  كه از جذبه ى روح نواز زندگى 

مشرق زمين بازمانده اند-  نمى رسد.
اين آهنگ سرورآميز، چندى است كه ديگر در هواى لطيف 
ــهر بدبخت طنين نمى افكند. هشتاد سال است كه ديگر  اين ش
ــال است كه كوى  ــت. هشتاد س دربند، خراج گزارِ ايران نيس
ــت و اگر تاكنون دست از لبخند  ــهر غمگين اس و برزن اين ش

سعید نفیسی

فريبنده ى خود برنداشته، براى آن است كه 
به موجب اين خوى شرقى خود نمى خواهد 
چهره ى خويش را با آثار حزن انگيز غم آلوده 

كند.
ــمان نيلگون دربند،  مدت هاست كه  آس
ــتوانه اى  ــر قباهاى بلند و كاله هاى اس ديگ
شكل و قيافه هاى جدى ولى بشاش مردان با 

وقار و گيسوان خرمايى رنگ كودكان باهوش و 
خوش سيما و چادرهاى سياه زنان را كم تر مى بيند 

ــر گاهى به نظاره ى يكى از اين قدهاى موزون  و اگ
و چهره هاى خوشايند خندان كامياب مى شود،  آثار 

شادى را در آن آشكار نمى يابد.
ــانى  ــهر، مرد پاره دوزى،  مانند كس در ميان اين ش

كه تنها با اميد و آرزويى پنهان زندگى مى كنند و 
شادى خود را در آن مى جويند،  در دكان چوبى 

محقرى زندگانى مى كند. اين پيرمرد يكى از 
يادگارهاى ديرين و كمياب سرزمين ايران 

است.
ــى از آن دوره هاى خوش بختى  عليقل
جوانى خود فقط يك يادگار دارد. هفتاد 

ــت كه به يك عشق زندگى مى كند. اين  سال اس
ــت؛ طعمه ى بدن الغر  عشق غذاى روح اوس

ــيده ى اوست. اين عشق، هر روز او  رنج كش
را از خانه به اين دكان مى آورد و عصرها از 
اين دكان دوباره  به خانه راهنمايى مى كند. 
ــقى به چيزى داشته ايد،  ــما كه عش ش

مى دانيد كه عليقلى چگونه اين هفتاد 
سال را گذرانده است! 

ــه  ب ــه  ن او  ــق  عش
ــذاب  ج ــمان  چش
ــت و نه به  دل رباس
خرمايى  گيسوان  آن 
ــق او نه به  دلبند، عش
ــت  اس موزونى  اندام 
و نه به گفتار شيرينى؛ 
 معشوق او را در خاك 
پنهان نكرده اند. معشوق 
ــط در دل هاى پير  او فق
ــرده ى كهن ساالن  و افس

دربند مدفون است.
عشق او از خون مادرش 
ــه و از روح  ــرورش يافت پ
پدرش سرشته شده است. 
ــام مختلف  او از ميان اقس
عشق، فقط به مظاهر نياكان 

خود عشق مى ورزد.
پدرش به او گفته است 
كه خداوندان جديد دربند، 
ــرزمين  اين س  هنگامى كه 

︐︀ن د︨ا
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عمامه ى ژوليده اى بر سر دارد،  تحمل كند؟ 
نه، اى پيرمرد پاره دوز! اين آرزو را به گور خواهى برد.

مال رجبعلى، مكتب دار ديلمقانى،  تازه وارث پسر عم خويش 
شده است كه دو ماه پيش او را در قبرستان كهنه ى دربند به خاك 
ــپرده اند. او براى تصرف ارثيه ى پسر عم خود، از راه دور، از  س

ديلمقان به دربند آمده است.
بيش از دو سه روز در اين شهر متجدد نخواهد ماند. امروز 
براى وصله  كردن نعلين ساغرى زرد خود به دكان عليقلى آمد، 
زيرا در شهر متمدن و متجددى مانند دربند البته به جز عليقلى 
ــت كه وصله ى ناهم رنگى بر نعلين مندرس  كس ديگرى نيس

مكتب دار ديلمقانى بدوزد.
نخستين سؤالى كه عليقلى از مكتب دار ديلمقانى كرد، اين بود 

كه : «شما مى توانيد اذان بگوييد؟»
البته كه مى تواند؛  زيرا ديلمقان مدت هاست كه از آواز حزين 
ــبانه روز لذت مى برد. چه قدر شب هاى  او در مواقع مختلف ش
رمضان را مردم ديلمقان در اثر ترنمات مرتعش صداى گرفته ى 
ــوزادى را آهنگ  ــانده اند! چه قدر والدت ن ــه روز رس پير او ب
ــوزناك وى در دل شب تبريك گفته است! و چه قدر زنان و  س
مردان ديلمقان با شنيدن اذان او آستين هاى خود را تا آرنج باال 

زده و به كنار حوض شتافته اند! 
البته كه مالرجبعلى اذان مى گويد. چرا اذان نگويد؟

نمى دانيد با شنيدن جواب مكتب دار ديلمقانى، چگونه بارقه ى 
شادى چشمان تيره ى پيرمرد پاره دوز را چراغان كرد.

عليقلى يك كيسه ى تافته ى يزدى سرخ از مادرش ارث برده 
بود. در اين كيسه دو سكه ى طال بيشتر نبود؛  دو اشرفى ساييده 
مربوط به دوره ى افشاريه. اين دو اشرفى، چشم روشنى اى بود 

كه جده ى عليقلى هنگام عروسى به مادرش داده بود.
اين پول حالل را عليقلى گذاشته بود كه به مصرف كفن و 
ــانند. مكرر به دوستان خود مى گفت: وقتى كه من  دفن او برس
ــه ى تافته ى سرخى است كه در آن  ُمردم،  زير متكاى من كيس
ــرفى قديم است. آن دو اشرفى را برداريد و با آن مرا در  دو اش

قبرستان پهلوى مسجد خان دفن كنيد.
اين كيسه ى تافته ى قرمز يزدى به دست خود عليقلى  از زير 
متكا بيرون آمد.  در مقابل آن،  مكتب دار ديلمقانى حاضر شد تا 
امروز هنگام غروب آفتاب،  بر مناره ى مسجد خان باال رود و آن 
بانگ روح بخش را كه بيست و پنج سال است ديگر به گوش 
عليقلى نرسيده و بيست و پنج سال است به انتظار آن مرگ را 

امروز و فردا مى كند به گوش او برساند.
امروز هنگام مغرب، آواز مال رجبعلى از فراز مناره ى مسجد 

َََْْْ الَه اِال اهللا... َْ خان برخاست: اهللاُ اَكبر... اهللاُ اَكبر... اَشَهُد اُْن ْالَ
ــى است! ولى اين  آوخ كه براى عليقلى چه آواز روح بخش
روحى را كه به وى بخشيد،  بيش از چند ثانيه در نهاد وى نماند. 
بازپسين دم او، اين ترنمات روح بخش مؤذن را كه آخرين الحان 

آن موسيقى روح افروز در فضاى دربند بود، مشايعت كرد!
فردا صبح، عليقلى را به خرج بلديه ى دربند به خاك سپردند؛ 
ــن وى نيافتند. مكتب دار  ــرفى نادرى را در بالي ــرا آن دو اش زي

ديلمقانى را هم از شهر بيرون كردند.

ــوان او چه كردند؛   ــد، با دو عموى ج از ايران جدا ش
مادرش در پاى گاهواره ى او، هنگامى كه يادى از پدر و برادران 
خود كرده است اشك ريخته.  اين قطره هاى اشك در پاى مهد، 
بخار شده و اين  ذره هاى بخار در سينه ى وى وارد شده و يك 
قسم كينه ى مخصوصى را با خود در نهاد وى وارد كرده و در 

آن جا ثابت نگاه داشته اند.
ــوى قبله ى  ــق،  او را وادار مى كند كه هر روز به س اين عش

مسجود خود رود و روزى پنج بار با معبود خود شكوه كند.
ــط شهر  ــاى جامعى كه در وس مى خانه هاى دربند و كليس
ــق او را هر روز بيشتر به جنب و جوش  ــاخته اند، اين عش س

مى آورند.
حاال ديگر عليقلى از زندگى بيزار است،  ولى زندگى را براى 
ــال پيش كه براى ديدن يكى از  ــى س يك چيز مى خواهد. س
ــرزمين پدران  نزديكان خود به تبريز رفته بود و دو هفته در س
خود مانده بود،  صبح ها،  ظهرها و نيمه شب،  بانگ شكافنده ى 
مؤذن مسجد در هواى صاف مشرق زمين، پرده ى گوش 
ــاد كرده بود و او چنان مجذوب  وى را چند روزى ش
لحن دل نواز اين موسيقى آسمانى شده بود كه از آن 
پس، ديگر جز شنيدن اين آواز آرزويى ندارد. تنها 
براى اين زنده است كه بار ديگر اين آواز روان بخش 
ــنود، ولى در شهر خود اين صدا به گوش او  را بش
برسد،  تا هنگام مرگ اين آواز آخرين دم زندگى 

او را نوازش دهد.
براى همين مقصود است كه خانه ى 
پدرى خود را در محله ى جنوبى 
ــت و  فروخته و حاال بيس
ــت كه  ــال اس پنج س
غربى  محله ى  در 
نزديك  ــهر،   ش
بزرگ  مسجد 
ــه  ب ــروف  مع
ــجد خان،  مس
ــار  ــه اختي  خان
كرده،  فقط براى 
ــايد بار  اين كه ش
ــراز  ف از  ــر  ديگ
مناره هاى رنگارنگ 
بانگ  مسجد خان، 

مؤذنى را بشنود.
ــوداى  ولى چه س
خامى! تمدن جديد را 
ــگ يكنواخت و  با آهن
ــوز مؤذن چه  غريو دل س
كار؟ دربند شهرى است 
ــده و از  ــدن ش ــه متم ك
ــارت زندگى شرقى  اس
ــده. ديگر اين  بيرون آم
ــهر چگونه مى تواند  ش
ــردى را كه عباى  پيرم
ــر و  ــى در ب مندرس
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دورانديشى
درختى كه اكنون گرفته است پاى

به نيروى شخصى برآيد زجاى
وگرهم چنان روزگارى ِهلى 
به گردونش از بيخ برنگسلى

سرچشمه شايد گرفتن به بيل
چو پر شد نشايد گذشتن به پيل

عمل بيهوده
زمين شوره سنبل برنيارد

درو تخم و عمل ضايع مگردان
نكويى با بدان كردن چنان است
كه بد كردن به جاى نيك مردان

عالم و عابد
صاحبدلى به مدرسه آمد زخانقاه

بشكست عهد صحبت اهل طريق را
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختيار كردى از آن اين فريق را؟

گفت آن گليم خويش به در مى برد زموج
وين جهد مى كند كه بگيرد غريق را

لياقت و شايستگى
وقتى افتاد فتنه اى در شام

هركس از گوشه اى فرا رفتند
روستازادگان دانشمند
به وزيرى پادشا رفتند

پسران وزير ناقص عقل
به گدايى به روستا رفتند

سخن سنجى
تا ندانى كه سخن عين صواب است مگوى

و آن چه دانى كه نه نيكوش جواب است، مگوى

***
بسيج سخن گفتن آن گاه كن

كه دانى كه در كار گيرد سخن

به کوشش: کربی محمودی

︣﹨﹠﹌،ادب  و آ﹝﹢زش ﹁
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به روزى ده اعتماد داشتن
فراموشت نكرد ايزد در آن حال

كه بودى نطفه اى مدفون و مدهوش
روانت داد و طبع و عقل و ادراك

جمال و نطق و رأى و فكرت و هوش
ده انگشتت مرتب كرد بركف

دو بازويت مركب ساخت بر دوش
كنون پندارى اى ناچيز همت

كه خواهد كردنت روزى فراموش؟!

جمع اضداد
جور دشمن چه كند گر نكشد طالب دوست

گنج و مار و گل و خار و غم و شادى به هم اند

از جهل تا تحمل 
در خاك بيلقان برسيدم به عابدى 

گفتم مرا به تربيت از جهل پاك كن
گفتا برو چو خاك تحمل كن اى فقيه

يا هرچه خوانده اى همه در زير خاك كن 

در ذّم
اال تا نشنوى مدح سخن گوى
كه اندك مايه نفعى از تو دارد
كه گر روزى مرادش برنيارى

دو صد چندان عيوبت بر شمارد

توانگرى
ــه از توانگرى به  ــه قناعت، ب ــد: توانگرى ب ــا گفته ان حكم

بضاعت
روده ى تنگ به يك نان تهى پر گردد

نعمت روى زمين پر نكند ديده ى تنگ

حفظ دوست
دوستى را كه به عمرى فراچنگ آرند، نشايد كه به يك دم 

بيازارند.
سنگى به چند سال شود لعل پاره اى 

زنهار تا به يك نفسش نشكنى به سنگ

ابوالقاسم 
قلمسیاه
(١٢٩٩)

دبير فيزيك،استاد دانشگاه،مؤلف
در یک خانــواده ي متدین یــزدی در 
کرمان متولد شد. تحت تأثیر توصیه های 
علی اصغر حکمــت، به دانش ســرای 
مقدماتی رفت و معلم شد. چون رتبه ی 
اول بــود، اجازه یافت به دانش ســرای 
عالی برود و لیســانس فیزیک بگیرد. 
پس از ۱۵ سال دبیری، به فرانسه رفت 
و دکترای فیزیک گرفت. در بازگشت، 
به استادی دانشکده ی علوم رسید. وی 
تا ۹۰ ســالگی، با ســازمان انرژی اتمی 
ایران همکاری داشت. دکتر قلمسیاه 
در ســه زمینه ی آمــوزش، پژوهش و 
تألیف کتاب های فیزیک خدمت کرده 
اســت. از جمله  هشت  کتاب فیزیک 
برای دبیرستان تألیف کرد که به مدت 
۲۵ ســال در مدارس تدریس می شــد. 
عالوه بر این، وی در برنامه ریزی فیزیک 
و آموزش معلمــان و ایجاد انگیزه در 
آن ها، از اثرگذارترین استادان آموزش و 

پرورش کشور است.

عالم كژبين
عام نادان پريشان روزگار

به زدانشمند ناپرهيزگار
كان به نابينايى از راه اوفتاد

وين دو چشمش بود و در چاه اوفتاد

شكر نعمت
نيافريد خدايت به خلق حاجتمند

به شكرِ نعمِت حق در به روى خلق مبند

خدايا!
گر راه نمايى، همه عالم راه است

ور دست نگيرى، همه عالم چاه است

قدرت اتحاد
نظر كن در اين موى باريك سر

كه باريك بين اند اهل نظر
چو تنهاست از رشته اى كمتر است
چو پر شد ززنجير محكم تر است

عبرت خوانى
حديث پادشاهان عجم را 

حكايت نامه ى ضحاك و جم را
بخواند هوشمند نيك فرجام
نشايد كرد ضايع خيره ايام

مگر كز خوى نيكان پند گيرند
وزانجام بدان عبرت پذيرند

توشه ى راه فردا
بكوش امروز تا گندم بپاشى
كه فردا بر جوى قادر نباشى

تو خود بفرست برگ رفتن از پيش
كه خويشان را نباشد جز غم خويش

پند شاه نامه ها
اين كه در شه نامه ها آورده اند

رستم ورويينه تن اسفنديار
تا بدانند اين خداوندان ملك 
از بسى خلق است دنيا يادگار
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﹝﹆︀﹐ت

﹥ ای ︀﹡﹥ ﹨︀ی﹝︨︡ر ︩ آ﹝﹢زان﹋︐︀ب ︠ ودا﹡

مقدمه
ــى نقش كتاب خانه هاى  ــده بررس ــبت 24 آبان روز كتاب و كتاب خوانى انتخاب ش هدف از اين مقاله كه به مناس
مدرسه اى در عالقه مندكردن دانش آموزان به مطالعه و باالبردن ميزان مطالعه ى آن هاست. اين كه خواندن و مطالعه در نزد 
انسان نوعى توانايى اكتسابى است كه هر چه فرد در آن بيشتر تمرين كند،  تبحر بيشترى كسب مى كند،  امرى بديهى 
است. اما اين كه چه عواملى باعث ايجاد اين عالقه مى شود و يا عادت به مطالعه را نزد افراد گوناگون افزايش مى دهد،  
ــتگى دارد كه مى توان از آن قبيل،  دست رسى به منابع،  عالقه مندى، داشتن زمان كافى براى مطالعه و  به متغيرهايى بس

شرايط محيطى را نام برد. 
با توجه به پيشرفت هاى سريع تكنولوژى و تأثير آن ها در امر ياددهى- يادگيرى،  پيشنهاد تبديل كتاب خانه ى مدرسه اى 
ــبى براى عالقه مندكردن دانش آموزان به مطالعه باشد.  ــى» مى تواند راهكار مناس به «مركز يادگيرى و ارتباطات آموزش
آن چه تحقيقات نشان مى دهند، گواه بر اين است كه مطالعه ى كتاب هاى غيردرسى، كمترين جايگاه را براى پر كردن 
اوقات فراغت دانش  آموزان دارند. براساس يك پژوهش آمارى،  روزانه بيش از 4/3 ساعت از وقت دانش آموزان صرف 
مطالعه ى كتاب هاى درسى، 1/4 ساعت بازى و ورزش،  2/2 ساعت تماشاى فيلم،  1/4 ساعت گوش دادن به موسيقى 
و تفريح و فقط 1/8 ساعت صرف مطالعات غيردرسى مى شود. از طرفى اين آمار كه تنها 50 درصد از مدارس كشور 

كتاب خانه دارند،  گوياى كم كارى در اين زمينه و بهتر بگوييم نداشتن توجه كافى به اين مهم است.
هم چنين آمارها گوياى آن است كه در حال حاضر،  تنها 3000 كتاب دار در مدارس كشور مشغول به كارند و مابقى 

كتاب خانه هاى مدارس توسط دانش آموزان و نيروهاى كادر دفترى مدرسه اداره مى شوند.

