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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

سي ویک سال از پیروزي انقالب اسالمی سپري شده است و اکنون، ما در دهه ي چهارم این رویداد بزرگ 
قرار داریم؛ رویدادي که به تعبیري آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم، پس از انقالب هاي بزرگ روسیه و چین 

و هند و کوبا و... بود، و البته انقالبي با صبغه اي اسالمي والهي و کاماًل متفاوت با دیگر انقالب هاي جهان.
کساني که معتقدند انقالب اسالمي ایران در اساس، یک انقالب فرهنگي بود، پر بیراه نگفته اند. صرف نظر از 
شخص امام خمیني)ره( که خود مردي الهي، مجتهدي بزرگ و مرجع تقلیدي برجسته بود، کافي است 
نگاهي به سایر چهره ها و کساني که از نظر فکري در راهبري این انقالب نقش داشتند بیفکنیم 
و از جمله مروري بر کارنامه ي فعالیت هاي متفکران مسلمان از سیدجمال الدین اسدآبادي 
تا سیدحسن مدرس و دکتر شریعتي و استاد مطهري و تأثیرآنها در شکل گیری 

انقالب اسالمی داشته باشیم تا صحت این اّدعا را بپذیریم.
ــالي  اگر اصطالح مبارزه ي نرم یا جنگ نرم را که چند س
است دررسانه هاو مجامع خارجي و داخلي مطرح شده 
ــالمي هم از  ــت بپذیریم باید گفت انقالب اس اس
جهتي، طي یک مبارزه ي نرم به پیروزي رسید. به 
عبارت دیگر مي توان گفت که انقالب اسالمي 
از دل تالش ها، مجاهدت ها و مبارزات 
ــري و فرهنگي  ــر عقیدتي، فک پي گی
ــن دهه افراد و گروه هایي اعم  چندی
از روحاني، فرهنگي، دانشگاهي، 
بازاري و... سردرآورد و پیروزي 
ــار یا  ــدار این اقش ــود را وام خ
ــه بر  ــو این ک ــت؛ گ گروه هاس
ــزي نیز که در  مبارزات قهرآمی
ــال ها رخ نمود  ــالل این س خ

نباید به کلي چشم پوشید.
ــي  توجه ــل  قاب ــش  بخ
ــران  ای ــردم  م ــارزات  مب از 
و  ــرکوبگر  س ــم  رژی ــه  علی
از  ــوي،  ــانده ي پهل دست نش
خالل مبارزات فرهنگي پي گیر 
و بي سروصدایي تحقق یافت 
ــه در آموزش وپرورش و از  ک
طریق معلمان جریان داشت. 

آموزش و پرورش
و مبارزه ی نرم
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ــوخته اي که عمدتاً پس از شهریور  معلمان باایمان و دل س
20 و پس از آن، کودتاي 28 مرداد و به ویژه پس از نهضت 
15 خرداد 42 با آگاهي و هشیاري برآمده از رشد تفکرات 
اسالمي، تالش نمودند تا علي رغم فضاي مسموم فرهنگي 
و امریکایي زده ي آن سال ها، نسل آینده را از طریق جلسات 
قرآن، نهج البالغه و اصول عقاید، اردوهاي تربیتي، اشاعه ي 
ــه اي دیگر  ــب و... به گون ــالت و کتب مناس مج
ــد و مخصوصاً در تحکیم  بارآورن

ــت که در این کار نقش و مسئولیت  ــتین دستگاهي اس نخس
بسیار خطیري را، به حسب وظیفه ي خود، باید به عهده گیرد. 
ــود، عواقب سوء و  و هر اندازه که در انجام این مهم تأخیر ش
ــتري را در آینده ي نزدیک بر نسل بالنده و  خسارت هاي بیش
ــت  جوان ما تحمیل خواهد کرد و در این صورت معلوم نیس
فردا و فرداها فرزندان ما در چه راه هایي گام برخواهند داشت.

ــلمي که امروزه در سطح  ــبختانه واقعیت تقریباً مس خوش
ــاهده است  جامعه، و از جمله در میان دانش آموزان قابل مش
ــالم، به باورهاي دیني و نگاه ایجابي نه  اعتقاد کلي آنان به اس
ــائل و  ــلبي به توانایي ملي یعني مردم ایران به مقابله با مس س
ــت. در عین  ــکالت و چالش هاي روبه رو و حل آن هاس مش
ــن واقعیت را نادیده بگیرد که در  حال، هیچ کس نمي تواند ای
ــل، هزاران هزار فروشنده ي کاالهاي فریبا و  مقابل همین نس
ــیده و آماده ي عرضه ي متاع  جّذاب مادي و معنوي صف کش
خود هستند. اما در چنین بازاري، با توجه به رشد و توسعه ي 
حیرت انگیز جهان ارتباطات الکترونیک. مرز و فرامرزي وجود 
ندارد. همه جا بازار است و همه جا رقابت، و این زمینه ای برای 
پیدایش همان جنگ نرم است؛ بدون مرز، بدون جبهه، بدون 
سالح، بدون خشونت و چه بسا هم، دلپذیر و اغواکننده؛ جنگي 
از سنخ فرهنگ در همه ي ابعاد آن و با اهدافي اغلب )در طرف 
ــال و آرزوها و تمنیّات آدمیان و نه  مقابل ما( ارضاکننده ي آم
لزوماً تعالي بخش و الهي و در عین حال از واژگاني چون علم، 

پیشرفت، آزادي حقوق بشر، همزیستي و... سود مي جوید.
ــان مي دهد که پیشگامان انقالب  باري، همه ي شواهد نش
ــد و در این میان  ــالمي در مخاطره اي بزرگ قرار گرفته ان اس
بسیار معدودند دستگاه هایي چون آموزش وپرورش که بتوان 
از آن چون اهرمي قوي براي مقابله در این جنگ نرم تمهیدي 
اندیشید؛ چه، این همان دستگاهي است که گفتیم، در سال هاي 
قبل از انقالب، رسالت خود را به خوبي ایفا کرد. آیا این بار هم 

خواهد توانست؟!
سردبیر

ــالمي آن ها بکوشند. سیّدرضا روزبه  اندیشه و عقیده ي اس
ــماره است، یکي  که عکس او زینت بخش روي جلد این ش
ــت که در این راه گام مي زدند. همچنین  از هزاران معلمي اس
مطلبي که در این شماره، در بخش بازخواني و تحت عنوان 
ــیار  »ادونتیس��ت هاي روز هفتم« نقل کرده ایم نمونه ي بس
کوچکي از این تالش و نیز بیانگر نگاه تیزبین امام خمیني)ره( 

در چگونگي مبارزه ي نرم با رژیم پهلوي در آن زمان است.
به هر حال، تالش ها سرانجام به ثمر نشست و ملت ایران 
ــل آن را در 22 بهمن 57 تحت رهبري امام خمیني)ره(  حاص
ــریفه  ي قرآن  دریافت کرد و آن گاه ایران مصداق این آیه ي ش
واقع شد که: اذا جاء نصراهلل والفتح  و رأیت الناس یدخلون 

في دین اهلل افواجاً...
ــت که پشتوانه ي مقاومت مردم ایران در جنگ  تردید نیس
هفت ساله  یا دفاع مقدس هم چیزي جز همان اعتقاد و ایمان 
رسوخ یافته در نسل انقالب نبود و خود حماسه اي شد که چه 

بسا تا قرن ها از آن یاد شود.
اینک اما بیش از سي سال از آن پیروزي بزرگ مي گذرد، در 
حالي که آموزش وپرورش با حجمي بسیار بزرگ تر در همه ي 
ابعاد خود، اعم از معلم و دانش آموز و مدرسه و کتاب و... و 
در جهاني متفاوت با جهاِن آن زمانـ  یعني دهه ي 50ـ  قرار 
دارد. نسلي که امروز در مدارس ما آموزش مي بیند و پرورانده 
مي شود، اگرچه نسلي از فرزندان و بلکه نوادگان همان نسلي  
هستند که انقالب کرده است اما خود انقالب را ندیده، بلکه 
ــت. در مقابل، آن نسل انقالب کرده،  ــنیده و یا خوانده اس ش
اگرچه جهاني تازه را مشترکاً با فرزندان و نوادگان خود تجربه 
مي کند، اما هرگز آن را آن چنان که کودکان و نوجوانان امروز 
مي بینند و درك مي کنند نمي بیند و درك نمي کند. و درست 
ــت که تفاوت نگاه بین دو نسل رخ مي دهد و  در همین جاس

چه بسا سوء تفاهم ها آغاز مي شود. 
ــل را لمس مي کند و دیگري خرطوم او را و  یکي پاي فی
سومي گوش او را و چهارمي... حال، کجاست شمعي که در 
ــالمي را  کف هر یک از اینان بگذاریم و حقیقت انقالب اس
آن چنان که بود و باید باشد به یکایکشان نشان دهیم؟ و چه 
کسي باید این کار را انجام دهد؟ بي تردید آموزش وپرورش 



4
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388

آقای هاش��می زاده،  رشد:   
از ش��ما تش��کر می کنیم که در 
تدارک این گفت وگوها با مجله ی 
رشد معلم همکاری کردید. لطفًا 
بفرمایید نخستین قدم برای تأسیس 
انجمن های علمی � آموزشی در 
اصفهان، از چه سالی برداشته شد 
و آیا اصوالً انجمن های معلمان در 
اصفهان سابقه ای دارند؟ فعالیت 
کلی انجمن ها در حال حاضر بر 

محور چیست؟
هاش��می زاده: انجمن های   
علمی ـ آموزشی اصفهان سابقه ی 
اسمی طوالنی دارند، اگرچه رسمًا 
ازسال1380 تشکیل شدند. قبل از 

ــیمی و ریاضی به طور خودجوش  آن انجمن های فیزیک و ش
تشکیل شده بود که سابقه شان به سال های دهه ی 40 برمی گردد. 
در آن سال ها، جمعی از دبیران که در دبیرستان های بزرگی مانند 
ادب، سعدی ، صائب، هاتف، حکیم سنایی بودند، به تشکیل 

انجمن هایی اقدام می کردند، منتها 
هیچ گاه کار آن ها رسمیت نیافت، 
ــوع خود و در ایجاد  اگرچه در ن
ــی مؤثر  فضای علمی ـ آموزش

بود.
ــای اصفهان،  ــا انجمن ه و ام
ــه زمینه  ــال حاضر، در س در ح
ــخنرانی  فعالیت می کنند: اول س
ــزاری  ــان، دوم برگ ــرای معلم ب
جلسات کارگاهی، هم اندیشی و 
بررسی کتاب های درسی، و سوم 
ــزاری دوره های ضمن  ــم برگ ه
ــخصاً از  خدمت معلمان که مش
آموزش وپرورش  سازمان  سوی 
در اختیار انجمن ها گذاشته شده 

است.
 در واقع این طور که ش��ما می فرمایی��د، آیا، از طرف 
سازمان آموزش وپرورش اصفهان، انجمن ها این قدر اعتبار 
و منزلت یافته اند که برگزاری دوره های ضمن خدمت را به 

اشاره
یك��ی از گام ه��اے مثبت��ی ك��ه از س��وی وزارت 
آموزش وپرورش، در س��ال های بعد از انقالب اسالمی 
برداشته شد، فراهم كردن زمینه ی تشكیل یا تأسیس 
گروه های آموزشی و نیز انجمن های علمی � آموزشی 
معلمان � در همه ی رشته ها � در سراسر كشور بود، با 
این هدف كلی كه معلمان بتوانند به طور نسبتاً آزاد 
و فارغ از قید و بندهای رایج اداری، گروه های علمی 
خاص خود را تشكیل دهند و در آن ها به طرح و حل 
و فصل مباحث و مسائل خود بپردازند تا بدین نحو 
فضای علمی و آموزشی در جامعه ی معلمی بسط و 
گس��ترش یابد. امروز در سراسر كشورده ها... انجمن 
علمی � آموزشی در استان های مختلف به ثبت رسیده 
و اتحادیه های کشوری پاره ای از آنها نیز تشكیل شده 
است. در جهت معرفی انجمن های علمی � آموزشی 
به همكاران عزیز، گفت وگوی این شماره را به صحبت 
با تنی چند از دست اندركاران و دبیران  این انجمن ها 
در  اس��تان اصفهان اختص��اص داده ایم. آقای علیرضا 
هاش��می زاده، كارشناس مس��ئول انجمن های علمی 
� آموزش��ی، آقای حیدرعلی جلیلی، مس��ئول انجمن 
دوره ی ابتدایی، خانم رضوان رشیدی دبیر انجمن زبان 
انگلیسی و آقای عباس دهكردی دبیر انجمن فیزیك 
در ای��ن گفت وگو ش��ركت دارند. الزم اس��ت اضافه 
كنیم كه در این گفت وگو از آقای جعفر شیخ االسالم، 
ازدبیران با سابقه ی شیمی اصفهان هم دعوت كردیم 
تا درباره ی انجمن ش��یمی با ایش��ان گفت وگو كنیم 
كه چون این گفت وگو طوالنی ش��د، تصمیم گرفتیم، 
گفته های ایشان را در شماره ی آینده، به طور مستقل 
از نظرتان بگذرانیم. بنابراین در ادامه توجه شما را به 

سایر گفت وگوها جلب می كنیم.

تالش جمعی،
توسعه ی علمی

ی در باب انجمن های علمی � آموزشی معلمان
وگوی

گفت 

و
گ 

و 
ت 

 
ف 

 
گ 
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آن ها محول کرده اند؟
ــت که در انجمن ها افراد  ــطه ی آن اس  بله. و این به واس
ــتری شرکت دارند. به این ها باید  با تجربه و پیش کسوت بیش
اضافه کنیم برگزاری گردش های علمی را که انجمن ها برگزار 
ــتان، بازدید از معادن را  ــِی اس می کنند. مثاًل انجمن زمین شناس
برنامه ریزی می کند، انجمن جغرافیا گردش های علمی مناسب با 
موضوع جغرافیا و... انجمن های دیگر هم همین طور. برگزاری 

همایش های کشوری هم در دستور کار انجمن ها هست.
 در استان اصفهان تاکنون چند انجمن علمی � آموزشی 

تشکیل شده است؟
 اوالً باید بگویم که انجمن های علمیـ  آموزشی اصفهان 
جزء انجمن های فعال و شاخص کشور به شمار می روند، ثانیًا 
ما حدود 17 انجمن داریم در رشته های: فیزیک، شیمی، ریاضی، 
زیست شناسی، زمین شناسی، ادبیات فارسی، معارف اسالمی، 
ــن، تربیت بدنی، هنر، آموزش  ــخ، جغرافیا، زبان، حرفه وف تاری

ابتدایی، علوم اجتماعی و اقتصاد، هنر، حرفه وفن.
 آیا فعالیت همه ی انجمن ها در همین ساختمان انجام 

می گیرد؟
 بله، خوشبختانه سازمان آموزش وپرورش این ساختمان 
را به طور مستقل در اختیار انجمن ها قرار داده است و انجمن ها، 
هم انتخابات خود را در اینجا انجام می دهند و هم کالس هایشان 
ــکیل می دهند. همان طور که می دانید، اعضای  را در اینجا تش
شورای اجرایی هر انجمن برای مدت دو سال انتخاب می شوند 

که هدایت برنامه ها را به عهده می گیرند.
 منابع مالی انجمن ها چیست و هزینه ها از کجا تأمین 

می شود؟
 در اساسنامه ی انجمن ها نحوه ی تأمین هزینه ها مشخص 
شده است؛ از جمله حق عضویت اعضاء، کمک از سوی مجامع 
عمومی و مردمی، بودجه ی تخصیص یافته از طرف وزارت خانه 
ــازمان های آموزش پرورش استان ها. البته،  و نیز کمک های س
ــنامه قید شده است که انجمن های علمیـ  آموزشی،  در اساس
ــتند و توصیه شده که انجمن ها  ــکل های »مردم نهاد« هس تش
ــازه دادند به طور  ــند و لذا اج به فکر تأمین منابع درآمدی باش
مستقل در پی کسب درآمد و یا دریافت کمک باشند. در واقع 
ــازمان غیردولتی به حساب آمده اند.  این ها نوعی ان.جی.اُ یا س
خوشبختانه در استان اصفهان هم از این جهت انجمن ها تقریبًا 
موفق بوده اند. ضمن این که در کار علمی ـ آموزشی خودشان 

هم توفیق داشته اند.
 ممکن است نمونه ای از این موفقیت ها را نام ببرید؟

 بله، مثالً انجمن علمیـ  آموزشی دوره ی ابتدایی، امسال 
ــرای مدارس غیردولتی، یا همان  برنامه ای برای تربیِت معلم ب
غیرانتفاعی سابق، ترتیب داد که به اجرا درآمد. می دانید که این 
نوع مدارس باید خودشان معلم خود را تأمین کنند و چون بعضًا 
کسانی را استخدام می کنند که ممکن است تخصص و تجربه ی 
ــی الزم را نداشته باشند، شدیداً نیازمند آموزش دادن به  آموزش
این معلمان هستند. این بود که امسال انجمن علمی ـ آموزشی 
ابتدایی، یک برنامه ی 128 ساعته را برای آموزش معلمان مدارس 
غیردولتی اجرا کرد که خیلی هم مورد استقبال واقع شد. یکی از 

این دوره ها هم اکنون در همین ساختمان در حال اجراست.
از دیگر انجمن های موفق ما انجمن زبان است که با برگزاری 

ی در باب انجمن های علمی � آموزشی معلمان
وگوی

گفت 

ــوزش زبان برای دبیران و خانواده های فرهنگِی  کالس های آم
ــال، خدمت می کند، همچنین انجمن اقتصاد و علوم  بزرگ س

اجتماعی، که با سازمان بورس همکاری داشته است.

انجمن علمی ـ آموزشی
دوره ی  ابتدایی 

گفت وگو با حیدرعلی جلیلی دبیر انجمن
 آقای جلیلی، جنابعالی دبیر انجمن علمی � آموزشی 
معلم��ان دوره ی ابتدایی در اس��تان اصفهان هس��تید، برای 
خوانندگان مجله ی رشد معلم جالب است که می بینند انجمن 
شما � آن طور که قباًل آقای هاشمی زاده اشاره کردند � این 
گونه فعال اس��ت. لطفاً خودتان بفرمایید که انجمن علمی 
آموزشی ابتدایی چه سالی تشکیل شد و اعضای آن چگونه 

انتخاب می شوند؟
ــال 1381 انجمن علمیـ   ــتین بار در س ــا برای نخس  م
ــی خودمان را تشکیل دادیم. در آن زمان من کارشناس  آموزش
مسئول آموزش ابتدایی در اداره ی کل آموزش و دفتر اصفهان 
بودم که به ما ابالغ شد این کار را انجام بدهیم. بنابراین گروهی 
30 نفره از آموزگاران ابتدایی و مدرسان مراکز تربیت معلم را به 
عنوان هیئت مؤسس دعوت کردیم که آمدند و طبق اساس نامه، 

انجمن های 
اصفهان، در حال 

حاضر، در سه زمینه 
فعالیت می كنند: 

اول سخنرانی 
برای معلمان، 

دوم برگزاری 
جلسات كارگاهی، 

هم اندیشی و بررسی 
كتاب های درسی، 

و سوم هم برگزاری 
دوره های ضمن 

خدمت معلمان

اده
یز

شم
ها

ضا
لیر
ع
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از میان خودشان یک گروه 10 نفره را به عنوان شورای اجرایی 
انتخاب کردند و کار شروع شد. در آن دوره، آقای حجازیـ  که 
حاال مدرس تربیت معلم هستندـ  به عنوان دبیر انجمن انتخاب 
شدند و پس از چهار سال من دبیر شدم که هنوز هم هستم و 

داریم کار را ادامه می دهیم.
 فعالیت های عمومی شما در انجمن چیست؟

ــد، یکی از  ــمی زاده هم گفتن ــور که آقای هاش  همان ط
فعالیت های ما برگزاری کالس آموزشی، و به اصطالح تربیت 

ــت. همچنین برنامه های گردش علمی  معلم، برای معلمان اس
و باستان شناسی، برای آموزگاران، مثاًل بازدید از مسجد جامع 
اصفهان و... با هدف گردشگری علمی و افزایش بینش معلمان؛ 
همین طور اردوهای علمی تحقیقی داریم؛ مثل بازدید از سدها.
برگزاری  کالس های کارآموزی برای معلمان مدارس غیردولتی 

از کارهای دیگرمان است.
ــه در دوره های ما آموزش می بینند تا یک  ضمناً هر کس ک
سال مجاز است از امکانات موجود در این مرکز، مثل کتابخانه 

و رایانه و... استفاده کند.
 انجمن شما در حال حاضر چند عضو دارد؟

 حدود 1500 نفر عضو ثابت داریم که ثبت نام کرده اند و 
حق عضویت می پردازند. هر سال 2400 تومان. تقریباً به همین 
تعداد هم عضو آزاد داریم؛ یعنی کسانی که رسماً عضو نیستند 

ولی در برنامه های ما شرکت می کنند.
ما یک سلسله سخنرانی هم داریم که حدوداً هر بیست روز 
ــعی می کنیم از سخنران  های توانا و  یک بار برگزارمی شود. س
متخصص در یک موضوع دعوت کنیم و خوشبختانه معلمان 

هم استقبال می کنند.
ــخنرانی درباره ی آموزش ابتدایی  مثاًل چندی پیش، یک س
داشتیم که خانم دکتر حقانی سخنران آن بودند و عنوان سخنرانی 
ــتیم درباره ی  ــخنران دیگری داش هم »آموزش ابتدایی« بود. س
ــائل  ــائل حقوقی دانش آموز که نکته هایی را درباره ی مس مس
حقوقی دانش آموزان بیان کردند که واقعاً مطالب تازه ای داشت. 
سخنرانی دیگری هم داشتیم،که از آقای شعاعیـ  از مدرسان با 
سابقه و صاحب نظر مراکز تربیت معلم استان ـ دعوت کردیم 
ــت  که درباره ی »کودکان بیش فعال« صحبت کردند. خوب اس
اشاره کنم که در سال های اخیر کودکان بیش فعال در کالس های 
ــک کالس ما، 6 نفر  ــال در ی ــده اند. مثاًل پارس ابتدایی زیاد ش
دانش آموز بیش فعاِل شناخته شده وجود داشت؛ و متأسفانه در 
جاهایی می آیند و با دادن قرص هایی به این بچه ها، آن ها را آرام 
می کنند که بعید است کار درستی باشد. سخنرانی آقای شعاعی 
ــود که چگونه ما به طریق »رفتار درمانی«، و نه به  در این باره ب
ــیله ی قرص، این بچه ها را کنترل کنیم و امیدواریم از این  وس
ــکل  طریق توجه معلمان و خانواده ها حل علمی این را به مش

مهم جلب کنیم.
 آیا ش��ما در انجم��ن، راجع به برنامه های درس��ی و 

نشریهیانجمنعلمیآموزشیدبیرانریاضینشریهیانجمنعلمیآموزشیدبیرانشیمینشریهیانجمنعلمیآموزشیدبیرانفیزیک

لی
جلی

ی
رعل

حید

 در سال های 
اخیر كودكان 
بیش فعال در 
كالس های 
ابتدایی زیاد 
شده اند. مثاًل 
پارسال در یك 
كالس ما، 6 
نفر دانش آموز 
بیش فعاِل شناخته 
شده وجود 
داشت؛ و متأسفانه 
در جاهایی 
می آیند و با دادن 
قرص هایی به این 
بچه ها، آن ها را 
آرام می كنند كه 
بعید است كار 
درستی باشد
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کتاب های درسی هم بحث و گفت و گو دارید.
 طبعاً چنین بحث هایی هم داریم و پیش می آید که معلمان 
مسائل و مشکالت خودشان را در زمینه ی برنامه درسی بیاورند 

در انجمن مطرح کنند.
 آیا در انجمن شما مجله ی »رشد آموزش ابتدایی« هم 
مورد مطالعه و اس��تفاده قرار می گیرد؟ آی��ا همکاران از آن 

راضی هستند؟
ــالوه بر این، من  ــت. ع ــه، و مجله ی خوبی هم هس  بل
ــد دانش آموزی را هر وقت می آید دقیقًا  خودم مجله های رش
می خوانم و نوشته های  آنها را حاّلجی و به اصطالح تجزیه و 
تحلیل می کنم و آن ها را با بچه ها کار می کنم. این مجله ها )رشد 
کودك، نوآموز و دانش آموز( بسیار مفیدند. باید از تهیه کنندگان 
ــویق کرده اند؛ البته  ــکر کنیم. یکی دوبار هم ما را تش آن ها تش
ــویق مان کرده اند که مجله ها را زیاد خرید ه ایم! اما یک نفر  تش
ــی چگونه از مجله ها  ــؤال نکرده که از نظر محتوای تاکنون س
استفاده می کنید!! منظورم این است که باید به کارکرد کیفی این 

مجالت بیشتر توجه شود.
 انتظار شما از وزارت خانه در مورد انجمن ها چیست؟

ــت که ما خیلی کارها می توانیم در این   واقعیت این اس
ــوزه انجام دهیم ولی بودجه ی کافی نداریم. با این که انجمن   ح
ــا، با توجه به زیاد بودن اعضا، به اصطالح وضع مالی بهتری  م
ــا این حال این بودجه کفاف کارهای  از دیگر انجمن ها دارد، ب
بزرگ تر را به ما نمی دهد. پس انتظارمان این است که انجمن ها 

از نظر مالی پشتیبانی شوند.
 آق��ای جلیلی لطف��اً مختصری هم راجع به س��ابقه ی 

فعالیت های شغلی و آموزشی خودتان بفرمایید.
 من اهل اسفه ی شهرضا هستم و 45 سال سابقه ی خدمت 
دارم. البته بازنشسته هستم. آموزگاری را با تدریس روزمزد، یا 
حق التدریس، در مدارس کوهپایه در 40 کیلومتری شرق اصفهان 
ــروع کردم. 5 سال آموزگار و دبیر بودم، 3 سال هم رئیس  ـ ش
ــال هم کارشناس مسئول  آموزش و پرورش آن جا. بعداً 17 س

آموزش ابتدایی در سازمان آموزش و پرورش اصفهان بودم.

انجمن علمی ـ آموزشی 
زبان خارجه

 گفت وگو با خانم رضوان رشیدی دبیر انجمن
 آیا انجمن علمی � آموزش زبان خاص زبان انگلیسی 
است یا به زبان های خارجی دیگر مثل فرانسه و آلمانی هم 

می پردازد؟
ــی. زبان های خارجه جز انگلیسی،   نه، فقط زبان انگلیس
ــی دبیران  ــود. حت ــه ای تدریس نمی ش ــاًل در هیچ مدرس عم
رشته های دیگر هم، مثاًل رشته های فرانسه و آلمانی، اگر باشند، 
زبان انگلیسی تدریس می کنند. گذشته ازاین، از رشته های دیگر 
هم کسانی هستند که انگلیسی تدریس می کنند و ما همه را در 
این انجمن  علمی ـ آموزشی تحت عنوان انجمن دبیران زبان 

انگلیسی آورده ایم.
 انجمن زبان از چه س��الی شروع به کار کرد و آیا قبل 
از آن هم انجمن هایی در اصفهان بوده است؟ در حال حاضر 

چند نفر عضو انجمن هستند.
 ما از اواخر سال 84، و عماًل از فروردین 85 کار خود را 
به طور رسمی شروع کردیم. قبل از آن، انجمن به این نام نبود و 
تشکلی هم آن طور که در مورد رشته های شیمی و فیزیک بوده؛ 

در میان دبیران زبان نبوده است.
ــیصد نفر عضو داریم و چون  ــا در حال حاضر بیش از س م
خودشان داوطلبانه عضو می شوند بدیهی است که عمدتاً فّعال 

و عالقمند هستند.
 احس��اس شما درباره ی انجمن های علمی � آموزشی 

به طور کلی،و در مورد انجمن  زبان به خصوص چیست؟
 تا قبل از تشکیل انجمن ها جای تشکل هایی به این صورت 
واقعاً خالی بود و از این جهت، وقتی تشکیل انجمن ها ابالغ شد 
واقعاً این نیاز و زمینه ی آن وجود داشت. من معتقدم باید دبیران 
ــه این گونه انجمن ها جذب و به آن ها کمک کرد تا بتوانند  را ب
نیازهای خود را در زمینه ی آموزش، پژوهش و... تأمین کنند، نه 
این که منتظر باشند تا سیستم برایشان تصمیم بگیرد. همان طور 
که ما در کالس هایمان به بچه ها می گوییم منتظر امتحان نباشند 
و خودشان »خودارزیابی« کنند، معلمان هم باید خودشان قدم 

بردارند و به این جهت بروند و در پی رفع نیازهایشان برآیند.
 فعالیت عمده ی انجمن شما چیست؟

 ما عمدتاً روی آموزش کار می کنیم. برگزاری کالس ها، 
کارگاه و دوره های آموزشی.

 برای دبیران؟
ــری کالس های تخصصی   اول برای دبیران، که یک س
می گذاریم که هم در قالب کالس های ضمن خدمت و هم در 
قالب کالس های آزاد برگزار می  شود. در مورد کالس های ضمن 
ــازمان آموزش وپرورش استان گواهی می دهد و در  خدمت، س
مورد کالس های آزاد خود انجمن گواهی صادر می کند. این در 

همان طور كه ما 
در كالس هایمان 

به بچه ها 
می گوییم منتظر 

امتحان نباشند 
و خودشان 

»خودارزیابی« 
كنند، معلمان هم 

باید خودشان 
قدم بردارند و به 
این جهت بروند 

و در پی رفع 
نیازهایشان برآیند

دی
رشی

ن
ضوا

ر
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مورد خاص دبیران زبان است که شامل کالس های مختلف اعم 
از آموزش زبان، آموزش روش های تدریس و... می شود. اما در 
مورد دبیران رشته های دیگر هم که عالقه مند به آموزش زبان اند 
ــفر، کار با اینترنت، ترجمه، مکالمه و... خواندن متون  برای س

تخصصی در یک رشته و... کالس هایی برگزار می کنیم.
 آیا ش��ما ب��رای دانش آم��وزان ه��م کالس هایی دایر 

می کنید؟
 نه، اصوالً کار ما کار دانش آموزی نیست. ما هدفمان تنها 
دبیران و بزرگ ساالن است. تنها به رفع نیاز دبیران رشته ی زبان 

و رشته های غیرزبان می پردازیم.
 آیا شما و همکارانتان در انجمن هیچ گاه راجع به مباحث 
مه��م آموزش زبان، مثاًل این که چرا آم��وزش زبان در ایران 
به طور کلی ضعیف اس��ت و دانش آموزان به آن عالقه نشان 
نمی دهند و این که راه حلی برای مشکل پیشنهاد کنید، بحث 

و گفت وگو دارید؟
 ببینید، این مشکلی است که سال های سال است وجود 
دارد. ریشه یابی شده، راه حل ها هم داده شد، حتی قبل از تشکیل 
ــی هم این بحث ها شده بود، ولی  انجمن های علمی  ـ آموزش
کسی نبوده و نیست که به این پیشنهادها و راه حل ها توجه کند.

