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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

ــان براي  ــت که انس ــّلمي اس ــن اصل بدیهي و مس ای
زندگي کردن نیاز به آموختن دارد. هیچ کس نمي تواند 
بدون این که چیزی از کسی یا جایی بیاموزد، زندگي 
کند و انسان هرچه بیشتر بیاموزد، زندگي اش بر 
اسلوبي صحیح تر استمرار خواهد یافت. اما چه 
کسي یا چه عواملي تعیین مي کنند که چه باید 
آموخت، چه مقدار باید آموخت و چگونه 
ــامان تر، فرد  باید آموخت تا زندگي بس
آسوده تر و جامعه سالم تر باشد؟ بي شک 
هدف زندگي، موقعیت زیستي اقلیمي، 
زمان یا عصري که فرد در آن زندگي 
مي کند و مقوالتي از این دست در 

این زمینه عامل تعیین کننده اند.
در روزگاري که زندگي مردمان 
ــاورزي و  ــاس کش عموماً براس
ــخت و  حرفه هاي نه چندان س
پیچیده جریان داشت و زندگي ها 
ساده بود، آموختن تا حد زیادي 
ــد.  ــود به خود حاصل مي ش خ
ــواد یا  جوامع حتي نیازي به س
ـ مانند امروز  تحصیالت عمومي 
ــتند و از رهگذر دانش و  ـ نداش
ــینیان خود به  حكمتي که از پیش
ارث مي بردند و یا از قِبل معدود 
ــوران و عالماني که در میان  دانش
خود داشتند، راه و رسم زندگي را 
ــد و آن را به پایان  انتخاب مي کردن
مي بردند. بسیاري از آثار ارجمند زبان 
فارسي از کلیله ودمنه گرفته  تا شاهنامه و 
قابوس نامه و گلستان و اخالق ناصري 
و معراج السعاده و... در واقع آثاري هستند 
ــندگان آن ها راه زندگي صحیح و  که نویس
معنوي را به مخاطبان خود نشان مي دهند و از 
همین رو، و البته به دلیِل داشتن جنبه هاي هنري و 

ذوقي نیز، تا امروز ماندگار شده اند.
با ورود انسان به عصر جدید که همانا نخست »نگاه 
بشر به جهان« را تغییر داد و سپس صنعتي شدن جوامع 

را در پي آورد که امروز دامنه ي آن به جامعه ي جهاني کشیده 
شده است، با ویژگي هایي چون انفجار دانش، گسترش فنّاوري 
اطالعات، ماشینیسم، تسخیر فضا، شكافت هسته ي اتم، نانو 
تكنولوژي و ده ها ویژگي دیگر، انسان با مسائل و معضالتي 
روبه رو شد که درمان آن ها به سادگي درمان مسائل و معضالت 
ــازه، دانش هاي پیچیده و  ــت، بلكه به تدبیرهاي ت دیروز نیس
ــاز دارد. پیدایش بیماري هاي نوظهور  مهارت هاي خاص نی
ــد جمعیت، فقر، معضل محیط زیست،  ــیوع آن ها، رش و ش
خودکشي، افسردگي و مفاسد اخالقي که پي آمد آن ها نیز جز 
دلشوره هاي فردي و اجتماعي نیست، از این گونه مسائل و بهتر 
بگوییم مصائب اند که سبب شده است انسان به تعبیر تیبورمنده، 
ــر برد. بر  ــر مجار ، در »جهاني میان ترس و امید« به س متفك
چنین بستري است که موضوعي به نام »آموزش مهارت هاي 

زندگي« امكان طرح پیدا مي کند.
از یكي دو دهه پیش، پاره اي از صاحب نظران، باتعمق دراین 
مسائل ومشكالت، که امروزه کمابیش جهان شمول شده است، 
به این نتیجه رسیدند که براي جلوگیري از بروز این مشكالت 
ــد از »خودِ فرد« کمک گرفت. بدین معنا  ــا حل آن ها، بای و ی
ــتي کمک کنیم تا یكایک افراد جامعه به درجه اي از  که بایس
»خودآگاهي« یا شناخت برسند که اوالً این مشكالت را بشناسند 
و آن گاه توانایي ها ]مهارت ها[یي را کسب کنند و از این طریق 
بر مشكالت خود غلبه نمایند، بدون این که نیاز به دیگران داشته 
ــه، همان صاحب نظران، فهرستي از  باشند. در پي این اندیش
ــي و اجتماعي را ردیف و  توانایي هاي ذهني، عقلي، احساس
ــف کردند و نام آن ها را »مهارت هاي زندگي« نهادند و  تعری
لزوم آموزش آن ها را به همه، به ویژه به نوجوانان، توصیه کردند. 
سازمان بهداشت جهاني و صندوق کمک به کودکان سازمان 
ملل متحد )یونیسف( نیز بر این راهكارها صحه گذاشتند و 

اجراي آن را به کشورهاي عضو توصیه کردند. 
در کشور ما نیز کمتر از یک دهه است که این موضوع به 
محافل و مراکز آموزشي و خدمات درماني و اجتماعي ورود 
ــرورش مورد توجه قرار گرفته  ــه و به ویژه در آموزش وپ یافت
است. اکنون امید مي رود اگر این امر به شیوه ي صحیحي دنبال 
شود بتواند تا حدي در افزایش آگاهي مردم، به ویژه نوجوانان، 
ــاني  ــب راه یک زندگي موفق و انس و کمک به آن ها در کس

کارگر افتد.
ــود دارد و آن ضرورت  ــیار مهمي در اینجا وج نكته ي بس
ــه آموزش مهارت هاي زندگي قبل از تولید  القاي »نگرش« ب
»دانش« در این مقوله است و این نكته اي است که به طور کلي 
در آموزش هاي عمومي باید بدان توجه  شود. واقعیت این است 
که ما هرچه در تولید دانش براي موضوعي بكوشیم و مخاطبان 
ــش به آن ها، در کالس ها،  ــیاري را هم براي انتقال این دان بس
مدرسه ها، همایش ها و... جمع آوریم، اگر این مخاطبان نگرش 
ــند، در  ــته باش یا نگاه مثبتي به فراگیري دانش موردنظرنداش
مقابل  هزینه هاي سنگین مالي که صرف خواهد شد بهره وري 
آموزشي اندکي حاصل خواهد شد؛ برعكس اما، اگر نگرش 
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مطلوب در مخاطبان وجود داشته باشد، چه بسا بدون نیاز به 
ــي از سوي مرجع یا  تولید دانش یا اجراي برنامه هاي آموزش
ــي، افراد خود به دنبال آن خواهند رفت و آن را  مراجع خاص
کسب خواهند کردند. براي مثال مي توان گفت: در روزگاري 
که سوادآموزي و خواندن و نوشتن عمومیت نداشت و در واقع 
نگرش جامعه به آن مثبت نبود، حتي شاعري چون نظامي در 

ذّم تحصیل دختران مي گفت:
دختــر چــو بـه کـف گــرفت خـامه
ــه ــام ــر ن ــی ــــوي غ ــد س ــس ــوی ــن ب

و آن گاه که مانند امروز، سوادآموزي ضرورت زندگي تلقي 
شد صدها دلیل، حتي دالیل دیني و شرعي، بر وجوب آن نه 

تنها براي پسران که براي دختران هم، ارائه گردید.
ــت که آموزش مهارت هاي زندگي هم که  واقعیت این اس
دامنه اي بس وسیع دارد و از سنخ آگاهي و دانش است، همچون 
سوادآموزي، از ضرورت های آموزش هاي کنوني ماست؛ اما، 
متأسفانه، این موضوع هنوز آن طور که شایسته است براي جامعه 
تبیین نشده و حتي گاهي دچار بدفهمي هم گردیده است. چه 
ــارت در این جا،  ــا عده اي گمان مي کنند که منظور از مه بس
همان مهارت هاي شغلي و فني و توانایي هاي عملي است، در 
حالي که چنین نیست. مهارت هاي موردنظر از نوع »تدبیرها«، 
»راه حل ها«، »تمهیدات«، »راهكارها« و »چاره اندیشي ها« براي 
حل مسائل و مشكالتي است که زندگِي سالم فرد و جامعه را 
تهدید مي کند. از این روست که به مجموعه اي در هم تنیده از 
علوم و دانش ها چون روان شناسي، علوم تربیتي، جامعه شناسي، 
مردم شناسي، آسیب شناسي اجتماعي، اخالق و عقاید دیني و... 
و نیز کارشناسان و مربیاني توانا نیاز است تا بتوانند به حل این 

مشكالت فایق آیند.
ما گفت وگوي این شماره را با عنایت به آنچه گفته شد، به 
مهارت هاي زندگي اختصاص دادیم تا قدمي باشد در نگرش 
شما خوانندگان عزیز به ویژه معلمان محترم به این موضوع در 

همه ي رده ها و دوره هاي تحصیلي.

ــت که 27 آذر، روز وحدت حوزه و دانشگاه،  سال هاس
در تقویم هاي ساالنه ي ما، جاي ثابتي را به خود اختصاص 
ــت. در چنین روزي بود که روحاني مبارز و متفكر،  داده اس
ــتاد و رئیس وقت دانشكده ي الهیّات  دکتر محمد مفتح، اس
ــگاه تهران، در سال 1358، در مقابل آن دانشكده ترور  دانش
ــد و به شهادت رسید. از آن پس این روز را روز وحدت  ش
حوزه و دانشگاه نامیدند تا نماد و نشانه اي باشد براي تالش 
ــیدن به این وحدت. مي دانیم که حوزه هاي  در تحقق بخش
ــن، و مدارس و  ــنتي آموزش علم و دی علمیّه نهادهاي س
دانشگاه ها نهادهاي آموزش علوم جدید در کشور ما هستند. 
ــالمي که خود پایي در سنّت و سري در  گفتمان انقالب اس
ــید که این دو نهاد را  ــر جدید دارد، از همان آغاز کوش عص
طوري به یكدیگر نزدیک کند که بتوانند دوش به دوش هم، 
ــامان دهند  ــور س به امر آموزش »علم« و »دین« در این کش

ــن آن ها را از میان بردارند. در این  و دوگانگي موجود بی
ــیار نیز به عمل آمد؛ اما  راه نیز تالش و تكاپوهاي بس

ــوگمندانه باید گفت که هنوز نتایج مورد انتظار  س
ــده  به بار نیامده و وحدت مورد نظر حاصل نش

است. چرا؟ شاید یک دلیل دشواري ماهوی 
این کار باشد، چه؛ نهاد نخستین عمدتاً در 
ــداري از میراث دیني، معنوي و  بند پاس
تاریخي داشته هاي خود است و نسبت 
ــاختارهاي  ــول در س ــه تغییر و تح ب
ــیت  ــي خود حساس علمي و آموزش
ــان مي دهد؛ و نهاد دیگر اصوالً  نش
به گذشته نمي اندیشد، بلكه عمدتًا 
»پیشرفت« را وجهه ي همت خود 
قرار داده است؛ که خود مفهومي 
ــاي  ــت و در تمدن ه ــد اس جدی
ــته چندان محل اعتنا نبود.  گذش
دلیل دیگري هم که مي توان براي 
ــدت حوزه  ــدن وح محقق نش
ــگاه ذکر کرد فقدان کار  و دانش
انتقادي،  پي گیر، مداوم، علمي، 
ــردن آن  ــردي و نهادینه ک راهب
طي این سال هاست؛ آنچه انجام 
ــده کارهاي پراکنده و منقطع  ش
در برهه هاي زماني مختلف بوده 
است که همچنان کمابیش دنبال 
ــود. با این حال، نباید تردید  مي ش

ــه ي »وحدت حوزه  کرد که اندیش
و دانشگاه«، یا هر عنوان دیگري که 

این معنا را برساند، اندیشه اي اساسي 
و راستین است که اگر بتواند تعامل بین 

»نظام آموزش سنتي و دین محور« ما با 
»نظام آموزشي جدید و علم محور« ما را 

محقق سازد و جلوه اي واحد از علم و دین 
ــاند کاري سترگ را به انجام  را به ظهور برس

رسانده است. دریغا در این زمینه کارهاي نكرده 
و روي زمین مانده بسیار است.

سردبیر



4
ــومـ  آذر ماه1388 شماره ی س

و گ  و  گ  ف  ت 

حدود یك دهه اس��ت ك��ه در حوزه ی آموزش وپرورش ای��ران موضوعی با عنوان 
»مهارت های زندگی« محل بحث و گفت وگو واقع شده و افكار، زبان ها و قلم های 
بس��یاری را به خود مش��غول داشته اس��ت. دامنه ی این بحث تا بدانجا گسترده و 
دچار تنوع شده است كه می توان گفت درپاره ای موارد اصل این مفهوم یا موضوع 
مورد غفلت قرار گرفته و س��ر از جاهای دیگری درآورده اس��ت كه چندان ربطی 
به اصل موضوع ندارد. به خاطر تبیین این مسئله و اهمیتی كه دارد، نیز به خاطر 
آش��نا شدن بیش��تر همكاران فرهنگی با موضوع مهارت های زندگی، گفت وگوی 
این ش��ماره را به همین امر اختصاص داده و با س��ه تن از صاحب نظران این حوزه 
آقایان حسین دانش فر، كارشناس، مترجم و مؤلف كتاب های درسی علوم،  محمود 
معافی، دكترای برنامه ریزی آموزشی و كارشناس پروژه ی برنامه ریزی درسی ملی 
و ابراهیم اصالنی مؤلف کتاب های آموزشی  و مسئول گروه علوم تربیتی انتشارات 

مدرسه به گفت وگو نشسته ایم. 

گفت وگو: نصر اهلل دادار
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 همان طور که می دانید موضوع گفت وگوی ما بحث 
»مهارت ه��ای زندگی« یا آن طور که در منابع انگلیس��ی 
آمده life skills اس��ت. به عنوان ش��روع بحث از آقای 
دانشفر سؤال می کنیم که منظور از مهارت در این بحث 

چیست؟
 دانشفر: در تعریف ساده و در معنای وسیع، منظور از 
مهارت، »خوب انجام دادن« یک کار است، چنان که پزشک 
ــخنور ماهر، مكانیک ماهر، پلیس ماهر و... داریم.  ماهر، س
ــا در آموزش وپرورش، منظور از مهارت، آش��نا بودن یا  ام
ــت. بدیهی است که مدرسه  راه رس��یدن به دانستنی ها اس
نمی تواند تمام برنامه های خود را تأکید بر دانستنی ها بگذارد، 
صالح هم نیست که چنین کند، زیرا حجم دانستنی ها چنان 
زیاد شده است که یک عمر هم برای فراگیری یک رشته از 
علوم و فنون کافی نیست. بدیهی است که چون دانش آموزان 
ــوند،  پس از فراغ از تحصیل وارد حرفه های مختلف می ش
ــه نمی تواند نیاز همه ی آنان را برآورده کند. گذشته  مدرس
از این، وقتی دانشی کاربرد نداشته باشد، فراموش می شود، 
ــتن و اندکی  همچنان که، خود ما هم به جز خواندن و نوش
ریاضیات، بقیه ی درس های دوره ی دبیرستانی و دانشگاهی 

را فراموش کرده ایم.
ــرورش به فكر  ــان آموزش وپ ــا این ترتیب، متخصص ب
ــیدن« به آن ها  ــتنی ها »راه رس افتادند به جای آموزش دانس
ــد و در این میان بود که توجه  ــه دانش آموزان یاد بدهن را ب
به قابلیت هایی چون خوب فکر کردن، درس��ت پرسش 
کردن، تغییر کردن، مشاهده کردن و به طور خالصه، مهارت 
یافتن در حل مسئله، مورد توجه واقع شد، زیرا به کمک این 
ــیاری از مسائل زندگی را حل کرد.  مهارت ها ، می توان بس
در ضمن، دانستنی های ضروری را هم در هر زمان که الزم 

باشد، کسب کرد.
ــت  ــه دیگر هم وجود داش ــان، یک نكت ــا در این می ام
ــود، زیرا همه چیز در  ــن راه زندگی کردن ب و آن، یادگرفت
ــتنی خالصه نمی شود! بنابراین، کارشناسان و  درس و دانس
صاحب نظران ضمن تحقیقات مكرر، به این نتیجه رسیدند 
ــر را یادگیرنده ی  ــه باید فراگی ــه، عالوه بر آن ک که مدرس
ــتن و تعامل با دیگران را نیز  مادام العمر کند، راه  خوب زیس
ــد و از اینجا بودکه توجه به مهارت های  باید به او یاد بده
دیگری چون انعطاف پذیری، همکاری گروهی، برخورد 

مناسب با تعارض و... نیز ضرورت یافت.
 آقای اصانی، دیدگاه شما به عنوان، دانش آموخته ی 
رش��ته ی روان شناسی تربیتی و کس��ی که در این زمینه 
تجربیات و تألیفاتی دارد، نس��بت به مهارت های زندگی 
چیس��ت؟ فکرمی کنیدخاس��تگاه موضوع »مهارت های 

زندگی« در سال های اخیر کجا بوده است؟
ــت اول به سؤال دوم شما پاسخ   اصانی : خوب اس
ــطح جهان بر ارتقای کیفیت  دهم. می دانید که امروزه در س
زندگی و سالمت روانی آحاد جامعه بسیار تأکید می شود و 

در سال های اخیر هم تالش های زیادی به این منظور انجام 
ــده است که طرح موضوعی به نام »مهارت های زندگی«  ش
از نتایج این تالش ها به شمار می آید. در سال 1993 از طرف 
ــای زندگی به عنوان  ــف، برنامه ی آموزش مهارت ه یونیس
ــیب های روانی معرفی شد که  مدلی برای پیش گیری از آس
از طرف بسیاری از مؤسسات علمی و پژوهشی جهان مورد 

استقبال قرار گرفت.
اما این که مهارت های زندگی چیست باید گفت به طور 
کلی به »مجموعه ای از مهارت ها که قدرت سازگاری و رفتار 
مثبت و کارآمد را افزایش می دهند و فرد را قادر می سازند تا 
مسئولیت های فردی و اجتماعی خود را به خوبی انجام دهد 
مهارت های زندگی می گویند.« طبعاً در این زمینه مقوالت و 
ــیاری جا می گیرد از جمله سازگاری فرد با  موضوعات بس
محیط، افزایش ظرفیت روان  شناختی، افزایش توانایی های 
روانی ـ اجتماعی، حقوق بشر، روابط بین فردی، اعتماد به 

نفس، عزت نفس و...
 آقای معافی، جناب عالی با برنامه ی تولید»سند ملی 
برنامه ریزی درس��ی« همکاری دارید. در صورت امکان 

نظر خود را با توجه به این موضوع بیان کنید.
 معافی: یكی از حوزه های یادگیری که در» سندبرنامه ی 
ــوزه ی »آداب و  ــت ح ــی ملی«،مدنظر قرارگرفته اس درس

مهارت های زندگی« است که تاکنون وجود نداشته است.
 ظاهراً ش��ما کلمه ی »آداب« را ه��م به این عنوان 
اضافه کرده اید. آیا این از روی قصد اس��ت و یا حسب 

مترادف بودن کلمه آداب با کلمه ی مهارت ها؟
ــول خدا )ص(  ــت. چون رس ــه از روی قصد اس  ن
بَنی ربّی« یعنی خداوند مرا ادب آموخت  فرموده است که »اَدَّ
یا تربیت کرد. آن دسته از تعالیمی که منجر به تربیت انسان 

می شود شامل ادب و آداب می شود.
 پس در واقع با این فرض، ادب یا اخاق نیکو هم 
به نوعی در کنار مهارت ها قرار می گیرد. در این صورت 
آیا می توان گفت »آداب« ناظر بر رفتارهای دینی، سنتی، 
اخاقی است که در فرهنگ ما وجود دارد و حاال آمده ایم 
و آن را در کن��ار »مهارت ها« ک��ه برآمده از چالش های 

زندگی در دنیای جدید است قرار داده ایم؟
ــانی هایی با هم دارند. در   بله، البته این ها یک هم پوش
واقع بعضی ها نظرشان این است که این ها با هم متفاوت اند 
و این بستگی دارد به این که ما چه طور به موضوع نگاه کنیم. 
مثاًل از دیدگاه »آدب الكبیر« ابن مقفع اگر نگاه کنیم، می بینیم 

که او مهارت های زندگی را هم بخشی از ادب می داند.
به عبارت دیگر آداب زندگی مهارت های زندگی را هم 

تحت پوشش قرار می دهد.
 به نظر می رسد در سند برنامه ریزی درسی ملی، شما 
به نوعی دنبال بومی س��ازی مسئله هستید که البته الزم و 
ضروری اس��ت. حاال اجازه بدهید از آقای دانشفر سؤال 
کنیم که آیا در دی��دگاه جدید، نوع مهارت های زندگی 

حسین دانشفر:
مدرسه، عالوه بر 

آن كه باید فراگیر 
را یادگیرنده ی 
مادام العمر كند، 

راه  خوب زیستن و 
تعامل با دیگران را 

نیز باید به او یاد.



6
ــومـ  آذر ماه1388 شماره ی س

کامًا مشخص و محدود است؟
ــه تعیین کننده ی نوع   دانش��فر: به هیچ وجه. آن چه ک
ــود، یا  ــه باید در دانش آموز ایجاد ش ــت ک مهارت هایی اس
پرورش داده شود، وضع اجتماعی هر منطقه و کشور است. 
باورها، نیازها، مشخصه های فرهنگی و حتی شرایط محیطی 
را باید عوامل تعیین کننده ی نوع مهارت هایی شمرد که هر 
دستگاه آموزش وپرورشی باید به آن ها بپردازد. مهارت های 
زندگی، مانند قوانین علمی )مثاًل فیزیک یا شیمی( نیستند که 
زمان و مكان در برقراری آن ها تأثیری نداشته باشد. به همین 
سبب هم، هر کشوری باید خودش نوع مهارت ها را تعیین 
کند. الگوبرداری از کار سایر کشورها،فقط می تواند تاحدی 

کارساز باشد.
 آق��ای اصانی! با توجه به صحبتی که قبًا در این 
زمینه داشتیم گویا شما به وجود نوعی تفاوت بین »آداب« 
و »مهارت ها« قائل هس��تید و معتقدید که باید فاصله ی 
بین این دو مقوله حفظ ش��ود. لطفاً در این باره نظرتان را 

بیان کنید. 
ــه نباید مرزهای اخالق   اصانی: بله، من معتقدم ک
ــت  ــت اس ــای زندگی را درهم بیامیزیم. درس و مهارت ه
ــخن گفت،  ــوان از»مهارت ها و آداب زندگی« س ــه می ت ک
ــور که آقای معافی گفتند، اما حتی اگر نیت خیری  همان ط
ــوژه ی  ــود که س ــد، نباید طوری ش در این ایده نهفته باش
مهارت های زندگی را از مسیر کاربردی و عملی خود خارج 
کند. البته اخالق جای خود را دارد ولی مهارت های زندگی 
مقوله ای نو و مسئله ای ضروری و از الزامات زندگی امروزه 
ــت. در مورد موضوعی مثل »همدلی« بله، در عین حال  اس
که می تواند یک فضیلت اخالقی به شمار آید، به عنوان یک 
مهارت زندگی هم جزئی از شرایط زندگی در دنیای امروز 
است ولی همیشه این طور نیست مثاًل در مورد تفكر خالق، 
تفكر نقاد، خودآگاهی و... این موارد چندان ربط روشنی به 
اخالق و فضیلت ندارد، لذا بسیار مناسب است که با حفظ 
حریم هر یک از موضوعات، باعث افزایش تأثیر آن ها شویم. 
در واقع، تداخل موضوعات به صورت غیراصولی موجب 
کاهش اثرگذاری هر یک از آن ها خواهد شد. بحث بر سر 
خط کشی بین موضوعات نیست، بر سر برخورد صحیح با 

یک موضوع مشخص است.
 تا این جا به نظر می رسد کسی منکر نیست که ما باید 
مهارت های زندگی را با مقتضیات خاص بومی و فرهنگی 
خودمان تطبیق دهیم. آقای اصانی! شما می توانید در این 

مورد نمونه یا نمونه هایی ذکر کنید؟
ــیار تأثیرگذار در  ــئله ی بس  اصانی: بله، یک مس
ــت. همان گونه که  ــگ اس ــی، فرهن ــای زندگ مهارت ه
ــت؛  ــای فرهنگی جوامع مختلف، متفاوت اس ویژگی ه
ــا یكدیگر تفاوت دارد. در  ــای فرهنگی آن ها هم ب نیازه
ــائل خاصی وجود داشته  ــت مس هر جامعه ای ممكن اس
ــد. به عنوان نمونه،  ــد که باید مورد توجه قرار گیرن باش

ــی از مهارت های  ــارت ورزی« را یك ــوع »جس اگرموض
ــمار بیاوریم، به  جزئی در انواع مهارت های زندگی به ش
ــه نیاز به توجه  ــت ک ــوژه ای اس نظر من این در ایران س
ــتقل  ــژه ای دارد و می تواند به عنوان یک مهارت مس وی
ــتفاده از تكنولوژی یا  ــئله ی اس ــد. یا مس ــاب آی به حس
فناوری های جدید، پدیده ای است که در ایران باید روی 
آن کار شود. ما گاهی تلفن همراه، تلویزیون، مایكروفرو 
ــاید از 20 درصد  ــیله ی دیگری را می خریم، ولی ش وس
ــنیده اید که  ــاید ش ــتفاده نمی کنیم! ش قابلیت آن هم اس
ــود باید  ــوری می ش ــیله ای وارد کش می گویند وقتی وس
فرهنگ استفاده از آن هم وارد شود. ما در این باره مشكل 
ــد مهارِت مواجهه با  ــاید الزم باش داریم. با این نگاه، ش
ــای تكنولوژی های نوین را آموزش دهیم تا این  پدیده ه
ــرایط زندگی شوند تا  ــیله ای برای تسهیل ش ابزارها وس
ــیله ای زاید، تجّملی و کم مصرف به  این که برعكس وس

حساب آیند.
 به برنامه ریزی درس��ی ملی باز می گردیم. آقای 
معاف��ی، نگاه ش��ما به مس��ائل دنیای جدی��د در این 

برنامه ریزی چگونه است و مبانی آن چیست؟
 معافی: یكی از کارهایی که در بخش مبانی برنامه ی 
درسی ملی ما کار کردیم، توجه به مبانی جامعه شناختی 
ــت که  ــناختی موضوع و بحث چالش هایی اس و روان ش
ــت. طبق  ــای امروز با آن مواجه اس ــه ی ما در دنی جامع
ــده، حداقل 26 چالش وجود  پژوهش هایی که انجام ش
ــطح ملی،  ــت در س دارد که جامعه ی ما با آن درگیر اس
ــی. یک مورد همین  ــطح جهان و حداقل 6 چالش در س
ــدن است که کمابیش با آن آشنا هستید  بحث جهانی ش
ــال، جامعه ی امروزی ما به دلیل  و می دانید که به هر ح
ــترش فناوری و توسعه ی  ــدن، که ناشی از گس جهانی ش
وسایل ارتباطی است در معرض تهاجمات مختلفی قرار 
دارد. البته این جهانی شدن فقط جنبه ی منفی ندارد، بلكه 
ــت  ــه ی مثبت هم دارد. به هرحال بحث در این اس جنب
ــورد کنیم. حاال با  ــن پدیده چگونه باید برخ که ما با ای
توجه به این  که مخاطب های ما دانش آموزانی در سنین 
ــاوت، ما ناچاریم به  ــتند با ویژگی های متف مختلف هس
ــی کودك، روان شناسی رشد و  مسائلی چون روان شناس
ــم و حوزه هایی مثل  ــی تربیتی هم توجه کنی روان شناس
ــانی مان  ارتباطات هم در مطالعات اجتماعی و علوم انس

دیده شود.
 آیا این ه��ا به صورت درس قرار اس��ت مطرح 

شود یا در حاشیه ی برنامه قرار دارد؟
ــث آداب و مهارت های زندگی  ــرای بح معافی : ب
ــتقلی در نظر گرفته  ــی ملی ساعت مس در برنامه ی درس
ــاعات هفتگی به  ــت. یعنی در واقع از سقف س شده اس
ــتان تا پایان دوره ی  ــدی داده اند؛ از دوره ی دبس آن درص
ــطه ی عمومی. این را هم یادآوری می کنم که چون  متوس

معافی:
ادب در واقع 
رفتاری است كه 
هركس براساس 
فرهنگ جامعه یا 
تعلیمات دینی یا 
به اصطالح آداب 
و رسوم و عرف 
اجتماعی از خود 
بروز می دهد. 
رسول خدا )ص( 
فرموده است كه 
بَنی ربّی« یعنی  »اَدَّ
خداوند مرا ادب 
آموخت یا تربیت 
كرد. آن دسته از 
تعالیمی كه منجر 
به تربیت انسان 
می شود شامل ادب 
و آداب می شود
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ــطه بیش تر به این مباحث نیاز  دانش آموزان دوره ی متوس
ــه بیش تری قرار  ــت این دوره مورد توج ــد، قرار اس دارن

