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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

کتاب. خواندن. تولید علم
بودن چنین برنامه ای در نظام آموزش وپرورش 
ــت و باید امیدوار  از ضروری ترین اولویت هاس
ــخنانی که درباره ی لزوم توجه به  بود با انبوه س
فرهنگ در جامعه تولید می شود شاهد پیدایش 

برنامه هایی از این دست باشیم.

در سطح وسیع، تولید علم و فکر اندیشه است. 2. از ثمرات کتاب خواندن مردم یک کشور 
همان طور که در هر جامعه اگر مصرف صابون و 
دیگر مواد بهداشتی بیشتر باشد ضریب سالمتی 
آدم ها نیز بیشتر خواهد بود، در هر جامعه هم که 
ــتر رونق داشته باشد،  کتاب و کتاب خوانی بیش
تولید علم بیشتر است . این چیزی است که نیاز 
به استدالل ندارد و نگاهی به کشورهای پیشرفته 
ــه ی  آن ها این امر را نشان  و عقب مانده و مقایس
می دهد. به خوبی می بینیم بسیاری از اندیشمندان 
روزگار ما در کشورهای پیشرفته، کسانی هستند 
که از کشورهای دیگر به آن جا مهاجرت کرده و 
به تبع محیط دوم، افکار و اندیشه هایشان شکوفا 

شده و به بار نشسته است.
ــم تولید فکر و  ــه این که اگر می خواهی نتیج
اندیشه یا تولید علم در جامعه افزایش یابد باید 
هرچه بیشتر به تولید کتاب رو بیاوریم؛ اما فوراً 
اضافه کنیم که تولید کتاب اگر صرفاً در کمیّت 
باشد چه بسا چون علفزار هرزی، نگذارد گل ها 
ــد  ــد کنند و ببالند. به نظر می رس و درختان رش
ــی که  ــوم به کمک درس ــواع کتاب های موس ان
امروزه سراسر کشور را پر کردهـ  و البته هزاران 
ــه دار و  ــتار و چاپخان ــر و ویراس مؤلف و ناش
موّزع و کتابفروش... را درگیر خود کرده و طبعًا 
سرمایه ای عظیم را در اقتصاد نشر به کار گرفته که 
امری مثبت استـ  حکم همان علف های هرزی 
را دارد که مانع از رشد حقیقی کتاب های اساسی 

می شود. چه باید کرد؟

به طور بالقّوه، می توانند نقش مثبت و مهمی در 3. شک نیست که کتابخانه های مدارس، 
رشد کتابخوانی بچه ها ایفا کنند و اصوالً هدف 
ــه جز این نمی تواند باشد؛  از کتابخانه ی مدرس
اما در عمل بیشتر کتابخانه های مدارس ما، فاقد 
ــح کلمه اند.  ــای خوب به معنای صحی کتاب ه
ــی که گاه گاه از مدارس نصیب ما  در بازدیدهای
ــی را که در  ــود زیاد می بینیم کتابخانه های می ش
ــه کتاب وجود دارد ولی  آن ها یک یا چند قفس
برخالف انتظار، هیچ کتابی در آن به ما چشمک 
نمی زند که »بیا مرا بخوان!«. تعدادی کم یا زیاد 
کتاب های بی شکل یا یک شکل، با عنوان هایی 

ــتیم و از آبان ماه که هفته ی  اکنون در دی ماه هس
کتاب در آن بوده دو ماهی فاصله گرفته ایم؛ و ما تازه 
ــر آن داریم که درباره ی این موضوع یعنی کتاب  س

سخنی بگوییم! 
درباره ی کتاب و کتاب خوانی، یا نخوانی، آن قدر 
ــال ها سخن گفته شده که واقعیت مطلب  در این س
در محاق فرو رفته است و دیگر ضرورتی ندارد که 
ما نیز به این کالِف سردرگم وارد شویم تا خودمان 
را هم گم کنیم. پس بهتر می دانیم روی چند نکته ی 
اساسی و عینی دست بگذاریم که مبتال بِهِ خودمان 

در حوزه ی آموزش وپرورش نیز هست.

ــتن و فهمیدن شرط اصلی و  مهم ترین انگیزه برای رفتن به سراغ کتاب و حواشی 1. میل به دانس
آن مانند روزنامه، مجله، رایانه، وبگاه و... است. این 
میل تا حدی در هر کس وجود دارد، اما وقتی سخن 
ــوزان و به طور کلی  ــه ی معلمان و دانش آم از جامع
ــخن از جامعه است باید با برنامه های کالن، میل  س
یا شوق به دانستن و آموختن و فهمیدن و فهماندن 
ــل کودک و نوجوان به وجود آورد. ،جاری  را در نس

ــبتاً کهنه و چه بسا خاک خورده، و نویسندگانی  نس
ــه ها چیده شده است. اما نه  اغلب معمولی در قفس
ــی در میان آنها خبری  از ادبیات زنده ی کهن فارس
ــه از ادبیات جهان،  ــت، نه از ادبیات امروز و ن هس
ــن  نه از علوم وفنون و نه از کتاب های مرجع. روش
است که چنین کتابخانه هایی نه دانش آموز را جذب 

می کند و نه معلم را.

4. چندبند باال در واقع مقدمه ای بود تا بگوییم 
ــه درباره ی  ــماره ی ما گرچ که گفت وگوی این ش
کتاب نیست، اما درباره ی چیزی است که اگر باشد 
کتاب خوانی و تولید علم را با خود می آورد و آن 
»توانش خواندن« است؛ بلی، »توانش خواندن«! یعنی 
ــد فقدان آن یکی از دالیل  همان چیزی که بی تردی
سطح پایین مطالعه در کشور ماست. خالصه این که 
اگر می بینیم بسیاری از مردم کتاب نمی خوانند، نه به 
دلیل آن است  که عالقه ندارند؛ بلکه سوادِ خواندِن 
آن ها در حدی نیست که بتوانند یک متن با دشواری 
متوسطـ  و نه باالـ  را راحت بخوانند و درک کنند. 
این مشکل ریشه در آموزش های عمومی ما دارد و 
نیازمند راه حل های اساسی و بزرگ است.اکنون هم  
ــما تنها فتح بابی در این زمینه  این گفت وگو، را ش
ــا خود انگیزه ای شود تا به  بدانید و بخوانید. چه بس
عنوان معلمی همدرد با ما، فکری به ذهنتان خطور 
کند و حداقل در حوزه و حیطه ی مدرسه یا مرکزی 
که در آن اشتغال دارید دست به کاری بزنید و شمعی 

روشن کنید!

امسال محرم با دی ماه قرین شده است و عاشورا 
ــمان این ایّام نثار کرده است. به  رنگ خود را بر آس
ــتداران آزادی و عدالت تسلیت می گویم  شما دوس
و قبل از مطالعه ی مجله توجهتان را به صفحه ای با 

عنوان »یادواره ی محرم« جلب می کنیم.

در آخرین روزهایی که این مجله برای چاپ آماده 
می شد، نمایندگان مجلس شورای اسالمی با اکثریت 
ــابقه در آموزش و پرورش ـ به  بی سابقه ای ـ بی س
آقای حمیدرضاحاج بابایی به عنوان وزیر آموزش و 
پرورش رأی اعتماد دادند و ایشان را فردی مناسب 
برای تصدی این بزرگ ترین وزارت خانه ی کشور 
تشخیص دادند. ما این موفقیت را به آقای حاج بابابی 
تبریک می گوییم و امیدواریم شاهد تالش های مؤثر 
ایشان در رشد و پیشرفت آموزش و پرورش و حل 

معضالت و مشکالت آن باشیم.
سردبیر
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استادشهیدمرتضیمطهری

کامشب شمعی  ب��ه  گفت  ش��اه��دی 
ک���ردم م���زیّ���ن  دی�����وار  و  در 
ی��ک دم نخفتم  ش���وق  از  دی��ش��ب 
دوخ��ت��م ج��ام��ه و ب��ر ت��ن ک��ردم
سحرآمیزی چ��ه  ن��دان��س��ت  ک��س 
ک��ردم س���وزن  و  ن��خ  از  پ��رن��د  ب��ه 
گل و  سوسن  از  ک��ارگ��ه  صفحه ی 
کردم گلشن  صف  چ��ون  خوشی  به 
ت���و ب���ه گ����رد ه��ن��ر م���ن ن��رس��ی
زان ک���ه م��ن ب��ذل س��ر و ت��ن ک��ردم
شدم ت��ی��ره  ب��س  ک��ه  خندید  شمع 
ای��م��ن ک��ردم ت��اری��ک��ی ات  ز  ت��ا 
پ���ی پ��ی��ون��د گ��ه��ره��ای ت���و بس
گ��ه��ر اش����ک ب���ه دام����ن ک���ردم
بهار اب��ر  چ��ون  و  ک���ردم  گ��ری��ه ه��ا 
ک��ردم س��وس��ن  و  گ��ل  آن  خ��دم��ت 
آنک از  خویش  سوختن  از  خوشم 
س��وخ��ت��م ب���زم ت��و روش���ن ک��ردم
نماند ام��ی��د  روزن  ی��ک  گ��رچ��ه 
ک��ردم روزن  و  در  ب��ر  ج��ل��وه ه��ا 
شد سوخته  ار  م��ن  عمر  خ��رم��ن 
ح��اص��ل ش���وق ت��و خ��رم��ن ک��ردم
ک��اره��ای��ی ک��ه ش��م��ردی ب��ر من
ک��ردم م��ن  را  ه��م��ه  ن��ک��ردی،  ت��و 

تمام کسانی که به بشریت خدمتی کرده اند حقی بر بشریت دارند. از راه علم 
یا صنعت و هنر یا اکتشاف و اختراع، و یا حکمت و فلسفه، یا ادب و 

اخالق، و از هر راهی؛ ولی هیچ کس به اندازه ی شهدای راه حق 
بر بشریت حق ندارد و از همین جهت هم عکس العمل 

بشریت و ابراز عواطف بشر درباره ی شهدا بیش از 
ــت. زیرا عدل و آزادی برای محیط  دیگران اس

ــر و برای روح بشر به منزله ی  اجتماعی بش
هواست برای تنفس ریه؛ بدون آن ادامه ی 

ــت. پیغمبر)ص(  ــن نیس حیات ممک
فرمود: الملک یبقی مع الکفر و الیبقی 

مع الظلم.
ــف  ــم خود و مکتش ــم در عل عال
ــی و معلم  ــود و مرب ــف خ در کش
اخالق در تعلیمات خود و حکیم و 
فیلسوف در حکمت و فلسفه ی خود 
ــهدا هستند ولی  مدیون و مرهون ش

شهدا در کار خود مدیون کسی نیستند؛ 
زیرا شهدا بودند که محیط آزاد به دیگران 

ــتند نبوغ خود را ظاهر  دادند تا آن ها توانس
کنند. شهدا شمع محفل بشریت اند. سوختند و 

محفل بشریت را روشن کردند.
یا ایّها النَّبیُّ اِنّا اَْرسلناَک شاهداً و مبّشراً و نذیراً... 

و سراجاً منیراً. تعبیر به» سراج منیر« ظهور پیغمبر است. اگر 
ــدی داشته باشند محیط تاریک نیست و احتیاج به چراغ  مردم رش

نیست. پروین اعتصامی در این معنا می گوید:

هيدين الشَّ ِدماُء  ِمن  الَّدهر  َعلَي  َو 
ش��اِه��دان َنِ���ل���ِه  و  َع���لَّ���يُّ 
َفجران اللَّيِل  اواِخ��ُر  في  َفُهما 
َش��َف��ق��ان اول��ي��اِت��ِه  ف��ي  َو 
احَلشر لُِيجئ  َقميصِه  في  َثبَتا 
ح��م��ن ُم��س��ت��دع��ي��اً ِالَ����ي ال��رَّ

ابوالعالي
معّري:

بر چهره ي جهان از خون این دو شهید:
علي و فرزندش حسین، دو شاهد وجود دارد

این دو شاهد در پایان شب شفِق صبحگاه است
و در آغاز شب، فلِق شبانگاه 

و ثبت شده اند بر جامه ي روزگار، تا این که قیامت فرا رسد
و آنگاه به درگاه الهي شکایت برند.
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م ر  ح  م  ی  ه  ر  ا  و  د  ا  ی 
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 رش��د: بسم اهلل الرحمن الرحیم. آقای دکتر کریمی! از 
وضعیت مطالعه و خواندن در ایران اجماالً همه خبر داریم 
که چندان رضایت بخش نیس��ت. آیا شما هم که مدیریت 
»مرکزملی مطالعه ی بین المللی پرلز« را به عهده دارید، در پی 
مطالعات و مشاهدات خود به این نتیجه رسیده اید که این 
سواد یا توانایی خواندن متون فارسی در جامعه ی ما ضعیف 
است؟ اگر پاسخ شما مثبت است، رابطه ی این »ضعف« را 
با »پایین بودن سطح مطالعه در ایران« که به آن اشاره کردیم 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 نخست باید بگویم که شما روی مسئله ی مهمی انگشت 
گذاشته اید. چون همه می دانیم که یادگیری خواندن کلید همه ی 
ــت. و اما این که ما در خواندن ضعف داریم بله،  یادگیری هاس
به شکل ریشه ای ضعف داریم؛ ولی برای این که معلوم شود 

در امر »خواندن« چقدر ضعف یا قوت داریم باید دید که این 
ــه کنیم. آیا  قوت یا ضعف را با چه چیزی می خواهیم مقایس
مثالً توانایی دانش آموزان دیروزی با امروزی ها را می خواهیم 
مقایسه کنیم؟ یامی خواهیم سطح سواد خواندن دانش آموزان 
خودمان را باسایر کشورها مقایسه کنیم ویادوره های تحصیلی 
را با هم مقایسه کنیم؟ یا می خواهیم سطح سواد بچه ها را نسبت 
به اهداف یا مالک هایی که مدنظر خودمان است مقایسه کنیم؟ 
ــته باشد. هم چنین باید ببینیم  باالخره باید مالکی وجود داش
ــواد خواندن در  تحقیقات چه می گوید. آیا می گوید روند س
ــت یا روبه افزایش؟ در هر حال،  بچه های ما روبه کاهش اس
برای پاسخ به این سؤال نیاز به تحقیقاتی قبلی و فعلی وحتی 
ــد که من حیث المجموع،  آتی داریم؛ اما اصوالً به نظر می رس
و به لحاظ نگاه کارشناسی، ولی شهودی، یعنی بدون مدارک 

مسئله این است: 

اشاره
آنچه در این جا می خوانیدمتن گفت و گویی است که مجله با دکتر عبدالعظیم کریمی در باره ی »توانایی خواندن« 
انجام داده است. دراین گفت وگو، به دعوت مجله، آقای حسن طاهری وخانم زهراسادات یاسینی دوتن از کارشناسان 

دفتر برنامه ریزی وتألیف کتاب های درسی نیز شرکت کرده اندکه از آنان صمیمانه سپاسگزاریم. 

گفت وگو با
دکتر عبدالعظیم کریمی 
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پژوهشی، سواد خواندن در بین ما مطلوب نیست. ضمن این که 
ــا »روخوانی« تفاوت  ــواد خواندن« ب همین جا باید بگویم »س
دارد. خواندن به معنای عرفی کلمه همان روخوانی است اما 
»سواد خواندن« درک مطلب است، یعنی اوالً  صحیح خواندن 
و فهمیدن و سپس تحلیل، تفسیر، استنتاج و پردازش تا به تولید 

فکری بینجامد.
پس سواد خواندن معنای پیچیده، عمیق و گسترده ای پیدا 
ــیع تر است از حد کتاب خوانی  می کند و حوزه اش خیلی وس
ــت از کلمات. حاال ما اگر بخواهیم از این جهت به  و برداش
خودمان نگاه کنیم باید بگویم که واقعاً اوضاع مساعدی نداریم 
ـ به لحاظ  و به رغم این که بچه ها ما در کالس چهارم ابتدایی 
ـ آماده می شوند برای خواندن به معنایی  استانداردهای جهانی 
که گفتیم، ولی واقعاً در این زمینه ضعف زیادی دارند که باید 

برای آن فکری بشود.
 رشد: در کشور ما کتاب کم منتشر نمی شود. حدوداً 
50 سال اس��ت که آموزش وپرورش عالوه بر کتاب های 
درسی مجالت کمک آموزشی زیادی، مثل همین مجالت 
رش��د که قبالً پیک نام داش��ت � منتش��ر می کند و مانند 
این ه��ا... در واقع ما مواد خواندنی برای بچه ها کم نداریم. 
لذا به نظر می آید باید س��راغ عوامل دیگری هم رفت. مثاًل  
مشکالت خّط فارسی، فقدان کتاب های مناسب، ترس از 
اندیشیدن، روش های غلط آموزشی، فقر اقتصادی یا همان 
گرانی کتاب، سنگینی بودن حجم درس ها و تکالیف درسی 
بچه ها و اخیراً هم آمدن کامپیوتر و انواع رسانه های دیجیتال 
و اینترنت و... این ها هر کدام چه قدر می تواند در تضعیف 

قدرت خواندن مؤثر باشد؟
 خانم یاس��ینی: به این عوامل به نظر من می توان عامل 
»واژگان پایه« را هم اضافه کرد که در مورد آن هم کار زیادی در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام شده است. منظور 
من این است که ضعف یا کمبود واژگان باید هم می تواند در 

ضعف سواد خواندن مؤثر باشد.
 کریمی: من مجبورم این جا مسئله را به ابعاد مختلفی 
ــناختی داریم و  تفکیک کنم. ما تعدادی موانع فردی و روان ش

تعدادی هم موانع اجتماعی و جامعه شناختی.
در بعد فردی و روان شناختی، مهم تر از همه و اول از همه 
انگیزه است. همین که شما می گویید ترس از اندیشیدن، تقریبًا 
همین است، یعنی فقدان انگیزه. اگر ذهن دانش آموز پرسشگر، 
کاوشگر و چالشگر باشد، دیگر نیازی نیست که ما تبلیغ کنیم 
یا بچه ها را ترغیب کنیم و به آن ها کتاب بدهیم و به قول شما 
میلیون ها کتاب و مجله چاپ کنیم و چه بسا رایگان در اختیار 

دانش آموز بگذاریم.
اگر ما موضوع مورد بحث را به چیزی مانند فرستنده )کتاب 
و خواندن و مطالعه( و گیرنده )دانش آموز یا خواننده( تشبیه 
کنیم به نظر می رسد که در حال حاضر ما داریم به جای این که 
گیرنده را درست کنیم روی فرستنده کار می کنیم!  و معلوم است 
که این کار بی نتیجه است. چرا در بعضی از کشورها عادت به 
مطالعه بدون این که انگیزه های بیرونی را تقویت و ترویج کنند 
رایج است. و شخص بدون این که کسی او را تشویق کند، در 
خانه، در پارک، در اتوبوس، در مترو و... نشسته است و مطالعه 
ــورها دیده ام. باید  می کند؟ من خودم این را در پاره ای از کش

دید واقعاً آن انگیزه ی درونی در این ها از کجا و چگونه ایجاد 
شده است.

ــتن را در بچه ها تقویت کنیم ، خودشان  اگر ما نیاز به دانس
دنبال کتاب می دوند، نه این که به آن ها کتاب بدهیم و مجانی هم 
بدهیم و تشویق هم بکنیم و باز ببینیم به هدف نمی رسیم. تازه 
اگر هم به زور جایزه کتاب را بخواند، این آن خواندن حقیقی 
که مد نظر است و در اول صحبت به آن اشاره کردیم، نخواهد 
ــع، همان طور که گفتید، زیاد  ــود. به هر حال، عوامل یا موان ب
است. رسانه های دیجیتال و اینترنت و کامپیوتر و... ابزارهای 
نرم افزاری... نیاز به مطالعه را در بچه ها از بین می برند مثل وقتی 
ــار طوری به پایین می ریزد که که خودش مانع از  که یک آبش
تماس با آب می شود، هجوم اطالعات هم امروزه خودش مانع 
ــده است. یعنی آن قدر حجم اطالعات و  کسب اطالعات ش
ــت که جا دارد آدمی از آن وحشت  ــتنی ها زیاد شده اس دانس

کند. 
 رشد: البته به نظر می رسد در کشورهایی مثل ایران، 
نسبت به کشورهایی که خودش��ان تولید کننده ی علم و 
تکنولوژی هستند، این ابزارها و رسانه های جدید تأثیر منفی 
بیشتری به جا گذاشته تا در خود آن کشورها. چون کتاب در 
آن کشورها هنوز، هم بسیار زیاد چاپ می شود و هم مردم 

زیاد می خوانند.
 طاهری: برخی ها، مثل خانم توران میرهادی، همان طور 
که شما گفتید، معتقدند که ما باید پرهیز کنیم از پاداش دادن به 
بچه ها برای خواندن، چون اثر معکوس دارد و یا حداقل این که 

موجب شکوفایی بچه ها نمی شود. 
 کریمی: بله، اثر معکوس دارد. این نکته ای که شما گفتید 
ــوگیری خوبی شد برای پاسخ دادن به سؤال. ببینید، گاهی  س
ــود. همان طور که گاهی  اوقات تبلیغ خودش یک مانع می ش
تشویق مانع شوق درونی می شود. یعنی، همان طور که بدن ما 
ــاس »اصل تعادل جویی« است که نیازهایش را برطرف  بر  اس
ــود خودبه خود به  ــد. ذهن هم اگر دچار عدم تعادل ش می کن
ــم و هم  دنبال یافتن تعادل می رود. به عبارت دیگر، هم جس
ذهن وقتی تعادل دارند، تالش و کوشش نمی کنند. اما وقتی 
نامتعادل می شوند، به تالش می افتند. در امر خواندن، ما بدون 
این که ذهن فرد را نامتعادل کنیم تا خودش در حرکت در آید، 
ــزه دادن و این ها او را  ــویق و جای می خواهیم؛ از بیرون با تش
ــوی خواندن. درست مثل این است که هنوز  بکشانیم. به س
ــنه نشده است ولی ما می خواهیم به او غذا  معده ی بچه گرس
بدهیم. مثالً سر ساعت می آییم غذایی را می آوریم و با توصیه 
می خواهیم به او غذا بخورانیم. معلوم است که میل ندارد و قبول 
نمی کند. در این حال ما مانع ایجاد »فرایند گرسنه شدن« او هم 
شده ایم. معلوم است که اگر او را رها کنیم تا خودش گرسنه 
شود بهتر است تا این که به زور غذایش بدهیم. بله، من هم به 
این معتقدم که تشویق و تبلیغ و ترغیب بی جا ما را به هدف 
نمی رساند. در کتاب »تربیت آسیب زا« که من نوشته ام گفته ام که 
گاهی می خواهیم چیزی را تقویت کنیم، در حالی که نمی دانیم 
داریم ناخواسته تضعیف اش می کنیم. در مورد مطالعه هم، گاهی 

فشار از بیرون مانع مطالعه می شود.
 رش��د: با این حال باید توجه داش��ت که اگرچه این 
صحیح اس��ت به قول مولوی، که: آب کم جو تشنگی آور 

اگر موضوع مورد 
بحث را به چیزی 

مانند فرستنده )کتاب 
و خواندن و مطالعه( و 
گیرنده )دانش آموز یا 
خواننده( تشبیه کنیم 
به نظر می رسد که در 

حال حاضر ما داریم به 
جای این که گیرنده 
را درست کنیم روی 
فرستنده کار می کنیم! 

اگر ما نیاز به دانستن را 
در بچه ها تقویت کنیم، 
خودشان دنبال کتاب 
می دوند، نه این که به 

آن ها کتاب بدهیم 
و مجانی هم بدهیم 
و تشویق هم بکنیم 

و باز ببینیم به هدف 
نمی رسیم.

دکتر عبدالعظیم کریمی
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به دست � تا بجوشد آبت از باال و بست، ولی این امر هم 
نسبی است و باید دید آیا موقعیت اقتضا می  کندکه اصاًل 
تشویق در کار نباشد یا این که کمی هم تشویق می تواند 

کارساز باشد.
ــا بخواهند که  ــر معلم ها از بچه ه  خانم یاس��ینی: اگ
ــخ سؤاالت علمی و آموزشی خود را از طریق مطالعه و  پاس
پژوهش پیدا کنند، آیا این به عالقمندی آن ها به خواندن کمک 

نمی کند؟
 کریمی: بله، این که خیلی خوب است، ولی شرط آن 
این است که ما برای بچه ها سؤال پیش  بیاوریم و این سؤال 
دغدغه ی ذهنی آن ها بشود. مثالً برای بچه این سؤال را پیش 
بیاوریم که بخواهد بداند چگونه می توان این آب های آلوده ای 
را که در جوی ها روان است به آب پاک و تصفیه شده تبدیل 
کرد. وقتی او در این مورد کنجکاو شد ذهنش نامتعادل می شود 
و وقتی ذهن نامتعادل شد، فرد خودش به دنبال تعادل می رود. 
بله، ما باید کار کنیم که بچه خودش به دنبال یافتن پاسخ سؤال 
برود. حتی اگر فوری جوابش را دادیم باز به هدف نمی رسیم 
و در واقع اینجا درست است که به سؤال او جواب داده ایم اما 
چون خودش به کمک یک فرایند ذهنی این پاسخ را نگرفته 

است، در واقع به جواب نمی رسد.
جان دیویی گفته است که »طرح سؤال حیات تفکر است 
و جواب مرگ تفکر است« منتهی باید توجه کرد که تحقیق 

ـ فقط به خاطر نمره و امتیاز نباشد. بچه ها 
 آقای کریمی، می دانید که ما یک »توانایی خواندن« 
داریم و یک »عالقه به خواندن«، کسانی هستند که توانایی 
خواندن یا سواد خواندن دارند ولی چندان عالقه به خواندن 
نش��ان نمی دهند؛ برعکس، کسانی هم هستند که چندان 
توانایی یا سواد خواندن ندارند ولی به خواندن خیلی عالقه 
نش��ان می دهند و حتی از دیگران می خواهند که برایشان 
کتابی یا چیزی را بخوانند. به نظر شما آیا بین این دو چیز، 
یعنی توانش خواندن و عالقه به خواندن همبستگی مثبت 

وجود دارد؟
 کریمی: اتفاقاً این سؤالی است که در سؤاالت بین المللی 
پرلز هم به آن پرداخته شده بود. در آزمون پرلز تعدادی سؤال 
زمینه ای یا بک گراند (Back ground) هم، عالوه بر سؤاالت 
اصلی آزمون، می دهند تا عوامل پنهان یا آشکار مؤثر بر خواندن 
ــنجند. بعضی از آن سؤال ها این است که می پرسند  را نیز بس
ــما آیا از خواندن لذت می برید؟ آیا کتاب را به خاطر لذت  ش
شخصی می خوانید؟ آیا برای تکلیف درسی می خوانید؟ به 
خاطر تشویق پدر و مادرتان می خوانید؟ برای دادن اطالعات 
به دیگری می خوانید و... باید گفت که تحقیقات به طور کلی 
ــت که، آن جا که نگرش فرد به خواندن مثبت  نشان داده اس
بوده توانایی خواندن هم بیشتر بوده است، در عین حال خوب 
است بدانید که در پاره ای از کشورها نتیجه برعکس بوده است. 
مثالً بچه های ژاپنی عالقه ی زیادی به ریاضیات ندارند ولی در 
ریاضیات )در مطالعه ی تیمز( نمرات باال می آورند. حتی چند 
ــال پیش که آقای روبی تال، مسئول برنامه ریزی ریاضیات  س
تیمز از کانادا به ایران آمد و در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی 
کرد، یکی از سؤال هایی که با او مطرح شد این بود که چرا در 

بعضی از کشورها که نگرش بچه ها به یک درس منفی است 
نمرات آن ها باال است و برعکس. مثالً دانش آموزان خودمان 
ـ در مطالعه ی پرلز 2001 و 2006 نگرش مثبتی نسبت  در ایران 
به خواندن نشان دادند، اما دیدیم که توانمندی آن ها در خواندن 

زیر میانگین است.
 اما مسئله ی پرلز. آقای کریمی شما هماهنگ کننده یا 
»مدیر ملی مطالعه ی پرلز« در ایران هستید. لطفاً ابتدا، برای 
خوانندگانی که از این موضوع شناختی ندارند بفرمایید که 
اصوالً پرلز چیس��ت تا بعد بپردازیم به کارکردمان در این 

زمینه.
ــز یک کلمه ی اختصاری،از عبارت:   کریمی: اوالً پرل
 Progress in( »مطالعه ی بین المللی پیشرفت سواد خواندن«
ــن  ــت. ای International Reading Literacy Study(اس
ــت و به وسیله ی »انجمن  مطالعه، جهانی و البته داوطلبانه اس
بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی« برگزار می شود که 
انجمنی است مستقل، یعنی غیر دولتی است و وابسته به هیچ 
ــت. دبیرخانه اش در هلند است و مرکز علمی  کشوری نیس
ــردازی آن در آلمان ومرکز  ــز داده پ ــت، مرک آن در آمریکاس
نمونه گیری اش در کانادا.  این انجمن یک سری مطالعه ی تطبیقی 
ــرفت تحصیلی در سراسر جهان انجام می دهد  در مورد پیش
که دو مطالعه اش خیلی مشهور است یکی تیمز )در حوزه ی 
علوم و ریاضی( و دیگری پرلز )در حوزه ی سواد خواندن( و 
خوشبختانه سال هاست که ایران هم در هر دو مطالعه شرکت 
می کند. اولین مطالعه یا آزمون پرلز در سال 2001 با حضور 
ــور برگزار شد که ما در آن زمان از 35 کشور رتبه ی  35 کش
32 آوردیم که متأسفانه رتبه ی پایینی بود. البته باید دانست که 
غالب شرکت کننده ها در این مطالعات کشورهای اروپایی و 
دیگر کشورهای پیشرفته بودند، یا هستند، و ما درواقع خودمان 
را با آن ها مقایسه می کنیم. گزارش اولین مطالعه ی پرلز )2001(
ــد که همراه با آن یا پس از آن ده ها مقاله  ــر ش در ایران منتش
و تک نگاشت و نقد و نظر نیز انتشار یافت. مطالعه ی بعدی 
هم در سال 2006، یعنی پنج سال بعد انجام شد؛ خوشبختانه 
در فاصله ی این پنج سال، اتفاقاً برنامه ی درسی آموزش زبان 
ــی ما در دوره ی ابتدایی دچار تحول شد و کتاب های  فارس
بخوانیم و بنویس��یم جای کتاب های قبلی را گرفت. یعنی، 
بچه هایی که در مطالعه ی دوم )2006( مورد آزمون پرلز قرار 
گرفتند بچه هایی بودند که این کتاب ها را خوانده بودند، لذا این 
مطالعه نشان داد که پاره ای از ضعف های قبلی ما برطرف شده؛ 
مثالً نمره ی قبلی سواد خواندن ما که 414 بود به 421 رسید، 
که هفت نمره افزایش داشت. البته این پیشرفت معنادار نشد و 
به میانگین جهانی نرسید، ولی به لحاظ بین المللی به هرحال ما 
عقب گرد نداشتیم. چون همین انگلستان، بلغارستان و هلند که 
قبالً در رده های اول قرار داشتند عقب رفتند و البته کشورهایی 
مثل روسیه و هنگ کنگ که قبالً در رده های میانی جدول بودند 

به رده های نخست جدول ارتقا پیدا کردند.
ــد اضافه کنم که آزمون پرلز دو نوع متن دارد. متن های  بای
ادبی و متن های اطالعاتی. متن های ادبي یک تعداد داستان و 
قصه است که گره های داستانی و درک مطلبی دارد و معموالً 
یک داستان ساده نیست. به طوری که گاهی خود معلم ها هم 

زهراسادات یاسینی

افزایش 7 نمره به 
سواد خواندن ما 
در پرلز 2006 نسبت 
به 2001، افزایش 
معناداری نبوده آیا 
باز هم می توان ادعا 
کرد که کتاب های 
بخوانیم و بنویسیم 
گام مؤثری در 
آموزش زبان فارسی 
بوده است

برنامه ریزان ما 
باید روی »سواد 
خواندن« بیشتر کار 
کنند
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ــخ دادن به سؤال های آنها درمی مانند. من این ها را به  در پاس
دانشجویان فوق لیسانس هم داده ام و دیده ام که گاهی در پاسخ 
می مانند. حاال که داریم برای دوره ی بعدی که در سال 2011 
ــویم و در حال ترجمه ی متن ها  ــود آماده می ش برگزار می ش
ـ در پاسخ سؤال ها به تردید  ـ مترجمان  هستیم، گاهی خودمان 
می افتیم. به هرحال این سواد خواندن چیز ساده ای نیست: بعد 

علمی دارد، بعد عاطفی دارد، بعد عملکردی دارد...
مثالً پس از متن از بچه سؤال می کنند که تو چه احساسی 
نسبت به این قهرمان داری؟ که او در این جا باید سواد عاطفی 
یا بعد عاطفی سواد خود را نشان دهد و این ها ساده نیست. 
ــبت به  ــبختانه در متون اطالعاتی، دانش آموزان ما نس خوش
ــرفت کردند و وضع بهتری داشتند و این  دوره های قبل پیش
نشان می دهد که کتاب های بخوانیم و بنویسیم بی تأثیر نبوده 