علی بیرانوند*

کلید واژه ها:
مطالعه، 
کتاب خانه،
مرکز یادگیری
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چرا مطالعه مى كنيم؟
در فرهنگ هاى متفاوت،  انگيزه هاى گوناگونى براى مطالعه 
ديده مى شود. اين فهرست يا سياهه را مى توان پايه و اساس 

غالب انگيزه هاى مطالعه دانست:
- به جا آوردن آيين هاى عبادى؛

- انجام وظيفه؛
- گذراندن اوقات فراغت؛

- شناخت و درك بهتر مسائل جارى؛
برطرف كردن نيازهاى واقعى روزمره؛

- افزايش مهارت هاى حرفه اى؛
- پاسخ گويى به خواسته هاى اجتماعى و شخصى؛

ــاى الزم براى يك  ــته هاو تقاضاه ــخ گويى به خواس - پاس
شهروند خوب بودن؛

ــرفت در  - اصالح خود و افزودن معلومات،  از جمله پيش
زمينه ى فرهنگى؛

ارضاى خواسته هاى فكرى.

عوامل مؤثر در مطالعه
به نظر بسيارى از روان شناسان،  در مطالعه، داشتن «انگيزه» 
نقش اساسى دارد. انگيزه نيرويى است كه انسان را به كار و 
فعاليت وا مى دارد. انگيزش به معنى ترغيب و تحرك درونى 
ــى مى شود كه يادگيرنده در  ــت و منشأ پشتكار و كوشش اس
ــه مى خواند، به خوبى  ــه كار مى برد تا مطلبى را ك مطالعه ب

فرا گيرد.

اهداف مطالعه
ــرد متفاوت همراه  ــه مى تواند با دو رويك هدف از مطالع

باشد: كسب اطالعات؛  فهميدن 
ــاده و موجب  ــوع مطالعه س ــات: اين ن ــب اطالع 1. كس
ــد خواندن روزنامه  ــت. مانن افزايش اطالعات و دانش اس
ــت و فقط دانش و  ــخت نيس كه داراى واژه ها و مفاهيم س

اطالعات عمومى شخص را افزايش مى دهد. اين اطالعات 
ــى او كاربرد چندانى ندارد و هدف از  در حوزه ى تخصص

مطالعه ى آن،  تنها داشتن دانش عمومى و گذراست.
ــه مطالب به منظور فهميدن  2. فهميدن: مطالعه ى اين گون
وافزايش درك خواننده است و اين كار خود نوعى يادگيرى 
ــرگرمى همه است.  ــمار مى رود. البته مطالعه براى س به ش
ــنده  هرگاه از خواندن مطلبى بتوانيم به ياد آوريم كه نويس
چه گفته است،  از او چيزى ياد گرفته ايم. اين نوع يادگيرى، 
ــب اطالعات است،  اما اگر از خواندن مطلبى فهميديد   كس
ــنده از نوشتن آن چيست، اين نوع  كه منظور و دليل نويس
خواندن به معنى فهميدن آن مطلب است كه در واقع هدف 

ما از مطالعه نيز همين درك و فهم مطالب است.

انواع مطالعه
مطالعه را مى توان به دو نوع تقسيم كرد:

- مطالعه ى فعال: به اين معنى كه خواننده هنگام مطالعه ى  
ــوع مى كند و در مورد آن  ــوع،  به دانش خود نيز رج موض
ــت كه روند  ــردازد. در واقع اين خواننده اس ــه تفكر مى پ ب
ــد و با توجه به نياز اطالعاتى خود،  مطالعه را تعيين مى كن
ــه عبارت ديگر،  خواننده با  ــه خواندن مطلب مى پردازد. ب ب

نوشته چالش مى كند.
ــنده  ــال (منفعل): در اين روش نويس ــه ى غير فع - مطالع
ــد و او را به ادامه ى  ــى مى ده ــت كه به خوانده خط مش اس

روند مطالعه وامى دارد.

روش ايجاد عالقه به مطالعه
ــدم در انگيزش يادگيرنده  ــاد عالقه به مطالعه،  اولين ق ايج
ــان مى دهد كه داليل زيادى  ــت. تحقيقات نش به مطالعه اس
ــه مطالعه وادار كند. بعضى از اين داليل،   مى تواند مردم را ب
به طور واضح فردى و شخصى و برخى ديگر اجتماعى است. 

سیدعلی اين دو بخش،  عوامل متعددى،  مؤثر بر يكديگر، دارند.
حسینی مقدم

(٦٤ - ١٣٣٦)
معلم شهيد. بوشهر

اهل ســعدآباد از توابع بوشهر و دبیر 
ریاضی بود. مسئولیت انجمن اسالمی 
و شــورای اســالمی محل - روســتای 
سربســت- را بــه عهــده داشــت. از 
خانواده ی او پنج تن به شهادت رسیدند 
که ســه تــن از آنان فرهنگــی بودند؛ 
از جملــه بــرادر بزرگ تــر از خودش. 
جوانی با ایمان، خیرخواه ودوست دار 
دانش آموزان بود و می کوشید نوجوانان 

را مجذوب علم و دانش کند.
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ــر مطلبى را مى توان با افزايش  عالقه مندى به مطالعه ى ه
ــرد. عالقه به  ــاره ى آن ايجاد ك ــدارى از اطالعات درب مق

مطالعه، بر اثر درك درست هدف ها ايجاد مى شود.

مكان و محيط مطالعه
ــرايط مهم براى مطالعه ى سودمند،  داشتن فضا  يكى از ش
ــت. در اين مورد،  كارشناسان مطالعه  ــب اس يا محيط مناس
ــما به همه يا بعضى از آن ها  توصيه هايى دارند كه توجه ش

مى تواند مفيد باشد:
ــد، به مطالعه  ــتراحت و تفريح مى كني ــى كه اس - در اتاق

نپردازيد،  زيرا تمركز حواس سخت خواهد بود.
ــد.  ــته باش ــيژن كافى داش - دقت كنيد مكان مطالعه اكس

ــيژن،  باعث كاهش توان جسمى و فكرى و در  كمبود اكس
نتيجه كاهش تمركز حواس مى شود. تمركز حواس نياز به 

استفاده ى حداكثر از توانايى جسمى و ذهنى دارد.
- دماى اتاق مطالعه را ماليم نگه داريد.

- از نور كافى و يكنواخت استفاده كنيد. نور نبايد مستقيمًا 
روى كتاب بتابد.

- به تنهايى مطالعه كنيد،  ولى اگر در موقع مطالعه احساس 
ــما،  كمك  ــى مى كنيد،  حضور فرد ديگرى در كنار ش تنهاي

مؤثرى براى مطالعه است.

زمان مطالعه
ــمتى از  ــاعات مطالعه در قس ــردن س ــته ك به جاى انباش
ــب) و يا در روزهاى معينى  ــبانه روز (صبح،  عصر و ش ش
ــيم كنيد. مثالً  سه  از ايام هفته،  زمان را به طور متعادل تقس
ساعت مطالعه ى منقطع با فاصله هاى زمانى متناسب، خيلى 

بهتر است از سه ساعت مطالعه ى مداوم بدون وقفه.

مزاياى درست مطالعه كردن
درست مطالعه كردن چهار مزيت به همراه دارد:

ــتر از  ــان را كاهش مى دهد و موجب بهره ورى بيش 1. زم
ت مى شود. وق

2. بر ميزان يادگيرى مى افزايد.
3. مدت نگه دارى مطالب در حافظه را طوالنى تر مى كند.

4. به خاطرسپارى اطالعات را آسان تر مى سازد.
ــت بردارى  ــال و پويا ، يادداش ــتن مطالعه اى فع براى داش
ــت.  ــم در حين خواندن ضرورى اس ــتن نكات مه يا نوش
يادداشت بردارى،  بخشى مهم و حساس از مطالعه است كه 
ــت. چون موفقيت شما را تا  بايد به آن توجهى خاص داش
ــدود زيادى تضمين خواهد كرد و مدت زمان الزم براى  ح
ــت  ــرى را كاهش خواهد داد. خواندن بدون يادداش يادگي

بردارى،  يك علت مهم فراموش كردن است.

روش هاى مطالعه
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یداللـه  پاک سرشت
(١٣٤٥)

دبير و كارشناس هنر، مؤلف و 
معلم نمونه. ايالم

نخســتین فارغ التحصیــل رشــته ی 
گرافیــک در اســتان ایالم اســت.

دو جلد کتاب بــه نام های "نقطه" 
و "نقــش نــور" تألیــف کــرده و 
مجموعه ای از آثار تجســمی پدید 

آورده است.
در ســال ۸۵ معلم نمونه ی استانی 
نمونــه ی  معلــم   ۸۶ ســال  در  و 
کشوری شد. هم چنین، رتبه ی سوم 
نهج البالغه  دوساالنه ی  جشنواره ی 
در بخــش نــوآوری خطــوط را به 

دست آورده است.

ــش  ــى براى مطالعه وجود دارد كه ش ــاى گوناگون روش ه
روش اصلى آن عبارت اند از:

1. خواندن بدون نوشتن: مطالعه فرايندى فعال و پوياست. 
ــدف،  بايد تمام حواس خود را به منظور  براى نيل به اين ه
درك صحيح مطلب به كار برد. بايد با چشمان خود مطالب 
ــد. گاهى بايد مطلبى را بلند ادا كنيم و نكات مهم را  را خوان
ــت كنيم تا هم با مطالب مورد مطالعه درگير شويم و  يادداش
ــته باشيم و هم  حضورى فعال و همه جانبه در يادگيرى داش
ــته ها را  در هنگام نياز،  خصوصاً قبل از امتحان،  بتوانيم نوش

مرور كنيم.
ــايد نسبت  2. خط كشــيدن زير نكات مهم: اين روش ش
ــى براى مطالعه  ــد،  ولى روش كامل به روش قبلى بهتر باش
نيست؛ چرا كه در اين روش،  بعضى از افراد به جاى آن كه 
ــته باشند،  روى يادگيرى و درك مطالب تمركز و توجه داش
ــيدن زير نكات مهم معطوف مى شود.  ــان به خط كش  ذهنش
ــر نكات مهم به اين  ــيدن زي حداقل روش صحيح خط كش
ــت كه ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را كامًال  صورت اس
درك كنند و سپس زير نكات مهم خط بكشند، نه آن كه در 

كتاب به دنبال نكات مهم بگردند تا زير آن را خط بكشند.
3. حاشيه نويسى: اين روش نسبت به دو روش قبلى بهتر 
ــت،  ولى باز هم روش كاملى براى درك عميق مطالب و  اس
خواندن كتاب هاى درسى نيست. تنها مى تواند براى يادگيرى 
مطالبى كه از اهميت چندانى برخوردار نيستند،  مورد استفاده 

قرار گيرد.
4. خالصه نويسى: در اين روش،  شما مطلب را مى خوانيد 
و خالصه ى آن چه را كه درك كرده ايد،  در دفترى يادداشت 
مى كنيد. اين روش براى مطالعه مناسب و از روش هاى قبلى 
ــدا مطالب را درك و  ــت،  چرا كه به اين ترتيب،  ابت بهتر اس
ــت مى كند. اما باز هم بهترين روش  ــپس آن ها را يادداش س

براى خواندن محسوب نمى شود.
ــيار مناسب براى  ــى بس 5. كليدبردارى: كليد بردارى روش
ــتن نكات مهم است. در اين روش،  شما بعد  خواندن و نوش
ــت  از درك مطالب،  نكات مهم را به صورت كليدى يادداش
ــه ى كليدى،  كوتاه ترين،  راحت ترين،  مى كنيد. در واقع،  كلم
ــت كه با ديدن آن ،  مفهوم  بهترين و پرمعنى ترين كلمه اى اس

جمله تداعى و به خاطر آورده مى شود.
ــن روش بهترين  ــبكه اى مغز: اي ــت و طرح ش 6. خالقي
ــيوه ى يادگيرى، خصوصاً  فراگيرى مطالب درسى است.  ش
ــد و بعد از درك  ــب را مى خواني ــما مطال در اين روش،  ش
ــان خودتان و به صورت  ــا، نكات مهم را به زب واقعى آن ه
كليدى يادداشت مى كنيد. سپس كلمات كليدى را روى طرح 
ــته هاى خود را به  ــبكه اى مغز ثبت مى كنيد (درواقع نوش ش
بهترين شكل ممكن سازمان دهى و نكات اصلى و فرعى را 
ــخص مى كنيد) تا در دفعات بعد، به جاى دوباره خوانى  مش
ــبكه اى مراجعه كنيد. با ديدن كلمات  كتاب،  فقط به طرح ش
ــته شده روى آن،  مى توانيد آن ها را خيلى سريع  كليدى نوش
ــما را تا  مرور كنيد. اين روش،  درصد موفقيت تحصيلى ش
حدود بسيار زيادى افزايش مى دهد، درس خواندن رابسيار 

آسان مى كند و بازده مطالعه را باال مى برد.

چند توصيه براى مطالعه ى كارامد
ــود را روى  ــراد مى توانند فكر خ ــر زمانى كه اف 1. حداكث
ــت.  بنابراين،   موضوعى متمركز كنند،  بيش از 30 دقيقه نيس
ــعى كنيد پس از حدود 30 دقيقه مطالعه، 10 الى 15 دقيقه  س
استراحت كنيد. سپس دوباره با همين روال،  مطالعه را ادامه 

دهيد.
ــنگين  ــه، از صرف غذاهاى چرب و س ــش از مطالع 2. پي
ــاعت پس از صرف غذا  ــوددارى كنيد. هم چنين، چند س خ
مطالعه كنيد. چون پس از صرف غذاى سنگين، جريان خون 
ــتگاه گوارش مى شود تا به هضم و جذب  بيشتر متوجه دس
ــانى به مغز كاهش مى يابد و از  غذا كمك كند. لذا خون رس
ــود. هم چنين، غذاهاى  ــته مى ش قدرت تفكر و تمركز كاس
آردى مثل نان و غذاهاى قندى، قدرت ادراك و تمركز راكم 

مى كند. نوشابه هاى گازدار هم همين طور هستند.
ــاد مى گيريد؛  ــد،  مطلب را بهتر ي ــت برداري 3. اگر يادداش
درضمن آن كه خود را از حفظ و به يادسپارى مطالب راحت 

مى كنيد. پس در حين مطالعه، يادداشت بردارى كنيد.
*كارشناس ارشدكتاب دارى دانشگاه آزاد دماوند
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ــانه ى پاكى قلب و آمادگى آن براى پذيرش تقوا  پيامبر(ص)،  نش
ــيدن به خير و مغفرت خداوند است. قرآن خود ادب آموز  و رس
است. از خدمات انبيا و مرسلين تجليل مى كند. نيكى نيكان و ابرار 
ــتايد، بدى خطاكاران و مجرمان را با بهترين زبان تقبيح  را مى س
مى كند و همواره عفت كالم را مراعات مى نمايد. مثالً در ماجراى 
زشت كارى زليخا و تقاضاى حرام او از يوسف(ع)،  عبارت «قالت 
ــَت لك» را برمى گزيند. و يا در قصه ى خالف كارى قوم لوط،   َهي
جمله ى «اِنَّكم لَتأتون الفاِحَشْهًَ ما َسبََقكم بها مِن اََحٍد مِن العالمين» را 

در سوره ى عنكبوت به كار مى برد.
گزارش افراد فاسق: اِْن جاَءُكم فاِسقٌ بِنبأٍ َفتَبَيّنوا

در شأن نزول اين آيه مى خوانيم: پيامبر(ص) وليدبن َعَقبه را 
براى جمع آورى زكات از قبيله ى «بنى مصطلق» اعزام داشت. وقتى 
ــدند كه نماينده ى رسول خدا مى آيد،  با  قبيله ى مذكور با خبر ش
خوش حالى به استقبال او شتافتند. اما از آن جا كه ميان آن ها و وليد 
ــمنى شديد وجود داشت،  وليد تصور كرد آن ها  در جاهليت دش
قصد كشتن او را دارند. ترسيد و بدون آن كه تحقيقى پيرامون اين 
گمان كرده باشد، نزد پيامبر(ص) بازگشت و گفت: آن ها از پرداخت 
زكات خوددارى كردند؛ يعنى مرتد شده اند! در اين شرايط،  آيه ى 
فوق نازل شد و دستور داد، هرگاه فاسقى براى شما خبرى آورد، 
 ابتدا درباره ى آن خبر تحقيق كنيد. اين آيه، رسول خدا(ص) را از 

پذيرفتن سخن وليد منصرف كرد.
ــول خدا (ص)،   ــر رس ــت كه ماريه، همس هم چنين آمده اس
ــت كه گاه و بى گاه به سراغ او مى آمد. به پيامبر  پسرعمويى داش
ــروع وجود دارد! پيامبر، پس از  رساندند كه احتمال روابط نامش
شنيدن اين خبر،  على(ع)  را واداشت كه برود و با او برخورد كند. 
امام پرسيد: آيا درجا با او برخورد تنبيهى كنم يا از پس تحقيق برآيم؟ 
فرمود: براساس اين قاعده كه «حاضر چيزى را مى بيند كه غايب 
نمى بيند»،  اقدام كن. على(ع) در تعقيب او، سندى به دست  آورد كه 

بطالن خبر رسيده را به اثبات  رساند [تفسير نمونه]. 
در هر دو مورد،  اگر پيامبر تصميم عجوالنه اى اتخاذ مى كرد،  بنا 
به ادامه ى آيه ى شريفه،  به فرد يا افراد بى گناهى آسيب جدى وارد 

مى شد و ندامت و پشيمانى به همراه مى آورد.
«فسق» در لغت به معنى «جداشدن» و در اصطالح قرآنى،  جدا 
شدن از راه مستقيم است. «فاسق» در مقابل «عادل»،  كسى است كه 
مرتكب گناه كبيره شود و توبه نكند. اين كلمه 54 بار در قرآن آمده 
است. مصاديق فاسق عبارت اند از: حيله گرها،  منافق ها،  آزاردهندگان 
انبيا، منحرفان جنسى،  تهمت زنندگان به زنان پاكدامن، ترك كنندگان 

امر به معروف و نهى از منكر و و...
در روايات،  از مراوده با فاسق نهى شده است. غيبت كردن از او 
بى اشكال است،  دعوتش را نبايد پذيرفت و گواهى و شهادت او 
پذيرفتنى نيست ؛ چه بسا با لقمه نانى يا كمتر از آن،  دوست خود را 

︀ن  ﹠﹞﹣﹞
﹤﹋ ﹩︀﹨ ︣︊ ︡ ︋﹥ آ﹡︀ن︠و ﹝﹩ ︨ر

ــْن َوراءِ الُحُجراِت  ــن يُنادونََك مِ ــه ى خــرد و ادب: اِن الذي رابط
اَكثُرُهم اليَعقِلون.