گیرد.
 آقای دانش��فر، جنابعالی ک��ه چند کتاب در این 
زمین��ه ترجمه کرده اید، نظرتان چیس��ت؟ اصواًل این 
مهارت ه��ا را چگون��ه می توان وارد برنامه ي درس��ی 

کرد؟
ــته های درسی، خودشان   دانش��فر: هر کدام از رش
ــی  ــن  یا قرار نگرفتن در برنامه ی درس ــزوم قرار گرفت ل
ــاید بدانید که بنا به توصیه ی  را به ما تحمیل می کنند. ش
ــكو، پنج درس ریاضیات، علوم  ــازمان جهانی یونس س
تجرب��ی، تاریخ، هنر و ادبیات )ملی یا بومی(، باید در 
ــد، اما در کنار  ــورها جزء برنامه ی دروس باش تمام کش
ــوری مجاز است درس های دیگری را هم  آن ها، هر کش
ــی جا بدهد،  که خودش الزم می داند، در برنامه ی درس
چنان که درایران، بعد از پیروزی انقالب، تصمیم گرفته 
ــد بر حجم درس هایی چون تعلیمات دینی، عربی و  ش
قرآن اضافه شود. به هر حال، آموزش مهارت ها، اگرچه 
ــته های دور مدنظر  ــمی و پراکنده از گذش به طور غیررس
بعضی از متخصصان تعلیم و تربیت بوده، اما با تحوالتی 
ــوم و فنون و  ــترش عل ــه در اجتماع پیش می آید، گس ک
وارد شدن دستگاه ها و ابزارهای گوناگون در خانه، محل 
ــی  کار و اجتماع، ایجاب می کند که در برنامه های درس
تغییراتی داده شود. زیرا هدف اصلی مدرسه، آماده کردن 

دانش آموزان برای ورود به اجتماع است.
 آقای اصانی! ش��ما که بیش تر با محیط مدارس 
س��روکار داری��د وضعیت این مقول��ه، یعنی آموزش 
مهارت ه��ای زندگی در کاس ه��ای درس را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ــفانه علی رغم ضرورت های فراوان   اصانی: متأس
ــی در مدارس، این  ــلم آموزش  مهارت های زندگ و مس
ــنی برخوردار  موضوع در حال حاضر از وضعیت روش
نیست. آموزش وپرورش در مورد مهارت های زندگی با 

چند معضل مواجه است: 
ــاره شد گاهی نگرش های خطا  اول؛ همان گونه که اش

در مورد مهارت های زندگی موجب انحراف در موضوع 
ــود. مثاًل همان طور که قباًل  و ناقص ماندن تالش ها می ش
ــاره کردم با اضافه کردن واژه ی آداب به مهارت های  اش
ــت نه  ــم که نه اخالق اس ــزی در می آوری ــی، چی زندگ
مهارت های زندگی! اجازه بدهیم هر موضوعی در مسیر 

درست خود پیش برود.
دوم؛ برخورد آموزش وپرورش با مهارت های زندگی، 
ــرایط و سلیقه هاست،  در حال حاضر، تابعی از زمان، ش
و لذا برنامه و رفتار ثابت و مستمری در مورد آن  وجود 
ــدت مورد تأکید  ندارد. گاهی مهارت های زندگی به ش
قرار می گیرد؛ زمانی مورد کم لطفی قرار می گیرد و زمانی 

هم حالت معلق پیدا می کند.
ــاس دو نكته ی قبلی، اقدامات انجام شده  سوم؛ براس
ــور معمول پراکنده،  ــوان مهارت های زندگی، به ط با عن
ــبت به  ــت. نه نگرش جامعی نس ــف و کم اثر اس ضعی
ــجام  موضوع وجود دارد و نه طرح ها و برنامه ها از انس

برخوردارند.
اگر آموزش وپرورش تكلیف خود را با آموزش مهارت های 
زندگی روشن نسازد، این موضوع هم به سرنوشت بسیاری 
ــناخت،  از موضوعات دیگر مانند: خالقیت، پژوهش، فراش
یادگیری فعال و چیزهای دیگری که دراین سال های گذشته 

دیدیم گرفتار خواهد آمد. 
 خ��وب، ما این گفت وگ��و را در همین جا به پایان 
می بریم. با نظرات متفاوتی که بیان ش��د، می توان نتیجه 
گرفت که م��ا در موضوع مهارت ه��ای زندگی از نظر 
مفه��وم، کارکرد و روش با چالش  هایی مواجه هس��تیم 
که باید از طریق بحث و گفت وگو و نوش��تن و... . این 
چالش ها را به نقطه ی مطلوبی برس��انیم. امیدواریم این 
گفت وگو توانسته باشد همکاران ما یعنی مدیران، معلمان 
و کارشناسان آموزشی را نیز با این چالش ها آشنا کرده 
باشد و همین هم برایمان مغتنم است. با تشکر از شما که 

دعوت ما را پذیرفتید.

مهارت ه��ای زندگی توانایی هایی 
هس��تند که ب��ا تمری��ن پی گیري 
پرورش می یابند و شخص را برای 
روبه رو ش��دن با مسایل روزانه ی 
زندگ��ی، افزای��ش توانایی ه��ای 
روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده 

می کنند.
»مهارت های زندگی« نام درس��ی 
در نظ��ام آموزش وپرورش برخی 

کشورها نیز هست و اغلب شامل 
مهارت های زیر می شود:

 توانایی تصمیم گیری
 توانایی حل مسئله

 توانایی تفكر خالق
 توانایی تفكر نقادانه

ــراری رابطه ی مؤثر با   توانایی برق
دیگران

 توانایی برقراری روابط بین فردی 

سازگارانه
 توانایی آگاهی از خود

 توانایی همدلی با دیگران
ــا هیجان ها  ــی رویارویی ب  توانای

)غم، خشم، شادی،...(
 توانایی رویارویی با استرس ها

از ویكی پدیا، دانشنامه ی آزاد

م��������ه��������ارته��������ایزن������دگ������ی

 ابراهیم اصالنی: 
به »مجموعه ای از 

مهارت ها كه قدرت 
سازگاری و رفتار 

مثبت و كارآمد را 
افزایش می دهند 

مهارت های زندگی 
می گویند.« طبعًا در 
این زمینه مقوالت و 

موضوعات بسیاری 
جا می گیرد از 

جمله سازگاری 
فرد با محیط، 

افزایش ظرفیت 
روان  شناختی، 

افزایش 
توانایی های روانی 
ـ اجتماعی، حقوق 

بشر، روابط بین 
فردی، اعتماد به 

نفس، عزت نفس و...
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هیچ فهرس��ت قاطع و مش��خصی از مهارت های زندگی وجود ن��دارد؛ از این رو 
فهرست زیر هم تنها شامل آن دسته از مهارت های روان شناسانه و بین فردی 

است که عموماً  مهم تلقی می ش��وند. اصوالً نوع دسته بندی مهارت ها و 
تأکید بر مهارت های مختلف، بر حس��ب موضوع و ش��رایط منطقه ای 

ممکن اس��ت متفاوت باش��د؛ برای مثال، در مورد مقابله با ویروس 
ایدز، ممکن است »تصمیم گیری« بیش تر حائز اهمیت باشد، ولی در 
یک برنامه ی آموزشی با موضوع »صلح« چه بسا مهارت »مدیریِت 
تعارض« از اولویت برخوردار باش��د. با این که در فهرست حاضر، 
دس��ته بندی های پیش��نهادی از یکدیگر متمایزن��د، اما در عمل، 
بس��یاری از این مهارت ها را می توان به ص��ورت همزمان مورد 

استفاده و تأکید قرار دارد.
برای مثال، مهارت تصمیم گیری اغلب حاوی مهارت های »تفکر 
انتقادی« و »ارزش گذاری« نیز هست که به ترتیب می توانند به 
صورت س��ؤال هایی این چنین مطرح شوند: »راه های پیش روی 

من کدامند؟« »چه چیزی برایم مهم است؟«.
حاصل کالم این که، ُکنش میان مهارت های مختلف چیزی است که 

منجر به بروز رفتارهای قوی می ش��ود، بوی��ژه در جاهایی که این 
نگرش، توسط سایر عوامل راهبردی از قبیل رسانه ها، سیاست گذاری ها 

و خدمات بهداشتی تقویت می گردد. اکنون مهارت ها:

ت
ا 

ل 
ا 

ق 
م 

مهارتهایارتباطیبینفردی
 ارتباط کالمی و غیرکالمی

 گوش دادن فعال
 ابراز احساسات نسبت به طرف مقابل، دادن بازخورد 

)مثبت( و دریافت بازخورد

مهارتهایگفتوگو/گریزازگفتوگو
 گفت وگو و مدیریت کردن اختالفات

 مهارت های جسارت و اعتماد به نفس
 مهارت های عدم پذیرش طرف مقابل

مهارتهمدلی
 توانایی گوش دادن به سخن دیگران، درك شرایط و 

نیازهای آنان و بروز دادن این درك به آن ها

مهارتهمکاریوکارتیمی
ــلیقه های  ــارکت با دیگران و س  حرمت نهادن به مش

متفاوت آنان
 ارزیابی توانمندی های خود در همكاری با گروه

مهارتهایطرفداریوحمایت
 مهارت های تأثیرگذاری و ترغیب دیگری

 مهارت های تشكیالتی و برانگیزاننده
 مهارت های تصمیم گیری و تفكر نّقادانه

مهارتهایتصمیمگیری/مهارتهایحلمسئله
 مهارت های گردآوری اطالعات

ــی برای خود و  ــی پی آمدهای تصمیمات فعل  ارزیاب
دیگران

 اتخاذ راه حل های مختلف و جایگزین برای حل یک مسئله

8
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از منابع یونیسف 
ترجمه : حبیب یوسف زاده
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ــر  و به هر گناهی ای پس
عقوبت  مستوجب  را  مردم 
ــی گناهی  مدان؛ و اگر کس
ــتن، اندر دل  کند از خویش
ــواه که او  ــذر گناه او بخ ع
آدمی است و نخستین گناه 
من  چنان که  ــرد؛  ک ــی  آدم

می گویم:
شعر

گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد
صدبار دلم از آن پشیمان خورد
جانا ب��ه یکی گناه از بنده مگرد
من آدمی ام، گنه نخست آدم کرد
قابوس نامه 

ــا در نظر گرفتن تأثیر  ــای تجزیه وتحلیل، ب  مهارت ه
ارزش ها و نگرش های خود و دیگران بر انگیزش افراد

مهارتهایتفکرخالق
ــنخ و  ــارت تجزیه و تحلیل تأثیرات گروه هم س  مه

رسانه
 مهارت تجزیه و تحلیل نگرش ها، ارزش ها، هنجارها 

و عقاید اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن ها
ــخیص اطالعات مربوطه و منابع   مهارت تعیین و تش

اطالعاتی

مهارتهایتطبیقومدیریتبرخویش
 مهارت هایی برای افزایش کانون کنترل درونی

 مهارت های ایجاد عزت نفس/ اعتماد به نفس
ــی از امور  ــامل آگاه ــی، ش ــای خودآگاه  مهارت ه
صحیح، عوامل تأثیرگذار، ارزش ها، دیدگاه ها، ضعف ها 

و قوت ها
 مهارت های هدف گذاری

ــیابی/ خود را  ــای خود ارزیابی/ خودارزش  مهارت ه
دیدن

مهارتهایمدیریتعواطفواحساسات
 مهار کردن خشم و عصبانیت

 مواجهه با اندوه و نگرانی
ــود در مواجهه با  ــردن خ ــازگار ک ــای س  مهارت ه
خسارت، از دست دادن چیزها، مورد سوء استفاده قرار 

گرفتن و وارد آمدن آسیب های جسمی

مهارتهایمدیریتاِسترس
 مدیریت زمان

 تفكر مثبت
 فنون کسب آرامش و بردبار بودن

منبع
www.unicef.org/lifeskills

9
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نوجوانی و هویت شبکه ای 
دكتر محمد عطاران

هویت شبکه ای 
ــه پیش تر گفتیم، هویت هر کس طی تعامالت و  چنان ک
ارتباطات او با محیط اطرافش شكل می گیرد. در این میان، 
مهم ترین مرحله در تعیین هویت افراد، مرحله ی نوجوانی 
ــتم و چه  ــؤال: »من کیس ــه در آن، فرد دائماً با س ــت ک اس
می خواهم؟« روبه روست. طی این دوره، فرد مجال می یابد 
تا به تجربه، آزمون، تغییر و نفی سبک های متفاوت زندگی، 

رفتارها، عالقه ها یا ایدئولوژی ها و ارزش ها دست بزند.
به نظر گیدنز، جامعه شناس انگلیسی، جهاِن پست مدرن 

Enter

ــت، حتی اگر حیات  ــدم قطعیت و مخاطره روبه روس با ع
ــه در محیط بومی داشته باشد؛ و جهان پدیداری  افراد ریش
انسان امروز تحت تأثیر تجربه های رسانه های جهانی است. 
مشخصه ی زندگی اجتماعی پست مدرن، بازسازی زمان و 
مكان است و این بدان معناست که روابط اجتماعی محدود 
ــود. »مِن« هر فرد، به نظر  ــخص نمی ش به زمان و مكان مش
گیدنز، فرایندی انعكاسی است که هویت در آن، دائماً به دلیل 
ــبک های متفاوت زندگی و گستره ی امكانات  عرضه ی س
متفاوتی که فرد در معرض آن ها قرار دارد، تحول می پذیرد.

ــد، دارای  ــی جهانی جدی ــت که زندگ ــه1 معتقد اس زی
ــخصه ی انعطاف  روزافزون، ناپایداری و فردیت است.  مش
ــان ها در جامعه ی جدید امكانات فراوان تری برای بیان  انس
ــه، در باب خود و هویت خود به دست می آورند.  و اندیش
ــت این درك را به ما  تصور این که همه  چیز امكان پذیر اس
ــئول سعادت خویش بدانیم و هیچ  می دهد که خود را مس
ــمریم. ناپایداری موردنظر زیه به فردیت  چیز را مسلم نش
روزافزون آحاد جامعه بازمی گردد. در جهان امروز، مردم به 
اتخاذ تصمیمات مهم درباره ی سبک های متفاوت زندگی و 
رفتارهای جای گزین »تشویق« نمی شوند، بلكه »مجبور« به 

این کار می شوند.
تِرکل2 معتقد است، اینترنت در جهان پست مدرن، مجال 
تجربه های انعطاف پذیر و متنوعی را برای افراد فراهم آورده 

است.
ــه  ــت مدرن س رایم��ر3 )1993( می گوید، جامعه ی پس

مشخصه دارد:
1. مشارکت افراد در فضای عمومی 

2. اختالط نقش های خصوصی و عمومی 

در جهان امروز، مردم 
به اتخاذ تصمیمات  
مهم درباره ی 
سبك های متفاوت 
زندگی و رفتارهای 
جای گزین »تشویق« 
نمی شوند، بلكه 
»مجبور« به این كار 
می شوند

اشاره :
دربخش اول این مقاله گفتیم که فضای شبکه ای نوعی 
از ارتباط را که ارتباط رایانه ای نامیده  می شود به وجود 
آورده  و دنی��ای جدی��دی خلق کرده ک��ه دنیای واقعی 
نیست، بلکه مجازی است، وبه ویژه نوجوانان رامجذوب 
خود کرده است؛ وبدیهی است که چنین دنیایی می تواند 
در ایجاد نوعی از هویت که به آن» هویت ش��بکه ای« 
گفته می شود بسیار مؤثرباشد. اینک قسمت دوم مقاله 

را می خوانیم:

ت ا  ع  ا  ل  ط  ا  ی   ر  و  آ  ن  ف 



11
ــوم ـ آذر ماه1388 شماره ی س

3. جدا شدن محیط مادی از محیط اجتماعی
ــخصه، با امكانات و گزینه های فراوانی که  ــه مش این س
ــت، در اختیار جوانان  ــانه های عمومی، از جمله اینترن رس
ــان دائماً با  ــد. جوان ــا تأثیر می گذارن ــد، بر آن ه می گذارن
ــوند.  ــنا می ش محرك های جدید و انواع متفاوت رفتار آش
ــخص و دائماً متحولی را می آفریند؛  این فضا، هویت نامش
ــه با نسل قبل از خود،  ــلی که در مقایس خصوصاً برای نس
ــت. هم چنین از طریق  ــا محرك های بیش تری مواجه اس ب
رسانه های جمعی، افراد خط مفروض  میان فضای عمومی 
و فضای خصوصی را تجدید سازمان می کنند و این امكانی 
ــت که جوانان فعاالنه از آن بهره می گیرند. امروزه وقتی  اس
از جوانان صحبت می کنیم، مشكالت، شرایط در حال تغییر 
زندگی، نرخ باالی بیكاری، رقابت روزافزون در جامعه و... 
ــود، پس هنگام مالحظه ی همه ی انتخاب ها و  مطرح می ش
ــای تصمیم گیری فراهم آمده برای جوانان، مباحث  مجال ه

مذکور نیز باید لحاظ شوند. 
فهم ما از زمان نیز در جامعه ی پست مدرن تغییر می کند. 
ــه موازات افزایش محرك ها و یا درك موقتی بودن مداوم  ب
ــا، فرد همواره در زمان حال زندگی می کند.  تصمیم گیری ه
افتراق مكان مادی از فضای اجتماعی و دسترسی به اطالعات، 
در مكانی که زندگی می کنیم، تفاوت میان شهرهای بزرگ 
ــئله، ظهور فرهنگ  و کوچک را محو می کند. مؤید این مس

سلیمان بن عبدالملك 
گفته است:

در عجبم از ایرانیان 
كه آن چنان حكومت 
و دولتی داشتند و 
هرگز به ما محتاج 
نشدند، و چون كار 
به دست ما افتاد 
از ایشان بی نیاز 
نشدیم و نیستیم.
ابوحیان توحیدی Delete

جوانِی مشابه، در نقاط مختلف جهان است. امروزه امكانات 
ــوند، بلكه  ــطوح ملی فراهم می ش روزافزون نه فقط در س
جهان اینترنت، خانه ی کودکان و جوانان می شود و در این 

مكان هویت و جایگاه خود را می یابند.
ــه جنبه است:  ــت و دارای س هویت مفهومی مبهم نیس
ــخصی، جنبه ی فرهنگی و جنبه ی اجتماعی که  جنبه ی ش
ــی ایفا می کنند.  ــک در تكوین هویت فرد نقش مهم هر ی
هویت شخصی ویژگی  بی همتای فرد را تشكیل می دهد، اما 
هویت اجتماعی )نقش های اجتماعی درونی شده و متنوع( 
و هویت فردی )درك و کاربرد نمادهای فرهنگی( در پیوند 
ــرار می گیرند. اینترنت  ــا و اجتماعات مختلف ق با گروه ه
ــه در آن، فرد خود  ــت ک صحنه ای فرهنگی و اجتماعی اس
را در موقعیت های متنوع نقش ها و سبک های زندگی قرار 
می دهد. در این فضای عمومی مدرن، مهارت های فرهنگی 
ــت تا بتوان با تنظیمات نمادین بازی کرد.  جدیدی الزم اس
ــخصی یا وبالگ نمونه ای روشن است که نشان  سایت ش
ــد، چگونه کاربر اینترنت خود را به مخاطبان جهانی  می ده

معرفی می کند.
در اینترنت، برای بیان افكار، احساسات، عالقه ها و آراء 
می توان از متن مناسب، گرافیک، صدا و فیلم استفاده کرد. 
میلر4 بر اهمیت پیوندهای سایت شخصی تأکید می کند و 
می گوید: »به من بگو لینک هایت چیستند تا بگویم چگونه 

شخصی هستی«.

زیرنویس
1. Zieh
2. Turkle
3. Reimer
4. Miler

اینترنت 
صحنه ای 

فرهنگی و 
اجتماعی است 

كه در آن، 
فرد خود را در 

موقعیت های 
متنوع نقش ها 

و سبك های 
زندگی قرار 
می دهد. در 

این فضای 
عمومی مدرن، 

مهارت های 
فرهنگی 

جدیدی الزم 
است تا بتوان با 

تنظیمات نمادین 
بازی كرد. 
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اشاره: 
مقاله ای كه به عنوان بازخوانی در 

این ش��ماره برای شما انتخاب 
كردیم، نوش��ته ای اس��ت از 
اس��تاد احم��د س��میعی و 
حاصل مطالعات این استاد 
اندیش��ه های  پیرام��ون 
تربیتی ژان ژاك روس��و، 
متفكر برجسته ی عصر 
انق��الب كبیر فرانس��ه 

است.
 اس��تاد احمد س��میعی، 

نویسنده، مترجم و عضو 
فرهنگس��تان  پیوس��ته ی 

زبان و ادب فارس��ی اس��ت 
و در زمین��ه ی تعلیم و تربیت 

ك��ه  دارد  مفی��دی  مطالع��ات 
مقاله ی حاضر از جمله ی آن هاست. 
در  نخس��تین بار  نوش��ته،  ای��ن 

دوره ی  از  دوم  ش��ماره ی 
چهل وپنجم ماهنامه ی 

آموزش وپ��رورش 
)آبان 1354( به 

چاپ رسیده 
است. 

اصول تعلیم و تربیت
فک��ری نظ��ام  در 

ب ا ز خ و ا ن ی
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ــت به ویژه در کتاب  آراء روس��و درباره ی تعلیم و تربی
امیل منعكس شده است. این کتاب در سال 1762م نوشته 
ومنتشرگردید ولی کمتر از یک ماه پس از انتشار توقیف شد. 
»پارلمان« به بازداشت روسو رأی داد ولی او به یاری مارشال 
دولوگزامبورك به سوییس فرار کرد. امیل روی پلكان کاخ 
ــوزانده شد و اسقف اعظم پاریس به  دادگستری پاریس س

رد آن فتوا داد.
ــورت رمان  ــن اثر، که به ص ــو از پرداختن ای نیت روس
روان شناسی نوشته شده، آن بود که مبانی تربیت طبیعی را 
ــاند. وی معتقد است که تربیت طبیعی باید  ــی بنش به کرس
ــناخت واقعی انسان پی ریزی شود. انسان فطرتًا  برپایه ی ش
ــت.  ــت و بدی مولود وضع اجتماعی و تربیت اس نیک اس
ــبخت می خواهد ولی جامعه او را از  طبیعت آدمی را خوش
سعادت محروم ساخته است. آدمی هرچه از طبیعِت خود 
دورتر شود بدبخت تر و خبیث تر می گردد. طبیعت، انسان را 
آزاد آفریده ولی جامعه او را به بردگی کشانیده است. نسبت 

طبیعت و جامعه نسبت خیر و شر است. 
ــان طبیعی که از غریزه ی خود پیروی می کرده  برای انس
ــری در کار نبوده است. انسان طبیعی نیاز خود را  خیر و ش
برمی آورده و قصد آزار رساندن نداشته است. انسان طبیعی 
ــه همنوعان خود نزدیک  ــفقت ب به غریزه ی همدردی و ش
ــالمت و بی نیازی، خودبه خود، برای  می شده و در حال س
ــعادت آنان می کوشیده است. انگیزه ی  ارضای دیگران و س
اعمال او ادراکات مالیم یا منافر طبع بوده. هنگامی تباهیش 
آغاز گشته که تفكر را راهنمای عمل خود ساخته است. زیرا 
در این هنگام بوده که خودپرستِی طبیعی و موّجه و جمیل 

جای خود را به غرِض ستمگرانه و کریه داده است.
ــگ و بدبختی از فزونی و تعدد نیازمندی ها، از لذات  جن
ساختگی و از پیش بینی غیرطبیعی فواید آینده روی می دهد. 
ــت جامعه  ــر تنها در جامعه و به دس از ریخت افتادگی بش
ــت. البته  ــود. عیب اصلی جامعه نابرابری اس حاصل می ش
ــت، ولی این نابرابری کسی را  در طبیعت هم نابرابری هس
ــی دارد، هم چنان که برای  ــهوات خویش بازنم از ارضای ش
ــی را از کار کردن معاف نمی سازد. از  ارضای شهوات کس
نابرابری اجتماعی، طبقات ممتاز پدید می آیند. این نابرابری 
به عده ای می گوید: بی آن که کار کنی همه چیز خواهی داشت 
و به عامه ی ناس می گوید: زحمت بكش، نه برای خودت 
بلكه برای آنان. نابرابری اجتماعی است که ستمگر و بنده، 
ــاء شر اجتماعی  خبیث و تیره بخت می آفریند، اصل و منش
ــت و همه ی امتیازات به آن  ــو مالكیت اس به عقیده ی روس
بازمی گردد. بدین سان، »ّشراجتماعی« را به کمک تضاد فقر و 

غنا می توان تعریف کرد.
ــت و سیر کمالی آن در این بوده است  اگر جامعه بد اس
ــان پیش رفتگی بیش تر  ــود، پس آن چه نش که از بد بدتر ش
ــت در عین حال نشان فساد تمام تر آن نیز هست.  جامعه اس
ــنجیده  ــش ادبیات و هنر آن س اما فرهنگ جامعه با درخش

می شود. این فراورده های جامعه از بدی پدید آمده اند و بدی 
را افزون می سازند. ادب و هنر در همه جا با تجمل رابطه ی 
نزدیک دارند و معنای تجمل ثروت تنی چند است به طفیل 

فقر دیگران.
ــت. لیكن طبیعت  ــه این که، باید به طبیعت بازگش نتیج
ــانی به قهقرا نمی رود. بین وضع مدنی و وضع طبیعی  انس
فاصله بیش از آن است که بتوان به عقب برگشت. به عالوه 
ــان وحشی و انسان متمدن بسی فرق دارد  گرایش های انس
و آن چه یكی را خوشبخت می کند مایه ی سعادت دیگری 
نمی تواند بود. پس بازگشت به دوره ی توحش، هم مایه ی 
بدبختی است و هم سیری قهقرایی.خود روسو متوجه این 
بن بست هست و می گوید: هرچند آدمی در وضع اجتماعی 
از مزایای طبیعی چندی محروم می شود، در عوض مزایای 
بزرگ بسیاری کسب می کند: استعدادهایش ورزیده می شود 
و کمال می یابد، افكارش گسترده می شود، بر شرف عواطفش 
افزوده می شود، روحش چنان علّو و رفعتی می یابد که اگر 
ــرایط جدید، وی را غالباً به درجه ای  سوءاستفاده از این ش
ــانید، پیوسته می بایستی  ــرایط پیشین نمی کش نازل تر از ش
ــه در آن از حال  ــته ای را تقدیس کند ک آن لحظه ی خجس
ــت بیرون آمد و از حیوانی الیعلم به موجودی عاقل  نخس

مبدل گردید.
ــتار حفظ وجود عقالنی و شرف اخالقی  ــو خواس روس
ــبختی، که  ــت. فقط می خواهد که نیكی، آزادی و خوش اس
صفات طبیعی انسان بدوی بودند، به این وجود بازگردانده 
شود. بازساخت انسان طبیعی در وجود انسان اجتماعی به 

همین معناست.
ــرد و اصالح  ــزء دارد: اصالح ف ــاخت دو ج ــن بازس ای

جامعه.
اصاح فرد از راه تربیت طبیعی میسر است. غرایز طبیعی، 
تأثرات حسی اولیه، عواطف و حكم های ساده و دیمی که 
در تماس با طبیعت در کودك پدید می آیند بهترین راهنمای 
رفتار او و تعلیم و تربیت اویند. به رشد و تكامل پدیده های 
ــه کردن آن ها با  ــد توجه و کمک کرد و از خف ــزی بای غری
ــت. در حقیقت روسو به جای  ــت پرهیز داش تربیت نادرس
ــد عقل کودك را به طور  تعلیم و تربیت مثبت، که می خواه
پیشرس قالب بندی کند، آموزش وپرورش منفی را پیشنهاد 
ــت که  می کرد. در این آموزش وپرورش نقش مربی آن اس
طفل را از خطر مصون بدارد و با او مناظره کند و از طریق 
ورزش دادن حواس کودك راه را برای تعقل او هموار سازد. 
تعلیم و تربیت منفی فضیلت و هنر نمی بخشد، بلكه خطر 
رذیلت و عیب را دور می کند، حقیقت را در کودك تزریق 
ــد، بلكه نمی گذارد که او به راه خطا بیفتد. هر وقت  نمی کن
توانایی فهم حقیقت پیدا کرد، برای ورود در طریق حقیقت 
آماده اش می سازد. هر زمان استعداد فهم خیر و عالقه به آن 

در او ظهور کرد برای خیر مهیایش می کند.
***

اصل و منشاء شر اجتماعی 
به عقیده ی روسو مالكیت 

است و همه ی امتیازات 
به آن بازمی گردد. 