 آیا ش��ما مجل��ه ی خاص زبان هم در انجمن منتش��ر 
می کنید؟ مثل مجله ی گهر در شیمی یا فرایند در فیزیک؟

 نه، چون »مجله ی رشد زبان« هست ما از همان استفاده 
می کنیم. سیاست ما نیست که مجله ای موازی آن منتشر کنیم. و 
این تنها مجله ی موجود در رشته ی زبان است. اصوالً هیچ کار 

موازی دیگری هم انجام نمی دهیم.

 منبع درآمد انجمن شما چیست؟
 درآمد چندانی ندارد. ولی از حق عضویت اعضا و نیز 
شهریه ی کالس هایی که تشکیل می دهیم و کمک های سازمان 

استان، مجموعاً هزینه های خود را تأمین می کنیم.
 از شما تشکر می کنیم.

انجمن علمی آموزشی 
فیزیك

گفت وگو با دبیر انجمن، آقای عباس دهكردی
 جناب دهکردی، به نظر می رس��د رشته ی فیزیک از 
رشته هایی است که سابقه ی خوبی را از نظر فعالیت  جمعی 
دبی��ران اصفهان، در کارنامه ی خود دارد. لطفاً در ش��روع 
گفت وگو برای خوانندگان مجله ی رشد معلم، از این سابقه 

بگویید.
ــال  ــای علمی معلمان فیزیک به س ــاس فعالیت ه  اس
ــه نفر از دبیران اصفهان در  ــال، س 1339 برمی گردد. در آن س
سه رشته ی فیزیک، شیمی و طبیعی )زیست شناسی امروز( به 
تهران دعوت شدند برای تشکیل انجمن  معلمان علوم تجربی 
ــکیل شد و هنوز هم  ــوری تش که در تهران و به صورت کش
جزوات یا مجالت آن هست. از این سه نفر، دبیر فیزیک که 
آقای حسین مصاحبی بودند و چند سال پیش، پس از نزدیک 
به 50 سال خدمت بازنشسته شدند. انجمن را در اصفهان هم 
تشکیل دادند و کار ادامه یافت. جلسات دبیران فیزیک، روزهای 
ــتان ادب، که خود آقای مصاحبی بعداً رئیس  جمعه، در دبیرس
ــد. در دهه  ی چهل دبیرانی مانند آقای  آن شدند، تشکیل می ش
جواد عریضی، آقای اسداهلل ذکری و آقای باقی که هر سه نفر 
ــده اند در این رشته خیلی فعال بودند. بعد از انقالب  مرحوم ش
این حرکت تشدید شد و برای اولین بارانجمن در مرکز تحقیقات 
ــد، به کار خود  ــیس ش معلمانـ  که آن هم بعد از انقالب تأس
ــان هم ربطی به تهران و وزارت نداشت  ادامه داد و البته کارش
ــه در زمان وزرات دکتر  ــه خودجوش بود. این بود تا این ک بلک
محمدعلی نجفی فکر تأسیس انجمن های علمیـ  آموزشی برای 
ــته ها و در همه ی استان ها قوت گرفت و اساسنامه  همه ی رش
ــد. در اساسنامه ذکر شده  ــنامه ی تأسیس آن ها ابالغ ش و بخش
ــازمان های آموزش وپرورش استان ملزم هستند به  است که س
ــع، انجمن ها بازوی توانایی  ــن انجمن ها کمک کنند. در واق ای
برای خود آموزش وپرورش اند. چون در مواردی مانند آموزش 
معلمان، بررسی کتاب های درسی، تشکیل گردهمایی ها، شرکت  
یا اعزام به همایش    های علمی در سطح کشور و... کارآیی خوبی 
دارند. در اصفهان هم از همان وقت که بخشنامه و دستورالعمل 
ابالغ شد، هیئت های مؤسس برای رشته های مختلف از جمله 
ــد  و انجمن ها تشکیل شدند. البته  رشته ی فیزیک تشکیل ش
اساسنامه بعداً مورد تجدیدنظر قرار گرفت. به هر حال انجمن 
علمیـ  آموزشی فیزیک اصفهان یکی از اولین انجمن هایی بود 

که از تهران گواهی تشکیل خود را گرفت.
 تا آن جا که می دانیم رشته ی فیزیک یکی از رشته هایی 
است که اتحادیه ی کشوری نیز تشکیل داده است؟ در این باره 

هم توضیح بفرمایید.

دي
كر
ده
س

عبا
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ــی فیزیک  ــداد انجمن های علمی ـ آموزش  وقتی که تع
ــتان های کشور به 14 انجمن رسید، اصفهان همت کرد و با  اس
کمک سایر انجمن هایک اتحادیه تأسیس کردکه مشروح تشکیل 

آن در مجله ی فرایند آمده است.
 از مجل��ه ی فرایند صحبت کردی��د. این مجله قبل از 
این که اساساً صحبتی از تشکیل انجمن ها پیش بیاید شروع 

به انتشار کرد. دلیل آن چه بود؟
ــن فیزیک، به خاطر وجود آن چند نفر دبیر که   اوالً انجم
ــان، ذکری و عریضی و  ــان را گفتم، یعنی مرحوم آقای اسامی ش
باقی، پایدار شد و دبیران بعدی هم کار آن ها را ادامه دادند و در 
ادامه انجمن علمیـ  آموزشی فیزیک را رسماً تشکیل دادند. اما 
مجله ی فرایند، همان طور که گفتید، پیش از آن منتشر می شد و 
اکنون به مدت 12 سال است که انتشارش ادامه دارد. از وقتی هم 
که انجمن تشکیل شد ما آن را به عنوان نشریه ی انجمن استان 
اصفهان منتشر می کنیم و آخرین شماره ی آن )شماره ی 44( در 

تابستان 88 انتشار یافته است. 
 جناب دهکردی، شما عوامل موفقیت انجمن  خودتان و 

دیگر انجمن ها را در استان، در چه می بینید؟
 یکی از مهم ترین عوامل، توجه و حمایت جدی مسئوالن 
ــتان از گروه های  ــازمان آموزش وپرورش اس سابق و الحق س
علمی و از جمله انجمن هاست. از جمله این که همین ساختمان 
را که ما در آن جا هستیم در اختیار انجمن ها قرار داده اند و واقعًا 
با دید بسیار بازی به انجمن هاـ  در همه ی رشته هاـ  نگاه کردند. 
ــات خود را به طور مرتب در این محل تشکیل  انجمن ها جلس
می دهند. و چند انجمن هم، مثل انجمن فیزیک، انجمن شیمی 
ــر می کنند.  و انجمن ریاضی، مجالت مخصوص خود را منتش
ضمناً در تهران هم، یکی از کسانی که در اوایل تشکیل انجمن ها 
توجه خاصی به آن ها داشت، خانم دکتر عفت عباسیـ  معاون 
اسبق ارتقای نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش بود که از 
جمله، کنفرانس آموزش فیزیک کشور را که تا آن زمان توسط 
دانشگاهیان برگزار می شد، به حوزه ی آموزش وپرورش آورد و 
از آن پس انجمن های علمیـ  آموزشی فیزیکـ  یعنی دبیرانـ  
مسئول اجرای آن شدند که بسیار بهتر و پربارتر از قبل اجرا و 

ــد که وزرای علوم و  اولین نمونه اش هم در اصفهان برگزار ش
آموزش وپرورش در آن شرکت کردند. متأسفانه چند سال است 
ــده و امیدواریم این طور نباشد و ما  که توجه به انجمن ها کم ش
ــئوالن امر باشیم. همان طور که گفتم  شاهد حمایت مجدد مس
این انجمن ها در درجه ی اول می توانند بازوهای قوی و مطمئنی 
ــته ی توجه  ــند. بنابراین شایس برای خود آموزش وپرورش باش

جدی هستند. 
 تعداد اعض��ای انجمن فیزی��ک در اصفهان چند نفر 

است؟
ــود. برای 600   ما مجله ی فرایند را هربار که چاپ می ش
ــترك ثابت دارد و این خودش  ــتیم، یعنی 600 مش نفر می فرس

نشان دهنده ی تعداد تقریبی اعضای انجمن می تواند باشد.
ــن ما درصدد بوده در اصفهان  ضمناً اضافه می کنم که انجم
برای دانش آموزان »خانه ی فیزیک« هم تأسیس کند. همان طور 
که می دانید ما »خانه ی ریاضیات« را در سال جهانی ریاضیات  
در اصفهان تأسیس کردیم و در سال جهانی فیزیک هم مقدمات 
ــات اولیه اش با  ــد که جلس ــیس خانه ی فیزیک فراهم ش تأس
حمایت استاندار وقت و معاون ایشان برگزار شد ولی متأسفانه 
به دلیل تغییر مسئوالن، کار متوقف گردید. حاال البته قرار است 
با پی گیری های انجمن فیزیک و موافقت شهردار اصفهان بخشی 
از خانه ی علوم اصفهان به خانه ی فیزیک اختصاص می یابد که 

خانه ی ریاضیات هم همان جاست. 
 و اتحادیه؟

 ما اتحادیه ی فعالی داریم. در این اتحادیه انجمن های 28 
استان عضو هستند. دبیر آن برای دو دوره ی اسفندیار معتمدی 
ــئولیت را به عهده داشتم و  بودند و دو دوره ی بعد هم من مس
حاال هم خانم معصومه شاهسواریـ  از دبیران فیزیک زنجان 
ــئول اتحادیه اند. مرکز اتحادیه در محل »مرکز آموزش و  ـ مس
توسعه ی منابع انسانی استاد احمد آرام« در تهران است و اعضای 
شورای اجرایی هم برای بار سوم در بهار امسال انتخاب شدند.

اتحادیه یک سایت هم دارد که مسئولیت آن با انجمن فیزیک 
 www.ISPStechers.com :اصفهان است به نشانی

متأسفانه چند سال 
است كه توجه به 

انجمن ها كم شده و 
امیدواریم این طور 

نباشد و ما شاهد 
حمایت مجدد 

مسئوالن امر باشیم. 
همان طور كه گفتم 

این انجمن ها در 
درجه ی اول می توانند 

بازوهای قوی و 
مطمئنی برای خود 

آموزش وپرورش باشند

انجمن ما درصدد 
بوده در اصفهان 

برای دانش آموزان 
»خانه ی فیزیك« 
هم تأسیس كند. 

همان طور كه 
می دانید ما »خانه ی 

ریاضیات« را در سال 
جهانی ریاضیات  

در اصفهان تأسیس 
كردیم و در سال 

جهانی فیزیك هم 
مقدمات تأسیس 

خانه ی فیزیك فراهم 
شد
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ش ر ا گ ز

مقدمه
ـ  اعم از رشدهاي دانش آموزي و  فکر استفاده از مجالت رشد 
ـ به عنوان متن کمک درسي و آموزشي براي دانش آموزان  غیر آن 
و یا حتي به عنوان متن آموزش هاي ضمن خدمت براي معلمان، 
فکري است که همواره در میان کارشناسان، مدیران و معلمان مطرح 
بوده و هست، گو این که هنوز به مثابه ي یک روش پایدار و مستمر 

پذیرفته نشده است.
در سفر استاني مجالت رشد که در بهار گذشته به استان سمنان 
انجام دادیم، هنگامي که افراد براي رفتن به شهرها و نواحي تابعه 
انتخاب شدند، بازدید از میامي، سهم نگارنده )سردبیر مجله( و آقاي 
حبیب یوسف زاده سردبیر مجله رشد نوجوان شد. بنابراین به اتفاق 
راهي میامي شدیم تا با حضور در جمع همکاران معلم و دانش آموز 
از کم و کیف توزیع و خوانده شدن مجالت در آن ناحیه آگاه شویم. 

اما نخست بدانیم میامي کجاست و چه جایگاهي 
در جغرافیاي استان سمنان دارد.

ــت کوچک که  ــهري اس میامي ش
ــت بر کنار جاده ي اسفالته ي  درس

ـ مشهد و در 65 کیلومتري  تهران 
بعد از شاهرود واقع شده است. 
از آنچه در کتاب ها درباره ي 
میامي نوشته اند و به شهادت 
آثار متروك و بعضاً مخروبه اي 
ــتان وجود  که در این شهرس
دارد برمي آید که این ناحیه از 

خراسان، که امروز شهرستاني 
است آرام با مردماني با ایمان و 

سر به کار خویش، حوادث بسیاري 
از سر گذرانده است. از مشاهیر قدیم 

این ناحیه باید از ابن یمین فریومدي، شاعر 
عصر سربداران، نام برد که مزارش در فرومد باقي 

است، و شما هم در شماره ي قبل این مجله، مقاله اي درباره ي 
او خواندید. در کتاب »نگاهي به میامي« به قلم یکي از معلمان میامي 
ــدي، آمده است که ابن یمین در ماجراي یکي از  به نام محمد اس
جنگ هاي سربداران اسیر شد و دیوانش به یغما رفت و هنگامي 
که مرد او را بر روي سجاده ي نمازش یافتند در حالي که این دو 

بیت در کنارش بود.
منگر که دل ابن یمین پرخون شد

بنگر که از این جهان فاني چون شد
مصحف به کف و چشم به ره روي به دوست

با پیک اجل خنده زنان بیرون شد

یکي از چهره هاي معاصر میامي نیز شهید سید محمد کاظم 
موسوي است که شخصیتي فرهنگي، روحاني و با سواد بود و در 
سال هاي قبل از انقالب با شادروان رضا روزبه همکاري داشت و 

به اتفاق کتاب »عربي آسان« را نوشته بودند.
موسوي معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

آموزشي بود که در ماجراي انفجار هفتم تیر به شهادت رسید.
در میامي چند دیدار با جمعي از مدیران مدارس، بازدیدی از 
دومدرسه ودیداری  از دبیرخانه ي مجالت رشد داشتیم. و آنچه 

مدنظر این گزارش است دیدار اخیر است.
ــال پیش در شهر میامي  ــتیم که از دو س ما از قبل مي دانس
واحدي به نام »دبیرخانه ي مجالت رشد استان سمنان« تأسیس 
شده است با این هدف که گامي در تقویت و تعمیق خواندن 
مجالت رشد عمومي بزرگسال )معلم، مدیریت مدرسه، 
تکنولوژي آموزشي، آموزش ابتدایي، آموزش 
ــردا( بردارد.  ــه ي ف راهنمایي و مدرس
ــؤال هایي از  ــیوه ي طرح س و به ش
ــال آن  ــب مجالت و ارس مطال
ــان، از طریق به  ــراي معلم ب
اطالعات  فناوري  کارگیري 
موبایل  ــت،  اینترن )رایانه، 
را  الزم  ــخ هاي  پاس و...( 
ــا  ــت ب ــرد و در نهای بگی
ــي،  امتیازده و  ــح  تصحی
ــوزش ضمن  ــه نوعي آم ب
خدمِت از راه دور را برگزار 
ــد. در میامي از این واحد  نمای
که اتاقي ساده و بي تشریفات بود 
ــر و مقدار کمي  ــز یک کامپیوت و ج
ــایل اداري در آن نبود بازدید کردیم،  وس
ــه صورت دیجیتال  ــع چون کار عمدتاً ب در واق
ــت که در چنین واحدي  صورت مي گیرد نباید هم انتظار داش
ــدیم و این ویژگي  ــکیالت و وسایل زیادي روبه رو ش با تش
فناوري اطالعات و ارتباطات است. مسئول دبیرخانه مجالت 
رشد در میامي که انجام این کار را در سراسر استان سمنان به 
ــده دارد. آقاي مهدي حزب الهي یکي از دبیران عالقمند و  عه
سخت کوش میامي است که از آغاز تأسیس دبیرخانه تا امروز 

این کار را به نحو احسن انجام داده است.
ــمت هایي از  ــما را به قس ــه گزارش توجه ش ــک در ادام این

شیوه  نامه ي دبیرخانه ي مجالت شد جلب مي کنیم.

مجالت رشد
 و ارتقاي آموزش معلمان و دانش آموز

سبزینه ي باغ دلگش��ایي آري ی��ي آري   یین��ه ي ش��هر باصفا آ
آري زائر رضایي  ره  خاک  اي شهر فرح بخش میامي خوش باش  

محمد اسدي

مهدیحزباللهی



11
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388

ــــــــــان طــــــــــرح ــــــــــخــــــــــاطــــــــــب م
ــد درنظر بود  ــنهاد ش در طرح اولیه ای که برای این کار پیش
ــوزان هم معلمان دوره های مختلف تحصیلی،  تا هم دانش آم
ــند. اما به عنوان شروع، در سال تحصیلی  مخاطب طرح باش
ــه ی دوره های  ــط برای معلمان )در کلی ــاری، این طرح فق ج
ــدارس و کارکنان اداری آموزش و  تحصیلی( کادر اجرایی م

پرورش شهرستان ها و مناطق استان به اجرا درخواهد آمد.
ــــــرح ــــــــــــــــــرای ط ـــــــــوه ی اج ـــــــــی ش

همان طور که بیان شد، این طرح در نخستین سال، معلمان 
)اعم از آموزگاران و دبیران( و کادر اجرایی مدارس و کارکنان 
ــت.  اداری آموزش و پرورش را مخاطب خویش قرار داده اس

بدین منظور:
ــی، رشد معلم،  ــش مجله ی رشد تکنولوژی آموزش 1. ش
رشد مدیریت مدرسه، رشد آموزش راهنمایی تحصیلی، رشد 
ــد مدرسه فردا را انتخاب و سؤاالتی را  آموزش ابتدایی و رش

تحت عنوان مسابقه از این مجالت طرح می نماییم:
2. هر ماهه )ارسال سؤاالت آزمون مجالت رشد از نیمه ی 
دوم دی ماه 1387 خواهد بود( ده سؤال از هر یک از مجالت 
ــع گردیده طرح  ــماره ای که چاپ و توزی ــور و از هر ش مذک

می گردد.
3. سؤاالت طرح شده به صورت تستی، خواهد بود.

روش دریافت سؤاالت هر شماره
ــالگ دبیرخانه ی مجالت  ــؤاالت مربوط در وب هر ماهه س
 www.semina-roshd.blogfa.com ــانی ــه نش ــد ب رش

جهت رویت و استفاده ی همکاران قرار می گیرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــــــــــر: ت

روش ارسال پاسخ
ــود را تا تاریخ  ــخ های خ ـ همکاران محترم می توانند پاس
مشخص شده به یکی از، چهار روش زیر به دبیرخانه مجالت 

رشد ارسال نمایند.
1. پست: آدرس: میامی، اداره آموزش و پرورش، دبیرخانه ی 

مجالت رشد استان
2. ثبت: پاسخ در قسمت نظرات وبالگ:
www.semina-roshd.blogfa.com

3. ارسال به پست الکترونیک دبیرخانه:
bahman 8687@yahoo.com

ــماره ی 09369659332 با ذکر نام  4. ارسال پیامک به ش
مجله به اختصار و ثبت گزینه ها به صورت یک عدد ده رقمی 
از چپ به راست که هر رقم پاسخ مربوط به یک سؤال است( 

امکان پذیر است.
ــخ سؤاالت رشد مدیریت مدرسه  مثال:** فرض کنیم پاس

شماره 4 که حاوی 10 سؤال است به شرح زیر می باشد:
پاسخ 2:3 پاسخ 1:2   پاسخ 3:1 
پاسخ 3:6 پاسخ 2:5   پاسخ 4:4 
پاسخ 2:9 پاسخ 2:8   پاسخ 1:7 

پاسخ 4:10
ــال اگر برای مثال، همکاری به نام آقای رضا محمدی از  ح
سمنان بخواهد از طریق پیامک جواب را ارسال نمایند: برای 
نوشتن پاسخ سؤاالت مثال یاد شده کافیست که در پیام کوتاه 

عبارت زیر را به شماره همراه فوق ارسال نماید.
رضا محمدیـ  سمنانـ  مدیریت4: 3124231224 : )اعداد 
ــت نوشته شود(. همین عبارت را به  به ترتیب از چپ به راس

انگلیسی نیز می توان ارسال کرد:
 Reza mohammadi- semnan-:  3124231224

 modiriat 4
پس از دریافت پاسخ نامه ها، 10 درصد کسانی که حداقل به 
90% سؤاالت دو دوره آزمون پاسخ کاماًل صحیح داده باشند 
ــتان/  ــوی مدیریت/ رئیس محترم/ شهرس )به قید قرعه( از س

منطقه تقدیر خواهند شد.
ـ تشویق استانی:

ــرکت کنندگان به تفکیک  ــه 10 درصد از ش ــه قید قرع ـ ب
ــماره به90 درصد سؤاالت  شهرستان/ منطقه، که در چهار ش
پاسخ صحیح داده باشند از سوی ریاست محترم سازمان تقدیر 

خواهند شد.
ب( به ده درصد از شرکت کنندگان )به قید قرعه(، اشتراك 

مجالت رشد به صورت فصلی اهداء خواهد شد.
با آرزوی توفیقات الهی

شیوه نامه ی دبیرخانه ی مجالت رشد استان سمنان
... بر آن شدیم تا به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان و دبیران استان، از منابعی استفاده كنیم 
كه اوالً دسترسی به آن آسان تر باشد ثانیاً روزآمد و در راستای كار دبیران و معلمان عزیر باشد كه با این هدف 

»دبیرخانه ی مجالت رشد استان« را تأسیس و این فعالیت را آغاز كردیم.
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اشاره: مقایسه ی آراء 
دو  اندیش��ه های  و 
متفکر و صاحب نظر 
برجسته � البته اگر از 
نوع قیاس مع الفارق 
معم��والً   � نباش��د 
درس ه��ای ارزن��ده ای 
را به هم��راه دارد که از 
جهات متعدد قابل توجه 
اس��ت. از جمل��ه این ک��ه، 
موجب کاهش نگاه جزمی به 
اشیاء و امور می شود و به توسیع 
دیدگاه افراد می انجامد. این مقایسه 
هنگامی که در امر مهمی چون تعلیم و 
تربیت صورت گیرد ثمرات بیش��تری به بار 
م��ی آورد و موجب تأمل در آموزه ها و روش های 

آموزشی و تربیتی می گردد.
در مقاله ی حاضر دیدگاه دو متفکر متفاوت، در زمینه ی تربیت ، با 
هم مورد مقایسه قرار گرفته است. این دو یکی دانشمندی ایرانی، مسلمان 
و متعلق به عصر طالیی فرهنگ ایران اس��ت یعنی ابوعلی س��ینا )428-370ه�  .ق( و دیگری 
دانشمندی انگلیسی، مسیحی و متعلق به عصر جدید؛ جان الک )1704-1632م(. اولی فیلسوفی 

عقل گرا و دومی دانشمندی تجربه گرا. این مقاله در دو شماره از نظرتان می گذرد.رشد

از 
بوعلے سینا
 تا
جان الڪ

ت ا  ل  ا  ق  م 

مریم حسین پور
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ــه زندگی نامه ی  ــاره ای اجمالی، ب ــس از اش ــن مقاله پ در ای
بوعلی سینا و جان الك، ابتدا به مشابهت های دیدگاه های آنان در 
مسایل تربیتی اشاره می کنیم؛ از جمله: توجه به فضیلت، توجه به 
تفاوت های فردی، تعلیم و تربیت، عادت، خودشناسی، تقدم تزکیه 
بر تعلیم، شکل پذیرتر بودن ذهن کودکان نسبت به بزرگ ساالن، 
ــه به انتخاب معلمانی با ویژگی های اصلی برای آموزش و  توج
ــی به عنوان آخرین راه حل ونیز توجه به هر  پرورش، تنبیه بدن
ــمانی و روانی در تعلیم و تربیت. سپس به تفاوت  دو بعد جس
دیدگاه های آن دو می پردازیم: توجه و عدم توجه به مراحل رشد 
و تربیت، توجه و عدم توجه به آموزش گروهی، تفاوت در دیدگاه 

تربیتی، تفاوت در برخی روش های آموزشی.
می توان گفت، با این که این دو فیلسوف، از دو فرهنگ مختلف 
و دو دوره ی زمانی برخاسته اند و به دو مکتب تربیتی مستقل از 
یکدیگر تعلق دارند، اما در نظریه های تربیتی آن دو، نقاط اشتراك 
ــه جای تأمل دارد. ضمن این که  ــود و این نکت زیادی دیده می ش
برخی از نظریات تربیتی آن ها، حتی با وجود گذشت قرن ها، هنوز 

هم مورد قبول صاحب نظران قرن حاضر است.
واژگان کلیدی: بوعلی سینا، جان الك، اصالت عقل، اصالت 

تجربه
ـــا ـــن ـــی ـــی س ـــل ـــوع ــــــامــــــه ی ب ــــــدگــــــی ن زن
شیخ ابوعلی حسین بن عبداهلل بن سینا، در دهکده ی خرمیثن 
بخارا چشم به جهان گشود. با استعداد کم نظیر و نبوغ خود، در 
ــر را آموخت و در منطق،  ــدت کوتاهی، بیش تر علوم آن عص م
ــرآمد عالمان عصرخویش شد. بوعلی در  ــفه، طب و ... س فلس
ــفه و تفکرات عقلی خویش، پیرو ارسطو و مکتب فارابی  فلس
ــاء« نامیده می شود )کاردان،  است و فلسفه ی وی »فلسفه ی مّش
1383، ص273(. ارسطو معتقد بود که به یاری عقل و استدالل، 
می توان به حقیقت دست یافت و ابن سینا نیز در فلسفه ی خود از 
همین روش پیروی می کرد. بوعلی اولین کسی است که در اسالم، 
کتاب جامع و منظمی در فلسفه، به نام شفا، نوشته است. شیخ 
الرئیس، عالوه بر فعالیت های فکری، چه تعقلی و چه تجربی، بر 
مسند سیاست و وزارت نیز تکیه زد و با وجود عمر نسبتاً کوتاه و 
اشتغاالت فراوان، میراث علمی عظیمی از خود به جای نهاد. وی 
ـ .ق چشم از جهان فروبست. تألیفاتش به 238  ــال 428 ه در س
عدد می رسد. اما دو کتاب بسیار مهم وی عبارت است از: قانون 
ــفه، منطق و علوم گوناگون دیگر)کاردان،  در طب، شفا در فلس

1383، ص 273(.
الک1 جـــــــــان  زنـــــــدگـــــــی نـــــــامـــــــه ی 
جان الك، فیلسوف، متفکر و مربی بزرگ قرن هفدهم انگلیس 
در سال 1632 م به دنیا آمد. خانواده ی الك، پیرو فرقه ی پیوریتن2 
بودند که با کلیسا به مخالفت برخاستند. تا سن چهارده سالگی، 
ــط پدرش صورت گرفت. سپس به  آموزش الك در خانه توس
مدرسه و در 20 سالگی به دانشگاه رفت و موفق به اخذ مدرك 
کارشناسی ارشد در رشته ی ادبیات وعلوم انسانی گردید و در سال 
1660، مدرس زبان یونانی، فن بیان )بالغت( و فلسفه ی اخالق 
در دانشگاه شد. سپس به مطالعه ی رشته ی پزشکی پرداخت، اما 

تحصیالت پزشکی را به پایان نرسانید.
این نظریه ی بسیار معروف که »ذهن انسان در بدو تولد چون 
لوحی سفید است«، توسط الك مطرح گردید. اندیشه ی الك، هم 

ــفه ی سیاسی تأثیر بسیار داشت و هم در دانش شناسی.  در فلس
ــه ی مردم ساالری3 و  ــفه ی سیاسی از پیروان اندیش وی در فلس
ــت و در دانش شناسی، از پیشروان نظریه ی  آزادی خواهی4 اس

تجربه گرایی )کاردان، 1383، ص197(.
به نظر برتراند راسل، جان الك، »خوش بخت ترین فیلسوف« 
ــیاری از معاصران او، عقاید فلسفی و سیاسی او را  بود، زیرا بس
کامالً درك و از آن استقبال کردند )نبی لو، 1387، ص9(. بخشی 
ــخص به نام لرد اشلی5،  از زندگانی او در خدمت و همراهی ش

کنِت شفتزبری6 که الك دوست و مشاور او بود، گذشت. فراز 
و نشیب زندگی سیاسی این لرد، در زندگی الك نیز مؤثر بود. 
بین سال های 1672 تا 1674 که اشلی صدراعظمی انگلیس 
را بر عهده داشت، الك به منبع قدرت سیاسی نزدیک بود 

و چندین منصب دولتی را عهده دار گردید.
هنگامی که با بازگشت سلطنت به خاندان استوارت، 
شفتزبری از قدرت سیاسی ساقط شد، الك از متابعت 
دولت سر بر تافت و به همراه شفتزبری به کشور هلند 
تبعید شد و تا انقالب 1688 انگلستان در  آن جا ماند 
و پس از آن به عنوان نماینده ی عالی سلطنتی انگلیس 
ــال 1700 با مزاجی  ــته شد. الك در س به کار گماش
رنجور، از خدمات دولتی کناره گرفت و چهار سال 

بعد در گذشت.
از آثار او می توان به این موارد اشاره کرد: حکومت 
مدنی، رساله ای در باب فهم انسانی، اندیشه هایی چند 
درباره ی آموزش وپرورش )نقیب زاده، 1385، ص114 

و گوتک، 1383، ص251(.
ــباهت های  ــی ش ــت به بررس اینک، نخس

ــینا و جان الك  ــدگاه تربیتی بوعلی س دو دی
ــان تفاوت  ــه بی ــپس ب ــم و س می پردازی

دیدگاه های آنان می پردازیم.
ـــــــا ـــــــت ه ـــــــاه ـــــــب ش
 توجه به فضیلت وعلی س��ینا 
ــت اهمیت خاصی قائل  برای فضیل
ــت و اصول فضایل را بر اساس  اس
ــه و ناطقه،  ــهویه، غضبی قوای ش
ــجاعت،  چهار خصلِت عفت، ش
حکمت و عدالت معرفی می کند. 
شیخ الرئیس، همانند فارابی فضیلت 
و ارزش اخالقی را حد وسط افراط 
و تفریط می داند و دو طرف افراط 
ــت و ضد ارزش  ــط را رذیل و تفری
می داند )کاردان و همکاران، 1383، 

ص275(.
اما ج��ان الک در تربیت معنوی از 

چهار جنبه سخن می گوید:
ـ هنر و شایستگی اخالقی یا فضیلت7  1

ـ ادب و آداب دانی10  ــی8 یا خرد9 3 ـ دانای 2
ـ یادگیری یا آموختن11 4

وی، سه جنبه ی نخست را از هدف های تربیت 
و مربوط به پرورش منش و مورد چهارم را در حکم 

وسیله می داند که مربوط به علم و دانش اوست. از این رو 
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فضیلت را نخستین هدفی می داندکه متضمن ریاضت کشی است 
و می تواند از رفتار هیجانی جلوگیری کرده ومانع وسوسه شود. او 
دستیابی به شایستگی و فضیلت اخالقی را هدفی می داند که همه ی 
جنبه های دیگر باید در راه آن به کار گرفته شوند و شرط دستیابی 
به آن مقصد، از سویی داشتن منش استوار و از سوی دیگر داشتن 
ــمه ی نیکی هاست، می باشد.  اعتقاد به خدا که آفریننده و سرچش
الك، فضیلت و تقوا را اولین و باالترین نعمتی می داند که باعث 
ارزش و اعتبار و محبوبیت انسان می شود و اعتقاد دارد بدون تقوا و 
فضیلت، انسان در این جهان روی سعادت را نخواهد دید )کاردان و 
همکاران، 1383، ص205 و گوتک، 1383، ص253، و نقیب زاده، 

1385، ص116(.
 توجه به تفاوت های فردی

 بوعلی سینا، رعایت تفاوت های فردی و هوشی و طبیعت و 
ذوق و سلیقه را در برنامه ریزی آموزشی اصل مهمی می دانست 

ــتی هنگام گزینش حرفه یا  و معتقد بود که مربی کودك بایس
دانشی خاص، طبیعت، ذوق، سلیقه و میزان هوش او را بیازماید 
ــرای فرد یا کودك  ــب را ب ــر این پایه، حرفه یا دانش مناس و ب

برگزیند )کاردان و همکاران، 1383، ص281(.
ــینا، عالیق و رغبت های دانش آموزان بسیار  از دیدگاه ابن س
ــیله ی معلم هدایت و  ــن عالیق باید به وس ــت؛ اما ای مهم اس
راهنمایی شود: »... مربی کودك باید بداند این گونه نیست که هر 
حرفه ای که کودك بخواهد برگزیند برایش امکان پذیر باشد و از 
عهده ی آن بر آید؛ بلکه باید حرفه ای را برگزیند که با طبیعت او 

مناسبت داشته باشد )بالغت، 1386، ص21(.
جان الک نیز معتقد است در تنظیم محتوای برنامه ی درسی، 
ــتعدادهای فطری و ویژگی  باید طبایع، عالیق، رغبت ها و اس
ــنی کودکان را به خوبی مطالعه و از طریق آزمایشات مکرر،  س
ــتعداد بچه ها را کشف کرد و نقص و کمبود هر کودکی را  اس
مورد مالحظه قرار داد؛ اما سعی در القای استعداد یا نبوغی که 
فرد فاقد آن است، تالشی بی حاصل است )کاردان و همکاران، 

1383، ص203(.