ــد متعال «بنى تميم» را كه با داد و فرياد،  پيامبر را به نزد خود  خداون
ــان نهى فرموده و  ــرزنش كرده و از اين عملش مى طلبيدند،  س
تهديد به َحبط يا بى فايده بودن تمامى اعمال كرده است. 
رابطه ى خرد و ادب تنگاتنگ است. اسالم دين عقل 
و خردورزى است و ورود به آن،  برخالف ورود 
به مسيحيت كليسايى، مبتنى بر «تعقل» و برهان 
است. عقل كه در پرتو تعاليم دين به اقناع 
رسد، مطيع و منقاد مى شود و به عنوان 
مدير اعضا و جوارح، حكم به پيروى 
از احكام حكيمانه مى دهد. به همين 
دليل، عقال و انديشمندان «مؤدَّب» 
ــبت به «مؤدِّب » و  هستند و نس
ــش و تواضع  ــم خود كرن معل
ــدا،  ــر خ ــد؛ ادب در براب دارن
 پيامبر،  والدين، استاد و ساير 
ذوى الحقوق. در متون روايى 
آمده است: ادب زينت و لباس 
فاخر انسان است و نيز بى نياز 
كننده از تفاخر به حسب و 
[نهج البالغه،  ــت  اس نسب 
ــت 5؛ بحاراالنوار، ج  حكم
ــات  ــه از آي 75: 68]. چنان ك
ــتفاد  ــوره مس آغازين اين س
مى گردد، رعايت ادب در برابر 

﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا
اشاره

بخش عمده ای از آموزه های قرآنی به اخالقیات و آداب معاشرت اختصاص دارد و آیاتی از این آموزه ها 
در سوره ی مبارك حجرات آمده است. در مقاله ی پیشین،  استلزامات درك محضر پیامبر اكرم (ص)  را به 
اقتضای سه آیه ی اول این سوره طرح نمودیم و شرط پیشین یا نخستین مؤمنان بر فرستاده ی الهی و نیز 
رعایت آرامش و «غّض صوت» در محضر رسول(ص) را برشمردیم. در این شماره،  بر آیات چهارم تا هشتم 

نظر می افكنیم و پیام های اخالقی و تربیتی آن ها را به گوش جان می شنویم. 

محمدحسن مکارم* 
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حسین بیگلری
(۱۳۴۴ - ۱۳۶۵) 

معلم شهيد. آذربايجان غربى

در رشته ی آموزش ابتدایی تحصیل 
و تدریس می  کــرد. در خانواده ای 
مشــهور، متدیــن و انقالبی به دنیا 
آمد. در طول تحصیل در مدرســه 
و ســپس تربیــت معلــم، همواره 
نقــش ممتــازی در ترویج فرهنگ 
نیــز اخــالق  ایثــار و  شــهادت و 
معلمی ایفا می کرد. در سال ۱۳۶۵ 
در جبهه هــای حق علیــه باطل به 

شهادت رسید.

بفروشد [تفسيرنور؛  حجت االسالم قرائتى].
گرچه اين آيه ى شريفه در علم اصول،  تحت عنوان «ُحّجيَّت 
ــرار گرفته كه از  ــرح بحث هاى مفصلى ق ــأ ط خبر واحد» منش
حوصله ى اين مقاله بيرون است، قدر مسلم آن است كه به خبرى 
مى توان توجه كرد و بر پايه ى آن تصميم گرفت كه وثوق و اعتماد 
ــد و چه براساس  بياورد؛  حال چه از روى وثوق به راوى آن باش

قرائن  ديگر.
ــتكبارى حاكم بر جهان، اين آيه به  در دنياى امروز و نظام اس
سان خورشيدى مى درخشد و هشدار بزرگى است به مسلمين، به 
ويژه هموطنان مسلمان كه فريب اخبار جعلى را نخورند. ساختن 
خبرهاى دروغين و اشاعه ى شايعات،  از حربه هاى قديمى بى دينان 
ــاش  ــت كه جنگ روانى راه اندازند و جامعه را آماده ى اغتش اس

كنند.
امروزه،  امپرياليسم خبرى،  با به كارگيرى جديدترين يافته هاى 
علوم روان شناسى و جامعه شناسى و پرورش متخصص در سطوح 
عالى دانشگاهى،  بر تمامى رسانه ها و وسايل ارتباط جمعى جهان 
ــلطه يافته و منويّات و نظرات استكبارى خود را  روى آنتن ها  س
ــم و گوش جهانيان را به انحصار خبرى خود  مى فرستد و چش

درآورده است.
«خبر» در دين جايگاه رفيعى دارد. آمدن پيامبر- به ويژه براى 
ما كه معاصر او نبوده ايم- يك خبر است. آوردن معجزه يك خبر 
است. تمامى آيات قرآن خبر است. كليه ى روايات به منزله ى اخبار 
است. برزخ و قيامت خبر است. وجود موجودات غيبى و از جمله 
ــت. آمدن و رفتن هزاران  خيل مالئك و كارگزاران الهى خبر اس
ــته ها و اعصار خبر است. از اين رو،  مسلمان براى  پيامبر در گذش
كسب اعتقادات صحيح و ايمان به آن ها،  راهى جز رجوع به اخبار 
ندارد؛ لذا بايد خبر شناس باشد و صدق و كذب خبر را با كياست 

و فطانت كشف كند.
ــت و شنونده بايد با بررسى اعجاز  ادعاى نبوت يك خبر اس
پيامبر و تحليل عقلى اين ادعا به صحت و سقم آن پى ببرد. اين 
سنگ زيرين است؛ چرا كه با اعتماد به پيامبر، مى توان به اخبار و 
گزارش هاى او از دين نيز اعتماد كرد. در سوره ى اسرا مى فرمايد: 
ــال نكن، زيرا (در  ــه را به آن علم (خبر موثق) ندارى، دنب هر چ
قيامت) از چشم،  گوش و قلب ما سؤال مى شود. در دو آيه ى ديگر 
كر اِن ُكنتُم ال تَعَلمون»: اگر نمى دانيد،  از  مى خوانيم: َفسئَلوااَْهَل الذِّ
دانايان و خبرگان بپرسيد. طبق روايات،  مصداق بارز ذكر،  قرآن و 
نيز حضرت محمد(ص)  است، و اهل ذكر امامان هستند؛  گرچه 
ذكر منحصر به آن ها نيست. در حديث نبوى آمده است: كسانى 
احاديث دروغ ازمن نقل مى كنند ودر آينده هم زيادتر خواهند شد. 
هرچه ازمن شنيديد،  به قرآن و سنت من عرضه كنيد. اگر موافق 

آن دو بود،  بپذيريد [بحاراالنوار، ج 2: 225]. 
در تاريخ اسالم نيز جعل خبر زياد ديده مى شود. در هر زمان، با 
نفوذ حكومت ها، احاديث جعلى و مصنوع مى ساختند و به پبامبر 
و امامان نسبت مى دادند تا افكار عمومى را به سمت و سوى مورد 
نظر خود سوق دهند. معلمان و فرهنگيان از جمله كسانى هستند 
كه مى توانند نسل جوان را با اصول خبرشناسى در دنياى پرحيله ى 

امروز آشنا كنند.
پرهيز ازتحّكم: لَويُطيُعُكم فى َكثيرٍ َمن االمرِ لَعنَِتُّم: بدانيد كه 

اگر رسول خدا در بسيارى از امور از رأى شما پيروى كند، خودتان 
به رنج و زحمت مى افتيد.

وجود پيامبر در ميان مردم نعمت است و دست رسى مستقيم 
به معصوم مشكل گشاست. رسول خدا مى تواند با برخوردارى 
از وحى و تأييدات الهى،  راه برون رفت از حوادث را نشان دهد. 
مشروط بر آن كه امت از او حرف شنوى داشته باشد. اگر مردم به 
دنبال يك خبر غير موثق، نظر خود را به رهبر ديكته كنند و مصرانه 
ــد، در اين صورت،  ــت آن ها عمل كن از او بخواهند كه به خواس
ــت است كه  وجود و نبود رهبر در جامعه چه تفاوتى دارد. درس
او با مردم مشورت مى كند، اما به هنگام تصميم گيرى بايد استقالل 
رأى داشته باشد،  چراكه مسئوليت رهبرى امت به دست اوست. 
اگر تسليم خواسته هاى رنگارنگ و ناپخته ى اين و آن شود و به 
تشخيص صائب خود عمل نكند،  آحاد جامعه به زحمت مى افتند. 
«لَعنتُّم» از ماده ى «َعنَت» به معنى افتادن در كارى است كه انسان از 

عواقب آن مى ترسد.
لطف تكوينى: َولكّن اهللا حبََّب اليُكم االيماَن و َزيَّنُه فى ُقلوبِكم 

و كّرهَ اِليُكم الكفَروالفسوق و العصيان
ــت و دوستدار بندگان خويش. اما در عين  خداوند حكيم اس
حال، نمى خواهد سلب اختيار از انسان ها كند. بنابراين از يك سو 
اقدام به ارسال رسل و اعزام پيامبران نموده است و از سوى ديگر 
ــا را به صورت تكوينى و ذاتى،  درخمير  تمايل به آموزه هاى انبي
مايه ى وجودى انسان ها قرار داده است،  تا هرگاه اراده كنند، با تأييد 
ــوند و عزمشان سست نگردد و از  و تمايل درونى نيز مواجه ش

مواهب ايمان بى بهره نمانند.
به اين ترتيب، هر فردى به طور فطرى خواهان ايمان و پاكى و 
تقواست و بيزار از كفر و گناه،  اما كامالً ممكن است كه اين آب 
زاللى كه از آسمان خلقت در وجود انسان ها ريخته شده،  براساس 
ــت بدهد و بوى  تماس با محيط هاى آلوده،  صفاى خود را از دس
نفرت انگيز گناه و كفر و عصيان گيرد. چنان چه غير از اين بود،  ايمان 
آوردن به خدا و تعاليم اديان الهى از روى جبر و اضطرار مى بود و 
فاقد ارزش مى گرديد؛ لذا نه تنها كمال محسوب نمى شد، بلكه در 

آخرت هم قابل تقدير و پاداش نمى بود.
ــّب» و «اِكراه» و به عبارت ديگر،  حب و بغض،  عين دين  «ُح
ــت. مؤمن ايمان نياورده،  مگر اين كه چيزهايى را قلباً  دوست  اس
مى دارد،  و چيزهايى را دشمن مى دارد. نمى توان گفت: ما مسلمانيم 
اما دلمان خالى از هر حب و بغض است و اصوالً هيچ گرايشى به 

اين طرف يا آن طرف نداريم!
ــوطى دارد به نام «باب  كتاب معروف «اصول كافى»، باب مبس
ــى آن احاديث مربوط به  ــِض فِى اهللا» كه ط ــّب فِى اهللا و البُغ الح
ــئله جمع آورى شده است. در آن ميان مى خوانيم،  از امام  اين مس
ــؤال شد: آيا حب و بغض از ايمان است؟» و ايشان در  صادق س
پاسخ فرمود: «هل االيمان اال الحب و البغض؟» :مگر ايمان غير از 
حب وبغض است؟ سپس آيه ى مورد نظر را خواند:«َحبََّب اليُكم 
ــت كه بين رهبر و رهرو،  در جامعه ى  االيمان...». بدين علت اس
اسالمى،  حب عميق وجود دارد و مؤمنان نيز يكديگر را صميمانه 

دوست دارند و منشأ آن ايمان طرفين به خداوند است.
ــت فرهنگيان  ــم ومركزآموزش ضمن خدم ــدرس مراكز تربيت معل *م

استان فارس
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پيدايش خط را بايد يكي از بزرگ ترين رويدادهاي تمدن بشر 
ــت،  رويدادي كه هرچه زمان بيشتر بر آن بگذرد،  ارزش و  دانس
اهميت آن روشن تر مي شود. فرهنگ امروز بشر، داراي ريشه هاي 
عميق چند هزار ساله است،  و تالش و تفكر ميليون ها بشر دست 
به دست هم داده است تا دانش بشر را به اين پايه رسانده است. 
ــود،   انتقال اين ميراث گران بها،  كه هر روز بارور و بارورتر مي ش
چگونه انجام پذيرفته است؟ اين سؤالي است كه تنها يك جواب 
دارد: «از راه نوشتن». آيا همين سؤال و جواب كوتاه،  براي نشان 

دادن ارج و ارزش خط بسنده نيست؟
اگر امروز حاصل تجربه ها و انديشه هاي هزاران هزار دانشمند 
ــوف روزگار گذشته در دست رس ما نبود،  بشر  و متفكر و فيلس
ناگزير به دوباره آزمودن آزموده هاي گذشته مي شد،  و پيداست كه 

از اين رهگذر چه فرصت هاي گران بهايي تباه مي شد.
مطالعه ي برخي از رشته هاي دانش سبب مي شود كه گاهي به 
ــتري بشود. از جمله ي اين دانش ها  اين ارج و ارزش توجه بيش
بايد از تاريخ،  باستان شناسي و تاريخ هنر نام برد. امروز وقتي كه 
ــده بر آثار باستاني را  سنگ نبشته ها،  لوحه ها و خطوط نقش ش
بررسي مي كنيم يا آن  ها را مي خوانيم،  مي بينيم كه بسياري از آن چه 
قرن ها از ديده  ي ما پنهان مانده است، روشن مي شود. در حفريات 
باستان شناسي، پرارج ترين اشيا،  سنگ نبشته ها يا اشيايي است كه 
در آن ها خط نيز موجود باشد،  زيرا اين گونه اشيا،  بيش از ديگر 

اسناد،  روشن كننده ي گوشه هاي تاريك تاريخ گذشتگان است.
ــناخت ارزش خط از حيث حفظ ميراث هاي معنوي و  با ش
فرهنگ و دانش بشر،  بايد به اين اصل مهم توجه كرد كه خط به 
اين منظور پديد آمد تا وسيله اي براي نمايش و ضبط و مبادله ي 
ــد. جاويدان ساختن افكار و دانش هاي بشري،   فكر و دانش باش
تنها از اين راه مقدور بود،  و هدف اصلي پيدايش و تكامل خط از 
ديرترين روزگاران و در ميان تمام ملت ها همين بوده است و امروز 

نيز از خط انتظاري جز اين نمي رود.
خط به مثابه هنر

ــودمندي كه گفته شد،  خط به  ــته از هدف س در ايران،  گذش
منزله ي يك رشته از هنرهاي زيبا مورد استفاده ى مردم هنردوست 
ــته پديد  ــت و هنرمندان بلندآوازه اي در اين رش قرار گرفته اس
آمده اند. براي دريافتن علل پيدايش چنين وضعي،  بايد كمي به 