بدین سان، »شرِّ اجتماعی« 
را به كمك تضاد فقر و غنا 

می توان تعریف كرد

باید به طبیعت بازگشت. 
لیكن طبیعت انسانی 

به قهقرا نمی رود. بین 
وضع مدنی و وضع 

طبیعی فاصله بیش از آن 
است كه بتوان به عقب 

برگشت

تعلیم و تربیت به یك 
ـ به معنای محدود  معنی 

ـ در پانزده سالگی  آن 
تمام می شود، ولی به 

ـ به معنای  معنایی دیگر 
ـ تازه آغاز  وسیع آن 

می گردد

ب ا ز خ و ا ن ی
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ــو در امیل برای تعلیم و تربیت چهار مرحله قائل  روس
ــت که به ترتیب منطبق اند بر رشد جسم، حواس، مغز  اس

و جان.
ــم و  ــالگی( تقویت جس در مرحله ی اول )یک تا پنج س
استعدادهای جسمانی او باید مورد توجه قرار گیرد و از پیش 
ــد عقالنی و اخالقی او باید پرهیز گردد. برای  انداختن رش
کودك نقص بزرگی است که بیش تر حرف بزند و کمتر فكر 
کند؛ اگر پیش از موقع مفاهیم عقالنی به وی تحمیل شود، 

چیزهایی می گوید که محصول فكر او نیست.
در مرحله ی دوم )پنج تا دوازده سالگی( کودك از جهان 
خارجی تجربه های شخصی به دست می آورد. در تماس با 
طبیعت، حواس و اعضای خود را تربیت می کند و آن ها را 
برای ارضای خواست های خود به کار می اندازد. یاد می گیرد 
که از تجربه های شخصی خود نتایج درست بگیرد. بدین سان 
ــت ورزش می دهد و  ــود را از راه درس ــروی عقالنی خ نی
خودش مبادی معرفتی را کشف می کند. تعلیِم خواندن امری 
ــت: طفل خودش به آن عالقه پیدا می کند. مربی  فرعی اس
ــت و کودك به زیان کارهایی که نباید  راهنمایی بیش نیس
ــنایی می یابد. خورد و خوراك  بكند از روی عواقب آن آش

خوب از کودك جانوری زیبا می سازد.
ــت. پس باید  ــد که طبیعت نیک و جامعه بد اس گفته ش
کودك را از تأثیر جامعه مصون داشت و تأثیر طبیعت را در 
وی آزاد گذاشت. طبیعت انسان وحشی آفریده است. پس 
ــی ساخت، به این معنی که تنش  کودك خود را باید وحش
ــید، غریزه اش را به کار  ــش را کمال بخش را نیرو و حواس
واداشت و به او یاری کرد تا در وجودش تفكر از ادراکات 
ــتی در انتظار آن ماند که خرد خود  برآید. باید پی پیش دس

ظاهر گردد. 
ــالگی( به تربیت  در مرحله ی س��وم )دوازده تا پانزده س
عقالنی توجه می شود. در آستانه ی این مرحله کودك بسیار 
نادان جلوه می کند، چون معلومات سنتی به او عرضه نشده 
است. با این همه، وی سرشار از زندگی است. مشاهده گری 
ــتعدادهای منطقی خود را به کار  ــت نافذ که می تواند اس اس
ــگ آورد. او کتاِب زیادی  ــه معلوماتی فراچن اندازد و بنفس
ــت. منتها  نمی خواهد، آن چه می خواهد تجارب فراوان اس
ــت که عقلش عیب  وقتی باید او را به خواندن کتاب واداش
و هنر را تمیز دهد. شوق دانستن در او طبیعی است و باید 
ــت که انبار حافظه اش  آن را ارضا کرد. ولی مقصود آن نیس
از مفاهیم بی جان پر شود و منظور آن نیست که عالِم جلوه 
ــه آموزش جغرافیا و ریاضیات  کند. تعلیم علوم طبیعی، ک
الزمه ی آن است، و آموزش یک حرفه ی یدی در این مرحله 

پیشنهاد می شود.
تعلیم و تربیت به یک معنی ـ به معنای محدود آن ـ در 
پانزده سالگی تمام می شود، ولی به معنایی دیگرـ  به معنای 
وسیع آنـ  تازه آغاز می گردد. تا این سن، انسان فقط وجود 
جسمانی خود را می شناسد. از این پس باید روابط خود را با 

اشیاء بررسی کند و چون در زندگی اخالقی گام می نهد، باید 
ــری تأمل کند. این کار مشغله ی  در روابط خود با جهان بش

سراسر عمرش خواهد بود.
در مرحله ی چهارم )پانزده تا بیست سالگی( است که به 
پرورش جان پرداخته می شود. با مشاهده ی طبیعت، حس 
ــتش آفریننده از روی غریزه و فطرت در  دینیـ  حس پرس
ــت. معرفِت درسِت نفس وی را  ــد یافته اس نزد جوان رش
مهیای شناختن همنوع ساخته و خود دوستی به نوع دوستی 
ــاده و بی پیرایه و مبتنی بر  ــت. افكار دینی س بدل شده اس
ــود. اگر  ــالگی باید به او آموخته ش عاطفه فقط در هجده س
این آموزش بی هنگام صورت گیرد، خطر آن هست که این 
اندیشه ها در نظر او امور تجریدی محض جلوه کند و عاری 

از روح و حقیقت گردد.
طبیعت تنها با خدا آشنایی دارد. شرایع مذهبی آفریده ی 
جامعه اند. پس فقط خدا را به شاگرد باید نشان داد و برای 
نشان دادن خدا به شاگرد باید منتظر زمانی ماند که وی بتواند 

او را در صفا و نزهت و بیكرانی ذاتش ببیند.
پیداست که چنین تعلیم و تربیتی اخالقی و دینی است. 
در حقیقت دستگاه فكری روسو بدون خدا ناقص می ماند. 
ــود که به نیكی  ــان به بدی گراییده چه باعث می ش اگر انس
ــت که خدایی که در نظر اوست و  بازگردد؟ جواب این اس
در وجود او حاضر است منبع نیروی اخالقی و تكیه گاه اراده 
ــاهد تعهدات درونی اوست. اگر خدا نباشد،  و ضامن و ش

همه ی این دستگاه فكری فرو می ریزد.
ــن تربیت جوانی خواهد بود زورمند،  باری، محصول ای
چابک دست و پرمهارت، صدیق، باهوش، عاقل، خداشناس 
ــبخت: انسان طبیعی که در وجودش پرورش یافته  و خوش
ــده، از همه ی مزایای انسان مدنی برخوردار  و منحرف نش
ــب کند. ثمره ی این  ــد بی آن که عیوب آن را کس خواهد ش

تربیت شكفتگی عقل است بی تباهی جان.
اما اصاح جامعه با برقراری مجدد برابری میسر است. 
ــود که افراد به  ــاس بسته می ش قرارداد اجتماعی بر این اس
یک سان از آزادی خود چشم می پوشند تا اراده ی فردی خود 
را که بنفسه حاکم بود تابع اراده ی جمع سازند. چرا؟ چون 
ــان  ــود. بدین س که از اراده ی جمع خیر جمع حاصل می ش
ــتند، بلكه  ــوند. افراد دیگر آزاد نیس همه ی افراد برابر می ش
ــاً فرمانروا و فرداً فرمان برند. با این همه، به نوعی و به  جمع
اعتباری آزادند، چه، آزادی عبارت است از پیروی از اراده ی 
خود، و اراده ی انسان مدنی همواره این است که اراده ی فرد 
تابع اراده ی جمع باشد. بدین سان فرد از خود بیگانه می شود 
و دیگر برده  به معنای سابق نیست. همه ی حقوق او ناشی از 
جامعه است. فرد دیگر ستمكش نیست، زیرا ستم از نابرابری 

ناشی می شود.
پس جامعه های کنونی را نباید نابود کرد، بلكه باید آن ها 

را به صورت نمونه ی آرمانی درآورد.
***



15
ــوم ـ آذر ماه1388 شماره ی س

ــول در آموزش وپرورش  ــی از این اص ــم پرارزش مفاهی
ــو این است  ــت. تعلیم اساسی روس ــده اس جدید وارد ش
ــان تطبیق یابد، نه انسان با  که آموزش وپرورش باید با انس
آموزش وپرورش. لزوم بررسی طبیعت کودك از همین جا 
ناشی می شود. هم چنین تربیت عاطفی و تعلیم و تربیت از 
راه تجربه اموری است که در آموزش وپرورش امروزی بر 

آن سخت تكیه می شود.
ــو را به  ــه ی تعلیم و تربیت، فكر روس ــه، در زمین آن چ
ــران امروزی  ــان نگرانی متفك ــغول می دارد هم خود مش
آموزش وپرورش است، و آن این که انسان در جریان تجارب 
ــرات و ارتباط خود با جهان خارج چگونه می تواند  و تفك
ــخصیت خود را بسازد و آزادی حقیقی خود را به دست  ش
آورد. هدف او پرورش انسان هایی است پرس وجوگر که به 
جواب های از پیش  آماده شده عالقه نداشته باشند و بخواهند 
خودشان برای پرسش های اساسی زندگی جواب بیابند. وی 
تربیت هماهنگ کودك و فراهم آوردن بهترین امكانات برای 

شكفتگی استعدادهای خالق او را در مدنظر دارد.
ــو اصیل  از این جهات نظرگاه های تعلیم و تربیتی روس
ــت و هنوز اعتبار دارد. انتقاد اساسی که بر  ــرفته اس و پیش
ــوای آموزش وپرورش و  ــه ی محت ــت در زمین او وارد اس
روش های آموزشی است که اختیار آن ها را توصیه می کند. 
مرحله بندی آموزش وپرورش در نظام تربیتی روسو پایه ی 
ــت  علمی و منطقی ندارد. بلكه من عندی و دل خواهی اس
ــتاوردهای علمی عصر ما به هیچ وجه  ــه هر حال با دس و ب
ــودك از همان آغاز والدت  ــازگاری ندارد. ک مطابقت و س
تنها »جانوری زیبا« نیست، حیوانی است هم اجتماعی و هم 
مستعد تفكر. در وی همه ی استعدادهای جسمانی و ذهنی 
ــی های علمی نشان داده است  و عقالنی وجود دارد. بررس
که بسیاری از افراد در خردسالی توانایی های فكری عجیب 
ــده است که مغز برای  و باورنكردنی دارند. حتی معلوم ش
ــد نه فقط به غذاهای اصلی بلكه، عالوه بر آن، به ویژه  رش
ــه محیط فكری تحریک کننده و به انگیزه های فكری نیاز  ب
ــلول های عصبی اگر از چنین محیطی جدا شوند،  دارد. س
رفته رفته ضعیف می شوند. مشاهدات معلوم ساخته است 
ــال اول زندگی کودك دارای اهمیتی فوق العاده  که پنج س
ــت و گنجینه ی فكری غیرقابل تصوری در خود دارد.  اس
کودك در سه سالگی در نیمه راه تحول فكری خود قرار دارد. 
آن چه این نتایِج مطالعات علمی را قویاً تأیید می کند استعداد 
ــت. همین که  ــودك در یادگیری و کاربرد خالق زبان اس ک
کودك قادر است به مواد و مصالح زبانی آرایش های تازه ای 

بدهد و از آن ها جمله هایی تازه بسازد، دلیل بر آن است که 
عمل انتزاع و تجرید و ترکیب مفاهیم را انجام می دهد، یعنی 
ــوی دیگر کودك از همان شیرخوارگی  فكر می کند. از س
ــروکار دارد، برای  ــا فراورده ها و رویدادهای اجتماعی س ب
ادامه ی حیات به کمک جامعه نیازمند است و هستی او به 

شرایط اجتماعی مشروط است.
این قدر هست که در هر مرحله از رشد سنی به پاره ای از 
استعدادهای کودك باید بیش تر توجه شود، لیكن این بدان 

معنا نیست که از پرورش دیگر استعدادها غفلت گردد. 
ــی جهان کودك و طبیعت کودك که خود روسو  بررس
به ما توصیه می کند می گوید که دنیای او جهانی اساطیری 
ــرای پرورش  ــم و تربیت امروزی ب ــت. از این رو تعلی اس
عواطف و نیروی فكری کودك به ویژه از افسانه ها و قصه ها 
یاری می گیرد. جهاِن تصاویرِ افسانه  ای، برای کودك دنیایی 
ــت ورای طبیعت و جامعه و زیباتر و پرافسون تر از آن.  اس
تعلیم و تربیت امروزی می کوشد که این جهان را به گونه ای 
ــا رویدادها و  ــودك عرضه دارد که وی را ب ــازد و به ک بس
ارزش های جامعه ای که در آن زیست می کند آشنایی دهد و 

از آن فراتر، نظام ارزشی جهان انسانی را به وی بشناساند.
درست است که طفل برای درك مستقیم مفاهیم اخالقی 
ــروزی راه های  ــم و تربیت ام ــدارد، لیكن تعلی ــی ن آمادگ
پرجاذبه ای ارائه می دهد که می تواند این مفاهیم را به خورد 
ــازد. در تعلیم و تربیت  ــرای او گوارا س ــودك بدهد و ب ک
بازی ها نقش اساسی دارند. در جریان بازی ها نه تنها نیروی 
فكری بلكه عواطف و احساسات کودك پرورده و خلقیات 

او شكل بندی می شود.
***

ــش کمال فردیت  ــو، که هدف آراء تعلیم و تربیتی روس
انسان و تأمین سعادت او در جامعه است، در شرایط تمهید 
ــالب بورژوایی معنا و اهمیت فراوان پیدا کرده  زمینه ی انق
است. لیكن وی به مقتضیات عصر محدود نمانده و از آن 
بسی فراتر رفته است. نظر او درباره ی ازخودبیگانگی فرد 
ــان طبیعی و  و درآمیختن اراده ی فرد با اراده ی جمع و انس
انسان مدنی، که پیش تر بدان اشاره رفت، جاذبه  ای انسانی 

و پایدار دارد. 

پینوشت
* این مقاله به ویژه با استفاده از:

Georges May: Rousseau par lui-même
G. Lanson: Histoire de la littérature francaise
Laffont - Bompiani: Dictionnaire des oeuvers

و یادداشت های نگارنده به خصوص از امیل E mile تهیه شده است.

انسانیتهرشخصرابایددرچندوچونارتباطهایاوباخویشتن،باجمع
دیگران،وباموقعیتطبیعیواجتماعییعنینقشومسئولیتاجتماعیبه

عهدهگرفته،آزمود

اگر انسان به بدی 
گراییده چه باعث 

می شود كه به 
نیكی بازگردد؟ 

جواب این است 
كه خدایی كه در 

نظر اوست و در 
وجود او حاضر 

است منبع نیروی 
اخالقی و تكیه گاه 

اراده و ضامن و 
شاهد تعهدات 

درونی اوست. اگر 
خدا نباشد، همه ی 
این دستگاه فكری 

فرو می ریزد

مرحله بندی 
آموزش وپرورش 

در نظام تربیتی 
روسو پایه ی علمی 

و منطقی ندارد. 
بلكه من عندی و 

دل خواهی است 
و به هر حال با 

دستاوردهای علمی 
عصر ما به هیچ وجه 

مطابقت و سازگاری 
ندارد
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امروزه »جش��نواره ی خوارزم��ی« برای همه ی 
كس��انی كه دستی در كار آموزش و پژوهش 
دارند، نامی آشناست، چه این جشنواره 
طی بیش از دو دهه فعالیت خود به 
یك نهاد مؤثر علمی � پژوهشی در 
سطح كشور و حتی جهان تبدیل 
شده است. از آن جا كه بخشی 
از ای��ن جش��نواره را »بخش 
دانش آم��وزی و دوره ه��ای 
تشكیل می دهد،  كاردانی« 
آگاهی دبیران و مدرس��ان، 
دانش آموزان و دانشجویان 
به نظ��ر  ض��روری  آن  از 
می رس��د. در ای��ن گزارش 
این شماره را به معرفی این 
جش��نواره اختص��اص داده و 
مطالبی را در اختیار خوانندگان 
عزیز و همكاران آموزش  وپرورش 
قرار می دهیم. م��ا این اطالعات را 
عمدتاً از پایگاه اطالع رسانی جشنواره 
ب��ه نش��انی www.khwarizmi-IRو نیز 
چند پایگاه دیگر گرفته ایم. طبعاً كس��انی كه 
عالقه مند به دانستن مطالب بیش تری راجع  به این 
موضوع هستند، با مراجعه به پایگاه مذكور و دیگر مراكز 

اطالع رسانی، اقدام خواهند كرد.

ش ر ا گ ز

آشنایی با
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تنظیم كننده : محمد ارشادی فر
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جشنواره ی خوارزمی نام خود را از محمدبن موسی خوارزمی 
ــمندان ریاضی دان ایرانی در عصر  یكی از بزرگ ترین دانش
طالیی تمدن اسالمی گرفته است. این جشنواره از دو بخش 
ــنواره ی جوان خوارزمی و 2. جشنواره ی بین المللی  1. جش
خوارزمی تشكیل می شود که هر یک مقررات و سازوکارهای 

خاص خود را دارد.

جشنوارهیجوانخوارزمی
جشنواره ی جوان خاص افراد زیر 30 سال است و تاکنون 

10 دوره ی آن برگزار شده است. 
ــته های علمی که افراد می توانند از طریق آن ها به این  رش
بخش جشنواره راه یابند، شامل 15 رشته و عبارت است از:

ــیمی، برق )و الكترونیک(،  ریاضی، فیزیک )و نجوم(، ش
ــاورزی،  ــی، کش ــر، مكانیک، عمران، زیست شناس کامپیوت
پزشكی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اسالمی، علوم اجتماعی، 

هنرهای تجسمی، معماری.

روندبرگزاریجشنواره
ــت، طرح ها در آموزش وپرورش منطقه )در تهران و  نخس
شهرهای بزرگ( یا در آموزش وپرورش شهر )در شهرهای 
کوچک( بررسی و از طرح ها دفاع می شود. طرح ها براساس 
ــنواره به دو گروه، یكی »گروه قابل تقدیر در  معیارهای جش
سطح منطقه و دیگری گروه قابل ارائه در سطح استان« تقسیم 

می شود. 
ــتان پس از دفاع به دو گروه  طرح های پذیرفته شده در اس
ــتان« )رتبه های دو و سه استانی(  ــطح اس »قابل تقدیر در س
ــیم می شود. طرح های  ــطح کشور« تقس و »قابل ارائه در س
ــهید رجایی ارسال  ــوری به دانشگاه ش پذیرفته شده ی کش
می گردد که باز، پس از بررسی، به دو دسته تقسیم می شود، 
طرح هایی که به استان ها عودت داده می شود تا برای رتبه ی 
اول استانی تالش کنند و طرح هایی که در سطح کشور قابل 
ــتند. پس از دفاع، این طرح ها بررسی شده و به دو  دفاع هس
گروه برگزیده ی کشوری  )رتبه های یک و دو و سه کشوری( 
و عودت داده شده جهت رتبه ی اول استانی تقسیم می شوند. 
سرانجام در هفته ی پژوهش، در جشنی با حضور معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر آموزش وپرورش و وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری رتبه های برگزیده اعالم و جوایز آن ها اهدا میشود.

تسهیالت
برگزیدگان کشوری جشنواره ی جوان خوارزمی از تسهیالت 

زیر جهت ورود به دانشگاه بهره مند می شوند:
1. ورود به دانشگاه با شرکت در کنكور و کسب حد نصاب 
علمی برابر 85 تا 98 درصد)با توجه به رتبه  و درصد مشارکت( 

نمره ی گزینش آزاد در رشته ی مورد تقاضا.
ــگاه ها و یا مؤسسات و مراکز  2. ورود بدون کنكور به دانش
آموزش عالی در صورت اخذ پذیرش از دانشگاه و یا مؤسسه ی 

آموزش عالی مربوط.

ش ر ا جشنوارهیبینالمللیخوارزمیگ ز
این جشنواره برای مخترعان باالی 30 سال برگزار می شود. 
در این بخش از جشنواره افراد کشورهای دیگر هم حق حضور 

دارند.
در ادامه توجه شما را به سؤال و جواب هایی درباره ی کلیّات 
جشنواره ی خوارزمی جلب می کنیم. شایان ذکر است که این 
سؤال ها از سوی خود جشنواره طرح و پاسخ داده شده است 

که ما آن را با اندك اصالحاتی از نظر شما می گذرانیم.

 اهداف جشنواره ی جوان خوارزمی چیست؟
ـ ارج نهادن به مقام واالی پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و 

فناوران برتر جوان، 
ــتعدادهای جوان در  ــر و حمایت از اس ــایی، تقدی ـ شناس

زمینه های مختلف علمی و فناوری،
ـ فناوری  ـ ایجاد بستری مناسب برای همكاری های علمی 

و توسعه ملی کشور.
 تفاوت »جشنواره ی بین المللی خوارزمی« و »جشنواره ی 

جوان خوارزمی« چیست؟
هر دو جشنواره با هدف شناسایی و معرفی طرح های برتر 
ــعه ای،  در زمینه ی پژوهش های نوین بنیادی، کاربردی، توس
ــنواره ی بین المللی  ــوند. جش اختراع و نوآوری برگزار می ش
در عرصه ی جهانی و با مشارکت فرهیختگان به ویژه اساتید 
دانشگاه ها، پژوهشگران، نوآوران، فناوران و متخصصان داخل 
و خارج کشور و جشنواره ی جوان با مشارکت دانشجویان، 
دانش آموختگان، نوآوران و متخصصان جوان داخل کشور )با 

شرط سنی زیر سی سال( برگزار می شود.
 جش��نواره ی جوان خوارزمی شامل چه بخش هایی 

است؟
ــازمان   ــجویی ـ آزاد )س ــش ، یكی بخش دانش دو بخ
ــران( و دیگری بخش  ــای علمی و صنعتی ای پژوهش ه
ــی )معاونت آموزش و  دانش آموزی و دوره های کاردان

نوآوری وزارت آموزش وپرورش(
 در جشنواره ی جوان خوارزمی، بخش دانشجویی 

و آزاد چه مباحثی تأکید دارد؟
ــجویان و  ــنواره دانش ــن جش ــرکت کنندگان در ای ش
ــن آن ها  ــتند که تا زمان فراخوان س داوطلبان آزادی هس
ــال تمام باشد. به عنوان مثال برای شرکت  حداکثر سی س
ــال جاری( متولدین  ــن دوره ی جشنواره)س در یازدهمی
1357/10/15 به بعد پذیرش می شوند(.ثبت نام به صورت 
الكترونیک بوده و طرح ها پس از بررسی در گروه تخصصی، 
ــی و اسامی برگزیدگان نهایی اعالم  در هیئت داوران بررس
ــجویان و داوطلبان آزاد که متقاضی شرکت  ــود. دانش می ش
ــتند برای دریافت هرگونه اطالعات  ــنواره هس در این جش
ــنواره می توانند به  ــرکت در این جش ــورد نحوه ی ش در م
 http://khwarizmi.irost.org/youngاطالع رسانی پایگاه 

مراجعه کنند.

رشته های علمی كه 
افراد می توانند از 

طریق آن ها بخش 
به این جشنواره راه 

یابند شامل 15 رشته و 
عبارت است از:

ریاضی، فیزیك )و 
نجوم(، شیمی، برق )و 
الكترونیك(، كامپیوتر، 

مكانیك، عمران، 
زیست شناسی، 

كشاورزی، پزشكی، 
زبان و ادبیات فارسی، 

علوم اسالمی، علوم 
اجتماعی، هنرهای 

تجسمی، معماری
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جشنوارهیدانشآموزی

 جشنواره ی بخش دانش آموزی چیست؟
ــنواره دانش آموزان دوره ی  ــرکت کنندگان در این جش ش
متوسطه، پیش دانشگاهی و دوره های کاردانی آموزش وپرورش 
می باشند. کار پذیرش طرح و بررسی های تخصصی زیر نظر 
معاونت آموزش و نوآوری وزارت آموزش وپرورش انجام 
می شود، به این ترتیب که بخشی از داوری اولیه در استان های 
ذیربط و نیز بخشی از دانشگاه شهید رجایی انجام می شود. 
اما داوری نهایی را هیئت داوران که ترکیبی از اعضای داوری 
ــازمان پژوهش های  ــند در س از ه��ر دو وزارتخانه می باش
علمی و صنعتی انجام می دهند. دانش آموزان برای دریافت 
هرگونه اطالعات در مورد نحوه ی شرکت در این جشنواره 
ــی محل تحصیل خود، یا ادارات  می توانند به واحد آموزش
آموزش وپرورش محل سكونت خود مراجعه و یا با شماره ی 

88827776ـ  021 تماس بگیرند.
 ارکان علمی جشنواره ی جوان خوارزمی چه کسانی 

هستند؟
ـ اعضای شورای مرکزی جشنواره، که به استناد آیین نامه ی 
ــا حكم رییس  ــوان خوارزمی ب ــنواره ی ج ــزاری جش برگ
سازمان منصوب می شوند؛ اینان وظیفه ی بررسی و تصویب 
ــای اجرایی را به عهده  ــت ها، اهداف و برنامه ریزی ه سیاس

دارند.
ــان دبیرخانه ی جشنواره ، که به بررسی اولیه ی  ـ کارشناس

پرونده ها می پردازند.
ـ گروه های تخصصی شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 
ــی، افراد متخصص و صاحب نظرانی که با  و مراکز پژوهش

حكم دبیر جشنواره منصوب می شوند.
ـ هیئت داوران  که)دانشمندان و صاحب نظران برجسته ی 
ــتند که با حكم رییس شورای مرکزی، که همان  ایرانی هس
ــت،  ــازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اس رییس س

منصوب می شوند.
 زمینه های علمی مورد پذیرش دبیرخانه چه گروه هایی 

هستند؟
مواد، متالورژی و انرژی های نو، مكانیک، برق و کامپیوتر، 
ــیمیایی، عمران، کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع  صنایع ش
ــكی،  ــت فناوری و علوم پایه پزش و مدیریت فناوری، زیس

معماری و هنر، علوم پایه و فناوری نانو.
 ارزیاب��ی طرح ها براس��اس چ��ه معیارهایی انجام 

می شود؟
ـ میزان نو بودن پژوهش از نظر موضوع یا روش، 

ــل از اجرای  ــادی و اجتماعی حاص ــی، اقتص ـ ارزش فن
طرح،

ــده در طرح از نظر ارتقای  ــای انجام ش ـ ارزش فعالیت ه
علمی، پژوهشی و آموزشی،

ــریاتی که نتایج پژوهش در آن به چاپ رسیده  ـ اعتبار نش
است،

ـ تعداد موارد استناد )Citation( به موضوع پژوهش 
ـ امتیازات طرح نسبت به نمونه های مشابه 

ـ میزان ابتكار در روش ساخت و...
 چه جوایزی به برگزیدگان جشنواره ها اهدا می شود؟

ــوم تعلق  ــه به رتبه های اول تا س ــس و تقدیرنامه ک تندی
می گیرد.

 چه حمایت هایی پس از برگزاری مراسم از برگزیدگان 
به عمل می آید؟

ــهیالت آئین نامه ی نحوه ی  ــتفاده از تس ـ معرفی برای اس
پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دوره های 
آموزش عالی )در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد(،

ــی برگزیدگان به بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت  ـ معرف
تسهیالت از آن بنیاد

ـ معرفی به باشگاه پژوهشگران جوان
ـ معرفی به سایر مراکز علمی و پژوهشی بنا به درخواست 

برگزیده
 اولین دوره ی جش��نواره ی ج��وان خوارزمی در چه 

سالی برگزار شده است؟
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سال 1378 و با حضور پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و 
فناوران جوان کشور.