 تعلیم و تربیت و عادت
 بوعلی سینا همانند اغلب فیلسوفان و حکیمان اسالمی، تعلیم 
و تربیت را بر اساس شکل گیری عادت ها می دانست. البته منظور 
او، عادِت خود ساخته که به صورت ناخودآگاه و طبیعی شکل 
می گیرد، نیست، بلکه تشکیل عادت بر اساس معیارهای عقالنی و 
کامالً آگاهانه است. زیرا طرح حکمت عملی و به ویژه اخالق در 
آثار فالسفه، بدین معنی است که نباید انسان ها را رها گذاشت تا 
بر اساس اتفاق، عادت هایی را کسب کند؛ بلکه عادت پذیری باید 
بر اساس تعقل و طبق مقررات ویژه ای باشد )کاردان و همکاران، 

1383، ص280(.
ــت می گوید: »پرورش  ــتیابی به فضیل جان الک در مورد دس
عادات پرهیزگارانه، راه را برای زندگی تحت رهبری خود، هموار 

می کند« )گوتک، 1383، ص 253(.
به عقیده ی الك دستیابی به منشی استوار، همانند پایداری در 
برابر سختی های جسمانی، تنها بر پایه ی تمرین، یعنی خودداری 
در برابر هوس ها و حتی پذیرفتن درد و رنج، ممکن می گردد. او 
معتقد است، مانند تربیت اسپارتی، که کودك باید بیاموزد که نباید 
بخواهد به هر آن چه برای او خوشایند است، دست یابد؛ بلکه باید 
خواهان چیزهایی باشد که برای او مناسب و خوبند. بر این اساس، 
ــودك، باید بر اثر تکرار،  ــت این چگونگی در ک الك اعتقاد داش
ــوار  به صورت عادت در آید. زیرا به نیروی عادت، کارهای دش
آسان خواهد شد. تأثیر عادت، پیوسته و تأثیر خرد گاهگاهی است 
ــی می تواند در بزرگی از خرد پیروی کند که در کودکی،  و کس
اطاعت از بزرگ تران )پدر و مربی( را  آموخته و بدان عادت کرده 

باشد )نقیب زاده، 1385، ص117(.
 خودشناسی و تقدم تزکیه بر تعلیم

 به نظر بوعلی سینا نخستین چیزی که باید به تدبیر آن پرداخت 
خودشناسی، تدبیر، تربیت خویشتن، آگاهی بر حاالت و قوای 
نفس و همه ی زوایای خویشتن است که از اصول بنیادی می باشد؛ 
زیرا نزدیک ترین و واالترین چیز به انسان، خود اوست )کاردان و 

همکاران، 1383، ص281(.
ابن سینا سیاستمداران و حاکمان جامعه را به دلیل نقش مهم 
تربیتی آن ها عمیقاً به خودسازی و خودشناسی توصیه کرده است 

)کاردان و همکاران، 1383، ص281(.
ــه از تربیت معنوی، یادگیری را  جان الک در بیان چهار جنب
مرحله ای پس از سه مرحله ی معنوی قبل می دانست و معتقد بود 
که علم و دانش به پیشرفت تقوا و خردمندی افراد مستعد کمک 
ــانی که قبل از فراگیری دانش، به پرورش  می کند؛ اما برای کس
ــان خواهد  ــند، دانش بر حماقت ش روح خود اقدام نکرده باش
افزود و ممکن است به بی راهه روند )کاردان و همکاران، 1383، 

ص206(.
 شکل پذیرتر بودن ذهن کودک نسبت به بزرگ ساالن:

 بوعلی س��ینا به دلیل وجود زمینه های خیر و شر در انسان، 
همانند مسکویه، غزالی و خواجه نصیر، اعتقاد داشت کودك در 
آغاز به دلیل انس با طبیعت، بیشتر در معرض خطر عوامل سوء 
و شر و عادات ناپسند است و به دلیل استحکام اخالق ناپسند، 
اجتناب از آن، پس از کودکی، دشوار است )کاردان و همکاران، 

1383، ص279(.
ــی، دوران  ــا که دوران کودک ــت: از آن ج جان الک گفته اس
شکل پذیری است و از طرفی، هر عملی که آدمی انجام می دهد، 



15
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388

چه خوب و چه بد، از چگونگی تربیت او نشأت می گیرد، باید 
ــاز کودکی، عادات و  ــه کار برد و از همان آغ ــال جدیت را ب کم
خصلت های مطلوب را در کودکان ایجاد کرد )کاردان و همکاران، 

1383، ص200(.
 توجه به انتخاب معلمانی با ویژگی هایی خاص:

ــم و چگونگی  ــت نظری و اخالقی معل  ابن س��ینا به تربی
انتخاب او توجه خاصی داشت؛ زیرا بر این باور بود که معلم 
تنها اطالعات و مطالب را انتقال نمی دهد؛ بلکه الگویی برای 
دانش آموزان می شود. دانش آموزان، عادات، عقاید و ارزش های 
زیادی را از معلم می آموزند. ابن سینا گفته است: »معلم باید با 
استعداد و متدین باشد، در آموزش بچه ها مهارت داشته باشد، 
ــد، از حماقت و سادگی بسیار به  دور بوده  با وقار و آرام باش
ــد. خیلی جدی و بی نشاط نباشد؛  ــبک نداشته باش و رفتار س
ــد.«  ــته باش بلکه باید مهربان، فهیم، با فضیلت، تمیز و شایس
معلم همیشه باید اعتدال را رعایت کند؛ یعنی نه خود را چنان 
ــان دهد که طفل را یارای پرسش و صحبت نباشد  عبوس نش
و نه آن قدر مالیمت کند که کودك جسور شود و به بیانات او 
توجه نکند. معلم باید کودك را بشناسد و طبع و قریحه ی او 
را بیازماید تا بتواند در انتخاب هنر و پیشه، وی را کمک کند 
و وقتی هنری را فرا گرفت، باید او را به استفاده از آن ترغیب 
ــار می دارد:  ــینا اظه ــت، 1386، ص21(. بوعلی س کند )بالغ
ــته است که مربی کودك، عاقل، متدین و آگاه به تربیت  شایس
اخالقی بوده، در پرورش کودکان مهارت داشته باشند. انسان 
برای شناخت حاالت و روحیات خویش و در جست وجوی 
معایب خود، نیازمند به دوست و برادری خردمند و بامحبت 

است« )کاردان و همکاران، 1383، ص283(.
جان الک بیان داشت: اگر قرار باشد به بچه ها یاد داده شود 
که از هوا و هوس هایی که نزد عقل ناپسند است در گذرند و 
سر به فرمان عقل نهند، ناگزیر باید به طور دائم تحت نظر باشند؛ 
آن هم تحت نظر فردی عاقل و جهان دیده و به ویژه والدین؛ و 
ــت می آورند باید  ــتقالل به دس تا دوره ی بلوغ که آزادی و اس
ــد )کاردان و همکاران، 1383،  مطیع و فرمانبردار والدین باش

ص200(.
 هدف های عمده و اصلی برای آموزش وپرورش: 

بوعلی سینا اصالح و تهذیب عقل عملی را مقدمه ی سعادت 
ــد )کاردان و همکاران، 1383،  نهایی )کمال عقل نظری( می دان
ص274(. وی نخستین دانشمندی است که در ایران پس از اسالم، 
به آموزش وپرورش کودکان توجه داشته است.12 ابن سینا هدف 
تعلیم و تربیت را ایمان نیکو، تندرستی، سواد، هنر و آماده شدن 
ــه می دانست. در مورد آموختن سواد و قرآن می گفت:  برای پیش
ــدند و زبانش مستعد شد و آماده ی  »وقتی مفاصل بچه قوی ش
ــت و شنوایی اش دقیق شد، باید آموزش دادن قرآن  آموزش گش
ــروع کرد و حروف الفبا را به او آموزش داد«. آموزش  به او را ش
پیشه و شغل نیز از اهداف مهم تعلیم و تربیت سینوی )ابن سینایی( 
است. او تأکید می کرد: »وقتی که او )شاگرد( یادگیری قرآن را تمام 
ــرد و اصول و مبانی زبان را فرا گرفت، آن گاه باید دید که چه  ک
شغلی برای آینده اش مناسب است؛ لذا نوجوان را باید در آن مسیر 
هدایت کرد. اگر معلم یا ولی او، تحصیل ادبیات را برای او مناسب 
ــاله های منظوم، سخنرانی، بحث و  دید، باید پس از زبان، به رس
مراوده و موضوع های مشابه بپردازد، علم حساب را بیاموزد و یک 

دوره ی عملی مدیریت امور انسانی را آغاز نماید. خوش نویسی 
نیز باید مورد دقت قرار گیرد. اگر قصد انتخاب رشته ی دیگری را 
داشته باشد، باید او را در همان رشته راهنمایی کرد.« بوعلی  انواع 
ورزش ها و موسیقی را نیز برای حفظ تندرستی و سالمت بدن 
ضروری می دانست. او عقیده داشت که نوع ورزش و بازی باید 
با توجه به سن دانش آموز باشد. اخالقیات نیز در دیدگاه ابن سینا 
جایگاه ویژه ای داشت. بر این اساس، عادت دادن به اعمال نیک 
در دوره ی کودکی و نوجوانی، بسیار مهم بود. او در اخالقیات و 
فضایل بر اعتدال تأکید کرده است و الزمه ی حصول سعادت را 

فضایل اخالقی دانسته است )بالغت، 1386، ص21(.
ــاره ی آموزش وپرورش«13  ــاب »افکاری چند درب الک در کت
ــرورش باز  ــده را برای آموزش وپ ــار هدف عم )1693م(، چه

می شناسد:

ــت، فضیلت است که در مبحث شباهت ها به  هدف نخس
ــم و تربیت پرورش خرد  ــد. هدف دومِ تعلی آن پرداخته ش
ــان را قادر  ــعور ژرف و عملی که انس ــی آن ش ــت، یعن اس
ــا موفقیت اداره کند  ــازد تا امور و دارایی خویش را ب می س
ــد. هدف سوم شامل  ــانی دوراندیش باش ــائل انس و در مس
ــت که انسان را در انجام تکالیف  ُمبادی آداب بار آوردن اس
اجتماعی هدایت می کند. چهارمین هدف، یادگیری است که 
باالخص به اخالق و سیاست مربوط می شود و به جامعه ی 
ــخ می پردازد )گوتگ، 1383،  مدنی، حکومت، قانون و تاری

ص353(.
جان  الك همان کسی است که جمله ی عقل سالم در بدن سالم 
را ترویج کرد و سه نوع نیرومندی را از هدف های عمده و اصلی 

آموزش وپرورش برشمرد.
آن سه نیرومندی عبارت اند از:

1. نیرومندی بدن
2. نیرومندی اخالق

3. نیرومندی فکر یا عقل )پروند، 1385، ص220(.
ادامه دارد
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ـــه ـــل مـــســـئ طـــــــــــرح  و  مـــــقـــــدمـــــه 
انسان به عنوان موجودی اجتماعی و به اصطالح »مدنی الّطبع«، 
ــاعدت، تعاون، مشورت و به طور  ذاتاً عالقه مند به همکاری، مس
کلی مشارکت با دیگران است. بر همین اساس هر کس، آگاهانه 
و ناآگاهانه به منظور تأمین نیازهای خود، به ایجاد ارتباط، تعاون و 

همکاری با دیگران می پردازد.
دو نهاد اجتماعی هستند که به طور مستقیم در پرورش و رشد 
ــه  کودك تأثیر می گذارند این دو نهاد یکی خانه و دیگری مدرس
است. همکاری و مشارکت این دو نهاد شرط اصلی موفقیت  هر 
ــت. در واقع مشارکت خانه و مدرسه از لحاظ  نظام آموزشی اس
ــد فرزندان بسیار ضروری  فراهم آوردن زمینه های الزم برای رش
است. بسیار روشن است که در مدارسی که پدر و مادرها با اولیای 
ــکالت رفتاری  ــه کمتر ارتباط دارند، دانش آموزان از مش مدرس
بیشتری برخوردارند و برعکس؛ پس هر دو نهاد فوق، به ویژه نهاد 
خانواده، باید به اهمیت و ضرورت این ارتباط در تربیت صحیح 
فرزندان بیشتر آگاه شود و بکوشند تا وظیفه ی خود را به درستی 
انجام دهد. موریس ُدبس می گوید: »آرزوی همه ی ما این است که 
ــه به روی خانواده باز  درهای خانه به روی معلم و درهای مدرس
شود.« این سخن بدان معناست که خانواده و مدرسه، هیچ یک، به 

تنهایی از عهده ی تربیت فرزندان برنمی آیند.
ــارکت به  ــاخت این مش از جمله عواملی که می تواند زیرس
ــاب آید مهم تر از همه نقش مدیران، شورای دبیران، انجمن  حس
اولیا و مربیان، و شوراهای دانش آموزی است که در این مقاله از 
ــارکت نام می بریم و در این مقاله به  آن ها به عنوان کانون های مش

آن ها می پردازیم. 

نــــــــــــقــــــــــــش مـــــــــــــــدیـــــــــــــــران
ــردم در  ــارکت م ــب مش ــدارس در جل ــران م ــش مدی نق
ــت. به طوری که از میان  آموزش وپرورش بسیار تعیین کننده اس
انواع فعالیت های مدیران در زمینه هایی چون تنبیه و تشویق، امور 
ــی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و امور آموزش و  پرورش
ــاط با اولیای دانش آموزان فعالیت اخیر، یعنی ارتباط مدیر با  ارتب
اولیای دانش آموزان اهمیت بیشتری دارد. بنابراین انتخاب مدیران 
مدارس و آموزشگاه ها و به ویژه مدیران ادارات آموزش وپرورش از 
اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چه مدیران ادارات حلقه ی اتصال 
ــگاه ها  میان آموزش وپرورش با مردم و مدیران مدارس و آموزش

می باشند.
از آن جا که مدیریت به شیوه ی گذشته دیگر جواب گوی نیاز 

کان��ون ه���ای مشارکت
در م�����������درس�����ه

ه د  ی  س  ر  ت   ا  ل  ا  ق  م 

امروز نخواهد بود باید به طور جدی به سمت مدیریت های 
پویا و کارآمد حرکت کرد. تجربه نشان داده است که هر جا 
مدیری موفق و کارآمد هدایت و رهبری سازمان را برعهده 
ــرو بوده و بهره وری و اثربخشی آن  ــته آن سازمان پیش داش
چشمگیر است. بنابراین باید انتخاب مدیران براساس ضوابط 
ــد. اصالح نظام مدیریت و بهبود در  و شایسته ساالری باش
آموزش وپرورش نظام مدیریتی را ارتقاء بخشند تا با مشارکت 
همگان نظام تعلیم وتربیت از پیشرفت های قابل مالحظه ای 

برخوردار شود. 
ــارکتی در آموزش وپرورش را  اصالح نظام مدیریت مش

می توان در سه مرحله طبقه بندی کرد:
ــناخت الزم  ــتی با آگاهی و ش ــه ی اول بایس در مرحل
هدف های مدیریت را مشخص نمود و برای دستیابی به آن ها 

برنامه ریزی کرد.

موریس ُدبس 
می گوید: 
»آرزوی همه ی 
ما این است كه 
درهای خانه 
به روی معلم و 
درهای مدرسه به 
روی خانواده باز 
شود.« این سخن 
بدان معناست كه 
خانواده و مدرسه، 
هیچ یك، به 
تنهایی از عهده ی 
تربیت فرزندان 
برنمی آیند
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کان��ون ه���ای مشارکت
در م�����������درس�����ه

را  ــان  ــم ــل ــع م ــــــورای  ش تــشــكــیــل  از  ــــدف  ه
ــه كـــرد: ــاص ــد زیـــر خ ــن ــد ب ـــوان در چــن ـــی ت م
ــوزگاران،  ــورای آم ــورای معلمان )اعم از ش ــکیل ش 1. تش
دبیران، مدرسان و...( با توجه به این که معلمان از نزدیک مسائل 
تعلیم وتربیت را دنبال می کنند ضروری و نشانه ی اهمیت دادن به 
نظرات آنان و انعکاس آن ها در حل مسائل و مشکالت مدرسه 

است. 
2. هدف دیگر شورای دبیران معرفی و ترویج روش های برتر 
ـ یادگیری و کمک به ایجاد محیط مناسب و دارای کیفیت  یاددهی 

عالی برای آموزش بهتر دانش آموزان است.
ــی مدرسه و نظارت بر آن ها از  3. تصویب برنامه های آموزش
ــورای معلمان است. در این زمینه، باید توجه به  دیگر اهداف ش
مسائلی معطوف شود که معلمان آن ها را مهم تشخیص می دهد 
ــتگاه اداری؛ بنابراین اگر قرار است شورای  و نه فقط مدیر و دس
ــیله ی حیاتی و پراهمیت باشد معلمان باید در  معلمان یک وس

انتخاب دستور جلسات آن سهم اساسی داشته باشند.
ــات شورا بایستی در  اضافه می کنیم که محل برگزاری جلس
ــب که ظاهری مطبوع و آرام داشته و در عین حال  محیطی مناس
لوازم و وسایل موجود در آن متحرك و قابل جابه جا کردن باشد 
تشکیل گردد. در موقع برگزاری جلسات شورا باید میز و صندلی ها 
را طوری ترتیب داد تا تمام معلمان روبه روی یک دیگر نشسته و 

همدیگر را به خوبی ببینند.

ـــان ـــی ـــرب م و  اولــــــیــــــا  ــــجــــمــــن  ان  .3
از دیرباز خانواده به عنوان نخستین نهاد آموزشی و تربیتی برای 

فرزندان مورد توجه بوده و هنوز هم هست.
ــه و داشتن ارتباط با معلمان باعث  حضور والدین در مدرس
ایجاد فرصت هایی برای آموزش و مشاوره ی متقابل است که طی 
ــرف می توانند آگاهی و اطالعات کافی را در خصوص  آن دو ط
دانش آموز یا فرزند خود کسب نمایند و این یکی از متداول ترین و 
مؤثرترین روش ها برای جذب مشارکت والدین در امور مدرسه، 
توسعه ی انجمن اولیا و مربیان در مدارس است. به منظور جلب 
مشارکت فعال و گسترده ی اولیا مدیر آموزشگاه باید امکان حضور 
تمام معلمان را فراهم نماید و مطمئن شود که همه ی اعضا از هدف 

کلی جلسه برداشت مشترکی دارند.
برنامه ی جلسات اولیا نیز، اگر متناسب با نیازها و انتظارات آنان 

در مرحله ی دوم باید هدف ها را به وظایف و راهکارها تبدیل 
کرد.

و در مرحله ی سوم می بایست با انتخاب مدیرانی که روحیه ی 
قوی و توانایی الزم را از نظر مشارکت جویی و مشارکت پذیری 

داشته باشند، مدیریت را در بستر اجرایی خود قرارداد.

2.شــــــــــــــــــــــــــــــورای دبـــــــــیـــــــــران
ــورای دبیران است که  ــارکت در مدرسه ش دومین کانون مش
می تواند از جایگاه و از اهمیت باالیی برخوردار باشد، چه به هنگام 
ــکالتی در مدرسه شورای دبیران با اختیاراتی که به آن  وقوع مش
داده شده است می تواند مشکالت را حل کند. مشارکت معلمان 
در شوراهای آموزش وپرورش و شورای مدرسه زمینه ساز پویایی 

است.

صدیقه جاللی - داریوش سرعتی زاده*

اگر قرار است 
شورای معلمان 

یك وسیله ی 
حیاتی و پراهمیت 

باشد معلمان باید 
در انتخاب دستور 
جلسات آن سهم 

اساسی داشته 
باشند

در موقع برگزاری 
جلسات شورا باید 

میز و صندلی ها 
را طوری ترتیب 

داد تا تمام 
معلمان روبه روی 

یك دیگر نشسته 
و همدیگر را به 

خوبی ببینند
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که دارای تحصیالت، فرهنگ ها و نگرش های مختلف هستند 
تدوین و ارائه  شود، عاملی مهم در جلب مشارکت آنان خواهد 
بود. می توان این مشارکت را نوعی مشورت دانست که در قرآن 
ــورا و 159 آل عمران به پیامبر و مؤمنان  ــوره ش در آیات 38 س

یادآوری و بر آن تأکید شده است.
بنابراین پیشنهاد می شود:

1. در هر جلسه ی انجمن که برگزار می شود از تک تک والدین 
در مورد مشکالت و پیشرفت های فرزندانشان نظرخواهی شود 
و کلیّت نظرات گردآوری شده در جلسات بعدی انجمن مورد 

بررسی قرار گیرد. 
ــود، ضعف ها و  ــام فرزندان خ ــگام ثبت ن ــا هن 2. خانواده ه

قابلیت های او را مشخص کنند.
3. از سوی انجمن به مدارس امکان انتشار و فروش نشریات 
داخلی داده شود. در این نشریات به جای پرداختن به مسائل کلی، 
مشکالت خاص مدرسه عنوان شود. با دانش آموزان، خانواده ها و 
مربیان مصاحبه شود و دانش آموزان موفق و پدر و مادرهای فعال 

مورد تشویق قرار گیرند.
4. در هر مدرسه یک مشاور خانواده معرفی شود تا اولیا بتوانند 

مشکالت خود را با او در میان بگذارند.
5. تبادل نظر علمی، حرفه ای، فرهنگی و اجتماعی والدین با 
ــاغل اجتماعی به دانش آموزان می تواند بر  دبیران در معرفی مش

تقویت انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان بینجامد.
ــاور و  ــای آموزش خانواده به ویژه با حضور مش 6. کالس ه
معلمان به منظور ارتباط نزدیک تر مدرسه با والدین گسترش یابد و 

نسبت به تجهیز مراکز مشاوره اقدام شود.
7. مسئوالن انجمن های اولیا و مربیان زمینه ی ارتباط مستمر 

اولیا را با مربیان در سطح کشور فراهم آورند.
ــتمری در رسانه های گروهی خصوصاً در  8. برنامه های مس
رادیو و تلویزیون برای آگاه سازی والدین نسبت به مسائل فرزندان 

در نظر گرفته شود.
9. پدران و مادرانی که در ساخت و تجهیز مدارس همکاری 

می کنند به جامعه معرفی شوند.

ــــــــــوزی ــــــــــش آم ــــــــــــــــــــورای دان 4.ش
شورای دانش آموزی به منظور جلب و مشارکت دانش آموزان 
در امور گوناگون مدرسه، تقویت روحیه ی مسئولیت پذیری، و 
شرکت یکایک دانش آموزی در فرایند تصمیم سازی مدرسه، و 
ــارکت دادن دانش آموزان در امور مربوط به مسائل  به منظور مش
ــتقیم  آموزش وپرورش، انضباطی و ایجاد ارتباط صحیح و مس
ــه شورای دانش آموزان تشکیل  بین دانش آموزان و اولیاء مدرس

می شود.
الزمه ی وجود مشارکت پویا و پایدار در این زمینه، استفاده ی 
ــب از قابلیت های موجود در جمعیت دانش آموزی کشور  مناس
است که بالغ بر یک پنجم جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند. 

هدف های تفصیلی این شورا به شرح زیر هستند:
ــخصیت و کرامت دانش آموزان و تقویت  1. ارج نهادن به ش

خودباوری و اعتماد به نفس در آنان
2. استفاده از دیدگاه ها و نظرات دانش آموزان در امور گوناگون 

مدرسه
ــهیل در حسن اجرای برنامه های آموزشی، پرورشی و  3. تس

امور اجرایی مدرسه ها از طریق واگذاری مسئولیت به آنان.
ــای دینی، خصوصًا  ــق ارزش ها و باوره 4. تحکیم و تعمی

آموزه های سیاسی و اجتماعی آن بین دانش آموزان.
5. توسعه ی قدرت تصمیم سازی و بهبود نظام تصمیم گیری از 

طریق مشارکت دانش آموزی.
ــئولیت پذیری و تقویت  ــارکت جویی و مس ــن مش 6. تمری
روحیه ی انتقادپذیری و حسن سلوك و احترام متقابل و کسب 

مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود.
7. همکاری در تنظیم برنامه ی امتحانات داخلی مدرسه.

8. توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق 
مشارکت دانش آموزان.

9. همکاری در امور انتظامی و بهداشتی مدرسه.
شورای دانش آموزی در مدرسه ها عمدتاً نقش مشورتی دارد. 
ــورا می تواند، قبل از هر اقدامی  اما در زمینه امور اجرایی هم ش

هماهنگی الزم را با مدیر و مدرسه سایر مسئوالن به عمل آورد.