عقب برگرديم.
پس از آن كه شاهنشاهي ساساني فرو افتاد و مردم ايران اسالم 
را پذيرفتند،  به سبب نيازهاي مذهبي و سياسي خط عربي وارد 
فرهنگ و تمدن ايران شد. ايرانيان مسلمان شده،  به قرآن،  كه كتاب 
ــته  مذهبي تازه بود،  نيازمند بودند و قرآن نيز به خط كوفي نوش
ــد. ايرانيان مسلمان ناگزير بودند خط كوفي را بياموزند و  مي ش
ــتن، خطي مشكل  بخوانند. خط كوفي، از لحاظ خواندن و نوش

بود.
با اين حال ، مدتي در حدود پنج سده خط كوفي خط معمولي 
براي نوشتن قرآن و كتيبه هاي تزييني بناها يا وسيله ي آراستن اشيا 

در ايران بود. در اين مدت،  براي نوشتن كتاب،  يا ديگر نوشتني ها، 
 از نوعي خط شبيه به نسخ،  كه در نگارش به خط تعليق كه بعدها 

وضع گرديد بي شباهت نبود،  استفاده مي شد.
ــده هاي نخستين،  كه خط عربي به صورت مهمان تازه  در س
وارد و ناخوانده به ايران پاگذاشت، به هنر خوشنويسي توجهي 
نمي كردند،  زيرا ايرانيان به خط عربي نيز،  چون خود اعراب،  به 

چشم بيگانه مي نگريستند.
ــده ي دوم و آغاز سده ي سوم،  اين وضع دگرگون  از اواخر س
ــيله ي ايرانيان،  رنگ ايراني  ــد. روي كار آمدن عباسيان به وس ش
گرفتن خالفت عباسي،  و قدرت يافتن برمكيان،  ايرانيان را به خط 
تازه عالقه مند كرد و حس بيگانگي با آن رو به  كاهش گذاشت. 
ــان به فكر افتادند تا از خط موجود،  ــن هنگام بود كه ايراني در اي
 خط زيبايي پديد آورند كه راضي كننده ي روح زيبا پسند آن ها 
باشد. پيشاهنگ و مشوق اين كار بزرگ برمكيان بودند. سرانجام، 
ــده ي سوم و آغاز سده ي چهارم،  چهره ي درخشاني   در پايان س
هم چون محمدبن علي الفارسي، مشهور به ابن ُمقله،  وزيرالمقتدر،  
در عالم خوش نويسي جلوه گر شد. با ظهور ابن مقله،  خط وارد 
مرحله ي تازه اي گرديد. اين مرحله نخستين و مهم ترين گام در راه 
تكامل خط و پيدايش گونه هاي جديد آن شد. اين آغاز جنبشي 
ــي بود كه در سده هاي بعد به  بزرگ و پيدايش هنر خوش نويس

اوج كمال رسيد.
ابن مقله از مردم بيضاي فارس بود و در علوم زمان خود،  مانند 
فقه و تفسير و ادبيات و شعر و ترسل،  يگانه ي زمان خويش به 
شمار مي آمد. وي كه دشواري خط كوفي را براي ايرانيان و ديگر 
مردم مسلمان دريافته بود،  دست به ايجاد خط تازه اي زد و خطوط 
محقق،  ريحان و ثلث و سرانجام نسخ را،  كه نسخ كننده ي همه ي 
خطوط در سهولت نگارش بود، به وجود آورد. خط رقاع را نيز 

از ابتكارهاي او دانسته اند.
ــال 272 هجري چشم به دنيا گشود و زندگي  ابن مقله به س
پرنشيب و فرازي را پشت سرگذاشت. مدتي حكم ران بعضي از 
واليات فارس بود. سه بار به وزارت رسيد و در روزگار خليفه ي 
ــتمگر،  الراضي باهللا، به واسطه ي سخن چيني دشمنان،  مورد  س
ــم خليفه قرار گرفت و دست راست او را بريدند. او مدتي  خش
ــت چپ و سپس با بستن قلم بر بازوي بريده،  به نوشتن  با دس
پرداخت. اما دشمنان باز از او دست برنداشتند تا سرانجام او را به 

زندان افكندند و به سال 328 هجري وي را به قتل رساندند.
چنين بود سرنوشت مردي كه نخستين خط خوش را ايجاد 
كرد و نخستين قواعد خوش نويسي را پديد آورد. پيروي از مكتب 
ــش چهره هاي  ــبب درخش هنري اين ايراني پاك نهاد بود كه س
تابناكي چون ابن بّواب (در گذشته به سال 423 هجري) و ياقوت 

مستعصمي (در گذشته به سال 687 هجري) شد.
ــاد خطوط تازه را  ــان كار تغيير و تحول در خط و ايج ايراني
هم چنان ادامه دادند. در ميانه ي سده ي هشتم هجري،  به تدريج سه 
نوع خط تازه به وجود آمد كه كامالً رنگ ايراني داشت و حتي تأثير 

صادق صّیاد
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فریده میرمحمدی
(١٣٤٥)

دبير موفق، اهل قلم. مازندران

مدرک جامعه شناسی دارد و در همین 
رشته تدریس می کند. تاکنون در طرح 
سؤاالت استاندارد درس جامعه شناسی، 
رتبه ی دوم کشــوری را کسب کرده و 
در مســابقه ی مقاله نویسی در سطح 
کشوری نیز مقام آورده است. از دیگر 
فعالیت هــای فرهنگی آموزشــی او، 
سخن رانی و نوشتن مقاله در حوزه های 
اکولــوژی شــهری، زنــان کارآفریــن، 
سرمایه ی اجتماعی و بورس و اقتصاد 

است.

خطوط پهلوي و اوستايي،  يعني خطوط ديني و ملي ايرانيان، در 
آن ديده مي شد. اين سه خط به كلي از رنگ و شيوه ي عربي تهي 
و كامالً  فارسي بود. شكل الفباي اين سه خط،  هرچند كه با خط 
عربي هم ريشه بود،  با الفباي عربي تفاوت بسيار داشت، و عبارت 
بود از تعليق،  نستعليق،  و شكسته تعليق،  ظهور خوش نويسان و 
استادان بسيار اين سه خط را به اوج زيبايي رساند، تا جايي كه در 
كشورهاي نزديك، مانند عثماني و هندوستان،  و كشورهاي دور،  

مانند مصر،  مورد تقليد قرار گرفت.
ــن خوش نويس خط تعليق اختيارالدين منشــي  نامورتري
گنابادي است. در نيمه ي دوم سده ي هشتم، خط نستعليق،  يعني 
ــي،  رواج يافت. تبريز و هرات دو مركز  معروف ترين خط ايران
مهم رونق گرفتن اين خط بودند. بيشتر مورخان و تذكره نويسان 

ميرعلي تبريزي را واضع و ايجادكننده ي آن خط مي دانند.
نستعليق از تركيب دو خط تعليق و نسخ به وجود آمد و در 
ــخ تعليق» مي خواندند و سپس نام آن به صورت  آغاز آن را «نس
كوتاه شده ي نستعليق درآمد. خط نستعليق نشانه اي از طبع و ذوق 
زيباپرست و زيباپسند ايراني،  و بي شك زيباترين و ظريف ترين 
خط فارسي است. اگر چه جمعي را عقيده بر اين است كه خط 
ــتعليق پيش از ميرعلي تبريزي وجود داشته است،  باز مسلم  نس
ــت كه اين خط را استقالل و  ــت كه وي نخستين كسي اس اس
قاعده بخشيده است. مرگ ميرعلي تبريزي را به سال 850 هجري 

نوشته اند.
ــان ديگر نستعليق،  كه عده  ي آن ها بسيار زياد  از خوش نويس
ــت،  بايد از ميرزا جعفر تبريزي ملقب به بايســنقري،  اظهر  اس
تبريزي،  سلطان علي مشهدي،  سلطان محمد خندان،  سلطان 
محمد نور، ميرعلي  هروي،  و مشهورترين آنان،  ميرعماد حسني 

سيفي نام برد.
نام ميرعماد با خط نستعليق به نحوي جدايي ناپذير در پيوسته 
است. ميرعماد ظاهراً به سال 961 هجري قمري درقزوين چشم 
به جهان گشود و به سال 1024،  به روزگار شاه عباس،  در اصفهان 
كشته شد. ميرعماد هنرمند بنام و انساني به كمال بود. او در نوشتن 
نستعليق در درجه اي از بلندي مقام قرار دارد كه نه دستي پيش از 
او بهتر نوشته است،  نه گمان مي رود كه پس از او هم مادر دهر 
فرزندي با چنين دست هايي هنرمند بزايد، شيوه ي كار ميرعماد و 
آن چه او در نستعليق نويسي وضع كرده است،  هنوز بدون كم و 

كاست دنبال مي شود.
ــتعليق در اواخر دوره ي صفويه رواج يافت. اما  ــته نس شكس
ــواري نگارش و خواندن،  كم كم از رونق افتاد و به  به سبب دش
ــته درآمد. در ميان معروف ترين شكسته نويسان  صورت شكس
چهره ي درويش عبدالمجيد طالقاني از همه تابناك تر است. وي 
ــياري برجاي گذارده است كه امروز  در عمر كوتاه خود آثار بس
ــش موزه ها و كتاب خانه ها و مجموعه هاي خصوصي  زينت بخ
ي  است. درويش عبدالمجيد به سال 1185 در سن سي  وپنج سالگ

در اصفهان درگذشت.
هنر خوش نويسي از آغاز سده ي دوازدهم هجري به انحطاط 
گراييد و از اين زمان به بعد، عده ي خوش نويسان همواره كمتر و 
كمتر شد،  تا جايي كه در مدت دو سده،  تنها به نام عده ي انگشت 
شماري خوش نويس نامور برمي خوريم. در طول سده ي سيزدهم، 
جنبش ديگري در هنر خوش نويسي پديد آمد. اين جنبش به ويژه 
ــخ ديده مي شود. ظهور خوش نويساني مانند وصال  در خط نس
شيرازي،  اشرف الكتّاب اصفهاني و عليرضا پرتو هنر نسخ نويسي 
را به كمال رساند. در نيمه ي آخر سده ي سيزدهم،  خوش نويساني 
ــيرازي،  داوري  (پسر وصال)،  حاج ميرزا  مانند ميرزا اسداله ش
فضل اهللا ، ميرزا ابوالفضل ساوجي،  ميرزا غالمرضا اصفهاني، 

 ميرزا محمدرضا كلهر و ميرزا محمدحسن كاتب شيرازي به 
كار نستعليق نويسي جاني تازه بخشيدند. اما اين درخشش خوش، 
دولت مستعجل بود و در سده ي چهاردهم هجري اين انحطاط 
ــد. ظهور چهره ي تابناكي مانند ميرزا محمد حسين  تشديد ش
عمادالكتاب،  واپسين نستعليق نويس تواناي ايران نيز نتوانست 

جلو ي اين فروافتادن را بگيرد.
***

همان گونه كه زبان فارسي از يك سو تا سراسر هند و چين و 
خاور دور و از سوي ديگر تا اسياي ميانه و نيز از سويي تا مصر 
و ديگر كشوهاي آفريقا،  هم چون زنگبار،  رفت،  خط فارسي نيز 
ناچار با زبان فارسي به دورترين نقاط جهان برده شد و نماينده ي 
ــكوه را زينت  ــدن و هنر ايران گرديد و بناهاي بزرگ و با ش تم

بخشيد. 
در ايران بزرگ، كه كانون خوش نويسي به شمار مي آمد،  خط 
به صورت هنري اصيل،  به ويژه از جنبه ي تزييني،  مورد توجه قرار 
گرفت و به صورت كامل ترين و زيباترين هنر تزييني جلوه گر شد. 
هيچ يك از ساخته هاي دستي هنرمندان ايراني،  از تزئينات خطي 
بي بهره نماند. خط به صورت عامل تزييني در بناها،  ساخته هاي 
فلزي،  پارچه بافي،  سفالگري ، ساخته هاي چوبي و بسيار چيزهاي 

ديگر،  خودنمايي كرد.
ــند ايراني،  اين زاده ي ذوق لطيف و خوي هنرپرور و زيباپس
ــيله ي خط در ايران   با توجه فوق العاده اي كه به تزيين آثار به وس
ــد،  به زودي به اوج كمال رسيد. سبب اين اعتالي هنري  مي ش
خط آن بود كه با ورود مذهب اسالم به ايران و گرويدن ايرانيان 
به آن،  هنر نقاشي به سبب پاره اي عقايد مذهبي،  براي مدتي كوتاه 
به دست فراموشي سپرده شد و به جاي آن در تزيين اشيا از خط 
استفاده مي شد. از آن زمان بود كه به صورت عامل تزييني درآمد و 
به خوش نويسي توجه بيشتري شد. تا بدان جا كه خط هاي خوش 
كامالً ايراني در طول سده هاي بسيار، زيب بناهاي تاريخي و اشيا 
ــرزمين ما شد. بي ترديد هيچ چشمي نيست كه  و آثار هنري س
از ديدار كتيبه هاي خوش خطي كه بر كاشي هاي فيروزه اي رنگ  
ــجدها و گنبدها و گلدسته هاي سراسر كشور ما نقش شده  مس
ــت،  لبريز از لذت و شگفتي نشده باشد،  و اين حاصل ذوق  اس
و تالش هزاران هزار هنرمندى است كه در طي سده هاي بسيار،  
در راه بزرگداشت هنر ايراني فداكاري كرده اند. يادشان گرامي باد، 

هرچند از كالبد خاكي آنان اثري باقي نيست.
ــالمي در ايران،  خط و خوش نويسي  با وقوع انقالب اس
ــبتًا كوتاه، چهره هاي  ــز حياتي تازه يافت و در مدتي نس ني
ــيدند و جوانان بسياري به  ــته اي در آن به ظهور رس برجس
ــه موجب و  ــد. در واقع،  آن چ ــوي فراگرفتن خط رفتن س
ــدد فرهنگ ديني و  ــد، رونق گرفتن مج ــد اين امر ش موج
ــي بود  ــت به آثار گران قدر زبان فارس مذهبي و نيز بازگش
ــي پيوندي ديرينه دارند؛ عالوه بر اين كه  كه با خوش نويس
ــتن اشعار،  آيات،  احاديث و  ي معموالً  در نوش خوش نويس
ــاجد و بقاع متبركه بازتاب مي يابد و  به ويژه كتيبه هاي مس

همه ي اين ها در انقالب اسالمي ظهوري دوباره يافتند.
ــد، اين هنر ارزشمند به  ــبب ش مجموع اين تحوالت س
ــه اي تازه پا بگذارد وآثاري بديع كه تا اين زمان كمتر  مرحل
سابقه داشت،  پديد آيد. اشاره مي كنيم كه ابداع خط تازه اي 
ــه ابتكار حميد عجمــي و نيز تحرير  ــام خط مّعلي ب به ن
دوقرآن  بسيار نفيس به نام «قرآن عقيق» و«قرآن ريحان» به 
ــالكي، تنها دو نمونه از دستاوردهاي  دست استاد بهرام س

فرهنگي و هنري اين دوره است .  
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و دانش آموز به ندرت مجاز است؛ حتى تعليم موضوعات انتزاعى 
مانند رياضيات، بايد با حاالت عاطفى دانش آموز هماهنگى داشته 
باشد، وگرنه دانش آموز چيزى نخواهد آموخت. علت اساسى موفق 
نبودن بسيارى از معلمان در تدريس درس رياضيات اين است كه 
آنان به اميال و عواطف شاگردان اعتنا نمى كنند و در نتيجه درس 
براى بچه ها خشك و دشوار به نظر مى رسد. در درس هاى ديگر 
مثالً آموزش زبان هم اين اصل حاكم است. تنها دانشمندى معلم به 
شمار مى رود كه لزوم رعايت مشخصات عاطفى و عقلى و عملى 
دانش آموزان را در فراگرفتن دانش دريابد و مانند آن ها احساس 
و ادراك كند و هنگام تدريس درس ها،  عاطفه و ميل نشان دهد. 
معلمى كه فقط به درس دادن اكتفا كند و با شاگردان هيچ رابطه ى 
عاطفى نداشته باشد،  چه در دبستان و چه در دبيرستان،  تأثيرى 
سطحى خواهد داشت. برقرارى رابطه ى عاطفى با دانش آموزان به 
روش هاى گوناگون ميسر است و چگونگى آن به مميزات روحى 
معلم بستگى دارد و لزوم بررسى تيپ شناسى معلم از اين جاست. 
در ادامه،  به بيان انواع تيپ شناسى معلم و بررسى مواردى از آن 

همراه با مثال شاهد مى پردازيم: 

انواع تيپ روان شناسى معلم
1. تيپ درس نگر: معلمانى كه بيشتر به تعليم مواد درسى يا 
انتقال دانش توجه دارند ورشد و شخصيت دانش آموزان را بدان 
پايه مورد تأكيد قرار نمى دهند، «تيپ درس نگر» خوانده مى شوند. 
اين گروه به دو تيپ كوچك تر نيز تقسيم مى شود: الف) تيپى كه 