است.
 رش��د: آیا منظور از س��واد اطالعاتی همان دانش یا 

دانستنی های موجود در متن است؟
 کریمی: بله، اطالعات راجع به محیط زندگی و جهان 
پیرامون. مثالً مطلبی می دهند راجع به قطب جنوب، مطلبی 
ــخصیت های تاریخی مثاًل  ــت، راجع به ش راجع به بهداش

داوینچی و... 
ــد افزایش 7 نمره   یاس��ینی: با توجه به این که فرمودی
ــواد خواندن ما در پرلز 2006 نسبت به 2001، افزایش  به س
ــوان ادعا کرد که کتاب های  ــاداری نبوده آیا باز هم می ت معن
بخوانیم و بنویسیم گام مؤثری در آموزش زبان فارسی بوده 
ــؤال های پرلز را خوانده ام و خیلی بعید  ــت. چون من س اس
می دانم این سؤاالت با آن کتاب ها از این جهت تناسبی داشته 

باشد.
 رشد: خانم یاسینی، شما در گروه آموزش ابتدایی دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی مشغول هستید و حتمًا 
می توانید در این باره نظری  داشته باشید. حاال، صرف نظر از 

بحث فعلی، در این باره چه می توانید بگویید؟
 یاسینی: ببینید. در این کتاب ها یک رشته فعالیت هایی را 
در نظر گرفته اند که بچه ها گوش دادنشان تقویت شود، سخن 
گفتنشان تقویت شود، نگارش آن ها بهتر شود. اما وقتی این ها 
را با سطح سؤال های پرلز مقایسه می کنم، می بینم سطح پرلز 
خیلی باالتر است، سؤال ها پیچیده تر است و نتیجه ای که من 
می گیرم این است که باز هم این کتاب ها هنوز در حدی نیست 

که بتواند مشکل »خواندن« یا »سواد خواندن« را حل کند.
 طاه��ری: این نکته را نباید فراموش کنیم که ما گفتیم 
ــئله ی ما ِصرف خواندن یا روخوانی از متن نیست، بلکه  مس
ــواد خواندن« یا درک مطلب از متن است. منظور این که  »س
بچه باید چند سال اول روخوانی را یاد بگیرد تا بعداً بتواند هر 
چیزی را که می خواند بفهمد و درک کند که این دومی را ما 
»سواد خواندن« می گوییم که همان درک متن یا مطلب است. 
این که آقای دکتر کریمی می گویند گاهی بعضی از دانشجویان 
هم در خواندن متن دچار مشکل می شوند، منظورشان همین 
است که آن ها در درک عمقی بعضی مطالب مشکل دارند و 

نه در خواندن متن.
 یاس��ینی: بله، و من فکر می کم که برنامه ریزان ما باید 

روی »سواد خواندن« بیشتر کار کنند.
ــا در پرلز  ــت بگویم که م ــن را الزم اس  کریم��ی: ای
ــتیم که به طور استثنایی پاسخ های خوبی  دانش آموزانی داش
دادند. مثالً در پرلز 2001، دانش آموزی از نجف آباد اصفهان، 
از آزمون نمره ی کامل گرفته بود که باعث تعجب همه شد. 
ــؤال  وقتی رفتیم و از ُمجری آزمون راجع به آن دانش آموز س
کردیم مجری چیز جالبی گفت. گفت که سر امتحان، من دیدم 
این بچه نشسته است و کتابی را می خواند. گفتم مگر پاسخ 

نمی دهی؟ گفت پاسخ دادم و تمام شد!
خوب، این واقعاً استثنایی است. او دانش آموز سال چهارم 

ابتدایی بود. 
آن نمونه ی فردی بود، اما نمونه ی جمعی هم داریم. در یکی 
ــه ی معمولی،  از مناطق تهران، در پرلز 2006، در یک مدرس
همه ی دانش آموزان رتبه ی باال آورده بودند. ما کنجکاو شدیم 
ــت که این اتفاق افتاده. رفتیم با مدیر  ــده اس که ببینیم چه ش
ــه صحبت کردیم و از او علت را جویا شدیم. متوجه  مدرس
شدیم که آن مدیر مدرسه، وقتی نتایج پرلز 2001 ایران را دیده 
و دانسته بود که بچه های ما چه خألی در »سواد خواندن« دارند، 
رفته  بود و خودش روی خواندن کار کرده و با کمک همکاران 
خودش تدابیری اندیشیده بود که بچه ها در این امر ارتقا پیدا 
ــبب شد که ما یک  ــده بود. این نمونه س کنند و موفق هم ش
»تحقیق پس رویدادی« انجام دهیم و برویم روی مدارسی که 
نمره ی خوب آورده بودند مطالعه کنیم و ببینیم آیا می توانیم 
شیوه ی کار آن ها را به مدارس دیگر هم تعمیم بدهیم یا نه. البته 
این تحقیق وسیعی است و هنوز ادامه دارد. همان طور که گفتم، 
ــؤال ها یا متن های اصلی،  در خود مطالعه ی پرلز، عالوه بر س
ــم از دانش آموز و معلم و والدین  ــؤال زمینه ای ه تعدادی س
می پرسند تا ببینند آن عوامل پنهان یا زمینه ای که سبب قوت یا 

ضعف خواندن در دانش آموز می شود، چیست.
ــروع کرده ایم  ــا امیدواریم با این تحقیقی که ش ــاال م و ح

راهکارهای مناسبی برای برون رفت از این مشکل پیدا کنیم.
 طاهری: جز این آیا تاکنون کار مشخصی را برای حل 
این مشکل از سوی شما یا به طور کلی دستگاه وزارتی انجام 

گرفته است و یا برعکس آیا شما کاری انجام داده اید؟
کریمی: اتفاقاً این سؤالی است که زیاد از ما می پرسند: 
به خصوص که ما اجرای آزمون های تیمز را هم داریم. اما خوب 
است بدانید که برای ما در این زمینه وظیفه ای تعیین نکرده اند. 
ــگاه است که گزارشی  کار ما در این جا مثل کار یک آزمایش
ــک می فرستد؛ و  از وضعیت بیمار تهیه می کند و برای پزش
ــت که باید بیمار را درمان کند. باید در جای دیگری از  اوس
وزارتخانه، انگیزه و دغدغه ای باشد تا این ها را به کار ببندد. و 
ـ چه در  البته پیش آمده است که بعضی از مقامات و مسئوالن 
ـ حتی به صورت عاجل و آمرانه، به  ــته و چه در امروز  گذش
این گزار ش ها واکنش نشان داده و دلسوزانه خواسته اند کاری 
ــده است. حتی  ــفانه کار در نیمه ی راه رها ش بکنند، اما متأس
ــدت و دراز مدت هم داده اند اما  ــه ی کوتاه مدت، میان م برنام
در همان گپ و گفت های جلسه ای و همایش معطل  مانده 
ــت. در واقع یک کار اداری، تازه  ــی نشده اس و کاری اساس

نیمه تمام، انجام گرفته است.

نباید فراموش کنیم 
که ما گفتیم مسئله ی 

ما ِصرف خواندن 
یا روخوانی از متن 
نیست، بلکه »سواد 

خواندن« یا درک 
مطلب از متن است. 

منظور این که بچه 
باید چند سال اول 

روخوانی را یاد 
بگیرد تا بعداً بتواند 

هر چیزی را که 
می خواند بفهمد و 

درک کند که این 
دومی را ما »سواد 

خواندن« می گوییم

حسن طاهری 
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 رشد: شما دو نمونه ی عملی از موفقیت ارائه دادید. 
یکی آن دانش آموز نجف آبادی که رتبه ی اول شده بود که 
به قول خودتان استثناست و از آن می گذریم ولی نمونه ی 
دوم آن مدرسه ای است که گفتید مدیرش، شخصاً وارد شده 
و اق��دام کرده و موفق هم ش��ده بود. با توجه به این مورد 
اخیر، ظاهراً  باید مقدار عمده ای از کار را متوجه معلم هایی 
دانست که خودشان اهل خواندن  هستند و یا دغدغه ی سواد 
خواندن را دارند و اگر این ها کاری بکنند روی دانش آموزان 
هم تأثیر می گذارند. ما اگر این نمونه را هم نداشته باشیم، 
شکی نداریم که یکی از موانعی که در راه »سواد خواندن« 
بچه ها وجود دارد کم خوانی یا مطالعه نکردن اغلب معلمان 
است. به نظر شما چه باید کرد تا در درجه ی اول معلمان 
ما کتاب خوان ش��وند تا به تبع آن سواد خواندن بچه ها هم 

تقویت شود؟
 کریمی: در پاسخ به این سؤال شما من مایل هستم به 
ــی از گزارش پرلز در مورد ایران اشاره بکنم. در گزارش  بخش
آمده است که: در ایران، دانش آموزانی که والدین آن ها در خانه 
از 51 تا 100جلد کتاب داشته اند نسبت به آن هایی که صفر تا 
10 کتاب ]کتاب کودکان[ داشته اند دارای میانگین عملکردی 
ــت از: 507 در  ــد. این دو میانگین عبارت اس ــری بوده ان باالت
مقابل 398. و این فاصله خیلی زیاد است. در مورد معلمان هم 
می گوید: معلمانی که نسبت به کتاب خواندن حساس بوده اند و 
به مطالعه عالقه داشته اند. دانش آموزانشان هم میانگین عملکرد 

بهتری داشته اند.
 طاه��ری: آیا متغیر در این موارد فقط تعداد کتاب بوده 

است؟!
 کریمی: متغیر در این جا مسلماً ِصرف وجود تعدادی 
کتاب که نیست، بلکه فرهنگ موجود در فضای خانواده یا در 
ــت که شاخص آن را در این جا وجود  محیط کالس بوده اس
تعدادی کتاب در خانه دانسته اند. وقتی در خانه ای 100 جلد 
کتاب باشد، این نشان می دهد که مثالً مادر برای بچه ها قصه 
می گوید، پدر از فرهنگ سواد حرف می زند و مانند این ها. و 
این کمک می کند به تولید فرهنگ و به تبع آن در افزایش سواد 
ــت که وجود میز  خواندن. حتی در جایی از گزارش آمده اس

تحریر در خانه، با میزان پیشرفت تحصیلی بچه ها رابطه دارد!
باز هم در گزارش آمده است که مدارسی که دارای کتابخانه ی 
ـ توجه کنید که کتابخانه ی کالس، با کتابخانه ی  کالسی بوده اند 
ـ باز هم بچه ها رشد بیشتری داشته اند.  کل مدرسه، فرق می کند 

به هرحال صدها متغیر در این زمینه وجود دارد.
 یاس��ینی: من هم این گزارش را خوانده ام و دیده ام که 
یکی از پارامترها یا عوامل مؤثر در پیشرفت سواد خواندن را نیز 

»امنیت در مدرسه« می داند. منظور از امنیت چیست؟
 کریمی: یعنی این که از بچه سؤال می کنند آیا در مدرسه 
احساس امنیت داری؟ که این سؤال خودش مؤلفه ها یا گزینه هایی 
ــیب نمی رسانند؟چیزی  دارد. ماننداین که : آیابچه ها به او آس
ــود؟ اذیت نمی شود؟ معلم  از وسایل شخصی او گم نمی ش
تنبیه بدنی نمی کند؟ چاقوکشی و اسلحه کشی )که در بعضی 
کشورهاست( نمی شود؟ و... مجموعاً  باید دید بچه در مدرسه 
تاچه حد از بهداشت روانی و سالمت روانی برخوردار است 
و دغدغه و احساس ناراحتی و... ندارد. جّو مدرسه به طور کلی 

خیلی مهم است. منظور از امنیت همین هاست.
 رشد: شما فرمودید بچه هایی که مثالً کتاب و مجله 
می خوانند در س��واد خوان��دن عملکرد بهت��ری دارند تا 
بچه هایی که فقط کتاب درسی خود را می خوانند. می دانید 
که آموزش وپرورش بیش از چهل سال است که مجالت 
کمک آموزشی را � قبالً پیک نام داشت که بعد از انقالب به 
نام رشد منتشر شد � برای افزایش سواد خواندن معلمان و 
دانش آموزان چاپ می کند. به نظر شما کارکرد این مجالت 
تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟ این در حالی است که 
می دانیم ایران از جهت تولید چنین نشریاتی نسبت به بسیاری 

از کشورها جلوست.
 کریمی: من یک مقاله نوشتم با عنوان »آن چه از تیمز و 
پرلز باید انتظار داشت و آن چه نباید انتظار داشت« در آنجا گفته ام 
که هرچندوجود کتاب در خانه می تواند با سواد خواندن رابطه 
ــته باشد. یا همین سؤال شما؛ »خواندن ومطالعه مجالت  داش
کمک آموزشی در رشد سواد خواندن خیلی مؤثر است« ولی 
این بدان معنا نیست که بیاییم هرچه بیشتر مجله تولید کنیم و به 
بچه ها بدهیم.« باید دید آیا محتوای این مجالت با سن بچه ها، 
عالقه بچه ها، فرصت بچه ها تناسب دارد و آیا درگیر کننده ی 
دانش آموز با مسئله یا موضوعی هست یا نه؟ گاهی می شود که 
ما بزرگ ترها، درگیری های ذهنی و مشغله های فکری خودمان 
را وارد مواد خواندنی بچه ها می کنیم و مثالً دغدغه داریم که 
فالن بچه فالن مطلب را راجع به، فرض بگیریم، بهداشت یا 
عدالت یا اخالق و... نمی داند یا نمی خواند و، آن وقت می آییم 
ــازیم به  اینها را بدون آن که با نیاز و زبان وظرفیت او همراه س
او آموزش می دهیم، در حالی که ممکن است اصالً بچه به اینها 
ــته باشد! در مورد مجالت هم به طور کلی  عالقه و نیاز نداش
ـ البته مجالت رشد را  ممکن است این نقص وجود داشته باشد 
دیده ام و از این جهت فکر نمی کنم چندان مشکلی داشته باشد؛ 
ــود. دیده اید  ولی به هرحال باید به این بعد قضیه هم توجه ش
بچه ای را که از پول خرید بعضی چیزها صرف نظر می کند تا 
برود با آن یک مجله یا کتاب را که دوست می دارد بخرد؟چرا؟ 
ــه هم دارد. در  ــاس نیاز می کند و طبعًا  عالق چون به آن احس
حالی که ممکن است شما در جای دیگر مجله ای مجانی هم به 

او بدهید ولی نخواند.
ــما در مطالعه ی رتبه بندی   طاهری: آقای کریمی آیا ش
ــی سؤاالت  ــورها در مطالعه ی پرلز و تیمز، هنگام بررس کش
زمینه ای، بین پاسخ هایی که دانش آموزان داده اند و پاسخ هایی که 

معلمان و اولیا داده اند، تفاوت و حتی تناقضی هم دیده اید؟
 کریمی: بله، اتفاقاً زیاد. و این یکی از مشکالت ماست. 
ــما با شما چه طور کار  ــند معلم ش مثالً از دانش آموز می پرس
می کند؟ روخوانی می کند؟ بلند می خواند؟ آهسته می خواند؟ 
تکرار می کند؟ به سؤال همه شما جواب می دهد؟ و بعد همین 
ــؤال ها را به نحو دیگری از معلم بچه ها می پرسند و او هم  س
جواب هایی می دهد. اما وقتی سراغ داده ها می رویم تا آن ها را 
ـ که البته این کار را یک مرکز  ــم و نتیجه گیری کنیم  وارد کنی
داده پردازی در آلمان  انجام می دهد و نتیجه از سوی همان مرکز 
ـ می بینیم که در  ــود  مطالعه ي بین المللی به اعضا اعالم می ش
پاسخ ها تناقض وجود دارد. حتی دیده شده که دانش آموز گفته 
معلم با ما این تعداد ساعت کار می کند، ولی خود معلم چیز 
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دیگری گفته است. علت چیست؟ درست نمی دانیم. جالب تر 
این است که بعضی از دانش آموزان در پاسخ دادن به سؤال های 
متن، همان پاسخی را می دهند که فکر می کنند ما می پسندیم. 
ـ داستان را در صفحه ی  ــتان »موش های وارونه« مثالً در داس
ـ نتیجه ای که نویسنده می گیرد این است که شما  بعد بخوانید 
وقتی دیدید دنیا وارونه است، پای خود را محکم نگاه دارید 
و مثل سایرین نشوید، یعنی تابع محیط نشوید. اماوقتی از بچه  
سؤال می شود که شما از این داستان چه نتیجه ای می گیرید؟ 
می گوید: نتیجه می گیریم که درس خود را خوب بخوانیم تا 
موفق باشیم! یا مثالً در داستان شکالت، تاریخچه ی شکالت 
را می گوید و بعد در همین رابطه سؤالی از دانش آموز می پرسد. 
دانش آموز می گوید نتیجه می گیریم که نباید شکالت بخوریم، 
چون دندان ها را کرم می خورد! حتی وقتی می پرسد شکالت 
در اصل تلخ بوده است، چرا آن را شیرین کرده اند؟ باز همان 

جواب را می دهد: ما نباید شکالت را بخوریم زیرا...! تا آخر.
 رش��د: ظاهراً این پاسخ ها ناخودآگاه هم هست. بچه 
عادت کرده است که چیزی را بگوید که ما خوشمان بیاید: 

و این یک واقعیت فرهنگی است.
 یاسینی: به نظر من یک علت این وضعیت این است که 

ما خواندن نّقادانه را به بچه ها یاد نمی دهیم؟
 کریمی: و این اصل مطلب است!

 طاهری: آقای کریمی، با وجود این که رتبه ی ما در پرلز 
باال نیست. پس به چه دلیل گفته می شود که ایران مورد تقدیر 

و تشویق قرار گرفته است؟
ــز 2006 مورد  ــه، ما دراجرای پروژه ی پرل  کریمی: بل
تشویق قرار گرفتیم، نه به دلیل رتبه ی باال، که نداشتیم، بلکه به 
دلیل حسن اجرای کار که این هم خودش اهمیت دارد. حسن 
اجرای کار یعنی ترجمه ی متون، سرعت در وارد کردن داده ها 
و صحت آن، جمع آوری و تحلیل داده ها، دقت در زمان بندی 
ــناد و ... در مجموع ما و کشور اتریش در میان 45  تحویل اس
کشور نشان تقدیر گرفتیم، در حالی که امکانات مان همین است 
که شما در این جا می بینید. فضای کوچک و همکاران اندک و 
امکانات کم، در حالی که سه پروژه را اجرا می کنیم: پرلز، تیمز و 

تیمز پیشرفته؛ که تیمز پیشرفته مخصوص دبیرستان است.
 طاهری: آیا تا کنون تحلیل و نتیجه گیری شده است که 
آیا موفقیت یا عدم موفقیت بچه ها در این آزمون ها، ناشی از 
ــی آن ها بوده و یا  عملکرد معلمان و به طور کلی نظام آموزش

دلیل دیگری داشته؟
 کریمی: آنها تا حدی مقدمات این کار را انجام می دهند. 
ــاًل داده هایی می دهند و رابطه ی بین ثابت ها و متغیرها را  مث
اعالم می کنند، مثاًل می گویند مدرسه ای که کتابخانه دارد یا 
ــت و آن که ندارد چنان؛ اما این  کامپیوتر دارد و... چنین اس
دیگر با خود کشورهاست که نتیجه گیری نهایی را به عمل 

آورند.
به طور کلی این سؤالی نیست که جواب سرراست و قاطعی 
داشته باشد. مثاًل توجه کنید که در میان کشورهای جهان، نروژ 
باالترین شاخص توسعه ی نیروی انسانی را دارد اما عملکرد  
آن در تیمز زیر میانگین است. در همه ی دوره ها. کویت هم 
باالی 98 درصدپوشش کامپیوتر در مدارس خودش دارد، که 
از ما خیلی بیشتر است، اما عملکردش در تیمز و پرلز خیلی 

پایین است. کمتر از ما. درآمد سرانه اش هم که می دانید خیلی 
باالست. و حاال برعکس، در ژاپن تراکم کالس دانش آموزان 
زیاد است ولی برخالف انتظار، عملکردشان خوب است یا 
ــدد« و بعضی دیگر از مفاهیم  ــاًل ما خودمان در ایران »ع مث
ریاضی را زودتر از کشوری مثل هنگ کنگ به بچه ها آموزش 
می دهیم؛ آن ها دو سال دیرتر از ما یاد می دهند. ولی در تیمز 

خیلی باالتر از ما هستند.
 یاسینی: در گزارش پرلز دو نکته برای من جلب توجه 
کرد که آن را به صورت این دو سؤال از شما می پرسم. یکی 
این که »آمادگی های قبل از دبستان چقدر در پیشرفت سواد 
خواندن مؤثر است« و دیگر این که »چرا کشورهای آسیای 
ــرقی ـ کره، ژاپن مالزی، هنگ کنگ سنگاپور و... در این  ش

مطالعات خیلی پیش رفته اند؟«
 کریمی: البته این کشورهایی که شما نام بردید، بیشتر 
ــتند، در پرلز  ــز )مطالعه علوم و ریاضیات( جلو هس در تیم
ــنگاپور هست ولی ژاپن و کره نیستند. حتی سنگاپور در  س

پرلز 2001 مرتبه ی  پایینی داشت و در پرلز 2006 آمد باال.
اما در مورد آموزش های پیش دبستان: در مورد پرسش های 
ــان داده که در کشورهایی که  ــتانی هم تحقیق نش پیش دبس
دوره ی رسمی پیش دبستانی دارند، دانش آموزان جلوترند تا 
ــورهایی که این دوره را ندارند؛ اما نه مثل بعضی از  در کش
دوره های پیش دبستانی ما، که همان محتوای سال اول دبستان 
ــری تنزل می دهند و اجرا می کنند. معلوم  را به صورت دیگ
است که اگر این نوع پیش دبستانی به صورت رسمی هم اجرا 
شود مفید فایده نخواهد بود. اما به طور کلی ما باید خودمان 
ــؤال را طرح کنیم که 5 کشور آسیای دور یعنی ژاپن،  این س
ــنگاپور، هنگ کنگ، در چهار دوره ی  کره جنوبی، تایوان، س
تیمز که برگزار شده )2007، 2003- 909 - 95( رده های اول 
را اشغال کرده اند؟ آن هم با خیلی تفاوت نسبت به رده های 
ــی. به نظر من این را  ــورهای اروپای بعدی؛ یعنی رده ی کش
ــت  باید از زاویه ی دیگری دید. می دانید که تربیت امری اس
دارای ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی، روان شناختی، و حتی 

اسطوره ای و نژادی.
مثالً همین کشورهای شرق آسیا را، اگر از نظر نژادی نگاه 
کنیم می بینیم ویژگی هایی دارند که شاخص خودشان است. 
وظیفه شناسی، سخت کوشی، پشتکار زیاد، انگیزه ی رقابت باال 
و مانند این ها. من دانش آموزی را دیده ام که خیلی هم باهوش 
ــر امتحان فقط به سؤال های تستی و کوتاه پاسخ  بوده، اما س
ــؤال های تشریحی را رها کرده است. می پرسم، چرا  داده و س
ــخ آن ها را نمی دانی؟ می گوید:  آن ها را جواب نداده ای؟ پاس
ــتم! اما یک بچه ی ژاپنی ممکن است  چرا، اما حالش را نداش
به خاطر روحیه وپشتکاری که دارد تمام تالشش را در دادن 
پاسخ کامل به سؤال انجام دهد. در مورد کشورهای مورد نظر 
عوامل زیادی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. این را هم 
ــه عنوان نکته ی پایانی بگویم که بعد از تیمز 95، در امریکا  ب
گزارشی نوشتند در 350 صفحه به نام »آن چه که امریکا باید از 
سنگاپور بیاموزد« در این گزارش نکات مهمی درمورد عوامل 
موفقیت سنگاپور طرح و بررسی شده است از جمله این که 
آمده است که »نخستین عامل در موفقیت سنگاپوردرمطالعات 

تیمز رضایت مندی معلمان بوده است«.
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ش ر ا گ ز

روزی روزگاری، پیرمرد 87 ساله ای بود به نام البُن. او در 
ــیار فقیر و  ــاکت و آرام بود. او مردی بس تمام عمر مردی س

بسیار شاد بود.
البُن یک روز متوجه شد در خانه اش موشی پیدا شده است. 
او اول اهمیتی نداد؛ اما وقتی موش ها زیاد شدند کم کم نگران 
ــد. سرانجام موقعی رسید که دیگر نتوانست این وضع را  ش

تحمل کند.
او با خودش گفت: »دیگر کافی است. این ها واقعاً شورش 
را درآورده اند.« لنگان لنگان از خانه بیرون رفت و از فروشگاه 
پایین خیابان چند تله موش، یک قالب پنیر و مقداری چسب 

مایع خرید.
ــید، زیر تله موش ها چسب مالید و  البُن وقتی به خانه رس
ــقف اتاق چسباند. آن وقت با دقت، در هرکدام  آن ها را به س
ــا مقداری پنیر قرار داد و آن ها را برای به دام انداختن  از تله ه

موش ها آماده کرد.
ــب وقتی موش ها از سوراخ های خود بیرون آمدند  آن ش
ــقف اتاق دیدند، این به نظرشان شوخی  و تله ها را روی س
ــتند، با  خنده داری آمد. آن ها همین طور که کف اتاق می گش
ــان سقف را نشان  آرنج به یکدیگر می زدند و با دست هاش
می دادند و قاه قاه می خندیدند. آخر، تله موش روی سقف اتاق 

خیلی مسخره بود.
صبح روز بعد، وقتی البُن وارد اتاق شد و هیچ موشی را در 

تله ها ندید، لبخندی زد اما چیزی نگفت.
ــت، به ته پایه هایش چسب زد و آن را  او صندلی را برداش
ــقف اتاق چسباند. همین کار را با  وارونه نزدیک تله ها به س
میز و تلویزیون و چراغ رومیزی هم کرد. او همه ی چیزهایی 
را که کف اتاق بود برداشت و وارونه به سقف چسباند. حتی 

یک فرش کوچک هم در کنار آن ها قرار داد.
شب بعد وقتی موش ها از سوراخ هاشان بیرون آمدند هنوز 
ــب قبل دیده بودند، می گفتند و  ــتند درباره ی آن چه ش داش

ــان به سقف افتاد ناگهان  می خندیدند. اما همین که چشمش
خنده های آن ها قطع شد.

ــاد زد: »وای خدای من! آن جا را نگاه  یکی از موش ها فری
کنید. کف اتاق آن باالست!«

موش دیگری جیغ کشید: »پناه بر خدا! ما حتماً روی سقف 
ایستاده ایم.«

یکی دیگر گفت: »سرم کم کم دارد گیج می رود.«
ــرم جمع  و دیگری گفت: »همه ی خون بدنم دارد توی س

می شود.«
سر دسته ی موش ها که سبیل های بلندی هم داشت، گفت: 

»این واقعاً وحشتناک است! ما باید فوراً کاری کنیم.«
ــال فریاد زد و گفت: »اگر  یکی از موش های کم سن و س

مجبور باشم روی سرم بایستم غش خواهم کرد!«
ـ من هم همین طور!

ـ من دیگر نمی توانم تحمل کنم.
ـ کمک! یک کسی، زود یک کاری بکند!

ــته ی  ــدند. باز همان سردس ــتند کالفه می ش موش ها داش
موش ها گفت: »من می دانم چه کار باید کرد. ما همگی روی 

سرمان می ایستیم. در آن صورت درست ایستاده ایم.«
موش ها همه اطاعت کردند و روی سرهاشان ایستادند. بعد 
ــان سرازیر شد و یکی یکی از  از مدتی خون زیادی به مغزش

حال رفتند.
صبح روز بعد وقتی البُن وارد اتاق شد، موش ها را دید که 
کف اتاق افتاده اند. او به سرعت تمام آن ها را جمع آوری کرد 

و در یک سبد ریخت.
پس چیزی که باید به یاد داشت این است که: »هر وقت دنیا 
خیلی وارونه به نظر آمد، شما حواستان را جمع کنید و محکم 

روی پای خود بایستید.«*
زیرنویس

* این داستان نمونه ای از متن های انتخابی آزمون پرلز )2001( است که در 
ضمن گفت و گوی این شماره هم به آن اشاره ای شده است.

نوشته ی رولد دال
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ش ر ا گ ز

1.چرا البُن می خواست از شّر موش ها خالص شود؟
1. او همیشه از موش ها بدش می آمد.

2. تعداد موش ها خیلی زیاد بود.
3. موش ها با صدای خیلی بلند می خندیدند.

4. موش ها تمام پنیرهایش را می خوردند.

2. البُن تله موش ها را کجا گذاشت؟
1. در یک سبد

2. نزدیک سوراخ موش ها
3. زیر صندلی ها

4. روی سقف اتاق

3. چرا موش ها ش��ب اول که از س��وراخ های خود بیرون 
آمدند، با آرنج به یکدیگر می زدند و با دست هاشان سقف 

را نشان می دادند؟
1. چون روی سقف یک صندلی می دیدند.

2. چون به نظر آن ها البن کار مسخره ای انجام داده بودند.
3. چون پنیرهای توی تله ها را می خواستند.

4. چون از آن چه که دیده بودند، ترسیده بودند.

4. جرا البن وقتی دید در تله ها موش��ی نیست، لبخند زد؟ 
]پاسخ تشریحی[

5. البُن بعد از آن که صندلی را به سقف چسباند، چه کار کرد؟
1. لبخندی زد و چیزی نگفت.

2. تعدادی تله موش خرید.
3. همه چیز را به سقف اتاق چسباند.

4. به موش ها مقداری پنیر داد.

6. شب دوم، موش ها فکر می کردند کجا ایستاده اند؟ آن ها 
در این باره چه تصمیمی گرفتند؟ ]پاسخ تشریحی[

7. یکی از جمله هایی را که نشان می دهد موش ها در شب 
دوم وحشت زده شدند، از میان جمله های متن پیدا کنید و 

بنویسید. ]پاسخ تشریحی[

8.داستان چگونه به شما نشان می دهد که از نظر موش ها چه 
اتفاقی داشت می افتاد؟

1. با شرح دادن نظر البُن درباره ی موش ها
2. با توصیف محل زندگی موش ها

3. با تعریف کردن گفت وگوی موش ها با یکدیگر
4. با توصیف کردن شکل و قیافه ی موش ها

9. چرا صب��ح روز آخر که البُن به اتاق آمد، کف اتاق پُر 
از موش بود؟

ــتاده  ــان ایس 1. چون موش ها برای مّدتی طوالنی روی سرش
بودند.

2. چون البُن به موش ها زیادی پنیره داده بود.
3. چون موش ها از سقف افتاده بودند.

4. چون البُن به کف اتاق چسب زده بود.

10. البُن وقتی موش ها را از کف جمع آوری کرد، آن ها را 
کجا ریخت؟ ]پاسخ تشریحی[

11. فکر می کنید گول زدن موش ها کار آسانی بود؟ برای 
پاسخ خود یک دلیل بنویسید. ]پاسخ تشریحی[

12. شما می توانید از روی کارهایی که البُن انجام می دهد او 
را بشناسید. توضیح دهید او چگونه آدمی است و با دو مثال 
از کارهایی که انجام می دهد نش��ان دهید او چگونه آدمی 

است. ]پاسخ تشریحی[

13. کدام کلمات زیر بهتر از همه این داس��تان را توصیف 
می کند؟

الف( جدی و غم انگیز
ب( ترسناک و پُرهیجان

ج( خنده دار و زیرکانه
د( تکان دهنده و اسرارآمیز

14. درباره ی کارهایی که البُن و موش ها در این داس��تان 
انجام دادند فکر کنید. توضیح دهید چه چیزهایی موجب 

می شود که این داستان را باور نکنیم؟ ]پاسخ تشریحی[

پ�������رس�������ش ه�������ا



12
شماره ی چهارمـ  دی ماه1388

مقدمه
... یک دو هفته قبل معّززي محترم از برادران مفّخم یعني 
جناب میرزا سیّد عبدالکریم خان از اجزاي قونسول گري تفلیس 
مقاله اي از جریده ي  فریده ي »ارشاد« فرستاده و درج آن را در 
ــابقه ي موّدت قبول آن  ــت خواهش کرده بود که ما با س تربی
درخواست را از واجبات مي دانیم و این کمتر کاري است که 

در عالم مخالصت مي توانیم.
خالصه ي مقاله ي مزبور مکتوب معظّمه اي از مخّدرات با 
حّس و شعور تبریز است که به عنوان )اظهار تظّلم( به اداره ي 
ارشاد نوشته و هوشمند مشارالیها براي مدرسه و مکتب دختران 
البه و زاري مي کند و تربیت و تهذیب اخالق زنان را موکول 
ــالع مي داند و  ــواد یعني تحصیل علم و اّط ــوف به س و موق
مي گوید تا براي بنات آموزگاْرخانه هاي مرتِّب منّظم دایر نشود 
و دوشیزگان خوانا و نویسا نگردند و از اوضاع عالم و تکالیف 
وقت خبردار نشوند سعادت شامل حال مردان نمي شود و... .