 آی��ا دارا بودن تأییدیه ی علم��ی طرح، ماکی برای 
پذیرفته شدن طرح است؟

ــت طرح های ارائه شده دارای تأییدیه ی  خیر. اما بهتر اس
ــی و صنعتی ایران و یا  ــازمان پژوهش های علم علمی از س
ــایر مراکز ذی صالح باشند. برای کسب اطالعات بیش تر  س
در مورد حمایت های سازمان و از آن جمله چگونگی فرایند 
طرح های تأییدی که در حوزه ی معاونت توسعه ی فناوری 
ــازمان و توضیحات مندرج در  ــود به سایت س انجام می ش

بخش های مرتبط مراجعه شود.
 آیا فقط ارائه ی تئوری و ایده در گروه تخصصی فنی 

و مهندسی قابل قبول است؟
ــده در زمینه ی فنی و  ــردی ارائه ش ــر. طرح های کارب خی
مهندسی می بایست حداقل دارای یک نمونه ی ساخته شده 
باشند، هم چنین بهتر است کارآیی نمونه ی ساخته شده توسط 

مراجع ذی صالح نیز تأیید شده باشد.
 در کاره��ای گروه��ی نماینده به چه کس��ی گفته 

می شود؟

ــت که مجری اصلی طرح بوده و  ــخصی اس نماینده ش
بیش ترین درصد مشارکت علمی را در فرایند اجرای طرح 
ــخص تا پایان زمان برگزاری  ــته باشد. این ش به عهده داش
ــئول برقراری ارتباط با دبیرخانه ی جشنواره  جشنواره مس

خواهد بود.
 در کاره��ای گروهی، در صورت برگزیده ش��دن 
طرح، چند نفر می توانند از تسهیات برگزیدگان استفاده 

نمایند؟
ــهیالت  ــای گروهی تنها دو نفر می توانند از تس در کاره

برگزیدگان استفاده کنند.
 مهلت ارسال طرح تا چه زمانی است؟

ــوان خوارزمی تا  ــنواره ی ج ــرکت در جش متقاضیان ش
ــال فرصت دارند تا از طریق ثبت نام  پایان خردادماه هر س
ــنواره شرکت کنند. در صورت تمدید  الكترونیک در جش
ــایل ارتباط  ــنواره و یا وس ــایت جش فراخوان از طریق س

جمعی به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
 ج��دول زمان بندی برگ��زاری جش��نواره ی جوان 

خوارزمی دارای چه مراحلی است؟
ــا در ماه های فروردین تا  ــه ی اول. دریافت  طرح ه مرحل
ــت طرح ها در  ــود. )مهلت دریاف خردادماه دریافت می ش

صورت لزوم تا پایان تیرماه تمدید خواهد شد(
مرحله ی دوم. طرح ها در ماه های مرداد، شهریور و مهرماه 

مورد بررسی قرار می گیرد.
ــی طرح ها توسط هیئت داوران در  مرحله ی سوم. بررس

آبان ماه انجام می شود.
ــنواره در هفته ی پژوهش )آذرماه(  مرحله ی نهایی. جش

برگزار می گردد.
 کسانی که طرحش��ان مورد پذیرش قرار نمی گیرد 

چه زمانی مطلع خواهند شد؟
ــنواره  پس از برگزاری مراسم، در دی ماه  دبیرخانه ی جش
ــراح یا طراحان اعالم می کند  ــال نامه ای به ط از طریق ارس
که طرحشان مورد پذیرش قرار نگرفته و تاریخی را جهت 

تحویل مدارك در نامه اعالم می نماید.
 در جش��نواره ی ج��وان خوارزمی آیا ط��راح، در 

جلسات هیئت داوران دفاعیه حضوری دارد؟
خیر. در جلسات داوری نهایی، کارشناس طرح است که 
ــت اطالعات کامل  از طرح دفاع می کند. لذا طراح می بایس
ــناس  ــناد و مدارك تكمیلی را به کارش خود به انضمام اس

طرح ارائه کند.
 آی��ا طراح می تواند مطلع ش��ود که اعضای هیئت 
داوران، ریی��س و اعضای گروه تخصصی چه کس��انی 

هستند؟
ــت داوران، رییس گروه  ــامی کلیه ی اعضای هیئ بلی. اس
ــایت  ــی و اعضای گروه تخصصی، همواره در س تخصص

جشنواره درج می شود.
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م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 

نوشته ی  هرب برادی
ترجمه ی سعید قریشی

بخش سوم

5. ماشین بخار
بي شک ما بیشتر مایلیم که اتوموبیل و هواپیما را جزء مهم ترین 
اختراعات قرن بیستم یا هزاره ي دوم بدانیم، اما باید دانست که 
این ها فقط نمونه هاي تحول یافته و پیش رفته تري از ماشین بخار 
هستند که انرژي حاصل از سوخت را به انرژي مكانیكي تبدیل 

مي کند.
نخستین ماشین هاي بخار از چوب و بعدها از زغال سنگ به 
عنوان سوخت استفاده مي کردند. ماشین هاي بخار، همانند تعدادي 
دیگر از دستاوردهاي دنیاي فناوري، توانستند دنیاي صنعت را 
دگرگون کنند. این اختراع انسان را از زحمت ناشي از زور بازو و 
حیوانات بارکش آزاد کرد و امكان تحقق انقالب صنعتي را فراهم 
ساخت، به طوري که حمل ونقل سریع به وسیله ي لوکوموتیو، 

پس از این اختراع بود که توسعه یافت.
ــیک از اختراعاتي است  ــین بخار یک نمونه ي کالس ماش
ــال 1698 یک  ــد. در س ــه مرحله تكامل یافته ان ــه مرحله ب ک
 (Thomas Savery)مهندس انگلیسي به نام توماس ساوري
ــاخت که با نیروي بخار حاصل از یک دیگ کار  پمپ آبي س
ــراع را دریافت  ــاوري، امتیاز ثبت این اخت ــرد. اگرچه س مي ک
ــود. کار  ــت چندان مفید واقع ش ــي اختراع او نتوانس کرد ول
ــي به نام توماس نیوکامن  ــیله ي یک آهنگر انگلیس  او به وس
ــال  ــد و نیوکامن در س (Thomas Newcomen) تعقیب ش
1712 ماشین بخاري پیش رفته تر از ماشین بخار ساوري ساخت 
و از آن براي پمپ کردن آب از داخل معادن زغال سنگ به بیرون 
استفاده کرد. با همه ي این ها امروز مردم جهان نام جیمز وات، 
مهندس اسكاتلندي را به عنوان مخترع ماشین بخار مي شناسند.؛ 
زیرا اختراع وات که در سال 1769 به ثبت رسید از نمونه هاي 

ساخته شده ي قبلي بسیار کارآمدتر بود.
امتیاز عمده ي ماشین بخار وات این بود که براي خنک کردن 
بخار فشرده، مخزن خنک کننده ي جداگانه اي داشت. وات با اضافه 
کردن ابزارهایي براي روغن کاري و عایق سازي، اختراع خود را 
ارتقا بخشید. او همچنین سیستم دنده اي را طراحي کرد که به 
وسیله ي آن حرکت رفت و برگشتي پیستون، به حرکت دوراني 
تبدیل مي شد که این نوع حرکت براي راه اندازي ماشین آالت 

بسیار مفیدتر است.
ماشین وات کارخانه ها را از وابستگي به انرژي آب رها کرد و 

براي جوامعي که داراي منابع زغال سنگ بودند منفعت فراواني به 
بار آورد. از جمله، منابع عظیم زغال سنگ بریتانیا به عنوان عامل 
توسعه ي استعمار انگلیس در قرون 18 و 19 به کار گرفته شد. 
مثالً ساخت قطارهاي راه آهن که با ماشین بخار کار مي کرد نقش 
مهمي در صنعتي شدن کشورهاي اروپایي و توسعه ي تجارت 
ایفا کرد و در غربي شدن سمت و سوي توسعه ي ایاالت متحده 
ــوز و  ــت. امروزه موتورهاي درون س آمریكا نقش حیاتي داش
موتورهاي الكتریكي مي توانند بسیاري از کارهایي را که قبالً به 
وسیله ي ماشین بخار انجام مي شد، انجام دهند. با این حال، همین 

ماشین ها هم بر دوش ماشین بخار ایستاده اند.

6. نیروي برق
چهره ي دنیاي مدرن حاصل نیروي برق یا الكتریسیته 
است. شاید کسي ادعا کند که مي توان هر یک از وسایل 
ــتم  ــروزي را به عنوان اختراعات مهم قرن بیس برقي ام
ــنایي که از اواخر قرن  قلمداد کرد؛ خصوصًا المپ روش
نوزدهم تاریكي شب را برطرف ساخت و زندگي انسان 
ــیاري را فراهم  را متحول کرد و زمینه ي فعالیت هاي بس
ــیله ي دیگر، از  ــنایي و هزاران وس نمود. اما المپ روش
ــتگاه هاي  ــون و رادیو پخش گرفته تا لیزر و دس تلویزی
ــتند ساخته شوند  کمكي قلب و ریه، همگي وقتي توانس
که »نیروي برق« تولید شد. این واقعیتي آشكار است که 
ــایل برقي به تنهایي نتوانست آن قدر در  هیچ یک از وس
ــتم هاي تولید و توزیع  تغییر جهان تأثیر بگذارد که سیس

نیروي برق توانست.
در حقیقت، اگرچه توماس ادیس��ون به خاطر اختراع 
ــیار یافته است اما شاید  المپ هاي روشنایي شهرت بس
مهم ترین میراث او پایه گذاري  صنعت تولید  الكتریسته  
باشد. او بود که در سال 1882 در شهر نیویورك نخستین 

نیروگاه تولید برق آمریكا را تأسیس کرد.
ــل قرن هفدهم  ــیته از اوای ــه  درباره ي الكتریس مطالع
میالدي شروع شد. در اواسط قرن هجدهم میالدي یک 
سیاستمدار و دانشمند آمریكایي به نام بنیامین فرانکلین 
ــیته  ــني براي نمایش آزمایش هاي خود با الكتریس جش
ــرق تنها به کمک  ــن دوران نیروي ب ــزار کرد. در ای برگ

ماشین هاي 
بخار، همانند 
تعدادي دیگر 
از دستاوردهاي 
دنیاي فناوري، 
توانستند دنیاي 
صنعت را 
دگرگون كنند. 
این اختراع 
انسان را از 
زحمت ناشي 
از زور بازو و 
حیوانات باركش 
آزاد كرد و 
امكان تحقق 
انقالب صنعتي را 
فراهم ساخت

جیمز وات

ب ا ز خ و ا ن ی
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ــد. به  ــاي اولیه و در مقیاس محدود تولید مي ش باتري ه
ــروع به کار  عنوان مثال، تلگراف که در دهه ي 1840 ش
ــرد. یكي از ابداعاتي  ــرد، از نیروي باتري تغذیه مي ک ک
ــترده را فراهم  که امكان تولید نیروي برق در مقیاس گس
ــت حرکت مكانیكي را  ــاخت دینام بود که مي توانس س
ــف  ــاس کش به نیروي الكتریكي تبدیل کند. دینام براس
سال 1831 مایکل فارادي دانشمند انگلیسي کار مي کند. 
فارادي دریافت که حرکت کردن یک سیم پیچ در داخل 
ــش جریان برق در  ــي موجب پیدای یک میدان مغناطیس
ــیم پیچ مي شود، و همین یافته ي علمي سبب شد که بتوان  س
ــیته  ــروي بخار که محور دینام را مي چرخاند، الكتریس از نی
تولید کرد. پس از تولید الكتریسیته، براي رساندن آن به مراکز 
مصرف، یعني خانه ها، ادارات و کارخانه ها به کابل ها، سیم ها 
ــد. دسترسي به نیروي  ــفورماتورها احساس نیاز ش و ترانس
ــطح  ــیته ي ارزان و مطمئن با زدن فقط یک کلید، س الكتریس
ــر را در اکثر نقاط جهان باال برده است. براي آن که  زندگي بش
اهمیت نیروي الكتریسیته را در زندگي امروز بهتر درك کنید 
تصور کنید وقتي در اثر طوفان برق قطع شود چه وضعي پیش 
مي آید؛ مردم در تاریكي به دنبال چراغ قوه و شمع مي گردند، 
وسایل برقي مانند تلویزیون و کامپیوتر از کار مي افتند، غذا در 
یخچال ها روبه فاسد شدن مي گذارد و زندگي عادي دچار وقفه 

مي شود. اما همین که برق مي آید، زندگي دوباره آغاز مي شود.

7. تلگراف
در بیشتر طول تاریخ بشر، قاصدان عمده ترین وسیله ي 
انتقال پیام به جاهاي دور دست بوده اند.» دُوی ماراتون«  در 
ــابقات قهرماني امروزي، یادآور دوراني است در یونان  مس

قدیم، که یک قاصد مسافتي حدود 42 کیلومتر را دوید تا 
ــاند. بنا به گفته ي  خبر پیروزي یک مبارزه ي بزرگ را برس
ــانه ها آن قاصد پس از رساندن آن خبر خوش افتاد و  افس

مرد! 
پس از اسب ها، اولین بار ماشین هاي بخار بودند که زمان 
رسیدن پیغام به مقصد را کوتاه کردند، اما این ها فقط جنبه ي 
ــتند؛ و تنها، وقتي  ــع موجود را داش ــي به وض بهبود بخش
ــاس  ــد. اس تلگراف به میدان آمد چهره ي جهان عوض ش
عملكرد تلگراف مطلب ساده اي است: پالس هاي الكتریكي 
از طریق زدن ضربه بر روي دکمه هایي، به داخل سیم هاي 
ــوند، آن گاه در مقصد، این پالس ها یک  رابط ارسال مي ش
میدان مغناطیسي به وجود مي آورند که سبب مي شود نوك 
یک سوزن سوراخ هایي را روي یک نوار کاغذي ایجاد و یا 
صداي تّقه ي قابل شنیدني را تولید کند. وقتي این پالس ها 
با کدبندي خاصي ارسال شوند مي توانند پیامي را به فواصل 
ــابهي  ــتند و در مقصد همان پیام با کدبندي مش دور بفرس
دریافت شود. در دهه هاي 1830 و 1840 میالدي نمونه هاي 
متعددي از تلگراف توسط افراد مختلف ساخته شد. با این 
ــال 1843 یک نقاش و مجسمه ساز آمریكایي به  همه در س
نام ساموئل اف.ب.مورس (Samuel F.B.Morse) دولت 
آمریكا را متقاعد کرد که حاضر است یک خط تلگراف بین 
واشینگتین و بالتیمور بكشد. مورس همچنین سیستمي از 
عالئم خط و نقطه را براي خواندن پیام هاي تلگرافي ابداع 
کرد که امروزه به نام خود او الفباي مورس نامیده مي شود. 
پس از آن که در سال 1844 خط تلگراف بین واشینگتن و 
ــد مورس به دست خود اولین پیام را به  بالتیمور تكمیل ش
ــته است«. از همان  این عبارت تایپ کرد: »آن چه خدا نوش
زمان که بالفاصله این پیغام به صورت هم زمان در فاصله ي 
60 کیلومتري دریافت شد »انقالب ارتباطات از راه دور« در 

جهان آغاز گردید.
ــدند که الفباي  اپراتورهاي تلگراف به زودي متوجه ش
ــتفاده از نوار کاغذي هم از  خط و نقطه ي مورس بدون اس
طریق گوش قابل تشخیص است و لذا نوار کاغذي منسوخ 
ــال بعد، الکس��اندر گراهام بل  ــد. کمي بیش از 30 س ش
ایده ي ساخت تلفن به ذهنش رسید. همان وسیله اي که در 
دنیاي مدرن امروز جنبه ي همگاني پیدا کرده است. در طي 
ــالي که از آن زمان گذشت، پیش رفت هاي متعددي  صد س
صورت گرفت و وسایل 
ارتباطي سریعي ساخته 
ــي از آن ها  ــد که یك ش
ــا  ــت. ام ــت اس اینترن
ــراف دنیا  ــراع تلگ اخت
ــان چنان به هم  را ناگه
ــرد که هیچ  ــک ک نزدی
نتوانست  دیگري  چیز 

به پاي آن برسد.
ساموئل مورس

توماس ادیسون

مایکل فارادی

اگرچه توماس 
ادیسون به 

خاطر اختراع 
المپ هاي 

روشنایي شهرت 
بسیار یافته 

است اما شاید 
مهم ترین میراث 

او پایه گذاري 
صنعت تولید 

الكتریسته باشد

یكي از ابداعاتي 
كه امكان تولید 
نیروي برق در 

مقیاس گسترده 
را فراهم ساخت 

دینام بود كه 
مي توانست 

حركت مكانیكي 
را به نیروي 

الكتریكي تبدیل 
كند. دینام 

براساس كشف 
سال 1831 مایكل 
فارادي دانشمند 

انگلیسي كار 
مي كند
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اشاره 
دكتر علی اكبر شعاری نژاد از استادان مجّرب تعلیم و تربیت در ایران و 
شخصیتی است كه سراسر دوران خدمت خود و سال های پس از آن را به 
كار و فعالیت در این حوزه گذرانده اس��ت. بخش اول 88 سخن از استاد 
را در ش��ماره ی قبل خواندید و اکنون بخش دیگری از آن را می خوانید. 
همان طور که در ش��ماره ی قبل توضیح دادیم، دکتر شعاری نژاد خود بر 

نوشتن  »آموزش � پرورش«  به همین شکل که می بینید تأکید دارد.

88 سخن
درباب واقعیت های 
آموزش � پرورش
دكتر علی اكبر شعاری نژاد

ــالمت همه  ــرورش، تنها س ــوزش ـ پ 36. در آم
ــانیت مطرح  ــان و انس ــه ی حیات آدمی، و انس جانب
ــیار اساسی که رضایت  ــت؛ همراه با این باور بس اس
ــر به رضایت خداوند متعال بستگی دارد؛ و  افراد بش

محور رضایت خداوند، فرایند »تقوا« است.

37. آموزشـ  پرورش، مدرسه را از جمله ابزارها 
ــروری تعیین کننده ی چگونگی عمل کرد  و عوامل ض

خودش می داند، اما نه تنها عامل تعیین کننده.

ــد نو  ــرورش، همواره می کوش ــوزش ـ پ 38. آم
ــویق و تقویت کند، به رشد و  ــد، نوآوری را تش باش
ــهروندان کمک  ــكوفایی همه ی ش ــترش خودش گس
ــت عزت نفس و  ــكوفایی را در جه ــد، این خودش کن
بالندگی، راهنمایی کند؛ و بر این باور است که همه ی 
ــكوفا باشند به شرط این  شهروندان می توانند خودش
که در محیط مساعد و محرك و مشوق قرار بگیرند.

ــود را کامل و  ــوزش ـ پرورش، هرگز خ 39. آم

ــت که به  ــد لكن هدف مهمش این اس ــی نمی دان کاف
ــناختی مطلوب  ــا به کمال روان ش ــردم کمک کند ت م

برسند.

ــت، اما از  40. آموزش ـ پرورش، قناعت بردار نیس
هرگونه اسراف نیز پرهیز کند.

ــاد  ــت بلكه ارش 41. آموزش ـ پرورش، تبلیغ نیس
همه جانبه ی همه ی افراد بشر است.

ــت  42. آموزش ـ پرورش، همزمان هم متغیر اس
ــرایط  ــر دهنده ی رفتار و ش ــم تغییردهنده: تغیی و ه

یادگیری.

ــبد یادگیری  ــوزشـ  پرورش، محتوای س 43. آم
ــه این معنا که  ــی تلقی می کند نه تفكیكی. ب را ترکیب
ــتن،  یادگیرِی چگونه آموختن، یادگیرِی چگونه زیس
ــردن آموخته ها، و یادگیرِی  ــرِی چگونه به کارب یادگی

همزیستی را درهم می داند نه جدای از هم.

ت ی  ب  ر  ت  و   م  ی  ل  ع  ت 
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ــری و آموزش زبان  ــوزش ـ پرورش، یادگی 44. آم
گفتاری و نوشتاری را محور اساسی خودش می داند.

ــلم همه ی  45. آموزشـ  پرورش، انتقاد را حق مس
ــهروندان می داند و حتی گاهی آن را وظیفه ی انسانی  ش
ــانه های  ــرا فرایند انتقاد از نش ــگان تلقی می کند. زی هم
ــه افراد و جامعه  ــد و تكامل، بیداری، رغبت ب بارز رش
ــان، و بلوغ فكری و عاطفی می داند. انتقاد منطقی  و جه
ــود که هرکس وظیفه اش را به درستی انجام  سبب می ش
ــت یابد. چون حق  دهد تا به حق یا حقوق خودش دس
و وظیفه، دو روی یک سكه اند. هم چنین، انتقاد، موجب 
رشد و گسترش عدالت در جامعه می شود، که بدون آن، 
هیچ گونه صلحی، پایدار نخواهد بود. آموزش ـ پرورش 
ــت و عدالت پرور؛ به این معنا که  طبعًا عدالت محور اس
باید به همه ی شهروندان فرصت داد تا به خودشكوفایی 

برسند.

ــت و  46. آموزش ـ پرورش، خاّلق و خالقیت اس
خاّلق پرور، نه مقلد و پیروساز.

ــت و نشاط انگیز؛  ــاد اس 47. آموزش ـ پرورش، ش
چون س��امت و شادی را از ش��رایط اساسی و تعیین 
ــاد،  کنن��ده ی یادگیری و آم��وزش می داند: خانه ی ش

مدرسه ی شاد، کالس شاد، جامعه و جهان شاد.

48. آموزش ـ پرورش، یادگیری مدیران و معلمان 
و پدر و مادرها را مقدم بر یادگیری کودکان و نوجوانان 
ــط معلماِن خوب تربیت  ــد و به آن  می پردازد. فق می دان

شده می توانند خوب تربیت کنند. 

ــتان زندگی و فرهنگ  49. آموزش ـ پرورش، داس
بشر است.

50. آموزش ـ پرورش، همه ی افراد بشر را شبكه ای 
ــت یا همانند  ــت که دس تلقی می کند همچون پنج انگش

تور و تار عنكبوت.

ــت و مرّوج و  ــوزش ـ پرورش، آزادمنش اس 51. آم
مشّوق آزادمنشی در همه ی مردم.

52. آموزش ـ پرورش، مددیار است و مددجو.

53. آموزش ـ پرورش، معلم را تنها مسئول تربیت 
نمی داند.

ــوق مفاهیم و  54. آموزش ـ پرورش، مروج و مش

معانی این ابیات سعدی است که: 
پیكرند یــک  اعــضــای  آدم  ــی  ــن ب
گوهرند ــک  ی ز  ــش  ــن ــری آف در  ــه  ک
روزگـــار آورد  درد  ــه  ب عــضــوی  چــو 
ـــرار ق ــد  ــان ــم ن را  ــا  ــوه ــض ع دگــــر 

ــرام و اعتماد متقابل  ــوزش ـ پرورش، احت 55. آم
ــودش می داند  ــراط مهم موفقیت خ ــان مردم را از ش می
ــد آغاز می کند و ادامه  ــاس همین فراین و کارش را براس

می دهد.

و  ــت  اس ــئله یاب  مس ــرورش،  پ ـ  ــوزش  آم  .56
ــائل: مسائل واقعی روز  ــاز؛ و راهنمای حل مس مسئله س

زندگی همگان.

ــت  ــه رعیت پرور اس ــرورش، ن ــوزش ـ پ 57. آم
ــت: آزاد در  ــان آزادپرور اس ــه ارباب پرور. بلكه انس و ن
ــیدن، آزاد در تصمیم گیری، آزاد در انتخاب، آزاد  اندیش
ــتن، آزاد در خوراك و  ــتن و کجا زیس ــه زیس در چگون
پوشاك، و... بدون این که آزادی یک فرد یا یک گروه، به 

آزادی افراد یا گروه های دیگر لطمه بزند.

ــای فردی مردم  ــوزش ـ پرورش، تفاوت ه 58. آم
ــت که هر دو،  ــی می کند و بر این باور اس ــّدی تلق را ج
ــت و آمادگی خاص خود را دارد، و در محدوده ی  ظرفی

همان ظرفیت تغییر پیدا می کند.

59. آموزش ـ پرورش، یادگیری را فرایند شخصی 
ــئول عهد ه ی چند و چون  می داند و خود یادگیرنده، مس

یادگیری خودش است.

ــه را محرك و  ــوزش ـ پرورش، فكر و اندیش 60. آم
ــال و رفتار می داند. به عبارت دیگر،  جهت دهنده ی اعم
ــت که اعمال هر شخص، تجلی گاه افكار  بر این باور اس

و پندارهای اوست.

ــوزشـ  پرورش، خصوصًا معاصر، بر این باور  61. آم
ــت که تربیت باید همان اندازه که به عقل می پردازد،  اس
به دل آدمی یعنی احساسات و عواطف او بپردازد. چون 
ــدار و گفتار و  ــن کننده ی چگونگی پن ــًا دل ها تعیی غالب
ــان می شوند تا مغزها و دست ها. انسان امروز  کردار انس
به ترتی��ب دل )عواطف( بیش تر نی��از دارد تا تربیت 

مغز و دست.

62. آموزشـ  پرورش، مشاهداتش را مهم تلقی می کند، 
و گاهی آن ها را »حقایق« (facts) تربیتی می خواند.

ادامه دارد



24
ــومـ  آذر ماه1388 شماره ی س

ــت که در زمینه ی  ــتوود، ستاره ی بازیگری اس کلینت ایس
کارگردانی هم موفق بوده است و برای فیلم های »نابخشوده« 
)1992( و »عزیز میلیون دالری« )2004( جایزه ی اسكار بهترین 
فیلم و کارگردانی را به دست آورده است. »رودخانه ی مرموز« 
ــیمای جمهوری اسالمی ایران به نمایش درآمده  هم، که از س
است، برای شان پن و تیم رابینز اسكارِ بازیگری نقش اول و 
ــی از آثار درخور توجه  ــش مكمل را به ارمغان آورد و یك نق

ایستوود است.

طرحداستانی
در محله ای مجاور رودخانه ی بوستون، سه نوجوان 11 ساله 
ـ که در فیلم دِیو نامیده می شود ـ  به نام های جیمی، شان و دیوید 
با هم بازی می کنند. نظرشان به قسمتی از پیاده رو جلب می شود 
که تازه سیمان شده وهنوز تَر است. تصمیم می گیرند نامشان را 
روی سیمان بنویسند تا برای همیشه بماند. جیمی و شان این 
کار را می کنند، اما وقتی دِیو دارد نام خود را می نویسد، ماشینی 
ــن آمرانه اش او را پلیس جلوه  ــد و مردی که لح از راه می رس
می دهد، بچه ها را برای این کارشان دعوا می کند. او محل زندگی 
آن ها را می پرسد و وقتی متوجه می شود محل زندگی دیو کمی 
دورتر است، او را سوار ماشین می کند تا نزد والدینش ببرد و 
ــكایتش را بكند. پیرمردی هم داخل ماشین است. به زودی  ش

ـــــــــــی ـــــــــــرف ـــــــــــع م
)Mystic River( رودخانه ی مرموز

بازیگران: شان پن، تیم رابینز، کوین بیكن
کارگردان: کلینت ایستوود

محصول 2003، آمریكا

معلوم می شود آن ها نه پلیس، که دزدند و قصد آزار دیو را دارند. 
آن ها دیو را چهار روز در یک زیرزمین، در نقطه ای دورافتاده، 

حبس می کنند، تا این که دیو در فرصتی فرار می کند.
ــت قدیم،  ــه دوس ــال از این ماجرا می گذرد و آن س 25 س
ــتی چندانی با یكدیگر ندارند. شان پلیس شده و  دیگر دوس
ازدواج کرده و چشم انتظار فرزند است؛ البته به دلیل اختالفات 
پیش آمده، همسرش او را ترك کرده و اگرچه هر از گاه به شان 
زنگ می زند، اما صحبت نمی کند و تلفن را قطع می کند. »دیو« 
هم با زنی به نام سلس��ت ازدواج کرده و پسر کوچكی به نام 
مایکل دارد. او بعد از آن حادثه ی دوران نوجوانی، شخصیتی 
متزلزل و منزوی پیدا کرده و گاه خاطرات کابوس وارِ آن ماجرا 
ــالگی ازدواج کرده و از  رهایش نمی کند. جیمی در هجده س
آن ازدواج دختری به نام کاترین دارد. جیمی نیز همسرش را 
ــت داده و اکنون با همسر دومش، آنابت  در اثر بیماری از دس
)دخترخاله ی سلست(، و دو دختر کوچكش و کاترین )که 19 

سال دارد( زندگی می کند.
یک شب دیو در کافه نشسته است که)کاترین(دختر جیمی 
و دو نفر از دوستانش هم به آن جا می آیند. آن شب دیو نیمه های 
ــش پاره و خونین و  ــب به خانه می آید، در حالی که لباس ش
دستش زخمی است. همسرش، سلست، علت این وضعیت 
را می پرسد. دیو می گوید یک ولگرد که قصد اخاذی داشته به 
ــراغش آمده و او ولگرد را چنان زده است که احتماالً او را  س

کشته است.
فردا، شان )که اکنون پلیس است( و همكارانش متوجه قتل 
ــوند. تحقیقات شروع می شود.  ـ می ش ـ دختر جیمی  کاترین 
جیمی که با مرگ دخترش، کاترین به شدت به هم ریخته است، 
به چند دوست خالفكارش می گوید خود تحقیقاتشان را شروع 
کنند تا شاید قبل از پلیس قاتل را پیدا کنند و از او انتقام بگیرند.

اولین کسی که پلیس به او شک می کند شخصی به نام برندن 
هریس است، چون معلوم شده کاترین و برندن قصد داشته اند 
با هم به الس وِگاس فرار کنند. برندن که از شنیدن خبر مرگ 
کاترین متأثر شده، می گوید عاشق کاترین بوده و تصمیم داشتند 
در الس وگاس با هم ازدواج کنند. قصد فرارشان هم به این دلیل 
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بوده که جیمی، پدر کاترین، از خانواده ی هریس متنفر بوده و به 
این ازدواج رضایت نمی داده است.