«رغبت فلسفى» دارد؛  ب) تيپى كه «رغبت علمى» دارد.
براى گروه اول تفكرات فلسفى و ساختن نظريه هاى كلى،  
هدف آموزش و پرورش است،  ولى اعضاى تيپى كه رغبت علمى 
دارند،  معلمانى هستند كه به يك رشته و يا رشته هاى معينى از 
علوم و فنون مانند علم فيزيك و رياضيات و زبان هاى قديم و 
جديد و زمين شناسى عالقه ى فراوان دارند و مايل اند در رشته هاى 
تدريس خود تبحر فراوان به دست آورند.  اينان به سبب اطالعات 
دامنه دارى كه دارند و به دانش آموزان مى دهند،  كالس درس را به 
خود متوجه مى كنند. تأثيرى كه معلمان درس نگر در دانش آموزان 
مى گذارند، ناشى از شخصيت آنان نيست، بلكه زاده ى درس هايى 
است كه مى دهند. چنين تأثيرى معموالً تأثيرى تعّلمى است نه 
تربيتى. با اين وصف،  به طور غيرمستقيم، بر دانش آموزان تأثير 
تربيتى مى گذارند. همان طور كه معلمان درس نگر فلسفى به مدد 
وحدت و قوت شخصيت خود در شاگردان نفوذ مى كنند و با 

﹜﹚︺﹞ ﹩︨︀﹠  ︫︌ ﹫︑
اكرم سلیامنی زاده*

اين كه معلم چه شيوه هايى را براى برقرار رابطه ى عاطفى و 
ايجاد صالحيت هاى عاطفى در پيش بگيرد، الزمه اش پرداختن به 

مبحث تيپ شناسى معلم است.
به طور كلى بايد دانست كه معلمان با وجود برنامه هاى ثابت 
و روش هاى مقرر تربيتى،  در صحنه ى عمل دقيقاً از نظريه ها و 
دستورهاى آموزش و پرورش پيروى نمى كنند. بلكه هر يك از 
آنان مطابق چگونگى ساختمان روانى و مقتضيات شخصيتى خود، 
در جريان كار آموزش و پرورش به دخل و تصرف مى پردازند. از 
اين رو همان قدر كه رعايت نظريه هاى تربيتى اهميت دارد،  توجه 

به روان شناسى معلم و به ويژه شخصيت او مهم و مؤثر است.
انتقال محض دانش بدون رابطه ى درونى و عاطفى بين معلم 

﹝﹆︀﹐ت
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آن ها رابطه ى عاطفى برقرار مى كنند، معلمان درس نگر علمى به 
علت وسعت اطالعات خود مؤثر واقع مى شوند و براى جذب 

دانش آموزان، پيوند عاطفى را هم در تدريس لحاظ مى كنند. 
به طور كلى،  معلمان درس نگر چه از گروه فلسفى نگر و چه 
از گروه علمى نگر،  اگر مقتضيات پرورشى را تا اندازه اى رعايت 
د   كنند،  مى توانند معلمان برجسته و مفيدى براى دبيرستان ها باشن
و با برقرارى يك رابطه ى عاطفى،  تأثيرات مثبتى بر شاگردان خود 
بگذارند. ولى اگر يكسره از موازين تربيتى وپرورشى غفلت ورزند 
و فقط به خوب درس دادن توجه داشته باشند،  معلمان زيان بخشى 

خواهند بود.
2. تيپ كودك نگر (دانش آموز محور): در مقابل تيپ 
درس نگر كه به جنبه ى عينى و تعليمى تأكيد بسيار دارد،  «تيپ 
دانش آموز محور» قرار دارد. اين تيپ بيشتر به شخص و رشد 
ذهنى توجه و اعتنا دارد و تدريس مواد درسى و انتقال دانش را 
در درجه ى دوم اهميت قرار مى دهد. اعضاى اين تيپ به پرورش 
«تيپ  اعضاى  چنان كه  دارند،  فراوان  شوق  جوان  انسان هاى 
درس نگر» به آموزش بيشتر راغب اند. تيپ دانش آموز محور را 

نيز مى توان به دو دسته تقسيم كرد:
 الف) تيپى كه به مختصات «روانى فردى» تكيه مى كند. 
اعضاى اين گروه به هر يك از دانش آموزان به طور جداگانه اعتنا 
و عالقه نشان مى دهند و مى خواهند يكايك دانش آموزان خود را 
تا سرحد امكان بشناسند و سعى مى كنند هر دانش آموزى را با تمام 
نواقص او دريابند و با هم دردى و مساعدت صميمانه ى خود، 
 اعتماد او را جلب كنند. اينان شخصيت هر دانش آموزى را گرامى 
مى دارند و از طريق پيوند عاطفى، رشد و پرورش اورا تسهيل 
مى كنند. رعايت شخصيت دانش آموزان، محور فعاليت هايى است 
كه براى تربيت دانش آموزان صورت مى دهند. در عين حال،  
هر معلمى كه دانش آموز محور است،  بهتر است تا اندازه اى از 
خصوصيات تيپ مخالف خود، يعنى تيپ درس نگر نيز بهره  
گيرد. زيرا بدون دانش نمى توان شخصيتى درخشان داشت و 

شخصيت ديگران را نيز ساخت.
ب) گروهى كه به جمع نظر دارد و بر «مشتركات روانى 
جمع» تأكيد مى كند. اينان به روان شناسى عمومى توجه خاص 
دارند. فرد دانش آموز را محور آموزش و پرورش نمى دانند، بلكه 
پرورش و پيشرفت كلى همه ى اعضاى كالس را هدف خود قرار 
مى دهند. از اين رو، اصول عمومى روان شناسى كودكان و نوجوانان،  
همواره مورد اعتناى ايشان واقع مى شود. ايشان مى خواهند بدانند 
كه چگونه مى توان ناخرسندى هاى دانش آموزان را برطرف كرد؛ 
چگونه مى توان آنان را پاك و درست كار بار آورد و دانش آموزان 
را به يادگيرى درس ها عالقه مند ساخت و نيز مى خواهند بدانند 
چگونه مفاهيم ذهنى تشكيل مى شود و چگونه ذهن نوجوان كار 
مى كند. آن ها در نهايت مى توانند با اطالعاتى كه از روان شناسى 
افراد به دست مى آورند،  با دانش آموزان خود، رابطه ى عاطفى و 

صميمى برقرار كنند.
پرورش،  و  آموزش  لحاظ  از  طلب:  اقتدار  تيپ   .3
 دانش آموز در جريان زندگى خود با انواع گوناگون اقتدار،  از 
جمله اقتدار معلم روبه رو مى شود.  معلمان اقتدارطلب كسانى 
هستند كه به تسلط بر ديگران رغبت دارند و مى خواهند همه 
چيز مطابق اراده ى آنان بگردد و از اين رو در جزئيات تدريس و 
رفتار دانش آموزان مداخله مى كنند. با اين همه نبايد چنين پنداشت 

كه اين گونه معلمان براى اعمال قدرت و تسلط خود به فشار 
و زور متوسل مى شوند. معموالً  قدرت آنان به وجهى پدرانه يا 
مادرانه است و رهبرى تسلط آميز آنان مى تواند از لحاظ آموزش 
و پرورش بسيار موفقيت آميز باشد. به عبارت ديگر،  مفهوم اقتدار، 
متضمن هيچ گونه ارزش مثبت يا منفى يا سود و زيان نيست،  به 
اين معنى كه رفتار مقتدرانه هم مى تواند مفيد واقع شود و هم مضر. 
اگر به تاريخ آموزش و پرورش نظرى بيفكنيم،  مى بينيم كه معلمان 
«اقتدار طلب» بزرگى وجود داشته اند و چنين معلمانى توانسته اند 
با شخصيت نافذ خود و اندكى محبت و ظرافت و خوش ذوقى، 
 با دانش آموز خود رابطه ى عاطفى برقرار كنند و تأثيرات مثبتى در 

شاگردان آنان باقى گذارند.
4.تيپ رفاقت طلب: در مقابل تيپ اقتدار طلب «تيپ 
رفاقت طلب» قرار دارد. اعضاى «تيپ رفاقت طلب» از امر و 
نهى و رهبرى صريح چشم مى پوشند. آن ها دانش آموزان را از 
آزادى فراوان برخوردار مى سازند و به آنان مجال مى دهند تا خود 
مسائل گوناگون را دريابند و تصميم بگيرند. معلمان رفاقت طلب 
در بند جلب احترام نيستند و بيشتر با محبت حكومت مى كنند و 
سخت گيرى را خوش ندراند. موفقيت آنان در اين است كه با 
رفتار ساده ى خود به شخصيت دانش آموزان امكان تجلى مى دهند 
و باعث مى شوند آنان خود را مسئول و مستقل احساس كنند. رفتار 
رفاقت طلبانه ى اين گروه را نبايد با رفتار اعضاى تيپ دانش آموز 
محور اشتباه كرد. بايد دانست كه هم «تيپ دانش آموز محور اقتدار 

طلب» و هم «تيپ درس نگر رفاقت طلب» يافت مى شود.
خود  به  بيشتر  اول  درجه ى  در  دانش آموزمحور»  «تيپ 
كودك توجه دارد،  در صورتى كه «تيپ رفاقت  طلب» بيشتر به 
چگونگى روابط خود با دانش آموز اعتنا مى كند. وجه مشخص 
«تيپ رفاقت طلب»، نداشتن انگيزه ى تشخص طلبى است و همين 
ويژگى او باعث مى شود كه با دانش آموزان خود صميمى تر باشند 
و پيوند عاطفى برقرار كنند. هم چنين، بيشتر معلمان دانش آموز 
محور از تيپ رفاقت طلب و نوع دوست هستند. ولى قانونى 

كلى در اين زمينه وجود ندارد.
نكته ى در خور اعتناى بسيار،  اين است كه معلم،  خواه 
«دانش آموز محور» باشد، خواه «درس نگر»، خواه «رفاقت طلب» 
باشد خواه «اقتدارطلب»،  اگر شخصيتى نيرومند نداشته باشد، 
 ممكن است از عهده ى تربيت صحيح دانش آموزان بر نيايد و 
از جنبه هاى مثبت تيپ خود نيز فايده اى نرساند. بنابراين، در 
يك جمع بندى كلى مى توان گفت،  در هر يك از تيپ هايى 
ناموفق وجود  معلم  و هم  موفق  معلم  معرفى شد،  هم  كه 
دارد. معلم موفق كسى است كه صفات تيپ متضاد خود را 
تا اندازه اى به خود بگيرد و مخصوصاً  بكوشد كه مختصات 
كلى تيپ درس نگر و دانش آموز محور را در خود گرد آورد. 
هر يك از تيپ هاى گوناگون معلم، همه ى روش هاى متعدد 
تدريس (روش سخن رانى و روش سؤال و جواب، روش 
علمى، روش فردى و روش گروهى) را در اختيار دارند و 
هر يك بايد موافق حال خود،  آزادانه يكى از اين روش ها را 
برگزيند. از طرف ديگر،  اين هم مسلم است كه هيچ يك از 

روش هاى تدريس از يكديگر مستقل و بى نياز نيست.  
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︋﹥ ︀د
︡ی ﹋﹥ ﹠﹞ ︣﹠﹨
︡﹫︪﹋ ︎︣

حسین نوروزی

ــد، ناگهان خبر رسيد كه يكى از هنرمندان مجالت رشد  در آخرين روزهايى كه مجله حاضر مى ش
پر كشيد: على نامور؛ معلم و هنرمندى كه اثر خود را در بسيارى از صفحات مجالت رشد به يادگار 

گذاشت و رفت.
على ناموردر فروردين1355 درمشكين شهرآذربايجان چشم به جهان گشود. دوران كودكى و نوجوانى 
ر   ا در زادگاهش سپرى كرد. در همان جا درس مى خواند و در همان حال، مبهوت درخشش رنگ ها 
و جلوه هاى ناب طبيعت آذربايجان بود كه آرام آرام در ذهنش نقش مى بستند و او را براى پا نهادن به 

دنياى رنگ و نقاشى در آينده اى نه چندان دور آماده مى ساختند.
نامور پس از دبيرستان، به تهران آمد و در رشته ى هنر در يكى از مراكز تربيت معلم تحصيل ادامه داد و 
معلم شد، اما به معلمى تنها بسنده نكرد و به فعاليت هاى هنرى در مطبوعات و مجالت نيز روى آورد. 
پيش از آن، هنگامى كه هنوز در تربيت معلم بود، مربى وقت مركز تربيت معلم، او را به كاظم 
طاليى در مجموعه دفتر انتشارات كمك آموزشى معرفى كرد و نامور ازسال1376 به 
عرصه ى مجالت هنرى وارد شد. هنرمندى پركار، و البته، كم گوى و گزيده گوى 
ــتر مجالت رشد عمومى و نيز ناشران همكارى داشت  و با اخالق بود. با بيش

وكم كم نام«على نامورتصويرگر»، به نامى شناخته شده تبديل شد.
نامور در عرصه هنر ى خود به خوبى رشد كرد و البته اين را بايد عالوه بر 
ــتگى خود، از بخت بلند او در همكارى با هنرمندان پيش كسوت،  شايس
ــياوش  ــتاد غالمعلى مكتبى و س ــد از جمله و به ويژه، اس مجالت رش

ذوالفقاريان، كاظم طاليى و محمدحسين صلواتيان وديگران دانست.
كارنامه ى  شادروان على نامور، در طى مدت نسبتاً كوتاه عمر كارى او، 
تصويرگرى فراوان براى مجالت رشد، تصويرگرى پيش از 150 عنوان 
كتاب و نيز همكارى هاى پراكنده با پاره اى ديگر از مطبوعات و ناشران 

كودك و نوجوان بود.
آخرين محل حوزه ى خدمت نامور، مدرسه ى حزب ا... در منطقه 8 آموزش 
ــوزان او در آن  ــه بى ترديد همكاران او و نيز دانش آم ــرورش تهران بود ك وپ

مدرسه و ديگر مدارس، خاطره اش را از ياد نخواهند برد.
افسوس كه قصه عمر  على نامور نا تمام ماند، در حالى كه دو روز قبل در دفتر مجالت 

رشد حاضر بود و هم چون هميشه با دوستان خود ديار داشت،
ــت قلبى شد وجسم او بر خاك ماند و  ــنبه 10 مرداد 1389، ناگهان دچار ايس درغروب روز دوش

روحش به، افالك پر كشيد و در جوار رحمت و رضوان الهى آرميد.

ــى، اين ضايعه ى فرهنگى را به جامعه ى  ــارات كمك آموزش ــد معلم به نمايندگى از دفتر انتش رش
هنرمندان، تصوير گران، همكاران وخانواده ى او، به ويژه مادرداغ دار،برادران ، خواهر،همسر و دخترك 

37چهار ساله اش تسليت مى گويد.
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در يكى از شهرستان هاى غرب ايران به  خدمت دبيرى اشتغال 

ــتم. در آن شهرستان، تعدادى دبيرستان و تعدادى هنرستان  داش

وجود داشت و ما دبيران در آن ها درس مى داديم.در يكى از اين 

دبيرستان ها، دانش آموزى بود كه هرسال چهار پنج تجديد مى آورد. 

دوستان او كه تجديد مى شدند، در تابستان درس مى خواندند و 

در شهريور ماه قبول مى شدند. اما اين دانش آموز با ترفندى خاص 

و شگردى متفاوت، از دبيران نمره مى گرفت. عجيب است كه در 

دو سال پياپى، از اين روش استفاده كرده بود و كسى نفهميده بود. 

خودش هم اين ترفند و كلك را به  هيچ كس نگفته و به صورت 

ــينه ى خود مخفى نگه داشته بود، زيرا روشى  رازى پنهان، در س

ــتان  ــبت به دوس درعين حال خطرناك و دور از جوانمردى نس

خودش بود. اين روش را با نامه اى خاص و مقدارى اشك تمساح 

در مقابل دبير و خواهش و تمنا، اجرا مى كرد.

به تعداد تجديدى ها كاغذ مى نوشت. متن نامه ها يكى بود. فقط 

ــى، جاى خالى مى گذاشت.  به اندازه ى نام آن دبير و نوع خودكش

نامه ها را در پاكت مى گذاشت و در كوچه ى خلوتى، نزديك نور 

ــراغ كوچه، جلوى دبيران را مى گرفت و خواهش مى كرد كه  چ

نامه اش را بخوانند. متن همه ى نامه ها چنين بود: 

«با سالم و عرض ادب به حضور بهترين دبير عزيزتر از جانم،

در اين لحظات بحرانى زندگى ام، مى خواستم رازى را با شما در 

ميان بگذارم، اما قبل از آن، باتوجه به شناختى كه از شخصيت واالى 

شما دارم و هم چنين قلب رئوف شما نسبت به ما دانش آموزان، 

مطمئن هستم اين حقير و دست بوس خود را نااميد نخواهيد كرد. 