عجالتاً محض همراهي با خیال صدیق شفیق به نقل مکتوب 
ــاره ي این کار را  ــه مي پردازیم و از خدا چ مخّدره ي تبریزیّ
ــئلت مي کنیم؛ چه او، جّل شأنه قادرست و مي تواند ما را  مس
ــت هدایت فرماید و دشوار جهان را آسان نماید. و  به راه راس

مکتوب مزبور پس از تعدیالت الزمه این است. مي فرماید: 

اظهارتظلّم
در زمان حال که ظلمت جهل و ناداني مرتَفع شده و آفتاب 
علم و معرفت از افق مدنیّت طلوع کرده و عموم خالیق را در 
اشّعه  و انوار خود مستَغرق ساخته، چنان که هر نباتي هم به قدر 
ــتعداد خود از آن فروزنده ي تابان، الوان و روایح گوناگون  اس
ــد به حیوان و انسان، حرماِن جماعت  اخذ مي کند تا چه رس

نسوان امري غریب است و کاري عجیب.
ــنیده مي شود.  امروز در ایران یک هیجان عظیم دیده و ش
ــار جراید و مجاّلت مي کوشند و طایفه اي در  قومي در انتش
افتتاح مدارس و مکاتب سعي بلیغ مي نمایند. زنان در طهران 
براي مشارکت و همراهي با افکار مردان گوشوارهاي خود را 
ــوش بیرون آورده در تقدیم آن مبادرت مي کنند. بعضي  از گ
ــه  ي تأسیس مریض خانه و برخي در خیال تنظیف  در اندیش
کوچه ها و پاکي آب حّمام ها، جماعتي در تدبیر نرخ مأکوالت 
ــت و غیرها؛ اما آه و صد آه، آن ذّره که  و ارزاق از نان و گوش
در حساب ناید ماییم. یعني چیزي که اهمیت ندارد و قابل اعتنا 
نیست تربیت نسوان است. به مخیّله ي فردي از افراد خطور 
نمي کند که مدرسه ي نسوانیّه نیز باید مفتوح شود و این جنس 
ــا مارا عدم ِصرف  ــت. همان هم محتاج به قدري معرفت اس
پنداشته اند یا در حجاب غفلت و فراموشي گذاشته؛ نه خود ما 

جنبشي داریم نه اولیاي بزرگوار؛ من دربند و تو گرفتار.
ــد ــي کش ــه دیوانگ ــه ب ــه رفته رفت ــم ک ترس
ــي تغافل ــاران  ی ز  و  ــي  تکاهّل ــا  م از 

جاي هزاران اََسف است که اهّم اعمال و مقّدس ترین افکار 
طوري از انظار دورافتاده که احدي از آن یاد نمي کند. این عاجزه 
مبهوتم و نمي دانم این تظّلم و شکایت را از دست برادران که 
اولیاي ما هستند نمایم یا از غفلت و بي مباالتي همشیره هاي 

ی ن  ا  و  خ  ز  ا  ب 

درلزوم
تربیت
 بنات

اشاره

مسئله ی تحصیل دختران، در گذشته ای نه چندان دور 
ن��ه تنها در ایران كه در همه جای جهان حتی در اروپا، 
یكی از مشكالت جوامع بود و عموماً بر سر آن بحث و 
گفت وگوی بسیار می رفت. در واقع ساختارهای فكری 
و اجتماعی دوران پیشین چنان بود كه در آن جوامع، 
بی س��وادی زنان كه هیچ، بلكه بی سوادی مردان هم، 
امری عرفی به شمار می رفت و ابداً غریب نمی نمود. 
از این رو نباید نیاكان خود را سرزنش كنیم كه چرا در 
آن زمان به مس��ائل، آن گونه كه م��ا امروز می نگریم، 
نمی نگریس��تند و فی المث��ل تحصیل دخت��ران را روا 
نمی دانستند. در واقع آن ها دالیل خاص خود را داشتند 
كه به نمونه هایی از آن در س��رمقاله ی شماره ی پیش 
اشاره كردیم و از جمله بیتی بود از حكیم نظامی كه در 

ذم تحصیل دختران می فرماید:
دختر چو به كف گرفت خامه      
بنویسد سوی غیر نامه     

دراین موردبد نیست نگاهی به گذشته بیفكنیم تا ببینیم 
چه بسیار مسائلی كه امروز بدیهی می نماید اما آن روزها 

از معضالت اساسی جامعه به شمار می رفته است. 
نوشته ای را كه در این شماره به عنوان »بازخوانی«در 
همین زمینه انتخ��اب كرده ایم از نش��ریه ی هفتگی 
»تربی��ت« گرفته ایم كه حدود یكصد س��ال پیش، در 
حوالی س��ال های مش��روطه )22 محرم 1356ه� .ق / 

هفتم مارس 1917 م( چاپ شده است. 
این نوشته نامه ی زنی است از اهالی تبریز به امضای ی .ف 
دختر ه��� . ی! كه در آن از بیدادی كه بر دختران و زنان 
می رفته است و زمانه امكان تحصیل به آن ها نمی داده 
به طور جانس��وزی شكوه كرده است. این نامه مقدمه و 
مؤخره ای هم دارد كه آن را س��ردبیر نشریه ی تربیت - 

ابوالحسن خان فروغی - در تبیین موضوع نوشته است.
تربیت نشریه ای فرهنگی � اجتماعی بود با چاپ سنگی 
كه در سال های اخیر به همت مسئوالن سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش��ی و با همكاری كتابخانه ی ملی 

در3 مجّلد بزرگ تجدید چاپ شد.
رشد
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ــه در طلب حقوق خویش تقاعد را  خود بنالم؛ خواهراني ک
ــتین  از حّد گذرانده اند و به جاي مطالبه بر مطلوِب الزم ، آس
افشانده ساکت و صامت نشسته اند و درِ این تمنّاي مشروع را بر 
روي نوع بسته. آه، گویا ما طایفه ي نسوان تماماً چوب خشک 
شده ایم یا جسد بي روح گشته ایم. واحسرتا، گویا خداوند عالم 
فقط ما را براي خوردن و آشامیدن آفریده یا شرف و افتخار ما 
را در پوشیدن حریرهاي اعلي و سایر پارچه هاي گران بها قرار 

داده. چه گویم که ناگفتنم بهتر است.
اي خواتین محترم! اي خفتگان بي هنگام! صبح دمید و روز 
شد. سر از بستر غفلت بردارید و چشم و گوش را في الجمله 
ــیره هاي محترمه، چرا چنین جامد و خامد  باز کنید. اي همش
ــته اید؟ آخر قدمي بردارید و پایي پیش گذارید. روزي  نشس
بجوشید و شبي بخروشید. مدرسه ي اناثیّه باز کنید تا دخترانمان 
ــغول تحصیل علوم شوند و با هنر و کارآمد گردند. کجا  مش
وکي شریعت ما علم را بر نسوان حرام کرده؟ مگرنه مخّدرات 
اهل بیت عصمت و طهارت همه دانا و آگاه بودند؟ مگر اشعار 
جناب سکینه ي بنت الحسین سالم اهلل علیها را نشنیده اید؟ مگر 
حضرت زینب دختر امیرالمؤمنین علیهاسالم اهلل در ورود کوفه 
از قرائت خطبه ي خود و فصاحت و بالغِت آن، دشمنان دین 
مبین را گنگ و الل نفرمود؟ نه آخر آن ها پیشواي ما بودند و 
کارهاي ایشان براي ما سرمشق است؟ پس تحصیل علوم بر ما 

نیز فرض مي باشد.
ــتید!  ــرادران کاردان! اي بزرگواراني که اولیاي ما هس اي ب
شما چرا این ظلم فاحش را بر ما روا مي دارید؟ چرا درتربیت 
ــما که در تکمیل جهاز آن ها  دختران خود اهمال مي کنید؟ ش
جان فشاني مي نمایید چرا ملتفت نمي شوید که بهترین جهازها 
و گران بهاتریِن آن دانش و خلق کریم مي باشد. آیا این دختران 
در آینده بانو و صاحب اختیار خانه و مربي اطفال نخواهند بود؟ 
آیا شما از ساعت والدت تا روز رحلت مجبور به مصاحبت 
و مجالست نسوان نیستید؟ از ایّام رضاع تا بلوغ در کنار مادر 
مهربان و از اوان رشد تا آخر عمر باید به نصیحت و معاشرت 
زوجه گذرانید؛ کدام زوجه؟ آن که غیر از جّن و پري و جادو 
و باطل الّسحر و دعاي مهر و محبّت و غریمه ي رفع آل و غول 
بیابان چیزي نمي  داند و سواي بند گرفتن و فوت کردن بیني 
و بادکش و تیغ زدن سرِ طفل از پرستاري و حفظ جگرگوشه  
حرفي نمي شنود؟ این مربّیان به ذکور و اناث اطفال خود چه 

بیاموزند و کدام سلوک و رفتاررا به آن ها یاد دهند؟
اي جوانان! شما که در مدارس تحصیل علوم و فنون مي نمایید 
ــوید و با  چگونه راضي به مزاوجت این دختران جاهل مي ش
آن ها چه مي گویید و چه مي شنوید؟ اگر بگویید زمین کروي 
است شما را تکفیر مي کنند، اگر از حساب و جغرافي سخن 
سرایید مات و متحیّر به روي شما مي نگرند. اگر ازطّب جدید و 
میکروب گویید از روي استهزا به شما مي خندند. پس براي دفع 
این مفاسد، شما نزد عاقله هاي قوم لب به شفاعت گشایید و 
درخواست نمایید، مگر قدري به تربیت دختران توّجه فرمایند 
و آن ها را با فضل و علم به نحوي آشنا کنند و نگذارند طوطي 
مّدت العمر باغراب در یک قفس بماند و زاِغ باغ ندیده براي 

عندلیب و هزاردستان لغز و معّما بخواند. 
ــدران بخواهید که مهیّاي تربیت هر دو جنس از اوالد  از پ

شوند. قلم این عاجزه را آن  قدرت نیست که بتوانم شرح دهم و 
بگویم که از ناداني و جهالت ما نسوان چه قدر از کودکان عزیز 
ــیرین زبان در طفولیّت بدرود زندگاني مي نمایند،  و اطفال ش
البته آن عده به کرور مي رسد بلکه از ملیون مي گذرد و ضرر 
مالي که براي جلب محبت شوهر وارد مي آید از حساب بیرون 
ــت. چه مي توان کرد )از ماست که بر ماست( و راستي که  اس
ــارت و مکافات عمل مردان است و نتیجه ي  این همه، خس
کردار خودشان که در تربیت و تَعلیم نَسوان مسامحه و اهمال 
ــمندم که به معاونت من  مي نمایند. از خواهران عزیز خواهش
ــان درد خود را به  ــوند مگر درم برخیزند و با من هم صدا ش
ــت آریم و ازین گرداب ذلّت بیرون آئیم؛ بنال بلبل اگر با  دس

منت سریاري است.
ـ .ي( )ي.ف( بنت )ه

)مؤخره(
به موجب تحقیقات فوق لزوم تربیت نسوان مسّلم است 
ــتن اسباب این  کار غبن فاحش داریم  و در این که ما از نداش
ــارت و صدمات کلي مي شویم حرفي نیست  و متحّمل خس
واحدي در این باب نمي تواند شّک و تردید داشته باشد و بر 
اشخاصي که تمّکن دارند و مي توانند دختران خود را در خانه 
درست و به طور صحیح تربیت کنند و به تعلیم وادارند ولی  
اهمال مي نمایند جاي هزاران مالمت و توبیخ باشد. اما از جانب 
آگاهان خردمند مملکت، اّعم از خیرخواهان و روزنامه نگاران 
ــنجان و غیر ُهم، در جواب متظّلم بلند قدر عرض  و نکته س
مي کنم که: غیر از معدودي قلیل کسي آن قدرت و استطاعت  
ندارد که دختران خود را در خانه تربیت کند؛ و تربیت عمومي 
ــران[ مدرسه مي خواهد. حال  بنات نیز مثل تربیت بنین ]پس
ــهر و دیاري که ما در  ــم بدانیم درین مملکت و ش مي خواهی
آنیم هیچ اسباب اطمینان و امنیت و موجبات حفظ ناموس و 
عصمت فراهم است که آدمي بتواند هر صبح دختر خود را از 
خانه به مدرسه فرستد؟ آیا با این فساد اخالق که از شرح آن 
مضایقه  دارم مي توان به هیچ زن و مردي اعتماد نمود؟ ما مردم 
را به چه خاطر جمعي وادار کنیم که دختران خود را در کوچه 
و بازار راه بیندازند و به مدرسه فرستند؟ اآلن نسوان گاه گاه و در 
اوقات غیرمعیّن از خانه بیرون مي آیند و محّل اجتماع مشّخصي 
ــتند، واي به وقتي که  ــوده نیس ندارند و در ذهاب و ایاب آس
شهوت پرستان بي انصاف بدانند که هر صبح و عصر جمعي 
از دختران بیرون مي آیند و به محّل معیّن مي روند و آن وقت 
خواهید دید که چگونه سر راه صف مي کشند و... از این گذشته 
از خودِ مدرسه و اجزاي آن چگونه باید مطمئن شد؟ اما جهِت 
این که تاکنون به ذکر این نقیصه نپرداخته ایم و از تربیت نسوان 
عنواني نکرده، این محظورات است که هر روز مشهودات ما 
تأیید آن مي نماید و بر َعَدم اطمینان مي افزاید. آخر األمر حاال که 
بر حسب مقّدمات مذکوره ي در فوق جلِب توجه بزرگان را به 
این امر مهم نمودیم، مي گوییم اول باید اسباب اطمینان را فراهم 
آورد بعد بدون تأمل و تردید به تأسیس مدارس تربیت اناثیّه 
پرداخت و ان شاءاهلل فکرهاي حکیمانه دفع مشکالت مي کند و 

آرزومند به مراد خود مي رسد.
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اشـــــاره 
دكتر علی اكبر ش��عاری نژاد از اس��تادان مجّرب تعلیم و تربیت در 
ایران و ش��خصیتی است كه سراسر دوران خدمت خود و سال های 
پس از آن را به كار و فعالیت در این حوزه گذرانده است. دوبخش 
اول 88 سخن از استاد را در شماره  های قبل خواندید و اکنون بخش 

سوم و پایانی از آن را می خوانید. 

88 سخن
درباب واقعیت های 
آموزش � پرورش

دکتر علی اکبر شعاری نژاد

ت ی  ب  ر  ت  و   م  ی  ل  ع  ت 

ــفی و نظر ی  63. آموزشـ  پرورش، بدون زیربنای فلس
)تئوری(، اعتباری نخواهد داشت. و این دو: فلسفه و نظریه 
ــرورش، تفکیک ناپذیرند. نظریه  ــوزشـ  پ ــوزه ی آم در ح
ــت و  ــه چکیده ی گفتارهای مرتبط به هم اس )تئوری(، ک
ــده را تبیین می کند، در واقع، راهنمای  مشاهدات کنترل ش
ــت. گاهی این  چند و چون آموزشـ  پرورش )تربیت( اس
ــت موردی باشد، یعنی  نظریه در حوزه ی تربیت ممکن اس
ــی یک دانش آموز یا  ــک معلم درباره ی فعالیت های درس ی
ــک تئوری )نظریه( را وقتی  دانش جو نظریه پردازی  کند. ی

خوب می خوانند که: 
ــکل نظام دار  ــتی و به ش ــاهدات را به دقت و درس * مش

منعکس کند،
* روشن بیان شود،

* برای پیش بینی و تبیین بعدی، سودمند باشد،
* در عمل، قابل استفاده باشد،
* خود خالی از تناقض باشد،

* بر فرض های متعدد و بی دلیل مبتنی نباشد.
ــوزه ی آموزشـ  پرورش، ویژگی پیش بینی و تبیین  در ح
حوادث بعدی یک نظریه )تئوری( مهم است. و این »نظریه« 

ممکن است دربرگیرنده ی قوانین، اصول، و اعتقاداتی باشد، 
ــوزه ی آموزشـ  پرورش، قاطعیت حوزه ی علوم  که در ح
آزمایشی را ندارند؛ به ویژه اعتقاد که کاماًل جنبه ی شخصی 

دارد.
64. آموزشـ  پرورش، تدریس را فرایندی می داند شامل 
قدرت، محبت، مهارت، معرفت، گرایش ها، و ارزش ها با هم 
و همزمان. هم چنین، تدریس را »حل مسئله« تلقی می کند: 

معرفت و قدرت و محبت.
ــت که معلم  ــرورش، بر این باور اس ــوزشـ  پ 65. آم
ــئله یا  ــی را به صورت یک مس می تواند هر موضوع درس
پروژه ی قابل تحقیق درآورد، و دانش آموزان یا دانش جویان 

را به تفکر و تحقیق درباره ی آن برانگیزد.
66. آموزشـ  پرورش، بر این باور است که هر معلم پیش 

از آغاز به تدریس باید درباره ی پرسش های زیر بیندیشد: 
1. مدرسه چیست و برای چیست؟
2. حق و وظیفه ی مدرسه چیستند؟

3. نقش معلم در مدرسه چیست؟ یا چه باید باشد؟
ــوزش ـ پرورش  ــا آم ــی تربیت ی ــای اساس 4. هدف ه

چیستند؟
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5. برای دست یافتن به این هدف ها چه باید کرد؟ در چه 
شرایطی؟ با چه وسایلی؟ با چه نوع آمادگی؟

6. در تدریس هر ماده ی درسی چه مهارت هایی، باورهایی، 
ــتند: به تصریح یا به  گرایش هایی، و ارزش هایی مطرح هس

تلویح.
ــدن محصالن  67. آموزش ـ پرورش، »خودگردان« ش
ــری« را از  ــاً در »یادگی ــی، خصوص ــور زندگ در اداره ی ام
ــد. چون هدف  ــودش می دان ــه محورهای بنیادی خ جمل
ــیدن به  ــده ی تربیت یا آموزشـ  پرورش، قدرت  بخش عم
ــت؛ قدرت، معرفت  همه ی دانش آموزان و دانش جویان اس
و محبت سه محور پایه ای در آموزش ـ پرورش می باشند. 
چون شهروند شایسته، شهروندی است برخوردار از آن سه 

ویژگی با هم.
ــوع فرهنگ ها را  ــرورش، تعدد و تن ــوزش ـ پ 68. آم
ــازی آن ها را  می پذیرد و محترم تلقی می کند و یک سان س
ــت که فرهنگ هر قوم  تأیید نمی کند؛ چون بر این باور اس
ــخصیت آن قوم یا ملت است و باید با  یا ملت، در واقع، ش

احترام از آن یاد شود.
ــالم را در  69. آموزش ـ پرورش، زندگی خوب و س
برخورداری از معرفت، فضیلت، عدالت، عبادت، قدرت، 

خردمندی، ارتباطات سالم و شهامت می داند.
70. آموزشـ  پرورش بر این باور است که تفکر انتقادی، 
شخص را حّساس و فعال و خالق می کند و سبب می شود 
ــای کورکورانه  ــخص، بیدار زندگی کندو از تقلیده که ش
بپرهیزد و هیچ عقیده یا اعتقادی را بدون سنجش و اندیشه 
در محتوای آن، نپذیرد و از تظاهر و تعارف و تفاخر پرهیز 

کند.
ــفه و علم و هنر و  71. آموزش ـ پرورش، همزمان فلس

صنعت با هم است.
ــت و  ــنجش پذیر اس ــوزشـ  پرورش، تقریباً س 72. آم
ــرات رفتاری  ــد و چون تغیی ــنجش، چن معیارهای این س

مطلوب در دانش آموزان و دانش جویان می باشد.
ــت که از  ــی موفق اس ــرورش، وقت ــوزشـ  پ 73. آم
مدیریت شایسته برخوردار باشد.تا  به این هدف ها دست 
ــالم، خردورزی،  ــالمت همه جانبه، شخصیت س یابد: س
آزمودگی، مجهز به علوم و تکنولوژی آموزشی زمان، آگاه 
ــنا به اصول و  ــائل واقعی جامعه و جهان معاصر، آش از مس
فنون مدیریت آموزشی در دنیای امروز، معتقد به ضرورت 
ــه های انتقادی و خاّلق، معتقد به انسان و انسانیت،  اندیش
متخلق به اخالق مثبت؛ احترام به فرهنگ روز و فرهنگ های 
ناموافق، و برخورداری از مهارت های خودگردانی، انتقاد از 
خویشتن، و خودسنجی خصوصاً مهارت برقراری و ادامه 

ارتباط های سالم.
ــوزش ـ پرورش، دنیا و ُعقبا را دو روی یک  74. آم
ــودن آن ها معتقد  ــرورت با هم ب ــکه می داند و به ض س

است؛ و نمی خواهد یکی را فدای دیگری بکند.

ــیار  ــار یقین، بس ــرورش، در اظه ــوزشـ  پ 75. آم
محتاط است و حتی محصالن را به شک کردن درباره ی 
امور تشویق می کند؛ البته »شک علمی« که از ویژگی های 
فیلسوفان و دانشمندان است و معلمان را تشویق می کند 
ــه در تدریس هر موضوع، تا حد امکان، از اظهار یقین  ک
و قطعیت پرهیز کنند؛ و جای شک را برای دانش آموزان 

و دانش جویان هم باز گذارند.
76. آموزش ـ پرورش، بر این باور است که تا افکار 
ــد. به عبارت  ــوند اعمال، عوض نخواهند ش عوض نش
دیگر، باید افکار مردم را تغییر داد تا گرایش و اعمال شان 

تغییر پیدا کنند. مضمون این بیت اقبال الهوری:
ــود ــان رفت،جان دیگر ش ــون که در ج چ
ــود ــد، جهان دیگر ش ــر ش ــان چو دیگ ج

77. آموزش ـ پرورش، نخبه پرور و نخبه گرا نیست، 
ــطح ذهنی و هوشی برتر،  اما برای افراد برخوردار از س
ــکوفایی طبیعی  ــرایط خاصی را فراهم می کند تا به ش ش

خود برسند.
78. آموزش ـ پرورش، به معلمان توصیه می کند که 

این مدل یا مراحل تدریس را حتمًا رعایت کنند:
* پیش از تدریس، شامل:

ــاص تدریس  ــدف کلی و خ ــا تعیین ه ــاب ی 1. انتخ
موضوع مورد نظر

2. تعیین یا پیش بینی وضع آمادگی دانش آموزان
ــی، و آماده  ــاب روش ها و راهبردهای آموزش 3. انتخ

کردن وسایل آموزشی
4. طراحی چند و چون سنجش و ارزش یابی

*ضمن تدریس، شامل: 
ــا و راهبردهای  ــردن روش ه ــه کار ب ــام دادن و ب انج

آموزشی مؤثر
* پس از تدریس، شامل: 

1. سنجش اثربخشی روش ها و راهبردهای تدریس که 
ــری فعال دانش آموزان انجام  طبعًا بر پایه ی معیار یادگی

می گیرد.
2. تعیین یا روش ساختن وضع و میزان دست یافتن به 

هدف های پیش بینی شده.
3. باز ارزش یابی آمادگی دانش آموزان

79. آموزشـ  پرورش، بر این باور است که مدرسه، 
در همه ی سطوح آموزشی، میدان زورنمایی و زورآزمایی 
یا سخنرانی و اظهارفضل نیست بلکه محل شاد زیستن، 
آشناشدن کودکان و نوجوانان با مسائل گوناگون زندگی 
واقعی، خودگردان بارآمدن ایشان، تجربه و تمرین انسان 
ــانی زیستن و انسانیت را محترم شمردن، و  ماندن و انس
ــه این ویژگی ها  ــت یافتن ب ــت. دس با تقوا بار آمدن اس
ــت که گردانندگان آموزشی و اداری  هنگامی ممکن اس
ــه، خود آن چنان باشند، و مدرسه را نوعی کارگاه  مدرس

آموزشی تلقی کنند.
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80 . آموزش ـ پرورش، راهبردهای آموزشی یا تدریس 
عملی را چنین تحمیل می کند: ارتباط رهبری یا راهنمایی، 

انگیزش، و کنترل )انضباط یا مدیریت یادگیری(.
81 . آموزشـ  پرورش، انضباط را شرط ضروری آموزش 
و یادگیری فعال و موفق می داند؛ و بر این باور است که منشأ 
ــت؛ و در  آن خود خانواده ها، معلمان، مدیران، و جامعه اس

دنیای امروز، حتی جهان.
ــت که همه ی  ــوزشـ  پرورش، بر این باور اس 82 . آم

معلمان )و مدیران(، در هر صورت و هر سطح، باید: 
ــند و همین عادت را  * از یادگیری مداوم برخوردار باش
ــترش دهند. یعنی خودشان  ــد و گس در دانش آموزان، رش

یادگیرندگان فعال و مؤثری باشند.
ــوی هدف های واقعی  ــان را به س ــودکان و نوجوان * ک

هدایت کنند.
* مهارت برقراری انضباط در مدیریت یادگیری و کالس 

را داشته باشند.
ــال و اثربخش  ــرای یادگیری فع ــل آمادگی ب * از عوام

شناخت داشته باشند.
* چگونگی برانگیختن و هدایت یادگیری دانش آموزان 

را بدانند.
ــا و ابزارهای ارزش یابی  * بر چگونگی طراحی روش ه

مسلط باشند.
* نسبت به آن عواملی که کودکان و نوجوانان را در دست 
یافتن به هدف های شان کمک می کنند شناخت الزم داشته 

باشند.
* در کاربرد تکنولوژی آموزشی روز ماهر باشند.

* از چگونگی رشد و تکامل رفتار انسان آگاه باشند.
* چگونگی به روز کردن روش ها و راهبردهای تدریس و 

سایر فعالیت های آموزشی را بدانند.
* چگونگی کاربرد گروه بندی یادگیری دانش آموزان در 
کالس را، بدون این که گروهی احساس حقارت و گروهی 

احساس برتری کنند، بدانند.
ــد و تکامل  ــوزی، یا کمک به رش ــر مهارت زبان آم * ب
ــوزان، که محور  ــتاری دانش آم مهارت های گفتاری و نوش

همه ی دروس است مسلط باشد.
ــات، خصوصاً ارتباط  ــراری و نگهداری ارتباط * در برق
ــا با مردم، به ویژه دانش آموزان ماهر  کالمی، و تقویت آن ه

باشد.
83 . آموزشـ  پرورش، بر این باور است که مدرسه ای 

را می توان غنی، شایسته و موفق خواند که: 
* از نظم و نظافت و انضباط در کل ساختارش برخوردار 

است.
* دارای مدیر و معلمان و سایر کارکنان تربیت شده برای 

حوزه ی آموزشـ  پرورش است.
ــه،  ــی دارد که بخش ضروری هر مدرس ــای طبیع * فض
ــمار می رود.  ــاً دوره های ابتدایی و راهنمایی به ش خصوص

فضایی که مدیریتش به عهده ی خود دانش آموزان است.
ــایر آثار مکتوب درباره ی  ــه اش به کتاب ها و س *کتابخان
ــی و علوم و معارف مرتبط به آن ها، و قابل  کتاب های درس
استفاده برای محصالن و معلمان و اولیای محصالن و سایر 

عالقه مندان مجهز است.
* آزمایشگاه مجهز و فعال دارد.

ــوزان را  ــادی دانش آم ــکاوی و تفکر انتق ــدام کنج * م
برمی انگیزد و رشد و گسترش می دهد.

* به روش »کارگاه آموزشی« اداره می شود.
ــادی و نشاط بر کل ساختارش حاکم است حتی بر  * ش

در و دیوارهایش.
ــخصی نام گذاری شده است که به افزایش و  * به نام ش
گسترش علوم و معارف بشرکمک کرده است. و چه بهتر که 
به نام یک »معلم موفق« صرفاً در حوزه ی تربیت و تدریس 

نام گذاری شود.
ــاز در فرایند  ــی روز و مورد نی ــه تکنولوژی آموزش * ب

یادگیری و آموزش مجهز است و جنبه ی آرایشی ندارد.
* صرفاً به فعالیت هایی می پردازد که به رشد و گسترش 
ــی و کودکان و  ــتعدادهای مسئوالن آموزش ــکوفایی اس ش
نوجوانان می انجامند. این مدرسه می تواند افراد خیّری برای 
جامعه بشری تربیت کند لکن خودش یک مؤسسه ی خیریه 

نیست و امور خاص آن را انجام نمی دهد.
ــه ی غنی مدرسه ای است که همه ی  * به طور کلی، مدرس
اعضای آن، اعم از مدیر و معلم و محصل از بودن و فعالیت کردن 

در آن لذت می برند و رشد یافته و شکوفا می شوند.
ــت که  ــاور اس ــن ب ــر ای ــرورش، ب ــوزشـ  پ 84 . آم
ــی دانش جویان باید در محیط و ضمن  دانش آموزان و حت
مواد درسی گوناگون یاد بگیرند که با طبیعت و محیط طبیعی 
ــتفاده کنند؛  چگونه برخورد کنند؛ و چگونه از آن خوب اس
و باور کنند که طبیعت یا محیط طبیعی از آِن همگان است 
در سراسر حیات بشر. و هیچ فرد یا جامعه ای حق ندارد که 
ــاند. برای چنین آموزشی، ضروری است  به آن صدمه برس
ــی« یا اکولوژی حتماً باید از جمله درس های  که »بوم شناس

رسمی مدرسه در همه ی دوره ها باشد.
85 . آموزشـ  پرورش، نمی تواند از یک فلسفه ی خاص 
تربیت متأثر شود، چون فرایندی است همگانی، جهانی، و 
سراسر حیاتی. از این رو، ناگزیر است از همه ی فلسفه های 
تربیت، حقایق را دریابد و مورد استفاده ی علمی قرار دهد. 
آموزشـ  پرورش، همه ی فیلسوفان و نظریه پردازان تربیت 
ــمارد و از همه ی آن ها  )آموزشـ  پرورش( را محترم می ش
در حوزه ی کارش استفاده می کند. به عبارت دیگر، آموزش 
ــان و  ــرورش، به این واقعیت توجه دارد که زندگی انس ـ پ
چند و چون آن، که چگونه است و چگونه باید باشد، محور 
همه ی فلسفه ها یا فیلسوفان و نظریه پردازان آموزشی است.