برندن با برادر نوجوان خود )که کر و الل است( و مادرش 
ــتش، جان،  زندگی می کند. برادر برندن را یكی دو بار با دوس
می بینیم. ظاهراً پدر برندن، ری هریس، سال هاست آن ها را ترك 
ــه ماهانه 500 دالر به عنوان مستمری برایشان  کرده، اما همیش

می فرستد.
شان در ادامه ی تحقیقاتش به سراغ دیو می رود، چرا که او 
ــب در کافه بوده است. دست زخمی دیو توجه شان  هم آن ش
ــتیار شان که ماشین دیو را می دزدد تا آن  را جلب می کند. دس
ــی کند در صندلی راننده و صندوق عقب نشانه های  را وارس
ــد، اما نمی تواند دیو را محكوم کند، چون معلوم  خون می بین
ــود که خوِن صندلی راننده متعلق به خود دیو است، و  می ش
دیو مسئولیت خون صندوق عقب را هم به دلیل دزدیده شدن 

ماشین نمی پذیرد.
شان در تحقیقاتش متوجه می شود که جیمی و ری هریس 
16 سال پیش در یک سرقت شرکت کرده بوده اند و ری جیمی 
را لو داده و او 2 سال به زندان رفته است؛ و بعد، وقتی جیمی 
ــده، کمی بعد ری ناپدید شده است. هم چنین  از زندان آزاد ش
ــود گلوله ای که کاترین با آن کشته شده، از همان  معلوم می ش
اسلحه ای شلیک شده که ری در سرقت 16 سال پیش، از آن 
ــتفاده کرده بود. این اطالعات باعث می شود شان دوباره به  اس
برندن شک کرده و او را احضار کند. شان ماجرای کشته شدن 
ــلحه ی ری را مي گوید و می پرسد آن ها از کجا  کاترین با اس
مطمئن اند که پدرشان، ری، زنده است؟ برندن مستمری ماهانه 
را دلیل می آورد. شان می پرسد از کجا معلوم که فرستنده ی پول 
پدرشان باشد؟ برندن می گوید جز پدر، چه کسی حاضر است 

ماهی 500 دالر بفرستد؟
ــد،  ــود و به محض آن که به خانه می رس برندن آزاد می ش
ــلحه ی کمری پدرش را از مخفیگاهش بیرون می آورد و  اس

منتظر برادر کر و اللش می شود.
ــت که در روزهای گذشته هیچ خبری از  از سویی، سلس
یافتن جنازه ی یک ولگرد در روزنامه ها ندیده، و به حرکات و 

رفتارهای شوهرش دیو مشكوك شده، پیش جیمی می رود و 
با تعریف کردن ماجرای دیر آمدن دیو به خانه و سر و وضع او 
در شبی که کاترین به قتل رسیده، می گوید به گمانش دیو قاتل 
کاترین است. جیمی با دوستان خالفكارش دیو را به کافه ی 
ــار رودخانه از او می خواهند  ــار رودخانه می برند، و در کن کن
اعتراف کند که قاتِل کاترین است. دیو می گوید آن شب یک 
کودك آزار را دیده بود و با فراری دادن کودك، مرد کودك آزار 
را کشته است. جیمی باور نمی کند و به دیو می گوید فقط در 
صورت اعتراف به قتل کاترین، اجازه می دهم زنده بمانی، دیو 
ناچار به قتل اعتراف می کند، با این حال، جیمی او را می کشد تا 
همانند ری هریس جسدش را داخل رودخانه بیندازد و به قول 

خودش گناهانشان را داخل این رودخانه دفن کند.
از طرف دیگر، برادر برندن و دوستش، جان، به خانه می روند 
و برندن از آن ها می خواهد ماجرای به قتل رساندن کاترین را 
ــب برای بازی  ــف کنند. آن ها اعتراف می کنند که آن ش تعری
ــلحه ی پدر را برداشته بودند و با شلیک گلوله، فقط قصد  اس
ترساندن کاترین را داشته اند، اما فرار او موجب شده او را بكشند 
ــان )پلیس( در آخرین لحظه می رسد و  تا آن ها را لو ندهد. ش

پسربچه ها را دستگیر می کند.
ــان پیش جیمی می رود. او می گوید قاتلین  صبح فردا، ش
ــد مردی را که سابقه ی  ــده اند و هم چنین جس کاترین پیدا ش
کودك آزاری داشته پیدا کرده اند. جیمی که با حسرت متوجه 

كلینت ایستوود،  در 
»رودخانه ی مرموز« 

درضمن روایت 
قصه ای معمایی 

و پرتعلیق، دنیای 
حساس كودكی 

و نوجوانی و تأثیر 
آسیب های اجتماعی 

بر آن را هدف 
می گیرد
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می شود دیو را اشتباهی کشته است، به شان می گوید کاش کمی 
سریع تر بودی! شان که می فهمد دیر شده و جیمی دیو را کشته 
است، می گوید آیا می خواهی از این به بعد برای خانواده ی او 

هم ماهی 500 دالر بفرستی؟

بررسیفیلمرودخانهیمرموز
ــتوود در »رودخانه ی مرموز« درضمن روایت  کلینت ایس
قصه ای معمایی و پرتعلیق، دنیای حساس کودکی و نوجوانی و 

تأثیر آسیب های اجتماعی بر آن را هدف می گیرد.
در خانواده هایی که در فیلم به تصویر درآمده، بیش از همه، 

ــم می آید و از آن جا که این خانواده ها  جایگاه فرزندان به چش
اغلب آسیب دیده و پرمسئله اند، فرزندان هم جایگاه سست و 
آینده ی مبهمی دارند. بگذارید به این خانواده ها نگاهی دقیق تر 
بیندازیم. در ابتدا به نظر می رسد جیمی خانواده ی خوبی دارد. 
ــوند تا برای جشن تكلیف دختر  ــرش آماده می ش او و همس
کوچكشان به کلیسا بروند. اما بحران شروع می شود: کاترین 
ــود و به زودی ماجرای قتلش برمال می شود. با این  گم می ش
ــلماً مرگ کاترین موجب از هم پاشیدن خانواده ی  وجود مس
جیمی نیست، چرا که کاترین اگر نمرده بود هم، قصد داشت 
بی خبر خانواده را ترك کند. در آخرین صحنه های فیلم، آنابت به 
همسرش جیمی )که از کشته شدن اشتباهی دیو ناراحت است( 
دلداری می دهد و می گوید به دخترانشان گفته پدرشان آن قدر 
آن ها را دوست دارد که حاضر است برایشان هر کاری بكند، 
و چون این گونه است، پس او هر کاری بكند درست است. او 
به جیمی می گوید: تو سلطانی! اما این حرف های دلگرم کننده، 
علی رغِم ظاهر امر، نشانگر به ثبات رسیدن دوباره ی خانواده 
بعد از مرگ کاترین نیست، چرا که هم شرمساری قتل اشتباه 
دیو دست از سر جیمی برنمی دارد، و هم شان به این قضیه، که 
ــت، پی برده است و می توان  جیمی قاتل دیو و ری هریس اس
ــه زودی او را از خانواده دور و راهی زندان  پیش بینی کرد که ب
می کند )در کارناوال پایان فیلم، شان دستش را به شكل اسلحه 
درمی آورد و به طرف جیمی شلیک می کند، درحالی که جیمی 
هیچ دفاعی ندارد(. زندگی جیمی با همسر اولش )مادر کاترین( 
هم وضعیت تقریباً مشابهی داشته. جیمی به زندان افتاده بود، 
ــت و پنجه نرم  ــرش با بیماری و مرگ دس درحالی که همس

می کرد، و کاترین کوچولو تنها مانده بود.
خانواده ی دیو هم پیش از مرِگ دیو از هم می پاشد. دیو که 
ــخصیت واقعی خود را در همان کودکی از دست داده و به  ش
فردی ترسو و کابوس زده تبدیل شده، سعی می کند همواره پسر 
ــه همراهی و از او مراقبت کند.اما مظنون  خود را در راه مدرس
ــت به او در ماجرای قتل کاترین و شدت گرفتن  شدن سلس
ــوب درونی دیوید پس از به قتل رساندن مرد کودك آزار،  آش
باعث بی ثبات تر شدن شخصیت او می شود. درنتیجه سلست 
هم که از رفتارهای دیو هراسان شده است باالخره او را ترك 
می کند. وقتی جیمی و یارانش دیو را دوره کرده اند تا دقایقی بعد 
بكشند، دیو اشاره می کند که دوست دارد نزد همسرش باشد، 
غافل از آن که همسرش او را ترك کرده است. در نوجوانی، دیو 
برخالف دو دوست دیگرش نام خود را روی سیمان خیابان 
کامل نكرده است که بچه دزدها از راه می رسند. این نوشته های 
کف خیابان و نامِ ناتمامِ دیو که چندبار در فیلم به آن ارجاع داده 
می شود، استعاره ی خوبی از زندگی ناتمام دیو نیز هست: هم 
مرگ زودهنگام او، و هم تباه شدن شخصیتش در نوجوانی. با 
مرگ دیو، پسرش مایكل هم تنها می شود. در صحنه ی کارناوال 
ــت مایكل را که به همراه بچه های دیگر در میان  پایانی، سلس
کارناوال است صدا می زند، اما او تنها نگاهی سرد به مادرش 

می اندازد.
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ری هریس هم توسط جیمی کشته می شود و همسر باردارش 
ــال  ــک )برندن( تنها می ماند. جیمی با ارس ــا فرزندی کوچ ب
مستمری، می خواهد جای خالی ری را پر کند، اما خانواده ی 
ری او را مردی بی عاطفه می دانند که ترکشان کرده و به دنبال کار 
خود رفته است. در مكالمه ی برندن با پلیس، مادر او تازه متوجه 
می شود که پسرش قصد فرار از خانه را داشته است. بنابراین در 
سؤاالت بعدی پلیس کوششی برای تبرئه ی فرزندش نمی کند. 
فاجعه ی اصلی قصه )قتل کاترین( هم توسط فرزند دوم این 

خانواده و دوستش اتفاق می افتد.
همسر شان نیز، از ابتدای قصه او را ترك کرده و شان حتی 
ــان و همسرش هردو  نام فرزند خود را نمی داند. به هر رو ش
اظهار پشیمانی می کنند و خانواده ی شان دوباره شكل می گیرد. 
برعكس دیگر خانواده های فیلم که از ثبات به بی ثباتی رسیده 
ــیده ی شان در آخر دوباره سامان  بودند، خانواده ی از هم پاش
می یابد. این می تواند نشانگر مژده و امیدی درباره ی آینده باشد 
که فیلمساز به تماشاگر می دهد، اما شاید درضمن این قضیه، با 
توجه به همه ی اتفاقات فیلم و سرنوشت همه ی کودکان آن، 
ــیم: آینده ی نوزاد شان چه خواهد بود؟  لحظه ای از خود بپرس
ظرافت فیلم که فرزند شان را یک نوزاد انتخاب کرده، که هنوز 
وارد بازی های جامعه نشده، با این همه، پیش پیش با از دست 
ــن  دادن موقت پدر، یک بار زخم آن را خورده، در این جا روش

می شود.
ابتدا باور این که قتل فجیع کاترین کار دو نوجوان باشد قدری 
سخت است. اما وقتی روابط مغشوش، خانواده های گسسته 
و بزهكاری شخصیت های قصه را واشكافی می کنیم، بالیدن 
بچه هایی در دِل این روابط که بتوانند دست به آن کار هول آور 
ــود. در اواخر فیلم، وقتی جیمی دیو را  بزنند قابل درك می ش
کشته و شان قاتلین را دستگیر کرده است شان به دیدار جیمی 
ــقت بار  می آید و جمالتی می گوید که به خوبی وضعیت مش
ــخصیت های فیلم، از کودك تا  خودشان )و چه بسا دیگر ش
بزرگ سال( را ترسیم می کند. او می گوید: »در واقعیت ما هنوز 
همان پسران 11 ساله ایم که در زیرزمین حبس شده ایم؛ با این 
خیال که زندگی مان چه می شد اگر فرار کرده بودیم.« درواقع 
ــار رنج آور  ــان، جیمی، قاتلین کاترین و دیگران هم از فش ش

آسیب های اجتماعی مصون نبوده اند.
اساسی ترین مضمون فیلم هشدار نسبت به حک شدن آثار 
ــیب های اجتماعی بر روح و روان افراد، خصوصاً کودکان  آس
ــیار اتفاقاتی که در ظاهر کوچک می نماید، اما  است. چه بس
تأثیراتی همیشگی بر زندگی و شخصیت انسان دارد. مهم ترین 
استعاره ی فیم در اشاره به این مضمون، همان نوشتن اسم ها بر 
روی سیمان کف خیابان است. بچه ها موقع نوشتن اسمشان 
ــم مان این جا می ماند.« و همان گونه  می گویند: »حاال تا ابد اس
که این اسم ها می ماند، اتفاقی که برای دیو می افتد هم تا آخِر 
ــاره ی تصویری دیگر به این  زندگی اش او را رها نمی کند. اش
ــت که ماشین بچه دزدها در امتداد  قضیه، خط ممتد زردی اس
ــت که  ــود؛ و گویی این خط، رّدی اس آن می رود و دور می ش

قصه ی فیلم برگرفته 
از روابط گسسته ی 
حاكم بر بخشی از 

خانواده های غربی 
است، اما آشكارا 

روی سخن فیلم با 
طیف گسترده ی 
مخاطبان است و، 

چنان كه اشاره 
شد، هدفش به صدا 

درآوردن زنگ خطر 
درباره ی ماندگاری 

تأثیر آسیب های 
اجتماعی بر كودكان 

و نوجوانان است

ماشین به جا می گذارد و تا انتها امتداد می یابد. خود دیوید در 
ــد: نمی دانم چه آدمی از آن  توضیح این تأثیر ماندگار می گوی
زیرزمین بیرون آمد، اما دیوید نبود؛... آن ماجرا دیگر با هیچ چیز 
پاك شدنی نیست. وقتی شان با خبر دستگیری قاتلین به سراغ 
جیمی می رود، از او می پرسد دیو را آخرین بار کی دیده است. 

او می گوید: 25 سال پیش دیدم که سوار ماشینی شد و رفت!
دستیار شان به او می گوید تا جیمی را دیده، فهمیده که او قباًل 
به زندان رفته است. او در حالی این حرف را می زند که جیمی 
ــال پیش زندانی بوده. او در توضیح حرفش می گوید:  16 س
ــار روح را از دست نمی دهند و این فشار  زندانی ها هرگز فش

روی کتف هایشان نشست می کند.
مصداق دیگرِ برگشت ناپذیر بودن برخی اعمال آن جاست 
که جیمی در پایان به همسرش می گوید دیو را اشتباهی کشته، 
اما نمی تواند به عقب برگردد و اشتباهش را جبران کند. خود او 
در اوایل فیلم به شان و دستیارش می گوید: »تصمیمات کوچک 
می تواند تمام زندگی را تغییر دهد. مادر هیتلر می خواست او را 
سقط کند، اما در آخرین لحظه منصرف شد.« او سپس به شان 
ــد اگر من و تو جای دیو سوار آن ماشین  می گوید چه می ش
ــدیم؟ او می گوید اگر خودش سوار آن ماشین می شد،  می ش
تبدیل به آدم بزدلی می شد که دیگر نمی توانست در 18 سالگی 
ازدواج کند و کاترین را به دنیا بیاورند، و درنتیجه کاترین اکنون 

به قتل نمی رسید.
البته حوادث سلسله وار به هم پیوسته اند و اتفاقات از دل هم 
زاده می شوند، اما منظور جیمی از جمالت باال این نیست که 
ــر کاترین به دنیا نمی آمد هیچ قتل دیگری هم رخ نمی داد.  اگ
مهم همان تصمیمات آدمی است که جیمی به آن اشاره می کند. 
جیمی دستی در خالف دارد و ری هریس را کشته است. حاال 
ــد با کاترین فرار کند و فرزند  ــی از فرزندان ری می خواه یك
ـ کاترین را می کشد. بی دلیل نیست که  ـ بی قصد قبلی  دیگرش 
جیمی باالی جسد کاترین می گوید: »در روحم می دانم که در 

مرگت سهیم ام، اما نمی دانم چطور.«
قدر مسلم قصه ی فیلم برگرفته از روابط گسسته ی حاکم بر 
بخشی از خانواده های غربی است، اما آشكارا روی سخن فیلم 
با طیف گسترده ی مخاطبان است و، چنان که اشاره شد، هدفش 
به صدا درآوردن زنگ خطر درباره ی ماندگاری تأثیر آسیب های 

اجتماعی بر کودکان و نوجوانان است.
فیلم علی رغم برخی کاستی ها در فیلم نامه، بسیار خوش ساخت 
و پرکشش است و مخاطب را به راحتی با قصه و مفاهیم خود 
درگیر می کند. بازی بازیگران فیلم، خصوصاً شان پن در نقش 
ــت. یكی از صحنه های به  ــی، یكی از نقاط قوت آن اس جیم
یاد ماندنی فیلم صحنه ای است که تأثر شدید جیمی از مرگ 
کاترین را به نحوی تكان دهنده نشان می دهد. جیمی با دیو درد 
ــک  دل می کند و در میان صحبت هایش به گریه می افتد و اش
می ریزد، در حالی که خود می گوید همه ی حسرتش این است 
که نمی تواند برای دخترش گریه کند. این دیو است که به او 

یادآوری می کند. او اکنون دارد گریه می کند!

باور این كه قتل 
فجیع كاترین كار 
دو نوجوان باشد 

قدری سخت است. 
اما وقتی روابط 

مغشوش، خانواده های 
گسسته و بزهكاری 

شخصیت های قصه 
را واشكافی می كنیم، 
بالیدن بچه هایی در 
دِل این روابط كه 

بتوانند دست به آن 
كار هول آور بزنند 
قابل درک می شود
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اشاره
این مقاله به مناسبت بزرگداشت 

سال جهانی نجوم و به سفارش 
مجله  برنامه ریزی  ش��ورای 

نوش��ته شده اس��ت. نگاه 
نویسنده ی محترم به علم 
نجوم در این نوشته از 
دو ُبعد تاریخی و فنی 
اس��ت؛ بدی��ن معنا 
كه نخس��ت س��یر 
تاریخی علم نجوم 
را از آغاز تمدن تا 
امروز ب��ه اجمال 
می  کند  بررس��ی 
پاره ای  س��پس  و 
اصطالح��ات،  از 
ادوات  و  ابزاره��ا 
نجوم و كیهان شناسی 

را در ح��د معرف��ی 
آن ه��ا، م��ورد توجه 

امید  می ده��د.  ق��رار 
است همین مقدار بتواند 

فتح بابی باشد برای مطالعه 
بیش تر همكاران فرهنگی این 

زمینه.

معتمدي اس�فندیار 

نجوموسالجهانيآن
ــازمان علمي  ــن بین المللي نجوم و س ــنهاد انجم به پیش
ــال 2009 میالدي سال  ــكو( س فرهنگي ملل متحد )یونس
جهاني نجوم نامگذاري شد. هدف این کار متوجه کردن مردم 
ــت به فعالیت هایي که در بخش نجوم انجام شده  جهان اس
ــت و ایجاد انگیزه در مردم، به ویژه در کودکان و جوانان،  اس
ــایي بیش تر جهان. دلیل این نامگذاري آن است  براي شناس
ــال پیش، یعني در سال 1609 م  که درست در چهارصد س
گالیله )1642ـ1562( فیزیكدان ایتالیایي تلسكوپي ساخت 
ــمان و کاوش هاي فضایي  ــاهده ي آس و به کمک آن به مش
ــود آورد. پیش از  ــت و فصل تازه اي در نجوم به وج پرداخ
گالیله عقاید ارسطویي درباره ي افالك حاکم بود مبني بر این 
که همه ي اجرام سماوي به دور زمین در گردش اند. اما گالیله 
ــكوپ خود دید که سیاره ي مشتري داراي چند قمر  با تلس
است که به دور آن مي گردند، روي سطح ماه پستي و بلندي 
وجود دارد، و در سطح خورشید لكه هایي دیده مي شود. به 
ــینیان درباره ي افالك را باطل  این وسیله گالیله نظرات پیش

دانست.
ــكوپ را یک نفر عینک ساز هلندي به نام  نخستین تلس
ــاخته بود. گرچه گالیله  هانس لیپرش��ي در سال 1608 م س
ــكوپ را ندیده و فقط خبر آن را شنیده بود، اما یک  آن تلس

م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 
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ــال بعد )1609( بي درنگ به تقلید از لیپرشي دو عدسي  س
ــت و  را، با فاصله ي معیني از یكدیگر، در لوله اي کار گذاش
تلسكوپ کوچكي ساخت و بعداً به ساختن تلسكوپ هاي 

بزرگ تر هم دست زد.
ــئ و چشمي که اولي  ــكوپ گالیله از دو عدسي ش تلس

همگرا و دومي واگرا بود تشكیل می شد.
ساختن تلسكوپ و به کار بردن آن، در طول چهارصد سال 
گذشته، به تدریج تكامل یافت و شناخت انسان را نسبت به 
جهان بي کران افزایش داد. با این مقدمه، اکنون نظري به پیش 
ــخ مي اندازیم و مي بینیم پیدایش علم نجوم تا امروز  از تاری

چگونه و چه مراحلي را از سر گذرانده است.

نجوم درسپیده دم تاریخ
ــمان پرستاره از همان آغاز پیدایش  خورشید و ماه و آس
ــان بر زمین، همواره مورد توجه او بوده است. اعتقاد به  انس
ــت آدمیان در آسمان مشخص مي شود و هر  این که سرنوش
فرد ستاره اي در آسمان دارد، همواره توجه بیش تر انسان به 
ــد. اما از نظر زندگي عملي و تعیین  ــمان را سبب مي ش آس
ــال و گاه شماري و مسافرت هاي زمیني و دریایي  فصول س
ــن مكان آن ها  ــتارگان از یكدیگر و تعیی ــخیص س هم، تش
ــیار مهم بود. اخترشناسي علمي نیست که فقط منحصر  بس
ــد، زیرا طلوع و غروب خورشید و  به یک قوم و ملت باش
شكل هاي ماه و خسوف و کسوف پدیده هایي اند که همه ي 
مردم جهان آن ها را دیده و تجربه کرده  اند. به عبارت دیگر، 
آسمان آزمایشگاهي است شگفت انگیز و جذاب که هرکس 
در هر گوشه اي از جهان، مي تواند به مشاهده ي آن بپردازد و 

تجربه هایي براي خود کسب کنند. 
با وجود این ، با توجه به آن که تمدن هاي اولیه در مشرق 
زمین پدید آمده اند، فرض بر آن است و شواهد تاریخي هم 
ــران و مصر زودتر از  ــان مي دهد که مردم چین، هند، ای نش
مردم سرزمین هاي دیگر به مشاهده و مطالعه ي آسمان شب 
ــي از نظر تاریخي،  پرداخته اند. از این رو نجوم و اخترشناس

خاستگاهي شرقي دارد.

صورتهايفلکي
ــیح، ایراني ها و  ــال پیش از میالد مس در حدود 3000 س
ــي زندگي مي کردند  ــا و مردمي که در عراق کنون مصري ه
ــیم کرده بودند و در هر  ــمان شب را به چند ناحیه تقس آس
ــكِل مجموعه اي از ستاره ها را که به هیئت چیزي  ناحیه، ش
یا شخصي یا حیواني نمودار مي شد مشخص کرده و نام آن 
را »صورت فلكي« نهاده هر یک را به نام یک شیئ و یا یک 
ــیاري از این صورت هاي  جانور نام گذاري مي کردند. نام بس
فلكي که به زبان هاي عربي و فارسي موجود و در زبان هاي 
ــت عبارت است از: دّب اکبر )خرس  اروپایي رواج یافته اس
ــزرگ(، دّب اصغر )خرس کوچک(، جبّار )مقتدر(، میزان  ب
ــفینه )زورق(،  ــدْي )بزغاله(، س ــرازو(، دجاجه )قو(، ُج )ت
رودخانه )نهر(، کلب اکبر )سگ بزرگ(، کژدم )عقرب( و ...

نجومدریونان
ــمان توجه  ــم، مانند اقوام دیگر جهان به آس یوناني ها ه
مخصوص داشتند. و در این زمینه خدمات بسیاري کردند. 
ــرض مي کردند.  ــن را کروي ف فیثاغورس و ارس��طو زمی
ــناس یوناني در حدود 150  هیپارخوس )اِبَرُخس( اخترش
ــب مقدار روشنایي  ــتاره ها را برحس ــال پیش از میالد س س
ــوند به شش طبقه تقسیم کرد.  آن ها که از زمین دیده مي ش
او روشن ترین ستاره ها را در طبقه یا قدر اول و کم  نورترین 
آن ها را که به چشم دیده مي شوند در طبقه یا قدر ششم جاي 
داد. مجموعه ي ستاره هایي که معموالً در آسمان شب دیده 

مي شوند حدود 6000 ستاره است.
ــه زمین در مرکز عالم قرار  بطلمی��وس بر این باور بود ک
ــید به دور آن  ــماني از جمله خورش دارد و همه ي اجرام آس
مي گردند.  این دانشمند اطالعات جهان شناسي و نجوم پیش 
از خود را جمع آوري کرد و رصدهاي خود را بر آن افزود و 
مجموعه اي به وجود آورد که تا قرن شانزدهم میالدي متغیر 

بود.

نجومدرایرانواسالم
ــالمي، در  ــوم در ایران،  به ویژه در فرهنگ و تمدن اس نج
ــلمانان نظرات بطلمیوس را با  جایگاه ویژه اي قرار دارد. مس
ترجمه ي اثر مشهور او مجسطي، اخترشناسي ایران قدیم را 
از راه ترجمه ي زیج شهریاري از زبان پهلوي و نجوم هندي 
را از راه ترجمه ي کتاب س��ند هند که به زبان سانسكریت 
بود به جهان اسالم وارد کردند و آن ها را پایه ي ستاره شناسي 
خود قرار دادند. دانشمنداني چون ابراهیم فزاري، ابومعشر 
بلخي، بنوموسي )سه برادر(، عبدالرحمان صوفي، ابوریحان 
بیروني، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسي و غیاث الدین 
ــیدند و آثاري  جمش��ید کاش��اني در تكامل این علم کوش

گرانقدر از خود به یادگار گذاشتند.

چهارصد سال 
پیش، یعني در سال 

1609 م گالیله 
)1642ـ1562( 

فیزیكدان ایتالیایي 
تلسكوپي ساخت 
و به كمك آن به 

مشاهده ي آسمان و 
كاوش هاي فضایي 

پرداخت و فصل 
تازه اي در نجوم 

به وجود آورد

آسمان آزمایشگاهي 
است شگفت انگیز و 
جذاب كه هركس 

در هر گوشه اي 
از جهان، مي تواند 

به مشاهده ي آن 
بپردازد و تجربه هایي 

براي خود كسب 
كنند
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نمونه اي از نوآوري هاي مسلمانانـ  که اغلب ایراني بودند 
ـ در نجوم،  عبارت  است از:

ــتي  ــري قطر زمین در زمان مأمون به سرپرس 1. اندازه گی
محمد بن موس��ي بن شاکر خراس��اني، یكي از سه برادر 

فوق الذکر؛
ــه  در  ــداث رصدخان 2. اح
شهرهاي بغداد، اصفهان، مراغه 

و سمرقند؛
3. اختراع و ساختن ابزارهاي 
ــطرالب، تخته  نجومي مانند اس
حساب و قوس دایره ي مدرج 

و کره ي جغرافیا؛
4. اندازه گیري فاصله ي میان 
ــه ي آن ها کار  ــهرها که نمون ش

بزرگ ابوریحان بیروني است،
ــوف و خسوف و تهیه ي  ــتارگان و چند کس 5. رصد س

حدود 30 جدول نجومي )زیج(

خواجه نصیرالدین طوس��ي )597ـ672 هـ .ق( در زمان 
هوالکوخان مغول رصدخانه اي در مراغه برپا کرد و گروهي 
ــرد آورد و مورد  ــان را در آن گ ــان و ریاضیدان از اخترشناس
تشویق قرار داد و آن ها را برانگیخت تا ابزار نجومي بسازند 
و به مطالعه و مشاهده ي جهان ستارگان بپردازند. در همین 
رصدخانه بود که کتاب هاي نجومي مهمي به نام زیج ایلخاني 
و رس��اله ي معیته را نوشت و ایراداتي بر هیئت بطلمیوس 
ــي از نوابغ روزگار بود به تصحیح و  گرفت. خواجه که یك
تشریح آثار علمي دانشمندان گذشته پرداخت. او در فلسفه، 
سیاست، ریاضیات، نجوم، علوم طبیعي، و شعر و ادب یگانه 
ــي تاکنون این  ــالم پس از او کس بود و در تاریخ ایران و اس

اندازه جامعیت نداشته است.