من قلباً شما را دوست دارم و دلم مى خواهد شما را پدر بنامم، اما 

قلبم گواهى مى دهد شما را از پدر بيشتر دوست دارم. خواستم از 

شما تقاضايى كنم، ولى قبل از آن، شما را به  خداى يگانه و ائمه ى 

اطهار قسم مى دهم، قول بدهيد اين راز را به هيچ كس نگوييد و در 

︩ آ﹝﹢ز! ️ آن دا﹡ ︀ ﹊
محمدعلی بخشوده*

︀﹨ ﹤︋︣ ︣ات و ︑︖ ︵︀︠
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هيچ شرايطى، با كسى درميان نگذاريد. شما بدانيد و خداى شما. 
من فقط از درس شما تجديد آورده ام، آن هم به اين علت كه در 
خانواده ى ما اتفاقى افتاد كه فكر من پريشان شد و تجديد شدم. 
ــاورده ام و معنى آن را هم نمى دانم. فردا  ــن در عمرم تجديد ني م
مى خواهم خدمتتان برسم و طبق برنامه، بايد امتحان بدهم. چون 
ــده ام، چنان چه فردا نمره نياورم، شرمسارى  تا به حال تجديد نش
ــت و خجالت نزد هم كالسى ها از  از پدرومادر از يك طرف اس
ــيم برق وصل كنم و به  طرف ديگر. تصميم گرفته ام خود را به  س

زندگى خود خاتمه دهم. والسالم. شاگرد دوست دار شما...
دبير بيچاره ى از همه جا بى خبر، توى كوچه زيرنور چراغ برق 
اين نامه را مى خواند. از يك طرف به مرگ يك جوان مى انديشديد 
ــذاب وجدان مى گرفت كه اگر نمره نياورد،  و از طرف  ديگر ع
چه كنم. آيا يك نمره، بيشتر ارزش دارد يا مرگ يك جوان. لحظه ى 
تسليم  نامه به دبير، اشك هايى كه در پهنه ى صورت دانش آموز 
ــيد و در نورچراغ به زمين مى افتاد، در روحيه ى دبير  مى درخش
ــت. اين دانش آموز در دو سال گذشته با اين  مربوط اثر مى گذاش
ــده بود. سال سوم هم وارد اين ماجرا شده بود. از  ترفند قبول ش
دو درس رياضيات و فيزيك و هم چنين از شيمى نمره گرفته بود. 
شبى در منزل دبير شيمى بوديم. بحث مدارس و دبيرستان ها و 
مسائل تعليم  و تربيت دانش آموزان و رفتار و كردار آن ها به ميان 
آمد. ناگهان دبير شيمى گفت، «رفتار ديروز ، ولى نه بگذريم. گفتن 
ندارد. اما با اصرار ما (جمعى از دبيران) گفت، ديروز جوانى را كه 
به خاطر نمره قصد خودكشى داشت، از مرگ نجات دادم. گفتم 
ــت. نامه را نشان داد. گفت شب قبل ساعت هشت  ماجرا چيس
ــب به خانه مى رفتم. در كوچه ى خلوت و نزديك تيربرق كه  ش
كوچه را روشن مى كرد، دانش آموزى جلوى مرا گرفت. نامه اى در 
پاكت به  من داد. پشت پاكت نوشته بود دبير محترم جناب آقاى... 
مالحظه فرمايند. نامه را خواندم. تا صبح بر سر دوراهى عجيبى 
قرار گرفته بودم. به مرگ يك جوان و نمره مى انديشيدم و اين كه 
كدام راه را انتخاب كنم؟ صبح كه به دبيرستان رفتم، او آمده بود. 
امتحان داد. مقدارى از جواب ها را نوشته بود، ولى تا نمره ى 10 
چهار نمره كسر داشت. روز بعد بايد نمره ها اعالم مى شد. شك 
ــد يا نه. گفتم اگر او واقعًا  تا به حال  ــتم كه او خود را مى كش داش
تجديدنشده و به خاطر اين چهار نمره، به زندگى خود خاتمه دهد، 
تا آخر عمر عذاب  وجدان خواهم داشت. باالخره نمره اش را دادم 

وبه خيال خودم  از خودكشى او جلوگيرى كردم. 
«دو دبير ديگر، مات و مبهوت به يكديگر نگاه كردند. گويا براى 

محمدمهدی 
عظیمی
(۱۳۴۴) 

مدير، معلم، پژوهنده، بسيجى. 
خراسان جنوبى

دارای کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
و در حال حاضر مدیر آموزش و پرورش 
شهرستان سرایان است. تاکنون سه بار 
به عنوان مدیر نمونه ی استانی، دو بار 
به عنوان معلم نمونه ی اســتانی و سه 
سال متوالی نیز به عنوان بسیجی نمونه 

انتخاب شده است.
وی تأثیرگذاری خاص اخالقی، تربیتی 
و آموزشــی روی اولیا، دانش آموزان و 
همــکاران دارد. محمدعلی عظیمی، 
در اجالس سراســری مدیران و رؤسای 
آموزش و پرورش در ســال ۸۷-۸۶، به 
عنوان «منتخب تجربه ی برتر» معرفی 

شده است.

آن ها هم همين جريان پيش آمده بود. من كه از ماجرا باخبر شدم، 

ــى هم چند نفر تجديد دارند،  حدس زدم كه چون زيست شناس

البد يكى از آن ها همين ماجرا را براى من نيز تكرار كند. باتوجه به 

اين كه امتحان درس من ده روز بعد بود، يك شب كه از كوچه ى 

نخلستان مى گذشتم، نزديك نور يك تير برق، از پشت سر صداى 

پايى شنيدم. دانش آموزى جلو دويد. آقاى... لطفاً صبر كنيد. لطفاً 

زير نور چراغ بايستيد. خواهش مى كنم اين نامه را بخوانيد. نامه 

ــى كه براى من نوشته بود، پرت كردن  را خواندم. نوع خودكش

ــتم  خودش از لبه ى دره به اعماق دره بود. نامه را در جيبم گذاش

و به او گفتم، فردا ساعت 2و 10دقيقه بيا منزل ما، گفت آقا چرا 

ساعت 2 و10دقيقه؟ گفتم ساعت 2 و 10دقيقه همين. گفت باشه. 

خداحافظى كرد و رفت. صبح روزبعد،  از پالستيك فروشى محله، 

يك تپانچه ى پالستيكى مشكى خريدم كه خيلى شبيه هفت تير 

ــينى استيل گذاشتم و روى آن يك  بود. تپانچه را داخل يك س

پارچه ى مشكى كشيدم، به طورى كه لوله ى هفت تير بيرون از سينى 

و به طرف در اتاق و مقابل همان صندلى باشد كه دانش آموزم بايد 

مى نشست. درست ساعت 2 و10دقيقه زنگ در به صدا درآمد. در 

را باز كردم و گفتم بفرماييد. او روى آن صندلى نشست. شيرينى 

تعارفش كردم، گفت متشكرم. سرش پايين بود و حرف نمى زد. 

گفتم چرا تجديد شدى، گفت نابسامانى هاى زندگى خانوادگى 

سبب شد. گفتم تو نوشته بودى مى خواهى خودت را از دره پرت 

ــى. من راه بهترى براى تو درنظر دارم. روبه روى خود را نگاه  كن

كن. با تعجب نگاه كرد. گفتم آن هفت تير را مى بينى، گفت بله. 

ــى رنگش پريد. گفتم آن هفت تير را برمى دارى، از منزل من  كم

بيرون مى روى، آن را در شقيقه ات قرار مى دهى و شليك مى كنى. 

كسى كه بخواهد با تقلب و فريب دادن دبيران و دروغ و تزوير و 

خيانت نمره بگيرد، به درد زندگى و جامعه نمى خورد. اگر خودت 
را نكشى، من تو را مى كشم.

ــه ى ديگر اتاق نگاه مى كردم، او با  در يك لحظه كه به گوش

سرعتى عجيب پا به فرار گذاشت. من عمداً حواس خود را پرت 
كردم تا او فرار كند.

ــوزم به منزل رفته و جريان را با پدرومادرش در ميان  دانش آم

گذاشته بود. پدرش آمد، نادم و پشيمان از كردار فرزند. گفتم بيايد 

ــد. او خوانده بود و نمره ى قبولى هم گرفت. وقتى  امتحان بده

ــت و در ورقه ى  ــه اش را داد، ديدم يكى ورقه ى امتحان اس ورق
ديگر، چنين نوشته بود:

ــما بزرگ ترين درس عبرت زندگى را به من  «دبير عزيزم، ش

آموختيد. از خواب گران بيدار شدم. من استعداد درس خواندن 

دارم، اما نمى دانم چرا به آن كارها متوسل مى شدم؟ چرا با نيرنگ 

و تقلب از دبيران عزيزم نمره مى گرفتم. خاطره ى آن هفت تير و 

ــليك گلوله در مغزم، يادآور روزهاى تلخى خواهد بود. شما  ش

درس شهامت، شجاعت، درستى و صداقت را به  من آموختيد. 

ــى برايم مفهوم ديگرى پيدا كرد و اكنون مى روم  واژه ى زندگ

ــم و در سايه ى رحمت الهى و كوشش  تا از جوانان خوب باش

صادقانه ى خودم، مردى موفق باشم و به جامعه خدمت كنم.يادآور 

مى شود، اين جوان بعدها يكى از افسران شرافتمند شهربانى شد.

                                         والسالم
         

*دبير بازنشسته،مدير داخلى مجله ى رشد فنى وحرفه اى 
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ــار، درخت الفباى نارس  ــال معلمى ام بود. با افتخ اولين س
ــتانى و  ــاختم؛ در منطقه ى كوهس فراگيرندگان را بارور مى س
ــتاى سرسبز و به  ــتان گيالنـ  روس ييالقى ديلمان واقع در اس
يادماندنى پيركوه، در فضايى دوست داشتنى و مطبوع كه البته 
نبايد زمستان هاى سرد و پر برف آن را از ياد برد. چند ماهى بود 
كه به تدريس درس عربى در مدرسه ى راهنمايى بنت الهدى، 
ــغول خدمت بودم؛ مدرسه اى سرد كه لرزش هاى زلزله ى  مش
ــاخته است  ــال 1369رودبار، ترك هايى بر پيكر آن وارد س س
ــاختمان آن قدم مى گذارى، ترك ها را بر  كه وقتى به درون س
سقفش مشاهده مى كنى؛ مدرسه اى با امكاناتى بسيار محدود! اما 
در نظر من، مدرسه بسيار باصفا و زيبا جلوه مى داد. با حضور 
شاگردان شاد و دوست داشتنى ام، دل تنگى از خانواده را در اين 

منطقه ى كوهستانى احساس نمى كردم.
ــت چند ماه از سال، متأسفانه به دليل ضعيف بودن  با گذش
ــوم راهنمايى، هيچ  ــى دانش آموزانم در پايه ى س ــه ى درس پاي
پيشرفتى در آن ها نمى ديدم. ضمن مشورت با مدير مدرسه و 
هماهنگى با اداره،  به فعاليت تئاتر دست زدم. از دانش آموزانم 
ــى،  يك ساعت هم  ــاعت رسمى درس ــتم كه بعد از س خواس
ــوم راهنمايى مشخص كردم كه حفظ كنند تا  دروس عربى س

به صورت نمايش اجرا كنيم. در ضمن، مى خواستم 
ــرفت درسى، يكى از شاگردانم را كه  عالوه بر پيش

كم رو بود، بيشتر در فعاليت گروهى شركت دهم.
ــه ى تئاتر برگزار  روزى كه قرار بود اولين جلس
ــاعت يك ظهر در كالس مانديم. قرار  ــود، تا س ش
بود بعد از يك ربع استراحت، كالس تئاتر تشكيل 
شود. در دفتر مدرسه،  تنها نشسته بودم و از پنجره 
ــردم؛ يك متر برف روى زمين  به بيرون نگاه مى ك
ــانده بود. يكى از شاگردانم وارد دفتر شد و  را پوش
ــود ما به خانه برويم؟» و من از  گفت: «خانم، مى ش
آن جا كه مدرسه در مكان دورى از روستا قرار دارد 
و به جز يك همسايه، منزل ديگرى در آن نزديكى 
ــيدم: «چرا  نبود، اجازه ندادم. اما او اصرار كرد. پرس
اصرار مى كنى؟» در پاسخ گفت: «خانم،... نماز! من 
ــاز را اول وقت  ــه نم به پدرم قول داده ام كه هميش

بخوانم.» 
ــن وضع را  ــارش برف، گفتم: «اي ــاره به ب با اش
ــى؟! نه آبى و نه نمازخانه اى! خب با تأخير  نمى بين

بخوان! مگر چه مى شود!؟» 
بعد از اين كه دانش آموزم از اتاق بيرون رفت، به 
فكر فرورفتم. پيرمردى مسن و معلول در نظرم آمد 
كه هفته ى گذشته براى پرس و جو درباره ى اوضاع 
ــى دخترش، به مدرسه آمده بود و  اخالقى و درس
هنگامى كه با دبير علوم صحبت مى كرد، همكارم 
به خاطر وضع ظاهرى ايشان، به گريه افتاده بود. او 
ــدر اين دختر بود. دلم لرزيد. چه خوب راه كمال  پ
را يافته بود. خودم را سرزنش كردم كه چرا به جاى 
اين كه الگو باشم، به اين شكل جواب دانش آموزم را 
دادم! ولى امكانات مدرسه در حد بسيار پايين بود. 

نمازخانه نداشتيم. 
ناگهان از دفتر بيرون رفتم و با صداى بلند گفتم: 
ــاى خوب، بياييد ابتدا نماز اول وقت را ادا  «دختره
ــارم، دانش آموزانم  ــد تئاتر اجرا كنيم!» برخالف انتظ كنيم، بع
ــتقبال كردند. من چه لذتى بردم و دعا كردم كه «خدا نكند  اس
آينده سازانمان با سهل انگارى خودمان، تباه شوند!» براى وضو 
ــى نداشتيم. البته تانكر آبى وسط راهروى  گرفتن، آب لوله كش
ــه قرار داشت، اما مدير موقع خروجش از مدرسه، جدا  مدرس
ــهل انگارى احتمالى بچه ها، به  ــرد تا آب هدر نرود و س مى ك
مدرسه خسارت نزند! به  ناچار از منزل همسايه آب آورديم و 
روى تكه اى موكت، در فضايى معطر، به ياد خدا، دل بر آستان 
عشق حضرت دوست ساييديم. جالب و شيرين بود كه وقتى 
ــتم مكبّر  از دانش آموزى كه در كالس عربى، كم رو بود خواس
شود، بسيار زيبا اين نقش را انجام داد. پس از انجام فريضه ى 
ــاس كردم تعدادى از شاگردانم، بعضى از واژه هاى  نماز، احس
نماز را اشتباه تلفظ مى كنند. بنابراين، ترجيح دادم جلسه ى اول 
ــه آموزش واژگان عربى نماز اختصاص دهم.  فوق برنامه را ب
ساعتى بعد، كالس به پايان رسيد و از ساختمان بيرون آمديم 

روستاى پيركوه چه زيبا بود با لباس سپيدش!
ــت از  و من همواره آرزو دارم بتوانم چون معلمانى سرمس

باده ى دانش، ايمان و مذهب را با علم بياميزيم و بياموزيم.

مینا پاکپور رودرسی
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سیدعبدالرحیم 
موسوی
(۱۳۴۴) 

دبير دينى و عربى، مؤسس، اهل 
قلم. چهارمحال و بختيارى

در حال حاضر رئیس مرکز استعدادهای 
درخشان شــهرکرد است. وی مؤسس 
خیریه ی موســی بن جعفر(ع)، عضو 
هیئت مؤســس موزه ی مردم شناسی 
شهرکرد و عضو انجمن فرهنگیان اهل 
قلم شهرکرد نیز هست. آثار و تألیفاتی 
دارد، از جمله: شــکوه سرو، بچه های 
محله ی ما، دانه های مهر، توپ فرانسوی 

و مثل بزرگ ترها.