ــور از » آموزشـ   ــت های مذک ــا توجه به برداش 86 . ب
پرورش« یا »تربیت« می توان تقریباً و قاطعاً گفت که آینده ی 
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بش��ر، البته اگر آینده ای داشته باش��د، ریشه و شالوده در 
نح��وه ی آموزش � پرورش امروز دارد. و از میزان توجه 
جدی به آموزش � پرورش می توان به میزان احترام گذاری 
به انسان و انسانیت و آینده ی او پی برد. و از وضع توجه 
و پرداختن به وضع عمومی معلمان می توان دریافت که 

چه قدر به آموزش  � پرورش و آینده ی بشر عالقه مندیم.
ــوی دیگر، آموزش � پرورش رسمی هر کشور را  از س
زمانی شایسته و موفق تلقی خواهیم کرد که فرهیختگان 
آن حتماً ش��هروندان مؤثر و سازنده باشند و هر حرفه یا 
مسئولیتی را که عهده دار می شوند شخصاً بهتر و در حد 
مطلوب انجام دهند و به آثار انفرادی و اجتماعی آن حرفه 
یا مسئولیت و سهم خود در آن آثار بیندیشند؛ بدون این که 
ضرورت پرداختن به زندگی شخصی را فراموش بکنند. 
شهروندان سالم و مسئول می توانند جامعه ای سالم بسازند، 
و جامعه ی سالم می تواند امکانات شهروند سالم شدن و 
سالم ماندن و س��ازنده بارآمدن را فراهم کند. به عبارت 
دیگر، مدیریت مدرسه یعنی مدیریت مغزی و دستی و دلی 

شهروندان و این هم یعنی مدیریت جامعه و حتی جهان؛ 
هم چنین، آموزشـ  پرورش، به همه ی معلمان )و مدیران( 

توصیه می کند که: 
ــی متداول  1. هرگز برده ی روش ها و راهبردهای آموزش
نشوند، بلکه آن ها را یاد بگیرند اما در آن ها نمانند و خودشان، 
با توجه به وضع یادگیرندگان، موقعیت، ماده و موضوع درسی 
و هدف های مورد انتظار از آموزش و یادگیری آن ها روش ها 

و راهبردهای ابتکاری در پیش بگیرند.
ــخن گفتن، اصالت را به شنوندگان، و در  2. همواره در س

نوشتن، اصالت را به خوانندگان بدهند.
ــه به یاد داشته باشند که هرگونه گفتار یا نوشتار  3. همیش
ــد که برای خواننده یا شنونده، معنادار  وقتی مؤثر خواهد ش
ــت را بکند که گوینده یا نویسنده  باشد. یعنی همان برداش
ــت که جمله ها کوتاه  انتظار دارد. این نیز هنگامی ممکن اس

بوده و کلمات یا خزانه ی لغات مخاطب، مناسب باشد.
4. پیش از آغاز تدریس، همواره دو فرایند تربیت و تدریس 
را برای خودمان تحلیل و تبیین کنیم، که بدون این تحلیل و 
تبیین، به هدف های واقعی تربیت و تدریس نخواهیم رسید. 
ــا دانش جویان خود  ــه دانش آموزان ی ــواره باید ب 5 - هم
یادآوری کنیم که زندگی سراس��ر مسئله است؛ و بنابراین، 
ــخ یا راه حل این مسائل هستند.  همه ی درس ها نوعی پاس
یادگیری دروس یعنی یادگیری فنون شناگری در اقیانوس 
زندگی. آموزش موفق، همیشه با مسئله آغاز می شود و با 

مسئله پایان می یابد.
هرگز فراموش نکنیم که محصالن ما با معلومات و تجاربی 
ــد )معلومات و تجارب  ــرکت می کنن در کالس درس ما ش
ورودی( که بدون آگاهی از چند و چون آن ها طبعاً تدریس 
ــان هر درس نیز  ــد. هنگام پای ــا چندان موفق نخواهد ش م
تجارب و معلومات تقریباً تازه ای به دست می آورند که آن ها 

ــات خروجی« می خوانیم که طبعاً مقدمه ای برای  را »معلوم
یادگیری دروس  بعدی خواهد شد؛

ــت که هر معلم  87 . آموزشـ  پرورش، بر این باور اس
ــهروند و  پیش از آغاز به کار معلمی، خود به عنون یک ش
گذراندن دوران تحصیلی، شکل یافته است. و این نیز طبعًا 
ــیدن رفتارهای  ــکل بخش ــد و چون تغییردادن و ش در چن
ــن دلیل، همه ی ما  ــد. به همی دانش آموزان مؤثر خواهد ش
معلمان و مدیران ناگزیریم پیش از آغاز به کار، رفتار خود را 
مورد مطالعه ی انتقادی قرار دهیم تا به تربیت خویشتن، که 
ــت، بپردازیم و از تأثیرهای منفی  مقدم بر تربیت دیگران اس

احتمالی رفتار خود در دانش آموزان،  پیشگیری کنیم.
ــت که چند و  ــوزشـ  پرورش، بر این باور اس 88 . آم
ــون هر گامش، به ویژه در جهان معاصر، باید بر پژوهش   چ
ــد. به این طریق که در هر مدرسه یک نفر  علمی مبتنی باش
متخصص آمار و تحقیق، مدام کار معلمان، دانش آموزان، و 
حتی اولیای ایشان را در رابطه با ساختار مدرسه حتی در و 
دیوار آن ارزیابی کند و برای این امر حتماً باید از آزمون های 
ــتفاده کند، و یافته های خود را مرتباً در اختیار  استاندارد اس

مدیریت مدرسه و افراد مورد آزمون بگذارد.
* * *

ــکل حرفه ای به »آموزش« اطالق می شود.  تدریس در ش
ــت. معنای  ــه ی »instruction« اس آموزش ترجمه ی کلم
ــاختار«  ــاختن« یا پی ریزی یا »س ــه ی instruct از »س کلم
 (structure)است. معلمان حرفه ای تنها درس نمی دهند، که 
احتماالً همه بتوانند، بلکه ایشان ضمن درس دادن، می سازند. 
ــه و کالس را ساختار می بخشند، تجربه هایی  محیط مدرس
ــد: دانش آموزانی که  ــم می کنن ــرای دانش آموزان فراه را ب
شخصیت های متفاوتی دارند، توانایی ها، رغبت ها، و نیازهای 
ــت که  متعدد و متنوعی دارند. معلم، مهندس و معماری اس
همه ی این ها را باید طراحی کند و ساختارها و شرایط مساعد 
ــبی را فراهم آورد، و برای این کار مهم، ناگریز است  و مناس
برنامه ریزی دقیقی کند و وسایل و ابزارهای ویژه ای تهیه کند، 
ــته چند و چون فعالیت هایش را در دست یافتن به  و پیوس
هدف های مطلوب دروس ارزیابی کند؛ عالوه بر آن ها ناگزیر 
است درباره ی انتظارهای رنگارنگ خانواده ها، جامعه، دولت، 
ــد. و خود نیز، به عنوان یک انسان، باید  و... از معلم بیندیش
سالم و راحت باشد تا بتواند به شکل مطلوب عمل کند، و 

پاسخ گو باشد.
هم چنین، تعیین هدف های آموزشی ویژه ی هر موضوع 
ــده ی خود معلم آن  ــای رفتاری( عمدتًا به عه )هدف ه
ــن می کنند که معلم  ــت؛ و این هدف ها تعیی موضوع اس
ــا و راهبردها  ــس آن موضوع از چه روش ه برای تدری
ــتفاده کند؛  و ارزش یابی آن ها  ــی اس و ابزارهای آموزش

چگونه باشد.

اهمیت یك ملت 
تنها به داشتن و 

پروراندن معلمان 
بزرگ نیست، 

بلکه بیش تر در 
کیفیت شناخت و 
حرمت گذاری به 
این بزرگان است
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8.ارتباطاتبيسیم
ــال 1000 میالدي  ــه فردي، که در س ــر فرض کنیم ک اگ
زندگي مي کرده بتواند ناگهان خود را به سال 2000 میالدي 
منتقل کند، صرف نظر از این که تا چه حد شگفت زده مي شود، 
ــول مبنایي اختراعاتي را که تاکنون نام  احتماالً مي تواند اص
ــات از طریق فضا  ــتادن اطالع بردیم درک کند. لیکن فرس
بدون سیم یا هر وسیله ي قابل رؤیت دیگر، به نظر او نوعي 
جادوگري خواهد بود. امروزه شبکه ي جهاني ارتباطات بر 
این پایه استوار است که بشر مي تواند عالئم مخابراتي را از 
طریق فضا به نقاط دوردست بفرستد. مفهوم پخش یا انتشار 
ــان به جمع کثیري از  ــاني هم زم امواج، به منظور اطالع رس

انسان ها، وقتي معنا دارد که امواج رادیویي را بشناسیم.
امواج رادیویي نوعي از امواج الکترومغناطیسي هستند که 
درست همانند نور مرئي، نور مادون قرمز، نور ماوراء بنفش و 
اشعه ي x در فضاي بي کرانه منتشر مي شوند. براي نخستین بار 
 )Heinrich Hertz( دانشمندي آلماني به نام هنریش هرتز
بود که در سال 1888 میالدي امواج رادیویي را کشف، تولید 
و آشکارسازي کرد و ثابت کرد که این امواج با سرعت نور 
منتشر مي شوند. به خاطر اهمیت این کشف و سایر اکتشافاتي 
ــامد در ثانیه(  که این فیزیکدان انجام داد واحد فرکانس )بس

امواج را به نام او، هرتز )Hz( نامیده اند.
ــام مارُکني  ــدس ایتالیایي به ن ــک مهن ــس از هرتز، ی پ

 

ــگاهي او را تبدیل به فناوري  )Marconi( تجارب آزمایش
ــد از آگاهي  ــال بع ــات کرد. در واقع، مارکني یک س ارتباط
ــال 1894 به آن رسید، به سرعت  ــفي که هرتز در س از کش
دریافت که مي تواند این کشف را کاربردي کند. بنابراین در 
ــال 1895 میالدي او دستگاه گیرنده و فرستنده اي  اواخر س
ــاخت و با آن توانست امواج رادیویي را به فاصله ي 2/5  س
کیلومتري ارسال و در مقصد دریافت کند. چیزي نگذشت 
ــال 1901، توانست با ارتقاء فنّاوري خود،  که مارکني در س
ــوي اقیانوس اطلس یعني سواحل امریکا  امواج را به آن س
نیز بفرستد. بدین ترتیب بود که در حقیقت مارکني رادیو را 
ــردم اولین بار خبر اختراع  ــیاري از م اختراع کرد. از قضا بس
رادیو را هم زمان با یک حادثه ي غم انگیز شنیدند و آن حادثه 
ــال 1912، وقتي کشتي مسافربري اشرافي  این بود که در س
»تایتانیک« به کوه یخ برخورد کرد، براي درخواست کمک، 

از این فنّاوري جدید )رادیو( استفاده کرد. درست است که از 
2220 مسافر کشتي تنها 700 نفر نجات یافتند اما اگر همین 
ارتباط رادیویي نبود و در اثر تأخیر در خبررساني کشتي هاي 
نجات دیرتر مي رسیدند، تعداد نجات یافتگان بسیار کم تر از 

این مي شد. 
در چند سال اول از رادیو به عنوان تلگراف بي سیم و براي 
ارسال عالئم مورس استفاده مي شد تا این که در سال 1906 
یک فیزیک دان آمریکایي طرحي را براي مدوالسیون امواج 
ــوار کردن موجي بر موج دیگر( ارائه داد که مي توانست  )س
امواج صوتي و بعدها حتي تصاویر را بر امواج رادیویي سوار 
ــال کند. او در همین سال اولین پخش رادیویي  کرده و ارس
ــال 1928، اولین  ــال بعد، در س را انجام داد و حدود 20 س

گیرنده ي تلویزیون خانگي به نمایش درآمد.
ــیم چهره ي جهان را تغییر داده و  امروزه ارتباطات بي س
توانسته است اخبار و افکار را به دورترین نقاط عالم برساند 
ــقوط حکومت ها  و مردم را از تغییر مد گرفته تا ظهور و س

آگاه کند. 

9.آنتيبیوتیكها
ــا بیماري هاي عفوني  ــر، باره در طول تاریخ حیات بش
ــته اند. در جنگ جهاني اول که بین  ــردم را بي رحمانه کش م
سال هاي 1914 تا 1918 روي داد، تلفاتي که از بیماري هاي 
عفوني ناشي از جنگ پیدا شد به مراتب بیش از کشته هاي 
ــلحه بود. تا آن زمان پزشکان هنوز براي مقابله  مستقیم اس
ــوزاک، سل و ده ها  ــینه پهلو، مننژیت، مخملک، س با وبا، س
بیماري دیگر سالحي در دست نداشتند. در سال 1896 یک 
 Ernest( دانشجوي پزشکي فرانسوي به نام ارنست داچسن
ــک برخورد کرد  ــور اتفاقي به نوعي کپ Duchesne( به ط
ــت باکتري ها را از بین ببرد. متأسفانه کشف او  که مي توانس
ــروصدا نکرد و تأثیر اندکي برجا گذاشت. حدود  چندان س
ــي سال بعد در سال 1928 یک پژوهشگر اسکاتلندي به  س
نام الکساندر فلمینگ )Alexander Fleming(، برحسب 
اتفاق، روزي مشاهده کرد که وجود نوعي کپک در ظروف 
کوچک مخصوص کشت باکتري، رشد باکتري ها را متوقف 
کرده است. او دریافت که این کپک از خانواده ي پني سیلیوم 
است و آن را پني سیلین نامید. البته باید دانست که دستاورد 
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ــد اکتشاف بود. به هر  فلمینگ بیش از آن که یک اختراع باش
حال، پني سیلین فلمینگ ناپایدار بود و به سختي مي شد آن 
ــف بزرگي بود و  ــه یا خالص کرد. با این حال کش را تصفی
بسیار مورد توجه واقع شد. کار بعدي که توسط دو شیمي دان 
به نام هاي ارنست چین )Ernest Chain( و هوارد فلوري 
)Howard Flory( در دانشگاه آکسفورد انجام گرفت نتیجه 
داد و آن دو توانستند کشت کپک را در درون یک مایع و در 
داخل خمره هاي بزرگ امکان پذیر سازند و کشف فلمینگ 
ــال آن، در اواخر  ــازند. به دنب را به پروژه اي بزرگ تبدیل س
سال 1941 همکاري گسترده اي بین حکومت آمریکا، بخش 
ــیلین آغاز  صنعت و مراکز علمي به منظور تولید انبوه پني س
شد چنان که تا سال 1943 میالدي سازندگان موفق شدند به 
اندازه ي کافي پني سیلین براي درمان عفونت دیدگي سربازان 
زخمي متفقین در جنگ جهاني دوم، که در روز ششم ژوئن 
1943 زخمي شده بودند، بسازند. در این روز حمله ي وسیعي 
توسط نیروهاي متفقین بر علیه نیروهاي آلماني انجام گرفته 

بود. 
امروز با نگاهي به گذشته مي توان دید که تولید پني سیلین 

الکساندر فلمینگ

ــیاري دیگر از آنتي بیوتیک ها بیش از هر عامل دیگري  و بس
ــکي در تأمین سالمتي نوع انسان تأثیر  در طول تاریخ پزش
داشته است. در دهه هاي بعد از جنگ جهاني دوم تمام انواع 
بیماري هاي مهلک یا تهدیدکننده ي حیات بشر قابل درمان 
شده اند. چرا که آنتي بیوتیک ها وسیله ي دفاعي بسیار مهمي 
ــان اعطا کرده  ــي از بیماري ها به انس در برابر درد و رنج ناش

است.

10.ترانزیستور
باید دانست که همان نقش عمده اي که اختراع ماشین بخار 
ــروز انقالب صنعتي در قرون 18 و 19 ایفا کرد اختراع  در ب
ترانزیستور در انقالب اطالعاتي دهه هاي آخر قرن بیستم ایفا 
ــت. تقریباً تمام وسایلي که در ذخیره سازي، انتقال،  کرده اس
ــش دارند در داخل خود  ــش و یا پردازش اطالعات نق نمای
ــه هایي از سیلیکون دارند که پر از مدارهاي الکتریکي  تراش

است.
این تراشه ها هر یک هزاران یا شاید میلیون ها ترانزیستور را 
در خود جاي مي دهند. گرچه توضیح دقیق  نحوه ي عملکرد 
ترانزیستور قدري دشوار و پیچیده است، لکن کاربرد آن بسیار 
ساده است، بدین ترتیب که این وسیله به یک ولتاژ الکتریکي 
ــد که یک جریان الکتریکي  ــک، این توانایي را مي ده کوچ
را کنترل کند. در کامپیوتر، ترانزیستورها به عنوان کلیدهاي 
کوچک و سریع قطع و وصل به کار مي روند. در زبان باینري 
یا دوتایي )صفر و یک( که در دستگاه هاي دیجیتالي کاربرد 
ــع و وصل به صفر و یک ترجمه  ــن حالت هاي قط دارد، ای
مي شوند که خود نشانگر انواع اطالعات، از حروف یک متن 
گرفته تا نت هاي موسیقي و رنگ هاي یک تصویر هستند. این 
توانایي که امکان مي دهد انواع و اقسام اطالعات به صورت 
چنین کدهاي عددي خالصه شوند، زمینه ي توسعه ي فناوري 

تولید پني سیلین 
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اطالعات را فراهم ساخته است.
از یک منظر، ترانزیستور همان کاري را انجام مي دهد که 
قباًل المپ هاي خالء انجام مي دادند. المپ هاي خالء ـ که 
ــاً کاربردي ندارندـ  نیز مي توانند با به کارگیري  دیگر تقریب
یک ولتاژ کوچک ورودي، یک جریان الکتریکي عبوري را 
کنترل کنند و هم چنین مي توانند سیگنال هاي الکتریکي را 
تبدیل به زبان صفر و یک کنند. با این همه اگر ترانزیستور 
کشف نمي شد تا جاي گزین المپ هاي پرحجم و غیرقابل 
اعتماد خالء شود، بي تردید انقالب کامپیوتر به نقطه اي که 
امروز رسیده نمي رسید. در نخستین کامپیوترهایي که براي 
ــدند چیزي حدود 19000  ــاخته ش کاربردهاي عمومي س
ــپ خالء به کار رفته بود، و این کامپیوترها 30 تن وزن  الم
داشتند. براي مثال، در سال 1946 کامپیوترهایي به نام انیاک 
)ENIAC( به بازار عرضه شدند که به مقدار زیادي انرژي 
ــتند و المپ هاي آن ها هم پي درپي  برق براي کار نیاز داش
خراب مي شد و یا مي سوخت؛ تا این که ترانزیستور، در سال 
1948، در آزمایشگاه شرکت بِل، توسط یک گروه سه نفره از 
فیزیکدانان به نام هاي جان باردین )John Bardeen(، والتر 
 William( ــاکلي براتین )Walter Brattain( و ویلیام ش
Shockley( ساخته شد. در ابتدا به نظر نمي رسید که یکي 
از کاربردهاي عمده ي این وسیله ي کوچک در کامپیوترها 
باشد. اصوالً وقتي کامپیوترها در فاصله ي سال هاي 1940 
تا 1950 میالدي ساخته شدند کم تر دانشمندي مي توانست 
ــتعدادي را ببیند که در فاصله ي چند دهه   در آن ها چنان اس
ــان را فتح کنند. قبل از  ــد تمام جنبه هاي زندگي انس بتوانن
گسترش فناوري دیجیتال، ترانزیستورها به عنوان یک جزء 
ــتم هاي رادیویي  اصلي و مهم براي بهبود کیفیت کار سیس
ــتور  و صوتي موجود به کار مي رفتند. اما وقتي که ترانزیس
ــتفاده قرار گرفت، جایگاه خود را در  در کامپیوتر مورد اس
عرصه ي تکنولوژي نوین به  عنوان یک عنصر مهم پیدا کرد. 
ترانزیستورها را مي توان به تعداد میلیوني بر روي قطعات 
ــیلیکون به صورت انبوه تولید کرد. شاید بتوان گفت که  س
ــد به صورت مجتمع  ــتور که مي توان ــن ویژگي ترانزیس ای
)complex( بر روي تراشه هاي سیلیکون قرار گیرد، عامل 
اصلي توسعه ي فناوري اطالعات باشد. امروزه این تراشه ها 
نه تنها در کامپیوترها بلکه در دستگاه هایي نظیر دوربین ها، 
ــین هاي فتوکپي، هواپیماها،  ــي هاي تلفن همراه، ماش گوش
ــتور نه  اتومبیل هاي مدرن و... کاربرد دارند. بدون ترانزیس
اینترنت وجود داشت و نه سفرهاي فضایي. ترانزیستورها 

در قلب فناوري هاي جدید نفوذ کرده اند. 

سخنآخر
در این مقاله شما با ده اختراع بزرگ هزاره ي دوم میالدي 
ــتي در فاصله ي این هزار سال چه  ــنا شدید.* اما به راس آش

تفاوت هایي به وجود آمده است!؟
در سال 1000 میالدي دنیا جاي بسیار متفاوتي بود. بیشتر 
مردم همه ي عمر خود را در شعاع چند کیلومتري محل تولد 

ــود مي گذراندند و هرگز از آن فراتر نمي رفتند. ارتباطات  خ
ــاکنان یک روستا و یا به ندرت با یک  به دایره ي کوچک س
ــافر عبوري محدود مي شد. بیماري ها ضربات مرگبار و  مس
ــوع دفاعي در برابر آن ها  ــي خود را به مردمي که هیچ ن پیاپ
نداشتند وارد مي کردند. اکثریت مردم جامعه به جز معدودي 
از افراد عالم یا روحاني و یا افراد ویژه، بي سواد بودند و کم تر 
چیزي براي خواندن وجود داشت. در آن هنگام مردم گذشت 
ــاه اندازه گیري مي کردند و  ــید و م زمان را با حرکت خورش
مشاهدات علمي تنها به آن چه با چشم معمولي دیده مي شد 

محدود مي گردید.
اما امروز، در نتیجه ي یک هزار سال اکتشافات و اختراعات 
ــت. امروز هر  ــده اس علمي، زندگي مردم به کلي متحول ش
ــوي دنیا را در همان لحظه اي  کسي مي تواند حوادث آن س
ــم ببیند. هر کس مي تواند با داشتن  که روي مي دهند به چش
یک گوشي، در عرض چند ثانیه با دوست یا فامیل خود در 
ــور خارجي گفت وگو کند. حمل و نقل موتوري از  هر کش
ــل گرفته تا هواپیما به مردم امکان داده که در کم ترین  اتومبی
ــد. نیروي برق  ــفر کنن ــافت هاي دور س زمان ممکن به مس
انواعي از وسایل سرگرم کننده و یا آسان کننده ي کارها را به 
ــه با قیمت ارزان همه جا  ــت. کتاب و روزنام راه انداخته اس
در دسترس است. میانگین عمر افزایش چشمگیر یافته زیرا 
علم پزشکي توانسته است علت بسیاري از بیماري ها و راه 
درمان آن ها را پیدا کند. کامپیوترهاي شخصي و دستي ابزار 

توان مندي براي کار، خالقیت و ارتباطات شده اند 
آن ده اختراع مهم هزاره ي دوم که تا این جا براي شما شرح 
دادیم بر جنبه ي اختراعات فني و صنعتي تأکید داشت اما از 
یک نگاه وسیع تر، انسان در این هزار سال اخیر بسیار چیزهاي 
دیگر هم اختراع و اگر دقیق تر بگوییم، ابداع کرده است. یکي 
از آن ها »دموکراسي جدید« است که محور آن بر حقوق بشر 
استوار است، دیگري »موسیقي سنفونیک« است و شاید آن 
ــد. دستاوردهاي خالقیت نوع  دیگري »بازي بیس بال« باش
ــان  گستره ي وسیعي را شامل مي شود که علم و فناوري  انس
تنها یکي از آن هاست. بشر در هر یک از زمینه هاي دیگر نیز 
به نوبه ي خود به پیشرفت هاي بزرگي در طول این هزار سال 

رسیده است.
اکنون جاي آن دارد که بپرسیم: آیا با همه ي این پیشرفت ها 
ــر واقعاً به سعادت حقیقي و زندگي  و امکانات رفاهي، بش
مطلوب دست یافته است؟ آیا همه ي انسان ها در همه ي نقاط 
دنیا توانسته اند به طور عادالنه از همه ي این امکانات بهره مند 

شوند؟
ــت که او  ــر خالي اس جاي چه چیزي در فرهنگ بش
ــته به مقصود اصلي  ــرفت ها هنوز نتوانس با این همه پیش
خود برسد؟ شاید بتوان گفت گمشده ي بشر چیزي جز 

»معنویت« نیست!
زیرنویس

قطب نما، س��اعت، عدس��ي، چاپ، ماشین بخار، الکتریس��یته و تلگراف، 
ارتباطات بي سیم، آنتي بیوتیك ها، ترانزیستور 

اگر ترانزیستور 
کشف نمي شد 
تا جاي گزین 
المپ هاي پرحجم 
و غیرقابل اعتماد 
خالء شود، بي تردید 
انقالب کامپیوتر به 
نقطه اي که امروز 
رسیده نمي رسید. 
در نخستین 
کامپیوترهایي که 
براي کاربردهاي 
عمومي ساخته 
شدند چیزي حدود 
19000 المپ خالء 
به کار رفته بود، و 
این کامپیوترها 30 
تن وزن داشتند

شاید بتوان گفت 
که این ویژگي 
ترانزیستور که 
مي تواند به صورت 
 )complex( مجتمع
بر روي تراشه هاي 
سیلیکون قرار گیرد، 
عامل اصلي توسعه ي 
فناوري اطالعات 
باشد
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اومانیسم از نظر واژه شناسي و لغت
 (Humanism) »واژه ي »اومانیسم« یا »هیومانیسم
ــه ي التیني دارد و مرکب از کلمه ي »هیومن«  ریش
  2 (ism)  1  به معني انسان و پسوندایسم (Human)
به معناي طریقه ي عمل، حالت، شرط و... است. در 
مجموع اومانیسم کلمه اي مرکب است و در کتب 
لغت به معني »آنچه مربوط به انسان )نوع انساني( و 

متعلق به اوست« مي باشد.3

معاني اصطالحي اومانیسم
ــت؛  ــالح به کار رفته اس ــم در دو اصط اومانیس

اصطالح خاص و اصطالح عام4.

الف. اصطالح خاص
اومانیسم در اصطالح خاص نامي است بر یک 
ــوزه ي ادبیات و فرهنگ و  پدیده ي تاریخي در ح
ادب اروپایي. مطابق تعریف دایره المعارف فلسفي 
ــفي و ادبي  ــم آن جنبش فلس پل ادواردز: »اومانیس
است که در نیمه ي دوم قرن چهاردهم از ایتالیا آغاز 
و به کشورهاي دیگر اروپا کشانده شد. این جنبش 
ــکیل  ــگ دوران جدید را تش ــي از ارکان فرهن یک

مي دهد«5.
ــي ادبیات  ــور، اومانیته یعن ــر تعریف مذک بناب
ــاني تر، یعني ادبیاتي که بیشتر مربوط به انسان  انس
ــت. ویل دورانت نیز از  و حوزه ي نوع انساني اس
ــف را ارائه داده  واژه ي فوق )اومانیته( همان تعری

است و مي نویسد:
»اومانیته یعني مربوط به جهان انسان ها، لیتراي 
هومانیورس6 )یعني ادبیات انساني تر البته نه به معناي 
ادبیات انسان دوستانه تر، بلکه به معناي ادبیاتي که 

بیشتر مربوط به جهان انسان ها مي باشد«7.
ــم، به معناي خاص، بیشتر  به هر حال اومانیس
جنبه ي تاریخي و ادبي دارد، و بنا به گفته ي وردن 
ــناس معروف فرانسوي در کتاب  ــولینه، ادب ش س
ــانس، از سري »چه مي دانم«: »مقصود  ادبیات رنس
از اومانیسم ]در ادبیات[ جریاني تحقیقاتي بود که 
ــم را مورد توجه  ــرح دقیق متون قدی مطالعه و ش

خاص قرار مي داد.«8

ب. اصطالح عام
ویل دورانت در تاریخ تمدن، اومانیسم در معناي 

عام را این گونه تعریف مي کند:

اومانیسم چیست؟
اشاره 

آش��نایی با پاره ای از افكار و اندیشه ها و یا 
مكتب های فكری كه در قرون جدید در 
غ��رب پدید آم��ده و موجب تحوالت 
بزرگی در عرصه های زندگی بش��ر 
ش��ده اس��ت، ب��رای آن دس��ته از 
دبی��ران و معلمان كه پیوس��ته با 
و  جس��ت وجوگر  دانش آموزانی 
عالقمند به مباحث فكری سروكار 
دارن��د، بس��یار ضروری اس��ت. 
مقاالتی كه در چهار ش��ماره، از 
نظرتان خواهد گذشت، با عنایت 
به همین نكته تهیه ش��ده است، 
ضمن آن كه ب��ا دیدگاهی انتقادی 
نوشته ش��ده و به منابع ارزشمندی 

نیز ارجاع دارد.

کلیدواژه ها:
 اومانيسم، انسان محور، خدا  محوري، نهضت 
پروتستان، ويليام جيمز، اسپينوزا

ابوالفضل نفر*

Humanism

ت ا  ل  ا  ق  م 
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ــم در معناي عام )اصطالح عام( همان اصالت  »اومانیس
ــان و خواست و اراده ي او، یعني انسان محوري  دادن به انس

در مقابل خدامحوري است.«9
ــفي خود در  همچنین پل ادواردز در دایره المعارف فلس
ــد: »… و نیز اومانیسم فلسفه اي است که  این باره مي نویس
ارزش یا مقام انسان را ارج مي نهد و انسان را میزان همه چیز 
مي داند.«10 رنه گنون نیز محوریت انسان و انسان محوري را 

اساس تفکر اومانیست ها مي داند: 
ــتند همه چیز را به میزان  ــت ها[ مي خواس »… ]اومانیس

بشري محدود سازند.«11
ــت  ــوف پراگماتیس ویلیام ِجیمز )1910ـ 1842( فیلس
ــذب، یعني حقیقت و  ــي( مالک صدق و ک )اصالت عمل
ــر دانسته و  ــتن براي بش خطا را رضایت مندي و فایده داش
انسان را مدار و عیار ارزش قضایا گرفته است، وي بنابر نقل 
کاپلستون گفته است: »اصالت بشر ]اومانیسم[ بر آن است 
که رضایت مندي، چیزي است که بین صادق و کاذب فرق 

مي نهد.«12
به هر حال اومانیسم در معناي عام، »انسان« و »خواست 
انسان« را محور تمام ارزش ها و معیار همه ي چیزها مي داند 

و هیچ حقیقتي را برتر و باالتر از انسان نمي شناسد.

اومانیسم در زبان فارسي
ــي به »اصالت انسان«، »انسان مداري«  اومانیسم در فارس
ــان گرایي«13 و هم چنین »اصالت بشر« ترجمه شده  و »انس

است.
در زبان فارسي اصطالح ابتکاري »آدمیت« نیز در دوران 
ــش جریان هاي منورالفکري، وضع  قاجاریه به دنبال پیدای
تعییني14 به خود گرفت که دقیقاً معادل اومانیسم در اصطالح 

عام و مترادف با معناي »انسان مداري« است15.

واژه هاي معادل اومانیسم
ــم16« که در اصل یوناني است و در  واژه ي »اگوسانتریس
ــت و در فارسي به »انسان  زبان هاي اروپایي به کار رفته اس

ــده است نیز تقریبًا  ــان محوري« ترجمه ش مرکزي« و »انس
همان معناي اومانیسم را قسمتي اراده مي کند.

نتیجه
ــم در ابتدا یک جریان تحقیقاتي ادبي با انگیزه ي  اومانیس
ــیک یوناني بود که به تدریج  بازخواني متون ادبیات کالس
با جریان اصالح دیني یا نهضت پروتستان در غرب تقارن 
ــه پیدایش مکتبي با همین نام  ــي پیدا کرد و منجر ب و تالق
)اومانیسم( شد که انسان را مبداء همه ي ارزش ها و خواست 
ــرار داد و  ــدق و کذب ها ق ــام ص ــار تم و اراده ي او را معی
هدف خود را آزادي انسان از تمامي قیود انساني و ارضاي 
تمایالت بشر خاکي قرار داد و در این میان به خصوص بر 
نفي ارزش هاي معنوي )الهي( و طرد فرهنگ آسماني تأکید 

ورزید.
ــان« هسته ي مرکزي و موضوع اصلي و مدار  اکنون »انس
اساسي هستي17 شده بود، آن هم نه فقط به عنوان هدف و 
مقصد، بلکه هم مبداء و هم مرادِ همه چیز! و در یک کالم 
به قول اسپینوزا: »انسان براي انسان خدا شده بود.«18 آن هم 
انسان طبیعي و انسان در تلقي ابتر مادي و حیواني صرف، 

منهاي بعد متعالي و برین!
ــم در این نوشتار نیز همین معناي  پس مراد ما از اومانیس
ــان محوري« در برابر »خدامحوري«  اخیر )عام( یعني »انس

است.
بنابراین: 

1. موضوع اومانیسم »انسان« است.
ــه با تأکید بر »طبیعت  ــاني بلک 2. قلمرو آن حیثیت انس
ــان« و »انسان طبیعي19« است )یعني انسان طبیعي مبداء  انس

هر نوع ارزش و ارزش گذاري است(
ــته ها و ارج نهادن به  3. هدف و غایت آن، ارضاي خواس

خواهش هاي انسان است.
4. مدعاي اومانیسم خوبي ذاتي انسان است.20

5. جهت گیري اومانیسم وحدت انسان ها است.21

زیرنویس
1. فرهنگ لغت انگلیس��ي به انگلیسي وبس��تر، انتشارات کانگورو، چاپ 

1947 نیویورك ص 333.
2. همان منبع، ص 381.
3. همان منبع، ص 344.

4. اومانیت��ه (Humanity) آن گونه که در فرهنگ وبس��تر آمده در 
چند معني مطرح است: 

� شرح و توصیف وجود انسان یا نوع انساني
� شاخه ي فرهنگي ادبي عالیق انسان باستاني

� نوع انساني
� دکتری��ن یا طریق��ه اي در زندگي که بر مبناي عالی��ق و ارزش هاي 

انساني تأسیس شده  است. )منبع شماره 3، ص 344(
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5. ادواردز، پل، دایره المعارف فلسفي، ج 3، ص 68
Edwards Paul by Phylosophy of Encyclopedia

Humaniores Litterate .6
7. تاریخ تمدن، ج 5، ص 88 )نقل به اختصار و گزینش شده(.

8. دفتر تحقیقات وزارت آموزش وپرورش، آش��نایي با مکاتب سیاسي و 
عقیدتي، کد 2014، سال 1368، ص 4.
9. تاریخ تمدن، ج 5 )رنسانس( ص 88

10. ادواردز، پل، دایره المعارف فلسفي، ج 3، ص 68.
11. گنون، رنه، بحران دنیاي متجدد، ص 19.

12. کاپلس��تون، فردری��ك، تاری��خ فلس��فه، ج 8، ترجم��ه بهاءالدی��ن 
خرمشاهي، ص 373. ناشر: سروش.

13. مع��ادل قرار دادن اومانیس��م با انس��ان گرایي در برخ��ي ترجمه ها، 
چنانچه به معناي انسان دوس��تي در نظر گرفته نش��ود مانعي ندارد ولي 
در غیر این صورت این برداشت و تلقي با مراد خودي غربي ها از واژه ي 
اومانیسم مناس��بت تامي ندارد؛ چرا که در موارد چندي برخي متفکران 
غرب��ي از قبیل هایدگر در نامه اي به اومانیس��م، رنه گون در چندین اثر، 
و الکس��یس کارل در انس��ان موجود ناش��ناخته و... اومانیسم را سقوط 
انس��انیت و در حقیقت مکتب اومانیسم را مکتبي ضد انساني دانسته اند. 