ـــــــــری  ـــــــــی ـــــــــه گ ـــــــــج ـــــــــی ـــــــــت ن
ــی در قوام دموکراسی در  ــارکت به عنوان عنصری اساس مش
ــت. مشارکت یک  عصر کنونی از جایگاه خاصی برخوردار اس
ــه در جوامع مختلف امروزی  ــت ک اصل محوری و بنیادین اس
ــت. شایسته است با  ــتاوردهای قابل مالحظه ای داشته اس دس
برنامه ریزی مدون و سیاست مقتضی به تحقق این مهم پرداخت 
شود تا با ایجاد بسترهای مناسب توسعه ی ملی تسریع شود. بدون 
شک توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نخواهد 
بود مگر با فراهم ساختن مشارکت فعاالنه و آگاهانه ی مردم که در 

آن به هدایت سرمایه های مادی و فکری پرداخته شود.
ــتانه بین اولیای دانش آموزان و  تقویت ارتباط نزدیک و دوس
مسئوالن مدارس از طریق تشکیل جلسات مردمی، تغییر ترکیب 
اعضای شورای آموزش وپرورش به طوری که نماینده ی معلمان و 
دانش آموز در ترکیب جدید جای داشته باشند، وقتی به نتیجه ی 
ــد که در کنار مدرسه، خانواده نیز قادر به ایفای  مطلوب می رس
نقش در مسئولیت های تربیتی و آموزشی به نحوه ی مطلوب و 
شایسته باشد و با ارائه ی طرح ها، پیشنهادها و راهکارهای مناسب 
برای بهبود و ارتقای کیفی برنامه ها و فعالیت های مدرسه قدم های 

عملی بردارد. 
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کار، ترجمه ی محمدعلی طوسی.
4. قاسمی پویا، اقبال؛ مفهوم و ابعاد مشارکت در قرآن کریم، 

فصلنامه ی فرهنگ مشارکت، سال هفتم، تابستان 1380.
5. ماکنالی، رضا؛ بررسی میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان 
در اداره ی امور مدرسه و عوامل مؤثر، پایان نامه ی فوق لیسانس، 

دانشگاه فردوسی مشهد، 1378.
* دبیران علوم اجتماعی منطقه 11 تهران

شورای 
دانش آموزی در 
مدرسه ها عمدتًا 
نقش مشورتی 
دارد. اما در زمینه 
امور اجرایی هم 
شورا می تواند، 
قبل از هر اقدامی 
هماهنگی الزم را 
با مدیر و مدرسه 
سایر مسئوالن به 
عمل آورد
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امتحان چیست؟ چه تعریفی از آن دارید؟ 
ــما  آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ تصور ش
از امتحان چگونه است؟ آیا تصویری مثبت 
ــدام گروه از  دارید یا تصویری منفی؟ به ک

دانش آموزان زیر تعلق دارید؟
ــی از شب   آیا در ایام امتحانات تا پاس
بیدار می مانید و با شتاب هرچه بیشتر مطالب 

درسی را حفظ می کنید؟
ــا در ایام امتحانات به مرور کردن   و ی
ــی و رفع اشکال می پردازید و  مطالب درس
ــب های امتحان هم حتی کمی زودتر از  ش
معمول شب های گذشته به خواب می روید؟
ــما، چه  از امتحان دارای  مهم نیست. ش
تصویری مثبت باشید و چه دارای تصویری 
منفی، چه به دانش آموزان دسته ی اول تعلق 
داشته باشید و چه به دسته ی دوم؛ خواسته ی 
ــت و آن کسب  ــما یک چیز اس همه ی ش
موفقیت در امتحان است. این مقاله در صدد 
است برای نیل به این خواست )یعنی کسب 
موفقیت در امتحان( راهکارهایی را ارائه دهد. 
این راهکارها را نمی توان صرفاً مطالعه کرد 
ــت آورد، بلکه باید در  ــت را به دس و موفقی
عمل و به طور مداوم و مستمر به کار گرفت. 
برای سهولت در مطالعه ی این راهکارها و 
به کارگیری آن ها؛ مراحل و گام هایی در نظر 
گرفته شده است: این مراحل و گام ها به شرح 

زیر است:
 قبل از امتحان؛ شامل 5 گام
 شب امتحان؛ شامل 3 گام
 صبح امتحان؛ شامل 5 گام

 جلسه ی امتحان؛ شامل 13 گام
 پس از امتحان؛ شامل 3 گام

ــرح و توصیف این مراحل و  اینک به ش
گام ها می پردازیم:

امـــــتـــــحـــــان از  قـــــبـــــل 
گام اول: خود را به جای معلم قرار دهید و 
برای خودتان سؤاالت امتحانی طرح کنید و 
به آن ها پاسخ دهید. سؤال را باید در چند نوع 
ساده، متوسط و مشکل از کتاب درسی انتخاب 
ــخ گویی دقیق به همین سؤاالت تا  کنید. پاس
حدود بسیار زیادی موفقیت شما را تضمین 
ــر بخواهید موفقیت خود را  خواهد کرد. اگ
بیشتر تضمین نمایید می توانید از دانش آموزان 
زرنگ و کوشای کالس بخواهید که آن ها نیز 
در این کار شما را یاری کنند و تعدادی سؤال 
طرح نمایند. نیاز به یادآوری نیست که معموالً 
ــانی که مطالب  دانش آموزان باهوش و یا کس
ــی را به خوبی مطالعه می کنند در  کتاب درس
برخورد با کتاب های 100 و یا 200 صفحه ای 
می گویند: به راحتی می توان همه ی این کتاب 
را در 10 و یا حداکثر 20 یا 30 صفحه خالصه 
کرد، و یا این که: این کتاب حداکثر 10 الی 15 
سؤال اساسی و جدی بیشتر ندارد. راه دیگری 
ــؤاالت  ــز وجود دارد. در صورت امکان س نی
امتحانی سال های گذشته را از طریق دوستان و 
آشنایان جمع آوری نمایید. ولی دقت کنید که 
این  کار نباید وقت زیادی را به خود اختصاص 
ــما را از مطالعه ی مطالب درسی  دهد زیرا ش

بازمی دارد.
گام دوم: گام دوم مطالعه ی عمیق و دقیق 
یک درس و ایجاد ارتباط ذهنی بین آن درس 
با سایر دروس است. اگر شما بتوانید مطالب 
ــی خود را عمیق و با دقت یاد بگیرید و  درس
مطالعه ی هر موضوعی را با واقعیات زندگی 
ارتباط دهید آن چه که خوانده اید برای همیشه 
در ذهنتان ثبت می شود و در حافظه تان باقی 

خواهد ماند.

اشاره
واژه ی امتحان از ریشه »محن« 
و هم خانواده  با »محنت« به 
معنای رنج و س��ختی است. 
پس امتحان یعنی كسی را به 
رنج انداختن؛ و بی جا نیست 
كه هر امتحانی هرچه س��اده 
برای ممَتَحن  باش��د معموالً 
ی��ا امتحان دهن��ده خال��ی از 
دغدغ��ه ی خاطر نیس��ت. در 
میان معلمان بسیارند كسانی 
ك��ه از این دغدغه ی خاطر در 
بچه ها � به وی��ژه از بچه های 
دبس��تانی و راهنمای��ی � كه 
آن ها را دچار تشویق می كند 
باخبرند و لذا با دانش آموزان 
خود همدلی و همراهی دارند. 
این معلمان معموالً دوس��ت 
دارند قبل از امتحان به بچه ها 
توصیه هایی داش��ته باشند و 
توجه آن ه��ا را به نكته هایی 
جلب كنند تا از »هول امتحان« 
در آن ها بكاهند �آنچه در این 
مقاله می خوانی��د گزینده ای 
از همین توصیه هاست و چه 
بسا به كار بستن آن ها بتواند 
بر تجربه ی قبلی شما در این 
زمینه بیفزاید. می افزاییم كه 
مخاط��ب اصلی این نوش��تار 
دانش آموزان اند؛ پس چاپ آن 
در این مجله بدین معناست كه 
شما می توانید واسطه ی انتقال 
این توصیه ها به دانش آموزان 

خود باشید. 

علیرضا سید آبادی*

ت ا  ل  ا  ق  م 
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گام سوم: سومین گام مرور کردن و به یاد آوردن خوانده های 
ــم هر درس و مرور  ــت. با یادگیری نکات اصلی و مه قبلی اس
دائمی آن ها می توانید همیشه خود را برای امتحان آماده نگه دارید. 
روش مناسب برای این کار  چنین است: ابتدا عنوان های اصلی و 
فرعی هر فصل کتاب را به یاد آورید و به این طریق میزان دقت و 
یادآوری خود را آزمایش کنید تا بعداً با دقت و تأکید بیشتری آن ها 
را بخوانید، بعد با جزئیات، هر قسمت از کتاب را برای خود بازگو 
نمایید. در وهله ی آخر همه ی قسمت هایی را که برای خود بازگو 

کرده اید، یک بار با سرعت بخوانید.
یکی دیگر از راه های مرور مطالب درسی بازنویسی آن هاست. 
اگر کسی نتواند معنی آن چه را که خوانده است. درك کند، قادر 
به نوشتن آن هم نخواهد بود. نوشتن مطالب یکی پس از دیگری 
ــود که حتی ترتیب آن ها را هم در ذهن خود ثبت  موجب می ش

کنید.
گام چهارم: وقت خود را به گونه ای تنظیم کنید که به اندازه ی 
کافی فرصت مطالعه،  استراحت و ورزش داشته باشید. مطالعه ی 
مستمر و پیگیر زمانی مفید است که در خالل آن به استراحت و 
ورزش هم بپردازید. انجام فعالیت های مناسب،  نظیر ورزش های 
آرام و پیاده روی می تواند شما را در سازماندهی مطالب فرا گرفته 
شده، یاری دهد. فعالیت های پرتحرك ورزشی، انرژی ها بالقوه و 

غیرمتحرك شما را به کارمی اندازد و ظرفیت شما را 
باال می برد و پس از یک استراحت مناسب متوجه 

ــد که بر سطح ظرفیت و توانایی  خواهید ش
ــده است و قادرید  ــما افزوده ش مطالعه ی ش
مدت بیشتری را صرف مطالعه کنید. بی شک 
ــوش نخواهید کرد که مطالعه ی بیش از  فرام
حد جز خستگی و مالل خاطر سودی برایتان 
به ارمغان نمی آورد و به عالوه رغبت شما را به 

مطالعه از بین می برد.
ــس از انجام هر  گام پنج��م: در حین و پ
ــؤال های امتحانی، مطالعه ی  کاری )طرح س
عمیق و دقیق و... حتی ورزش و استراحت( 
بی درنگ خود را تحسین و تشویق کنید. خود 
را در حین هر رفتار تقریباً درست تشویق کنید. 
بهتر است همین رفتاری را که انجام می دهید و 
یا به پایان رسانده اید بر روی برگه ای یادداشت 
کنید و یا آن را در قالب یک جمله اظهار کنید 
تا به این طریق احساس موفقیت را در خود 
ــعی کنید چند ثانیه درنگ  تقویت نمایید. س
نمایید تا موفقیت خود را به خوبی در سرتاپای 
وجودتان حس کنید. به خود یادآوری کنید که 
فرد پرتوانی هستید. خود را به ادامه ی این رفتار 
یا کار درست تشویق کنید، زیرا می خواهید 
ــاس خوب را نسبت به رفتار  دوباره آن احس

خود یا »خودتان« حس کنید.

ـــــــحـــــــان ـــــــت ــــــــــــب ام ش
ــی،  خانوادگ ــاجرات  مش از  اول:  گام 
رفت وآمدهای فراوان، حضور در مکان های 
شلوغ و پر سروصدا، دیدن یا شنیدن بیش از 

حد برنامه های رادیویی و تلویزیونی و هم چنین بازی های 
ــایر عواملی که موجب اتالف وقت، تشویش  رایانه ای و س

خاطر و حواس پرتی می گردند، پرهیز کنید.
ــا حتی کمی  ــب )و ی ــق معمول هر ش گام دوم:  مطاب
ــاط  ــادابی و نش ــتراحت کنید تا روز بعد با ش ــر( اس زودت
بیش تری در جلسه ی امتحان حضور یابید. سعی کنید شام 

مختصر و سبک میل کنید.
ــایل الزم و  گام س��وم: قبل از رفتن به رختخواب، وس
ضروری )کارت امتحانی، برگه ی امتحانی، خودکار، مداد، 

خط کش و...( را آاده سازید.

صـــــــــــبـــــــــــح امــــــــــتــــــــــحــــــــــان
گام اول: پس از بیداری و ادای نماز صبح نخوابید و به 

مطالعه ی مطالب خارج از موضوع امتحانی نپردازید.
ــی،  ــتن به مطالعه ی درس گام دوم: در صورت نیاز داش
ــعی کنید با  ــید. س ــته باش ــطحی به مطالب داش مروری س
ــازماندهی مطالب و  ــازی و س ــاده روی مختصر به بازس پی

یادآوری آن ها در ذهن مبادرت ورزید.
گام سوم: حتمًا صبحانه ی مناسب و مغّذی صرف کنید، 
ــب مغز شما در انجام فعالیت های الزم  بدون تغذیه ی مناس

)حل مسئله، یادآوری و...( 
دچار مشکل خواهد شد.

ــعی کنید زودتر از هر  گام چهارم: س
ــائلی  ــوید تا مس ــه خارج ش روز از خان
ــیله، ترافیک و مانند  ــل فقدان وس از قبی
این ها باعث دیر رسیدن شما به جلسه ی 

امتحان نگردد.
ــه  ک ــی  صورت در  پنج��م:  گام 
ــنیدن  ــه و ش ــور در محیط مدرس حض
گوناگون  اظهارات  و  حرف های مختلف 
موجب  درس،  ــون  پیرام ــوزان  دانش آم
اغتشاش فکری شما می گردد، بهتر است 
ــی های  ــاًل این موضوع را با همکالس قب
ــد و در روز  ــرح کنی ــتانه ط ــود دوس خ

امتحان از آن ها فاصله بگیرید.

ــــان ــــح ــــت ـــــه ی ام ـــــس ـــــل ج
کالس  در  ــان  امتح ــر  اگ اول:  گام 
ــود، بهتر است در  خودتان برگزار می ش
جای همیشگی خود در کالس بنشینید.

گام دوم: در روی صندلی و یا کنار آن 

فعالیت های مناسب،  
نظیر ورزش های آرام 
و پیاده روی می تواند 
شما را در سازماندهی 
مطالب فرا گرفته شده، 
یاری دهد. فعالیت های 
پرتحرك ورزشی، 
انرژی ها بالقوه و 
غیرمتحرك شما را به 
كارمی اندازد و ظرفیت 
شما را باال می برد و 
پس از یك استراحت 
مناسب متوجه خواهید 
شد كه بر سطح ظرفیت 
و توانایی مطالعه ی شما 
افزوده شده است
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جایی برای وسایل و لوازم التحریر خود 
پیدا کنید تا در طول امتحان راحت تر به 

آن ها دسترسی پیدا کنید.
ــی و  ــد نگران ــعی کنی گام س��وم: س
ــود راه ندهید.  ــراب بی مورد به خ اضط
ــش کامل در  ــه نفس و آرام ــا اعتماد ب ب
ــد. برای ایجاد  ــی خود قرار بگیری صندل
آرامش سعی کنید حالت نشسته با تکیه 
دادن راحتی برای خودتان انتخاب کنید.
ــید.  گام چه��ارم: نفس عمیقی بکش
ــه ای نگه دارید، و بعد به طور کامل  لحظ

و آرام بازدم کنید.
ــه  ــد هرگون ــعی کنی گام پنج��م: س
ــات و حالت  ــا از امتحان ــت نابج برداش
ناراحتی وبدبینی نسبت به دیگران، مثاًل 
ــم و مراقب، را از خود دور  مدیر و معل

کنید. 
ــل  ــه قب ــی ک گام شش��م: در صورت
و  ــتورات  دس ــان،  امتح ــروع  ش از 
راهنمایی هایی از سوی معلم و یامراقب 
ــود، به این دستورات  ــه داده می ش جلس

کاماًل گوش دهید.
ــؤاالت در  گام هفتم: پس از این که س
ــت بالفاصله و با  ــما قرار گرف اختیار ش
عجله شروع به نوشتن نکنید. ابتدا تمام 
ــریع مرور کنید،  ــؤاالت را یک بار س س

ــؤاالت ساده را بنویسید و سپس به سؤاالت  ابتدا جواب س
مشکل بپردازید.

ــتن جایی مناسب بر روی  گام هش��تم: در صورت داش
ــؤال مطالب  ــت در کنار هر س ــی، بهتر اس ــه ی امتحان برگ
ضروری و کلیدی را به صورت رمزی و تلگرافی یادداشت 

کنید.
گام نهم: برای رفع هرگونه خستگی، خصوصاً در چشم ها، 
ــت ها، گردن و یا شانه ها یتان کافی است اندکی به استراحت  دس

بپردازید.
ــخ ها با دقت عمل کنید و خود را  ــتن پاس گام دهم: در نوش
ــای معلم قرار دهید که می خواهد همین برگه ی امتحانی را  به ج

تصحیح کند.
غلط امالیی، خط ناخوانا و جمالت ناقص از جمله عواملی 
ــده در برگه ی  ــت که موجب می شود معلم مطالب درج ش اس
امتحانی شما را به دقت مطالعه نکند و به عالوه این تصور به او 
دست دهد که این برگه فاقد اطالعات مناسب و صحیح است و 
همین امر باعث خواهد شد که حتی جواب های دقیق و رسای 

شما، نمره ی کامل نگیرند.
گام یازدهم: همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص بهتر از هیچ 
است، اگر برحسب اتفاق به سؤالی برخورد کردید که درباره ی 
ــت بر روی  آن حضور ذهن ندارید و چیزی نمی دانید، بهتر اس
یک کاغذ پیش نویس هرچه درباره ی آن سؤال به ذهنتان می رسد 
یادداشت کنید. وقتی شروع به نوشتن می کنید، به تدریج بعضی از 

قسمت ها به یادتان خواهد آمد.

ــل برگه ی  ــل از تحوی گام دوازده��م: قب
ــرور کنید و  ــته های خود را م امتحانی، نوش
ــتن فراموش  چنان چه نکاتی را در حین نوش
ــؤاالتی را که به آن ها  کرده اید، کامل کنید و س
پاسخ مبهم و نامشخص داده اید بیشتر توضیح 

دهید.
گام سیزدهم: برای تحویل دادن ورقه عجله 
نداشته باشید و تا آن جا که می توانید درباره ی 

سؤاالت فکر کنید.

ـــــحـــــان ـــــت ام از  پـــــــــس 
گام اول: در صورتی که به سؤال های یک یا 
چند امتحان به نحوی که انتظار داشته باشید، به 
خوبی پاسخ ندادید، خاطر خود را پریشان نکنید، 
بلکه سعی کنید سایر امتحانات باقی مانده را به 

خوبی بگذرانید.
گام دوم: در صورت احساس عدم موفقیت در امتحان سعی 
کنید واقع بینانه به ارزیابی این عدم موفقیت بپردازید. قبل از همه 
بدانید دنیا به آخر نرسیده است. اگر کمی بهتر بیاندیشید متوجه 
خواهید شد که همه چیز در این عدم موفقیت شما خالصه نشده 
است. باید از این عدم موفقیت جزیی، برای رویارویی با مشکالت 

و سختی های آتیه ی زندگی، درس بیاموزید.
گام سوم: قبل از انداختن تقصیر به گردن دیگران )سخت بودن 
سؤاالت، کم بودن وقت و...( ضعف خود را بشناسید و در صدد 
رفع مشکالت برآیید و در پی برنامه ریزی صحیح و عملی باشید.

ــت در امتحان خود را  ــوز گرامی، در صورت موفقی دانش آم
تمجید و تشویق کنید و شیوه های قبلی را ادامه دهید. در صورت 
عدم موفقیت با استفاده از توانایی های خود سعی کنید در کارهای 
دیگر به موفقیت هایی نایل شوید. زیرا شکست برخالف موفقیت 
ــبب کم شدن انگیزه و نهایتاً موجب  به تدریج و به طور مداوم س

یأس و ناامیدی می شود.
در پژوهش های فراوانی که پیرامون زندگی نامه ی دانشمندان 
ــته نظیر ادیسون و آینشتاین  ــت، به چهره هایی برجس شده اس
برمی خوریم که در دوران تحصیل دارای نمرات مطلوب نبودند 
ــش های مداوم و پیگیر به پیشرفت های  ولی با تالش ها و کوش

خیره کننده ای دست یافتند.

زیرنویس
*دبیرریاضی،منطقهی9تهران

در صورت احساس عدم 
موفقیت در امتحان 
سعی كنید واقع بینانه 
به ارزیابی این عدم 
موفقیت بپردازید. قبل 
از همه بدانید دنیا به 
آخر نرسیده است
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یک بار از کارل الی1 ، اسطوره ی دنیای تبلیغات پرسیدم: آن 
ــت که فرد خالق را به خالقیت وا می دارد؟ جواب داد:  چیس
ــان خالق می خواهد همه چیز را بداند. می خواهد سر از  »انس
ــتان گرفته تا ریاضیات  کار هر چیزی در  بیاورد؛ از تاریخ باس
ــد و گل  آرایی تا مثاًل  ــای جدید تولی ــرن نوزدهم، روش ه ق

معامالت آتی فالن کمپانی.
ــت  فرد خالق هیچ وقت نمی داند که چه زمانی ممکن اس
ــوند تا منجر به  ــن ایده های فراگرفته اش کنار هم جمع ش ای
ــوند؛ شاید 6 دقیقه ی دیگر، شاید هم 6  یک ایده ی جدید ش
ــا زود اتفاقی خواهد  ــی او باور دارد که دیر ی ــال دیگر، ول س
افتاد. من کاماًل با این مطلب موافقم. دانش چیزی است که از 
ــاخته می شوند. با این حال دانش به  دل آن ایده های جدید س
ــدن فرد نمی شود. همه ی ما افرادی  تنهایی منجر به خالق ش
را می شناسیم که با وجود داشتن اطالعات بسیار، خالقیتی از 
ــروز نمی دهند. دانش آن ها فقط محدود به جمجمه ی  خود ب
آن هاست، چون آن ها در مورد آموخته هایشان با یک نگاه نو با 

روش جدید فکر نکرده اند.
ــت که  ــودن در آن اس ــدی در خالق ب ــه ی کلی نکت

ــته های خود چه می کنید یا چه کاری انجام  با دانس
می دهید. تفکر خالق مستلزم نگاهی است که شما 

ــدوکاو در ایده ها  ــت وجو و کن را وادار به جس
ــما را دچار  ــرده و آموخته ها و تجارب ش ک

تغییر و تحول کند.)دستکاری کند(
با داشتن چنین چشم اندازی راهکارهای 
متفاوتی را امتحان می کنید، اولی، دومی، 
بعدی و همین طور بعدی، اغلب به جایی 
نمی رسید. ایده های احمقانه، غیر عملی 
و به ظاهر مسخره ی شما پله هایی برای 
ترقی می سازد و شما را به سوی ایده های 
ــد. گاه گاه  عملی جدید رهنمون می کن
قواعد را زیر پا می گذارید و ایده هایی را 

در محیط های نامأنوس بیرونی جست وجو 
می کنید  به طور خالصه با به کار بستن یک 

اشاره: 
نوشته ای که می خوانید ترجمه  ی متنی است با عنوان 
what is creative Thinking  اث��ر لیندا جین برنارد. 
اص��ل و ترجمه ی مختصر این نوش��ته را خانم میترا 
محصلی جویباری � دبیر مدرس��ه ی راهنمایی یا سر 
وسطی کال � از قائم شهر برای مجله  فرستاده اند که در 
دفتر مجله بررسی و به طور کامل ترجمه شده است.  

رشد

تفکر خالق چیست؟

نگرش خالق می توانید هم امکانات و موقعیت های جدید و 
هم تغییر و تحول را براي خود به ارمغان آورید.

ـ یک نمونه ي خوب از کسي که این کار را انجام داده است 
گوتنبرگ2 است. آنچه گوتنبرگ انجام داد در واقع ترکیب دو 
ایده ي مجزایي بود که قبل از او به طور مستقل وجود داشت. 
ــکه بود و دیگري دستگاه آبگیري  یکي دستگاه ضرب زن س
ــکه آن بود که تصویري را از خود  انگور. کاربرد ضرب زن س

بر روي یک سطح کوچک، مانند سطح سکه طال، بر جا 
گذارد. عملکرد آبگیر انگور هم آن بود )و هنوز هم 

ــت( که نیرویي را بر یک سطح بزرگ وارد  هس
ــازد.  ــا آب را از انگورها خارج س مي کرد ت

ــي  ــک روز گوتنبرگ از روي سرخوش ی
ــود اگر  ــید: »چه مي ش از خودش پرس

دسته اي از این ضرب زن ها را بردارم 
و آن ها را زیر فشار دستگاه پرس 
ــرار دهم تا اثر خود را  آبگیري ق
ــه جا گذارند«  بر روي کاغذ ب
نتیجه ي حاصل از این ترکیب 
ــپ  ــاپ و »تای ــین چ ماش

متحرك« بود.
ــار  ــس هاپر تیمس »گری
نیروي دریایي مي خواست 
ــراي  ــه را ب ــي نانوثانی معن
ــران غیر  ــدادي از کارب تع
ــرح  ــه اي کامپیوتر ش حرف
ــه برابر یک  ــد« ]نانوثانی ده
میلیاردم ثانیه است و فاصله ي 

ــاعت  زماني بین تیک هاي س
ــت[ او  داخلي ابرکامپیوترهاس

با خودش فکر کرد: چگونه می 
توانم مفهوم کوتاه بودن زمان نانو 

تفکر خالق مستلزم 
نگاهی است 
كه شما را وادار 
به جست وجو 
و كندوكاو در 
ایده ها كرده 
و آموخته ها و 
تجارب شما را 
دچار تغییر و 
تحول كند
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ــئله  ــت به جاي آن که مس ثانیه را به آن  ها بفهمانم؟ چه طور اس
ــم کنیم؟  ــد زماني نگاه کنیم از دید ابعاد فضایي تجس را از دی
ــافتي که نور در یک نانوثانیه  ــت براي این کار از مس خوب اس
ــپس او یک قطعه نخ به طول 30  ــتفاده کنیم س طي مي کنند اس
ــانتي متر را درآورد و به کاربرها نشان داد و گفت: »این یک  س

نانوثانیه است.«
ــوزف هایدن4«  ــترِ »ج ــال 1792 نوازنده هاي ارکس ـ در س
ــده بودند، چون جناب دوك5 به آن ها وعده ي یک  عصباني ش
مرخصي تفریحي را داده بود ولي مدام آن را عقب مي انداخت. 
این بود که آن ها از هایدن خواستند تا با دوك در مورد مرخصي 

گرفتن شان صحبت کند.
هایدن اندکي فکر کرد آنگاه تصمیم گرفت تا با زبان موسیقي 
حرفش را به گوش دوك برساند. سپس قطعه موسیقي سمفوني 
ــمفوني خداحافظي است به نگارش  »فاروِل6« را که به معني س

درآورد.
اجراي این سمفوني با ارکستر کامل آغاز شد ولي همین طور 
که جلو مي رفت اجراي سمفوني خاص تر مي شد )با ابزارآالت 
موسیقي کمتري اجرا مي شد( تا این که هر نوازنده اي که کارش 
ــمع خود را خاموش و صحنه را ترك مي کرد.  ــد ش تمام مي ش
ــن کار را تک به تک انجام مي دادند تا این که صحنه ي  آن ها ای
ارکستر خالي شد. دوك پیام آن  ها را گرفت و سفر یا مرخصي 

را که به آن ها وعده داده بود برایشان تدارك دید.
ـ و حاال مي رسیم به پابلوپیکاسو7. یک روز از خانه اش خارج 
شد و دوچرخه اي قدیمي یافت کمي آن را نگاه کرد و دستگیره ها 
و زین آن را برداشت سپس دستگیره هاي صندلي )زمین( را به 

هم جوش داد تا سر یک گاومیش را درست کند
هر کدام از این مثال ها قدرت ذهن خالق را در تبدیل چیزي 
به چیز دیگر نشان مي دهد. با تغییر دادن دیدگاه و با بازي کردن 
با آموخته هایمان مي  توانیم از چیزهاي عادي چیزهایي فوق العاده 
بسازیم و آن  چیزي را که به ندرت اتفاق مي افتد به امري روزمره 
ــازیم. از این راه است که آبگیر انگور، ماشین چاپ را  مبدل س
از خود بیرون مي دهد، یک تکه نخ به نانوثانیه تبدیل مي شود و 
نارضایتي کارکنان به سمفوني تبدیل مي گردد و زین دوچرخه 

کله ي  گاومیش مي شود.
چه جالب مي گوید آلبرت گیورگي8، برنده ي نوبل پزشکي، 
ــاف به معني آن است که به یک مسئله  آن جا که مي گوید: اکتش
ــاني همانند دیگران نگاه کنیم ولي متفاوت به آن  یا چیز یکس

بیندیشیم؛ )نگاه واحد و تفکر متفاوت(.
اینجا دو تمرین سریع را براي شما مي آوریم تا فرصتي به شما 

دهیم براي آن که »متفاوت بیندیشید«:
تمرین اول: یک پادشاه پیر و تا حدي غیرمتعارف، مي خواهد 
ــرش بدهد. او تصمیم  ــاهي را به یکي از دو فرزند پس تاج ش
ــبدواني ترتیب دهد و از این طریق  ــابقه ي اس مي گیرد یک مس
ــبش آهسته تر مي رود شاه شود. فرزندان که هر  فرزندي که اس
ــت که مبادا اسبش را وادار به  کدام نگران حقه بازي دیگري اس
کم کاري کند تا سرعت کمتري از توانایي اش را برود نزد دلقک 

دربار مي روند تا آن ها را راهنمایي کند.
ــان مي دهد که چگونه از  دلقک تنها با دو کلمه  به آن  ها نش
عادالنه برگزارشدن مسابقه مطمئن شوند. آن دو کلمه چیست؟

تمرین دوم: آیا مي  توانید راهي پیدا کنید که بتوانید یک ورق 

تفکر خالق چیست؟

تفکر خالق چیست؟
ــه وقتي دو نفر را  ــه را طوري روي زمین پهن کنید ک روزنام
روي همدیگر روي این ورقه روزنامه ایستاده اند نتوانند یکدیگر 
ــت و نیز  را لمس کنند. پریدن و پاره کردن روزنامه مجاز نیس
نمي  توانید این دو نفر را به جایي ببندید یا مانع از حرکت آن ها 

شوید.
چگونه اس��ت که ما غالباً در مسائل به گونه اي متفاوت 

نمي اندیشیم؟
ــل این که ما براي  ــود دارد: اولین دلی ــد دلیل اصلي وج چن
ــازي به خالقیت نداریم. مثاًل هنگامي که  اغلب کارهایمان نی
ــت خالقیت به خرج  در بزرگ راه رانندگي مي کنیم الزم نیس
دهیم؛ یا هنگامي که سوار آسانسور مي شویم یا مثاًل وقتي در 
صف خرید یک فروشگاه هستیم. تا جایي که به گذران زندگي 
مربوط مي شود ما انسان  ها موجودات عادت محوري هستیمـ  
ــیدن کفش ها تا مجادالت  همه چیز از امو دفتري گرفته تا پوش

روزمره پشت تلفن.
براي بیشتر فعالیت هایمان این تکررها الزمه ي کار هستند. 
ــفته مي شود  بدون این عادت ها، زندگي مان به هم ریخته و آش
ــا نتیجه ي چنداني نمي گیریم. به فرض اگر امروز صبح از  و م
ــواك خود فکر کنید یا به  ــوید و به برس مس خواب بیدار ش
ــت )toast( باشید احتماالً به موقع سر  دنبال معني کلمه  تُس
ــد. داشتن عادات ثابت ما را قادر  کار خود حاضر نخواهید ش
مي سازد تا بسیاري از کارها را بدون نیاز به فکرکردن به آن ها، 

انجام دهیم.
ــتري نداریم آن  دلیل دیگر براي این که چرا ما خالقیت بیش
است که یاد نگرفته  ایم تا این گونه باشیم. )خالق بودن به ما یاد 
داده نشده است( بیشتر؛ سیستم آموزشي ما مبتني است بر این که 
»حدس بزنیم معلم چگونه مي اندیشید«. بسیاري از ما این گونه 
آموزش دیده ایم که فکر کنیم بهترین ایده ها در سر دیگران غیر 
از خودمان قرار گرفته است. چه تعدادي از معلمان از شما این 

سؤال پرسیده اند که: »تو چه ایده هاي تازه  اي داري؟«
ــما نیاز دارید خالق باشید و  لیکن زمان  هایي هست که ش
ــدي را ابداع کنید تا بتوانید اهداف خود را به  روش هاي جدی
انجام برسانید. در چنین مواقعي سیستم فکري خود شما ممکن 
ــت مانع از انجام چنین امري شود. اینجاست که ما به دلیل  اس
سومي براي این  که چرا اغلب متفاوت نمي اندیشیم، مي رسیم. 
اغلب ما دیدگاه ها و نگرش هاي مشخص داریم که هر چیزي 
ــا را وامي دارد که این گونه  ــت مي پذیرد و م را آن طور که هس
ــیم این دیدگاه ها و نگرش ها براي بیشتر کارهایي که  بیندیش
ــي وقتي که مي خواهیم خالق  ــتند ول انجام مي دهیم الزم هس

باشیم مشکل ساز مي شوند.
طالب هر چیز اي یار رشید

جز همان چیزي که مي جوید ندید
)مولوي(

پينوشت
1.Carl Alley
2. Gutenberg
3. Grace Hopper
4. Joseph Haydn
5. Duke
6. Farewell Symphony
7. Pablo Piccaso
8. Albert Gyorgyi

سیستم آموزشي ما 
مبتني است بر این كه 

»حدس بزنیم معلم 
چگونه مي اندیشید«. 