︣دن ﹋﹑س ﹋ ️﹋︀︨
«﹢﹛﹢﹢﹋ ︣س  ︠» ︀ ︋﹤︀  ︎︡ ﹠

در يك روستاى دورافتاده و در يك مدرسه ى «چند پايه» معلم 
ــوم ابتدايى در زير يك سقف بودند  بودم. كالس هاى دوم و س
ــكل اما  كه اداره ى اين دو پايه و در يك كالس درس،  كارى مش
لذت بخش بود. تجربه ى «تدريس چندپايگى» داشتم. ولى كافى 
نبود؛ اوضاع وخيم تر از آنى بود كه فكرش را مى كردم. چون تعداد 

دانش آموزان زياد بود و كنترل آن ها در زير يك سقف مشكل.
مدير آموزگارى داشتم عين دسته ى گل: «آگاه،  باتجربه،  دل سوز 
ــروصداى بچه ها در كالس  و صميمى.» فقط گاهى اوقات با س

درس موافق نبود.
بايد ترفندى مى انديشيم تا به بچه هاى دو پايه در يك كالس، 
ــى را به خوبى ارائه دهم و به عالوه،  مزاحم كالس  مطالب درس

همسايه نشوم كه مدير،  در آن،  آموزگار چند پايه ى ديگر بود.
ــتم براى ساكت كردن بچه ها از جمالت  اصالً دوست نداش
«ساكت شو! خفه شو!  و ...» استفاده كنم،  يا اين كه با خط كش روى 
ميز بزنم. چون معتقدم اين روش ها ممكن است براى لحظه اى 

كارساز باشد،  ولى براى بلندمدت به درد من نمى خورد.
مدتى بچه ها را گروه بندى كردم. بعد با دادن و گرفتن «ستاره» 
ــردم. روزى از روزها فكر بكرى به خاطرم  ــا را كنترل مى ك آن ه
رسيد. يكى از بچه ها يك «جامدادى خرسى» داشت. داخل اين 
ــدادى بزرگ،  جامدادى كوچك ترى بود كه در كالس به او  جام
«خرس كوچولو» مى گفتيم و مورد عالقه ى بچه ها بود. يكى دو 
ماه از سال تحصيلى،  «خرس كوچولو» براى ساكت كردن كالس 

ــى به من مى كرد. به اين صورت كه من و بچه ها در  كمك بزرگ
اوايل هر زنگ كالس،  براى خرس كوچولو الاليى مى خوانديم و 
او را خواب مى كرديم و بچه ها پچ پچى و يواش با هم صحبت 
مى كردند تا خرس كوچولو بدخواب نشود. هنگام مشورت در 
كارهاى گروهى هم به خوبى نظم را رعايت مى كردند و به نوبت 

و آهسته با هم حرف مى زدند.
روزى من «خرس كوچولو» را محكم به سينه ام چسبانده بودم 
و با همكارى بچه ها برايش الاليى مى خوانديم. باور كنيد هنوز 
صداى الاليى بچه ها در گوشم طنين انداز است. آن روز به خاطر 
ــرما قصد داشتم بگويم خرس كوچولو سرما خورده است و  س
خوابش نمى برد تا كمى هم در مورد بهداشت فردى صحبت كنم. 
اما رضا كشاورز، دانش آموز شوخ طبع كالس سوم، با يك شوخى 
كالس را منفجر كرد. رضا دستش را بلند كرد و گفت: «آقا اجازه، 

من يه چيزى بگم.» 
ــد در مورد  ــا مى خواه ــدم. فكر كردم رض ــوش حال ش خ
سرماخوردگى خرس كوچولو صحبت كند. گفتم: «بگو عزيزم!» 

رضا گفت: «آقا اجازه،  زشته»!
گفتم: «اشكال نداره، بگو». 

رضا گفت: «آقا اجازه! فكر مى كنم خرس كوچولو گرسنه اس 
كه نمى خوابه. بهش شير بده تا راحت بخوابه»

آخه من خرس كوچولو را محكم به سينه ام چسبانده بودم. 
* آموزگار چند پايه ى شهرستان شيراز، بخش كوار

بهادر رحیمی* 
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حمد، ثنا و ذكر خداوند در شاه نامه ى 
فردوسى

به كوشش دكتر محمدحسين پاپلى يزدى، 
1386، 323 صفحه

ناشـر: اداره ى كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسـان رضـوى و انجمن آثـار و مفاخر 

فرهنگى
درباره ى شاه نامه فردوسى و اين كه در اين 
ــى از خداپرستى و دين باورى  اثر حماس
سخن به ميان آمده است، زياد گفته اند. اما 
تاكنون كسى اين واقعيت را كه در سراسر 
شاه نامه موج  مى زند، نشان نداده بود و اين 
كار بزرگى است كه دكتر پاپلى يزدى آن 
را به انجام رسانده است. كتاب در حدود 
3000 بيت از اشعار شاه نامه را در بردارد 
ــاً، واژه ى  ــه در آن ها تصريحاً و تلويح ك
خدا، خداوند، يزدان، ايزد، دادار، پيروزگر، 
جهان آفرين، كردگار، توحيد، جهان دار، 

آفريننده، داور، دادگر و ... آمده است.

پوست نارنج
حسـين  دكتـر  عرب سـرخى/  سـاجده 

اسكندرى
ناشر: نشر نسيما، 1389، 160 صفحه

ــر از مقوله ى  كتاب هاى  كتاب حاض
تربيتى، مشاوره و روان شناسى است 
ــكل گرفته  ــاص ش ــه نحوى خ و ب
ــه نام  ــك وبالگ ب ــت. مادرى ي اس
ــت نارنج» ايجاد مى كند و هر  «پوس
چند روز يك بار مطلبى را خطاب به 
كودك خردسالش صبا از قبل تا بعد 
ــد و حرف هاى  ــد او مى نويس از تول
ــذارد.  ــا او درميان مى گ ــش را ب دل
ــين اسكندرى، در برابر هر  دكتر حس
ــى و در واقع  ــدام از مطالب، مطلب ك
ــته كه مجموعًا به  «اظهارنظرى» نوش
ــاب از چاپ درآمده  صورت يك كت

است.

استاد دكتر محمدامين رياحى
 انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـى، مركز 

دايره: المعارف اسالمى
 تهران، اردى بهشت1389، 324 صفحه

ــاى دكتر مهدى  ــات گران به از خدم
محقق در طول سال هايى كه رياست 
ــر فرهنگى را به  ــن آثار و مفاخ انجم
ــت، عالوه بر چاپ آثارى  عهده داش
ــالمى،  در زمينه ى فرهنگ و تمدن اس
ــه براى  ــتى بود ك ــس بزرگداش مجال
پاره اى از شخصيت هاى علمى، ادبى، 
ــذار يك قرن  ــرى، دينى و تأثيرگ هن
ــر، تقريباً هرماهه، برگزار مى كرد.  اخي
ــت ها به مرحوم  آخرين اين بزرگداش
مربوط  ــى  رياح ــن  محمدامي ــر  دكت
ــال  ــت س ــود كه در اردى بهش مى ش
1389 در مركز دايرة المعارف اسالمى 
ــد و كتاب حاضر نيز كه به  برگزار ش
ــده بود، در  ــبت تأليف ش همين مناس

کتاب خانه ی 
معلم
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ميان حاضران توزيع شد.
اين كتاب كه صدوپنجمين شخصيت 
ــخصيت هاى معرفى شده است،  از ش
ــى و خدمات  ــرح زندگ عالوه بر ش
ــاوى مطالبى  ــن رياحى، ح محمدامي
ــبحانى، محمدعلى  از توفيق.هـ.. س
ــرج افشــار،  اســالمى ندوشــن، اي
ــر پارسادوســت، ابوالفضل  منوچه
خطيبى، ســجاد آيدنلو و ... است و 
عكس ها و تصاويرى نيز همراه دارد.

نيايش 
 گردآورنده: بتول زركنده

ناشر: مدرسه، تهران، 1387، 120 صفحه
ــاهكارهاى موضوعى شعر فارسى،  ش
مجموعه اى است كه در سال هاى اخير، 
ــارات مدرسه  ــوى انتش به تدريج از س
ــده و تاكنون به هفت جلد  ــر ش منتش

رسيده است.

هر جلد، مجموعه اى از اشعار بزرگان 
شعر فارسى راجع به يك موضوع است 
كه از آن جمله كتاب نيايش است. عنوان 
ساير كتاب هاى اين مجموعه كه تاكنون 
منتشر شده اند، عبارت است از: زمستان 
(مهدى الماسى) تنهايى (داود لطف اهللا) 

سكوت و سخن ( داود لطف اهللا)
ــعارى از 26  كتاب نيايش، محتوى اش
ــت.  ــاره ى دعا ونيايش اس ــاعر درب ش
ــنايى، عطار، مولوى،  شاعرانى مثل: س
ــرو، جامى،  نظامى، سعدى، ناصرخس
عماد فقيه، وحشى بافقى، بيدل دهلوى، 

شيخ بهايى و مالاحمد نراقى.

در هواى حق و عدالت [از حقوق 
طبيعى تا حقوق بشر]

نويسنده: محمدعلى محمد
ناشـر: نشـر كارنامه، چاپ سـوم، 1384، 

654 صفحه

محمدعلى موحد حقوق دان، كارشناس 
برجسته ى مسائل حقوقى نفت، مؤلف، 
ــتان زبان و  ــم و عضو فرهنگس مترج
ــى است. كتاب حاضر يكى  ادب فارس
ــان و عرصه اى وسيع  از آثار ممتاز ايش
ــت.  از آرا و عقايد درباره ى حقوق اس
به نظر مؤلف: « در هواى حق و عدالت، 

فراخوانى براى سير و سياحت است.
... فراخوان را روى با جوانان فرهيخته 
ــت كه بلوغ معنوى  و دانش پژوهى اس
ــق حق و عدالت آغاز  خويش را با عش
كرده اند و با ايمان قويم به حقانيت راه 
ــم در آفاق آينده دوخته اند.  خود، چش
اين كتاب نه فلسفه است و نه حقوق. 
ــت و گذارى است در همه ى اين  گش
عوالم ... در سرتاسر اين سيرو سياحت، 
ــالم داشته  گاهى گذرى نيز به عالم اس
و به گذشته هايى از آراى متفكران خود 

پرداخته است.

مریم تقی زاده 
(۱۳۵۰)

دبير رياضى، خراسان شمالى
در رشــته ی ریاضی تدریس می کند و 
در حوزه هــای مربوط به این رشــته 
نیز فعالیــت دارد. در ســال ۱۳۸۱ در 
جشــنواره ی الگوهای برتــر تدریس 
ریاضی ناحیه ی ۵ مشــهد رتبه ی برتر 
را کســب کرد. هم چنیــن در زمینه ي  
برنامه ریزی و طراحی آزمون های علمی 
معلمان، تشکیل کارگاه های آموزشی 
و طرح غنی ســازی تجارب یاددهی - 
یادگیــری، همکاری های مؤثر داشــته 

است.
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دكتر نوروزى با معرفى دكتر شعارى نژاد و اداى احترام به ايشان،  
از اين كه زمانى دانشجوى استاد بوده است، ابراز افتخار كرد. سپس 
از اعالم آمادگى دكتر شعارى نژاد براى نقد كتابش ستايش كرد و 

از آن به عنوان موضوعى نادر ياد كرد.
در بحث از ايرادهاى كتاب،  محور صحبت هاى دكتر نوروزى، 
 نپرداختن كافى به بعضى از موضوعات و كم توجهى به مؤلفه ى 
فرهنگ بود. وى توضيح داد،  در فصل اول كتاب كه موضوع آن 
مدرسه است،  از تفكر تحليلى و انتقادى صحبت شده است،  اما 
ــر را به وجود آورد،   ــاره كه چگونه مى توان اين نوع تفك در اين ب
بحث كافى نشده است. در فصل دوم هم با عنوان روان شناسى 
ــتورالعمل هاى فراوانى براى والدين و مربيان آمده  نوجوانى، دس
است،  در حالى كه هر كدام به توضيحات يبيشترى نياز دارد. در 
فسمت هاى ديگر نيز سؤاالتى مطرح شده است كه پاسخ آن ها 
معلوم نيست. در صفحاتى از كتاب كه موضوع بحث،  نيازهاى 
نوجوان و ضرورت هاى توجه به نوجوان است، به نظر مى رسد 

مؤلفه ى فرهنگ چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
دكتر نوروزى تأكيد كرد كه البته كتاب نكات مثبت زيادى دارد 
و اهميت فعاليت هاى فوق برنامه در كل به خوبى بيان شده است، 

مثًال  اين كه گفته اند: 
ــت كه  ــردن كلمه ى «فوق برنامه» بدين معنا نيس ــه كار ب - ب

فعاليت هاى فوق برنامه هيچ گونه برنامه اى ندارند؛
- ارزش تربيتى فعاليت هاى فوق برنامه،  نه تنها از فعاليت هاى 
ــت،  بلكه در بعضى موراد حتى بيش از آن ها  رسمى كمتر نيس

است.
- بين فعايت هاى فوق برنامه و برنامه هاى درسى رسمى ارتباط 

زيادى وجود دارد.

ــى كه معموالً  - فوق برنامه مى تواند برعكس برنامه ى درس
سال ها ثابت مى ماند،  انعطاف پذير باشد.

ــته ترين مطالب كتاب،  در صفحه ى 139 آمده  يكى از برجس
است.

در ادامه ى جلسه، دكتر شعارى نژاد به نكاتى درباره ى كتاب و 
مباحث آن اشاره كرد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از: 

- اين كتاب،  كتاب درسى نيست و در اصل براى معلمان است 
نه دانشجويان.

ــا نبايد معلمان را از فكركردن بى نياز كنيم و همه چيز را  - م
به آن ها بگوييم. معلمان بايد قدرت تحليل داشته باشند. فهميدن 
مهم است نه فهماندن؛ بايد به معلمان فرصت بدهيم كه خودشان 

بفهمند.
- با توجه به عنوان كتاب، فرض بر اين است كه معلم، روان 
ــى رشد،  روان شناسى تربيتى و ساير زمينه هاى وابسته را  شناس

خوانده و االن دنبال كاربرد اين موضوعات است.
ــت. در شرايط آزاد امكان  - ميدان فوق برنامه،  ميدانى آزاد اس
ــت. در واقع، ميدان باز فوق برنامه،  محل  تغيير رفتار فراهم تر اس

مشاهده ى رفتارها و يافتن مسائل است.
- اگر مديران و معلمان ما فوق برنامه را جدى بگيرند،  آن گاه 

درس هاى جدى هم جدى تر خواهد شد.
- تمايل دارم اگر فرصتى باشد،  در كتاب تجديدنظر به عمل 

آورم و االن يادداشت هاى زيادى براى افزودن به كتاب دارم.
ــمتى از كتاب را  ــؤال شد كه چه قس ــعارى نژاد س از دكتر ش
ــخ داد: «با اين كه همه ى كتاب مهم و  جالب تر مى داند و وى پاس
قابل استفاده است،  با اين همه، فعاليت هاى اردويى (فصل هفتم) را 
جالب تر مى دانم،  چون خودم در اين فعاليت ها شركت كرده ام و 

اشاره
كتاب «نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان» تألیف دكتر علی اكبر شعاری نژاد، به همت مؤسسه ی 
فرهنگی تسنیم نور،  وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی،  طی جلسه ای به نقد و بررسی گذاشته شد. در این جلسه، 
 عالوه بر نویســنده ی كتاب،  دكتر داریوش نوروزی به عنوان منتقد و دكتر سعید غفاری به عنوان دبیر جلسه، به 

همراه تعدادی از كارشناسان و دانشجویان علوم تربیتی حضور داشتند.

︣﹡︀﹝﹥و ا﹨﹞﹫️درارزش  ﹁﹢ق︋ 
گزارشى از جلسه ى 
نقد و بررسى كتاب 
«نقش فعاليت هاى 
فوق برنامه در تربيت 
نوجوانان»

سیام جعفریان
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مى دانم كه اردوها چه تأثيرى مى توانند داشته باشند.

يك نكته
وقتى از علت تجديد نظر در كتاب سؤال شد، دكتر شعارى 
ــاره كرد و گفت: كتابى كه مؤلف آن  نژاد به نكته ى جالبى اش
زنده است و در آن تجديدنظر نمى كند، انگار كه نويسنده اش 
مرده است.[البته اگر كتاب شانس تجديد چاپ در بازار را داشته 

باشد!].

معرفى كتاب
اكنون نگاهى داريم به كتاب «نقش فعاليت هاى فوق برنامه 
در تربيت نوجوانان» كه انتشارات اطالعات چاپ چهاردهم آن 
ــال1388 عرضه كرد و از آثار ارزشمند دكتر على اكبر  را در س
شعارى نژاد محسوب مى شود. اين كتاب از چاپ اول تا كنون، 

چهار بار تجديدنظر شده است.
كتاب در 265 صفحه، هفت فصل شامل اين عناوين دارد: 
مدرسه؛ روان شناسى نوجوانى؛ تربيت و فعاليت هاى فوق برنامه؛ 
انواع فعاليت هاى فوق برنامه؛ نكاتى چند درباره ى فعاليت هاى 
فوق برنامه و مؤثر ساختن آن ها؛  ميدان فعاليت هاى فوق برنامه؛  

فعاليت هاى اردويى.

شعارى نژاد كيست؟
ــه از دكتر شعارى نژاد خواسته شد خود را  در ابتداى جلس
معرفى كند. به چند نكته از اين معرفى اشاره مى كنيم؛ اگر چه 
مى دانيم ايشان به اندازه ى كافى شناخته شده هستند كه نياز به 

معرفى در اين جا نداشته باشند.
- در مهرماه 1327 معلمى را با حقوق ماهى 50 تومان در 
ــروع كردم. بعد در آموزش و پرورش  دبستان تربيت تبريز ش

استخدام شدم.
- در سال 1344 به عنوان كارشناس تربيت معلم به تهران 

دعوت شدم.
- بيش از 40 عنوان كتاب چاپ شده دارم كه بيشتر آن ها به 
چاپ هاى مكرر رسيده اند. در حال حاضر، ناشر عمده ى آثارم 

انتشارات اطالعات است.
- چهار پسر و دو دختر دارم كه همه ى آن ها در تحصيالت 
موفق بوده اند. خودم با وجود داشتن فرزند، به تحصيالت ادامه 
داده ام. به همين دليل،  اگر كسى بگويد به دليل داشتن فرزند يا 
مشغله هاى ديگر نمى توانم به تحصيل بپردازم، من نمى توانم 
قبول كنم. اگر عشــق باشد،  انسان مى تواند در هر زمينه اى 

موفق شود.