)نگارنده(
14. وضع لغت براي یك معني یا خودبه خود تحقق پیدا مي کند )شخص 
یا گروه خاص آن را وضع نمي کند( و یا به ابتکار شخص یا گروه خاصي، 
لفظي وضع شده و در معناي به خصوصي تعیین مي شود در صورت اول 

آن را وضع تعییني )خودبه خود( و در صورت دوم وضع تعییني گویند.
15. جریان هاي روش��نفکري در عصر قاجاری��ه، مراکز خاص و مجامع 
ویژه اي جهت به اصطالح »تنویر افکار« تأسیس مي کردند که در اوایل 

به فراموش��خانه ش��هرت یافت. بعدها با فرمان ناصرالدین شاه مبني بر 
تعطیل فراموش��خانه ها، آن ها اهداف خ��ود را در جوامع و مراکزي با نام 
»جام��ع  آدمیت« دنبال کردن��د، یعني در پن��اه واژه ي »آدمیت« که آن  
روزها انس��ان گرایي و انسان دوس��تي و طرفداري از حیثیت انساني را در 

اذهان تداعي مي کرد، منویات خویش را جامه ي عمل مي پوشاندند. 
Ego centrism .16 ای��ن واژه را به خ��ود بنیادي و نهادینه کردن 
انس��ان نیز معني کرده ان��د و واژه ي Ego ، به معن��ي خود، در مکاتب 
روان شناس��ي مورد استفاده قرار گرفته است. به هر حال به نظر نگارنده 
ای��ن واژه (Ego) تقریب��ًا معادل واژه ي نفس در لغت عربي اس��ت که 
در اضاف��ه به ه��ر چیزي معناي آن را البته با تأکید نش��ان مي دهد، مثل 
جاءني زید نفس��ه که تأکید بر فاعلیت زید اس��ت. در اینجا نیز Ego به 
معني خود و نفس با تأکید مطرح ش��ده است. )پاورقي شماره بعد انسان 
 مرکزي و خود بنیادي با تأکید بر خود انس��ان را بیشتر توضیح مي دهد.(
17. پیکومیران��دواال )1498�1463( در خطاب��ه ي »مقام انس��ان« این 
کلمات را به خداوند نس��بت مي دهد: اي آدم ... من تو را در مرکز جهان 

قرار داده ام )دایره المعارف فلسفي پل ادواردز، ج 3، ص 70(
18. حلبي، علي اصغر، انسان در اسالم و مکاتب غربي، ص 116.

19. اس��تاد ش��هید مطهري )ره( روح واحد حاکم بر انس��ان ها و وحدت 
واقع��ي بني آدم را در انس��انیت و فطریات انس��اني مي داند و آن را علت 
اصلي احس��اس دردمندي و وجدان مش��ترك انساني مي داند؛ او وجدان 
مش��ترك را ناشي از رشد ارزش هاي متعالي در انسان ها دانسته و به این 

سخن سعدي که گفته: 
بني آدم اعضاي یك  پیکرند

که در آفرینش ز یك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار
ایراد مي گیرد و مي گوید: انس��ان طبیعي، انساني بدوي و وحشي است و 
در حد طفولیت مانده و هرگز چنین احساس مقدس نوع دوستي و انسان 
دوستي را ندارد، این احساس مقدس ناشي از »خودآگاهي انساني« است 
و آن هم فقط در س��ایه ي شکوفایي اس��تعدادهاي ویژه ي انساني )و نه 

حیواني و غریزي( یعني بارور شدن فطریات، حاصل مي شود. 
20. عالمه طباطبایي )ره( طبع را وحش��ي و مدنیت و تمدن را ناش��ي از 
فط��رت مي داند و تعبیر زیبا و رس��اي، »توحش طبعي و تمدن فطري« 

را به کار مي برد.
21. همان، ص 21.

*كارشناسارشدرشتهیفلسفه
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وداع
نیست ــت  ــرب غ ز  بــتــر  ــی  ــج رن هــیــچ 
ــت مــرد ــرب ــه غ ــل شـــود ب ــام ــرچــه ک گ
راه ــر  س ــر  ب ــه  ک ســاعــتــی  آن  خــاصــه 
ـــرد! ک بــایــد  وداع  را  ـــان  ـــت دوس

شاعری
او از  ــه  ک پــیــشــه ای  نیست  ــری  ــاع ش
ــه دوغ ــه تــــّره، تـــره ب ـــدت نـــان ب رس
ــور ــی ن ب ـــران  ـــاع ش کـــار  بـــود  زان 

ـــروغ ـــه نـــــدارد چـــــراغ کــــذب ف ک
است بی معنی  و  زشــت  سخت  راستی 
دروغ بــــرای  ــن  ــت ــواس خ ـــی  اجـــرت

بال
ــاشــد ـــد ب ـــضـــای ب ـــز ق ـــال ک ـــر ب ه
ــد رس روزگـــــــار  و  بــــزرگــــان  ـــه  ب
ـــوزد ب ار  صــرصــر  کـــه  مــی نــبــیــنــی 
ــد ــار رس ــب ــوی ـــون بـــر اطـــــراف ج چ
ــــای کـــهـــن زجـــــا بــکــنــد ــــروه س
ــد؟ رس ــار  ــب غ را  ــزه  ــب س او  از  ــی  ک

هریک از شاعران ادبیات فارسی معموالً به یکی از گونه های شعر مشهور و شناخته می شوند، اما این بدان معنا نیست 
که چنین شاعرانی در گونه های دیگر شعر طبع آزمایی نکرده اند. ابن یمین یکی از شاعرانی است که در قالب قطعه 
نمونه های دلپذیری خلق کرده است. این قطعه ها که بخش قابل توجهی از دیوان او را تشکیل می دهد، در موضوعاتی 
چون نصیحت، اندرز، مدح، دعا، حکمت و... سروده شده اند. البته در عین حال بخش عمده ی دیگر دیوان وی را 

قصاید و غزلیات و دیگر قالب های شعری شکل داده اند.
زندگی ابن یمین با حمله ی خانمان سوز مغوالن به سرزمین ایران همزمان است. تولد او در اواخر قرن هفتم اتفاق 
افتاده و بیش تر عمر خود را در قرن هشتم گذرانده است. ابن یمین با نهضت شیعی سربداران همدل و همراه بود و 

بسیاری از بزرگان این نهضت را مدح کرده است. به همین دلیل عده ای از محققان او را »شاعر سربداران« می دانند.
ابن یمین به نوعی در یکی از دوره های شکوهمند شعر فارسی می زیست؛ دوره ای که در آن غزل به قله های اوج 
خود رسیده بود. ابن یمین نیز در قالب غزل اشعار زیبایی را به خوانندگان عرضه کرده است. اگرچه، به هرحال، شعر 
وی در این قالب، در مقابل قله های رفیع غزل معاصر خود چندان درخشان به نظر نمی آید؛ به ویژه آن که در قرن هشتم 
غزل سرایان بزرگی که اوج آن حافظ شیرازی است، ظهور کرده اند. البته فراموش نکنیم که حتی اگر قله های درخشان 

شعر فارسی را از این عرصه حذف کنیم، باز هم شعر فارسی حرف های بسیاری برای گفتن دارد.
آن چه به شعر ابن یمین تشخص می بخشد، قطعه های او است. پیش از ابن یمین شاعرانی چون ناصرخسرو و انوری 
در این قالب طبع آزمایی کرده  و نمونه های خوبی را از خود به یادگار گذاشته  بودند؛ اما در عین حال قطعه های ابن یمین 

نیز لطف و زیبایی خود را دارد.
شعرهایی که در پی می آید از دیوان ابن یمین انتخاب شده که در سال 1344 انتشارات سنایی آن را به چاپ رسانده 

است و مصحح آن حسین علی باستانی راد است.

سیداکبرمیرجعفری

ب  د  اَ  و    ر    ع  ِش 
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شعر ابن یمین
ــن ــی ــم ــن ی ــر اب ــی ــم دخــــتــــران ض
چـــاالک و  هــســتــنــد چــابــک  ــه  ــم ه
خویش طبیعت  پــــرده ی  پــس  در 
ــاک ـــدم پ ـــروری ـــپ آن چـــنـــانـــشـــان ب
کـــه اگـــر هـــم بـــه دســـت نــامــحــرم
ــاک ـــــدارم ب ــان فــلــک، ن ــدش ــن ــک اف
کفو و  ـــد  ـــده ان ـــی رس بـــالغـــت  ـــه  ب
غمناک ــن  ای از  مــن  و  شــویــی  نیست 
نی اند کفو  کــه  خــواجــگــان  بدین  ور 
ـــالک اف ـــِی  ـــوم ش ز  ــان  ــش ــم ــی ده م
ــتــشــان ــی جــاهــل ــــم  رس و  ره  ـــه  ب
ــی در خــاک ــدگ زن ــه  ب ــم  ــاش ب کـــرده 
ـــن اســت ـــــار ای ـــال ابــنــای روزگ ح
دالک ـــن  ای از  ــعــد  ب نــیــســت  ــم  ــت ــیّ ن
ــم ــزی ب تـــا  شــعــر  بـــه  دم  ـــم  ـــزن ن
ــــرای خـــواجـــه ی لــوالک جــز بــه اط

از دوست یک اشارت
با گوی گفت چوگان، کای در هوای وصلت
خمیدن غم  ــار  ب از  قـــّدم،  ــارِ  ب پیوسته 
اگرچه ــرم  ب کایی  آن،  سر  ــی  دم داری 
ــو را نــبــاشــد، آیــیــن آرمــیــدن ــن ت ــا م ب
گویش چه گفت؟ گفتا: گر خوانی ار برانی
دویدن! سر  به  ما  از  اشارت  یک  دوست  از 

رزق مقسوم
مقسوم رزق  هــســت  چـــو  گفتند 
جستن ــهــر  ب ز  کــشــی  ــه  چ ــت  ــم زح
پیش ـــن  ای از  ـــی  ول بــلــی  ــه  ک گفتم 
معین ـــر  گ ـــه  حـــوال اســــت  ــه  گــشــت
است ــام  ش و  مصر  ــه  ب یکی  روزِیّ 
ارمـــن و  روم  بـــه  ــــری  دگ آِن  و 
تــکــاپــوی ـــن  ای تــو  مــبــیــن  ــده  ــن ب از 
ــن حــکــم خــــدای رانــــد بــر من ــای ک

مخّمس
چنانم ــم  ــن ص ای  ـــو  ت ــق  ــش ع در 
گــمــانــم در  خــویــش  ــی  هــســت ـــز  ک
ــم ــوان ــات ن زارو  ـــه  ک ــد  ــن چ ـــر  ه
ــم ــان ـــــزار ج ــــد ه ــــت ده ـــر دس گ
ف��ش��ان��م م��ب��ارک��ت  پ����ای  در 

ــازی ــی ن ـــر  س از  ـــه  ک ــت  ــخ ب ـــو  ک
دلـــنـــوازی تـــو  ـــون  چ ــرت  ــض ح در 
رازی ــه  ــت ــف ــه ن کــنــم  مـــعـــروض 
ــازی ــب ـــون تـــو شــاه ــات کـــه چ ــه ــی ه
ت��ش��ری��ف ده����د ب��ه آش��ی��ان��م

خوست را  ــو  ت ستمگری  چند  ــر  ه
نیکوست ــه  ن آن  کــه  ــدی  ب ز  کــن  کــم 
ــت و روس آهـــن  ز  ـــت  دل ـــه  آن ک ــر  گ
ــن ای دوســـت ـــذر ک ــرم گ ــه س ـــر ب آخ
ان���گ���ار ک���ه خ����اک آس��ت��ان��م

ــــه زاری ــی ام ب ــت ــش گــفــتــم کــه چــو ک
ــاری ــپ س ــت  ــم ــرح م ره  پـــس  زیـــن 
ـــگـــاری ن ـــــا  وف ـــــم  رق دل  ــــر  ب
ـــا نــــداری ـــو خــــود ســـر وصــــل م ت
م��ن ع���ادت ب��خ��ت خ��وی��ش دان��م

نــزدیــک و  دور  ز  کــمــر  بسته  ای 
ـــرک و تــازیــک ــون ت ــه خ ــر هــیــچ ب ب
الــمــمــالــیــک اخــلــص  مــســکــن  وز 
ــک ــاری ت و  مــحــقــرســت  ــه  ــان خ کـــر 
نشانم روش���ن���ت  دی�����ده ی  ب���ر 

نــجــویــم وفــــا  بــه جــز  ـــو  ت از  ـــن  م
ــم ــوی ــب ن وفـــــا  گــلــی  ز  بــــیــــرون 
نــپــویــم بـــنـــدگـــی  ره  اال 
ـــس نــگــویــم ــش ک ــی ـــو پ اســــــرار ت
نخوانم ک��س  پیش  ت��و  اوص���اف 

ـــو فـــزودیـــم ــر ت ــه ـــه م ــر ب ــه ـــه م ن
ــم ــودی ــش گ وفــــا  در  نـــه  ـــرم  ـــی گ
ــم ــمــودی ــی ن ــــه م ـــه بــــود هـــر آن چ ن
ـــت بــودیــم ــو دوس ــن و ت ــه م آخـــر ن
همانم م��ن  و  شکست  ت��و  عهد 

جویند ــق  ــش ع نــشــان  ـــه  ک آن هــــا 
نــپــویــنــد ـــق  ح ـــــای  رض راه  ـــز  ج
بــبــویــنــد ــــون  چ زار  ـــن  م ــــاک  خ
بگویند ــــرم  س ـــر  ب ـــو  ت ــــام  ن ـــر  گ
روان����م از  ب���رآی���د  ف���ری���اد 

ــــــت آرزوی در  ــا  ــم ــن ص ــم  ــت ــف گ
مــویــت ـــو  چ ـــره دل  ـــی ت و  ــه  ــت ــف آش
ــت ــوی ـــه ک ــد نـــمـــی رســـد ب ــن ــرچ ه
ــت روی فــــراق  در  ــه  ک نیست  ــب  ش
ن��م��ی رس��ان��م ف��ل��ک  ب���ه  زاری 

ــی ــان ــادم ش اصــــل  ـــو  ت وصــــل  ای 
ــــی ــــــراق جــــاودان ــــه ف ــــــن ب دام
ــی ــشــان ــی ف ـــه م ـــر اب��ن ی��م��ی��ن چ ب
ــی ــران ـــر ســــرم ب ـــه ب ــم ک ــک ـــر ح ه
مران��م خویش��تن  ز  اس��ت،  س��هل 
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اشاره
خواندیــم که شــبکه ی اینترنت صحنــه ای فرهنگی و 
اجتماعی اســت که در آن فرد خود را در موقعیت های 
متنوع نقش ها و سبک های زندگی قرار می دهد و از این 
طریق هویت تازه ای می یابد که به آن »هویت شبکه ای« 
می گوینــد. در این فضای عمومی مــدرن، مهارت های 
فرهنگی جدیدی الزم است تا بتوان با تنظیمات نمادین 
بازی  کرد. ســایت شــخصی یا وبالگ نمونه ای روشــن 
است که نشان می دهد چگونه کاربر اینترنت خود را به 

مخاطبان جهانی معرفی می کند. 
در ادامه، قسمت سوم و پایانی این نوشته را می خوانید.

پیامدهایگمنامی
یکی از ویژگی های اینترنت، امکان ورود بی هویت کاربر 
ــت. یانگ1 )1998( می گوید، زنانی که به اینترنت  در آن اس
ــناس می مانند، بیشتر  اعتیاد دارند، از این که در اینترنت ناش
احساس راحتی می کنند. هم چنین در مطالعه ای که برسون، 
ــد، از قول دختری  ــاب 2 )1991( انجام داده ان ــرون و آفت ف
ــت: »خط تلفن رایانه ای، نقابی بر جهان است. شما  آمده اس
ــام دهید و هر چیزی را بگویید،  ــد هر کاری را انج می توانی
بی آن که مجبور به رودر رو شدن با مخاطبتان باشید. مثاًل برادر 
من سیزده سال دارد، ولی در گپ ها ]چت ها[ خود را شانزده 
ساله یا مسن تر معرفی می کند. او در صحبت های آن الین هر 

چیزی را می گوید... او مثل شیطان عمل می کند!«
این سخن دال بر آن است که نوجوانان در عرصه ی اینترنت 
برای ایفای هر نقشی که بخواهند، فرصت پیدا می کنند. البته 
ــت و آن مجالی است که  جنبه ی مثبتی هم در این کار هس

نوجوانان برای »بروز و ظهور خویش« پیدا می کنند.
اریکسون3 معتقد است، نوجوانان در دوره ی بلوغ هویت 
شخصی خود را از طریق کشف و جست وجو بنا می کنند. 
بلوغ همان مرحله ی بحرانی زندگی است که در آن، نوجوانان 
به دنبال کشف ارزش ها و درونی کردن آن ها هستند؛ و حال 
اینترنت با حجم نامحدود اطالعات و ابزاهای سریع ارتباطی 
خود می تواند نوجوانان را با ابزارهای هویت بخش جدیدی، 

روبه رو سازد.
ــرای آن ها اهمیت  ــان در دوره ی بلوغ ب ــوت نوجوان خل
ــی دارد، به صورتی که تعرض به حریم خصوصی  روزافزون

خود را بر نمی تابند.
ــایت های اطالعاتی فراوان درباره ی چاقی، الکلیسم،  س
ــی و دیگر موضوعات مورد عالقه ی  ــائل جنس اعتیاد، مس
نوجوانان وجود دارد که آن ها به راحتی و در عین ناشناخته 
ــب آگاهی کنند و یا  ــده و کس ماندن می توانند وارد آن ها ش
حتی با دیگری وارد بحث و گفت وگو شوند. این خصیصه ی 
اینترنت همان گونه که پیش تر ذکر شد، مجال انجام اعمال و 
ــه در دنیای واقعیت، مجال این فراهم  گفتاری را می دهد ک
نیست. در تحقیق پیش گفته، شصت درصد دختران نوجوان 
گفته اند که در سایت هایی وارد شده و حرف هایی زده اند که 

هیچ گاه در عالم واقع آن ها را نمی گویند.
ــی را طوری برای فرد  می بینیم که اینترنت، امکان گمنام
ــد نقش دلخواه خود را بازی کند.  فراهم می کند که او بتوان
ــالوه بر این قواعد مقبولی که از فرد و نقش او در زندگی  ع
واقعی انتظار می رود، به او عرضه می شود. همین گمنامی و 
برخی از نقش هاست که سخت مورد توجه نوجوانان قرار 

می گیرد.
ــر راجرز به »خود  ــن طریق بچه ها به تعبی ــع از ای در واق
ــت می یابند و از این جا »خود واقعی«  آرمانی«4 خویش دس
امکان مقایسه با »خودآرمانی« را می یابد. منظور از خود واقعی 
ــی و قابلیت های  ــب آگاهی فرد درباره ی هویت واقع کس
خویش است. به نظر زیه، »گریز از تحت سلطه قرار گرفتن« 
جوانان را بر می انگیزد تا نوعی گلخانه را تشکیل دهند و در 

فضای آن زندگی جهانی خود را خلق و آن را تجربه کنند.
اینترنت چنین فضای آزاد و در عین حال بسته ی گلخانه ای 

نوجوانی 
و هویت شبکه ای
دکت�ر محم�د عط�اران

کلیدواژه ها:
ايف��ای نق��ش ، خودِآرمانی، فض��ای عمومی، 
دوس��تی مجازی ، جامعه ی مج��ازی، وعده گاه
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را ایجاد می کند، به طوری که معلمان و مراجع قدرت به آن 
ــد. در واقع امکان  ــی ندارد و بر آن تأثیر نمی گذارن دسترس
شخصی بودن امور نکته ای است که کاربران جوان اینترنت بر 
آن تأکید دارند و به همین دلیل از سؤال بزرگ ساالن در مورد 
نحو ه ی استفاده از اینترنت آشفته می شوند. جالب این جاست 
که همین فضای شخصی، یعنی اینترنت، برای این جوانان، 
جانشین فضای عمومی می شود، و لذا در این فضا، جوانان 
تجربه های بیش تری می یابند و درباره ی چگونگی کنترل و 
کاربرد این رسانه ی جدید دارای اطالعات مفیدی می شوند. 
ــاخته  ــط خود کاربران س این فضای جدید، که عمدتًا  توس

می شود، احساس مشارکت بیش تری به نوجوانان می دهد.

دوستیمجازی
این واقعیت که در فضای مجازی یا شبکه ای، مفهوم عادی 
زمان و مکان از بین می رود و مکان مادی به هیچ وجه بر فردی 
که با او ارتباط برقرار می کنید، تأثیر نمی گذارد، داللت هایی بر 
پیدایش هویت فرهنگی دارد. در این جوامع مجازی، دیگر 
ــرد ملزم ایجاد ارتباط با گروه های فرهنگی و اجتماعی که  ف
به لحاظ زمانی یا مکانی به او نزدیک ا ند، نیست. باید گفت 
ــبک زندگی مجازی، خود به یک »واقعیت« بدل می شود  س
ــانه ی اینترنتی این نتیجه را در پی  و نه به یک »امکان«. رس
داشته است که تجربه ی ما درباره ی امور، لزوماً به مکان مادی 
مشخص گره نمی خورد. ما امروزه می توانیم با سرعت باال و 

بدون تأخیر زمانی، با هر کس در هرجا مرتبط شویم.
جونز5 جامعه ی مجازی یا شبه اجتماع را جامعه ی فارغ از 
محدودیت های مکان و زمان می داند. این جوامع هنگامی در 
ــوند که افرادی در مکان های مختلف و  اینترنت ایجاد می ش
دور از یکدیگر برای مدتی طوالنی، در بحث های گوناگون 
مشارکت می کنند. این بحث ها دارای فضای آزادی هستند 
که در آن ها، افراد احساسات خود را بیان می کنند و احساس 

دیگران را در می یابند.
ــبه اجتماع6، جایگزین  ــت، ش ــرد)1987( معتقد اس بینگ
ــنتی می شود. از نظر او شبه اجتماع دارای سطح  جامعه ی س
باالی فردیت است و مطابق  با فرد تنظیم می شود. در عین 
حال، این نوع ارتباط، تمایز سنتی میان رابطه ی بین اشخاص 
ــط جمعی را به چالش می طلبد. امروزه فرد می تواند،  و رواب
ــنایی با افراد جدید بیابد و روابط  راه های جدیدی برای آش
دوستانه یا عاشقانه ای با دیگران برقرار کند. منتقدان می گویند، 

روابِط بر خط7 غیرشخصی و اغلب خصمانه اند.
اما در مقابل، مدافعان، پیامد این روابط را آزادسازی روابط 
ــخاص از فضای مادی می دانند که موجب می شود افراد  اش
ــخصی صحیح با یکدیگر را پیدا  فرصت برقراری روابط ش

کنند.
ــخصه هایی مانند مجاورت  البته این نوع روابط فاقد مش
ــانه هایی درباره ی گروهی که فرد به  مادی، تماس منظم، نش
آن تعلق دارد و اطالعات درباره ی بافت اجتماعی است. به 
هر روی، ارتباط از طریق رایانه چالش های جدیدی درباره ی 

درک و فهم ما از روابط اجتماعی ایجاد می کند.
راجرز حضور اجتماعی8 یک رسانه ی ارتباطی را، میزان 
ــی، با گفت وگوی  ــث اجتماعیـ  عاطف ــباهت آن از حی ش
ــه این دارد که  ــتگی ب رو در رو می داند. به عبارت دیگر، بس
محتوای رسانه دربردارنده ی نشانه های کالمی و غیرکالمی 

باشد.
بر اساس این تعریف، ارتباط از طریق رایانه و اینترنت غیر 
ــانی را از بین می برد. از این رو،  بشری است و احساس انس
ــون، در واقع، برای جایگزین کردن  کاربرد نمادهای گوناگ
کمبودِ نشانه های اجتماعی است. برای مثال، نمادهایی هستند 
ــوی کاربران اینترنت به کار  ــات و خلق وخ که برای احساس
ــخصی را  می روند و از این طریق، تفاوت خلق و خوی ش

نشان می دهند.
ــد، کاربران نوجوان دیگر حیاط  با توجه به آنچه گفته ش
مدرسه را وعده گاه خود نمی دانند، بلکه این اینترنت است که 
ــده است.  به وعده گاه آن ها با افرادی از همه ی جهان بدل ش
عالوه بر این، اینترنت، عرصه ی جدیدی برای مالقات پسرها 
ــت و احیاناً اسباب دوستی های طوالنی و حتی  و دخترهاس
ازدواج را فراهم می کند. بدیهی است که روابط دختر و پسر 
از طریق اینترنت بی خطر و بی دردسر هم نیست، چه امکان 
ــت و فرد به دلیل ندیدن طرف  دروغ گفتن در آن فراهم اس

مقابلش گهگاه دچار مشکل می شود. 
ــرادی که روابط  ــان می دهد که برخی از اف تحقیات نش
اینترنتی را شروع می کنند، برای دچار نشدن به دردسرهای 
پیش گفته، در نهایت این روابط را به روابط غیراینترنتی )از 

طریق نامه یا تلفن( تبدیل می کنند .        

زیرنویس
1. Young
2. Berson, Ferron & Aftab
3. Ericson
4. Ideal self
5. Jones
6. pseudo-community
7. On line
8. Social presence

منابع
1. بیابانگرد اسماعیل؛ روان شناسی نوجوانان. دفتر نشر فرهنگ اسالمی. چاپ 

دوم. 1377.
2. کاستلز؛ امانوئل. عصر اطالعات؛ ترجمه ی حسن چاوشیان؛ ج دوم؛ تهران؛ 

طرح نو؛ چاپ اول 1380.
گیدنز؛ آنتونی؛ تجدد و تش��خیص )جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(؛ 

ترجمه ی ناصر موفقیان؛ نشر نی. 1378.
3. Coleman John C., Nature of Adolescence, Routledge 
Kegan & Paul. Third Edition. 1999.
4. Lesslie Ellis, The Adolescent Identity Crisis: available on: 
http://www. bcparent. com/teens/role.htm
5. Pat Bullen & Dr. Niki Harr, The Internet: Its Effects on 
Safety and Behavior Implications for Adolescents, Depart-
ment of Psychology, University of Aukland, November 
2000.
6. Sjoberg Ulrika, the Rise of the Electronic Individulual: a 
Study of How Young Swedish Teenagers: Use and Perceive 
Internet, available on: www.elsevier.com/iocate/tele

بلوغ همان مرحله ی 
بحرانی زندگی 

است که در آن، 
نوجوانان به دنبال 

کشف ارزش ها 
و درونی کردن 
آن ها هستند؛ و 
حال اینترنت با 
حجم نامحدود 

اطالعات و ابزاهای 
سریع ارتباطی خود 
می تواند  نوجوانان 

را با ابزارهای 
هویت بخش 

جدیدی، روبه رو 
سازد

 

روابط دختر و پسر 
از طریق اینترنت 

بی خطر و بی دردسر 
هم نیست، چه امکان 
دروغ گفتن در آن 

فراهم است و فرد به 
دلیل ندیدن طرف 

مقابلش گهگاه دچار 
مشکل می شود



28
شماره ی چهارمـ  دی ماه1388

کلی�د واژه ه�ا: ني��از، قواني��ن فيزيول��وژی، عف��ت، 
زن حق��وق  مالکّي��ت،  مادب��ری،  نق��ش  دي��ن، 

در مقاله ی قبل، جایگاه پدر را در خانواده مرور کردیم؛ 
این��ک به منزلت و مرتبت »مادر« بنگریم که در س��ه 
دیدگاه علمی، دینی و دنیای امروز از چه زاویه ای به آن 

نگاه شده است.

مادرازمنظرعلمی
ــت که نقش  ــن اصلی خانواده اس ــه رک مادر یکی از س
کلیدی در شکل گیری، رشد و سالمت خانواده دارد. اوست 
ــت اعضای خانه را به دست دارد و با  که به نوعی، سرنوش
ــته  عواطف بی بدیل خود، انرژی فراوانی به درون این هس

تزریق می کند، به طوری که جایگزینی برایش متصور نیست 
و کسی دل سوزتر از او برای فرزند یافت نمی شود.

ــت، زن و مرد  ــه در خاطره ی تاریخ ثبت اس ــا آن جا ک ت
همواره به هم تمایل داشته اند. دسِت طبیعت زن را به گونه ای 
ساخته و پرداخته است که هم نیازهای مادی و معنوی شوهر 
را برآورده می کند، هم جواب گوی نیازهای فرزندان است، 
به طوری که دامن او بستر ظهور و نشو و نمای همه جانبه ی 
کودکانش می باشد. برعکس، خأل وجودی او اختالل جدی 
ــد و بالندگی فرزندان را  در زندگی مرد پدید می آورد و رش
ــازد. پی آمد چنین وضعی، بروز اختالالت  هم مختل می س
ــه به مراتب هولناک تر از  ــت ک روحی و روانی فرزندان اس

مشکالت مادی و جسمی است.
ــت، و  ــاختار وجودی اوس آن چه مادر را مادر می کند س

محمدحسن مكارم

ه د  ا  و  ا  ن  خ 

28
شماره ی چهارمـ  دی ماه1388



29
شماره ی چهارمـ  دی ماه1388

این واقعیتی است که علم تجربی هم بارها بر آن ُمهر تأیید 
زده و ویژگی های خاص او را متمایز از ویژگی های جنس 
مخالف اعالم کرده است. به عنوان نمونه، »آلکسیس کارِل«، 
ــوی، می نویسد: بیضه ها و  ــت معروف فرانس فیزیولوژیس
تخمدان ها اعمال پردامنه ای انجام می دهند، عالوه بر این که 
ــلول های نر و ماده را می سازند، موادی ترشح می کنند و  س
ــون می ریزند که خصایص جنس مرد و زن را باعث  در خ
می شوند؛ ترشح بیضه ها موجب بروز صفاتی چون تهّور و 
جوش و خروش و خشونت می گردد... یکایک سلول های 
ــتم عصبی، نشانه های  بدن زن و مرد، به خصوص در سیس
ــد... قوانین  ــر روی خود دارن ــن دو جنس را ب ــژه ی ای وی
فیزیولوژی نیز مانند قوانین جهان ستارگان، غیرقابل تغییر 
است و امکان ندارد متأثر از تمایالت ما گردند؛ بلکه این ما 

هستیم که مجبوریم آن ها را همان گونه که هستند بپذیریم.1
ــمی و روحی دوران  کارِل در ادامه، ضمن بیان آثار جس
ــر  ــارداری بر مادران، اخطار می دهد که مبادا دختر و پس ب
ــان تلقی کنیم و تفاوت های طبیعی آن ها را نادیده  را یکس

بگیریم.
ویل دورانت، به نقل از پروفسور اِستارلینگ، می گوید: 
سلول های تناسلی به هنگام بلوغ نه تنها تخم و نطفه تولید 
می کنند، بلکه نوعی هورمون نیز می سازند که داخل خون 
می شود و مایه ی تغییرات جسمی و روحی می گردد و منشأ 
ُخلق های گوناگون و متفاوت در زن و مرد می شود... »عفت 
ــود که او با جست و جوی بیشتر، عاشق  زن« موجب می ش
ــی را که افتخار پدری فرزندان او  خود را، یعنی همان کس
را خواهد داشت، برگزیند. در عشق بازی، زن از مرد ماهرتر 
است، چو میل او چندان شدید نیست که مانع عقل او شود... 
کار خاص زن خدمت به بقای نوع است و کار خاص مرد 

خدمت به زن و کودک.2
ــرد را از لحاظ  ــم نیز، افالطون زن و م ــان قدی در یون
ــت، اما ارسطو از هر  کّمی ـ و نه کیفی ـ متفاوت می دانس
ــت که مطالعات  دو جهت کّمی و کیفی؛ و این چیزی اس
تجربی معاصر هم تأیید می کند. ارسطو استعدادهای زن 
ــت و وظائف و حقوقی را که  و مرد را متفاوت می دانس

قانون طبیعت برای هر کدام خواسته، مجزا می نمود.3
این قضاوت طبیعت و علم تجربی در مورد تفاوت های 
ــری که همواره در قضاوت  ــّلم زن و مرد بود، اما بش مس
عجول است و دچار تمایالت نفسانی، زمانی جنس زن را 
ناقص الخلقه دانسته و از زبان مذهب و کلیسا گفته است: 
»زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده 
است«؛ یا »زن برزخ میان انسان و حیوان است«، و زمانی ـ 
ــوده با هزار و یک دلیل  ــعی نم با گردش 180 درجه ـ س
ــر و کامل تر از مرد معرفی کند، آن طور که آقای  او را برت

»مونتاگو« در کتاب »زن جنس برتر« ادعا نموده است.4

مادرازمنظردین
دین، که خاستگاه آن وحی است و آب را از سرچشمه 

ــرد، دچار این افراط و تفریط ها نمی گردد و »مادر«  می گی
ــده، یعنی به صورت  را آن گونه که در آفرینش طراحی ش
واقعی، می بیند؛ »نقش مادری« را نیز منطبق بر خلقت مادر 
ترسیم می نماید. بنابراین، فرهنگ دینی مخالف با یکسانی 
و تشابه حقوق و وظایف زن و مرد است و این بینش را 

انحرافی و خروجی از اهداف خلقت آن دو می داند.
ــارت دیگر زن و  ــدر و مادر و به عب ــر دین، پ از منظ
ــتند و اجتماع آن دو  ــب با یکدیگر هس مرد دارای تناس
ــان خانواده  ــردد و بنی ــتحکم می گ ــب پیوندی مس موج
ــبیه  ــد؛ تفاوت های خدادادی آن ها ش ــزی می کن را پی ری
تفاوت های اعضای بدن است که این خود موجب کمال 
ــت. بحث از  و هدف گرایی آن ها در آفرینش گردیده اس
ــک جنس و کمال و قوت جنس دیگر  نقص و ضعف ی
نیست آن ها به تعبیر زیبای قرآنی، همپوشانی دارند، آن جا 