بسیاري از ما این گونه 
آموزش دیده ایم 

كه فکر كنیم بهترین 
ایده ها در سر دیگران 

غیر از خودمان قرار 
گرفته است

اغلب ما دیدگاه ها و 
نگرش هاي مشخص 
داریم كه هر چیزي 
را آن طور كه هست 

مي پذیرد و ما را 
وامي دارد كه این گونه 

بیندیشیم
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اشاره
با تبریک فرارسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به شما خوانندگان عزیز و همکاران فرهنگی، یکی از دستاوردهای 
ارزشمند انقالب اسالمی در زمینه ی ادبیات، شعر است، که طی سال های مبارزه تا پیروزی و سپس دفاع مقدس حاصل 
شد و دستاوردی گران بها و به راستی سرشار از مضامین عاطفی و حماسی است. اشعاری چند که در این صفحات 
می خوانید هر چند نمی تواند گویای پهنه ی وسیع شعر انقالب اسالمی باشد، اما از همان مقوله ی »چشیدن« است که 

به گفته ی مولوی: »آب دریا را اگر نتوان کشید ...« 

ایمان
تا بَشیر تابناک روز

دامن گستراند بر فراز کوهسار
بوسه ی رگبار دشمن، در پناه دامن صحرا،

دور از چشم عزیزان،
روی خاک و خون کشاند پیکر مردانه ی ما را،

همسر من!
زندگی هر چند شیرین است، اما

دوست دارم با تمام آرزوها در ره یزدان بمیرم
از نشیب جویبار زندگانی

قطره ای شفاف باشم، در دل دریا بمیرم

همسر من!
سر به زانوی غم و حسرت منه

تا یاغیان شب نگویند
این زن از تکرار نام همسر خود ننگ دارد.

همسر من!
کودکانت را نگهبان باش

تا نگیرد چهره ی معصومشان را گرد ذلّت
روزگاری را اگر احوال بابا از تو پرسند

با لبی خندان بگو، در شامگاهی سرد
کشته شد در راه ایمان

محمدعلیرجایی.زندانقصر1356

آن عاشقان شرزه
آن عاش��قان ش��رزه ک��ه با ش��ب نزیس��تند
رفتن��د و ش��هر خفت��ه ندانس��ت کیس��تند

بود حیات  ش��ط  ت��م��ّوج  ف��ری��ادش��ان 
زیستند خویش  سخن  در  آذرخش  چون 

مرگ روز  که  توفان  گشوده ی  پر  مرغان 
گریستند بریشان  صخره  و  موج  و  دریا 

می گفتی ای عزیز!: »َسترَون شده است خاک«
این��ک ببی��ن براب��ر چش��م ت��و چیس��تند:

هر صبح و شب به غارت توفان روند و باز،
نیستند. ب��اغ  ای��ن  شقایق  آخرین  ب��از، 

محمدرضاشفیعیکدکنی.تیرماه،1351

سید اکبر میرجعفری

24
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388



25
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388

شهید
آن ک��س ک��ه کش��ید نع��ره از قع��ر جگ��ر
اخگر خ��ود  در  نهاد  ش��ب  دل  ون��در 
صب��ح دل  در  مردم��ان  ش��مار  درگاه 
دگر تقویم  و  دارد  دگ���ری  اس���م 

*   
بکنی��د پاک��ش  طلع��ت  آن  ب��ر  نّظ��اره 
بکنید ت��اب��ن��اک��ش  ن���ام  ز  ت��ع��وی��ذ 
عزی��ز راه  ای��ن  ش��هید  ش��ود  ک��ه  را  آن 
بی غس��ل و کف��ن ش��بانه خاک��ش بکنی��د.

منصوراوجی.شیراز.1357

یادگاری
باید امروز قلم برداریم

و به پیشانی شب
بنویسیم: سحر در راه است.

باید از چشمه ی نور
قلم حافظه را پر بکنیم

روی دیوار غروب
یادگاری بنویسم: طلوعی دیگر!

باید امروز به دوست
جرعه ای عشق
تعارف بکنیم

باید امروز صمیمی باشیم.
سیدحسینحسینی،1356

پاسداران
خصم شب تار و پاسدار سحرند

شیران حریم بیشه زار سحرند
با حنجره شان سرود سرخ فلق است

فریاد بلند آبشار سحرند.
سیدحسینحسینی

اگر دل دلیل است...
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره
 پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم

اگر دل دلیل است، آورده ایم
 اگر داغ شرط است، ما برده ایم

اگر دشنه ی دشمنان، گردنیم
اگر خنجر دوستان، ُگرده ایم
گواهی بخواهید، اینک گواه

همین زخم هایی که نشمرده ایم
دلی سر بلند و سری سر به زیر

از این دست عمري به سر برده ایم
قیصرامینپور

نیاز روحانی
به یاد امام خمینی )ره(
به پاس یک دل ابری دو چشم بارانی

 پر است خلوتم از یک حضور روحانی 
کسی که وسعت او در جهان نمی گنجد

 به خانه ی دل من آمده ست، مهمانی
غمی به قدمت تاریخ درد انسان داشت

دلی به وسعت جغرافیای انسانی
چه بود؟ صاعقه ای کز سر زمانه گذشت
و یا ز خواب جهان، یک عبور توفانی؟!
نشسته است به جانم، همیشه، تا هستم

غمش اصیل تر از یک نیاز روحانی
هنوز می شنود آن صدای محزون را 

دلم به روشنی آیه های قرآنی
فاطمهراکعی

مرداِن سبز
از آتش

� چه مرداِن سبزی �
چه مردان سبزی از آتش گذشتند

چه مردان سبزی در آتش نفس تازه کردند
زمین تشنه

من تشنه
دل های با خویش و با هیچ پیوسته، تشنه

چه مردان سبزی به دریا رسیدند
نسیمی نیامد

نسیمی نپرسید
)نسیمی مرا رو به معنای شبنم نچرخاند(

دل من گره گیر گل های قالی
دل من گره گیرِ برگ حقوق تقاعد

دل من گره گیر
یک پله

یک پست
دل من گره گیر من ماند

چه مردان سبزی به آیین افرا رسیدند
چه مردان سبزی!

چه مردان سبزی به »دریای فردا« رسیدند
محمدرضاعبدالملکیان
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بچه های ناهنجارِ بی انگیزه!
حسن بیانلو

ریچ�����ارد بروکس )1992- 

ــردان و فیلم نامه نویس  1912( کارگ

ــازنده ی فیلم هایی مطرح  ــر، س معتب

ــیاه، گربه  ــه س ــگل تخت چون »جن

ــری  ــر گنت ــیروانی داغ، الم روی ش

ــرای  ــه ب ــت ک ــا« اس و حرفه ای ه

»المر گنتری« جایزه ی اسکار بهترین 

فیلم نامه ی اقتباسی را به دست آورده 

ــیاه«، که از  ــت. »جنگل تخته س اس

شبکه ی 4 سیما هم به نمایش درآمده 

است، بر اساس رمانی از ایوان هانتر 

ــه ای از شرایط  ساخته شده، و گوش

ــال های پس  ــدارس آمریکا در س م

ــی را به تصویر  ــگ دوم جهان از جن

ــال هایی که به تازگی  ــد ـ س می کش

ــده، و فرزنداِن نسلی  جنگ تمام ش

که درگیر جنگ بوده اند با معضالت 

ــت به  ــی دس ــی و تحصیل اجتماع
گریبانند.

ـــــی ـــــان ـــــت طـــــــــرح داس

ریچارد دادیه، معلم ادبیات، برای 

ــرانه ای  ــتان پس ــس در دبیرس تدری

ــود و از این موفقیت  ــه می ش پذیرفت

بسیار خوش حال است؛ اما به زودی 

ــی رنگ می بازد، چرا  این خوش حال

ــود دانش آموزان  ــه می ش ــه متوج ک

ــرور و غیر  ــه غالباً افرادی ش مدرس

ــد. در کالس ریچارد،  قابل کنترل ان

ــاخص تر از بقیه اند:  دو دانش آموز ش

میلر )که سیاه پوست است( و وست. 

ریچارد با مطالعه ی پرونده ی بچه ها 

به این نتیجه می رسد که میلر نسبت 

ــد است و بچه های دیگر  به بقیه ارش

ــنوی دارند، بنابراین با  از او حرف ش

ــت می کند تا اداره ی کالس  او صحب

)مبصری( را به عهده بگیرد. ریچارد 

امیدوار است با این ترفند، کالس را 

ــی به کنترل درآورد، اما به زودی  کم
وضعیت تغییر می کند.

یک روز وقتی ساعت کار مدرسه 

به پایان رسیده و ریچارد می خواهد 

به خانه برود، متوجه درگیری یکی از 

دانش آموزان، به نام جوماری، با یکی 

ــود. ریچارد  ــان خانم می ش از معلم

ــاند و معلم را نجات  خود را می رس

می دهد، و به جوماری چند ضربه ی 

ــد. جو به زندان می افتد،  کاری می زن

ــان بچه ها  ــر این درگیری می اما خب

می پیچد و آن ها در حرکتی هماهنگ 

درباره ی فیلم »جنگل تخته سیاه«
معرفی
)Blackboard Jungle( جنگل تخته سیاه

بازیگران: گلن فورد، آن فرانسیس، سیدنی پویتی، و یک مورو

کارگردان: ریچارد بروکس

محصول 1955، آمریکا

ـ که ظاهراً از سوی میلر سامان دهی 

شدهـ  به ریچارد بی اعتنایی و از اوامر 

او در کالس سرپیچی می کنند.

ماجرا به همین جا ختم نمی شود. 

ــی از معلم ها،  ــارد با یک ــی ریچ وقت

ــوا، به طرف خانه می رود،  به نام جاش

ــه بر  ــدادی از دانش آموزان مدرس تع

سرشان می ریزند و کتک مفصلی به 

ــد، و با چاقو به صورت  آن ها می زنن

ــی وارد  ــت کوچک ــارد جراح ریچ

ــک هفته از رفتن  می کنند. ریچارد ی

به مدرسه باز می ماند. او سپس پیش 

استاد خود می رود تا بپرسد با چنین 

بچه هایی چگونه باید رفتار کند. استاد 

ــؤال نمی دهد، اما به  جوابی به این س

یادش می آورد که او شغل معلمی را، 

نه از روی اجبار، که با عالقه انتخاب 

ــت. همین یادآوری موجب  کرده اس

ــود ریچارد بار دیگر به مدرسه  می ش

ــود راه حلی برای  ــردد تا خ برمی گ
مواجهه با بچه ها پیدا کند.

ــه  مدرس ــه  ب ــارد  ریچ ــی  وقت

ــم می آید تا رد  ــردد، پلیس ه برمی گ

ــر  ــان دانش آموزانی را که بر س و نش

ــد بگیرد و  ــوا ریخته بودن او و جاش

ــان کند، اما ریچارد تعمداً  دستگیرش

ــته آن ها را شناسایی  می گوید نتوانس

ــر کالس می رود و بچه ها  کند. او س

به او گوشه و کنایه می زنند. ریچارد 

می گوید: باز خوب است که توانستم 

ــکنم! او برای جلب  سکوتتان را بش

ــتگاه ضبط  ــک دس ــه بچه ها ی توج
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ــش و صفحه های  ــتگاه پخ ــک دس ی

موسیقی می بینند. آن ها با پاس دادن این 

صفحه های ارزشمند به یکدیگر آن ها 

ــکنند. ریچارد که متوجه این  را می ش

قضیه می شود، در پی جمع آوری پول 

ــارت  از خود بچه ها، برای جبران خس

جاشوا برمی آیدـ  اقدامی که ابتدا کسی 

از آن استقبال نمی کند. مدتی بعد خبر 

می رسد که جاشوا استعفا کرده است.

ــان گرد هم  ــات معلم ــا این اتفاق ب

می آیند و به مشورت می نشینند. یکی 

از آن ها می گوید برای کنترل این بچه ها 

باید صندلی الکتریکی به مدرسه آورد! 

ریچارد آن ها را به باد انتقاد می گیرد و 

ــان در  به آن ها می گوید که روش هایش

ــتفاده  رویارویی با بچه ها، که یکی اس

از چماق را پیش گرفته، دیگری جلب 

ترحم می کند و آن یکی سعی می کند در 

برابر رفتار بچه ها خود را به بی اعتنایی 

بزند، همگی نارکارآمدند. یکی از آن ها 

صوت ـ که در آن سال ها پدیده ای 

ــر کالس  ــو و جالب بود ـ به س ن

ــی از بچه ها  ــی آوردو صدای یک م

ــد، اما نهایتاً در  را هم ضبط می کن

ــا با خود چندان  همراه کردن آن ه

ــان ریچارد و  ــود. می موفق نمی ش

میلر،  ــای کالس، خصوصاً  بچه ه

ــود و  صحبت هایی رد وبدل می ش

ــرای توضیح منظورش،  ریچارد ب

ــئله ی نژاد سیاهِ میلر، یا نژاد  به مس

اسپانیایی یکی دیگر از بچه ها اشاره 

می کند. چیزی نمی گذرد که مدیر 

مدرسه ریچارد را فرا می خواند. و 

ــزارش داده اند  ــد: به من گ می گوی

که شما با موضعی نژادپرستانه در 

ــت کرده اید! ریچارد  کالس صحب

ــود و می گوید  ــه می ش برافروخت

ــتانه  ــگاه نژادپرس ــه هیچ وجه ن ب

ــت، و نام کسی را که  ــته اس نداش

ــت  ــزارش غلط را داده اس این گ

ــر از بردن نام  ــد، اما مدی می خواه

ــد، در عین حال  ــودداری می :ن خ

حرف ریچارد را باور می کند و به 

ــال نو  او کارگردانی برنامه های س

مدرسه را پیشنهاد می دهد. ریچارد 
می پذیرد.

ــراغ میلر می رود  ــارد به س ریچ

ــد آیا او به مدیر مدرسه  و می پرس

ــت؟ میلر زیر بار  گزارش داده اس

ــان برخوردی  ــی رود، و همچن نم

ــود دارد.  ــتانه با معلم خ غیردوس

ریچارد در خیابان وست و چند نفر 

دیگر از پسرهای مدرسه را می بیند 

که یک کامیون را می دزدند. وست 

که متوجه این کار ریچارد می شود 

به او توصیه )و تهدید( می کند که 

کاری به کار آن ها نداشته باشد.

بچه های کالس در دست جاشوا 

ــد،  از روش خود ریچارد می پرس

ــد: من هم  ــخ می گوی و او در پاس
سرگردانم!

ــا بچه های کالس که  ریچارد ب

ــر در آمفی تئاتر  ــتی میل به سرپرس

ــرود می کنند  ــن س ــه تمری مدرس

مواجه می شود و از میلر می پرسد: 

ــا با یکدیگر  ــرا بچه ها این جاه چ

ــر کالس  همکاری می کنند، اما س

ــواب روش نمی گیرد،  ــه؟ که ج ن

ــه موجب  ــاید همین قضی ــا ش ام

می شود که او یک دستگاه آپارات 

به سر کالس ببرد و فیلم »جک و 

لوبیای سحرآمیز« را برای آن ها به 

نماش بگذارد. بچه ها جذب فیلم 

ــوند و حسابی به نقد و نظر  می ش

ــد. در این  ــاره ی آن می پردازن درب

میان میلر حضوری جدی دارد، اما 

وست یک سره کارشکنی می کند و 
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می خواهد گفت وگوی کالس را 

ــد که نمی تواند. به هر  به هم بزن

ــی موفق که بچه ها  شکل، کالس

ــارکت  با عالقه مندی در آن مش

ــورد. این  ــم می خ ــد رق کرده ان

ــا، در تمرینات  ــی بچه ه همراه

ــه کارگردانی  ــال نو، ب نمایِش س
ریچارد، هم ادامه می یابد.

با این وجود اما شیطنت و آزار 

بچه ها تمام نشده، و مدتی است که 

به آن، زن ریچارد )که باردار است 

و یک بار سابقه ی سقط جنین دارد( 

به طور مرتب نامه می فرستند و تلفن 

می کنند که شوهرش با کسی قرار 

ــر به خانه می آید و... در  دارد و دی

حالی که ریچارد برای تمرین های 

ــه  ــا دیروقت در مدرس نمایش ت

ــد، یا مثالً به محل کار میلر  می مان

)که بعد از مدرسه در یک مکانیکی 

کار می کند( سر می زند، و به همین 

ــی رود. این  ــه خانه م ــل دیر ب دلی

ــا و آن تلفن ها و نامه های  تاخیره

ــر ریچارد از  مشکوك )که همس

ــارهای روانی  او مخفی کرده( فش

ــاال می برد  ــر روی آن را چنان ب ب

ــود و  ــتان می ش که راهی بیمارس

ــه می زاید.  ــه اش را هفت ماه بچ

ریچارد با دیدن تعدادی از نامه ها 

ــده، صبرش لبریز  متوجه قضیه ش

می شود و می گوید حق با معلمی 

بود که این بچه ها را اصالح ناپذیر 

خوانده بود، و اعالم می کند که از 

این مدرسه خواهد رفت. اما همان 

معلمی که این حرف ها را زده بود، 

به او می گوید که این کار را نکند، 

چون تازه در یافتن روش مناسب 

برخورد با بچه ها توفیق یافته است. 

از طرفی آن هم از این که بی جا به 

همسر خود شک کرده بود اظهار 

پشیمانی می کند و از او می خواهد 

ــد و به بچه ها  ــه کارش ادامه ده ب

ــت داشتن را  صبر، تفاهم و دوس

ــوزاد آن ها  ــوزد. زنده ماندن ن بیام

هم قّوت قلب دیگری به ریچارد 

ــه  ــد و او دوباره به مدرس می ده
برمی گردد.

ــان  ــا امتح ــارد از بچه ه ریچ

ــت تقلب  ــی می گیرد. وس کالس

ــان او و میلر تنش  ــد و می می کن

ایجاد می شود. ریچارد می خواهد 

ــه ببرد،  ــت را به دفتر مدرس وس

ــد و از بچه ها  اما او چاقو می کش

ــه با او  ــل همیش ــد مث می خواه

ــی کنند. ریچارد می گوید  همراه

ــوا در  ــر او و جاش ریختن بر س

خیابان، گزارش به مدیر مدرسه 

ــت بودنش و  ــاره ی نژادپرس درب

ــکوك به  نامه ها و تلفن های مش

ــت  ــی کار وس ــرش همگ همس

ــت. میلر و دیگر بچه ها،  بوده اس

این بار نه از وست، که از ریچارد 

ــت  ــد و وس ــداری می کنن جانب

ــده، از کالس اخراج  که تنها مان
می شود.

ــــــــــــــررســــــــــــــی ب

ــال های  ــم که فیلم در س گفتی

پس از جنگ دوم جهانی ساخته 

ــده است. در صحنه ای از فیلم  ش

که افسر پلیس آمده تا از ریچارد 

بپرسد،  را  مشخصات ضاربانش 

ــرارت  به او می گوید این همه ش

ــرایط جنگ  ــا محصول ش بچه ه

ــال ها  ــت، چرا که در این س اس

پدرانشان به جنگ رفته بودند و 

مادرانشان پی لقمه ای نان بودند، 

ــال خود رها  ــن بچه ها به ح و ای
شده بودند.

جنگ البته می تواند زمینه ساز 

ــود، اما  تربیت نیافتگی بچه ها ش

ــزه کار صرفاً  پدیده ی بچه های ب

محصول این شرایط نیست. فقر، 

ــروت، عقب افتادگی فرهنگی،  ث

طغیان ایام نوجوانی، رفاقت بازی 

و عوامل بسیار دیگر هم می تواند 

ــکل گیری این پدیده  زمینه ی ش

ــد، چنان که وجود این قبیل  باش

ــا در دوران غیرجنگ هم  بچه ه

فراوان است. البته در فیلم »جنگل 

ــتر،  ــیاه« برای تأکید بیش تخته س

ــه ای به تصویر درآمده که  مدرس

ــرورترین بچه ها در  جمعی از ش

ــد ـ بچه هایی که  آن گرد آمده ان

درافتادن  ــخر،  تمس ــن،  توهی از 

ــا و معلم ها، دزدی  با بزرگ تره

کامیون، چاقوکشی و خالف های 

ــتند. وقتی  ــردان نیس دیگر روگ

ــوان معلم تازه کار  ریچارد به عن

استخدام می شود، یکی از معلمان 

باسابقه ی مدرسه را می بیند که در 

حالت تمرین مشت زنی و آمادگی 

ــمانی است! او می گوید این  جس

مدرسه یک سطل آشغال است و 

ــتخدام می کنند تا درِ این  ما را اس

سطل را بسته نگه داریم! ریچارد 

هم به زودی متوجه این وضعیت 

ــود و می گوید اینجا بیشتر  می ش
شبیه دارالتّادیب است!

ــخصات،  بچه هایی با این مش

ــد که درس  ــه نیامده ان به مدرس

ــر  ــا آن ها از س ــد. گوی بیاموزن

ــور  اجبار )مثاًل مطابق قانون کش

ــا برای  ــوی والدین( ی ــا از س ی

بی کاری  ــع  رف یا  ــازی  رفاقت ب

ــزه ای برای  ــد و هیچ انگی آمده ان

در  ــر  میل ــد.  ندارن ــل  تحصی

می گوید:  ــارد  ریچ به  مکانیکی 

ــرای هیچ کس  درس خواندنم ب

ــت، حتی پدر و مادرم،  مهم نیس

ــن او، کار در  البد از نظر والدی
مکانیکی مفیدتر است.

در مراکزی که معلمان تربیت 

ــوند،  ــاده ی تدریس می ش آم و 

ــاره ی این دو  کمتر درب معموالً 

برخورد  ــخن می رود:  مسئله س

ــا بچه های ناهنجار و بچه هایی  ب

ــه  ــرای تحصیل به مدرس ــه ب ک

ــت که  نیامده اند. این گله ای اس

ــتاد خود می کند.  ریچارد از اس

استاد می پذیرد که در این زمینه 

ــد. او  ــه او نداده ان ب ــی  آموزش

ــؤال  ــخ، تنها یک س به جای پاس

ــرا معلمی را انتخاب  می کند: چ

ــد به  ــارد می گوی ــردی؟ ریچ ک

ــت، چون  این کار عالقه مند اس

ــت دارد فرد خالقی باشد،  دوس

ــتی در هنر  ــا از آن جا که دس ام

دارد خالقیتش  ــت  ندارد، دوس

را با تربیت بچه ها و نشان دادن 

ــا ابراز کند.  ــت به آن ه راه درس

باید گفت کلید موفقیت ریچارد 

ــت. معلمی که از سر  همین اس

اضطرار به این شغل پناه آورده، 

ــاغل دیگر  یا به آن همچون مش

در مراكزی كه 
معلمان تربیت و 
آماده ی تدریس 
می شوند، معموالً 
كمتر درباره ی 
این دو مسئله 
سخن می رود: 
برخورد با 
بچه های ناهنجار 
و بچه هایی كه 
برای تحصیل به 
مدرسه نیامده اند

جنگ البته 
می تواند زمینه ساز 
تربیت نیافتگی 
بچه ها شود، اما 
پدیده ی بچه های 
بزه كار صرفًا 
محصول این 
شرایط نیست
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ــان ذهنش  ــگاه می کند، یا چن ن

سرگرم مسائل خویش است که 

فقط می خواهد ساعات مدرسه 

را به سرعت پشت سر بگذارد، 

ــیدن به بچه ها  قطعاً توان اندیش

ــدارد، و هر  ــای آن ها را ن و دنی

ــاده یا پیچیده ای،  ــئله ی س مس

دلزدگی  برای  بهانه ای  می تواند 

و بی رغبتِی او نسبت به کارش 

ــرایط آرمانی، وقتی  شود. در ش

ــر به راه و درسخوان  بچه ها س

ــرایط آموزشی )از  ــند و ش باش

ــوق و  ــه تا حق ــط مدرس محی

ــاعد باشد،  مزایا و...( کاماًل مس

شاید تدریس برای بسیار آسان 

باشد. اما در شرایط سخت، که 

ــم »جنگل  ــه اش را در فیل نمون

تخته سیاه« می بینیم )و استخدام 

دشوار و حقوق کم معلمان هم 

ــت(  از دیگر ویژگی های آن اس

ــون ریچارد که  ــانی چ تنها کس

ــه ای در کار تعلیم و تربیت  نکت

ــا را  ــی آن ه ــد، و هدف یافته ان

ــود را در پی  جذب کرده و خ

آموختن و محک زدن خویشند، 

می توانند پایداری نمایند و کار 

را به سرانجام مقصود برسانند. 

ــر در آخرین گفت وگوهای  میل

ــد  ــارد، می گوی ــا ریچ ــم ب فیل

مدرسه جایی است که همه در 

ــاد می گیرند، حتی  آن چیزی ی
معلم ها.

ــز  ــا روش موفقـــیت آمی ام

با بچه ها  ریچارد در رویارویی 

ــت؟ او برخورد  ــه چیس مدرس

قهری را ناکارآمد می یابد، چرا 

که موجب جبهه گرفتن بچه ها 

ــود.  ــان علیه او می ش و اتحادش

این تجربه را وقتی که ناچار به 

ــود،  درگیری با جو ماری می ش

ــت می آورد. در پی این  به دس

اتفاق، حتی میلر که به ریچارد 

ــر  ــکاری داده بود، س قول هم

ــود  او می ش ــته ی مخالفان  دس

ــن  ــه همی ــد. ب ــرد می کن و تم

ــخصات  ــل وقتی پلیس مش دلی

ــارد را می خواهد،  ضارباِن ریچ

ــخ می دهد: ضررِ معرفی  او پاس

ــت. او  آن ها بیش از نفع آن اس

ــا در فوق  ــی می بیند بچه ه وقت

ــا عالقه  ــه ب ــای مدرس برنامه ه

پیدا  ــد، راه را  همکاری می کنن

ــش فیلم در  ــد و با نمای می کن

کالس، برای اولین بار مشارکت 

آن ها را جلب می کند و کالس 

ــکل می گیرد. یکی از  درس ش

ــد  از ریچارد می پرس ــا  معلم ه

بچه ها را چگونه رام کردی؟ او 

ــخ می دهد: رامشان نکردم،  پاس

ــان  ــن هم ای ــرِ ذوق آوردم!  س

ــِی روش ریچارد،  نکته ی اساس

ــت. او  و حرف اصلی فیلم اس

می گوید باید تخیل بچه ها را به 

ــت، و به همین دلیل  کار انداخ

سراغ ابزار هنری، مانند نمایش 
و فیلم می رود.