نجومدراروپا
ــتي  از حدود قرن هفتم هجري به بعد، آثار ضعف و سس
ــلمانان ظاهر شد و کاروان علم به  در فعالیت هاي علمي مس
ــوري که حدود 2000 جلد  ــج به اروپا راه یافت، به ط تدری
ــد. اروپائیان از  ــاي عربي به زبان التین ترجمه ش از کتاب ه
راه ترجمه ي این کتاب ها با نظریات بطلمیوس و منجمان و 
ریاضیدانان اسالمي آشنا و بدان ها عالقمند شدند و خود به 
رصد ستارگان پرداختند. نیکاس کپرنیك )1543-1473( 
اخترشناس لهستاني متوجه مشكالت »نظریه ي زمین مرکزي« 
خورشید شد و »نظریه ي خورشید مرکزي« را برگزید و در 
این زمینه کتابي به نام گردش افاك آسماني را نوشت. بر 
ــرار دارد و زمین  ــید در مرکز عالم ق طبق این نظریه خورش
ــا  ــیّارات به دور آن مي گردند. نظر به این  که کلیس و دیگر س
طرفدار نظریه ي زمین مرکزي بود کپرنیک جانب احتیاط را 
نگهداشت و از انتشار کتابش خودداري کرد. سرانجام کتاب 
ــر  ــردش افالك چهار هفته پیش از مرگ او چاپ و منتش گ

شد.
ــمند  پس از کپرنیک تیک��و براهه )1546-1601( دانش
دانمارکي به نجوم و ریاضیات روي آورد و خود رصدخانه اي 
مجهز بنا کرد و به مدت 20 سال به مشاهده و تحقیق درباره ي 

ثوابت و سیارات مشغول بود.

خواجه نصیرالدین طوسی

غیاث الدین جمشید کاشانی

ابوریحان بیرونی
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یوهانس کپلر )1571-1630( که با تیكو براهه همكار و 
خود منجم و ریاضي دان بود با نظریه ي کپرنیک آشنا شد. او 
با بهره گیري از محاسبات نجومي تیكوبراهه و اطالعاتي که از 
راه مكاتبه با گالیله به دست آورد قانون هاي حرکت سیارات 

را کشف کرد. این سه قانون عبارت اند از:
1. مدار گردش هر سیاره به گرد خورشید بیضي است و 

خورشید در یكي از کانون هاي آن قرار دارد.
ــعاِع واصل میان خورشید و هر سیاره، در زمان هاي  2. ش

مساوي سطوح مساوي را مي پیماید.
ــیاره متناسب با مكعب شعاع  3. مربع زمان گردش هر س

متوسط آن سیاره است.
ــي انسان از راه  تا زمان کپلر همه ي اطالعات اخترشناس
مشاهده ي مستقیم و چشم غیرمسلح به دست مي آمد. البته 
در دهه ي آخر عمر این دانشمندان و از آن بود که تلسكوپ 

ساخته شد.

ابزارهاي نجومي
در ادامه، به پاره اي ابزارهاي نجومي که نقش بسیار مؤثري 
ــتم داشته اند اشاره  ــي در قرن بیس در کاوش هاي اخترشناس

مي کنیم.
تلسکوپ: تلسكوپ یا دوربین نجومی دستگاهي است 
که توانایي چشم را در دیدن اجسام و مناظر دور زیاد مي کند. 
تلسكوپ ها به دو دسته ي زمیني و نجومي تقسیم مي شوند. 
ــلكوپ هاي زمیني تصویر همیشه مستقیم به چشم  در تس
ــد اما در تلسكوپ هاي نجومي تصویر وارونه است.  مي رس
معموالً تلسكوپ ها را در باالي کوه ها در میدان دید وسیع تر 

وجایی که  اثرات تغییرات جو کم تر است قرار مي دهند.
ــاي نجومي به کار  ــكوپ هایي که در پژوهش ه در تلس
مي گیرند معموالً از عدسي ها و آینه هاي بزرگ استفاده مي کنند. 
نمونه ي این تلسكوپ ها تلسکوپ هابل و تلسکوپ کِك 
است. قطر آینه ي اصلي تلسكوپ هابل 2/4 متر و تلسكوپ 
کِک 10 متر است. تلسكوپ کِک توسط مؤسسه ي فناوري 

دانشگاه کالیفرنیا در سال 1993 در هاوایي به کار افتاد. 

تلسکوپفضایيهابل
ــناس  ــه افتخار ادوین هابل اخترش ــكوپ که ب این تلس
ــده در 25 آوریل 1990 در مداري به  امریكایي نامگذاري ش
فاصله ي 500 کیلومتر از سطح زمین قرار گرفت. تلسكوپ 
ــول، 5 متر قطر و 11/500 کیلوگرم  فضایي هابل 14 متر ط
ــي و دو طیف نگار  ــز به دو دوربین عكاس وزن دارد و مجه
است. هر دو عكاسي مي توانند تصویرهایي مرئي و ماوراي 

بنفش به دست دهند.
تلسكوپ فضایي هابل تاکنون به کشف هاي مهمي دست 
یافته که بیش تر از راه طیف نمایي حاصل شده است. نمونه ي 
این اکتشافات کاوش هسته هاي مربوط به خوشه هاي کروي 
ستاره ها و کهكشان هاي بیضوي غول آسا و کشف سیاه چاله اي 
ــت که جرم آن حدود 109 برابر جرم خورشید است. این  اس
ــكوپ با مشاهده ي اعماق بسیار دور فضا، از شكل هاي  تلس
ــاني نامنظم و برخورد میان آن ها که حدود 10 میلیارد  کهكش
سال پیش وجود داشته است خبر مي دهد. رصدهاي تلسكوپ 
فضایي هابل این فرضیه را که »در آغاز پیدایش عالم س��ه 
عنصر ئیدروژن، هلیوم و اندکي لیتیوم وجود داشته که بعداً 

به تدریج به عناصر دیگر تبدیل شده اند تأئید مي کند.«

تلسکوپهايپرتوهايغیرمرئي
امواج الكترومغناطیسي،که نور بخشي از آن است، داراي 
گستره اي بسیار وسیع و شامل پرتوهاي گاما، ایكس، ماوراي 
بنفش، مادون قرمز، امواج رادیویي و امواج بسیار بلند است. 
ــیاري از اجرام فضایي انواع این پرتوها را تابش مي کنند.  بس
ــمت کوچكي از این  ــكوپ هاي نوري« فقط قس ولي» تلس
ــراي دریافت بخش هاي دیگر  ــواج را دریافت مي کنند. ب ام
طیف الكترومغناطیسي تلسكوپ هایي ساخته شده که نسبت 
به آن پرتوها حساس اند. به این تلسكوپ ها »رادیوتلسكوپ« 
ــت از: تلسكوپ فرابنفش،  مي گویند که انواع آن عبارت اس
ــكوپ پرتو ایكس و تلسكوپ  ــرخ، تلس تلسكوپ فروس

پرتوهاي گاما.
ــواج رادیویي را  ــكوپ ام رادیو تلس��کوپ: رادیو تلس
ــت مي کند و آن ها را به  ــد دریاف که از اجرام فضایي مي رس

نیكالس كپرنیك 
 )1543-1473(

اخترشناس لهستاني 
متوجه مشكالت 
»نظریه ي زمین 

مركزي« خورشید 
شد و »نظریه ي 

خورشید مركزي« را 
برگزید

تا زمان كپلر همه ي 
اطالعات اخترشناسي 

انسان از راه 
مشاهده ي مستقیم 

و چشم غیرمسلح به 
دست مي آمد

ادوین هــــابلنیکالکپرنیکیوهان کپـــــلر



ــازد و بر روي صفحه ي  عالمت هاي الكتریكي تبدیل مي س
گیرنده نشان مي دهد. رادیو تلسكوپ پس از جنگ جهاني 

دوم اختراع شد.
ــان ها را کشف  ــه اي از کهكش ــكوپ ها خوش رادیو تلس

کرده اند که فاصله ي آن ها از زمین 109×6 سال نوري است.
طیف نما: طیف نما یا اسپكتروسكوپ دستگاهي است که 
مي تواند نور مرکب را تجزیه کند. فیزیكدانان و ستاره شناسان 
ــوط طیفي مي توانند  ــي خط با تجزیه ي طیف نور و بررس
مولكول هاي موجود در جّو یک سیاره، و نیز نوع و فراواني 
ــیاره یا ستاره  ــبي اتم ها و مولكول هایي را که در یک س نس
موجود است، شناسایي کنند. و مثاًل دریابند که در فالن ستاره 
ــه. در کنار طیف نما ابزاري به نام  ــدروژن وجود دارد یا ن هی
طیف نگار نیز وجود دارد که تصویر طیفي ستاره را بر روي 

صفحه ي عكاسي مي توان ثبت کرد.

اجرامسماوي
جهان ما از فضاي بي نهایت گسترده اي تشكیل شده است 
که در آن ماده به شكل توده هاي کوچک و بزرگ، از اتم تا 
ــتاره، پراکنده است. در این جا توده هاي بزرگي از ماده را  س
که در فضاي بیكران قرار دارند به اختصار شرح مي دهیم: 

منظومه ي شمس��ي � زمین و 9 سیاره و قمرهاي آن ها، 
ــهاب ها منظومه ي  ــیّارك ها و ش ــن دنباله دارها، س هم چنی
ــكیل مي دهند. فاصله ي زمین تا خورشید  ــي را تش شمس
ــت. این فاصله را یک واحد  حدود 15 میلیون کیلومتر اس
نجومي مي نامند. براي مثال، فاصله ي پلوتون تا خورشید در 

حدود 40 واحد نجومي است.
ستاره ها: خورشید یک ستاره است. هر یک از نقطه هاي 
روشن و نوراني که در آسمان شب دیده مي شوند ستاره اند. 
ــتاره ها از توده هاي متراکم، بسیار داغ و درخشان گازي  س
تشكیل شده اند. فاصله ي ستاره ها از زمین بسیار زیاد است. 
به طوري که این فاصله ها را با سال نوري مي سنجند. نور 
ــال مسافتي حدود 9/5 میلیون میلیون )تریلیون(  در یک س
کیلومتر مي پیماید. نزدیک ترین ستاره به خورشید ستاره اي 
ــت که فاصله ي آن تا خورشید 4/3 سال  آلفا قنطورس اس
ــتاره هاي مختلف با هم  ــت. رنگ، دما و جرم س نوري اس
متفاوت است. هرچه جرم ستاره اي بیشتر باشد رنگ آن به 
آبي نزدیک تر و هرچه جرمش کمتر باشد رنگ آن به سرخ 

نزدیک تر است.
ــتاره هایي که جرم آن ها تقریباً با جرم خورشید برابر  س
ــتاره هاي  ــوند؛ س ــتاره هاي کوتوله نامیده مي ش ــت س اس
ــیار درخشنده را نیز غول مي نامند که ممكن  کوتوله ي بس

است رنگ آن ها قرمز یا زرد باشد.
ــتاره ها گاز و غبار  ــاي بزرگ گیتي و در میان س در فض
رقیقي )رقیق تر از جو زمین( که بیش تر آن ئیدروژن است 
وجود دارد. از این گاز و غبارهاي رقیق ستاره هاي جدیدي 
ــیار، در اثر تراکم این  ــكل مي گیرند. با گذشت زمان بس ش

ــاي مرکزي آن وارد  ــاري که به بخش ه گرد و غبار و فش
ــل و منجر به واکنش  ــود گاز ئیدروژن به هلیم تبدی مي ش
ــته اي مي شود که انرژي فراواني آزاد مي کند و ستاره ي  هس
جدیدي به صورت غول به وجود مي آید؛ غولي که جرم آن 
حدود جرم خورشید است و مي تواند الیه هاي بیروني را از 
دست بدهد و به یک کوتوله ي سفید تبدیل شود. اگر جرم 
ستاره بیشتر از سه برابر جرم خورشید باشد دماي هسته باال 
ــتاره زیاد مي شود و به صورت اَبَرغول  مي رود و حجم س
درمي آید. ابرغول سرانجام به صورت ستاره اي درمي آید که 
روشنایي آن میلیون ها برابر روشنایي ستاره ي قبلي است و 
به آن نواختر گویند. اما بر اثر انفجار نواختر، بخشي از آن به 
صورت گاز و غبار اولیه درمي آید و بخشي که از سه برابر 
ــید کمتر است. بسیار متراکم شده و ستاره ي  حجم خورش

نوتروني را ایجاد مي کند.
ستاره ي نوتروني جرمي متراکم از نوترون  است. بعضي 
از ستاره هاي نوتروني امواج رادیویي از خود منتشر مي کنند. 
چنین ستاره اي را پالسار یا تپ اختر )= اختر تپنده( مي نامند. 
ــم متراکمي که جرمش  ــر از نواختر پس از انفجار جس اگ
ــه برابر خورشید باشد، باقي بماند، تمامي آن  بیش تر از س
جرم درهم فرومي ریزد و جسمي بسیار متراکم و کم حجم 
به وجود مي آورد که حتي نور را هم جذب مي کند. چنین 

حجمي را سیاه چاله نامیده اند.
کهکشان � مجموعه اي بسیار بزرگ از ستاره ها و گاز و 
غباري که به صورت جزیره اي در فضا قرار دارد کهكشان 
نامیده مي شود. یكي از این کهكشان ها کهکشان راه شیري 
ــت.  ــي جزء کوچكي از آن اس ــت که منظومه ي شمس اس
کهكشان راه شیري داراي صدها میلیون ستاره است. طول 
این کهكشان حدود 100000 و عرض آن حدود 10/000 
سال نوري است. کهكشان راه شیري داراي حرکت وضعي 
ــان است خورشید در هر 250 میلیون  به دور مرکز کهكش
ــال یک بار مدار کهكشاني خود را طي مي کند. فاصله ي  س
ــید از مرکز کهكشان راه شیري حدود 30000 سال  خورش

نوري است.
ــترده ي جهان میلیون ها میلیون از  ــیار گس در فضاي بس
ــول بعضي تعداد این  ــان ها وجود دارد. و به ق این کهكش
کهكشان ها به تعداد شن هایي است که در سواحل دریاها و 

اقیانوس هاي زمین موجود است.
ــان بر این باورند که در حدود 10  مهبانگ � اخترشناس
ــه نام مهبانگ در فضا  ــال پیش انفجاري ب تا 20 میلیارد س
ــد. در ابتدا جهان از  ــاط جهان آغاز ش به وجود آمد و انبس
پرتوهاي تابشي انرژي تشكیل شده بود اما با انبساط جهان 
ــد و باقي مانده ي آن به  ــر این تابش به ماده تبدیل ش بیش ت
ــد. بر  ــر جهان پراکنده ش صورت امواج رادیویي در سراس

طبق این نظریه جهان دائماً در حال انبساط است.

رنگ، دما و 
جرم ستاره هاي 
مختلف با هم 
متفاوت است. 
هرچه جرم 
ستاره اي بیشتر 
باشد رنگ آن 
به آبي نزدیك تر 
و هرچه جرمش 
كم تر باشد رنگ 
آن به سرخ 
نزدیك تر است
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ــرفت1 یا  ــن انواع انگیزش، انگیزه ی پیش یكی از مهم تری
ــالش کردن برای موفقیت و انتخاب کردن  گرایش کلی به ت
فعالیت های موفقیت/ شكست هدف گراست )مک کللند2 و 
اتكینسون3، 1984(. دانش آموزانی که انگیزه ی پیشرفت دارند و 
به طور جدی می خواهند موفق شوند؛ اگر شكست هم بخورند، 

تالش خود را دو چندان می کنند تا سرانجام موفق شوند.
نیاز به پیشرفت در دانش آموز، به معنای میل او به انجام دادن 
خوب کارها متناسب با معیارهای برتر و کارآمد است. این نیاز، 
اگر وجود داشته باشد، فرد را برای  رسیدن به موفقیت با انگیزه 
ــرفت باالیی برخوردارند  می کند. افرادی که از انگیزه ی پیش
معموالً تالش های خود را برای دست یابی به اهداف باال و عالی 
به کار می گیرند، یا کوشش های خود را جهت نیل به ترازهایی 

از برتری جویی، که خود وضع کرده اند به کار می بندند.
در این زمینه دو پژوهشگر به نام های گیج و برالینر4)1992( 
انگیزه ی پیشرفت را به صورت »میل یا عالقه به موفقیت کلی یا 

موفقیت در یک فعالیت خاص« تعریف کرده اند.
ــده در این زمینه نشان داده است که  پژوهش های انجام ش
افراد از لحاظ عالقه به پیشرفت با هم تفاوت زیادی دارند؛ در 
این میان، در عمل، بعضی از افراد دارای انگیزه ی سطح باالیی 
هستند و در رقابت با دیگران، برای کسب موفقیت به سختی 
می کوشند. در حالی که بعضی دیگر از ترس شكست آماده ی 
خطر کردن برای کسب موفقیت نیستند )سیف، 1382، ص: 

.)354
باید دانست که تا قبل از ورود کودکان به مدرسه، خانواده ها 
مسئول ضعف انگیزشی آنان به حساب می آیند. اما بعد از آن که 
کودك قدم به دنیای مدرسه گذاشت این ضعف انگیزشی، با 
وضعیت تحصیلی دانش آموز آمیختگی و همبستگی مستقیم 
نشان می دهد و مسئولیت تقویت جبران آن به دوش آموزگار 
و مسئوالن مدرسه می افتد. یک شیوه ی مناسب برای بررسی 
انگیزش در دانش آموزان یک کالس این است که ببینیم شیوه ی 

یك شیوه ی مناسب 
برای بررسی انگیزش 
در دانش آموزان یك 
كالس این است كه 

ببینیم شیوه ی عمل و 
رفتار معلم یا معلمان 

چگونه بر دانش آموزان 
تأثیر می گذارد

افزایش انگیزه ی پیشرفت
مریم دهقان شادكامی* با کدام معلم؟

ت   ا  ل  ا  ق  م 
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ــر دانش آموزان تأثیر  ــل و رفتار معلم یا معلمان چگونه ب عم
می گذارد. این بررسی را می توان در »ویژگی های معلم« در ابعاد 

مختلف حرفه ای و شخصیتی او دنبال کرد.

ویژگیهایمعلمبرایافزایشانگیزهیپیشرفت
1. الگودهی: نگرش ها و باورهای معلم درباره ی تدریس 
و یادگیری در کالس، قویاً از طریق چگونگی الگودهی او، 
به دانش آموز منتقل می شود. همه می دانیم که رفتار معلم، و 
به عبارتی »الگوی رفتاری معلم« به خودی خود تأثیر مهمی 
ــبت به مطالبی که  بر رفتار دانش آموزان دارد. اگر معلم نس
ــان دهد، ایجاد  تدریس می کند بی عالقگی و بی رغبتی نش
انگیزه در شاگردان عماًل غیرممكن خواهد بود. برعكس نیز، 
کسالت آورترین مطالب می تواند برای دانش آموزان مطبوع و 
جالب باشد، اگر معلم »عالقه مندی« خود را نسبت به آن ها 

به نمایش بگذارد )کریمی، 1385، ص: 182(.
ــوزی معلم، به عنوان  2. عاقه مندی: عالقه مندی و دلس
ــیار مثبتی در جلب عالقه ی شاگردان به  یک الگو، تأثیر بس
درس دارد. این عالقه مندی، هم از طریق رفتارهای کالمی و 
هم از طریق رفتارهای غیرکالمی به شاگردان منتقل می شود. 
در جدول زیر برخی از شیوه هایی که معلمان می توانند با به 
کار بردن آن ها عالقه مندی خود را نشان دهند، آمده است. 
ــیوه ازسه شیوه ی ذکر  همان طور که مالحظه می کنید دوش
ــتند و این به معنی آن  ــده در این جدول غیرکالمی هس ش
است که عالقه مندی معلم بیش تر از طریق کردار او منتقل 

می شود تا گفتار وی.
ــان می کنند که اگر  ــورت5 و همكاران )1983( بی بتن ک
ــدی خود را، از طریق  معلمان بخواهند، می توانند عالقه من
ــه برای انتقال عالیق خود به مطالبی که  برنامه ریزی آگاهان
ــد؛ حاصل این کار بار آمدن  تدریس می کنند، افزایش دهن
ــت )کریمی، 1385،  دانش آموزانی با توجه و عالقه مند اس
ــگران، عالقه مندی،  ص: 183(. درواقع به نظر این پژوهش
ــت که در همه ی معلمان به  ویژگی حاضر و آماده ای نیس
ــان وجود داشته باشد بلكه هر معلمی باید به روش  یكس
خاص خود و با برنامه ریزی بكوشد بر عالقه مندی خود 

بیفزاید.
3. گرمابخش��ی و هم حّس��ی: منظور از گرمابخشی و 
هم حسی این است که معلم نشان دهد برای شاگردان خود 
به عنوان انسان اهمیّت قایل است. دقیق تر بگوییم؛ هم حسی 
ــرای فهم چگونگی  ــت از قابلیت های معلم ب ــارت اس عب
ــات شاگردان خود، دیدگاه های آنان، و پایگاهی که  احساس
ــی را یكی  ــتن هم حس در جامعه دارند. غالب محققان داش
از ویژگی های معلمان اثربخش و انگیزش آفرین می دانند. 
ــی، هم حسی و  ــت که گرمابخش ــان داده اس تحقیقات نش
دوستانه رفتار کردن صفاتی هستند که بیش تر از هر ویژگی 
ــتگی دارند. حتی  ــاگردان هم بس دیگری با نگرش مثبِت ش
ــاوت در میزان گرمی و  ــتانی هم می توانند تف کودکان دبس

هم حسی معلمان خود را تشخیص دهند.
بهترین راهی که معلم می تواند گرمی و هم حسی خود 
را منتقل کند وقت گذاری و صرف زمان است. با این که 
ــند، اختصاص  ــت خیلی گرفتار باش ــان ممكن اس معلم
ــوش دادن به گفته های  ــه وقت برای گ ــد دقیق دادن چن
ــنیدن درد دل های آن ها اثرات پایداری  دانش آموزان و ش
بر نگرش های کلی آن ها نسبت به معلم و مدرسه خواهد 
ــت. پرسیدن از حال یک مادر بیمار، یا تولد نوزادی  داش
ــک اظهارنظر معمولی  ــاگرد، یا حتی ی در خانواده ی ش
درباره ی لباس شاگرد، هم حسی و توجه معلم را نسبت 
ــاگردان  ــان می دهد. این امر به ویژه در مورد ش به او نش
ــان  ــت. معلم ــادق اس ــازگاری ص ــكالت س دارای مش
ــتند که با دانش آموزان خود  ــانی هس اثربخش، غالبًا کس
ــا کار می کنند  ــخصی برقرار می کنند و با آن ه روابط ش
ــد و پیشرفت تحصیلی  ــئولیت شخصی برای رش و مس

شاگردان را می پذیرند.
ــم از چگونگی رفتار و  4. انتظ��ارات: انتظارات معل
پیشرفت درسی دانش آموز، به شكل ظریفی، هر روز در 
ــود. این انتظارات هم  کالس به دانش آموزان منتقل می ش
به صورت کالمی و هم به صورت غیرکالمی انتقال می یابد 
ــوزان و نهایتاً  یادگیری  ــّو کالس، انگیزش دانش آم و ج
ــواهد قابل توجهی  ــا را تحت تأثیر قرار می دهد. ش آن ه
ــارات معلمان واقعًا  ــان می دهد انتظ ــود دارد که نش وج
ــاگردان را تحت تأثیر  ــرفت تحصیلی ش ادراك ها و پیش
ــتن معلم به این که دانش آموزانش  قرار می دهد. باور داش
ــد یاد بگیرند و یاد خواهند گرفت )امیدواری یا  می توانن
ــت که معلمان  انتظارات مثبت معلم( متغیری کلیدی اس

توانا را از معلمان ناتوان و ناکارآمد متمایز می کند.

اگر معلم نسبت به مطالبی 
كه تدریس می كند 
بی عالقگی و بی رغبتی 
نشان دهد، ایجاد انگیزه در 
شاگردان عماًل غیرممكن 
خواهد بود

اگر معلمان بخواهند، 
می توانند عالقه مندی 
خود را، از طریق 
برنامه ریزی آگاهانه 
برای انتقال عالیق 
خود به مطالبی كه 
تدریس می كنند، 
افزایش دهند؛ حاصل 
این كار بار آمدن 
دانش آموزانی با 
توجه و عالقه مند 
است
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روشهایانگیزشی
ــه نمونه از روش هایی را که معلم می تواند برای ایجاد  س

انگیزش در دانش آموزان به کار گیرد در زیر بیان می کنیم.

1. بیان هدف های آموزشی مورد انتظار در آغاز درس
پژوهش های انجام شده نشان داده است که یادگیرندگانی 
ــی مربوط مطلع  ــای درس یا ماده ی آموزش ــه از هدف ه ک
نمی شوند، به خوبیِ آن دسته از یادگیرندگانی که معلم پیش 
از آغاز درس دقیقاً به آن ها می گوید که چه انتظاراتی از آن ها 
دارد، در پیشرفت درسی موفق نمی شوند. ازاین جهت معلمان 
باید در ضمن دادن هدف های آموزشی به یادگیرندگان، نسبت 
به نتایج یادگیری انتظارات مثبتی در آن ها ایجاد کنند. به عبارت 
ــروع درس، هم چون یک مربی کوهنوردی،  دیگر معلم در ش
ــن و برجسته برای دانش آموزان بیان  باید هدف را چنان روش
کند که در آن ها عالقه مندی الزم را نسبت به یادگیری به وجود 

آورد.

2. استفاده از تشویق های کامی
ــی! و مرحبا! پس از  ــتفاده از کلماتی چون خوب!، عال اس
ــت دانش آموزان از تدابیر مؤثر انگیزشی است.  عملكرد درس

تحقیقات نشان داده است 
كه گرمابخشی، هم حسی و 

دوستانه رفتار كردن صفاتی 
هستند كه بیش تر از هر 

ویژگی دیگری با نگرش 
مثبِت شاگردان هم بستگی 

دارند. حتی كودكان 
دبستانی هم می توانند تفاوت 
در میزان گرمی و هم حسی 

معلمان خود را تشخیص 
دهند

مؤثرترین تشویق آن است که به رفتار و 
عملكرد درست دانش آموز وابسته باشد. 
عالوه بر اظهارات شفاهی، تشویق های 
ــی در ورقه ی امتحانی و دفترچه ی  کتب
ــوزان بر یادگیری آنان  تكلیف دانش آم
ــت دارد. برای مثال، وقتی معلم  اثر مثب
ــت می دهد و در  ــه خود اندکی زحم ب
دفترچه ی تكلیف دانش آموزان اظهاراتی 
تشویق آمیز می نویسد، این اظهارات بر کوشش، دقت، نگرش 
یا هر آن چه سبب افزایش یادگیری دانش آموزان می شود تأثیر 
چشم گیری بر جای می گذارد. ناگفته نماند که این اظهارات 
تشویق آمیز می تواند حتی در مورد دانش آموزان بزرگ سال در 
دبیرستان و تربیت معلم نیز مصداق داشته باشد و منحصر به 

دانش آموزان خردسال نیست.

3. استفاده از آزمون ها و نمرات 
ــی  ــا که نمره هایی که معلم می دهد ارزش انگیزش از آن  ج
ــم می تواند با اجرای مكرر  ــادی برای دانش آموز دارد معل زی
آزمون ها سطح انگیزشی یادگیرندگان را باال ببرد. با این حال، 
نكته ای که باید در رابطه با آزمون ها و امتحانات مختلف در نظر 
گرفت این است که از آزمون ها و نمرات باید به عنوان وسیله ای 
برای دادن بازخورد به دانش آموزان، در رابطه با نحوه ی عملكرد 
و میزان یادگیری شان استفاده نمود نه به عنوان وسیله ای جهت 

ارعاب و تنبیه.

ــی تربیتی، دبیر آموزش وپرورش مدرسه ی  ــد روان شناس ــناس ارش * کارش
راهنمایی، دکتر ایوب آزاد، منطقه ی 5 تهران

پینوشت
1. achievement motivation
2. Mc Clelland
3. Atkinson,J.
4. Gage, N.L. & Berliner, D.S.
5. Betten Court

منابع
ـ اسالوین، رابرت ایی )1385( روان شناسی تربیتی. ترجمه یحیی، سید محمدی. 

تهران. انتشارات روان. چاپ هشتم.
ـ استیپک، دیبوراجی )1380( انگیزش برای یادگیری از نظریه تا عمل. ترجمه 
ــن زاده، رمضان و عمویی، نرجس. مشهد. انتشارات دنیای پژوهش. چاپ  حس

اول.
ـ بال، ساموئل )1373( انگیزش در آموزش و پرورش. ترجمه علی اصغر مسدد. 

شیراز. انتشارات دانشگاه شیراز. چاپ اول.
ـ سانتراک، جان )1383( زمینه ی روان شناسی. ترجمه مهرداد فیروز بخت. تهران. 