که می فرماید: »ُهّن لباٌس لکم و انتم لباٌس لُهّن«.5
اسالم زن را در جایگاه رفیع خود نشانیده است؛ نه او 
ــم جاهلیت عرب، به جرم قاعدگی، پلید و قابل  را به رس
حبس در خانه دانسته، و نه با دست پاچگی و برای جبران 
تحقیرهای گذشته، او را یکسان و یک روحیه با مرد، بلکه 

مهم تر از مرد لقب داده است.
ــوش نکنیم که دنیای غرب، با این همه هیاهو که  فرام
پیرامون تساوی حقوق زن و مرد راه انداخته و دین الهی 
ــرق زمین را متهم به اِعمال تبعیض نسبت به  و مردم مش
ــت که حق  زنان جامعه می نماید، تازه حدود یک قرن اس
ــت و آن هم  ــی به زنان داده اس ــتقالل مال مالکیت و اس
ــروی کار ارزان قیمت آن ها  ــتفاده کردن از نی به منظور اس
ــانی و اخالقی!! به عنوان  ــا، نه به دالیل انس در کارخانه ه
ــال 1882 حق یافتند پولی را  ــتان از س مثال، زنان انگلس
ــود نگه دارند و به  ــتمزد می گیرند، برای خ که بابت دس

شوهران ندهند.6
ــرآن کریم به صراحت اعالم  ــت که ق این در حالی اس
ــاء نصیٌب مّما  ــبوا و للنِس نمود: للرجال نصیٌب مّما اکتس
ــبَن، و همین مالکیت اقتصادی را برای ارثیه ی آن ها  اکتس

قائل شد.7
ــانی  ــالم برخالف اروپا، این کار را به انگیزه ی انس اس
ــا زن را از بردگی و  ــی که اروپ ــی نمود؛ درحال و اخالق
ــه بردگی و جان دادن  ــدن در خانه ها درآورد و ب جان کن
ــت و زنجیری  ــانید، زنجیری را گسس در کارخانه ها کش

را ببست.
ــان و مادران، در جهان بینی الهی، منحصر به  تکریم زن
ــت، بلکه در همه ی عرصه ها از  زمینه های اقتصادی نیس
ــت و مرتبت درخور و  ــد تا به منزل ــوق آنان دفاع ش حق
ــدند. در این مجال به ذکر  ــته ی خویش قرار داده ش بایس

چند سند بسنده می کنیم:
ــت که زنان را گرامی بدارد، و لئیم  ــی اس   کریم کس

اوست که به آنان اهانت کند.8
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   سعادت و شقاوت انسان از زمانی که او در رحم مادر 
است، رقم می خورد.9

ــران  ــران مهربان تر از پس ــبت به دخت ــد نس    خداون
است.10

   اگر نماز نافله می خوانی و پدرت تو را صدا زد نماز 
را برهم نزن، اما اگر مادرت صدا زد، برهم بزن.11

   امام رضا)ع(: بدان که حق مادر واجب ترین حقوق 
ــد، کاری که  ــار فرزند را به دوش می کش ــت، زیرا او ب اس
ــنودی و رضایت  ــس جز او نمی کند... مادر با خوش هیچ ک
ــنه می ماند، تا فرزند سیر باشد؛ تشنگی می کشد تا او  گرس
سیراب شود؛ او را در سایه قرار می دهد، و خود سوز آفتاب 
را تحمل می کند... شما توان پاس داشت کمترین حقوق مادر 

را ندارید، مگر با یاری خدا.
ادبیات ما ایرانیان نیز ماالمال از همین پاس داشت عاطفه ی 
ــعر معروف خود،  ــاًل، ایرج میرزا در ش ــت؛ مث مادری اس
ــوقه ای را توصیف می کند که به جوان عاشق خویش  معش
گفت: تحمل مادرت را ندارم؛ شرط وصال من این است که 

سینه اش را بدری و قلبش را گرماگرم برای من بیاوری.
پیغام ع��اش��ق  ب��ه  معشوقه  داد 
جنگ م��ن  ب��ا  ت��و  م���ادر  کند  ک��ه 
م���ادر س��ن��گ دل��ت ت��ا زن���ده است
شرنگ توست  و  من  ک��ام  در  شهد 

ــت به این  جواِن ناخلِف خیره از باده و دیوانه زبنگ، دس
جنایت هولناک می آالید، مادر را به خاک می افکند؛ سینه اش 
را می درد؛ قلب او را بیرون می کشد و قصد سر منزل معشوق 
می نماید؛ در بین راه به زمین می خورد و قدری آرنج او زخم 

می شود، در این حال:
هنوز داش��ت  ج��ان  که  گ��رم  دل  آن 
بی فرهنگ آن  ک��ف  از  اوف��ت��اد 
خ��ون ب��ه  آغش��ته  دل  آن  ک��ز  دی��د 
آهنگ ای���ن  ب���رون  آه��س��ت��ه  آی���د 
خ��راش ی��اف��ت  پ��س��رم  دس���ت  آه 
سنگ ب��ه  خ���ورد  پ��س��رم  پ���ای  آه 

آری، دست علم و حکمت آفریدگار، قلب مادر را چنین 
رئوف خلق نموده، تا بهترین یاری رسان او در ایامی باشد که 
مجال مگس راندن از خود را هم ندارد! رأفت مادر در کنار 
ــتکار پدر نیازهای مختلف فرزند را برآورده  صالبت و پش

می کند، اگر نفس های ظلوم و جهول بگذارند!

مادرازمنظردنیایامروز
بشر خیره سر امروزی همه ی این نکته سنجی های اِعمال 
ــت گوش انداخت و با  ــده در آفرینش مادر و پدر را پش ش
ــت، زنان را  ــوس بر حکم ــزه بر فطرت و ه ــه ی غری غلب
ــک هایی کرد که ابزار دست شهوت رانی های مردان  عروس
هرزه قرار گیرند؛ داروهای محرک و شهوت زا تهیه نمود و به 
وفور میان دختران و پسران جوان توزیع نمود؛ محیط کار و 

فعالیت را به صحنه های ابتذال و بی عفتی آغشته کردازدواج 
ــکیل خانواده را امری دست و پاگیر و تقیّدآور معرفی  و تش
نمود و جوانان را از گرایش به آن منصرف کرد. به نام دفاع 
از حقوق زنان و مادران، آنان را از فرزندان خردسالشان جدا 
نمود، مادران را راهی کارگاه ها و کودکان را به پانسیون های 
ــت نظام  ــتاد جمعی از زنان را آلت دس ــبانه روزی فرس ش
ــرمایه داری قرار داد، تا با پوشیدن لباس های بیرون آمده  س
ــِد روز، مردم را  ــاک، تحت عنوان ُم از هزاران تولیدی پوش
به زندگی مصرفی سوق دهند و بر گرمی و رونق اقتصادی 
ــات خود بیفزایند و فاصله ی طبقاتی را روز به روز  کارخانج

بیشتر کنند.
ــتم بیش از هر زمان دیگری شاهد  نیمه ی دوم قرن بیس
تغییرات اجتماعی بوده است و در این میان، بیشترین لطمه به 

ساحت خانواده و نقش مادری وارد گردید.13
ــت تا  ــر مجاز اس در دنیای امروز، خاصه در غرب، پس
زمانی که زن نگرفته، روابط جنسِی آزاد داشته باشد؛ به دختر 
هم اجازه می دهد، تا وقتی شوهر نکرده، روابط جنسی اش 
ــکیل خانواده چه  ــد. در این صورت، ازدواج و تش آزاد باش
ــت؟! آن را خروج از آزادی  حالوتی برای آنان خواهد داش
به محدودیت و اسارت می انگارند. نتیجه آن که در آمریکای 
ــال 1984 ـ به عنوان نمونه ـ تعداد 1965 زایمان مربوط به  س
دختران زیر 15 سال بود، و این غیر از سقط جنین هایی است 
ــال واقع می شود! هر ساله در  ــط دختران زیر 15 س که توس
آمریکا حدود 400/000 سقط جنین در زنان کم تر از 20 سال 

صورت می گیرد که بیشتر در نوجواناِن مجرد است.14
ــر در زمینه ی این مقاله ی  ــه، مطالعه ی منابع زی در خاتم

فشرده پیشنهاد می گردد:
1. نظام حقوق زن در اسالم، مرتضی مطهری.

2. آسیب شناسی شخصیت زن، محمدرضا کوهی.
ــوق زن(، جمعی از  ــماره ی 12 )حق ــاب نقد، ش 3. کت

نویسندگان.
ــان. تألیف دفتر  ــه مقاالت دفاع از حقوق زن 4. مجموع

مطالعات و تحقیقات زنان.

زیرنویس
1. انسان موجود ناشناخته، آلکسیس کارل، ترجمه پرویز دبیری، چاپ سوم، 

ص 10.
2. لذات فلسفه، ویل دورانت، ترجمه عباس زریاب خویی، بخش 4، فصل 7.

3. کتاب سیاس��ت ارس��طو، بنا به نقل کتاب نظام حقوق زن در اسالم، ص 
.172

4. نظام حقوق زن در اسالم، صص 168 و 169.
5. بقره/ 187.

6. نظام حقوق زن در اسالم، ص 222.
7. نساء/ 7 و 23.

8 . کنزالعمال، ج 16، ص 371.
9. بحاراالنوار، ج3، ص 44.

10. وسائل الشیعه، ج 21، ص 367.
11. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 182.

12. بحاراالنوار، ج103، ص253.
13. مجله کتاب زنان، شماره 27.

از خواجه نصیرالدین 
طوسی، که از اعاظم 
متکلمین است نقل شده 
است که گفت: هفتاد 
سال در علوم عقلیه فکر 
کردم و کتاب های بسیار 
در آن ها تصنیف کردم 
و بیش از این نیافتم که 
این مخلوقات را خالقی 
است، و در این هم، یقین 
عجوزه هاِی قبیله از من 
باالتر است.
معراج السعاده

30
شماره ی چهارمـ  دی ماه1388



31
شماره ی چهارمـ  دی ماه1388

تغذیه ي رایگان در مدارس کشور پدیده ي جدیدي نیست. 
ــالمي نیز یکي از برنامه هاي مهم  قبل از پیروزي انقالب اس
ــه با انواع  ــرورش بود که دانش آموزان در مدرس آموزش وپ
خوراکي هاي سالم و مفید هم چون موز، نان و پنیر، شیر و... 
ــالمي به دالیل  ــدند. بعد از پیروزي انقالب اس تغذیه مي ش
ــنگین بر دوش دولت  گوناگون از جمله تحمیل هزینه ي س
ــاي دولت جدید این برنامه به طور موقت  و کمبود درآمده
متوقف شدتا چند سال بعد که در مناطق محروم کشور دوباره 
به اجرا درآمد که البته از کیفیت  چندان مناسبي نیز برخوردار 
نبود. با بهبود درآمدهاي کشور، اکنون چندسالي است که این 
برنامه به صورت عمومي در تمامي مدارس ابتدایي و راهنمایي 

کشور، هرچند با کاستي هایي، به مرحله ي اجرا درمي آید.

هدفاجرايبرنامهي
تغذیهيرایگان

کودکان براي رشد و تکامل 
ــمي و ذهني خود نیازمند  جس
ــا و  ــواع ویتامین ه ــت ان دریاف
ــروري الزم براي  دیگر مواد ض
بدنشان هستند. این ویتامین ها 
ــواع میوه ها و  ــواد که در ان و م
خوراکي هاي مفید وجود دارد 
ــنین  ــدار الزم از س ــد به مق بای
ــد تا  ــدن آن ها برس ــن به ب پایی
ــران کمبودهاي  ــر جب عالوه ب
ــم، موجب رشد و  غذایي جس
ــود. در  تکامل ذهن آن ها نیز ش
غیر این صورت ممکن است در 

آینده مشکالت عدیده اي براي خود فرد و جامعه بروز کند. 
ــه رو،  از آن جا که احتمال مي رود درصدي از کودکان مدرس
ــب دست یابند، لذا  در محیط خانه نتوانند به تغذیه ي مناس
آموزش وپرورش با اجراي برنامه ي تغذیه ي رایگان مي کوشد 

تا بخشي از این کمبودها را جبران کند.

نوعتغذیهيرایگان
تغذیه ي فعلي در شیر و نان غني شده خالصه شده است. 
این نوع تغذیه مي تواند راهکار مناسبي براي جبران بخشي از 
عقب ماندگي هاي غذایي کودکان باشد، اما مي شود آن را تنوع 
بخشید. به عنوان مثال میوه و خشکبار و تنقالت هم مي تواند 
در این سبد جاي گیرد. زیرا کودکاني که دچار سوءتغذیه اند 
اصوالً از کمبود میوه و خشکبار و تنقالت در سبد غذایي شان 
به شدت رنج مي برند. شاید 
به نظر برسد هزینه ي این کار 
ــده ي دولت  ــنگین از عه س
خارج باشد. اما همان طور که 
بعداً ذکر مي  شود، اگر در این 
مسیر کمي عادالنه و عاقالنه 
ــود، این امر  قدم برداشته ش
ــود. اصوالً  ــر خواهد ب میس
تغذیه ي صددرصد سالم تنها 
به وسیله ي غذاهاي طبیعي و 
انواع میوه ها و خشکبار میسر 
آموزش وپرورش  و  مي شود 
هم باید سعي در گام نهادن 
در این وادي نماید. درست 
ــل،  حمل ونق ــه  ک ــت  اس

تغذیه ي رایگان
 درمدارس کشور

فرامرز فرهادي*

ت ش  ا  د  د  ا  ی 



نگهداري و توزیع تغذیه هاي کارخانه اي و بسته بندي شده 
آسان تر است، اما آیا نمي توان به جاي مثاًل نان غني شده که 
در واقع نوعي کیک است. خشکباري مثل پسته، گردو، بادام 
ــار دانش آموزان قرار داد؟  ــته بندي نمود و در اختی و... را بس
به جاي میوه هم مي توان از آب میوه هاي سفارشي مخصوص 

آموزش وپرورش که طبیعي تر باشد، استفاده کرد. 

گروههايهدف
ــان هاي هر جامعه  ــوش و تفکر انس ــروزه ذهن و ه ام
ــوب مي شود و هر  ــرمایه ي آن جامعه محس بزرگ ترین س
کشوري که ذهن هاي سالم و خالق بیش تري داشته باشد 
از توانمندي  و قدرت باالتري برخوردار خواهد بود. دقیقًا 
به همین دلیل است که در دنیاي امروز بحث فرار یا جذب 
مغزها پیش آمده است. یک فرد سرشار از هوش و استعداد، 
بهتر، مؤثرتر و تواناتر از هزاران انسان کم هوش و کم استعداد 
ــاند. امروزه توانایي هاي علمي،  عمل مي کند و بهره مي رس
اقتصادي، فرهنگي، سیاسي و نظامي هر کشوري وابستگي 
ــرداري از ذهن ها و فکرهاي  ــل به میزان و توان بهره ب کام
مستعد افراد آن کشور دارد. براي در اختیار داشتن ذهن هاي 
ــه خوبي و به  ــت مغزهاي کودکان ب ــالق، ضروري اس خ
ــد توان الزم را  ــدازه ي کافي تغذیه  گردند تا آن ها بتوانن ان
براي پرورش و بروز قدرت و استعدادها در آینده به دست 
ــد جامعه  ــد. تعداد چنین مغزهایي هرچه بیش تر باش آورن
ــت مي یابد.  زودتر و با کیفیت تر به اهداف عالي خود دس
ــور ما هستند خانواده هایي که به دلیل فقر اقتصادي  در کش
ــتند نیازهاي اولیه ي اعضاي خود اعم از پوشاک  قادر نیس
ــد. باید فقر فرهنگي و  ــکن را تأمین کنن و خوراک و مس
اطالعاتي جمع کثیري از این گونه خانواده ها را نیز مزید بر 
علت دانست که تلقي آن ها از تغذیه تنها پر بودن شکم با 
هر نوع غذایي و نه حتي متنوع بودن آن هاست. براي آن ها 
ــیري یعني پر بودن شکم و لذا سوءتغذیه برایشان امري  س
ــد. بنابراین هدف اصلي تغذیه ي  نامفهوم و گنگ مي نمای
ــدارس، باید دانش آموزان چنین خانواده هایي  رایگان در م
ــیم باید پا را از این هم فراتر  ــد. اگر کمي منصف باش باش
گذاشته و اصولي تر بیندیشیم و عاقالنه تر عمل کنیم. چرا 
که سوءتغذیه مي تواند حتي از دوران نوزادي شروع بشود. 
ــن کودک کمتر  به اعتقاد متخصصان علوم تغذیه هرچه س
ــد اثر منفي سوءتغذیه عمیق تر و شدیدتر خواهد بود.  باش
لذا مسئوالن مي توانند برنامه ي تغذیه ي رایگان را حتي وارد 
ــنین  ــي نمایند که در آن ها کودکان نیازمنِد زیر س خانه های
ــث تغذیه ي رایگان در  ــه رو زندگي مي کنند. در بح مدرس

مدرسه، اکنون سؤال این است: 
ــش  آیا این برنامه حقیقتاً فقط دانش آموزان هدف را پوش
مي دهد یا فراتر از آن ها را نیز تحت پوشش قرار داده است؟ 
ــن و چه مضراتي دارد؟ جواب  ــت چه محاس اگر چنین اس
روشن است. این برنامه  چون شامل تمامي مدارس ابتدایي 

و راهنمایي کشور است لذا تمامي کودکان اعم از نیازمند و 
غیرنیازمند را دربرمي گیرد.

واقعیتروندكنوني
یک نگاه ساده به مدارس مناطق مختلف دو نتیجه ي کاماًل 
ــت مي دهد. مدارس را از یک نظر مي توان به  متفاوت به دس

دو دسته تقسیم کرد.
الف. مدارسي که چون اکثریت دانش آموزان آن ها در خانه  
مواد غذایي کافي و الزم دریافت نمي کنند؛ این دانش آموزان 

سوءتغذیه دارند و واقعاً نیازمند تغذیه ي رایگان هستند.
ب. مدارسي که تقریباً تمامي دانش آموزان آن ها در خانه از 
تغذیه ي مناسب و کافي برخوردارند، بنابراین نیاز چنداني به 

تغذیه ي رایگان ندارند.
کودکان گروه »الف« بیش تر در مدارس حاشیه ي شهرها 
ــین به تحصیل اشتغال دارند. بنابراین  و در مناطقي فقیرنش
مي توان نتیجه  گرفت دانش آموزان بیش تر شهرهاي کوچک 
و روستاها، به خصوص آن هایي که از مرکز استان ها فاصله ي 
طوالني تري دارند در گروه »الف« جاي مي گیرند. بررسي ها 
نشان مي دهد تعدادي از این دانش آموزان نسبت به مصرف 
ــیر و نان  ــت از ش تغذیه ي رایگان که هم اکنون عبارت اس
غني شده رغبت چنداني نشان نمي دهند، چرا که با مذاق آن ها 
ــازگاري ندارد. اگر اجباري براي مصرف آن ها در کالس  س
نباشد گروهي از دانش آموزان یا از خوردن امتناع مي کنند و یا 
سهم خودرا در سطل آشغال مي اندازند. دلیل این امر روشن 
ــت. آن ها خیلي کم از این گونه غذاها مصرف کرده اند و  اس
ــازگار نیست. بسان مرد  این غذاها با عالیق غذایي آن ها س
ــد از هوش رفت.  ــي که وقتي به بازار عطاران وارد ش دباغ
ــت عادت کرده بود.  چون حس بویایي او فقط به بوي پوس
در این گونه مدارس حتي دانش آموزاني مشاهده مي شوند که 
ــه دچار حالت تهوع و دل پیچه  ــیر مدرس پس از مصرف ش
ــازگاري دستگاه گوارش  مي گردند که این خود گواه بر ناس

آن ها با این گونه غذاهاي غني شده است.
گروه »ب« کودکاني هستند که معموالً در مدارس مناطق 
ــین تحصیل مي کنند. مي توان گفت این کودکان در  مرفّه نش

آیا نمي توان به جاي 
مثاًل نان غني شده که 
در واقع نوعي کیك 
است، خشکباري مثل 
پسته، گردو، بادام و... 
را بسته بندي نمود و در 
اختیار دانش آموزان قرار 
داد؟ به جاي میوه هم 
مي توان از آب میوه هاي 
سفارشي مخصوص 
آموزش وپرورش که 
طبیعي تر باشد استفاده 
کرد
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ــتند. آن ها به  خانه  هاي خود از انواع خوراکي ها بهره مند هس
هیچ وجه دچار سوءتغذیه نشده و نمي شوند. والدین آن ها به 
قدر کافي درآمد دارند و در برنامه هاي غذایي کودکانشان انواع 
خوراکي ها را مي گنجانند. اکثراین والدین مفهوم سوءتغذیه را 
درک مي کنند و لذا در تغذیه ي کودکانشان وسواس الزم را 

به خرج مي دهند.
همان طور که ذکر شد برنامه ي دستگاه آموزش وپرورش 
تغذیه ي رایگان تمامي کودکان کشور است. بنابراین کودکان 
گروه »ب« نیز از تغذیه ي رایگان بهره مي برند در حالي که باز 
هم بسیاري از کودکان این گونه مدارس نیز رغبت چنداني به 
مصرف این غذاها نشان نمي دهند. حتي اگر از سوي اولیاي 
مدرسه هم اجباري براي خوردن صورت گیرد، باز شیر و نان 
ــطل آشغال مي ریزند و یا در خارج از مدرسه  خود را در س
آن ها را هدر مي دهند. دلیل این کار نیز روشن است. آن ها در 
ــوند و تغذیه ي  خانه به قدر کافي، الزم و متنوع تغذیه مي ش
ــه است. لذا  خانگي آن ها بهتر از تغذیه ي رایگان در مدرس
عالقه اي به غذاي رایگان مدرسه ندارند. به عنوان مثال شیري 
که آن ها در منزل مصرف مي کنند چه بسا طبیعي تر و بهتر از 
شیر خشک مدرسه باشد. پس اگر گروهي از کودکان گروه 
ــبب فقر غذایي و عادت کردن سیستم  بدنشان  »الف« به س
ــیر مدرسه امتناع  ــاده و محدود، از پذیرش ش به غذاهاي س
ــبب فزوني مواد  مي ورزند، دانش آموزان گروه »ب« نیز به س
غذایي در بدنشان و یا احساس پایین بودن کیفیت تغذیه ي 

مدرسه است که از پذیرش آن خودداري مي کنند.

راهكاردرستوعادالنهچیست؟
ــال ها که یارانه هاي دولتي به تمام اقشار جامعه  بعد از س
به طور مساوي تعلق مي گیرد، چند سالي است این بحث داغ 
ــده که توزیع یارانه  عادالنه نیست و یارانه اصوالً باید به  ش
ــهم کم تري از منابع و سرمایه هاي  کساني تعلق گیرد که س
ــان مي شود. اما بحث یارانه یک موضوع بزرگ  ملي نصیبش
ریشه دار و قدیمي است، به همین خاطر حل معضل آن به این 
آساني صورت نخواهد گرفت. همین ناعادالنه بودن، در مورد 
تغذیه ي رایگان دانش آموزان نیز صادق است. به نظر مي رسد 
توزیع شیر و نان غني شده در مدارس مناطق مرفه نشین یا در 
ــکل فقر اقتصادي و فرهنگي  مناطقي که والدین درگیر مش
نیستند نوعي اسراف و هدر دادن بخشي از هزینه هایي است 
ــد. اگر حتي چنین در  ــه دولت صرف این برنامه  مي نمای ک
ــر بگیریم که کودکان این گونه مدارس تغذیه ها را به طور  نظ
کامل مصرف مي کنند وهیچ اسرافي از سوي آن ها صورت 
ــرق چنداني ایجاد  ــم در اصل موضوع ف ــرد، باز ه نمي پذی
نمي شود. چرا که این کودکان اصوالً نیازي به دریافت غذاي 
ــه ندارند. مگر نه این است که سیاست دولت جبران  مدرس
ــت که  ــوءتغذیه از کودکاني اس کمبودهاي غذایي و رفع س
ــوءتغذیه گردیده اند؟ اگر چنین است پس کودکان  دچار س
گروه »ب« که سوءتغذیه ندارند و حتي بیش تر از مقدار الزم 

ــي دریافت مي کنند چه نیازي به تغذیه ي رایگان  مواد غذای
مدرسه دارند؟ این چه منطقي است که تغذیه ي رایگان را در 
اختیار کساني قرار دهیم که نیازي به آن ندارند و اکثر آن ها از 
مصرف آن خودداري نموده و آن ها را دور مي ریزند؟! آیا بهتر 
ــت در توزیع غذاي رایگان در مدارس هم همان اشتباه  نیس
توزیع یارانه ها را ادامه ندهیم تا بعدها دست تغابن بر پیشاني 
ــه باید گروه هاي هدف  ــد در این مقول بزنیم؟ به نظر مي رس
به طور دقیق و شفاف دوباره تعریف شوند و تنها گروه هاي 
ــده تحت پوشش قرار گیرند. اگر مسیر انتخاب شده  تأییدش
به مسیري که ذکر شد تغییر جهت دهد مطمئناً عین عدالت 

برقرار خواهد شد.

نتیجه
ــکن و  ــاک و خوراک و مس هر کودکي حق دارد از پوش
آموزش متوسط برخوردار باشد و اگر پدر و مادري قادر به 
تأمین این نیاز فرزندان خود نباشند برعهده ي دولت است که 
ــن حداقل ها را تأمین کند. در این میان خوراک کودکان از  ای
اهمیت بسزایي برخوردار است چرا که رشد و تکامل ذهن 
و هوش کودک به نوع و مقدار تغذیه بستگي دارد. کشورها 
براي پیشرفت و توانمند شدن در زمینه هاي گوناگون نیازمند 
ذهن هایي هستند که در کودکي از تغذیه ي خوب و مناسب 
برخوردار بوده اند و در هر کشوي تعداد این ذهن ها بیش تر 
ــور افزون تر خواهد بود. تغذیه ي  ــد توان مندي آن کش باش
ــبي براي جبران فقر غذایي  رایگان در مدارس راهکار مناس
ــت که احتمال مي رود دچار سوءتغذیه اند و بیم  کودکان اس
آن مي رود که در بزرگ سالي از هوش الزم و کافي برخوردار 
نشوند. بنابراین سرمایه اي که صرف تهیه ي خوراک رایگان 
براي مدارس مي گردد بهتر است تنها در اختیار کساني قرار 
گیرد که نیازمندان واقعي هستند. در چنین صورتي است که 
هدف اصلي محقق خواهد شد و هزینه هاي صرف شده، نه 

اسراف خواهد شد و نه هدر خواهد رفت.

زیرنویس
* آموزش وپرورش منطقه ي چهار تهران ، مدرسه ي امت

به نظر مي رسد توزیع 
شیر و نان غني شده 
در مدارس مناطق 

مرفه نشین یا در مناطقي 
که والدین درگیر 

مشکل فقر اقتصادي و 
فرهنگي نیستند نوعي 
اسراف و هدر دادن 
بخشي از هزینه هایي 

است که دولت صرف 
این برنامه  مي نماید

اشتباه توزیع یارانه ها 
را ادامه ندهیم تا 

بعدها دست تغابن بر 
پیشاني بزنیم
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ــیقی یکی از لطیف ترین هنرها برای نشان دادن  موس
ــنیدن  ــت و با توجه به این که ش احوال درونی آدمی اس
الحان خوش، الزمه ي کمال روح بشری است؛ بسیاری 
از بزرگان جهان در آثار خود از این موهبت الهی فراوان 
سخن گفته اند. سعدی )606 ـ 692 هـ. ق( یکی از این 
سخنوران است  که با پرداختن به کاربرد صحیح ِموسیقی 
ــی و کمال جامعه  ــی آن را الزمه ی پویای ــم اله در مفاهی
ــیخ اجل را در این  ــد.در این مقال کوتاه دیدگاه ش می دان

باره مورد بازبینی قرار می دهیم . 
ــانه ا ی مبنی بر آگاهی  ــعدي هیچ نش اگرچه در کالم س
عملی او از نواختن موسیقی وجود ندارد، اما آنچه می توان 
دریافت این است که وی به موسیقی و آواز عالقه مند بوده 

است و آن را غذای روح بشری معّرفی می نماید.
حزین نرم  آهنگ  بـاشد  خـوش  »چـه 
ـــت صبوح ــوش حـریـفـان مـس ــه گـ بـ
ــوش خـ آواز  ـــت  زیـبـاس روی  از  ــه  بـ
روح« ُقوت  این  و  است  نفس  آن حّظ  که 

و نیز از شتر یاد می کند که به نوای عرب به طرب در 
ــدار مي دهد که اگر انسانی با شنیدن آواز  می آید و هش

خوش بی تفاوت بماند از عالم انسانیت خارج است .
» اشتر به شعر عرب در حالت ست و َطَرب 
جانــوری«  طبع  کژ  ترا  نیست  ذوق  گر 

ــم و با تقوا  و  ــعدي به جهت تربیت در خانداني عال س
ــتورات مبین  ــتن احاطه کامل بر احادیث، آیات و دس داش
اسالم به سبب تحصیل در حوزه هاي علمیه ي عصر خود  
)نظامیه( بر به کارگیری صوت و موسیقی دلنشین برای بیان 
این مفاهیم الهی و تاثیر هرچه بیشتر آن در مخاطب تاکید ي 

ویژه  دارد . 
ــتی و  ــی کریه الّصوت خود را خوش آواز پنداش »خطیب
فریاد بیهده برداشتی ... مردم قریه به عّلت جاهی که داشت 
بلیّتش می کشیدند و اذیّتش را مصلحت نمی دیدند تا یکی 
ــت باری به  از خطبای آن اقلیم که با او عداوتی نهانی داش
ــش آمده. گفت تورا خوابی دیده ام، خیر بادگفتا چه  پرسش
دیده ا ی گفت چنان دیدمی که تورا آواز خوش بود و مردمان 
ــید و  از انفاس تو در راحت. خطیب اندرین لختی بیندیش
گفت این چه مبارک خواب ست که دیدی که مرا بر عیب 
ــه نگویم مگر به  ــدی کزین پس خطب ــود واقف گردانی خ

آهستگی .« و در حکایتی دیگر چنین بیان می کند :
»یکـي در مسـجد سنـجار به تطّوع بانگ گفتي به ادایي 
که مستمعان را ازو نفرت بودي و صاحب مسجد امیري بود 
عادل، نیکو سیرت، نمي خواستش که دل آزرده گردد. گفت  
ــجد را مؤذنانند قدیم  هر یکي را پنج  اي جوانمرد، این مس
دینار مرتب داشتم، تورا ده دینار می دهم تا جایي دیگر روي، 
ــاد و برفت. پس از مّدتي در گذري  بـریـن قول اتّـفاق افت

نگاهي به اشعار وسخنان 
سعدي درباره ي 
تاثیر صداي خوش و 
موسیقی در پذیرش  
مفاهیم الهی

حسین صفری نژاد
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پیش امیر باز آمد گفت اي خداوند بر من حیف کردي که بـه 
َده دینـارم از آن بقعه بَِدر کردی که این جا که رفته ام بیست 
دینارم همي دهند تا جاي دیگر روم و قبول نمي کنم . امیر از 
خنده بی خود گشت و گفت:  زینهار تا نستاني که به پنجاه 

دینار راضي گردند . 
گل خارا  روي  ز  نخراشد  کس  تیشه  »به 
دل«  خراشد  مي  تو  درشت  بانگ  که  چنان 

و نیز در حکایتي دیگر در باب چهارم : 
»ناخوش آوازي به بانگ بلند قرآن همي خواند. صاحب 
ــت، گفت: تو را مشاهره چندست؟ گفت:  دلي برو بگذش
هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همي دهي؟ 

گفت: از بهر خدا مي خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان . 
ــط خـوانـي ــن نمـ ــرآن بریـ ــر تـو قـ گــ
ـــلـمـانــــي«  مـس ــق  رونـ ــري  بـبــــ

و باز :
ــرآن قــــ در  ــه  نـغـم ــه  ب ــف  »متـکلـ
ــود  بــرب را  ــق  خـلـ و  ــازرد  بـیـ ــق  حـ
ـــد بــاش ــر  دگــ آن  ـــرِ  ُخس ــي  یکـ آن 
ـــود  ــي س ــان و وقـتـ ــي زیـ ــه، وقـت مـای
ـــد کـش دراز  ــر  اگــ آواز  ــوش  خــ ــا  ن
ـــنود«  ــق از و خـوش ــه خـل ــدا و ن ــه خـ ن

ــقانه ي سعدی هر موجود  باری در جهان عالمانه و عاش

جاندار و بی جان، راهی را برای رسیدن به شناخت حقیقی 
ــاید و هر آنچه زیباست از آنجا که نمودی از جمال  می گش
الهی را به تصویر می کشد ؛ می تواند آدمی و در پی آن جامعه 
را به سوی لّذت و آسایش پایدار رهنمون سازد و موسیقی 

به یقین یکی از راه های طی درجات کمال است . 
ــت اند ــگان از آن مس ــس که دیوان ــماع ان س
ــیار در نـمی گنجد ــردم هـش ــمع مـ بـه س
ــقـی و مـستوری ــود عـاش ــرت نـش میـّس

ــار در نـمـی گنجد«    ــه خـانه ي خـّم ورع ب

زیرنویس
1-  سعدي ، کلیات، گلستان، باب 3 ، ص107.