ــای  ــاید روش ه ــروزه ش ام

ــراه کردن  ــرای هم ــی ب مختلف

ــته  بچه ها با تدریس وجود داش

ــان یکی از  ــا همچن ــد، ام باش

تأثیرگذارترین روش ها، استفاده 

ــت. می توان  از بازی و هنر اس

ــاس  گفت تا وقتی بچه ها احس

ــور به آموختن برخی  کنند مجب

ــاً هم برای  ــد، که غالب مطالب ان

ــدارد، و باید  ــا جذابیتی ن آن ه

و  ــار  پرفش ــد  فراین ــک  ی در 

اضطراب آور آن ها را به حافظه 

ــپس امتحان پس  بسپارند و س

ــودآگاه یا ناخودآگاه  بدهند، خ

ــه می گیرند و  در برابر آن جبه

ــکال مختلف در برابرش  به اش

ــان می دهند:  نش ــل  عکس العم

ــرده می شوند،  مضطرب یا افس

بازی گوشی و شیطنت می کنند، 

تمرد می کنند، یا قید تحصیل را 

ــد. اما وقتی بازی و ابزار  می زنن

ــان می آید، تک تک  هنری به می

ــر  ــرب تغیی ــل مخ ــن عوام ای

ــن روش ها  ــت: اوال در ای ماهی

ــتقیم  غیرمس امری  ــوزش«  »آم

ــتقیم. دانش آموز  ــت، نه مس اس

ــه آموختن  ــور ب ــود را مجب خ

ــه وارد فرایندی  ــد، بلک نمی دان

ــود، و در  ــرگرم کننده می ش س

ــی  ــاِن فرایند مطلب آموزش پای

ــد. ثانیاً این  ــت می کن را دریاف

روش  ــس  به عک ــا،  روش ه

ــین، برای دانش آموز کاماًل  پیش

ــت.  اس لذت بخش  و  ــذاب  ج

ــه در این روش به  دیگر این ک

ــیار آسان تر  ــپردن بس حافظه س

ــه ریاضت و  ــود و نیاز ب می ش

ــت. معلم هم  فشار روانی نیس

ــن روش های  ــد با همی می توان

مفّرح از بچه ها امتحان بگیرد و 

ــون و امتحان را برای آن ها  آزم

کاماًل خوشایند نماید. این ها و 

نتیجه ی  دیگر،  مزایای  بسیاری 

ــت. این  ــر روش اس ــن تغیی ای

ــت  نکته هم در خور توجه اس

که کسی می تواند بچه ها را سر 

ذوق بیاورد که خود قدری اهل 

ذوق باشد و دوستی با بچه ها را 
عمیقاً دوست داشته باشد.

البته ریچارد در پایان وست 

ــد تا  ــذف می کن را از کالس ح

اصطالحاً سِر فتنه را قطع کرده 

ــای دیگر که در  ــد و بچه ه باش

ــت اند، در  حکم نوچه های وس

ــل بپردازند.  ــش به تحصی آرام

ــا این  ب ــه ای  ــاید در مدرس ش

ــه در فیلم می بینیم،  ویژگی ها ک

ــرایط خاص،  ــا در برخی ش ی

ــذف یکی دو  ــاره ای جز ح چ

عنصر نامطلوب نباشد، اما دور 

ــه یک معلم  ــت ک از ذهن نیس

ــش بگیرد که  ــی پی چنان روش

امثال وست را هم به راه بیاورد. 

ــد دراماتیک، فیلم  ــاید از بُع ش

نیازمند یک نقش منفی بوده که 

ــا حذف او، موفقیت  در پایان ب

ــود. از سوی  ریچارد بارزتر ش

ــر همه ی افراد کالس  دیگر، اگ

اصالح می شدند هم شاید برای 

ــاگر باورپذیر نمی بود. اما  تماش

ــای واقع،  ــه هرحال و در دنی ب

سر به راه کردن امثال وست نیز 

قابل تصور، و صد البته چالشی 
بزرگ است.

***

یکی از معلم ها از 
ریچارد می پرسد 
بچه ها را چگونه 

رام كردی؟ او 
پاسخ می دهد: 
رامشان نکردم، 

سرِ ذوق آوردم! 
این همان نکته ی 

اساسِی روش 
ریچارد، و حرف 
اصلی فیلم است

امروزه شاید 
روش های 

مختلفی برای 
همراه كردن 

بچه ها با تدریس 
وجود داشته باشد، 

اما همچنان یکی 
از تأثیرگذارترین 
روش ها، استفاده 

از بازی و هنر 
است
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ه د  ا  و  ا  ن  خ 
ــین، مطالبی پیرامون خانواده و نقش پدر و مادر، با  ــه مقاله پیش در س
خوانندگاِن گرامی در میان گذاشتیم. اینک نظری به »فرزند« به عنوان ثمره ی 
این واحد بنیادین اجتماعی می افکنیم تا جایگاه او را در خانواده از منظر 

طبیعی، اسالمی و جهان امروز، به اختصار بنگریم.
ــر در امر ازدواج، تولید  همواره در طول تاریخ، یکی از هدف های بش
مثل و بقای نسل بوده است، اگر این هدف محقق نمی شد، زن و شوهر از 
هیچ کوششی برای رفع مانع فروگذار نمی کردند. امروزه نیز امر بر همین 
سؤال است، اگرچه به خاطر بعضی مالحظات، به یکی دو فرزند بسنده 

می کنند.
این امری بدیهی است که کودك، عالوه بر نیازهای غذایی و بهداشتی، 
شدیداً محتاج عشق و امنیت است؛ و این برعهده ی والدین است که عالقه 
و محبت خود را به او ثابت کنند و پناهگاه مطمئنی برای او در رویارویی 
با خاطرات باشند. پایگاه کودك از مقایسه شدن با دیگران و نیز از رفتار 
تبعیض آمیز ناراحت می شود، و از این که در سه سال اول زندگی از مادر 

دور باشد، لطمات روحی قابل توجهی بر او وارد می شود1.
با عبور از دوران کودکی، وارد عرصه ی نوجوانی می گردد و به اصطالح 
ــنّی تین ایجرها       )teen agers( قرار  ــان، در حوزه ی س روان شناس
می گیرد؛ اسمی که به نوجوانان 13 تا 19 ساله در غرب اطالق می گردد. 
ــی و نگرانی یاد می کنند و نوجوان را در این  ــی این دوره را با بدبین بعض
محدوده ی سنّی، نامرتب، غیر قابل اعتماد، دارای استعداد تخریب و رفتار 

ضد اجتماعی به شمار می آورند2.
اما آنچه غیر قابل تردید است این که پدیده ی بلوغ به سان زمین لرزه ای 
شدید سرتاسر وجود نوجوان را به حرکت درمی آورد؛ استعدادهای او رو 
ــکفتن می رود؛ فکرش از حصار محسوسات بیرون می آید و وارد  به ش
جرگه ی امور غیر محسوس و انتزاعی می شود؛ قدرت تخیّل در او رشد 
ــائلی که تا دیروز در صّحت و  ــود؛ درباره ی مس می کند؛ درون گرا می ش
درستی آن ها تردید نداشت، شک می کند و خواهان بازنگری در افکار و 
عقایدش می شود؛ احساس سر درگمی و بالتکلیفی نسبت به آینده پیدا 
می کند؛ زودرنج می شود و با کمترین نامالیمات، تعادل روانی خود را از 
دست می دهد؛ عواطف ناپایدار دارد، زود خوشحال و هیجانی و به سرعت 
ــت؛ گاه به سمت  غمین و محزون می گردد؛ قضاوت هایش عجوالنه اس
هوس ها و غریزه ها می رود و احیاناً مرتکب خالف می شود، اما وجدان 
اخالقی او پا در میانی می کند و با پشتیبانی تغییر جهت می دهد و به سوی 
گرایش های متعالی و معنوی می آید؛ شدیداً میل به استقالل از خود نشان 
می دهد، گرچه تجربه ی الزم برای این وانهادگی را ندارد؛ آزادی می طلبد؛ 

از پندشنوی گریزان است و...
این ها وده ها نکته ی دیگر حقایقی است که به طور طبیعی در نوجوانان 
دیده می شود و ناآشنایی به آن ها سّد بزرگی برای تربیت صحیح نوجوان 
توسط والدین و مربیان ایجاد می کند. رفتار با دنیای جمادات، یا عالم نباتات 

و حتی حیوانات از این همه غموض و پیچیدگی برخوردار نیست.
ــهیر آلمانی، اقرار می کند که دو کار است که در  ــوف ش کانت، فیلس
ــد: یکی مملکت داری و  ــواری، هیچ کار دیگری به پای آن نمی رس دش
دیگری تربیت. برتراند راسل انگلیسی هم که در زمینه ی تربیت، کتاب 
هایی نوشته است، همین اعتراف را به زبان دیگری دارد؛ او می گوید: گفتار 

من در این زمینه ، بهتر از کردارم بوده است3.
و اما از منظر دین؛ فرزند جایگاه رفیع و شأن و منزلت واالیی در خانواده 
دارد و حقوقی سنگین بر گردن پدر و مادر. اسالم فرزند دار شدن را یک 
تفنّن و کاری از سر هوس، یا برای گرمی خانواده، و یا عصای پیری تلقی 
ــم نسل جدیدی می بینید که وارث و  نمی کند، بلکه فرزندان را به چش
ــتند و باید ادامه دهنده ی سیر کمالی و متعالی  حامل ارزش های الهی هس

فرزند
محمد حسن مكارم
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ــند و به سمت استقرار حکومت صالحان  پدر و اجداد خود باش
بر زمین گام بردارند و این پرچم را به نسل بعد از خود بسپارند 
و مقام خلیفه اللهی را کسب کنند. از این روست که برای تربیت 
صحیح او، از مرحله ی جنینی و قبل از تولد، تا مرحله ی رضاع 
ــیرخوارگی و سپس طفولیت و بعد نوجوانی و جوانی او،  یا ش
برنامه ی عملی دارد که ذکر تفصیلی آن در این مقال نمی گنجد. 
ــه در ژن ها و کروموزوم ها دارد و با وراثت  صفات اخالقی ریش
قابل انتقال است. محمد حنیفه فرزند علی )ع( است. در جنگ 
جمل علمدار لشکر بود. امام به او فرمان حمله داد. محمد حمله 
می کرد اما دشمن او را به عقب می راند و او باالخره از پیشروی 
ــد! این ترس را تو از من  ــتاد. علی )ع( به او گفت: محم باز ایس
به ارث نبرده ای، بلکه از ناحیه ی مادرت داری. می دانیم که مادر 
محمد حنیفه حضرت زهرا )س( نبود. در روایات ما برای دوران 
بارداری و نوع تغذیه ی مادر و رفتار با او دستورات متعددی وارد 

شده است.
اسالم والدین را توصیه نموده که وقتی نوزاد متولد شد اسم با 
مسّمی و نیکو روی او بگذارند، چرا که اسم، آثار تلقینی شایانی 
بر صاحب اسم دارد، گرچه این امر در ابتدا مسئله ی کم اهمیت 

کوچکی به نظر آید. 
از دیگر حقوق فرزند بر پدر این است که پدر خواندن کتاب 
خدا را به او بیاموزد و دوست داشتن پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( 
او را در دل او جا دهد، قبل از آن که الگوهای غلط چشم و دل 
او را پرکند. در نهج البالغه می خوانیم: انّما قلُب الَحَدِث کاالرِض 
الخالیه ما اُلقَِی فیها َقبَِلتْه، قلب نوجوان به سان زمین آماده ای است 

که پذیرای هر بذری است.
فرزند، خواه ناخواه، از والدین خود نقش می گیرد و آنان باید 
بسیار مراقب حرکات و سکنات خود باشند، نکند بافته ها را پنبه 

کنند و گفتار و کردار آن ها ناسازگار باشد.
ــعدی چه زیبا این تأثیرپذیری را به نظم آورده است، آن جا  س
که حکایت از پدر طمع کاری می کند که برای مال و مثال، پیش 

خوارزم شاه به سجده می افتد:
ــامــجــوی ن ــک  ــاب ب ای  گــفــتــش  ــر  ــس پ
ــم بــگــوی ــرس ــپ ــی ب ــی مــشــکــلــت م ــک ی
حجاز ســـوی  قــبــلــه اســت  ــه  ک نگفتی 
نماز؟! ســو  ــن  ای از  ـــروز  ام کــردی  ــرا  چ

نوجوانان در مدرسه تحت تأثیر اعمال و کردار و آموزش های 
مربیان و معلمان خود هستند. در تاریخ اسالم نمونه های فراوانی 
از این دست موجود است که  ؟ نشان که معلم با تربیت صحیح 

شاگرد چه تحوالتی را در آینده ی بشریت رقم زده است.
ــعود،  عمربن عبدالعزیز از معلمش، عبیداله بن عبداله بن مس
آموخته بود که ناسزاگویی به حضرت علی بن ابیطالب )ع( بر منابر 
و خطبه ها، کاری بی دلیل و بدعتی ساخته و پرداخته ی دشمنان 
آن حضرت و با اَغراضی خاص بوده است؛ پس هنگامی که به 
خالفت رسید، اراده کرد تا افکار عمومی را نیز روشن کند. باالی 
منبر رفت و به عنوان خلیفه ی مسلمین اعالم نمود که علی )ع( 
ا ولیُُکُم اهلل...« در شأن او نازل شده  همان کسی است که آیه »اِنمَّ
و اوست که در شب هجرت پیامبر )ص( حاضر شد جانش را 
فدای ایشان کند، سپس سایر فضائل و مناقبی را که رسول اکرم 
ــمرده بود، نقل کرد. آن گاه از مردمی  )ص( برای حضرتش برش
که تحت تأثیر تبلیغات سوء، امام را غیر مسلمان و خارج از دین 

ــه ی خود دلیل آورند. بدین  می انگاشتند، خواست که بر اندیش
ــّب ولعن امیرالمؤمنین )ع( را برای همیشه از تاریخ  صورت، س

اسالم حذف نمود و مسیر تاریخ را تغییر داد.
معاویه بن یزیدبن معاویه هم که سریعاً از خالفت کناره گرفت 
و حاضر نشد خط مشی پدر و پدربزرگ خود را ادامه دهد، در اثر 

ـ فراگرفته بود5. ـ عمربن مفصوص  تعلیماتی بود که از معلمش 
ــیار مهم است که ما بدانیم فرزند خود را به که  آری، این بس
ــپاریم و چگونه تربیت می نماییم. اگر او در سن معین که  می س
از فطرتی سالم و بکر برخوردار است و قوای او آمادگی رشد و 
شکوفایی کامل دارد، تحت آموزش و مراقبت والدین و معلمان 
ــوز قرار گیرد، به چشم همان نقش سازنده ای را که  آگاه و دلس
خداوند برای او ترسیم نموده، به اجرا درخواهد آورد و از صالحان 

و آینده سازان جامعه خواهد شد.
در احادیث آمده است که باید فرزند را به موقع تحبیب و به 
موقع تکریم کرد تا مراحل رشد عاطفی و روانی خود را به خوبی 
سپری کند. نمونه ای از رفتار محبت آمیز و کریمانه ی مادر را نسبت 
به فرزندان، در حدیث شریف کساء می بینیم که آنان را این گونه 
خطاب می کند: »یا ُقّره عینی و ثمره فؤادی« همچنین در نامه ی 31 
نهج البالغه می خوانیم که پدری چون علی )ع( چگونه فرزندش 
را مخاطب قرار می دهد و می گوید: تورا دیدم که پاره ی تن من، 
بلکه همه ی جان منی! آن گونه که اگر آسیبی به تو رسد، به من 
رسیده است...، سپس پدرانه و مشفقانه به تعلیم و تأدیب فرزندش 
ـ امام حسن )ع( پرداخته، مراحل خودسازی، اخالق اجتماعی و 
آموزش های توحیدی و آخرت گرایی را به او عرضه می کند و به 

تربیتش هّمت می گمارد.
اما در دنیای متمدن و متجدد امروز، فرزند را چگونه می نگرند؟ 
تربیت را چه تعریف می کنند و خانواده چه خاستگاه و جایگاه و 

رسالتی دارد؟!
در عصر ما ارزش ها واژگونه شده است. بویژه در جهان غرب، 
نظارت بر عملکرد فرزند مغایر با اصول دموکراسی و لیبرالیسم 
ــود. نوجوان آزاد است هر گونه می پسندد عمل کند  تلقی می ش
و تا وقتی اعمال و رفتار او خللی در آزادی دیگران ایجاد ننموده 
و شاکی ندارد، راه بر او باز است. قوانین کشورهای اروپایی نیز، 
کمابیش بر همین اساس تدوین شده است و لذا در بخش هایی 
از جهان امروز، دغدغه ی تربیت اخالقی و دینی در بین خانواده ها 
و نظام های آموزشی حاکم وجود ندارد. در چنین فضایی، فرزند 
همین که روی پای خود ایستاد، لزومی به حرف شنوی از والدین 
در خود نمی بیند، آنان نیز متقابالً او را رها می کنند و تکلیفی برای 

خود، در این خصوص قائل نیستند.
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دست های پاک
دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی اشاره

شیوع بیماری آنفلوانزای نوع 
A، معروف به آنفلوانزای خوكی، كه بیش 

از یك سال است جوامع مختلف را در سراسر جهان 
تهدید می كند و به قرار اطالع ممكن است تا چند سال 

اس��تمرار داشته باشد توجه همه جانبه ای می طلبد. نظر به 
این كه ویروس این بیماری بیشتر از همه كودكان و نوجوانان را 

هدف می گیرد، مدیران و معلمان در مدرسه و اولیای دانش آموزان 
در خانه بایستی به مراقبت های بهداشتی حساسیت بیشتری داشته 
باشند و هرگونه احتمالی را برای جلوگیری از پخش این ویروس 
از نظر دور ندارند. مقاله ای كه می خوانید و امیدواریم خواندن 
آن را ب��ه دیگ��ران هم توصیه كنید و یا آن را در س��ر صف 

صبحگاهی مدرس��ه و یا در كالس هر درس برای بچه ها 
بخوانید و حتی در تابلوی اعالنات مدرس��ه نصب 

كنید، با این هدف انتخاب شده است.

ت ش  ا  د  ه  ب 
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ــرفت های  ــا زندگی می کنیم، با همه ی پیش ــی که م در دنیای
محیرالعقول بشریت در فناوری های عظیم علمی، متأسفانه انسان ها 
در مقابل میکروب ها و ویروس ها به اندازه ای ضعیف و تأثیرپذیرند 
که در فاصله ی کوتاهی یک همه گیری ویروس آنفلوآنزا میلیون ها 
نفر را در جهان مبتال می سازد؛ یا ویروس ایدز بیش از چهل میلیون 
نفر از مردم جهان را مبتال می کند و بیش از بیست میلیون نفر جان 

خود را از دست می دهند.
ــازمان های بهداشت جهانی و مراکز معتبر علمی عالوه بر  س
انجام تحقیقات وسیع برای بررسی و کنترل همه گیری ها، کشف 
داروهای جدید، روش های تشخیص سریع بیماری ها و... ثابت 
کرده اند که در کارزار بین انسان و میکروب، این انسان ها هستند که 

بیش ترین نقش را برای نابودی خود ایفا می کنند. 
ــت که دولت ها و سازمان های بهداشتی به عنوان  صحیح اس
ــی به عهده دارند. ولی  نگهبانان سالمتی جامعه، وظایف اساس
می توان به جرأت گفت که هیچ برنامه ای در جهان بدون حمایت 

مردم عملی نخواهد شد و مردم نیز باید به آن چه که می کنند آگاهی 
کامل داشته باشند. از این جاست که اطالع رسانی و آموزش مردم 
ــرای موفقیت در تمام برنامه های فرهنگی  بزرگ ترین راهکار ب
ــی و بهداشتی است. پس از ذکر این مقدمه  ـ سیاس ـ اجتماعی 
می خواهم نظر خوانندگان عزیز به ویژه معلمان گرامی را به یک 

امر بسیار مهم و در عین حال بسیار آسان جلب کنم.
در چهلمین کنگره ی بین المللی »عوامل ضدمیکروبی و درمان 
و داروییI.C.A.A.C « که از 17 تا 20 سپتامبر سال 2000 )27 
تا 30 شهریور 1379( در شهر »تورنتو« کانادا تشکیل شد 15 هزار 
و 172 تن شامل 11 هزار و 832 دانشمند از 90 کشور جهان، دو 
هزار و هفتصد نمایشگاه و 271 نماینده ی رسانه های گروهی اعم 
ـ رادیو و روزنامه ها شرکت داشتند. یکی از مهم ترین  از تلویزیون 
ــم که در نوع خود بی نظیر بود بحث  مباحث این کنگره ی عظی
ــی های علمی چهارساله درباره ی برنامه ی  درباره ی نتایج بررس

»کارزار دست های پاك« است.
ــا بیماری ها و انجمن  ــرل مبارزه ب ــال 1996 مرکز کنت از س
میکروب شناسان آمریکا با همیاری بیش از 500 روزنامه و رسانه ی 
تصویری برنامه ای برای کاهش انتقال میکروب به وسیله ی دست 
طرح کردند که در مدت کمی بسیاری از کشورهای بزرگ جهان 

به آن پیوستند.
ــتور و کخ بیش از  ــف میکروب به وسیله ی پاس از زمان کش
یک صد و بیست سال می گذرد. از همان زمان این اساتید بزرگوار 
و شاگردان طراز اول آن ها که همه گیری های خطرناك وبا، تیفوئید، 
طاعون، سل، اسهال خونی و نظایر آن را در کشورهای اروپایی، 
آسیایی و آفریقایی شاهد بودند اعالم خطر کردند که »دست« یکی 
از مهم ترین راه های انتقال میکروب از مدفوع به دهان است و به 
همین جهت برای شستن دست اهمیت فراوانی قایل شدند. با 
کمال تأسف باید گفت که بسیاری از مردم جهان این توصیه ی 
ساده را جدی تلقی نکرده اند و تاریخ پزشکی شواهد بسیار زیادی 
ــاده ی  ــتار میلیون ها نفر به علت عدم رعایت این اصل س از کش

بهداشتی را ثبت کرده است.
مطالعات چند ده ساله ی اخیر در جهان و ایران نشان داد که یکی 
از مهم ترین عوامل انتقال میکروب و گسترش بیماری ها، دست ها 
هستند و اگر مردم و به خصوص جامعه ی پزشکی دست های خود 
را مرتب بشویند بیش از 75 درصد از انتقال میکروب جلوگیری 
می شود. پروفسورد. پیر، استاد دانشگاه ژنو، معتقد است که »شستن 
دست ها راحت ترین، ارزان ترین و مؤثرترین راه برای جلوگیری از 

بسیاری عفونت ها است.«
ــون، استاد دانشکده ی پرستاری دانشگاه کلمبیا در  الین الرس
ــت که »رعایت بهداشت پوست به ویژه  نیویورك، نیز معتقد اس
ــم کاهش دادن انتقال مستقیم عوامل  دست ها نخستین مکانیس
عفونی از مدفوع )مخرج( به دهان است، با وجود تغییرات فاحش 
در زندگی اجتماعی، باال رفتن سطح بهداشت عمومی، جمع آوری 
ــت محیط، مع الوصف  زباله ها به طریق صحیح و رعایت بهداش
ــت مهم ترین عامل برای جلوگیری از  ــت دس مسئله ی بهداش
ــترش بیماری های عفونی به خصوص اسهال های کشنده  گس

است.

رعایت بهداشت دست به وسیله ی مردم
ــاری زا به  ــی از میکروب های بیم ــاندن خطرات ناش شناس

مطالعات چند 
ده ساله ی اخیر 

در جهان و ایران 
نشان داد كه یکی 

از مهم ترین عوامل 
انتقال میکروب و 

گسترش بیماری ها، 
دست ها هستند و اگر 

مردم و به خصوص 
جامعه ی پزشکی 

دست های خود را 
مرتب بشویند بیش از 

75 درصد از انتقال 
میکروب جلوگیری 

می شود



ــتانی باید آغاز شود و آموزش وپرورش  مردم از کتاب های دبس
ــده دارد. در محیط های کوچکی  ــه عه ــیار مهم ب وظیفه ای بس
ـ کودکستان ها  ـ مراکز نگهداری کودکان  ــیرخوارگاه ها  مانند ش
ــتان باید به کودکان آموزش داد که بعد از  ــال های اول دبس و س
رفتن به توالت دست های خود را بشویند. در شیرخوارگاه ها که 
افرادی مسئول نگهداری نوزادان و شیرخواران هستند و کهنه ی 
بچه ها را عوض می کنند باید در رعایت شش دست خود بعد از 
تعویض هر بچه اهتمام جدی مبذول دارند. در مراکز نگهداری 
افراد علیل )سالمندان دارای اختالالت ذهنی( نیز باید این امر به 

شدت رعایت شود.
ــواد غذایی تنها  ــات تهیه ی م ــاغلی مانند کارخانج در مش
ــت ها می تواند بیش از 70 درصد خطرات  ــوی دس شست وش
آلودگی های میکروبی را کاهش دهد. در کشورهای صنعتی که 
ــتفاده از غذاهای آماده بیش از پیش رونق گرفته، این کنترل  اس
ــان  ــیله ی بازرس ــتی باید به وس همراه با آموزش صحیح بهداش
ــتی کارخانجات و بهداشت حرفه ای انجام گیرد، در طی  بهداش
چند سال گذشته اپیدمی های خطرناکی از اسهال به علت استفاده 
ــت که عامل آن  از همبرگرهای آماده، در آمریکا به وقوع پیوس
میکروب اشیرشیا کلی )E coli( بوده است. این میکروب به طور 
ــان زندگی می کند و در حالت معمولی  ــول در روده ی انس معم
ممکن است خطری برای شخص نداشته باشد، ولی در شرایط 
ــاعد برای بیماری زایی، میکروبی به شدت خطرناك شده و  مس

سبب مرگ و میر فراوان می گردد. 
مهم ترین راه انتقال این میکروب عدم رعایت شستن دست های 

کارگران مسئول تهیه ی مواد غذایی بعد از رفتن به توالت است.
در تمام رستوران ها، آشپزها و گارسون ها می توانند عامل این 

انتقال باشند که متأسفانه آموزش کافی به این افراد داده نمی شود.
ــاغل پزشکی عدم رعایت این اصل ساده ی بهداشتی  در مش
مرگ آفرین است. استاد سابق الذکر دانشگاه ژنو از عدم رعایت این 

اصل به وسیله ی پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی گله می کند.
بنابراین، وظیفه ای بس سنگین به عهده ی همکاران عزیز کادر 

بهداشتی محول است.
ــت او را لمس  ــکي که بیماری را معاینه می کند و پوس پزش
ــدهای اولیه برای  ــت بدن یکی از س ــد، می داند که پوس می کن
جلوگیری از ورود میکروب به بدن است و تجمع میکروب ها در 
سطح پوست بیش از اعضای دیگر است، ممکن است بسیاری 
از این میکروب ها مانند استافیلوکوك ها مقاوم به آنتی بیوتیک ها و 
مواد ضدعفونی کننده باشند، اگر پزشک و پرستار بعد از معاینه ی 
هر بیمار دست خود را نشوید و بالفاصله بیمار دیگری را معاینه 
ــت، به خصوص در  کند، خطر انتقال عفونت را افزایش داده اس
مواردی که بیمار دارای زخم های پوستی همراه با خون باشد این 
خطر افزایش می یابد و در محیط بیمارستانی این خطر چندین 
ــیاری از عفونت های بیمارستانی که هزینه های  برابر است. بس
سرسام آوری به بودجه ی مملکت تحصیل می کنند ناشی از عدم 

رعایت این اصول است.
جان بویی، از بیمارستان سنت رافائل کانکتیکات، دسترسی 
کارکنان مراکز پزشکی را به دست شویی و شیر آب محاسبه کرده 
است. بنا به تحقیق این استاد یک پرستار در بخش I.C.U )بخش 
مراقبت های ویژه( در طی روز 13 تا 30 بار دست خود را می شوید. 
برای رفتن از کنار تخت بیمار تا دست شویی و شستن دست و 

 »I.C.U« خشک کردن آن و بازگشت به کنار تخت بیمار دیگر در
62 ثانیه وقت الزم است، بنابراین هرچه تعداد دست شویی ها در 
چنین بخش هایی نزدیک تخت ها باشد، پرستاران بیشتر رعایت 

شستن دست خود را می کنند. 

بشوییم را  خـــود  دســـت  ــه  چــگــون
ــلمان ما هر شبانه روز حداقل چندبار  خوش بختانه مردم مس
وضو می گیرند و دست و صورت خود را می شویند، و ثابت شده 
است که شستن با آب معمولی به مقدار فراوان کلنی های میکروبی 
را در سطح پوست کاهش می دهد. اگر در مساجد و مراکز مذهبی 
به خصوص روزهای جمعه که محل تجمع هزاران نفر و استفاده 
از توالت هاو دست شویی های عمومی است این کار آموزش داده 
شود، بسیاری از مشکالت ناشی از انتقال عفونت های ثانوی از بین 
می رود، لزومی ندارد که در این شست وشو شیر آب را به طور دائم 
ــاز نگه داریم. با اندکی آموزش می توان با حداقل آب مصرفی،  ب

دست ها را شست.
در مراکز پزشکی و آزمایشگاه ها دستورالعمل های مخصوصی 
برای این کار وجود دارد. ابتدا شیر آب را کمی باز می کنیم و دست 
را کمی تر می کنیم، محلول صابون یا محتوی ماده ی ضدعفونی 
ــت آن را به خوبی در تمام  ــت می ریزیم و با دو دس را کف دس
قسمت ها و الی انگشتان می مالیم، اگر الزم باشد کمی شیر آب 
ــتن دست کافی است، سپس  را بازتر می کنیم، ده ثانیه برای شس
دست ها را زیر شیر آب گرفته و و پس از پایان شیر را می بندیم 
)بهتر است در این مراکز از شیرهایی استفاده شود که با پا باز و 
بسته می شود( و دست را به وسیله ی حوله های کاغذی خشک 

می کنیم.
ــوی دست ها باید طوری ساخته شود  سینک های شست وش
که دسترسی به آن آسان و ساده و به خصوص در مراکزی مانند 

دبستان ها و کودکستان ها قابل دسترسی برای کودکان باشد.