حسن حکیمیان 
(۱۳۱۵)

دبير زبان. اصفهان
در برهه ای، از سرشــناس ترین دبیران 
زبان  انگلیسی اصفهان بود. بر ادبیات 
انگلیسی مسلط است و در عین حال 
بــه ادبیات فارســی، ادبیــات عرب و 
منابع اســالمی، به خوبی آشنایی دارد. 
حافظ کل قرآن کریم است و در تفسیر 
نهج البالغه تواناست. این مایه ی علمی، 
در تدريس به او امکان می داد که گاهی 
کالس آموزش زبان انگلیسی اش، خود به 
خود به کالس ادبیات تطبیقی - میان سه 
زبان فارسی، عربی و انگلیسی- تبدیل 
شود. استاد حكيميان اينك سال هاست 

كه بازنشسته شده است.
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دوستان و همكاران عزيز،قصد داريم امسال، هرازگاهى، يك 
تا دو صفحه ى مجله را به بررسى نامه ها و نوشته ها اختصاص 
ــخ شما را در همين صفحه بدهيم. نخست خاطر  دهيم و پاس

نشان مى سازيم: 
1. رشد معلم نوشته هايى را مى پذيرد كه در حوزه ى عمومى 
حرفه ى معلمى باشد. بنابراين، از پذيرش نوشته ى خاص علمى 

يا پژوهشى كه مخاطبان خاص و محدود دارد، معذوريم.
ــته ها بايد از نظر نگارش در حد قابل قبولى باشد و  2. نوش
ــنده را بازتاب  به ويژه در يك نظر اجمالى بتواند توانايى نويس
ــت از عبارات و  ــته هايى كه معموالً گردآمده اى اس دهد. نوش

جمالت منقول از منابع گوناگون، فاقد ارزش علمى است.
3. نوشته ها و مقاالتى كه بنا به وجود يك جّو ادارى، آموزشى 
و حتى كشورى نوشته مى شود و نيز موضوعاتى كه كّليت آن ها 
ــى، تربيتى، اخالقى و ... به وفور ديده  در كتاب هاى روان شناس
ــود و هيچ گونه بداعت، تازگى و خالقيت ندارند، كمتر  مى ش

مورد پذيرش واقع مى شوند.
4. در نوشتن تجربه ها و خاطرات، همكاران عزيز سعى كنند 
اوالً تجربه هاى دست اول خود را بنويسند و ثانياً در نگارش آن، 
چنان حسن سليقه به خرج دهند كه بتواند تأثيرگذار باشد. ضمنًا 
بسيار طوالنى نباشد. در اين جا به تعدادى از نامه ها و نوشته هاى 

رسيده پاسخ مى دهيم: 
ــهر: نوشته ى شما با عنوان  1. آقاى جعفر باقرزاده، اسالم ش
«شايد فردا»، بيان يكى از تجربه هاى شماست. اميدواريم در آينده 

مورد استفاده قرار گيرد.
2. خانم طيبه احمدى، فارس: نوشته ى شما درباره ى فارسى 
اول راهنمايى است. آن را براى بررسى در اختيار مجله ى رشد 

راهنمايى قرار داديم. موفق باشيد.
ــوادكوه: مقاله ى شما با عنوان «انس  3. آقاى على اميرى، س
ــد. ضمن تشكر، امسال بحث قرآنى ما به  با قرآن» دريافت ش
ــيم» محدود است كه به قلم  مطالبى تحت عنوان «اين گونه باش

 آقاى محمدحسن مكارم نوشته  مى شود. موفق باشيد.
4. آقاى مجيد زمانى جهرودى، قم: شعر مقام معلم دريافت 

شد. اميدواريم شعرهاى بهترى از شما دريافت كنيم. 
5. خانم مليحه ذوالفقارى، منطقه ى4 تهران: شما كپى مقاله ى 
«توسعه ى حمل و نقل ريلى» را فرستاده ايد كه قبًال در نشريه اى 
چاپ شده است. بنابراين چاپ نخواهد شد.مطلب «نقش مردم 

در تعليم و تربيت» نيز بسيار كلى است.
6. آقاى يوسف ساعى، بستان آباد: مقاله ى شما «روش هاى 
ــراى ارائه ى آموزه هاى تربيتى در مدارس»  اثربخش و كارامد ب

فاقد منابع كافى است.
7. خانم مژگان كلهرى، كرمانشاه: در انتظار نوشته هاى ديگر 

شما هستيم. تاكنون دو اثر شما دريافت شده است. 
8. خانم مريم صالحى و خانم اعظم اكبرشــاهى، قزوين: 
ــت و  ــوزه ى فيزيك اس ــما در ح ــده ى ش مقاله ى ترجمه  ش
اصطالحات علمى خاص اين رشته را دارد. پيشنهاد مى كنيم آن 

را براى يك مجله ى علمى بفرستيد.
ــما از  ــاوجبالغ: توصيف ش 9. خانم فاطمه ذوالفقارى، س
ــه ى طربناك كلى و انتزاعى است. شايسته بود ميزان و  مدرس
ــنهاد  معيارهايى دقيق، علمى و كّمى و قابل اجرا براى آن پيش

مى كرديد. موفق باشيد.
10. آقاى حســين پيريانى، بروجرد: مقاالتى مانند مقاله ى 
ــت فن مديريت كالس»، معموالً فراوان به مجالت  شما: «بيس

ــرات  ــره از خاط ــد خاط ــن چن اي
ــت كه  ــادروان عمران صالحى اس ش
اخيراً در كتابى با نام فوق منتشر شده 

است.

مرا نگرفت
ــه ى توفيق  ــه در روزنام ــى ك زمان
ــرث صابرى،  ــم، كيوم كار مى كردي
ــردبير بود. از هر مطلبى كه  معاون س
ــش نمى آمد، زير آن مى نوشت:  خوش
مرا نگرفت! روزى بيژن اسدى پور به 
ــا گفت، چه كار كنيم كه مطلب من،  م
ــته را بگيرد؟ گفتم: به  اين گردن شكس

مطلبت سگ ببند!

صدر
خبرنگار روزنامه اى، در مصاحبه اى 
ــيدمحمدعلى جمال زاده  از استاد س
ــاره ى  درب ــان  نظرت ــود،  ب ــيده  پرس
ــتاد  ــت؟ اس ــن الهى چيس صدرالدي
ــا خانواده ى  ــود: من ب ــواب داده ب ج
ــنايى داشتم! و  ــى صدر آش امام موس
ــاعت درباره ى امام موسى صدر  دو س

صحبت كرده بود.

دعوت
ــد: از تو  ــندى گفتن به آقاى خرس
ــب به فالن  ــم فردا ش دعوت مى كني

ضيافت بيايى. آيا مى آيى؟
جواب داد: «با كمال خرسندى».

شب بعد، او را ديدند كه با برادرش 
ــت. معلوم شد  به آن ضيافت رفته اس

﹫︡ه
ت ︨ر

﹐︀﹆
﹞ ﹤ ︋

︨︀︎

عمران صالحی
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رشد، و از جمله رشد معلم مى رسد. توصيه ى ما به شما و ديگر 
همكاران كه عالقه مند به اين عناوين هستيد، اين است كه يك 
ــتن يك مقاله  موضوع از اين موضوعات را عنوانى براى نوش
قرار دهيد، زيرا گردآورى عناوين، كار چندان مشكلى نيست و 

كتاب هاى فراوانى در اين باره موجود است.
11. آقاى سيد سعيد خليلى، شهرضا: مقاله ى استرس، اوالً 
بسيار طوالنى است، ثانياً در حوزه ى مجله ى رشد معلم نيست. 
ــد مشاور مدرسه قرار داديم. موفق  آن را در اختيار مجله ى رش

باشيد.
ــما  ــاى حمزه بويرى چراغ زاده، دزفول: مقاله ى ش 12. آق
ــادگان نظامى» كه با توجه به  ــه ى زندگى يا پ درباره ى «مدرس
افكار ميشل فوكو نوشته ايد، كار باارزشى است، اما هنوز براى 
چاپ در مجله مناسب نيست. پيشنهاد مى كنيم: ميشل فوكو به 
گونه اى ساده تر و دقيق تر معرفى شود. مفهوم گفتمان را به طور 
روشن ترى توضيح دهيد.تفاوت نگاه ميشل فوكو به آموزش و 
پرورش را با نگاه هاى ديگران مقايسه كنيد و جايگاه نگاه او در 
ايران را تبيين نماييد. مقاله ى ديگر شما، «روش تدريس دالتون»، 

در دست بررسى است.
13. خانم مريم حسين پور، محمودآباد مازندران: يك شعر و 
يك نوشته (روش هايى جهت كاهش خستگى معلمان) دريافت 
شد. اميدواريم نوشته هايى مانند آن چه در سال قبل از شما چاپ 

كرديم، برايمان بفرستيد.
ــه ى  ــول، داراب: مقال ــاى حميدرضــا ثابت ق 14. آق
ــت، منتها بايد  ــه ى خوبى اس ــوزش الكترونيكى» مقال «آم
ــت كه از فايده، اهميت  ــت كه امروزه كمتر كسى اس دانس
ــت به شرح  ــد. لذا بهتر اس ونقش آن غافل و بى اطالع باش

نمونه هاى عينى و عملى اين آموزش پرداخت. براى مثال، 
ــما شرح يكى از تجربه هاى خودتان را در اين زمينه  اگر ش
ــده است بنويسيد، بيشتر براى  كه به يادگيرى بهتر منجر ش

خوانندگان قابل استفاده است. موفق باشيد.
ــاى حميدرضا ثابت قول،  ــم پروين انديش و آق 15. خان
داراب: پيشنهاد مى كنيم به جاى مقاله ى «اقدام پژوهى در آموزش 
و يادگيرى» كه بيشتر جنبه ى تحقيقى و تحليلى دارد، نمونه اى از 
تجربه هاى خود را در اين زمينه را به شرح درآوريد و يا دست كم 
به شرح موضوعات و مشكالتى بپردازيد كه معلمان مى توانند از 
طريق اقدام پژوهى براى آن ها راه حل پيدا كنند. دو مقاله ى ديگر 
شما «نقش فرهنگيان بسيجى ...» به علت حجم زياد قابل چاپ 
نيست، ولى مقاله ى «ويژگى هاى يك مدير شايسته» در دست 

كارشناسى است. ان شاءاهللا به چاپ خواهد رسيد.
16. آقاى محمد ابراهيمى، زيويه كردستان: «تاريخ درفش ها 

و پرچم ها»، اميدواريم كه در آينده چاپ شود.
17. خانم مينا پاكپور رودســرى، كياشهر: مقاله ى نظم در 

تعليم و تربيت در دست بررسى است.
ــما گزيده اى است از  18. آقاى محمد مهريزى، مطلب ش
سخنان جبران خليل جبران. چون مطلب جنبه ى ادبى دارد و نيز 
از جبران خليل جبران آثار فراوانى در جامعه منتشر شده است، 

از چاپ آن معذوريم. 
ــم فريبا جمشــيدى و آقايان عباس قلتاشــى  19. خان
ــما با  ــترك ش ــت: مقاله ى مش و مســلم صالحى، مرودش
ــى» مقاله اى  ــوان «جايگاه تفكر خالق در برنامه ى درس عن
ــى است. پيشنهاد مى كنيم آن را در يكى از نشريات  پژوهش

علمى،پژوهشى به چاپ برسانيد.

اسم برادرش كمال است.

امنيت
و  عبدالرحمن فرامرزى، نويسنده 
روزنامه نگار، براى استراحت به يكى 
ــواى اطراف  ــاط خوش آب و ه از نق
ــيد: در  تهران رفته بود. يكى از او پرس

اين نواحى امنيت هم وجود دارد؟
فرامرزى جواب داد: «كامًال» .

- از كجا مى گوييد؟
- از آن جا كه در اين اطراف ژاندارم 

و پاسبان وجود ندارد.

ويراستارى
اين بيت را استاد باستانى پاريزى با 

كمك حكيم نظامى سروده است:

پرستارى به از بيماردارى است 
نوشتن بهتر از ويراستارى است.

ميل
در سفرى كه به يكى از شهرستان ها 
داشتيم، دختر خانمى از شاعرى پرسيد: 
ــاعر قدرى فكر كرد و  ميل داريد؟ ش
گفت: نه، من همين االن غذا خورده ام.
دختر خانم گفت: منظور من ايميل 
بود. مى خواستم آن را يادداشت كنم تا 

برايتان شعر بفرستم.

حال گيرى
لطيف پدرام، شاعر نوپرداز افغانى 
ــت جمهورى  ــداى رياس ــه كاندي ك

ــده بود، زمانى كه در  افغانستان هم ش
ايران بود، يك شب به خانه ى ما تلفن 

زد و گفت:
ــان را بگيرم ( حال  زنگ زدم حالت
ــى يعنى  ــالح افغان ــن در اصط گرفت

احوال پرسى).

نقد ادبى
ــدان، مقاله  ــتر منتق  اين روزها بيش
ــند، همه اش از متفكرانى  كه مى نويس
چون ژاك دريدا و ميشــل فوكو نقل 
ــم ابوطياره تحت تأثير  مى كنند. حكي

آنان اين رباعى را گفته است:
آن شعر كه بر چرخ همى زد پهلو

افتاده به خاك بى نوايى دمرو
ديديم كه در كنگره اش منتقدى

بنشسته همى گفت كه فوكو فوكو 
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ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــق اف
ــاخه هاى علم روان شناسى كه دانستن آن براى هر معلم  1. از ش

ضرورى است.
2. نويسنده و متفكر فرانسوى كه آزادى را شرط اصلى تعليم و 
تربيت مى داند- قرآن توصيه كرده است كه مسلمانان «امر» خود را 

به اين روش به انجام برسانند.
3. همزاد تعليم است- كشورى در آفريقا - نسخ شده است.

4. نخستين لقبى كه (در عصر جاهلى) به پيامبر داده شد- شغل من 
و شما را هم طراز شغل آنان دانسته اند- روزهاى عرب

ــاعرى - لباس درخت - نور  ــين «خط» در شعر و ش 5. هم نش
مى دهد- پاكيزه و تميز

ــى ميراث مى شود- شديدتر- به  6. پهلوان- اگر بميرد، به فارس
هواكش برقى مى گويند.

7. بسودن- درماندن در فهم چيزى- كشت بدون آبيارى
ــازمان»  ــت، ولى به صورت «نهاد» و «س 8. اگرچه «نهضت» اس

درآمده است.
9. از حروف الفبا- پياده روى جمعى در ارتش- روز جشن ملى 

يا مذهبى
10. لغزنده است- اسم دختر است- امام اول شيعيان- زيارت با 

شكوه عظيم اسالمى
ــى كشور- هم قيمت طالست-  11. نام يكى از تيم هاى ورزش

نيستى- هدر رفتن و هدر شدن
ــاره اى كه گندم خورد مى كند! - معلم اول- حركت با ناز  12. ق

و ادا
13. دل جويى- از حبوبات است- هنر هفتم

14. سرنيزه- طينت و فطرت
15. نويسنده ى داستان راستان

عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــودى
1. روز واپسين - زمانى اندلس نام داشت.

2. از صنف كاله بردارها- جانورى از خانواده موش
ــتان عراق- كار بيهوده و حرام- بعضى ها  ــهرى در كردس 3. ش

معتقدند كه اين كار پدرو مادر ندارد.
4. داراى صفت نو- هميشه شعبان نيست! - شهرى در لرستان بر 

سر راه آهن سراسرى.
5. يكى از انگشت ها- تكرار كوچك ترين عدد اول به حروف- 

خيلى خوش حال.
6. دل آزار كهنه- نوعى قلعه- همان سيّد است- رطوبت.

ــرام را گرفت و بهرام  ــه به ــى- آن ك ــيقى ايران 7. از آالت موس
مى گرفت- نيم سال تحصيلى

8. فريبنده ى تشنگان- روان شناس سوئيسى كه تحقيقات او در 
هوش معروف است- كالم مكرر معلم در كالس شلوغ

9. از واحدهاى نيرو- شهر حّوا در عربستان!- تشنگى
ــبب خير  ــتفهام- اگر خدا بخواهد س 10. آتش لر- از ادات اس

مى شود- آلت نواختن چوپان
11. يكى از دو امپراتورى دنياى باستان- همين مجله- به معنى 

تير هم هست.
12. پير نيست- بنيان گذار تعليم و تربيت نوين آمريكا- درزى.

13. سوره اى از قرآن كريم- اجرت- پرواز مى كند.
14. باخبر- حالل نيست.

15. بيشتر در سال هاى دفاع مقدس مى گفتند كه: لبيك ...- رشته اى 
از روان شناسى كه درباره ى رفتار فرد در گروه و تأثير گروه بر فرد 

بحث مى كند.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

15       14      13     12      11    10      9         8     7        6         5       4       3         2       1

ــد. ــه هديه اى داده خواهد ش ــد ،به قيد قرع ــال كنن ــه حل صحيح جدول را ارس ــانى ك ــه ده نفر از كس ب
moallem@Roshdmag.ir :صنـدوق پسـتى: 6586 - 15875       و       رايانامـه
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