2-  همان جا ، غزل 548 ، ص 760 . 
3 - اشاره به :

» همه قبیله اي من عالمان دین بودند/مرا معلم عشق تو شاعري آموخت «
همان جا،ص 461 .

4 - اشاره به :
» م���را در نظام���یه ادرار ب��ود/ ش��ب و روز تلقی�ن و تکرار بود «

همان جا، ص 371 .
5- سعدی،  کلیات، گلستان، صص 20 � 119  .

6-  همان جا ، ص120 .

7-  همان جا، ص 121 .
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 نگاهي به تاریخ افریقاي جنوبي و سلطه ي سفیدپوستان
سیروس غفاریان

م ت  س  ی  ب  ن   ر  ق   خ   ی  ر  ا  مت  ت  س  ی  ب  ن   ر  ق   خ   ی  ر  ا  ت 

یوناني ها در زمینه ي 
تبعیض نژادي، باورهایي 
فراتر از جدایي نژادي 
به مفهوم امروزي آن 
داشتند، به طوري که هر 
عنصر غیریوناني و رومي 
را بربر،  یعني وحشي، 
مي خواندند
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ــیاري از سربازان انگلیسي را کشتند. با این حال، ده سال  بس
ــال 1887 قواي انگلیسي توانستند  بیشتر نگذشت که در س

طایفه ي زولو را سرکوب کنند.
کشف معادن طال و الماس در اواخر قرن نوزدهم در این 
سرزمین باعث شدت گرفتن مهاجرت انگلیسي ها  به افریقاي 
جنوبي شد. بعد از آن که سیسیل رودِس انگلیسي در 1889، 
ــبک کمپاني هند شرقي  ش��رکت افریقاي جنوبي را به س
انگلیس تأسیس کرد، بوئرها هم، براي مقابله با انگلیسي ها، 
اتحادیه ي افریقایي را با هدف تأسیس یک دولت مستقل از 
هلندي هاي مقیم افریقاي جنوبي، به ریاست کروگر به وجود 

آوردند که دولت آلمان از آن پشتیباني مي نمود.
در پي این ماجرا، ملکه  ي ویکتوریا، امپراتریس انگلستان، 
ــدار داد تا دولت  به نوه ي خود ویلهلم دوم، قیصر آلمان هش
آلمان پشیتباني خود را از بوئرها بردارد که قیصر نیز با تمکین 
از ملکه ي بریتانیا، پاي خود را از افریقاي جنوبي بیرون کشید 
و لرد کیچنر سردار انگلیسي توانست ضمن شکست دادن 
بوئرها آن ها را مجبور کند که دو ایالت ترانسوال و اورانژ را 

به انگلستان واگذار نمایند.
بدین ترتیب، چیزي نگذشت که جمهوري افریقاي جنوبي 

تابعیت انگلستان را پذیرفت.

ظهورآپارتاید
چند سال قبل از آن که در 31 مه 1910 اتحادیه ي افریقاي 
جنوبي تأسیس شود، متولد شد به علت کشف معادن طال، 
ــده بودند.  ــور وارد ش ــران چیني در 1904 به این کش کارگ
ــت وجوي کار به این  ــا نیز از مدت ها پیش در جس هندي ه

شکاف در دی�وار نژادپرستي

ــار بارتولومه دیاز مالح  ــال 1488 م براي اولین ب در س
پرتغالي دماغه اي را که بعداً »امید نیک« نام نهادند، دور زد. از 
این نظر اروپاییان به این دماغه امیدنیک گفتند که »امید« داشتند، 
 بتوانند از این طریق راهي به هند بگشایند. از قضا ده سال بعد 
ــود؛  ــف دیگر پرتغالي راه هند را گش واس��کو دوگاما کاش
ــي در 1600 میالدي بود که  ــال بعد، یعن ــا حدود 100 س ام
ــتعمارگر مانند انگلیس، هلند و فرانسه براي  کشورهاي اس
اکتشافات در هند شرقي ]اندونزي[ شرکت هایي ایجاد کردند. 
ــال بعد نیز، عده اي هلندي، در شب کریسمس  تقریباً 50 س
1651، سوار بر کشتي گودهوپ )امید نیک(، به عزم تسخیر 
افریقاي جنوبي راهي این دیار شدند. آن ها در 6 آوریل 1652 
به سواحل افریقاي جنوبي رسیدند و توانستند با بومیان معامله 
و سرزمین هایي را تصرف کنند. هلند ي هاي مهاجر که خود 
را بوئر )کشاورز( مي گفتند. کم کم از خود ملتي پدید آوردند 
ــود را نه هلندي بلکه آفریکانر  ــت زمان دیگر خ و با گذش
)افریقایي سفید( نامیدند. از آن پس زبـان افریکانر یعني زبان 
اروپایي، به ویژه هلندي، در این مستعمره نشین رایج شد و در 
محیطي افــریقایي پرورش یافت. با درگیري ناپلئون بناپارت 
ــي ها در اروپا و رقابت در قاره هاي دیگر، نظامیان  با انگلیس
ــپتامبر 1796 دماغه ي امید نیک را گرفتند و  انگلیسي در س
ــتان و سایر کشورها وارد  رقابت هاي استعماري بین انگلس
مرحله ي جدیدي شد. در 1820 سیل مهاجران انگلیسي به 
سوي این منطقه شدت گرفت که براي افریکانرها مصیبت بار 
ــف بومي زول��و و بانتو هم که  ــوي دیگر طوای ــود. از س ب
نمي توانستند حضور بوئرهاي هلندي و انگلیسي ها را تحمل 
کنند، با آن ها به مقابله برخاستند به طوري که زولوها در 1877 
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هلند ي هاي 
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پدید آوردند و با 

گذشت زمان دیگر 
خود را نه هلندي 

بلکه آفریکانر 
)افریقایي سفید( 

نامیدند
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ــده و در معادن و مزارع  منطقه آم
مشغول کار شده بودند. در 1909 
ــتان هلندي )افریکانر(  سفیدپوس
ــي ها به خاطر آن که در  و انگلیس
ــرار نگیرند و منافع خود  اقلیت ق
را حفظ کنند به موجب قراردادي 
با یکدیگر متحد شدند و از همان 
وقت پایه ي ایدئولوژي نژادپرستي 
یا آپارتاید را بنیان گذاشتند. بدین 
ــه   ي 1914،  ــب که، در ژانوی ترتی
ــت( که  حزب ملي )ناسیونالیس
اعضاي آن از سفیدپوستان هلندي 
ــي بودند تأسیس  شد.  و انگلیس
ــذار این حزب هرتزوگ از  پایه گ
رهبران افریکانرها و کسي است که 
ــتین بار اصول نابرابر  براي نخس
بودن رنگین پوستان و سفیدپوستان 
ــه داد. در همان دوره یعني  را ارائ
در فواصل 1907 تا 1913، گاندي 
ــتان را در  که بعداً رهبري هندوس
مبارزه با انگلستان برعهده گرفت 
به عنوان وکیل دعاوي در افریقاي 
جنوبي از سیاه پوستان و هندي ها 
ــرد که  ــاع مي ک ــا دف در دادگاه ه
ــدام او را مي توان از اولین  این اق
قدم هاي مبارزه با آپارتاید دانست 
که یکي از اساسي ترین ایده ها در 

فرهنگ سیاسي غرب بود.

آپارتایدچیست؟
ــا جدایي ن��ژادي  ــد ی آپارتای
ــاالري  سفیدس ــرات  تفک از 
ــتي  نژادپرس و   (Albucracy)

شکاف در دی�وار نژادپرستي
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 (Racial Discrimination) ــژادي (Racism) و تبعیض  ن
سرچشمه مي گیرد،  افکاري که سابقه اش به دیرپایي تمدن و 
فرهنگ غرب مي رسد. مي دانیم که خاستگاه هاي مهم تمدن 
ــپس روم باستان بوده است.  و فرهنگ غرب ابتدا یونان و س
در این دو کشورـ  علي رغم خدماتي که یونانیان و رومي ها به 
تمدن بشري کردندـ  پاره اي از افکار و اندیشه هاي اجتماعي 
نژادگرایانه وجود داشت. یوناني ها در زمینه ي تبعیض نژادي، 
باورهایي فراتر از جدایي نژادي به مفهوم امروزي آن داشتند، 
ــي و رومي را بربر،  یعني  ــه طوري که هر عنصر غیریونان ب
وحشي، مي خواندند و حتي سفیدپوستاني را که در جنگ ها 
ــیدند. در  ــارت مي گرفتند به غالمي و بردگي مي کش به اس
ــتان نیز براي تفریح و سرگرمي، بردگان را به قفس  روم باس
حیوانات درنده  مي انداختند و از جدال آن ها با حیوانات لذت 
مي بردند. افالطون مي گفت: »خدا را شکر مي کنم که یوناني 
زاده شدم نه بربر، آزاده خلق شدم نه برده.« شاگرد او ارسطو 
نیز اصل برده بودن و غالمي را بر حق مي دانست و مي گفت: 
ــده اند که به منزله ي  ــي از مردم فقط براي این خلق ش »برخ

آالت و افزارهاي زنده اي براي یونانیان هوشمند باشند«.
در قرون جدید، کنت دوگوبینو فرانسوي در سال 1853 
ــاوي نژادهاي انساني نوشت. او  رساله اي درباره ي عدم تس
مي گفت: »نژاد مو بور و بلند قامت تنها عنصر فعال و خالق 
ــیا  در میان ملل اروپا و حتي هم گروه هاي زباني آن ها در آس
و هندوستان است. این نژاد همان است که توانسته اشرافیت 
ــه در افکار  ــوژوازي را در تاریخ پدید آورد.« این اندیش و ب
انگلیسي ها و هلندي هاي مقیم افریقاي جنوبي چنان رسوخ 
ــتان بر رنگین پوستان را یک اصل  کرد که برتري سفیدپوس
مسلم تلقي مي کردند. اما در همان زمان شخص بشر دوستي 
مثل مهاتماگاندي که در افریقاي جنوبي به سر مي برد مشوق 
سیاه پوستاني شد که توانستند در 1912، کنگره ي ملي افریقا 
 (Africa National Congress)را با هدف آزادي و برابري 
کلیه ي نژادها ایجاد نمایند، و همین حزب بود که عاقبت به 
ریاست نلسون ماندال در 89 سال بعد رژیم سفیدپوستان و 
نژادپرست افریقاي جنوبي را به سوي اجراي انتخابات همه 

نژادي سوق دهد. 

نظريبهتشكیلحكومتآپارتاید
در انتخابات 28 مه 1948 که سفیدپوستان به راه انداختند 
حزب ملي افریقاي جنوبي به رهبري دانیل ماالن به قدرت 
رسید. از آن پس بود که آپارتاید جزئي از قانون اساسي افریقاي 

جنوبي شد و این عقیده به ثبت رسید که »نژادها جداگانه خلق 
ــده اند و این جدایي در اوضاع و احوال مختلف اجتماعي  ش
و اقتصادي باید حفظ شود تا پاکي  نژاد سفیدپوستان هم چنان 
برقرار باشد.« با پیروي از این اصل حکومت افریقاي جنوبي 
مدعي شد که ما مي خواهیم افریقاي جنوبي را سفید نگهداریم 
ــود مي دانیم که از تمدن غرب دفاع کرده و از  و وظیفه ي خ

آن حفاظت نماییم.
آن ها برپایه ي همین طرز تفکر سیاهان را از سفیدها جدا 
کردند و آن ها را در مکان هایي که زادبوم یا وطِن قبیله نامیده 
شد اسکان دادند و اهداف آپارتاید را در جراید کثیراالنتشار 

چنین بیان کردند:
ــیادت سفیدپوستان بر سیاهان و  ــتمرار تسلط و س 1. اس
جلوگیري نظام یافته از رشد ناسیونالیسم در میان رنگین پوستان. 
ــط و توسعه ي اقتصادي افریقاي جنوبي.   2. حفاظت از بس
3. جلوگیري از رشد اقتصادي افریقایي ها در مقابل اروپایي ها. 
ــروي کار ارزان آرام و فرمان بردار  ــظ ذخیره ي یک نی 4. حف
ــاس، ده زادبوم، جدا  ــر افریقاي جنوبي. بر این اس در سراس
ــتان، براي ده قبیله ي سیاه پوست در  ــهرهاي سفیدپوس از ش
ــي از آن ده زادبوم، زادبومِ قبیله ي خوزا در  نظر گرفتند. یک
منطقه ي ترانسکي بود که متعلق به قبیله ي نلسون ماندال بود.

نلسونماندالكیست؟
ــه ي 1918 در  ــام او رول��ي هاالال مان��دال در 18 ژوئی ن
ــکي، که اجدادش بر قبایل آن حاکمیت داشتند به دنیا  ترانس
ــه ي ابتدایي را در یک  آمد. در کودکي در زادبوم خود مدرس
مدرسه ي میسیونري به پایان رسانید و در آن مدرسه بود که 
معلمش نام »نلس��ون« دریاساالر انگلیسي را بر ابتداي نام او 
افزود. او در دوراني به کسب دانش پرداخت که اکثر همتایان 

سیاه پوست وي از تحصیل محروم بودند. 
ــته ي حقوق در دانش��گاه  ــال 1940 در رش ماندال در س
فورت هر ثبت نام کرد. در زمان دانشجویي به تشویق اولیور 
ــي  ــران کنگره ي ملي افریقا به این نهاد سیاس تامب��و از رهب
پیوست و شاخه ي کنگره ي ملي افریقا را ایجاد کرد. او در ابتدا 
با الهام از گاندي، که پیوسته از مبارزان سیاسي مي خواست 
که همزیستي مسالمت آمیز را فراموش نکنند، عدم توسل به 
ــد پذیرفت و آن را تبلیغ  ــونت را براي مبارزه با آپارتای خش
ــود در راه  ــس از لحظه به لحظه ي زندگي خ ــرد. از آن پ ک
ــتفاده کرد. ما در ادامه، چند نمونه  آزادي افریقاي جنوبي اس
ــاي مبارزاتي او را که هر یک نقطه  ي عطفي در  از فعالیت ه

زندگي او به حساب مي آید از نظر خوانندگان مي گذرانیم.
1952.  ماندال »بیش از هشت هزار نفر از سیاه پوستان را در 
یک مبارزه ي منفي رهبري کرد و از این جهت مدتي زنداني 

شد ولي دوباره بعد از آزادي فعالیت خود را از سر گرفت.
1955. کنگره ي مردمي در کیپ تاون تشکیل شد و ماندال 
به اتفاق دیگر اعضاي کنگره ي ملي افریقا »منشور آزادي« را 
ــر کرد که در آن آمده بود »ما به تمام اهالي کشور خود  منتش
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ــاني  و جهان اعالم مي کنیم که افریقاي جنوبي متعلق به کس
است که در آن زندگي مي کنند، سیاه و سفید و هیچ حکومتي 

مشروعیت ندارد مگر به خواست اکثریت مردم.«
ــارپ ویل 69 نفر  ــس از آن که در ش 1960 )ژانوی��ه(. پ
معترض سیاه پوست به وسیله ي پلیس سفیدپوست به قتل 
ــیدند، ماندال امید به ایجاد تغییرات بدون خشونت را از  رس
دست داد و عده اي از همراهان او جناح نظامي »نیزه ي خلق« 

را براي مبارزه مسلحانه آغاز کردند.
1962 )ژانویه(. ماندال به طور مخفیانه از کشور خارج شد 
تا در اجالس جنبش »پان افریکن« در آدیس آبابا سخنراني 
ــفر ماندال و دوستانش به جرم سفر  کند. بعد از پایان این س

غیرقانوني دستگیر شدند.
1964 )ژوئن(. ماندال و هفت تن از دوستانش به حبس 
ــدند و روانه ي زندان روب��ن آیلند واقع در  ــد محکوم ش اب

نزدیکي ساحل شهر کاپ گردیدند.
در همین سال شوراي امنیت سازمان ملل متحد به کلیه ي 
کشورهاي جهان توصیه به تحریم افریقاي جنوبي را نمود و 

فروش هرگونه سالح را به این کشور ممنوع کرد.
ــن اعتراضات  ــدت گرفت 1986 )22 آوری��ل(. بر اثر ش
ــتان در افریقاي جنوبي پیت��ر بوتا رئیس جمهور  سیاه پوس
ــي در پارلمان اعالم کرد که قوانین منع عبور  افریقاي جنوب
و مرور سیاه پوستان در نواحي سفیدپوست نشین لغو مي شود 
ــایي خود را همراه  ــن همه باید در هرحال کارت شناس لیک

داشته باشند.
1986 )از 25 ژوئن تا سپتامبر(. اولیور تامبو از رهبران 
کنگره ي ملي افریقا ضمن سفر به لندن و واشنگتن درباره ي 
زیر فشار گذاشتن رژیم پرتوریا درباره ي آزادي نلسون ماندال 
و به رسمیت شناختن کنگره ي ملي افریقا، مذاکراتي نمود. 
در 8 ژوئیه جلسات سندیکایي در ژوهانسبورگ تعطیل شد 
و در 14 ژوئیه علي رغم درخواست پیتر بوتا رئیس جمهور 
ــون دانش آموز در  ــرکت 2 میلی ــاي جنوبي دایر بر ش افریق
کالس هاي درس، سیاه پوستان کالس هاي درسي را تعطیل 
ــد. در 23 ژوئیه رونالدریگان رئیس جمهور امریکا و  کردن
ــت وزیر انگلیس به منظور جلوگیري  مارگارت تاچر نخس
ــتار آزادي ماندال از  از تحریم اقتصادي رژیم پرتوریا خواس
زندان شدند و راجیوگاندي نخست وزیر هند نیز از جامعه ي 
ــت که همه ي دولت هاي عضو آن در  اقتصادي اروپا خواس

تحریم افریقاي جنوبي شرکت کنند.
ــمي جهاني و  1987 )ژوئی��ه(. در هجده ژوئیه در مراس
سراسرِي هفتادمین سال روز تولد ماندال، جهان او را به عنوان 

مشهورترین زنداني سیاسي جهان شناخت.
1989 )دسامبر(. دکلرک رئیس جمهور افریقاي جنوبي 
که به تازگي به قدرت رسیده بود مجبور شد که در زندان با 

ماندال مالقات کند و خواسته هاي او را بپذیرد.
1990 )فوریه(. در 11 فوریه نلسون ماندال 71 ساله پس 
از گذرانیدن 27 سال اسارت آزاد شد و اکثریت رهبران جهان 

ــفر به دور دنیا را آغاز کرد و فیدل  از او تجلیل کردند. او س
کاسترو در کوبا به او نشان لیاقت اهدا کرد.

1991 )از ژوئن تا دس��امبر(. در 30 ژوئن رسماً دولت 
پرتوریا لغو آپارتاید در افریقاي جنوبي را اعالم کرد و در 7 
ژوئیه ماندال )72 ساله( به مناسبت خدماتش در زمینه ي لغو 
آپارتاید به جاي اولیور تامبو ریاست کنگره ي ملي افریقا را 
ــامبر، قانون اساسي  برعهده گرفت و چندي بعد، در 21 دس

جدیدي براي افریقاي جنوبي به پارلمان داده شد.
1993 )از اکتبر تا دس��امبر(. در پانزدهم اکتبر جایزه ي 
ــدال و فردریک  ــون مان ــترک به نلس صلح نوبل به طور مش
دکلرک رئیس جمهور افریقاي جنوبي رسید. در 22 دسامبر، 
ــاوي نژادي است از  ــي جدید که بر مبناي تس قانون اساس

تصویب پارلمان گذشت.
1994 )2 فوریه(. برگزاري انتخابات آزاد و چندنژادي از 
سوي دکلرک، رئیس جمهور افریقاي جنوبي، به اطالع مردم 
ــید و انتخابات در روزهاي 26، 27 و 28 آوریل برگزار  رس
شد. در نتیجه ي این انتخابات نلسون ماندال به عنوان اولین 
ــیاه پوست افریقاي جنوبي انتخاب شد. او  رئیس جمهور س
ــتان را  ــتان و سفیدپوس پس از انتخاب به این مقام سیاه پوس
دعوت به همزیستي مسالمت آمیز با یکدیگر نمود و گفت 
که عصر انتقام جویي سپري شده است. بدین ترتیب ماندال 
توانست یک دولت اتحاد ملي تشکیل دهد که حتي پاره اي 
ــران او از اعضاي دولت دکلرک بودند، و او این اقدام  از وزی
ــانه ي تفاهم بین کنگره ي ملي افریقا و دولت سابق  را به نش

انجام داد. 
ماندال که از آبرو و حیثیت بین المللي و جهاني برخوردار 
ــتان و امریکا از یک طرف و دولت  بود در 1996 بین انگلس
لیبي از جانب دیگر آشتي برقرار کرد و مسئله ي اختالف بر 
سر سقوط هواپیماي یان امریکن بر فراز الکربي به توسط او 
ــون ماندال با وجود آن که از محبوبیت ملي و  حل شد. نلس
جهاني برخوردار بود علي رغم خواست ملت افریقاي جنوبي 
در پایان ریاست جمهوري خود حاضر به پذیرش مجدد آن 
ــد و ترجیح داد در بهترین ایام محبوبیت خود از  پست نش
صحنه ي سیاسي و اجرایي کشورش کناره گیري نماید. بدین 
ترتیب در انتخابات 1999، تابوامبکي به ریاست جمهوري 

انتخاب شد.
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احمد بیرشک معلمی شایسته، نویسنده و مترجمی دقیق، 
ــگری توانا و مؤسس و مدیری الیق بود. او در تهران  پژوهش
به دنیا آمد. پدرش محمدخان؛ کارمند گمرک بود و اغلب مأمور 
خدمت در شهرهای مرزی ایران می شد و خانواده را به همراه 
خود می برد، از این رو احمد بیشتر درس های ابتدایی و متوسطه 
را به طور خودآموزخواندو یا نزد پدر خواند و امتحان داد. در 
ــتان را پایان برد و به دارالمعلمین عالی  1308 دوره ی دبیرس
)دانشسرای عالی( راه یافت و به تحصیل در رشته ی ریاضیات 
ــتادان او در این دوره کسانی چون غالمحسین  پرداخت. اس
رهنما، رضازاده شفق و بدیع الزمان فروزانفر بودند. در 1311 
با گرفتن درجه ی لیسانس تحصیالت رسمی او پایان یافت اما 

ن ا  ر  ی  ا  گ      ر  ز  ب  ن     ا  م  ل  ع  م 
تا آخرین لحظه های عمر به یادگیری و روزآمد کردن معلومات 

خود ادامه داد.
احمد بیرشک از دوره ی دبیرستان به تدریس در کالس های 
پایین تر مشغول شد و عالقه و تسلط بر کالس و تدریس را، 
همانند عشق به یادگیری از خود نشان داد. اما تدریس رسمی 
ــهر ساری  او پس از پایان خدمت نظام، در بهمن 1312 در ش
آغاز شد. در آن جا بود که توانایی خود را در تدریس ریاضی، 
ــه از کالس اول  ــیمی، علوم طبیعی و زبان خارج فیزیک، ش
ــان داد. در 1314 به تهران منتقل شد و  تا ششم دبیرستان نش
ریاست اداره ی استخدام و »مدیریت جامعه ی لیسانسیه های 
دارالمعلمین عالی« را برعهده گرفت و هم چنان به تدریس خود 
در مدارس تهران ادامه می داد تا آن که در 1321، دکتر علی اکبر 
سیاسی، وزیر معارف و رئیس دانشگاه تهران، او را برای ریاست 
کارگزینی دانشگاه برگزید. بیرشک از 1324 به مدت 18 سال 
مدرس درس مناظر و مرایا )پرسپکتیو( در دانشسراي عالی و 
پلی تکنیک )دانشگاه امیرکبیر( بود تا آن که در این سال بازنشسته 
ــد. اما هیچ گاه تدریس بویژه آموزش دبیران ریاضی را رها  ش
نکرد. در 1342 چند ماه هم معاون وزیر فرهنگ شادروان دکتر 

پرویز ناتل خانلری شد.
ــنده نیز بود. او ترجمه و  ــک مترجم و نویس احمد بیرش
نویسندگی را از زمانی که هنوز دیپلم نگرفته بود شروع کرد. در 
خرداد 1308 نخستین مقاله ی خود را به زبان فرانسه در رثای 
»موسیو پاریه« معلم فیزیک خود نوشت و قدرشناسی خود را 
از علم و معلم نشان داد. پیش از آن در 17 سالگی کتاب »مردی 

که طال می سازد« را ترجمه کرده بود.
او هم زمان با کار تدریس به نوشتن کتاب های درسی ریاضی 
دست زد و هندسه نوشت. این کتاب چنان مورد توجه واقع 
شد که به گفته ی خودش »با این کتاب هم کتاب ]غالمحسین[ 
ــر دو از میدان خارج  رهنما و هم کتاب مهندس الممالک ه
شدند، زیرا در مدت یک سال سه هزار نسخه کتاب هندسه ی 
ــال )1315( تیراژ بسیار زیادی  ــد که در آن س بنده مصرف ش
به شمار می رفت...« بیرشک می گوید: »تا مدتی کتاب درسی را 
تنها می نوشتم... بعد هم با جناب پروفسور تقی فاطمی که هم 
دانشمند است و هم انسان کامل به تمام معنی، و مرحوم محسن 
ــناس بود و مرحوم باقر  هنربخش که او هم از معلمان سرش
نحوی و آقای آذرنوش که آن ها هم کتاب هایی نوشته بودند، 
آمدیم و کتاب هایمان را، به اصطالح امروزی، ویرایش کردیم 
ــدی با هم تدوین کردیم. برای  ــه یک 24 یا 25 جل و دومرتب
دانشگاه هم کتابی نوشتم به نام هندسه ی رقومی و ترسیمی 

که چاپ شد.«
ــک را باید از نمونه های درجه اول  نثرنویسی احمد بیرش
ساده نویسی در زبان فارسی امروز دانست. او این کار را عامدانه 
ــتن کتاب های خودآموز شروع کرد. وی به نگارنده  و با نوش
ــم تا  گفت که: »من عالقه مندم که کتاب های خودآموز بنویس
ــویق شوند. باید ساده نوشت، درست  جوان ها به مطالعه تش
ــت. برای آن که الگوی کتاب ساده را به  نوشت، جذاب نوش

اسفندیار معتمدی
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ــان دهم، خودم تصمیم گرفتم بخش اخترشناسی  مؤلفان نش
کتاب خودآموز فیزیک را بنویسم.«

ــک نخستین کتاب جدی و علمی را که از انگلیسی  بیرش
ترجمه کرد »سرگذشت علم« از جرج سارتون بود که برنده ی 
ــال شد. او در پشت جلد کتابی  جایزه ی بهترین ترجمه ی س
ــطور اهدا کرده، نوشته است: »این  ــنده ی این س که به نویس
یکصدوهجدهمین اثر چاپ شده ی خود را در نود و دو سال 
ــت... تقدیم می دارم«. بیرشک در  ــه ماهگی خود به دوس و س
آن سال ها )1361-1370( سر ویراستار و مترجم مجموعه ی 

گران قدر »زندگی نامه ی علمی دانشوران« بود.
ــک در 1327 »گروه فرهنگی هدف« را  استاد احمد بیرش
تأسیس کرد و تا سال 1355 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آن 
بود. در 1338 »انجمن ملی مدارس هماهنگ« را با عضویت 
گروه های فرهنگی هدف خوارزمی، آذر، البرز، ارامنه، زردشتیان 
ـ زمان تعطیل شدن مدارس  و... به وجود آورد و تا سال 1358 

ـ ریاست آن را برعهده داشت. ملی 
گاهنامه ی تطبیقی سه هزار ساله یکی دیگر از آثار ماندنی 
ــزوه ای از درس معلم علوم  ــت. او که با دیدن ج ــتاد اس اس
اجتماعی متوجه به کار بردن تاریخ میالدی، هجری شمسی 
و هجری قمری در یک جمله شده بود به فکر تنظیم جدولی 
ــان دهد و  می افتد که در آن تبدیل تاریخ ها به یکدیگر را نش
ــان کند. این کار را هم با  از این راه کار معلم و محصل را آس
شایستگی انجام داد و چنین گفت : »ما امیدوار هستیم که واقعًا 
ـ را  ـ غیر از تاریخ های دینی  روزی برسد که تمام تاریخ هایمان 

به شمسی یاد کنیم.«
ــتاد تأسیس »بنیاد دانش نامه ی  از دیگر کارهای ماندنی اس
بزرگ فارسی« است. اساس نامه ی تأسیس این بنیاد در 1370 
ــت به تصویب  به دنبال نامه ای که به رئیس جمهور وقت نوش
رسید و او کار خود را شروع کرد. هدف این بنیاد ترویج دانش 
ــات علمی و ادبی جامعه و  ــطح اطالع و ادب و باال بردن س
تألیف و انتشار دانش نامه ای جامع و شامل دانش های بشری 
به زبان فارسی بود. »آرزوی بنیاد دانش نامه این است که روزی 
برسد که در گوشه ی اتاقی از هر خانه دو قفسه ی پنج طبقه ای 
و در هر طبقه 15 جلد کتاب جا وجود داشته باشد و همه ی 
کتاب ها از انتشارات بنیاد باشند و بر در قفسه نام »کتابخانه ی 
دانش نامه ی بزرگ فارسی« گذاشته شود و هرکس به هر مطلبی 
ــوری نیاز داشت کتابی را بردارد و حاجت  مربوط به هر کش
خود را برآورد. بی شک برخی خواهند گفت چه آرزویی! در 

جوابشان می گویم:
ببی��ن که عمر ب��ه پایان خود رس��ید و هنوز
ه��زار غنچ��ه ی نش��کفته در دل اس��ت مرا
ببی��ن ک��ه چه��ره ی زیب��ای آرزو و امی��د
ب��ه رغم پی��ک اج��ل، در مقابل اس��ت مرا

استاد احمد بیرشک یکی از معلمان نمونه ی این کشور بود. او 
مشوق جوانان بود و خطاب به پدرها و مادرها می گفت دلمان 
می خواهد فرزندان شما در ایرانی چشم به جهان بگشایند بهتر 

از آن که امروز ما داریم ایرانی آباد، آزاد و دانا، و تحقق این امید 
حرکتی شایسته ی مردان و زنان را می طلبد. زندگی یعنی امید 
و حرکت. و خود استاد نمونه ی کامل امید و حرکت بود و تا 
آخرین روزهای حیات امید و حرکت را از دست نداد و روزی 
که به بستر بیماری افتاد و امید حرکت را از دست داد گفت من 

که دیگر نمی توانم کار کنم چرا زنده باشم؟
استاد بیرشک دارای دو دختر )خانم دکتر گیتی و دکتر مهشید 
بیرشک( و یک پسر) دکتر بهروز بیرشک( بود. آخرین روزی 
ــی دیدم و پرسیدم:  که او را در محل دانش نامه ی بزرگ فارس
استاد! چه کارها و برنامه های دیگری در پیش دارید؟ گفت: اگر 
کار تازه ای پیش نیاید پنجاه سال دیگر برای تکمیل کارهایی که 
در جریان است وقت الزم دارم. او را دعا کردم و گفتم ای کاش 
معلمین این کشور شما را پیشوای کار جدی، رفتار انسانی و 
خدمت صادقانه ی خود برگزینند.مراسم تجلیل و بزرگداشت 
استاد احمد بیرشک در زمان حیات او و در 29 آبان 1378 در 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

س���ن���دش������م������ارهی1
هفتمآبانماه1317

وزارت فرهنگ، اداره ی نگارش.
در ای��ن موق��ع که تصمیم گرفته اند کتاب های درس��ی دبیرس��تان ها را 
تحت نظر مس��تقیم وزارت فرهنگ چاپ و نشر فرمایند، با نهایت احترام، 
سه جلد از کتاب های درسی خود را � که فعاًل در بسیاری از دبیرستان های 

کشور تدریس می شود � برای بررسی تقدیم می دارد.
جلد اول کتاب هندس��ه � که برای س��ال های اول و دوم تهیه ش��ده � در 
مهرماه 1316 تألیف گردیده و از آن وقت تاکنون، سه بار به چاپ رسیده 
و در هفت هزار جلد منتشر شده است. کتاب دوم هندسه و کتاب حساب، 

در شهریورماه سال جاری از چاپ بیرون آمده است.
نگارنده، با سابقه ی تدریس و با در نظر گرفتن مشکالت این کار، سعی 
کرده اس��ت مطالب تا آن جایی که ممکن است، ساده و نزدیك به فهم 
خردس��االن نوش��ته و در عین حال، آنان را به ممارس��ت و تمرین وادار 
نماید و در حالی که کوش��ش کرده اس��ت که کتاب را برای دانش آموز 
قابل اس��تفاده قرار دهد، در نظر داشته که زحمت دبیران را تا حد امکان 

تقلیل دهد.
بدیهی اس��ت، بنده معتقد نیس��تم که این کتاب ها از عیب مبرا هستند؛ 
ولی مصرف شدن نزدیك به شش هزار جلد از کتاب اول در سیزده ماه 
و پذیرفته ش��دن کتاب ها در اکثریت دبیرستان های کشور، موجب شده 
است که تصور کنم تا حدی به منظوری که داشته ام، موفق گردیده ام. در 
نظر داشتم که به مرور نقایص این کتاب ها را برطرف ساخته و کتاب های 
دیگری در تعقیب آن ها تألیف کنم؛ ولی اینك زحمت تألیف و نشر کتاب 
را، وزارت فرهن��گ برعهده گرفته اند و چ��ون تصور نمی رود که در نظر 
داش��ته باشند که برای کتاب های درس��ی دبیرستان ها فقط از استادان و 
دانش��یاران استفاده نمایند یا دست کس��انی را که سابقه ی کتاب نویسی 
داش��ته و در رش��ته هایی کار کرده اند به کلی از کار تألیف کوتاه س��ازند، 
به این وس��یله تمنا دارم بررس��ی دقیقی در کتاب های بنده فرموده، در 
صورتی که مانع قانونی و مقرراتی در میان نباش��د، بنده را نیز در تألیف 

کتاب های ریاضی دخالت دهند.
با تقدیم احترام، احمد بیرشك، لیسانسه در علوم ریاضی ]امضا[

]سازمان اسناد 608ت 2 آ پ 2970045541[
منابع

1. زندگی نام��ه و خدمات علمی و فرهنگی اس��تاد احمد بیرش��ك، 29 
آبان 1378.