وظایفی كه سازمان های مسئول به عهده دارند
در حقیقت همه ی مردم مسئول سالمت خود و جامعه هستند. 
ولی آگاه کردن و آموزش دائم آن ها باید به راه های مختلف انجام 
گیرد. در این کارزار بهداشتی وظیفه ی رسانه های عمومی بیش از 

همه مهم است. 
ــؤوالن سازمان بهداشتی و به خصوص مرکز مدیریت  از مس
ــتقیماً با بهداشت  بیماری ها انتظار می رود در این کارزار که مس
ــاده و عملی برای آموزش  ــتگی دارد، برنامه های س عمومی بس
عمومی مردم طرح کند. شهرداران و انجمن های اسالمی می توانند 
دستور دهند که در توالت های عمومی با نصب پوسترهایی مردم را 
به این کار تشویق نمایند. ائمه ی محترم جمعه و جماعات و وعاظ 
در مساجد، کلیساها و مراکز مذهبی با ذکر چند جمله می توانند 

مردم را به این کار تشویق کنند. 
ــیار ساده در »دست های پاك«  بیاییم با رعایت این اصول بس
ــود را از خطرات  ــود، فرزندان و اجتماع خ ــرکت کنیم تا خ ش

بسیاری محفوظ و ایمن سازیم.

آموزش مردم 
از كتاب های 
دبستانی باید 
آغاز شود و 
آموزش وپرورش 
وظیفه ای بسیار 
مهم به عهده دارد

سینك های 
شست وشوی 
دست ها باید 
طوری ساخته 
شود كه 
دسترسی به آن 
آسان و ساده 
و به خصوص 
در مراكزی 
مانند دبستان ها 
و كودكستان ها 
قابل دسترسی 
برای كودكان 
باشد
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ــتفاده ی بد و نادرست از حنجره است  علت عمده ی اکثر اختالالت صدا، اس
که به آن »اختالل صدا با منشأ عملکردی« می گویند. بد استفاده کردن از حنجره 
ــازی به مدت طوالنی در فرکانس های نامناسب )زیر و بم(، بلند  به معنای آواس
بودن شدت صدا یا برخورد شدید تارهای صوتی در شروع آواسازی می باشد که 
به آن »پرکاری تار آواها« گفته می شود. گرفتگی صدا می تواند ناشی از پرکاری 
ــد بدون این که تغییراتی در ساختمان حنجره ایجاد شده باشد. اما  تار آواها باش
ــه پرکاری به مدت طوالنی ادامه یابد می تواند باعث تغییرات واقعی در  چنان چ
بافت حنجره، به صورت ضخیم شدن تارهای صوتی، پیدایش زگیل های تارهای 

صوتی یا حتی پلیپ گردد.
ــرد ،عالئمی  مانند عالئم  ــر طول و ضخامت تارهای صوتی تغییر کند ف اگ

ــخص مبتال به الرنژیت )گلودرد( از خود نشان می دهد. صدای او تغییر  ش
می کند، و اغلب بم و مردانه می شود، بلندی صدا کم و نفس آلود 

می شود. گاهی نیز در الرنگوسکویی )دیدن حنجره به طور 
مستقیم( دیده می شود که زگیل های کوچکی روی 

تارهای صوتی ایجاد شده است که در صورت 
مزمن شدن، پیش آگهی خوبی ندارد. بیشتر 

از 80 درصد تومورهای حنجره بدخیم 
هستند که بین سنین 50 تا 70 سالگی 

ــتر در مردان بروز می کنند.  و بیش
علت بروز این تومورها، تحریک 
مزمن و یا بد و نادرست استفاده 
ــی  ــای صوت تاره از  ــردن  ک
است. اولین نشانه ی سرطان 
ــدا  ــونت ص حنج��ره، خش
ــه  ب ــت؛  اس  )haoarsnes(
ــرفت  تدریج که تومور پیش
ــم دیگری مثل  می کند عالئ
گلودرد، صداسازی در هنگام 
دم، کوتاهی نفس و اشکال در 

ــود. با توجه به  بلع ظاهر می ش
مطالب ذکر شده می توان حدس 

ــب  زد که پاره ای از معلمان به تناس
ــران از  ــش از دیگ ــغل خود که بی ش

ــتفاده می کنند، و به علت  صدای خود اس
عدم آگاهی در استفاده ی صحیح از حنجره 

در معرض ابتال به این گونه عوارض صوتی قرار 
گیرند که در صورت عدم رعایت و مراقبت های الزم 

ــت در آینده مشکالتی برایشان ایجاد شود. گاهی  ممکن اس
ــده که بد استفاده کردن از حنجره می تواند زمینه ساز سرطان  دیده ش

حنجره باشد.

د باشید
ی خو

ب حنجره 
مواظ

برای پیشگیری از اختالل صدا توصیه می شود به این موارد 
توجه کنید:

 صدای خود را بیش از حد در کالس بلند نکنید.
 در هنگام عصبانیت از ترفند جیغ و فریاد استفاده نکنید.

ــتید به مدت زمان طوالنی در   در صورتی که مجبور هس
ــتراحت صوتی  ــعی کنید پس از آن اس کالس صحبت کنید س

داشته باشید.
ــتفاده  ــد از اتمام کالس چه با دهان خالی و چه با اس  بع
ــن عمل موجب  ــی انجام دهید. ای ــس حرکات جویدن از آدام
ــتگی آن  ــده و از ضعف و خس ــانی بهتر به حنجره ش خون رس

می کاهد؛ حتی خمیازه ی ارادی نیز در این امر مؤثر است.
 کمی بیشتر از معمول مایعات ولرم مانند چای، که از خستگی تارهای صوتی می کاهد، 

بنوشید.
 در صورتی که عالئم خشونت صوتی را احساس می کنید از خوردن غذاهای محرك و تند 

مانند ادویه جات و ترشی بپرهیزید و در معرض گرد و غبار و دود سیگار و دود اتومبیل نباشید.
 از صاف کردن ممتد گلو بپرهیزید؛ بهتر است به جای آن آب دهانتان 

را محکم قورت بدهید.

ـــــــال صـــــدا ــــــم كـــــلـــــی اخـــــــت عــــــائ
ــاس سفتی در ناحیه ی  ــوزش گلو، درد گلو، گلو پاك کردن مداوم، احس س
گردن، قطع صدا، خس خس سینه، تغییر در زیر و بمی صدا، کاهش بلندی صدا و 
تغییر ناگهانی صدا به صورت خشن شدن صدا از عالئم کلی اختالل صدا است. 
در صورتی که هر یک از عوامل باال را به مدت طوالنی احساس کردید حتماً به 
متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنید تا الرنگوسکوپی انجام گیرد و در 

صورت نیاز به متخصص گفتاردرمانی ارجاع داده شوید.

منبع
نشریه ی علمیـ  دانشجویی گفتاردرمانی »نوا«، شماره ی نهم، سال دوم 

نیلی پور، رضاـ  زبان شناسی و آسیب شناسی زبانـ  انتشارات هرمس

فهیمه آرین
شهرستان شاهرود
مرکز آموزش و توانبخشی مشكالت ویژه یادگیری

ت ش  ا  د  ه  ب 
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»ادونتیست های روز هفتم« جریانی مسیحی بود که به امر تبلیغ 
ــیحیت، با هدف مقابله با اسالم مبادرت می کرد. در این  آیین مس
مرکز سرمایه گذاری های مادی فراوانی صورت گرفته بود و تبلیغات 
گسترده ای در اشاعه ی مسیحیت می کردند. آن ها از سال 1340 تا 
1343 در راستای هدف خود و با شیوه ای نوین شروع به نشر و 
توزیع جزوات تبلیغی به نام های »راه مریم« و »راه عیسی« کردند. این 
جزوات به آدرس های مختلف در اقصی نقاط کشور و برای افراد 
مختلف، از جمله مسئولین کشوری و لشکری به صورت ماهیانه و 

رایگان ارسال می شد.
پس از مدتی نیز برای همین آدرس ها و افراد، کتاب های 
ــیحی از جمله »انجیل« می فرستادند تا  مختلف و نفیس مس

به تبلیغ خود عمق دهند. 

ــین  من به همراه آقای محمد میر محمد صادقی و آقای حس
صادقی، در کنار مبارزه و مقابله با جریان انحرافی بهاییت، پس از 
اطالع از این حرکت مرموز تصمیم به نفوذ به این جریان و مرکز 
گرفتیم تا شاید با کسب اطالعات و آگاهی بیشتر، راهی برای مقابله 
با این حرکت مرموز بیابیم. از این رو خود را به ادونتیست ها معرفی 
ــان دادیم که می خواهیم پس از کسب  کرده و تمایل ظاهری نش
اطالعات و آگاهی مسیحی شویم. سپس در جلسات تبلیغی آن ها 

شرکت می کردیم.
بعد از گذشت مدتی و حضور در جلسات متعدد ادونتیست ها، 
وانمود کردیم که کامالً مایل به تغییر آیین هستیم و آن ها هم از ما 
استقبال کرده و با در اختیار قرار دادن کتاب ها و جزوات رایگان، 

می خواستند میل ما را حتمی و قطعی کنند.
در کلیسای ادونتیس با فرد دیگری به نام »مرجانی« آشنا شدیم. 
او نیز می گفت که قصد مبارزه با آن ها را دارد و برای جلب اعتماد 
آن ها تظاهر می کند که مسیحی شده است. مرجانی یک مرحله از 
ما پیش تر رفته بود، زیرا ما خود را عالقه مند و مایل به مسیحیت 
می دانستیم، ولی او می گفت که مسیحی شده است! او توانست به 
این ترتیب تا حد زیادی به حوزه های ادونتیست های روز هفتم نفوذ 
کرده و اعتماد آن ها را نسبت به خود جلب کند. پس از پیشرفت 
خوبی که او در حوزه ی مرکزی داشت، توانست به ده هزار آدرسی 
ــی« و کتاب های آن ها ارسال  ــریات »راه مریم« و »راه عیس که نش
می شد،  دسترسی پیدا کند. او تمام آدرس ها را یادداشت کرد و در 

اختیار ما قرار داد.

کار ما تا آن روز گرفتن نشریات و کتاب های متعدد به بهانه ی 
پخش و توزیع و در واقع حبس و نگهداری آن ها نزد خودمان بود 
ــت افراد کمتری برسد؛ اما پس از گرفتن  تا به این ترتیب به دس
آدرس ها تصمیم گرفتیم که ما هم کاری شبیه به آن ها انجام دهیم و 
به همین آدرس ها جزوات و کتاب های اسالمی بفرستیم، تا به این 

طریق فعالیت ادونتیست ها را خنثی کرده باشیم.
ــریه ی »ندای حق« را که در آن زمان آقای  برای این منظور نش
سید هادی خسروشاهی منتشر می کرد، انتخاب کردیم. »ندای حق« 
حاوی مطالب ارشادی، اسالمی و مذهبی پرمایه و مقتضی با زمان و 
به خصوص مسائل جوانان بود. با تحقق نقشه ی ما این امکان فراهم 
می شد تا هر کس که نشریه ی »راه مریم« و »راه عیسی« را می خواند، 

نشریه »ندای حق« را هم مطالعه کند.

برای عملی شدن فکر و نقشه مان با محدودیت های شدید مالی 
مواجه بودیم. برای رفع این معضل به چند نفر و به چند جا مراجعه 
کردیم ولی نتیجه ای عایدمان نشد. این طرح در اندیشه و ذهن ما بود 

تا به طریقی راه گشایش آن را بیابیم.

ـــــام خــمــیــنــی )ره( ام ـــا حـــضـــرت  ب ــــــدار  دی
اوج گیری مخالفت ها با الیحه ی »انجمن های ایالتی و والیتی« 
موجب آشنایی من با نام حضرت امام )ره( شد، از آن روز من عاشق 
و شیفته ی این پیر فرزانه شدم. برادرم مهدی این راه را بهتر از من 
رفت، زیرا او با عضویت در هیئت های مؤتلفه، خود را کامالً تحت 
انقیاد و اطاعت رهبر مردمی انقالب درآورده بود و به دفعات توانسته 

بود به محضر ایشان برسد.
اندیشه ی ارسال نشریه ی »ندای حق« به آدرس هایی که مجله ی 
»راه مریم« را دریافت می کردند و هزینه های مربوط به این کار مانند 
تهیه ی پاکت، تمبر و بهای مجله؛ ما را بر آن داشت که  به طور جدی 

به فکر تأمین بودجه و چاره ای باشیم.
روزی که با برادرم مهدی در این خصوص صحبت می کردم. 
او گفت که گزارشی از فعالیت هایتان به محضر امام )ره( بدهید، اگر 
کار شما مورد تأییدشان باشد از شما حمایت کرده و کمک می کند. 
من از او خواستم که امکان مالقات با حضرت امام)ره( را برایمان 
فراهم کند. او نیز پس از مشورت با حاج مهدی عراقی خواسته ی ما 
را پذیرفت و قول داد که در اولین مالقات با امام )ره(، تقاضای ما را 

برای دیدار حضوری طرح کند.
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احمد احمد

اشاره
احمد احمد از مبارزان با س��ابقه در س��ال های قبل از انقالب اسالمی اس��ت  و تجربه ی حضورفعال در بسیاری از 
تالش های مذهبی، فرهنگی، سیاسی، چریکی و مسلحانه را در کارنامه ی خود دارد. شاید او از معدودکسانی باشد که 
می توان او را تاریخ مجسم دو دهه مبارزه ی نفس گیر با رژیم پیش از انقالب دانست. خاطرات بسیار خواندنی او بارها 

به چاپ رسیده است. )سوره ی مهر، چاپ هفتم، 86( مطلبی كه می خوانید بخش كوچكی از خاطرات اوست.
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ما نیز مشغول تهیه ی گزارشی شدیم تا بتوانیم به آن وسیله نظر 
ــبت به کارهای خود جلب کنیم. مرجانی  و تأیید امام )ره( را نس
ــترده تر و نفوذی در حوزه ی مرکزی بود،  که دایره ی فعالیتش گس
توانست حدود 48 جلد کتابی را که درباره ی تبلیغ میسیونرهای 
مسیحی در ایران چاپ شده بود، جمع کند. ما این کتاب ها و یک 
سری نشریات »راه مریم« و »راه عیسی« را داخل یکی، دو تا گونی 

ریخته و منتظر شدیم تا روز موعود فرارسد.
اوایل سال 1342 روزی که برادرم و شهید حاج مهدی عراقی با 
حضرت امام )ره( مالقات داشتند، من، مرجانی و میرمحمد صادقی 

نیز با آن ها همراه شده و به قم رفتیم.
شهید حاج مهدی عراقی و برادرم، صبح به دیدار حضرت امام 
رفتند و ما در حرم حضرت معصومه )س( منتظر آن ها شدیم. وقتی 
از نزد امام )ره( برگشتند، به ما گفتند: »برای همین امروز ساعت 3/5 
تا 4 بعدازظهر وقت مالقات برای شما گرفتیم. ما با شنیدن این خبر 
خیلی خوشحال شدیم.« آن روز را در حرم به زیارت، دعا و نماز 

گذراندیم تا ساعت دیدار فرا رسید.
وارد منزل حضرت امام )ره( شدیم. خانه ای با سبک و معماری 
قدیمی و بافت اندرونی و بیرونی در مقابلمان بود. در کنار حیاط 
اندرونی چند تخت چوبی وجود داشت و روی آن فرش یا زیلو 
بود. منتظر آمدن امام شدیم. امام آمد، نور آمد. از جای برخاستیم. 
سالم دادیم و ادای احترام کردیم. امام جواب سالممان را دادند. بعد 
ما در مقابل ایشان زانو زدیم و نشستیم و با اجازه ی ایشان گزارش 
فعالیت هایمان را ذکر کردیم. از مبارزه و تبلیغ و خطر میسیونرهای 

ــیحی صحبت کردیم. درباره  ی »ادونتیست های روز هفتم« و  مس
این که چه کسانی هستند و چه می کنند توضیح دادیم.

ــیونرهای مسیحی(  مرجانی برای اغراق گفت که این ها )میس
توانسته اند در شهرستان همدان یک روستا را کامالً مسیحی کنند. 
با این  گفته، حضرت امام )ره( با هیبت همیشگی خود به او نگاه 
کردند و پرسیدند: »کجاست؟« مرجانی که متوجه شد امام به اغراق 
او پی برده ساکت شد و دیگر چیزی نگفت. ولی ما بریده بریده 
حرف های خود را زدیم و با همان حال و روح جوانی گفتیم که ما 
قصد مبارزه با آن ها را داریم و می خواهیم پرچم اسالم را در همه جا 

به اهتزاز درآوریم.
ــریات »راه مریم« و »راه عیسی« و کتاب هایی را  بعد نش
ــی درآوردیم و یک  ــود همراه برده بودیم، از گون که با خ
ــدیم.  ــان دادیم. با صحنه ی جالبی مواجه ش یک به امام نش
ــه می گرفتند، نگاهی به عنوان  ــام هر جزوه و کتابی را ک ام
ــده ام، این را هم  ــد و می فرمودند: »دیده ام، دی آن می کردن

دیده ام.«
و آن ها را کنار دست خود می چیدند. ما باورمان نمی شد که امام 
این همه کتاب و جزوه را دیده باشند، به همین خاطر رفتار ایشان به 
ما برخورد، طوری که در درون احساس ناراحتی می کردیم. این که 
امام حتی یک کتاب را هم نگفتند که ندیده ام، برای ما تازگی داشت. 
بغض گلویمان را گرفته بود. امام وقتی عناوین همه ی کتاب ها را 
دیدند و کنار گذاشتند، فرمودند که دو تا کتاب دیگر هم هست و 

اسامی آن دو را ذکر کردند )که البته من االن اسم آن ها را به خاطر 
ندارم( و درباره ی آن ها صحبت کردند. ما جاخوردیم. عجیب بود. ما 

نتوانسته بودیم به این دو کتاب دسترسی پیدا کنیم.
گویا در آن کتاب ها به مرزهای کشور ُشبهه وارد شده بود و رژیم 
طاغوت به همین علت اجازه ی نشر و توزیع آن ها را به مسیحیان 
ــداده بود. ما از اطالع و وقوف امام به این دو کتاب و مطالب آن  ن
بسیار شگفت زده شدیم. ناراحتیمان فراموش شد و کمی خود را 
جمع وجور کردیم. فهمیدیم که ما دچار توهمات غلط شده ایم و 

امام خیلی جلوتر از همه حرکت می کنند.
بعد از این درس بزرگ، به امام )ره( گفتیم که ما ده هزار آدرس را 
که جزوات ادونتیست ها به آن جاها ارسال می شود به دست آورده ایم 
ــریه ی  و قصد داریم در مقابل حرکت آن ها به همان آدرس ها نش

»ندای حق« را بفرستیم، ولی مشکل مالی و بودجه ای داریم.
حضرت امام )نقل به مضمون( فرمودند: »این که مبارزه نیست. 
ــما را به خود مشغول نکنند.« ما دوباره جا خوردیم و با  این ها ش
تعجب پرسیدیم: »مبارزه نیست؟! پس چه چیز مبارزه است؟!« امام 
ــال است در این  )ره( )نقل به مضمون( فرمودند: »این ها پنجاه س
مملکت کار می کنند، نتوانسته اند هیچ موحدی را مسیحی کنند. 
الابالی کرده اند، ولی بی دین نکرده اند. این جریانات یک سرمنشاء 
دارد، مثل یک نهر است، شما بروید دنبال سرچشمه. این ها همه از 

فساد رژیم است، شما بروید دنبال آن، این ها وقتتان را می گیرد.«
ــدیم. دیدیم که امام می گویند این ها مبارزه  ما بیشتر منفعل ش

نیست، پس این همه زحمتی که ما می کشیم چه می شود؟

با مطلب آخری که امام در آن جلسه فرمودند، دریافتیم که ایشان 
به همه ی زوایا و ابعاد وارد و آگاه هستند و خیلی راحت و صریح 
سخن می گویند. به ایشان گفتیم: »پس ما باید چه کار کنیم؟ تکلیفمان 

چیست؟«
حضرت امام با همان لحن شیرین که همه ی قشرها آن را درك 
می کنند، فرمودند )نقل به مضمون(: »همین مبارزه ای که روحانیت 

دارد می کند. همین کار را بکنید.«
ما در ذهن و فکر خود به این می اندیشیدیم که روحانیت کار 
خاصی نمی کند. به مسجد و منبر می رود و سخنرانی می کند. اگر 
سخنرانیش خیلی تند باشد، می آیند او را می گیرند و چند صباحی به 
زندان می برند. ما در آن زمان بیشتر از این حد نمی توانستیم فکر کنیم 
و نمی توانستیم قبول کنیم که کار روحانیت مبارزه است. اما گذشت 
زمان ثابت کرد که در فعالیت ها و حرکت های انقالبی، آنچه که مفید 
و مؤثر بود، همین حرکت روحانیت بود که موجب سالمت سایر 
فعالیت ها و موجب حرکت عظیم ملت و امت اسالمی شد. ما آن 
روز به مبارزه ی مسلحانه، کارهای تشکیالتی و حزبی و جنگ های 
ــوع حرکت ها )وعظ و خطابه ی  ــیدیم و این ن چریکی می اندیش
روحانیون( برای ما مبارزه قلمداد نمی شد. این گذشت زمان بود که 

خالف اندیشه ما و صواب اندیشه امام )ره( را ثابت کرد.
مدت مالقات ما با امام به پایان رسید. از ایشان خداحافظی کرده 
و بازگشتیم. تا ابد این خاطره و مالقات درس آموز و عبرت انگیز از 

لوح دیده و دل ما بیرون نخواهد رفت.
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لئوبوسكالیاخود بودن، مح�شر است!
ترجمه ی فرح بانو قائمی

لئوبوس��كالیا، از آموزشكاران شناخته شده ی 
آمریكایی است كه در حوزه ی روان شناسی 

تربیتی، فعالیت های علمی زیادی انجام 
داده اس��ت. اما آن چه بوس��كالیا را 

در س��طح جهان مع��روف كرده، 
نوش��ته های س��اده ی اوست. او 
نویس��نده ای پركار اس��ت كه 
دیده ها و شنیده های خودش را 
در قالب متونی ساده در اختیار 
خواندگانش قرار می دهد. به 
گفته ی نشریه »مرور كتاب« 
در نیویورك، بوسكالیا، تعلیم 
و تربیت را به زبان س��اده و 
امروزی ترجمه می كند. یكی 
از نوشته های شیرین او را در 

پی می آوریم.

وقتی می بینم چقدر کم به خود و اعتقاداتمان احترام می گذاریم، 
ــوم. من حدود یازده سال در کالس، »درس  واقعاً ناراحت می ش
ــاگردانم می پرسیدم از میان  ــق« می دادم. در آن کالس از ش عش
همه ی آدم های دنیا دوست دارند جای چه کسی باشند و در کدام 

نقطه ی زمین زندگی کنند.
جالب است بگویم که بیشتر از 80 درصد محصلین خوش 
ــان می خواست جای کس دیگری باشند  قیافه و چیز فهم، دلش
ــیدم: »مثالً جای  و در جای دیگری زندگی کنند! وقتی می پرس
ــیس!« البته ژاکلین  ــی؟« جواب می دادند: »جای ژاکلین اوناس ک
اوناسیس احتماالً هیچ اشکالی نداشت و احتماالً بهترین ژاکلین 
اوناسیسی بود که می توانست باشد، اما اگر شما بخواهید ژاکلین 
اوناسیس باشید، فاتحه تان خوانده است و پاك باخته اید. بعضی ها 
ــتند مارلون براندو باشند. یک مارلون براندو بِس  هم می خواس
هفت پشت همه ی ماست! خیلی عالی است که مارلون براندو، 
مارلون براندو بود. خیلی هم خوشحالم که او آدم معروفی بود. 
برای همه ی آن های دیگری هم که وضع مالی شان توپ است و 
مشهورند و مردم برایشان غش و ضعف می روند، خوشحالم، ولی 

ت ش  ا  د  د  ا  ی 
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دیگر وقتش رسیده که جلوی آینه بایستید و بگویید: »آی آینه! به 

من بگو معتبرترین آدم دنیا کیست؟« و وقتی آینه جواب می دهد: 

»تویی قند عسلم«، حرفش را باور کنید. شاید قدتان به آن بلندی که 

می خواهید نباشد و یا دلتان بخواهد پاهایتان کمی چاق تر از آنچه 

که هست می بود، ولی شما بهترین تحفه ای هستید که می توانید 

ــید و وقتی این را تشخیص دادید، درست در همان مسیری  باش

هستید که باید باشید و دیگر هیچ کس جلودارتان نیست!

ــود، برای احترام  ــی و تربیتی خ ــفانه ما در نظام آموزش متأس

ــی نداریم. از آن بدتر الگوهای  ــتن به خود، کالس و درس گذاش

ــان را باال بگیرند و محکم و  ــادی هم نداریم که بتوانند سرش زی

قاطع بگویند: »من واقعاً خودم را دوست دارم. نه فقط چیزی را 

ــتم، بلکه استعداد و معجزه ی وجود خودم را هم دوست  که هس

دارم«. کم هستند آدم هایی که می دانند آنچه که هستند »بالفعل«شان 

است نه »بالقوه«شان. بالقوه ی شما خیلی بیشتر از موجودیت فعلی 

شماست. الزم است به بچه هایمان یاد بدهیم که توانایی آن ها خیلی 

بیش تر از آن است که به »ماشیِن خواندن و نوشتن« تبدیل شوند. 

باید به آن  ها یاد بدهیم که انسان حد و مرز ندارد. ما به آدم هایی نیاز 

داریم که خودشان به این موضوع اعتقاد داشته باشند و در نتیجه 

ــان باور نکند که  بتوانند آن را به دیگران بیاموزند، چون اگر انس

خودش موجود بی حد و مرزی است، حرف هایش کشککی از 

آب درمی آید و به درد کسی نمی خورد!

خود بودن، مح�شر است!

خیلی عجیب است. آدم ها اگر بشنوند یکهو 50 هزار نفر در اثر 

انفجار بمب رفته اند زیر خاك، هیچ تعجبی نمی کنند. اگر بفهمند 

ــنگی می میرند، آخ  ــه همین االن صدها هزار بچه دارند از گرس ک

نمی گویند، اما اگر درباره ی اسب شاخدار از آن ها سؤال کنی، شاخ 

در می آورند. البد اسب شاخدار مهم تر از بچه هاست!

ــبختانه در یک خانواده ی پرجمعیت ایتالیایی بزرگ  من خوش

ــادم داده اند. مامان  ــق بودن« را ی ــده ام که قبل از هر چیز »عاش ش

ر و مادرها، حیوانات و خالصه همه ی 
ــا، پد من می گفت: »بچه ه

موجودات زنده و غیر زنده، باید عاشق هم باشند!«، به همین دلیل، 

من هیچ وقت از احساساتی شبیه به »اگزیستانسیالیست بودن« زجر 

ــیده ام، چون اصالً نمی دانم خوردنی است یا پوشیدنی!. اگر  نکش

کسی می تواند از کنارتان بی تفاوت نگذرد، یعنی که وجود دارید 

و این یعنی محشر!

البته من از آن معلم های درست و حسابی مؤدب نیستم و به این لقب مشعشع 
مشهور شده ام که به طرف شاگردانم پرتقال پرت می کنم. آدم باید باالخره یک 
جوری آن ها را بیدار نگه دارد! من در کالس هایم خیلی کارها می کنم؛ کارهایی 
که اسمشان را گذاشته ام »اجبار داوطلبانه«. یکی از این اجبارها این است که هر 
ــوزی حداقل هفته ای یک بار باید به دیدنم بیاید! من نمی توانم به یک  دانش آم
مشت جنازه درس بدهم! من فقط بلدم با آدم ها ارتباط برقرار کنم، برای همین 
به آن ها می گویم:»بیایید توی دفتر من. می نشینیم و با هم گپ می زنیم. نمی خوام 
درباره ی کالس یا درس باهاتون حرف بزنم. درباره ی این چیزها می شه یه وقت 
دیگه هم حرف زد. می خوام درباره ی آخرین باری که یک اسب شاخدار دیدید، 
با هم حرف بزنیم. می خوام ببینم جنگل های افسانه ای رو باور می کنید یا نه؟ اگر 
فکر می کنید این جور حرف ها ناراحتتان می کند، قبالً قرص آرام بخش بخورید 

و بعد بیایید دفتر من.«

برای من به عنوان یک معلم، هیچ چیز دردناك تر از این نیست 

که سر کالس، با یک مشت دانش آموز و دانشجوی بی تفاوت سر و 

کار داشته باشم؛ اما این شاهکاری است که نظام آموزشی ما انصافا 

ــت! دائماً سر و کار آدم با بچه ها و جوان هایی  خوب انجام داده اس

است که حالشان از چیز یاد گرفتن به هم می خورد! فقط دنبال َفست 

ــتند که در یک بسته بندی شیک به آن ها بدهید و  فود آماده ای هس

بخورند و عالم و هنرمند و دانشمند و... عاقبت به خیر شوند!! شما 

ــوق و ذوق پا به کالس می گذارید تا موضوعی را با آن ها در  با ش

میان بگذارید، ولی فقط نوك کله هایشان را می بینید. اگر هم نوك 

کله هایشان معلوم نباشد، فقط آدم هایی را می بینید که هرچه را شما 

می گویید، خود به خود یادداشت می کنند، آن هم از ترس این که 

مبادا در بین حرف هایتان یکی از آن سؤاالت و کلک های امتحانی را 

قایم کرده باشید!! بعضی وقت ها مجبور می شوم بگویم، »اون مداد 
لعنتی رو بذارین زمین و به حرف های من گوش بدین«.