انتشارات رسا. چاپ اول.
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با این كه معلمان ممكن 
است خیلی گرفتار باشند، 

اختصاص دادن چند دقیقه 
وقت برای گوش دادن به 
گفته های دانش آموزان و 

شنیدن درد دل های آن ها 
اثرات پایداری بر نگرش های 

كلی آن ها نسبت به معلم و 
مدرسه خواهد داشت

توصیف شیوه
زیر و بمی، بلندی صدا و نحوه ی ارائه ی مطالب را متنوع می کند. زبان توصیفی 

به کار می برد؛ انتخاب کلمات را تغییر می دهد.
کالمی و بیانی

تماس چشمی برقرار می کند، چشم هایش با روح است و به همه طرف نگاه می کند. نگاه و نظر

از جایی به جایی دیگر در کالس حرکت می کند، خود را دارای انرژی، حرارت، 
جنب و جوش و با روح نشان می دهد. با سر و دست های خود اشاره و حرکات 

مناسب انجام می دهد.

تحرک بدنی

شیوه هایی را كه معلمان برای نشان دادن عالقه مندی خود به كارشان به كار می برند
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شاعر »طرب و طبیعت«؛ شاید مناسب ترین عنوان براي شاعر 
چیره دستي چون منوچهري دامغاني باشد. شاعري که دست در 
دست طبیعت پایكوبي و دست افشاني مي کند و با تشبیهات و 
تمثیالت خیره کننده اش جهاني نو و جوان را پیش روي خواننده  
مي گذارد. منوچهري کسي است که با ابداع قالب »مسمط« در 
شعر فارسي نام خود را در فهرست پایه گذاران قالب هاي شعري 
به ثبت رسانده است. از آن چه درباره ي نوع نگاه منوچهري به 
زندگي گفته اند، شاید سخن استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب 

دقیق تر و شیواتر باشد:
او موج مي زند...  اشعار  به زندگي در سراسر  »عشق 
آکنده  زیبایي  از  زیرا  نیست؛  تحقیرکردني  زندگي چیزي 
است... . روزهاي غم انگیز پاییز را شاعر به تفكر و اندیشه 
نمي گذراند، گریز ایام او را به عالم درون، عالم حكیمان و 

صوفیان نمي کشاند... . 
... او نیز مثل بسیاري از واقع بینان در دنیاي درون جز 
ابهام چیزي سراغ ندارد. دنیایي که صوفیان در آن همه جذبه 
و شور و حال مي دیدند بر روي یک شاعر عشرت جوي 
خانقاه  اهل  منوچهري  است.این  بسته  کلي  به  بي بندوبار 

نیست، اهل عشرت است«.
در همین راستا است که استاد بدیع الزمان فروزانفر نیز در 
این باره مي گوید: »در تمام دیوانش که نزدیک به سه هزار بیت 
است، یک لفظ اندوهگین و یک عبارت غمناك نیست؛ همه 
بّشاش و خرم اند و این یكي از مزایاي شعر اوست که در شعر 

شعراي دیگر کم تر دیده مي شود«.
یكي دیگر از تفاوت هاي شعر منوچهري با هم عصران 
خود در این است که وي از ترکیبات عربي به وفور در 
شعرش استفاده مي کند و از این نظر شاید بتوان شعر او را 
با شعر شاعران دوره ي بعد از خود؛ یعني دوره ي عراقي 

مقایسه کرد.

زندگي و مرگ منوچهري
آن چه از تذکره ها برمي آید، نشان مي دهد که منوچهري 
هم زمان با فردوسي مي زیسته است. او در دامغان متولد شد و در 

ـ .ق بدرود حیات گفت.  سال 432 ه

وي نخست در دربار آل زیار و در نزد منوچهر بن قابوس 
به سر مي برد و تخّلص خود را از همین شخص گرفت. بعداً به 
دربار سلطان مسعود غزنوي راه یافت و در دربار او به شهرت 

رسید. 
اشعار منوچهري هنوز خوانندگان بسیار دارد و کّلیات دیوان 
او، و نیز گزیده هایي از آن بارها به چاپ رسیده است. سه بند از 
یكي از مسمط هاي منوچهری و سپس شعر نوروز او را باهم 

مي خوانیم.
چند نمونه از شعر او:

ش��د؟ چ��ون  بین��ي  جه��ان  س��بحان اهلل 
دیگرگ��ون، ب��اغ و راغ دیگرگ��ون ش��د
شمش��اد ب��ه ت��وي زلف��ك خات��ون ش��د
گلن��ار ب��ه رن��گ ت��وزي و پرن��ون ش��د
از س��بزه زمی��ن بس��اط بوقلم��ون ش��د
وز می��غ ه��وا به ص��ورت پش��ت پلن��گ

بین��ي حریرپوش��ان  کن��ون  ب��اغ  در 
بین��ي گهرفروش��ان  ص��ف  ک��وه  ب��ر 
بین��ي خروش��ان  را  کلن��گ  ش��بگیر 
بین��ي جوش��ان  م��رغ  ن��واي  ز  دل ه��ا 
بین��ي گوش��ان  گلی��م  ه��وا  روي  ب��ر 
در دس��ْت عبی��ر و ناف��ه ي مش��ك به تنگ

هن��گام س��حر اب��ر زن��د ک��وس هم��ي
ب��ا ب��اد صب��ا بی��د کن��د ک��وس هم��ي
ب��ر الل��ه کن��د س��رخ گل افس��وس همي
نرگ��س گل را دس��ت ده��د ب��وس همي
هم��ي قال��وس  و  شیش��م  کش��د  دراج 
بي پ��رده ي تنب��ور و ن��ي و رش��ته ي چنگ

ب 
د 

اَ 
 

 
و 
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ع 

ش 
ِ

سیداكبر میرجعفري
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چقدر پیش تو صفرم! تو بیستي، تو صدي
عددي؟ نیستم  تو  براي  که  کیستي  تو 
عقلم نمي دهد  قد  مسئله ات  حِل  به 
بلندقدي! الینحلي  صف  در  چقدر 
بادام از  هم  بي بهره ام  تو  ان��ار  از  هم 
سبدي بده  من  به  باغت  نوبرِ  دو  این  از 
بلدم را  ارت��ف��اع  تو  ریاضي  از  من 
بلدي را  علوم  نگاهم  نجومِ  از  تو 
تاریخي روده��اي  این  مقصد  کجاست 
مستندي جغرافیاي  تو  که  بده  نشان 
را ب��ودن  خوب  ام��اي  نوشته ام  غلط 
مددي علي  یا  به  نکردم  افتتاح  که 
تفریحي زنگ   � بي تو؟  زندگي  بود  چه 
از زود و زنگ را تو زدي گذشت زودتر 
مي لرزم م��رگ  خ��ردادِ  ي  آستانه  در 
بدي نمره هاي  نگیریم  که  کند  خدا 

امیرحسین بهمني
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي
دبیر دبیرستان هاي زیراب

*منوچهریاینشعررادرستایشابوالقاسم
حسنعنصریشاعرهمعصرخودسرودهاست.

خویشتن جــان  فــرق  میان  بر  نهاده  ای 
جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن
کند کم تر  بدن  از  لختی  تو  روح  زمان  هر 
بدن گردد  همی  منضم  تو  روح  اندر  گوئی 
پیدا نگردی جز به شب نئی کوکب چرا  گر 
ور نئی عاشق چرا گریی همی بر خویشتن؟
موم توست  آسمان  ولیكن  آری،  کوکبی، 
لگن معشوقت  هست  ولیكن  آری،  عاشقی 
پیرهن در زیر تن پوشی و پوشد هر کسی
پیرهن بر  همی  تن پوشی  تو  تن  بر  پیرهن 
چون بمیری، آتش اندر تو رسد زنده شوی
چون شوی بیمار، بهتر گردی از گردن زدن
تا همی خندی، همی گریی و این بس نادر است
هم تو معشوقی و عاشق، هم بتی و هم شمن
بی مهرگان پژمری  و  نوبهار  بی  بشكفی 
بی دهن خندی  باز  و  بی دیدگان  بگریی 
درست مانم  را  تو  من  بعینه  مانی  مرا  تو 
انجمن دوستدار  دو،  هر  خویشیم  دشمن 
دوستان مراد  بر  دو  هر  سوزیم  خویشتن 
حزن اندر  ما  و  ما  از  راحت اند  در  دوستان 
هر دو گریانیم و هر دو زرد و هر دو در گداز
هر دو سوزانیم و هر دو فرد و هر دو ممتَحن
همی بینم  سرت  بر  نهادم  دل  بر  من  آنچه 
وطن دارد  دلم  در  نهادی  سر  در  تو  آنچه 
تویی من  یار  همواره  تویی  من  دار  راز 
من آِن  تو  تو  آِن  من  تویی،  من  غمگسار 
مداد با  شكفته  نو  شنبلیِد  چون  تو  روی 
چمن در  پژمریده  شنبلید  چون  من  روی 
رسم نا خفتن به روز است و من از بهر تو را
بی وسن باشم همه شب، روز باشم با وسن
تو همی تابی و من بر تو همی خوانم به مهر
حسن«* »ابوالقاسم  دیوان  روز  تا  شبی  هر 
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اشاره

این یادداشت چند روز پیش از آغاز سال تحصیلی جدید نوشته شده بود و می توانست در همان روزها منتشر شود، ولی به دلیل نگاه تحلیلی رشد معلم و این که 

بنا نداریم مسئوالن آموزش و پرورش را در اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های دریافتی، در تنگنا قرار دهیم، انتشار آن را قدری به تعویق انداختیم. 

از این رو، اگر در متن یادداشت اشاراتی به روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی می شود، به این سبب است. امیدواریم انتشار این یادداشت، در بازنگری دوباره ی 

مسئوالن اداری به طرح بازنشستگی پیش از موعد مؤثر باشد.

ــته شد. از  پرده ی نخس��ت: زنگ زده بود که بگوید بازنشس
ــال های دهه ی 60 او را می شناختم. ابتدا به صورت  نخستین س
غیررسمی کار می کرد و وقتی قرار شد همراه با نیروهای فراوان 
ــمی شود، به سبب مسئولیتی که  دیگری که چون او بودند، رس
ــرورش یكی از مناطق جنوبی تهران  ــال ها در آموزش و پ آن س
ــمی شدنش را من امضا کردم. به دلیل  عهده دار بودم، حكم رس
لیاقتی که در کار تدریس و معاونت از خود نشان داد، ابتدا مدیر 
مدرسه ی راهنمایی و سپس دبیرستان شد. در طی این سال ها، با 
سختی های فراوان و همراه با کار مدرسه ای، در رشته ی مدیریت 
آموزشی لیسانس و سپس فوق لیسانس گرفت. سال ها در سمت 
مدیر مدرسه ماندگار شد و بعدها که به دالیلی در همان منطقه 
مشكل پیدا کرد، به یكی از مناطق شمالی شهر منتقل و در همان جا 

نیز به سمت مدیریت مدرسه برگزیده شد.
فكر نمی کردم که 25 سال به این سرعت سپری شده باشد. از 
این گذشته، حیف بود که به این زودی بازنشسته شود. این پنج 
سال باقی مانده، دوران ثمردهی تجارب گذشته اش بود و آموزش 
ــت به راحتی او را از دست می داد. پرسیدم:  و پرورش نمی بایس
ــته شده اید؟« گفت: »اصالً! ولی از  »خانم! مگر از کار کردن خس
ــب، چرا«؛ و ادامه داد: »هفته ی قبل جلسه ی  برخوردهای نامناس
مدیران منطقه بود. یكی از مسئوالن که سخنرانی می کرد، آن قدر 
مدیران را تهدید کرد و شداد و غالظ سخن گفت که بعد از جلسه، 
ما، حدود 15 نفر از مدیران مدرسه ها، تصمیم گرفتیم از فرجه ی 
بازنشستگی پیش از موعد استفاده و درخواست بازنشستگی کنیم. 
چنین نیز کردیم و جالب این بود که با بازنشسته شدن ده نفرمان 
بدون کوچک ترین پرس و جو و حرف و حدیثی موافقت شد. فكر 

می کنم بس است دیگر!«

پرده ی دوم: مدرك کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دارد 
و قاعدتاً یا باید روان شناسی درس بدهد و یا در امور مشاوره کار 
کند. سال ها، عالوه بر آموزش و پرورش، در دانشگاه ها و مراکز 
تربیت معلم نیز تدریس کرده است. تاکنون قریب به 30 جلد از 
آثارش که عمدتاً نیز پرفروش، خواندنی و علمی هستند، منتشر 
شده است. علی رغم 25 سال تدریس و کار مدیریتی و اجرایی در 
آموزش و پرورش و انتشار کتاب های پرفروش، هنوز کاشانه ای 

برای خود ندارد و با وجود آن که بسیاری از سازمان ها و نهادهای 
ـ پرورشی متقاضی بهره گیری از خدمات او هستند،  غیر آموزشی 
ترجیح می دهد در دستگاه تعلیم و تربیت باقی بماند. خودش را 
ـ نویسنده« معرفی می کند و انصافاً قلم بسیار توانا و نگاه  »معلم 

تیزبینی دارد.
در دو سه سال گذشته، هر سال در فصل سازماندهی مدارس، 
ــاعات تدریس  ــه او می گویند س ــكالتش اوج می گیرد. ب مش
روان شناسی که بسیار کم است، لطفاً بیا و جامعه شناسی تدریس 
ــغول کار شو و یا برو به همان مدرسه و  کن و یا در فالن جا مش
مشاور باش. البته او خود می گوید من مشاوره بلدم، ولی مشاوره 
ــی تربیتی، آن قدر رشته ی جامع االطرافی  نخوانده ام. روان شناس
است که بتوان در یک منطقه برای بهره گرفتن از تخصص یک 

دانش آموخته ی این رشته، جایی دست و پا کرد.
چند روز پیش گفت: »درخواست بازنشستگی دادم و موافقت 
شد!« گفتم: »مرد حسابی! تازه تو که اول مهر 25 ساله می شوی؟« 
ــت دادم، آن ها هم از خدا خواسته  گفت: »چه کار داری، درخواس
موافقت کردند. مثل این که هر دو از این جدایی رضایت داریم.« 
و بعد افزود: »جالبه! مسئولی که قرار بود در مورد بازنشستگی ام 
اظهارنظر کند، به دو کتاب آخری من اشاره کرد و گفت دیدگاه های 
بسیار جالبی در این کتاب ها مطرح شده که به خوبی می تواند در 

آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد!«
ــه از  ــم این ک ــی ام، علی رغ ــكار گرام ــت و هم ــن دوس ای
بازنشسته شدنش اظهار رضایت می کند، با این وجود، از این که 
آموزش و پرورش این قدر مكانیكی عمل می کند و برای برخی از 
مسئوالن، مهم این است که باالخره بتوانند برایت در جایی درسی 
دست و پا کنند، ناراحت بود. از این گذشته، بغض فروخورده ی او 
را می توان به راحتی شناسایی کرد: پاك باخته ای با 25 سال تدریس، 

تألیف و کار عملی در آموزش و پرورش!

پرده ی سوم: آقای x )البته می توان همین سناریوی واقعی را 
در مورد خانمی با عالمت اختصاری y نیز بیان کرد( امسال بیست 
و نهمین سال خدمتش را سپری می کند. اگر اغراق نكنم در طی 
این 29 سال، حدود 5 منطقه و قریب به 33 مدرسه عوض کرده 
است. بله! تعجب نكنید او در طی 29 سال خدمتش، تنها توانسته 

نق�دیبرطرح»بازنشس�تگیپی�شازموع�دفرهنگیان«بهش�یوهیزب�انحال
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ــال باقی بماند و در 4 مدرسه ی دیگر،  ــه تا آخر س در 25 مدرس
حتی نتوانسته اند تا آخر سال او را تحمل کنند و از این رو منطقه 
مجبور شده است وسط سال تحصیلی، او را به مدرسه ی دیگری 

بفرستد.
او به رغم این که دانش آموخته ی یک رشته ی مشخص است، 
ولی اصالً معلوم نیست، چه چیزی درس می دهد. ظاهراً همه چیز 
درس می دهد، ولی تمام تالش او این است که به هر طریقی شده، 
مازاد شود. خودش می گوید: »در مازاد شدن لذتی هست که در 
تدریس کردن نیست. این که آدم هی برود و بیاید، کسی هم نتواند 
ــند  از لحاظ قانونی به او اعتراض کند و آخر ماه هم مجبور باش
حقوقش را بدهند، مگر بد است؟ البته ممكن است مثل چند سال 
پیش، کسی عصبانی بشود و بگوید فوق العاده ی معلمان مازاد را 
کم کنید و نگذارید این ها از مزایای ارتقای شغلی و معلم نمونه 
شدن بهره ببرند. مگر من در کالس باشم، نمونه می شوم؟ و اصاًل 
ــامل ارتقای شغلی شوم؟ ارتقای شغلی  مگر کاری کرده ام که ش

مفت چنگ کسانی که زحمتش را می کشند.«
ــودش را یک آدم زرنگ می داند و وقتی به او می گوییم:  او خ
»چرا این همه در راهروهای مناطق ول می گردی؟ 29 سال سابقه 
ــال سابقه ندارم؛ 29 سال  داری )البته خودش می گوید من 29 س
است سابقه دارم!( و به راحتی می توانی با مزایای 30 سال بازنشسته 
شوی، تازه دو سه سال گذشته هم می توانستی چنین درخواستی 
بكنی و از این حرف ها...« می گوید: »خیلی نمی شود به این چیزها 
اعتنا کرد. خدا را چه دیدید شاید چند سال بعد مصوبه ای تصویب 
کنند و وضع بازنشسته ها چنین و چنان شود. آن موقع اصالً معلوم 
نیست آن بخشنامه تبصره نداشته باشد. ممكن است بگویند تمام 
بازنشسته ها، به جز آن هایی که به صورت ارفاق سنوات بازنشسته 
شده اند، می توانند از این مزایا بهره مند شوند.« بعد ادامه می دهد: 
»مگر مرض دارم. راحت می گردم، حقوقم را می گیرم. یک سری 
ــه های مختلف می زنم، به  ــم به بروبچه های همكار در مدرس ه

کارهایم هم می رسم.«
ــاز  ــیدگی به ساخت و س ــه آقای x کارهایی هم دارد؛ رس بل
ــه نفر از همكاران مازاد دیگر،  آپارتمان های کوچكی که با دو س
ـ چهار ماه یک بار، یک  طرح ساخت آن ها را ریخته اند. آن ها هر سه 
خانه ی کلنگی دور و بر همان منطقه ای که کار می کنند، می خرند 
ــاز، می فروشند. مشتریانشان هم عمدتاً از  و پس از ساخت و س
ــان اند. البته این که  معلمان آموزش و پرورش و همكاران خودش
چرا آن آقای دبیر روان شناس تربیتی ما، نتوانسته است یكی از این 
 x آپارتمان های نقلی را برای خودش تهیه کند، هیچ ربطی به آقای
ندارد. خودشان می گویند جاهای دورتر هم ممكن است خانه های 
کلنگی خوب با موقعیت مناسب گیر بیاید. ولی باید داخل همین 
منطقه کار کنیم تا اگر الزم شد سری هم به مدرسه و منطقه بزنیم 

و امضایی بكنیم و کارهای دیگر.«
ــت، بغض فروخورده هم ندارد،  آقای x اصالً پاك باخته نیس
در تمام این سال ها، اصالً خودش را زحمت نداده و اذیت نكرده 
ــال پیش خوانده است؛  ــت. او آخرین کتاب تربیتی را 29 س اس
ــگاه  ــع که به قول خودش جوان بود و خام و در دانش همان موق
ــانی که معتقدند  تربیت معلم، درس معلمی می خواند. او به کس
ــخند می زند و  ــت، نیش ــوزش و پرورش یک کار عملی اس آم
معلمانی را که به کار تألیف و پژوهش می پردازند، با کمی مِن و من، 

دیوانه می پندارد.

* * *
هر سه موقعیتی که تصویر شد، واقعی است و پشت هر یک از 
آن ها، یک اسم با مشخصات شناسنامه ای و کاری خوابیده است.

چند سال پیش که آموزش و پرورش »طرح بازنشستگی پیش 
از موعد فرهنگیان« را با »اعطای سنوات ارفاقی برای بازنشستگی« 
مطرح کرد، در وهله ی اول به دنبال آن بود که از تورم نیروی عجیبی 
که گرفتارش شده بود رهایی یابد، از این رو اجازه داد بسیاری از 
نیروهایی که عنوان نامناسب مازاد )اگرچه هیچ انسانی نمی تواند 
ــد، با طیب خاطر و با 30 روز  ــد( بر آن ها اطالق می ش مازاد باش
حقوق بازنشستگی، آموزش و پرورش را ترك کنند تا جا برای 
نیروهایی کیفی تر فعلی و نیز جذب نیروهای جوان و کارآمدتر 
ــود. ولی در عمل، کمتر چنین شد. البته عده ای از  بیرونی باز ش
ـ که بعدها نیز اکثراً از بازنشستگی شان  معلمان مازاد و غیرکیفی 
ـ با این طرح از آموزش و پرورش رفتند،  ــیمانی کردند  اظهار پش
ولی عمالً طرح تبدیل شد به فرار نیروهای کیفی به مدرسه های 
غیردولتی و نیز سایر سازمان هایی که پرداختی مناسب تر و ابزارهای 

انگیزشی بهتری در اختیار داشتند.
 در برخی مناطق و شهرستان ها از طرح استفاده ی ابزاری کردند 
ـ را که نمی خواستند با آن ها کار کنند،  ـ عمدتاً از مدیران  و هر کسی 
به استفاده از مزایای طرح رهنمون ساختند. در بعضی جاها نیز ـ 
ـ که نمی توانستند  مانند نمونه های نخست و دوم این یادداشت 
ــرح به منزله ی مصداقی از  ــای کیفی را تحمل کنند، از ط نیروه
ــتفاده کردند. شاید هم بهتر است  »مهرت حالل، جانم آزاد!« اس
بگوییم »مهرت مال خودت، جانت آزاد، تو را خدا ما را رها کن!« 

این البته، بیشتر زبان حال مسئوالن بود تا معلمان. 
 قرار بود طرح بازنشستگی پیش از موعد، گرهی از مشكالت 
ــوزش و پرورش را باز کند و زمینه ای فراهم آورد تا با خارج  آم
ــربار سازمان تعلیم و تربیت  ــدن نیروهایی که به هر حال س ش
محسوب می شدند، این نهاد برای بهسازی و تحول خود نفسی 
تازه کند و قدم در راه پویایی بگذارد. ولی آن طور که شواهد امر 
ــده است بر نیروهای کیفی  ــان می دهد این طرح موجب ش نش
چوب حراج زده شود و زمینه ای به وجود آید تا آن ها به هر نحو 
ممكن از سازمان آموزش و پرورش فرار کنند. اکنون، علی رغم 
بازنشسته شدن تعداد فراوانی نیرو، هنوز مشكل معلمان مازاد باقی 
است و در بسیاری از رشته ها )بویژه در بخش مردان( کمبودهای 
قابل توجهی مشاهده می شود. توازن در نیروهای مورد نیاز اکثر 
مناطق و شهرستان ها، بویژه مناطق بسیار بزرگ و شهرستان های 
بسیار کوچک به هیچ عنوان به چشم نمی خورد و این طرح نیز، 
ــت دولت و آموزش و  با وجود همه ی هزینه هایی که روی دس
پرورش گذاشته، هیچ دردی را دوا نكرده است. به نظر می رسد 
ــوزش و پرورش عملیاتی  همه ی تصمیمات مهم، وقتی در آم
ــكالت فراوانی که در این دستگاه وجود  می شوند، به دلیل مش
ــیب های فراوان به مرحله ی اجرا درمی آیند. حال که  دارد، با آس
این مصوبه اجرا شده و نیروهای کیفی از دست رفته را نمی توان 
دوباره بر سرکار و کالس های خود برگرداند، بهتر است ترتیبی 
اتخاذ شود تا تصمیمات اداری در آموزش و پرورش، همواره با 
آسیب شناسی های فراوان به اجرا درآیند و تمهیداتی فراهم شود 
تا اجرای چنین تصمیماتی، خود تبعات جدیدی برجای نگذارد. 
اگر راه خطاهای مكرر را در این نهاد سرنوشت ساز در توسعه ی 
ــور ببندیم، قطعاً خواهیم توانست آن را در مسیر بالندگی و  کش

تحول قرار دهیم.



جبّار عسکرزاده، معروف به باغچه بان،  آموزگار و نویسنده ی 
بزرگ کودکان، در ایرواِن قفقاز به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی 
ــد  ــنا ش را در زادگاهش گذرانید و با قرآن و دروس دینی آش
ــت پدرش به بنایی و کاشی کاری دیوار و مناره های  و زیر دس
مسجد پرداخت. او به نقاشی عالقه مند بود، اما پدرش او را از 
این کار نهی می کرد. در آن زمان میان مردم زدوخوردهایی روی 
می داد. در یكی از همین نزاع ها بود که جبار گرفتار شد و به 
زندان افتاد. در زندان با جوانی به نام وارطان آشنا شد. وارطان 
او را با زبانی خوش با تاریخ، جغرافی، علوم طبیعی، پیدایش 
ــنا می کرد. باغچه بان خودش  جهان، اعتقادات مذهبی و... آش
ــه مرا از زندان  می گوید: »وارطان با درس هایش برای همیش
تاریک جهل و خرافات آزاد کرده بود. با خلوص تمام، آن منابع 
فساد و جهل و گمراهی را که موجب بدبختی اجدادم، پدرم و 

خودم شده بود، برایم روشن کرد« )زندگی نامه، 1381، 12(
ــدان در کالس های اول ابتدایی  ــس از آزادی از زن جبار پ
ــهر ایروان به تدریس پرداخت. او روش جدیدی  مدارس ش
ــرای آموزش الفبا در همان روزها پایه ریزی کرد. آموزگار  را ب
ــهرت یافت و برای کودکان قفقاز شعرهای  موفقی شد و ش
کودکانه نوشت. مجله های فكاهی »مال نهیب« و »مال باشی« 
ــت تا آن که در سال 1298شمسی پس از  را به تنهایی می نوش

»باغچه بان به گ��ردن فرهنگ این کش��ور حق فراوان 
دارد. تالش های بی ریای وی در مسئله ی تعلیم و تربیت 
کودکان کروالل اینک به جایی رس��یده است که پس از 
همه ی ناراحتی ها و سختی ها که آن مرحوم کشید، اکنون 
مدرس��ه ی کروالل های باغچه بان مایه ی افتخار دستگاه 
تربیتی ایران است و از پرتو آن چندین مؤسسه ی مشابه، 
در نقاط مختلف کشور تأسیس شده است« )احمد آرام، 

انجمن مفاخر، شماره 36(

نجبّار باغچه بان ا  ر  ی  ا  گ      ر  ز  ب  ن     ا  م  ل  ع  م 
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ــران آمد و مدتی در مرند معلم  ــان جنگ جهانی اول به ای پای
شد. از آن جا به تبریز رفت و نخستین کودکستان ایران را در 
سال 1302 به نام باغچه ی اطفال تأسیس کرد و نام خانوادگی 
خود را از »عسكرزاده« به باغچه بان تغییر داد. در همین زمان 
ــزد وی گفتن آموختند و این  ــه کودك کر و الل ن بود که س
ــهرت یافتن او شد، به طوری که پس از 4 سال از  موجب ش
طرف مرحوم ابوالقاس��م فیوضات رییس آموزش وپرورش 
فارس به شیراز دعوت شد و کودکستانی را در شیراز بنا نهاد. 
در آن جا بود که نمایش گرگ و چوپان، مجادله ی دو پری، 
آتشدان زردشت، خاله خزوك و موشك پهلوان، پیروترب، 

شیر و باغبان را منتشر کرد و نیز سرودهایی ساخت. 
ــیراز به تهران آمد و  ــال 1312 از ش جبار باغچه بان در س
نخستین مدرسه ی شبانه روزی کر و الل ها را تأسیس کرد و تا 
پایان عمر در همین راه به تكمیل و گسترش کار خود پرداخت. 
ــامان پذیرد با مشكالت فراوانی روبه  او برای آن که کارش س
رو شد. انواع سختی ها را تحمل کرد. برای آن که شناسنامه ی 
ــخت گیری های فراوان دولتی روبه رو بود.  ایرانی بگیرد، با س
انواع تهمت ها را شنید، زندگیش همراه فقر و تنگدستی بود اما 
یک لحظه دست از فعالیت نكشید و با امید و پشتكار جلو رفت 
و بعد از جابه جا شدن های فراوان و تغییر مكان مدرسه سرانجام 
توانست »جمعیت حمایت از کودکان کر و الل« را تأسیس کند. 
او برای این کار زمین نسبتاً بزرگی را برای ساختمان آموزشگاه 
کر و الل ها از شهرداری تهران گرفت و با حمایت »جمعیت« 
ساخت آموزشگاه را شروع کرد؛ سپس دوره های کودکستان، 
دبستان و دبیرستان را با بیش از 100 نفر دانش آموز کر و الل 
و آموزگاران متخصص در آن جا دایر نمود. باغچه بان در سال 
ــنوایی آموزشگاه را تأسیس کرد و تا  1342 کلینیک مجهز ش
ــه ی کودکان  آخرین روز زندگیش در 4 آذر 1345 در اندیش