2. بیرشك نامه.
3. گفت و گوی نویسنده با استاد.

اسفندیار معتمدی
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   کاکل ط�اووس
گورگی��س  ج��ورج  نویس��نده: 

یوسف
مترجم: غالمحسین صدري افشار

ناشر: ش��رکت انتشارات علمي و 
تهران،   ،]22024140�4[ فرهنگي 

1385، 553 صفحه
کاکل طاووس کتابي است درباره ي 
ــت  اثري اس و  ــات  ریاضی ــخ  تاری
شگفت انگیز و قابل تأمل. مي گوییم 
قابل تأمل، زیرا در این کتاب، تاریخ 
ریاضیات،برعکس همه ي کتاب ها، 
ــه امریکا یا  ــروع و ب ــان ش از یون
ــود. مي دانیم که  ــا ختم نمي ش اروپ
نویسندگان غربی اغلب کوشیده اند 
ــده ي غربي یا اروپایي تبار  به خوانن
ــه توانایي هاي فکري و  بباورانند ک
ذهني خود را برتر از دیگران بداند و 
خواننده ي شرقي یا غیراروپایي تبار 

هم این دعوي باطل را باور کند، اما 
نویسنده ي این کتاب روش دیگري 
دارد. ج.گ. یوسف ]1997ـ1907[ 
ــّلم نشان مي  دهد  با مدرک هاي مس
که نه قضیه ي فیثاغورس، نه تقویم، 
نه عددنویسي امروزي، نه جبر، نه 
ــاري، نه مثلث پاسکال و  کسر اعش
نه ده ها کشف و ابداع ریاضي دیگر 
هیچ یک کار اروپایي تباران نیست 
و همه منشأ شرقي دارند. این کتاب 
را معلماني که عالقه به تاریخ علم 

دارند حتمًا باید بخوانند.

در گس�تره ي فرهنگ ]نگرش�ي 
مردم ش�ناختي[

نویسنده: محمود روح االمیني
ناش��ر: انتشارات اطالعات، چاپ 

سوم، 1385 ]29993242[
از  ــي  روح االمین ــود  محم ــر  دکت
ــران و در این  ــان بنام ای مردم شناس
ــتادي است صاحب نظر و  رشته اس
ــددي در این زمینه  داراي آثار متع
ــت. کتاب حاضر، همان طور که  اس
از عنوان آن آشکار است، موضوع 
ــي  فرهنگ را مورد تحلیل و بررس
قرار داده و آن را از ابعاد و جنبه هاي 
گوناگون بررسي کرده  است. ویژگي 
ــته ي کتاب، ساده و در واقع  برجس
غیرتخصصي بودن است که سبب 

مي شود خواننده ي عادي هم بتواند 
به راحتي از آن استفاده کند این اثر 
ــژه مي تواند براي دبیران علوم  به وی
ــتان و راهنمایي و  اجتماعي دبیرس
حتي آموزگاران مطالعات اجتماعي 

مفید باشد.

خودآم�وز ب�ورس
نویسنده: سیدمجتبي فنایي

ناش��ر: ش��رکت اطالع رس��اني و 
خدمات بورس، تهران، 1388

ــازمان بورس اوراق بهادار امروزه  س
یکي از کانون هاي اقتصادي کشور شده 
و از این جهت معموالً خبرساز است. 
با این حال، آشنایي عمومي با بورس 
و سازوکارهاي آن، در میان مردم کم 
ــت. در این کتاب شما نخست با  اس
ــیوه هاي  ــپس ش کلیات بورس و س
ــرمایه گذاري در آن، اصطالحات  س
مربوطه، اصول خرید و فروش سهام 
و مسائلي از این قبیل آشنا مي شوید. 
ــتان نیز  ــران درس اقتصاد دبیرس دبی
مي توانند از این کتاب ساده و کم حجم 

ولي مفید استفاده کنند.

مجموعه داستان ها و سؤال هاي 
پرلز 2001 و 2006

گردآورنده: دکتر عبدالعظیم کریمي
ناشر: مرکز ملي مطالعه بین المللي 

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ک 
قدرت اهلل نیک بخت
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تیمز و پرلز
به پژوهش��گاه مطالعات  )وابسته 

آموزش وپرورش(، 1388
گفت وگوي مجله با دکتر عبدالعظیم 
کریمي را در صفحات نخست این 
ــماره خواندید از این رو اجماالً  ش
ــنا شدید.  با مفهوم پرلز و تیمز آش
ــز همان طور که از  کتاب حاضر نی
ــمش پیداست گزارشي است از  اس
ــن مطالعه  ــزاري ای دو دوره ي برگ
ــه مطالعه ي  ــؤال هاي آن ها، ک و س
ــراي عالقه مندان این  آن مي تواند ب
ــان آموزش  بحث، به ویژه کارشناس
ــر و نیز  ــي در ادارات و دوای عموم
ــد به  ــان عالقه من ــران و معلم مدی
ــي  ــترش زبان فارس آموزش و گس

مفید باشد.

نقشي بر سنگ، مباني مفهومي 
کامپیوتر

نویسنده: دانیل هیلیس
ترجمه: بهروز بیات 

ناشر: فرهنگ معاصر، )66952632( 
1387، 204 صفحه

امروزه رایانه یا کامپیوتر در زوایاي 
ــر رسوخ کرده است در  زندگي بش
حالي که اغلب مردم کوچک ترین 
ــي مفهومي آن چه  ــي از مبان اطالع
ــده  که به پیدایش این ابزار منجر ش
ــل هیلیس در  ــت، ندارند. دانی اس
این کتاب خطوط کلي جالب ترین 
از  کامپیوتري،  دانش  پیشرفت هاي 
جمله »کامپیوتر کوانتومي« را ترسیم 

ــمند  و درباره ي کامپیوترهاي هوش
ــنگ جزء  بحث مي کند. نقش بر س
مجموعه ي »دانش معاصر« است و 
ــتین کتاب از این مجموعه  ما نخس
به نام »نرم و نازک« را در شماره ي 

اول معرفي کرده بودیم.

نوآوري هاي آموزشي
ش��ماره ي 29، سال هش��تم، بهار 

1388
ــي، فصلنامه ي  نوآوري هاي آموزش
ــه ي  مؤسس ــي  پژوهش ـ  ــي  علم
پژوهش برنامه ریزي و نوآوري هاي 
ــازمان  ــه س ب ــته  ــي، وابس آموزش
ــي  ــش و برنامه ریزي آموزش پژوه
ــي که  ــت. نوآوري هاي آموزش اس
به سردبیري دکتر علیرضا کیامنش 
انتشار مي یابد و جمعي از استادان 
ــه ي آن را  ــگاه هیئت تحریری دانش
است  ــریه اي  نش مي دهند،  تشکیل 
براي کارشناساني که در حوزه هاي 
کار  ــرورش  آموزش وپ ــي  پژوهش
ــد مقاله ي این  ــد. عنوان چن مي کنن

شماره از این قرار است: 
ـ بررسي منزلت اجتماعي حرفه ي 
معلمي و تغییرات آن در سه دهه ي 

گذشته
ــواي کتاب هاي دیني  ـ تحلیل محت
سوم راهنمایي و دبیرستان از منظر 
ــاي عاطفي،  ــخ گویي به نیازه پاس

رواني و اجتماعي دانش آموزان
ــي برخي از آواي تربیتي  ـ بازخوان
موالنا و پیش فرض هاي فلسفي آن

تدریس عملي عربي ]براي 
دوره ي راهنمایي[

تألیف: یوسف رسولي
ناش��ر: مؤلف، تبری��ز، چاپ اول، 

بهار 88 ]4784183�0411[
ــر گروه عربي استان  مؤلف کتاب س
ــرقي است و این کتاب  آذربایجان ش
ــور کمک به معلمان عربي  را به منظ
ــت  دوره ي راهنمایي تألیف کرده اس
ــه  و براي هر درس از درس هاي س
ــک روش تدوین  ــال راهنمایي ی س
شده است. هر روش تدریس داراي 
ــدف کلي ـ  ــامل ه ــاختار کل ش س
اهداف رفتاريـ  فعالیت هاي آغازین 
ــه ي  ــخیص ـ ارائ ــیابي تش ـ ارزش
ــیابي پایاني و تعیین  تدریس ـ ارزش

تکلیف است.

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

مي کنم؛ به طراوت 

و زیبایي مفصلي که همه 

ــد. به گل  ــز را زنده مي کن چی

فکر مي کنم. به سبزي، به آب و به 

شکفتن ...

ــه روي  ــم هایم را ب ــار دیگر چش ب

ستاره ها باز مي کنم. این بار آسمان خیال، 

با چشمک ستاره ها، آغوش مي گشاید و مرا 

آرام و سبک به دنیاي کودکي، به دنیاي پرواز 

بادبادک ها مي برد. فانوس هاي روشن با نخي 

ــن بر بام  ــان، چون چراغي روش از مهر میانش

خانه ها مي درخشند و شب را با همه سیاهي اش 

در دل رقابت هاي ساده و کودکانه ي ما روشن 

و زیبا مي سازد. از خودم مي پرسم: راستي! از 

آن همه جوش و خروش کودکانه چه برجا 

مانده است؟ و جواب مي دهم هیچ! به جز 

تجربه هاي شیرین و دوست داشتني ...

چشم هایم را یک بار دیگر 

مي بندم 
ــمان  و دوباره باز مي کنم. آس

ــتاره، یک بار دیگر پیش چشم هایم آغوش  پرس
ــتاره هاي بیش تري سقف  مي گشاید. این بار، س
آسمان را پوشانده اند. یکي نزدیک تر و پرنورتر 
و دیگري دورتر و کم نورتر، یکي مثل محسن 
و رضا و دیگري مثل حمید ... اسم حمید دلم 
ــینه مي فشرد  را به درد مي آورد. قلبم را در س
ــار در زندگي معلمي، به  و براي چندمین ب
آموخته هاي نظري ام رنگ حقیقت و عمل 
ــم زنگ مي زند.  مي زند. صدایش در گوش
مي خواهید صدایش را بشنوید؟ چهره اش 
را ببینید و به حرف هایش گوش کنید؟ او 
شاگرد دو ساله ي کالس است. هوش 
ــت؛ ولي حرفش چون  او »مرزي« اس
شاهین ترازو بر »مرز« عدالت استوار 

است.
ــي به  ــش خیل آن روز حرف

دلم نشست. او چشم هایم را 
خوب باز کرد تا آسمان پر 

ستاره را بهتر و بیش تر 
ببینم ... یک ستاره 

ــر به  نزدیک ت
ــا و  همه ستاره ...! و هر کدام نسبت به نور و توان خود، پرنورتر و دیگري کم سوتر و دورتر ... اما م

با ستاره ها

 

یک تخت چوبي که بربام خانه ام، 
ــت آفتاب و باران را در تار و پود  ــال هاي سال اس س

خود نشانده است، مي نشینم. آسمان صاف است و پرستاره. 
دراز مي کشم و چشم هایم را به روي ستاره ها مي بندم تا کمي 

ــر برم. نسیمي مالیم و خنک پوست  در خیال خود به س
صورتم را نوازش مي دهد. هوایي لطیف که با بوي گل 

گوشه اي از آسمان سیاه شب را روشن کرده اند.

آن روز جوایز کوچک و بزرگ را روي میزم گذاشته بودم و به خیال خود مي خواستم 

براي رقابت سازنده در کالس از روش خوب و مفید تشویق استفاده کنم. امتحانات 

ــوم نزدیک بود و ترغیب بچه ها براي مطالعه و دوره کردن درس ها، با دادن  ثلث س

پاسخ هایي از دروس گوناگون انجام مي شد. بیش تر بچه ها با آمادگي کامل به سؤاالت 

پاسخ گفتند. سرانجام چند جایزه ي آخري هم بین بچه ها تقسیم شد. به چهره ها که 

نگاه کردم، همه راضي و خوشحال بودند؛ اما حمید، آرام و ساکت نظاره گر رقابت 

دوستانش بود. زنگ که به صدا درآمد، بچه ها با هیاهو کالس را ترک کردند. اما حمید 

گرفته و ناراحت وسایلش را در جامیزي اش گذاشت تا از کالس بیرون برود. روي 

نیمکت کنارش نشستم. لحظه اي به سکوت گذشت. به صورتش از نزدیک نگاه کردم، 

چشم هایش را، که پرده اي از اشک پوشانده بود، به زمین دوخت و حرفي نزد، پرسیدم:

ـ حمیدجان! از چیزي ناراحت هستي. کسي تو را اذیت کرده است؟

ــما مرا اذیت  ــما ناراحتم، ش نگاهش را به صورتم دوخت و با تندي گفت: »بله، از ش
کردید«.

ـ من!؟ باور کن اشتباه مي کني. من که امروز اصاًل به تو حرفي نزدم. حتي سؤال هم از 

تو نپرسیدم، پیش خود فکر کردم شاید سؤالي که مي پرسم مشکل باشد و نتواني آن را 

درست است مگر نه؟پاسخ بدهي. آن وقت جلو بچه ها ... ممکن بود ناراحت بشوي، آن وقت اذیت مي شدي. 

اشک هاي حمید مثل مرواریدي روي گونه هایش غلتید و در حالي که با پشت دست 

آن ها را پاک مي کرد گفت: »من هم مثل بقیه ي بچه ها درس را خوانده بودم. شما هم 

امروز مي توانستید از من در حد خودم سؤال کنید. آن وقت من مي توانستم جواب 

سؤال هاي شما را بدهم. شما امروز از من چیزي نپرسیدید. من امروز از دست شما 
ناراحت هستم. شما امروز مرا اذیت کردید. شما ...!«

حرف هاي حمید ادامه داشت. اما من دیگر چیزي نمي شنیدم. نمي دانستم به چه 

به سقف دهانم چسبیده بود.فکر مي کنم. مي خواستم حرفي بزنم، چیزي بگویم؛ اما زبانم چون چوبي خشک 

ــاگرد  لحظه اي بعد، حمید کالس را ترک کرد و من تنهاي تنها مثل یک ش

کودن، روي نیمکت نشسته بودم. حمید از من دور شده بود، مثل همان ستاره 
...

لحظه اي سرم را روي میز گذاشتم و همه چیز مثل یک فیلم با 
ــرعت در ذهنم مرور شد. بله، شما مرا اذیت کردید، شما  س

من مي توانستم جواب سؤال شما را بدهم.مي توانستید از من در حد خودم سؤال کنید، آن وقت 
محال و بختیاريمنطقه ي الران، استان چهار * آموزگارآموزش وپرورش 

درآمیخته است، تن خسته ام را رمقي تازه مي بخشد. به بهار 

ـت. روي  شب اـس
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مدرسه 

در  و  ــد  ش

ــه اي به  ــي که پوش حال

ــتقیم به طرف  دست داشت، مس

ــازه چند ماهي بود  ــز دختر جواني که ت می

دفتردار شده بود رفت. پوشه را روي میز گذاشت و 

گفت: دخترم! آمده ام نوه ام را براي کالس اّول اسم نویسي کنم. 

دفتردار پوشه را برداشت و شناسنامه و کپي آن را با دقّت نگاه 

کرد. سپس گفت: مادرجان! سّن نوه ي شما هفت روز کم تر از 

شش سال است؛ نمي تواند براي کالس اّول ثبت نام کند. پیرزن 

ــه اینجا باشد. من  ــادگي تمام گفت: خیلي خوب. این پوش با س

ــام مي کنم. دختر جوان در  ي روم و هفته ي دیگر مي آیم ثبت ن
ــ م

حالي که سعي مي کرد جلو ي خنده ي خود را بگیرد، سعي کرد به 

او بفهماند که سّن نوه اش، تا اول مهرماه براي کالس اول نمي رسد، 

ــت این موضوع را بفهمد. پوشه  ولي مادربزرگ  گویي نمي توانس

ــت، در حالي که زیر لب  ــه بیرون رف ــت و از دفتر مدرس را برداش

ت: دوباره باید توي این گرما هفته ي دیگر بیایم! چي مي شد 
مي گف

اگر امروز اسم بچه را مي نوشت!؟

* دبیر منطقه ي ده تهران
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براي رقابت سازنده در کالس از روش خوب و مفید تشویق استفاده کنم. امتحانات 
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نگاه کردم، همه راضي و خوشحال بودند؛ اما حمید، آرام و ساکت نظاره گر رقابت 

دوستانش بود. زنگ که به صدا درآمد، بچه ها با هیاهو کالس را ترک کردند. اما حمید 

گرفته و ناراحت وسایلش را در جامیزي اش گذاشت تا از کالس بیرون برود. روي 

نیمکت کنارش نشستم. لحظه اي به سکوت گذشت. به صورتش از نزدیک نگاه کردم، 

چشم هایش را، که پرده اي از اشک پوشانده بود، به زمین دوخت و حرفي نزد، پرسیدم:

ـ حمیدجان! از چیزي ناراحت هستي. کسي تو را اذیت کرده است؟

ــما مرا اذیت  ــما ناراحتم، ش نگاهش را به صورتم دوخت و با تندي گفت: »بله، از ش
کردید«.

ـ من!؟ باور کن اشتباه مي کني. من که امروز اصاًل به تو حرفي نزدم. حتي سؤال هم از 

تو نپرسیدم، پیش خود فکر کردم شاید سؤالي که مي پرسم مشکل باشد و نتواني آن را 

درست است مگر نه؟پاسخ بدهي. آن وقت جلو بچه ها ... ممکن بود ناراحت بشوي، آن وقت اذیت مي شدي. 

اشک هاي حمید مثل مرواریدي روي گونه هایش غلتید و در حالي که با پشت دست 

آن ها را پاک مي کرد گفت: »من هم مثل بقیه ي بچه ها درس را خوانده بودم. شما هم 

امروز مي توانستید از من در حد خودم سؤال کنید. آن وقت من مي توانستم جواب 

سؤال هاي شما را بدهم. شما امروز از من چیزي نپرسیدید. من امروز از دست شما 
ناراحت هستم. شما امروز مرا اذیت کردید. شما ...!«

حرف هاي حمید ادامه داشت. اما من دیگر چیزي نمي شنیدم. نمي دانستم به چه 

به سقف دهانم چسبیده بود.فکر مي کنم. مي خواستم حرفي بزنم، چیزي بگویم؛ اما زبانم چون چوبي خشک 

ــاگرد  لحظه اي بعد، حمید کالس را ترک کرد و من تنهاي تنها مثل یک ش

کودن، روي نیمکت نشسته بودم. حمید از من دور شده بود، مثل همان ستاره 
...

لحظه اي سرم را روي میز گذاشتم و همه چیز مثل یک فیلم با 
ــرعت در ذهنم مرور شد. بله، شما مرا اذیت کردید، شما  س

من مي توانستم جواب سؤال شما را بدهم.مي توانستید از من در حد خودم سؤال کنید، آن وقت 
محال و بختیاريمنطقه ي الران، استان چهار * آموزگارآموزش وپرورش 
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زماني که دانش آموز بودم معلمانم را بسیار دوست مي داشتم 
ــت معلم شوم و براي رسیدن به  از همان زمان دلم مي خواس
ــریت  ــم تالش کردم. در درجه ي اول از معلم بزرگ بش هدف
پیامبر اکرم)ص( الگوبرداري کردم و زندگي ایشان را مطالعه 
ــت برداري مي کردم. هنگامي که  و نکات مثبت را یادداش
دیپلم علوم انساني گرفتم و در کنکور سراسري شرکت 
کردم تنها رشته ي دبیري و تربیت معلم را انتخاب 
ــته  ي  کردم. در تربیت معلم رتبه آوردم و در رش
دیني و قرآن مشغول به تحصیل شدم. در آن 
دو سال سرپرستان و مدرسان خوبي داشتم، 
به طوري که عالقه ي من روز به روز بیشتر 
ــد و مشتاق بودم که تدریس کنم.  مي ش
بعد از فارغ التحصیل شدن وارد محیط 
مدرسه شدم محیطي بسیار جالب و 
ــیار فعال و  زیبا که دانش آموزان بس
ــاطي داشت. به زودي  پرشور و نش
دریافتم که آن ها آنقدر شور و نشاط 
دارند که حتي نمي توانند سرجایشان 
بنشینند و این حتي مانع تحصیل 
آن ها مي شود. تصمیم گرفتم چاره اي 
بیاندیشم تا از بي انضباطي جلوگیري 
ــتم یکي از  ــم، چرا که مي دانس کن
عوامل افت تحصیلي بي انضباطي 

در کالس است.
ــا  ــور روزي از آن ه ــن منظ بدی
ــت دارید با  ــؤال کردم که: »دوس س
شما چگونه رفتار شود؟« جواب هایي 
دادند: دوست داریم به ما احترام گذاشته 
شود. نظرات ما را جویا شوند. براي افراد 
ــوند. افراد بد تنبیه  خوب ارزش قائل ش
شوند. نظم حکم فرما شود و... پس نتیجه 
گرفتم حاال الزم است که دانش آموزان را با 
توقعات خودم از آن ها آشنا و انتظاراتم را براي 
ــان توضیح دادم وقتي که  آن ها بیان کنم. برایش
داخل کالس مي شوند هر کس باید سرجاي خود 
ــیند و کتاب و دفتر خود را آماده کند تا من بیایم.  بنش
وظیفه ي نماینده  را هم مشخص کردم و گفتم اولین وظیفه 
ــت که حضور و غیاب کند و دانش آموزاني  و کارش این  اس
که نظم را رعایت نمي کنند اسامي شان را به من بدهد و حتي 
اسامي کساني را که نظم را رعایت مي کنند به من اعالم کند تا 
مورد تشویق قرار بگیرد و گفتم براي این کار و نیز براي انجام 
تکالیف 2 نمره  به نمره ي مستمرشان اضافه مي کنم. وقتي این 
عمل را در دو ماه متوالي تکرار کردم دانش آموزان متوجه شدند 
که نمي توانند هر کاري را که دوست دارند انجام بدهند بلکه 
ــده است.  براي هر کار آن ها پاداش و کیفري در نظر گرفته ش
ــد به طوري که وقتي خودم در  کم کم بي انضباطي کم رنگ ش
کالس حضور داشتم یا نداشتم دانش آموزان مرتب سرجایشان 
مي نشستند و تکالیفشان را انجام مي دادند تا من وارد کالس شوم. 
کم کم براي مدیر و معاون این سؤال  بیش آمد که چرا کالس هاي 
من نیازي به ساکت کردن ندارد و بچه ها خودبه خود کارهایشان 
را انجام مي دهند! وقتي قضیه را برایشان توضیح دادم آن ها خیلي 
شاد شدند و براي تجربه ي خوب ارزش قائل شدند و برگه ي 
تشویقي به من دادند و هر زماني هم که نیاز به مرخصي داشتم با 
من همکاري الزم را داشتند. ضمناً درصد قبولي من باال رفت. در 
بعضي از کالس ها تا صددرصد قبولي داشتم که به خاطر آن از 

اداره هم تشویقي دریافت نمودم. براي اولیاي مدرسه این نتیجه 
حاصل شد که واقعاً رفتار ناپسند دانش آموزان را مي توان اصالح 
کرد، بدون آن که نیازي به تنبیه یا حتي خواستن خانواده یا ارجاع 

به دفتر باشد. بعد از چند سال معاون مدرسه شدم.
در سمت معاونت از همان آغاز تصمیم گرفتم طرحي ارائه 
دهم که نظم و انضباط در کل مدرسه در حد عالي اجرا شود. 
به همین منظور »آیین نامه ي انضباطي« را مطالعه نمودم و از میان 
مطالب آن طرحي تهیه کردم. نخست یک دفتر انضباطي تهیه 
ــت نمودم. در  کردم و همه ي قوانین و مقررات را در آن یادداش
جلوي هر قسمت تاریخ و ماه انجام کارها را یادداشت نموده 
و سپس برگه هاي تخلف و تشویق در نظر گرفتم و هر برگ 
را اختصاص به یک دانش آموز دادم. سپس نکاتي را یادداشت 
نموده تصمیم گرفتم که در ابتداي امر، قوانین و مقررات مدرسه را 
براي دانش آموزان بیان کنم تا در طول سال جاي  اعتراض نباشد. 
به همین منظور در هفته ي اول سال تحصیلي با دانش آموزان 
گفت وگوهایي صمیمي و دوستانه برقرار کردم. از جمله، در سر 
صف بعد از سالم و احوال پرسي و تبریک سال تحصیلي جدید، 
از آن ها پرسیدم چه توقعي از مدیر و معاون و کادر دفتري دارید؟ 
دانش آموزان هر یک جوابي مي دادند، بیشتر آن ها مي گفتند ما 
ــت داریم از قوانین مقررات دبیرستان آگاهي پیدا کنیم،  دوس
دوست داریم با احترام و محبت با ما رفتار شود، شما بین رفتار 
خوب و رفتار بد ارزش قائل شوید و نیز اظهار داشتند که خوب 
است از طرف مدرسه تشویقمان نمایند. برایم مسلم شد که باید 
همان تجربه ي قبلي را که در تدریس داشتم در سمت معاونت 
هم اجرا کنم. پس در ابتدا دفتر انضباطي را که تهیه نموده بودم 
به دانش آموزان نشان دادم و به آن ها گفتم که همه ي نکات مثبت 
ــما در آن نوشته مي شود. این را هم  و منفي رفتار و اخالق ش
گفتم که در ابتداي امر با هر کس، اگر تخلفي بکند، خصوصي 
صحبت مي کنم و اگر آن تخلف تکرار شود در جمع کالس 
مطرح مي کنم و اگر بیشتر تکرار شد در سر صف یا در تابلوي 

اعالنات اعالم و از دانش آموزان تعهد گرفته مي شود و...
ــوزان ارتباط برقرار کردم.  بدین ترتیب با تک تک دانش آم
ــادآوري مي کردم. از  ــدا مي کردم و نکات الزم را ی آن ها را ص
دانش آموزان خوب تشکر مي کردم و از دانش آموزان متخلف 
توضیح مي خواستم و یادداشت مي نمودم و براي هر نکته ي منفي 
0/5 نمره کم مي کردم. با این شیوه و پس از حدود سه ماه کم کم 
رفتار ناپسند آن ها اصالح شد، به طوري که تا حدود 95 درصد 
انضباط در مدرسه برقرار گردید. بدیهي است که دبیران و دیگر 
همکاران از این عمل رضایت داشتند چه، مشکالت آن  ها هم در 
انجام وظایفشان کم تر شده بود. خوشبختانه از معلمان هم کمک 
گرفتم. از آن ها هم خواستم که براي خود دفتر انضباطي تهیه 
نمایند و نکات مهم را یادداشت نمایند و در پایان هر ماه آن را به 
من بدهند و من در آخر هر ترم با مراجعه به دفتر انضباطي خود 

و همکاران نمره ي انضباط بچه ها را مي دادم.

حاصل کار 
حاصل این تجربه ام را در این جمله مي آورم که: »تا زماني که 
معلم و مدیر و معاون و کادر دفتري با هم همدل و همزبان 
نباشند نمي توانند هیچ کاري انجام دهند، چون یک دست 
صدا ندارد.« در خاتمه از همکاران خوبم که در امر تدریس و در 

سمت معاونت همکاري نموده اند تشکر مي کنم.

* معاون هنرستان حاج قاسم عاشوري، علي آباد کتول. 
استان گلستان

مریم مّلحي*

یک 
دست 
صدا 
ندارد
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کیومرث سلطانی/ طاهره حسینی قمی/ زهره ترازی/ جواد آقا محمدی و عطااهلل عبیدی. دیواندره/ محمد فصیحی دستجردی.
اصفهان/ صدیقه جاللی. تهران/ علی عرباني دانا. تهران/ پروین مقدم سلیمی. تهران/ حمزه بویری چراغ زاده.ایذه/ ماندانا صدرزاده. تهران/ 
حمید صدری. شهرضا/ علی پورعلیرضا توتکله. رشت/ محمود نصاری. شاهین شهر/ منیره علی محمدی. اردبیل/ زهرا سوخکیان.
شیراز/ ربابه نوع پرست و محمود حقانی. تهران/ حسین زارع محمدآبادی.جرقویه اصفهان/ کریم عباسی اول. مرند/ یوسف رسولی. 
تبریز/ جواد آقا محمدی/ حسن علی گرمابی/ ناهید میرزایی/ مرتضی واعظی. زنجان/ سیدرضا کوالیی/ الهام ضیایی/ محمدگل صنم لو/ 
عصمت حسین زاده. مرودشت/ زینب کیانی. اهواز/مهدی رمضانی متین. قم/ثریا نیک نیا و سپیده محبی. دانشگاه شهید رجایی/ نادر 
سلیمانی. عجب شیر/ حسین صفری نژاد. رشت/سیده زهراهاشمی. ساری/ حسن اصالنی. اهواز/ علیرضا ذوالفقاری. تویسرکان/ مریم 
حسین پور. محمودآباد/ مهدی حزب اللهی. میامی/ بهزاد باقری. فالورجان اصفهان/حمیده شفیع پور. لردگان/ مصطفی شریف خلیفه 
سلطانی، مهین نادری، علی حمیده نژاد، بختیار نصرآبادی. اصفهان/ لیال تقوی. تهران/ حسن کاظمی سهلوانی. پیربکران اصفهان/ طاهره 
حسنی. تهران/ کیومرث سلطانی ابهری. اراک/الهام ضیایی/ لیال تابش فر. یاسوج/ سیما شادلویی. تهران/ بهرام اسماعیلی. شیراز/ مجید 

درخشانی. دهشیر/ محمود محمدی. زنجان/ صدیقه مالئیان/ علی نوری. تهران/

نامه های رسیده



رکن دوم مدرسه

از آثار استاد 
مطهری 

خاشاك

واحد طول

کارشناس

پیشوای مذهبی یهود

شهري مذهبی

نوعی کود شیمیایی

خرگوش عرب

ارزشیابی 

جمع التهابجمع امتماشینی وارونه

خوردن

رودی در روسیه

موجودی خیالی

نور ماه

دار بی سر و ته

کارت��ن پاره ش��ده

ن  د س�����تا فر

رودی در فرانس��ه

انتها بی  س��پیدار 

جاذبه های 
گردشگری
یك منطقه

تیر پیکاندار

مارکی برخودرو

گ��ی��اه ب��خ��ورك

دوس��وره از  قرآن

رودی در کرم��ان

سنگواره

NU

آزاد

خاندان 

بیابانی در آفریقا
ازآثار محمد عوفی 
نویسنده ی ایرانی پناه گرفتن

بنا کردن

از میوه های مناطق حاره

فوت مغشوش

خبرگزاری دانشجویان

پناهگاه

شك وتردید

متحرك

هرگز عرب

تصدیق روسیزادگاه ابراهیم نبیاتاق درس

شش

زه کمان

سرح��د

پایتخت غنا

س�ال���ن

ن�����ت پ��ن��ج��م

اب���������������زار

ش����ب����ه ف��ل��ز

طنین نامرتب

شهری در فرانسه

سپیده دم

ک�����ال�����ب�����د

س��الح انفج��اری

ی�����ک�����ت�����ا

صوت شگفتی

مقبولیت عام

بابا خال��ق حی��در 

ازتركیبحروفشمارهدارجدولرمزجدول،كهنامیكشخصیتاست،بهدستمیآید.
بهپنجنفرازكسانیكهرمزصحیحراتاتاریخ88/10/30برایمجلهبفرستند،بهقیدقرعههدیهایدادهمیشود.

فیلسوف فرانسوی

مالزم

کشوري در شرق آسیا

از انواع مقیاس

از شهر های مهم امریکا

قی�������ر

ایالت��ی در امری��کا

قاعده

دو دست

از ماه های میالدی

طراح محمدعزیزی پور
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