بود.
ــا، گامی بزرگ در  ــا آموزش کر و الل ه جبار باغچه بان ب
آموزش وپرورش عمومی ایران برداشت که خوشبختانه دنبالش 
ــور جریان دارد. او از هیچ  گرفته شد و اکنون در سراسر کش
شروع کرد. چنان که گفتیم او »باغچه ی اطفال« را در شهر تبریز 
برای کودکان شنوا تأسیس کرد و شعر ترکی برای آن ها سرود 
ــه کودك ناشنوا را هم که در هیچ مدرسه ای  تا آن که اتفاقاً س
پذیرفته نمی شدند، پذیرفت و تحت تأثیر آن ها قرار گرفت و 

وسوسه ی آموختن زبان و سواد به ناشنوایان در دل او پدیدار 
ــد و به یاری حس المسه و باصره به آموزش این کودکان  ش
ــید تا کنار تابلوی  ــت. نتیجه ی کار، او را قدرت بخش پرداخ
»باغچه ی اطفال« تابلوی دیگری قرار دهد و روی آن بنویسد: 
»در این محل به کر و الل ها حرف زدن آموخته می شود«. پس 
از شش ماه کار جانانه، این سه کودك ناشنوا امتحان خود را پس 
دادند و توانستند حرف بزنند، بنویسند و بخوانند. او در حوزه ی 
شعر و قصه و نمایشنامه ی کودك نیز دست به کارهایی زد که 
از باورها و دریافت های خودش و فرهنگ ایرانی مایه گرفته 

بود.
در کارنامه ی جبار باغچه بان تألیف 33 جلد کتاب موجود 
ــت. او »الفبای آس��ان« را در 1304، »الفبای خودآموز« را  اس
ــالمندان در 1326 و »روش آموزش کر و الل« را در  برای س
ــاند. عالوه بر این هفت مقاله، 16 دست  1343 به چاپ رس
ــده، دارد. مجله ی فكاهی لك لك را در  ــته ی چاپ نش نوش
1291 و مجله ی هفتگی زبان را در 1323 منتشر کرد. ثمینه ی 

باغچه بان، دختر جبّار می گوید:
ــه  »ما خواهرها و برادرم، ]ثمینه، پروانه و ثمین[ در مدرس
ــه بود.  به دنیا آمدیم. پدرمان آقا معلم و مادرمان مدیر مدرس
پدرم معتقد بود که می توان هر چیزی را به هر کسی آموخت، 
فقط نیاز آن است که آدم، »اصول و روش آموزش« را بداند و 
پشتكار هم داشته باشد. او از سپیده ی آفتاب تا شب که سر بر 

بالش بگذارد و بخوابد یک معلم بود.
ــرم پروانه، فرزندان همان پدری  من، برادرم ثمین و خواه
ــق می ورزید و ایرانی بودن را مایه ی  ــتیم که به ایران عش هس
سرافرازی خود می دانست. اجازه بدهید صحبتم را با این شعر 
»او« که در برگیرنده ی همه ی خلوص و عشق او و ما به ایران 

است، به پایان  برم.
من، مانند یک علف صحرایی

به وسیله ی باد و باران
و تابش نور آفتاب و آسمان ایران

سبز شده ام
و به رنگ و بوی ایرانیت خود افتخار دارم

قدرت من
فكر من

و ایمان، من همه ایرانی است.«
ــال 1345 درگذشت و در مدرسه ی  جبار باغچه بان در س
خودش- که در محله ی یوسف آباد تهران، همچنان به فعالیت 
ــن آثار و مفاخر  ــد. انجم ــپرده ش ادامه می دهد-  به خاك س
ــكوهی از  ــم باش فرهنگی ایران در بهمن ماه 1381 در مراس

خدمات شادروان باغچه بان تجلیل به عمل آورد.
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  فصلنامه ی انش�ا و 
نویس�ندگي)1(

سال اول، شماره اول
مدیرمسئول و سردبیر: سیدحسین 

محمدي حسیني نژاد
]6627053[ 
ــار فصل نامه اي با این عنوان،  انتش
ظاهراً نخستین بار است که از سوي 
ــار مي یابد و  بخش خصوصي انتش
از این رو شایسته است مورد توجه 
ــران در  ــل و صاحب نظ ــل فض اه
اولین  گیرد.  قرار  آموزش وپرورش 
ــه در هیئتي  ــماره ي فصل نامه ک ش
ــار یافته  ــته انتش ــته و ویراس آراس
شامل سه بخش است: نویسندگي، 
ــمون. از این  ــاء و آسمون ریس انش
ــا سعي دارد  سه بخش، بخش انش
ــاي موجود در  ــه ارزیابي برنامه ه ب
ــه  ــردازد و ب ــرورش بپ آموزش وپ

در عرصه ي  ــي  راهكارهای تقویت 
تقویت انشانویسي اقدام کند.

ــد معلم، تداوم انتشار فصل نامه ي  رش
ــراي  ــندگي را آرزو و ب ــا و نویس انش

مدیرمسئول آن آرزوي موفقیت دارد.

  روح ایران
یان  کرب��ن،  هنري  نویس��ندگان: 
ریپ��کا، لوی��ي ماس��ینیون، رن��ه 

گروسه 
مترج��م: محم��ود بهف��روزي، با 

مقدمه ي داریوش شایگان
 ،77538531�2 آفرینش؛  ناش��ر: 

چاپ دوم، 1388
ــاره  ي  ــیاري درب ــان بس شرق شناس
ایران مطلب نوشته اند، اما مطالعه ي 
کامل آثار آنان، حتي یكي از آن ها، 
براي خواننده ي عادي دشوار و چه 
ــا غیرممكن باشد. در عین حال  بس
ــي فرهیخته اي نمي تواند  هیچ ایران
خود را بي نیاز از آشنایي با این آثار 
ــه گزیده اي  ــد. کتاب حاضر ک بدان
ــناس معروف  ــار چند شرق ش از آث
ــت مي تواند تا حدي به این نیاز  اس

پاسخ دهد. کتاب دو مقاله از دکتر 
خانلري و دکتر رشید یاسمي را نیز 
دربردارد، گذشته از این که مقدمه ي  
مفصل داریوش شایگان از امتیازات 

آن است.

   چگونه زندگي نامه 
بنویسیم؟

نوشته: برایان د. آزیورن / ریچارد 
سایر

ترجمه: محسن سلیماني
ناشر: سوره؛ )66460993(، چاپ 

اول، 1387
ــتین  ــاید نخس کتاب حاضر که ش
ــي درباره ي  ــان فارس کتاب در زب
ــد  ــي باش آموزش زندگي نامه نویس
ــا گزینش از دو  ترجمه اي همراه ب
ــتان و  ــي در انگلس ــاب آموزش کت

آمریكا در این زمینه است.
ــاي آن  ــاره اي از فصل ه ــوان پ عن
ــاره ي  ــم: درب ــر مي گذرانی را از نظ
ــي،  یا شرح حال نویس ــه  زندگي نام
ــوژه، طراحي ساختار  پیدا کردن س
زندگي نامه،  ــگارش  ن زندگي نامه، 
ازدواج  ــتـــگاري،  خواس ــغل،  ش
ــال هاي  ــكیل خانـــواده، س و تش
ــامان دهي مطالب  ــتگي، س بازنشس

زندگي نامه.

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ك 
قدرت اهلل نیك بخت

بعضي كتاب ها 
باید چشیده شوند، 
بعضي دیگر باید 
بلعیده شوند و 
تعداد كمي هم 
باید جویده و 
هضم شوند
فرانسيس بيكن
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  نكته هاي ویرایش
نویسنده: علي صلح جو

ناشر: نشر مرکز )3�88970462(، 
چاپ دوم، 1387

ــتاري  ــود ویراس ــه خ ــنده ک نویس
ــت ، در این  ــّرز اس ــّرب و مب مج
ــت هایي  یادداش مجموعه ي  کتاب 
ــال ها، در ضمن کار  ــه طي س را ک
ــر  ــته، گردآوري کرده و منتش نوش
ــت. این کتاب آموزش  ــاخته اس س
ــت، در عین حال  ــتاري نیس ویراس
داراي نقطه نظرها و نكاتي است که 
مي تواند براي ویراستاران، مترجمان 
ــیار  ــز خوانندگان کمال جو بس و نی

مفید باشد.

  راهنماي ویراستاري و 
درست نویسي

نوشته: دکتر حسن ذوالفقاري
ناش��ر: نش��ر علم )66465970(، 

چاپ اول، 1387
این کتاب، برعكس کتاب»نكته هاي 
ویرایش«کتابي است براي آموزش  
ویراستاري و ویراستاران. به عبارت 
ــاني که  ــر این کتاب براي کس دیگ
ــیاري  ــد چیزهاي بس ــه  دارن عالق
ــه ویرایش کردن  ــاره ي چگون درب
مفید  ــد  ــد مي توان بدانن ــته ها  نوش
باشد. نویسنده خود از مؤلفان کتب 
ــتان و مدیرداخلي  ــي دبیرس فارس

مجله ي رشد ادب فارسي است.

  فرایند برنامه ریزي 
� سیاست گذاري در 

آموزش وپرورش
نویس��ندگان: وادي، حداد � تري 

دمسکي
مترجم��ان: غامرضا گراني نژاد � 

رخساره کاظم
مدرس��ه  انتش��ارات  ناش��ر: 
اول،  چ��اپ   ،)88800324�9(

1388
این کتاب جزء مجموعه اي است که 
یونسكو براي استفاده ي مسئوالن و 
ــي و نیز  مدیران برنامه ریزي آموزش
مقامات ارشد دولتي و سیاستگذاران، 
در کشورهاي در حال توسعه منتشر 
ــن طریق به  ــا از ای ــت ت ــرده اس ک
ــترش دیدگاه آنان در ارتباط با  گس

»توسعه ي ملي جامع« کمک کند؛ 
بخشي از این کتاب به شرح تجربه ي 
ــي در کشورهاي  اصالحات آموزش
ــو  ــرو، اردن، تایلند و بورکینافاس پ

اختصاص دارد. 

  حكومتگران كشورهاي 
اسالمي

نویسنده: سیروس غفاریان
ناش��ر: انتش��ارات مدرسه، چاپ 

دوم، 1386
ــار دهه ي پیش، به ویژه  از حدود چه
ــالمي در ایران،  از پیروزي انقالب اس
ــالم کانون توجه جهانیان، به ویژه  اس
قدرت هاي جهاني قرار گرفته است و 
این توجه روزبه روز بیش تر مي شود. 
ــورهاي  ــران کش ــاب »حكومتگ کت
اسالمي« حاوي آگاهي ها و اطالعات 
ــودمند و زیادي پیرامون تحوالت  س
ــالم در قرن بیستم است و  جهان اس
ــت که وقایع و  از نادر کتاب هایي اس
حوادث سیاسي جهان اسالم را تا سال 
ــي قرار داده است.  2004 مورد بررس
این کتاب به ویژه براي دبیران تاریخ و 

علوم اجتماعي مي تواند مفید باشد.

* شماره هایی که در ]کروشه[ آمده تلفن مرکز پخش کتاب یا ناشر است. 

همه ی كتاب ها 
را مي توان به 

دو دسته تقسیم 
كرد: كتاب هاي 

همیشگي و 
كتاب هاي 
چندساعتي
جان روسكين
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ــابقه ی تدریس دارم؛ خاطره ها دارم از  بیست وسه سال س
دورترین مدارس مناطق محروم کشورمان در نزدیكی مرزهای 
افغانستان تا تدریس در کالن شهرها.... اما خاطره ی اولین روز 
تدریسم را هرگز از یاد نخواهم برد. مدرسه در یكی از بهترین 
نقاط مسكونی شهر واقع شده بود با 21 کالس در رشته های 
مختلف نظری. در هر زنگ تفریح به طور متوسط 21 دبیر با 
ــه حضور می یافتند که با جمع مدیر و  سابقه در دفتر مدرس
معاونین و مربی پرورشی حدود 25 نفر می شدند. ابالغ دادن به 
من که یكی ازجوان ترین معلمان بودم برای خودم هم عجیب 

بود.. بعدها فهمیدم که گویا سفارشی شده بود و... بگذریم.
ــبی که قرار بود فردایش به مدرسه بروم تا نزدیكی های  ش

صبح خوابم نبرد. شور و شوق عجیبی داشتم. بارها خودم 
را در کالس درس تصور می کردم با دانش آموزانی منضبط 
و حرف گوش کن... نزدیكی های صبح خوابم برد. وقتی 

بیدار شدم و به ساعت نگاه کردم حدود 7 بود. 
فقط فرصت داشتم لباس هایم را بپوشم و کفش هایم 

را پارچه ای بكشم و همان چادر مشكی ساده ام را سرم 
کنم و به سرعت خودم را به ایستگاه برسانم. 4 دقیقه 

به 8... 2 دقیقه... ایستگاه مدرسه.... 
نمی دانم چگونه از اتوبوس بیرون 
پریدم. خودم را جلوی در مدرسه 

ــوی در  ــرده ی جل ــدم. پ دی
ــار زدم و  ورودی را کن

وارد حیاط شدم. 
مدرسه  انگار 
بود.  ــل  تعطی

جنبنده ای  هیچ 
ــم  در آن به چش

نمی خورد. خودم را به دفتر 
مدرسه رساندم. حاال صدای 

بچه ها و همهمه ی آن ها از کالس 
کم کم به گوشم می رسید. سالم کردم 

اما جوابی نشنیدم. همه سرگرم کارهای 
ــی مرا نمی شناخت.  خودشان بودند. کس

ــاندم. سالم کردم.  خودم را به جلوی میز مدیر رس
ــرش را از روی نامه ها برداشت و گفت سالم  س
علیكم. لكنت زبان گرفته بودم. گفتم فورکی نژاد 

ــی که آقای.... از اداره با شما تماس  هستم؛ دبیر زیست شناس
گرفتند. قرار بود ابالغم را برای مدرسه بفرستند. هیچ تغییری 
در رفتارش مشاهده نكردم. فقط گفت: خانم معاون، برنامه ی 
ــریف آوردید!  همه ی دبیران به  خانم را بدهید؛ خیلی دیر تش
کالس رفته اند.... خودم را به جلوی میز خانم معاون رساندم و 
سالم کردم. خانم معاون گفت امرتان.... مجدداً همان حرف ها 
ــه ی کالس ها را  ــردم. برنام را تكرار ک
چک کرد گفت: سریع خانم! کالس 
اول ب، انتهای راهرو، دست چپ. از 
ــان بهت زده شده بودم. شاید  استقبالش
من مقصر بودم. چادرم را روی جا لباسی 
گذاشتم و وارد راهرو شدم. همه ی کالس ها 
دبیر داشتند و تقریباً صدایی از آن کالس ها به 
گوش نمی رسید جز یک کالس که همان اول ب 
بود. نفس عمیقی کشیدم. احساس کردم دوباره جان 
گرفته ام،  در زدم و وارد شدم. دانش آموزان خیلی شلوغ 
و نامرتب بودند. حتی با وارد شدن من به کالس... 
داد و بیداد می کردند. هرچی گفتم 
ساکت! انگار نه انگار که صدایم 
را حتی می شنوند. رو به یكی از 
آن ها گفتم: ساکت! من دبیر شما 
هستم. گفت: چی....؟ و رو 
به دیگر شاگردان کرد 
و گفت: بچه ها! 
می گوید  خانم 
ــت.  ماس دبیر 
ــنیدند  ش که  آن ها 
ــد و گفتند تو  خندیدن
ــاگرد  دروغ می گویی. ش
ــال باالتری هستی که  س
ــاکت کنی!  ــده ای ما را س آم
ــه بود. چه  ــض گلویم را گرفت بغ
می توانستم بكنم؟ اصالً حرف های 
من به گوششان نمی رفت. کم کم 
صدای شلوغی این کالس، مزاحم 
ــده بود.  درس کالس های دیگر ش
ــن اوضاع  ــم مدیر که متوجه ای خان

فوركی ن�ژاد* زه�را 
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ـ سال دوم خدمتم بود. تازه نفس و پرانرژی در یكی از روستاهای 
بخش َرَزن »همدان« در سال تحصیلی 62-61 کار می کردم. 

روزی بعد از تدریس درس ریاضی روی صندلی لم داده 
و برای این که خستگی از تنم به در رود، کفش هایم را 
هم از پا در آورده بودم و بّچه ها مشغول حل کردن 
تمرین ریاضی بودند.... ناگهان دست هایی درِ کالس 
را نواخت. در باز شد و مدیر دبستان با معلم راهنما 
ــدند.  که بومی همان جا »رزن« بود. وارد کالس ش
من که دست وپایم را گم کرده بودم، خواستم سریع 
کفش هایم را پایم کنم، که با یک ضربه به پا یكی از 
لنگه کفش هایم به عقب میز پرتاب شد. یكی دیگر را 
به زحمت پایم کردم و ایستادم و نمی دانستم چه کار 
کنم و از خجالت و ترس خیس عرق شده بودم.
ــدا کردم و  ــود لنگه کفش را پی ــه هر زحمتی ب ب
پوشیدم... زنگ تفریح زده شد. وقتی وارد دفتر شدم، 

ــیار دفتر بازدید را جلوی روی  مدیر با ناراحتی بس
ــت و گفت بخوان: معّلم راهنما در دفتر  من گذاش
ــته بود. در روز و تاریخ فالن از کالس خانم  نوش

فالن بازدید به عمل آمد. معلم کالس روی صندلی 
نشسته و »کشف هایش« را هم از پایش در آورده بود. گویا 

ایشان بیشتر از من تحت تأثیر قرار گرفته و کلمه ی کفش را 
کشف نوشته بود.
* آموزگار منطقه ی 10 تهران، دبستان اُسوه

شده بود یكی از معاونان را می فرستد که ببیند قضیه چیست؟ 
ــانس بد من، این خانم معاون هم مرا تا حاال ندیده بود.  از ش
ناگهان با عجله وارد  کالس شد. من که وسط کالس ایستاده 
بودم متعجب شدم؛ تا آمدم حرفی بزنم داد زد و گفت: خانم 
سر جایت بنشین! این چه وضعی است؟ چرا این قدر شلوغ 
ــتفاده کرده و گفتند  می کنید! بچه ها ازموقعیت پیش آمده، اس
دیدی تو دبیر ما نیستی؟! حال عجیبی داشتم. احساس کردم 
اسبم به زمین خورده است. بغض عجیبی گلویم را می فشرد. 
اشک هایم نزدیک سرازیر شدن بود. خانم معاون که خیلی هم 
عصبانی بود به هیچ عنوان کوتاه نمی آمد. جلو رفتم و گفتم من 
فورکی نژاد دبیر جدید زیست شناسی هستم. کمی فكرد کرد و 

گفت: اصال به شما نمی آید.
ــری رو به بچه ها کرد و گفت: چه  ــاال با صدای بلندت و ح
ــان  ــت مگر خانم فورکی نژاد را نمی بینید؟! ایش خبرتان هس
ــال مدرسه ما هستند )با خودم گفتم ای کاش فامیل  دبیر امس
ــان تری داشتم تا دیگران به راحتی در اولین برخورد آن را  آس

متوجه می شدند( نفس عمیقی کشیدم. کمی احساس شعف 
و شادی کردم. اسبم از زمین بلند شده بود و با سرعت به خط 
ــاون رفت و مرا با دنیای  ــان در حال دویدن بود. خانم مع پای
بچه ها تنها گذاشت. حاال همه ساکت ساکت شده بودند. حتی 
صدای نفس هایشان را می شد شنید. به کنار پنجره رفتم. آن را 
گشودم و گذاشتم ریه هایم از هوای تازه پر شود. بغض همچنان 
گلویم را گرفته بود. اگر اندك صدایی از حنجره ام خارج می شد 
ــک هایم می ریخت. کمی قدم زدم. بچه ها همچنان منتظر  اش
بودند... یكی از بچه ها دستش را بلند کرد و گفت خانم اجازه.... 
ببخشید. آخه شما خیلی کوچولو هستید. ما فكر کردیم شما 
سال باالیی هستید و آمده اید ما را ساکت کنید. به دنبالش بقیه ی 
بچه ها هم حرف هایی زدند که تقریباً همین مضمون را داشت. 
به خط پایان مسابقه نزدیک شدم. تماشاچیان منتظرم بودند و 
شاخه های گل را به سمتم پرتاب می کردند. گفتم: به نام ایزد 

جان آفرین و....
* دبیر زیست شناسی، بیرجند

کفش کشف شد!
مرضیه محمدی قهرمان
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ش��ادروان عباس ملك عباسی از معاونان سخت کوش 
دبیرس��تان علوی در تهران و س��ال ها نی��ز دبیر فنی این 
دبیرس��تان بود. ماج��رای این که چگون��ه مرحوم عامه 
کرباسچیان، مؤسس دبیرس��تان علوی، روزی بر حسب 
اتفاق، مرحوم ملك عباس��ی را که مس��ئول نیروگاه برق 
کارخانجات ونك بوده، 
در کن��ار ج��وی آب 
می بین��د و چ��ون در 
سیمای او نشانه هایی 
مربی گری  قابلیت  از 
وی  می کند،  مشاهده 
را جذب مؤسس��ه ی 
عل��وی می کند خود 
داستانی است که بیان 
آن در ای��ن مختص��ر 
اخیراً   اما،  نمی گنجد. 
دفت��ر خاط��رات آن 
شادروان توسط فرزند 
ایش��ان آقای منصور 
ملك عباسی به دست 
ما رسید؛ دفتری شامل 
مجموعه ای از اشعار و 
نوشته ها و عکس های 
یادگاری. در نگاه اولیه 
به این دفتر، ش��عری 
یوشیج  نیما  درباره ی 
می کرد  جلب توج��ه 
که مناسب دیدیم آن 
را در این جا نقل کنیم. 
ظاه��راً دبی��ر ادبیات 
مرحوم ملك عباس��ی 
هنگامی که او در سال 
دوم هنرستان صنعتی 
تهران درس می خوانده 
علی  )1314شمسی( 
اس��فندیاری یا همان 
نیما یوش��یج معروف 
بوده است، مجموعه ی 
دانش معلمی و حسن 
رفتار و شخصیت نیما 
در ای��ن دوره ی حضور او در ته��ران به گونه ای بوده که 
مرحوم ملك عباسی در پایان آن سال تحصیلی، شعری را 
در مدح او سروده است. با توجه به نوجوان بودن شاعر در 
آن زمان و این که در سال دوم هنرستان درس می خوانده، 
بسیار جالب توجه است. عین شعر را در این جا می آوریم 

و از آقای منصور ملك عباسی نیز تشکر می کنیم.

آن کیست که هر سخت برش آسان است
وان کیست که نیك و بد برش یکسان است

آن کس که ز هر علم غنی باشد اوست
با این همه منزلت چرا اینسان است

*
امسال دبیر هنرستان گشته

از مقدمش این مکان گلستان گشته
زین فکر و خیال او بسی حیرانم

کز کار خود این زمان پشیمان گشته
*

هان ای شعرای عهد سلطان محمود
وی آن که ترا ز علم مانند نبود
برخیز و بیاموز تو علم از نیما

وز خوبی خلق او بیارای وجود
*

اکنون که به پایتخت باز آمده ای
حقا که نه از بهر نیاز آمده ای
از بهر عطای علم بی پایانت

اندر بر کودکان فراز آمده ای
*

امسال اگرچه به تو بس سخت گذشت
وندر بر کودکان سرسخت گذشت

زینهار گذشت دوره ی تحصیلی
گر سهل گذشت و یا اگر سخت گذشت

*
گر بار دگر به جایگاهت رفتی

یعنی به مکان پدرانت رفتی
یادی تو زجایگاه تهرانت کن

زآنجا که زنزد کودکانت رفتی
تهران 1314
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اس��امی خوانندگان��ی که برای مجله نامه ومقاله نوش��ته وفرس��تاده  اند:
  محمدصادق نقدعلی/ جهرم

  مرضیه صادقی - نقدعلی علیا/ 
جهرم

   افسانه ایمن ارشادی/ بندرعباس
   فرامرز فرهادی/ تهران

  حسین رجبی/ میامی
  محبوبه پسیان/ تبریز
  شهناز هنرور/ تالش

  سیاوش یوسف نژاد/ بابل
  علی صالحی/ سبزوار

  محمد گودرزی دهریزی/بروجرد
  حمیرا الموتی نیا/ زاهدان

  خانم شهرتاش/؟
  مسعود احمدی/ ؟

  گل بهار یادگاریان/ ؟
  زهرا فورکی نژاد/ بیرجند
  فاطمه جعفری یزدی/ یزد

  علی اسحقی / تبریز
  وحید حاج سعیدی/ ؟

  علیرضا رشیدی/ ؟
  رقیه مشهوری راد/ بناب

  کیومرث سلطانی ابهری /
  طاهره حسینی قمی

  زهره ترازی/ ؟

  حسین زارع محمدآبادی/ اصفهان
  جودا آقا محمدی/ عطاء اهلل 

عبیدی/ اصفهان
  محمد فصیحی دستجردی/ 

دیواندره
  صدیقه جاللی/ تهران

  علی عربانی دانا/ تهران
  پروین سلیمی مقدم/ تهران

  حمزه بویری چراغ زاده/ ایذه
  ماندانا صدرزاده/ تهران

  رعنا یزدانی
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اف������������������ق������������������ی
1. بخشی از حزب! � پیکر آدمي

2. باختر نیس��ت � هم در بدن اس��ت، هم در جاده و هم 
وسیله ي آراستن خود! 

3. نوع غلطان هم دارد � از رودهاي ایران � خوشحال � نفي 
عرب � این هم از عامت هاي نفي در زبان عربي است.

4. چیزي نیس��ت که نداشته باشد � نام دیگر زحل � بیمه 
نشده است.

5. کاشف الکل � نام دیگر حدیث � متضاد غریب
6. از قلعه ه��اي تاریخ س��از ایران � بچ��ه ي لوس � آن که 

نتوانست بار امانت را بکشد.
7. با آن روي زخم و جراحت را مي بندند � کرم تاریکي!

8. در فرنگي هم خبرگزاري اس��ت و هم فش��ار � همراه 
چکش

9. واحد حرارت � بدون آن پرواز هواپیما ممکن نیست
10. باهم پرواز مي کنند � رودي در آسیا � از انواع جریمه

11. حلقه � ش��هري در کردس��تان � عرب آن را س��مك  
می گوید

12. دومین مهره ي گردن انسان � خانه را به مدت معین در 
اختیار کسي نهادن � از خوردني هاي حرام

13. فرمانده بدن � اس��م ترکي � از حجم های هندس��ي � 
تجمل باِب روز � شهر حضرت عبدالعظیم

14. از نان ه��ا � ی��ك دس��ته آدم که منافع خ��ود را پاس 
مي دارند.

 15. دریاچه اي اس��ت درایران اگرچه صحراست � پیامبر 
فرمود حتي اگر کافر باشد بزرگش بدانید. 

ع�����������������م�����������������ودی
1. برادر مروت � هنوز هراسان نشده است

2. از روزنامه ها � کانتر فرنگي
3. کاش��ف میکروب سل � بیماري کهنه شده � جن ها � 

زیرپامانده
4. نخستین سلسله ي شاهي در ایران � کم از پلنگ نیست � 

بینوا فاقد آن است.
5. عدد صد در آذربایجان � آن جا که تیر مي رسد � همان 

سلسله ي شاهي که واژگون شده است.
6. عامت صفت تفضیلي � ماجراي او با بیمار در مثنوي 
مولوي آمده است � فردوسي در آن سي سال چه قدر رنج 

برد؟ � مدافع فوتبال � شب در لرستان
7. گریه است ولي در فومن هم شاعري به این نام داریم � 

از اجزاي قرآن کریم
8. پایتخت کوبا � پایتختي هم در آسیا 

9. زمیني که بایر نیست � همیشگي
10. غذایي که همه جا هس��ت � شبکه ي فرنگي � ملعون 
شماره یك صحنه اي کربا � بزرگترین عدد فرد � میوه ي 

اصفهان
11. بي زبان � جمع بیت � مادري که از هر دو طرف خوانده مي شود.

12. سازنده ي ساختمان � به خدمت گرفتن � از قله هاي بلند 
ایران در زاگرس

13. پسران وزیر ناقص عقل در آن جا به گدایي رفتند � امشب 
وارونه شد � ساختمان که فرو ریزد! � رودي در روسیه 
14. شهر لیموي فراوان � کمي کار دارد تا راهبرد شود 

15. از بانك هاي خصوصي � فقط خاص خداست. 

ت�����������������������وج�����������������������ه
به پنج نفر از کس��انی ک��ه جدول را 
صحیح حل کنند به قید قرعه هدایایی 
تقدیم می ش��ود. لطفًا پاسخ های خود 
را ت��ا تاری��خ 88/9/30 به نش��انی 
مجله رشد معلم ویا از طریق رایانامه
Roshdemoallem@gmail.com

ارسال کنید.