ن ا  ر  ی  ا  گ      ر  ز  ب  ن     ا  م  ل  ع  م 
شادروان سیدرضا روزبه که در سال 1388 از سوی وزارت 
آموزش وپرورش به عنوان معلمی ماندگار معرفی شد، یکی از 
ــران در دو دهه ی منتهی به انقالب  ــن معلمان ای تأثیرگذارتری
ــت. از این رو جا دارد در سالگرد پیروزی انقالب  اسالمی اس

اسالمی او را یاد کنیم.
روزبه در سال 1300 شمسی در زنجان به دنیا آمد. پدرش 
کربالیی محمود خیاط بود و پدربزرگش شیخ احمد، لباس دین 
ــت و مورد احترام و اعتماد مردم زنجان بود. یکی  بر تن داش
از عموهایش آقامیرزامحمد مردی متجدد بود و زبان فرانسه 
ــس  ــیخ جواد زنجانی مؤس ــت و عموی دیگرش ش می دانس
ــه ی جعفری بغداد و مدرسه ی اخوت در کاظمین بود.  مدرس
ــه و از دیگری عشق و ایمان به  روزبه از یک عمو زبان فرانس

تربیت نسل جوان را آموخت.
ــال 1311 به دبستان توفیق زنجان رفت.  رضا روزبه در س
این دبستان و دبیرستان ملی را مرحوم حاج علی اکبر توفیقی در 
سال 1299 تأسیس کرده بود که در آموزش مردم زنجان بسار 
مؤثر بود، زیرا نخبگانی در آن جا پرورش یافتند که روزبه  قطعًا 
ــت. روزبه دوره ی متوسطه را در دبیرستان  یکی از همان هاس
پهلوی گذراند، آن گاه ابتدا آموزگار دبستان توفیق شد و سپس 
ــغول به  ــتان توفیق منصوب و مش در 1319 به دبیری دبیرس
ــد. در 1324 که حاج علی توفیقی به دست فرقه ی  تدریس ش
دموکرات تیرباران شد، مسئولیت اداره ی مدرسه به مدت چند 

سال بر دوش استاد روزبه قرار گرفت.
ــال 1330 روزبه برای ادامه ی تحصیل به تهران رفت  در س
و دوره ی سه ساله ی دانشسرای  عالی را در رشته ی فیزیک به 
پایان برد و هم زمان به تدریس در مدارس تهران اشتغال یافت. 
وی سرانجام با ادامه ی تحصیل در دانشکده ی علوم دانشگاه 

تهران در 1338 مدرك فوق لیسانس فیزیک را دریافت کرد.
استاد روزبه با تأسیس مدرسه ی علویـ  که این تأسیس به 
همت حجت االسالم علی اصغر عالمه کرباسچیان انجام گرفت، 
مدیریت آن را برعهده گرفت، و تا پایان زندگی )1352/8/21( 
با آگاهی خوبی که از مسائل تعلیم وتربیت و فرهنگ و معارف 
ــالمی داشت، و با احساس دِیْن نسبت به جوانان کشور به  اس
کار مؤثر و شایسته ی خود ادامه داد و توانست انسان های دانا 

و توانایی تربیت کند. 
ــبت بزرگداشت  در مقدمه ی کتاب »فیض گل« که به مناس

استاد روزبه، آقای علی مدرسی تألیف کرده، چنین آمده است:
ــان در تاریخ فرهنگ معاصر ما،  »در میان چهره های درخش
ــتاد رضا روزبه بی گمان از نمونه های نادر است که می تواند  اس
برای جان های جویا و جوان الهام بخش رویش و جوشش گردد 
ــه گام زنان عرصه ی علم و تعلیم و تربیت الگویی خالص،  و ب
خودی و خدایی ارائه کند. آنان که استاد روزبه را از نزدیک دیده 
و شناخته اند، بیش از هر چیز شیفته ی جذبه ی معنوی این روح 
مؤمن شده اند. زندگی و رفتار او گواه روشن راستی گفتار بود 
و انتخاب هایش در حیات بخشیدن به آن چه در کالم مستدل او 
صورت برهانی می یافت. او نمونه ی واالی تبلیغ علمی پیام دین 

بود. آن چه که امروز و هر روز به آن نیازمندیم«1
روزی از آقای دکتر حداد عادل که خود از دانش آموختگان 
ــیدم که آیا می توانیم استاد روزبه  مدرسه ی علوی است پرس
ــور به حساب  ــمار اثرگذاران بر آموزش فیزیک کش را در ش اسفندیار معتمدی
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آوریم؟ ایشان در پاسخ گفت: »اگر منظور شما مؤلف، مؤسس 
ــد، خیر! اما استاد روزبه اثرگذار در کل نظام  و نظریه پرداز باش
تعلیم و تربیت کشور بود.« سپس افزود »اگر در میان یک صد 
معلم برجسته ای که من داشته ام بخواهند بهترین را برگزینم و 

نام ببرم، بدون شک استاد روزبه را نام می برم.«
ــود، معلمی که با رفتارش  ــه به تمام معنا یک معلم ب روزب
عشق و انگیزه و خلوص نیت و انسانیت می آفرید. استاد دکتر 
یوسف ثیوتی که چهره ای ماندگار و مؤسس مرکز تحصیالت 
تکمیلی زنجان و پژوهشگری بلندآوازه است در زندگی نامه اش 

چنین نوشته است:
»استاد رضا روزبه ـ که بعدها مدیر دبیرستان علوی تهران 
ــد، قبل از آن که به تهران بیاید در دوران ابتدایی و متوسطه  ش
از معلمین من بود. صداقت آن شخص در حرفه ی معلمی و 
منش اخالقی او در برخورد با یاد دادن و یاد گرفتن نمونه، و 
بین بسیاری از ایرانیان بزرگ سرمشق بود. نیازی نیست که در 
مورد رضا روزبه سخن بگویم که از عهده اش برنخواهم آمد. 

من یکی از مریدان رضا روزبه بودم«2
ــی تربیت کرد. آن ها هر  ــتاد روزبه شاگردان حق شناس اس
ــت از اخالق و رفتار استاد سخن  جا که موقعیت وجود داش
ــترش  گفته و دامنه ی اثرش را در آموزش وپرورش ایران گس
ــکیل مجالس بزرگداشت یادش را همواره زنده  دادند و با تش

نگهداشتند.
استاد روزبه با همکاری تنی چند از مؤلفان چهار جلد کتاب 
عربی دوره ی راهنمایی تحصیلی و 2 جلد کتاب با عنوان عربی 
ــان نوشت و منتشر کرد. تعدادی مقاالت دینی و اخالقی و  آس
علمی نیز در نشریات گوناگون از او منتشر شد. »روزبه با بسیاری 
از هیئت های مذهبی شهر و دیار خویش، زنجان، در ارتباط بود 
و برایشان احکام، تجوید و تفسیر قرآن می گفت و مشکالت و 
اختالفاتشان را حل و فصل می کرد و غالب برنامه های فرهنگی 

و خیریه و علم المنفعه ی آنان را شکل می  داد»3

ــران ــه ــك دانـــشـــگـــاه ت ــزی ــی ــاز ف ــت ــم ـــاد م اســـت
دکتر کمال جناب در تکریم استاد روزبه گفته بود: »شنیده ام 
ــذ کرده و با  ــاد از مراجع واجد صالحیت اخ ــازه ی اجته اج
وجود اختالف سن با دانشجویان ]هنگام تحصیل در دانشگاه[ 
ــاس ناراحتی نمی کرد. بسیار وارسته و متین بود«. استاد  احس
شهید مطهری در انجمن اسالمی پزشکان در سال 1352 چنین 
ــان باشدـ  در سه چهار سال پیش که  گفت: آقایانـ  اگر یادش
ــث می کردیم ـ وقتی بحثمان به نظریات  راجع به توحید بح
ــد که  ــید و قرار ش ــای جدید درباره ی ماده و انرژی رس علم
خالصه و لب مطالب بیان شود، بحث شد کسی که از همه یا 
ــت این مسائل را بیان کند، مرحوم  از اکثر افراد بهتر می توانس

روزبه بود«

پینوشت
1.مدرس��ی،دكترعلی،فیضگل،ستادبرگزاریكنگرهیبزرگداشتاستاد

رضاروزبه،شركتافست،چاپاول1377
2.اس��عدی،محمود.چهرههایماندگاردکتریوس�فثیوتی،جهانفرهنگ

انتشاراتزمان،چاپاول1382
3.تاجری،حسن.ازتوآموختم،نشرآفاق،چاپسوم،1385

مدرسه ی توفیق
ــه ی توفیق را علی اکبر توفیقی تأسیس کرد.  مدرس
او که در زنجان متولد شده بود )1251ش( در جوانی 
برای کار عازم باکو شده و در معادن آن جا مشغول به 
ــتعداد  ــد. در آن جا به زودی باپرکاری و اس کار گردی
خوبی که داشت پیشرفت کرد و صاحب درآمد خوبی 
ــپس به عثمانی رفت و پس از زیارت کربال  ــد. س ش

راهی ایران شد و به زنجان بازگشت. 
ــاه قاجار،  ــی، زمان احمدش ــال 1300 شمس در س
ــه( زنجان  ــهرداری )بلدی ــاج علی اکبر رئیس ش ح
ــد. او در مدت نسبتًا کوتاهی که در این سمت  ش
ــار و ابنیه ی  ــده ای کرد و آث ــود خدمات ارزن ب
ــادی ایجاد کرد که از آن جمله  عام المنفعه زی
ــاخت یک سد  ــه ی توفیق، س ــت. مدرس اس
ــجد غربیّه  خاکی در تهم رود، دبّاغ خانه، مس
ــوی خانه  در محله ی میدان توفیقی، رختش

و کشتارگاه عمومی.
علی اکبر توفیقی سرنوشت غم انگیز و 
ــال افتخارآمیزی یافت. او که  در عین ح
مردی دین دار و مخالف کمونیست های 
ــوروی بود، در ماجرای  ــته به ش وابس
ــوی شوروی  ــغال آذربایجان از س اش
ــیله ی حزب  ــاد حکومت به وس و ایج
دموکرات آذربایجان، که زنجان را هم 
ــد، در 28 آبان 1324 از  ــامل می ش ش
ــوی عّمال حزب دموکرات دستگیر  س
ــد و به مدت سه ماه به زندان افتاد.  ش
پس از آزادی مورد استقبال شدید مردم 
ــرار گرفت و مردم به خاطر آزادی او  ق
شادی ها کردند و برایش گوسفند قربانی 
ــان دادند که تا  ــیله نش کردند و بدین وس
چه حد به علی اکبر توفیقی عالقه دارند. 
اما این استقبال و حمایت موجب شعله ور 
ــد و بار دیگر  ــدن کینه ی اشغالگران ش ش
ــتگیر کنند ولی  ــم می گیرند او را دس تصمی
چون به خانه اش می روند و او را نمی یابند دو 
پسرش به نام های احمد و مختار را به گروگان 
ــور می بیند  ــاج  علی اکبر وقتی این ط می برند. ح
ــد و زندانی  ــدان معرفی می کن ــودش را به زن خ
ــه  ــود تا این که یک ماه بعد دمکرات ها او و س می ش
ــازی زنجان  ــر را در محل کارخانه کبریت س نفر دیگ

اعدام می کنند.
ــود یک نفر  ــی بودن خ ــی در دوره ی زندان توفیق
مسیحی به نام »ادوارد« را مسلمان می کند و نام »علی« 
ــر او می گذارد که این »علی« نیز یکی از چهار نفری  ب
ــود. امروز در زنجان مجسمه ای  است که اعدام می ش
ــهر  به یاد حاج علی اکبر توفیقی در یکی از میادین ش

41بر پا کرده اند.
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388



42
شماره ی پنجمـ  بهمن ماه1388

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ک 
قدرت اهلل نیک بخت

 جریان ها و سازمان های 
مذهبی سیاسی ایران 

]سال های 1357-1320[
 رسول جعفریان

 ویراست جدید، چاپ نهم، 
1388

 ناشر: خانه کتاب 
]66414950[

ــر در زمینه ی موضوع  کتاب حاض
ــت و روزآمد  ــه لحاظ جامعی خود، ب
ــت.  اس ــرد  ف ــه  ب ــر  منحص ــودن،  ب
ــول جعفریان ـ که  حجت االسالم رس
فعاًل ریاست کتابخانه مجلس شورای 
اسالمی را به عهده داردـ  در این کتاب 
ــت، به  که بیش از یک هزار صفحه اس
ــیده  ــته و تحلیلی کوش گونه ای شایس
است. جریان ها و سازمان و تشکل های 
سیاسی ـ مذهبی نزدیک به چهار دهه 
ــه منجر به  ــر ایران را ک ــخ معاص تاری
ظهور و پیروزی انقالب اسالمی شد، 
معرفی نماید. مطالعه این کتاب نه تنها 

ــالمی  برای عالقه مندان در انقالب اس
بلکه برای هر کس که به پژوهش در 
تاریخ معاصر ایران عالقه داشته باشد 

ضرو ری است.

 اسالم در کنار داغدیدگان
 نوشته : شهید ثانی
 ترجمه: دکتر سید 

محمدباقر حجتی
 ناشر: جوانه رشد، چاپ 
چهارم، 1383 ]66404406[

زین الدین بن علی معروف به شهید 
ــی از  ـــ .ق( یک ــی )966-911 ه ثان
چهره های تابناك فقه شیعه در پانصد 
ــال اخیر و صاحب کتاب معروف  س
ــت. او در قسطنطنیه  ــرح لمعه اس ش
ــاه  ــتور ش ــتامبول کنونی[ به دس ]اس
ــلیمان عثمانی به قتل رسید. کتاب  س
ــمند شهید  حاضر یکی از آثار ارزش
ــؤاد عند فقد  ــکن الف ثانی به نام مس
ــکین دهنده ی  ــه و االوالد )تس االحب

ــتان  ــرگ دوس ــر م ــا در براب قلب ه
ــه آن را دکتر  ــت ک ــدان( اس و فرزن
ــتاد قرآن پژوه  محمدباقر حجتی اس
ــت  ــگاه تهران ترجمه کرده اس دانش
ــاب مقدمه  ــک پنجم کت ــدود ی ـ ح
ــت  ــرح حال مؤلف اس مترجم در ش
ــه ای بیانات،  ــل کتاب مجموع و اص
ــات و حکایات در باب  آیات، روای
ــتن  مصائب، مفهوم صبر رضا، گریس
ــب و به طور کلی چگونگی  در مصائ
مواجهه با مصیبت ها و پیش آمدهای 

ناگوار در زندگی یک مؤمن است.

 کلیدهای پرورش رفتار و 
ارزش های اخالقی در کودکان 

و نوجوانان
 نویسنده: دکتر میشل ُبریا

ب��ا  ف��رود  فرن��از  مترج��م:   
پیش گفتار دکتر عبدالعظیم کریمی

 ناش��ر: صابرین، 1388، چاپ 
اول ]88968890[
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*شمارههاییكهدر]كروشه[آمده،تلفنمركزپخشكتابیاناشراست.

نویسنده به هفت فضیلت اساسی 
اشاره می کند که پایه های اخالقیات 
ــتند و عبارت اند از  ــانیت هس و انس
ــتن داری،  خویش ــدان،  وج همدلی، 
احترام به دیگران، مهربان، بردباری و 
انصاف. از نظر نویسنده این فضائل 
بسیار مهم هستند و خانواده نخستین 
ــد آن ها را  ــه می توان ــت ک جایی اس

الگوی فرزندان قرار دهد.

ــای  آق از  ــاب  کت دو  ــراً  اخی  
ــر ریاضی  ــا دبی ــا خودنم محمدرض
ــر مجله  ــدان به دفت ــه ی 1 هم ناحی
رسید. عنوان یکی از آن ها دیدگاهی 
ن��و درباره ی ح��روف مقّطعه قرآن 
ــا  ــه ب ــری )ک ــت و دیگ کری��م اس
ــن نیکومنظری تألیف  ــکاری امی هم
شده( گشتی در ریاضیات نام دارد. 
هر دو کتاب با وجود حجم صفحات 
نسبتًا کم از محتوای غنی برخوردار 
ــد و می تواند مورد استفاده ی  می باش
ــران ریاضیات و قرآن قرار گیرد.  دبی
برای مؤلف محترم آرزوی موفقیت 

داریم.

 فیض گل
 دکتر علی مدرسی

 ناشر: ستاد برگزاری 
کنگره ی بزرگداشت استاد 

رضا روزبه
ــه می کنید  ــور که مالحظ همان ط
ــماره به  ــد این ش ــر روی جل تصوی
ــی از معلمان  ــتاد رضا روزبه یک اس
ــران اختصاص دارد. کتاب  بزرگ ای
فیض گل نیز کتابی است که به عنوان 
یادنامه روز به قلم دکتر علی مدرسی 

منتشر شده است. کتاب در سه بخش 
است. بیش از نیمی کتاب به قلم دکتر 
ــرح احوال و زندگی  ــی در ش مدرس
ــت که در آن به پاره ای از  روزبه اس
رویدادهای علمی و فرهنگی معاصر 
نیز اشاره شده، بخش دوم »خاطره و 
یادمان« است که جمعی از آشنایان و 
نزدیکان روزبه درباره ی او نوشته اند 
ــعاری است درباره   و بخش سوم اش
ــران. ضمنًا کتاب  این معلم بزرگ ای
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی زنجان، در سال 1377، چاپ 

شده است.

 یاد باد آن روزگاران 
)خاطرات عمر(

 جعفر شیخ االسالم
 ناشر: انتشارات نقش 

خورشید )0311-6625765( 
اصفهان، 1385

ــنده )متولد 1303( از دبیران  نویس
ــته ی  رش در  ــان  اصفه ــته ی  برجس
ــت که با وجود کهولت  ــیمی اس ش
ــت علمی و  ــان به فعالی ــن همچن س

آموزشی ادامه می دهد. این خاطرات، 
ــت:  ــد جهت جالب توجه اس از چن
در  ــی  موجزنویس ــان،  بی ــهولت  س
ــگاه تیز و علمی  ــن پرمعنا بودن، ن عی
نویسنده به اشیاء و امور، داشتن نگاه 
نافذ اجتماعی ـ تربیتی. برای کسانی 
ــن از  ــد طرحی روش ــه می خواهن ک
ــول فکری و اجتماعی  چگونگی تح
ــرن اخیر در ایران پیدا کنند این  در ق

کتاب می تواند مفید باشد.

طنز و رمز واژگان
 نویسنده: عبدالعظیم 

کریمی
 ناشر: انتشارات عابد 

)66515249-021( چاپ اول، 
1387، 173 صفحه

ــیال،  ــای س ــاب تداعی ه ــن کت ای
اقتباس های آزاد و برداشت های خاص 
ــنده از بعضی واژه هاست. دکتر  نویس
کریمی با نگاهی متفاوت که همراه با 
طنز و رمز است، به توصیف واژه هایی 
پرداخته است که از دید عموم، معانی 
ساده ای دارند. به گفته ی نویسنده، مراد 
ــن فرهنگ نامه،  ــم و تدوین ای از تنظی
گشودن الیه های پنهان افکار و احوال 
و اقول واژگون شده ای است که معنی 
ظاهری آن با مقاصد درونی اش زمین 
تا آسمان فاصله دارد. مثال: بی تربیت: 
ــی که  ــار تربیت ــام عی ــک مربی تم ی
می خواهد همه را همان گونه که خود 
ــد تربیت کند. زبان: اگر آزاد  می خواه

شود صاحب آن اسیر می شود. 
ــدود 150 واژه در این  ــاً ح مجموع

کتاب به این روش تعریف شده است!
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رعنا الیاسی

رعنا الیاسی*

اکثر اوقات به ته کالس می رفتم. به دیوار تکیه می زدم 
ــته های روی تخته ی وایت برد را نگاه می کردم، با  و نوش
ــوزان در نیمکت های آخر  تعجب از این که این دانش آم

ــت  ــته ها را می بینند و یادداش ــن نوش چگونه ای
می کنند.

ــف  ــه ردی ــر س ــه ه ــه ب بالفاصل
ــم هیچ  ــردم و می گفت ــگاه می ک ن

ــدارد روی  دانش آموزی حق ن
ــر کالس  ــای آخ نیمکت ه

بنشیند، صدا میزدم مهسا، 
کوثر، سارا و... بلند شوید 
جلوتر  نیمکت های  به 
با  دانش آموزان  بروید. 
بی میل یکی یکی کیف 
و دفتر خود را جمع 
کرده و به نیمکت های 
ــد.  می رفتن ــر  جلوت
ــا لبخند و  ــن هم ب م
رضایت خاطر می گفتم 

آفرین بچه های خوب، 
حاال مطالب را بنویسید. 

زنگ کالس تمام می شد 
ــدن زنگ  ــد از تمام ش و بع

ــر کالس  ــح دوباره به س تفری
ــب این بود که  ــم، اما عجی می رفت

ــه جای خود  ــوزان دوباره ب دانش آم
ــته بودند. هر روز این ماجرا اتفاق  برگش
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ــکی رفتم. هنگام معاینه ی چشمانم ابتدا از تابلوی معروفی که همه دیده ایم  پزش
ــه ردیف آخر برایم مشخص نبود. وخیلی ناراحت  ــتفاده کرد. جهت های س اس
گفتم که سه ردیف آخر را نمی توانم ببینم. به نظر خودم این یک امر عادی بود، 
ــا را ببیند. اما با قرار  ــردم هیچ کس نمی تواند از این فاصله آن ه ــون فکر می ک چ
ــه های آزمایشی عینک روی چشمانم، ناگهان خیلی واضح عالمت ها  دادن شیش
ــه روز آماده  ــک برایم عینک تجویز کرد و عینک بعد از س ــم پزش را دیدم! چش
ــد. وقتی عینک را به چشمانم زدم برایم باورکردنی نبود! میدان شهر و هوای  ش
ــراد را از فاصله ی دور واضح می دیدم.  ــراف را خیلی تمیز و صورت اف اط
ــتم همه چیز را حتی از فاصله های دور واضح ببینم. انگار تازه  می توانس
ــده بودم، با خوشحالی همه جا را می نگریستم. روز بعد به  متولد ش
مدرسه رفتم. موقع وارد شدن به کالس، بچه ها همه با هم گفتند: 
ــما مبارك! شاید اگر قباًل این حرف را به  خانم معلم عینک ش
کسی می گفتند و من می شنیدم می گفتم مگر عینک هم مبارك 
گفتن می خواهد؟! ولی حاال می دیدم که واقعاً مبارك گفتن 
می خواهد، چون ارزش عینکی که بینایی کامل را به انسان 
ــتر از لباس و وسایلی است که ما  می دهد واقعاً خیلی بیش
موقع خرید آن کلمه مبارك باشد را با کار می بریم. من هم 

در جواب گفتم سالمت باشید بچه های عزیزم.
ــروع درس، نام خدا و تاریخ روز را  ــد از ش آن روز، بع
روی تابلو نوشتم و آرام آرام به ته کالس رفتم، آنجا ایستادم 
و طبق معمول نوشته های روی تخته را نگاه کردم. اما این بار 
با دفعه های قبل فرق داشتند. خیلی واضح و خوانا، اینجا بود 
که متوجه شدم که چرا بچه ها از نشستن روی نیمکت های آخر 
کالس نگرانی نداشتند. به بچه ها گفتم از امروز دیگر مجبور نیستید 

جایتان را تغییر دهید و به طبقه های جلوتر بروید ... .
ــالی از آن روزها می گذرد.  ــم چند س امروز که این خاطره  را می نویس
ــان هایی که عمر خود را صرف علم پزشکی  می خواهم در اینجا از تمامی انس
نموده اند تشکر و قدردانی کنم. کسانی که از لحظه لحظه های عمر خود بهترین 
ــم های انسان ها بوده و  ــتفاده را کرده اند و به فکر برطرف نمودن عیوب چش اس

هستند ... .
*آموزگارپایهیچهارم،دبستانالله،شهرستانسرپلذهاب

می افتاد.
ــزل هم  ــن در من ــا م ام

ــون را در چهار  ــب جای تلویزی مرت
ــاعت  ــر می دادم. با س ــه ی اتاق تغیی گوش

دیواری مشکل داشتم و همیشه گله مند از این که 
ــاعت را تا این حد کوچک  چرا شماره های س
ــند، در فکر خرید  ــک به هم می نویس و نزدی

ساعتی با اعداد درشت بودم. تا این که چند 
روزی مرتب از سردرد مخصوصًا 

پیشانی رنج  اطراف  در 

می بردم. با 
ــر و خوردن  ــن به دکت رفت

قرص مسکن و استامینوفن سردردم 
ــیار ناراحت  ــد. یک شب بس برطرف نش

ــار درد را از ناحیه ی پیشانی تحمل  بودم و فش
می کردم. موضوع را با همسرم در میان گذاشتم، 
ــنهاد مراجعه به چشم پزشک را به من  او پیش

داد. پذیرفتم. با هر ناراحتی که بود شب را 
به صبح رساندم. صبح خود را آماده 

ــم   کرده و به مطب چش
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ــد، و توجه به آن چه که در  از مطالعه ی مطالب مجالت رش
پیرامونم می گذرد، و تجربه های سال ها کار در مدارس ابتدایی 
ــیرین دارم. گاه  ــتا، دنیایی از تجارب تلخ و ش ــهر و روس در ش
ــم، شاید به درد کسی بخورد که  فکر می کنم که آن ها را بنویس
بگذریم... در شماره ی دوازدهم و سیزدهم رشد معلم، اسفند 86 
و فروردین 87، با موضوع تعلیم و تربیت، مطلبی خواندم با عنوان: 
»شادی های کاغذی« تأملی در پیک های نوروزی نوشته ی خانم 
طاهره خردور. مطلب حاکی از مردود بودن پیک های نوروزی 
بود و این که به جاست که در ایام عید، دانش آموزان مهارت های 
ــتن و خواندن مطالب تکراری به  دیگری را فراگیرند و از نوش
ــند. در همان شماره، مطلبی بود با عنوان :»تدبیر نفس  دور باش
از طریق اعتدال بخشی که نظرات ارزشمند امام محمد غزالی، 
یکی از عالمان تعلیم و تربیت، شروع شده بود. از این مطالب نیز 
استفاده کردم و چقدر آموزنده! اما دیدم آنچه غزالی می گوید با 
آنچه که اکنون در بیشتر مدارس ما می گذرد چقدر متفاوت است. 
غزالی می گوید:»باز داشتن کودك از بازی و واداشتن دائم او به 
تحصیل، باعث کسالت و دلمردگی و از بین رفتن استعداد، نشاط 
و شادابی او شده و موجب می شود تا او در صدد گریز و رهایی 
از آموزش برآید«. این مطلب و دیگر اصول و مقرراتی که او در 
ــی و روش آموزش و تربیتی ذکر کرده،  باب برنامه های آموزش
چقدر زیبا و ارزنده است! مگر نه این که این ها 
دستورات علمای تعلیم و تربیت 
ماست؟ پس جای سؤال 
است که چرا ما، در 
موجود،  وضع 
اصل را رها 
و  کرده 

فرع را گرفته ایم. آیا بهتر نیست که بیشترین اهمیت را به کتاب های 
ــی وزارت آموزش و پرورش بدهیم تا این که بچه ها را به  درس
سمت و سوی کتاب های کمک درسی و کالس های اضافه، مانند 
تیزهوشان و غیره بکشیم. ما به جای این که بگذاریم بچه ها بچگی 
ــال آن ها را راهی این کالس و آن کالس  کنند، در تمام طول س
ــت به قول غزالی که :»از اهداف تعلیم و  می کنیم. آیا بهتر نیس
تربیت، ایجاد اخالق نیکو در کودك است« بیاییم و درس را در 
ذهن کودك ایجاد کنیم. بلی، به نظر من هم پیک های نوروزی 

مفید واقع نمی شود.
تازه، می بینم مدارسی که نه تنها به پیک نوروزی اکتفا نمی کنند، 
بلکه به جای سیزده روز تعطیلی تنها سه روز به بچه ها تعطیلی 
می دهند. حال آمار قبولی آن ها چه میزان است و عاقبت آن ها چه 
خواهد شد، خود حدیث دیگری است! در طی تعطیالت تابستان 
ــتراحت بدهیم، به  هم، به جای این که به فرزندانمان فرصت اس
محض اتمام امتحانات خرداد ماه، آن ها را با رفتن به کالس برای 
سال بعد، خسته می کنیم. در حالی که علم روان شناسی  معتقد 
است که یادگیری بچه ها معموالً در همان ساعات اولیه ی حضور 
در مدرسه است. آیا این گونه آموزش ها فایده ای هم دارد؟ یا منافع 
این امر، عاید مؤسسان و مدیران این آموزشگاه ها می شود؟ اگر به 
خانواده ها در این ارتباط گوشزد شود، قطعاً جوابشان قوی شدن 
ــرکت در مسابقات ورودی  ــان در زمینه ی علمی و ش فرزندش
مدارس خواهد بود؛ ولی آیا بهتر نیست که بچه هایمان را تشویق 
کنیم تا به کتاب های درسی خودشان که اصل است، روی بیاورند، 
تا به انواع کتاب های کمک درسی؟ آنچه که در اصول تعلیم و 
تربیت می خوانیم، با آنچه که می گذرد بسیار متفاوت است. چه 

کسی پاسخگواست، کی و از کجا؟
متأسفانه برخی از مدارس بویژه مدارس غیر انتفاعی یا غیر 
ــمی  ــانده اند که عالوه بر دروس رس دولتی، کار را به جایی رس
ــان، کامپیوتر، فوق برنامه و ده ها کالس  معمول، کالس  های زب
دیگر را هم جزء برنامه هایشان قرار داده اند. آیا فرزند ما 
قدرت فراگیری و زمان کافی برای درك تمام 
این مطالب را دارد؟ یا اینکه نتیجه ای جز 
فشار روی بچه هایمان...؟ مسئوالن 
وزارت آموزش و پرورش چرا 
ــن موارد  ــدد کنترل ای درص
نیستند و چرا برای این گونه 
آموزشگاه ها محدودیتی 

قایل نمی شوند؟

مدیردبستانعدل)وابستهبه
دانشگاهاصفهان(

نامه ه��ا می��ان  از 

فرع مهم تر از اصل
ا م  ش  ی   ا  ه  ه   م  ا  ن 
اکبر احمدیان باغبادرانی
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 شماره 1)مهرماه(: ناهید تقي زاده )تهران( جمیله حسن بابایي )الهیجان( حسن رحمتي )بجستان( مریم 

دایي زاده )تهران( فاطمه باقي پور )پل دشت آذربایجان غربي(

 شماره 2 )آبان ماه(: مرتضي فرخي )بابل( طیبه اسدي )آران و بیدگل( نسرین جزي )کرج( سید مصطفي 

محمدپور )سرایان، خراسان جنوبي( اسماعیل رمضاني )کوچصفهان(

 شماره 3 )آذرماه( اشرف خیامي مقدم )آران و بیدگل( علیرضا ایوبي )رضوان شهر، گیالن( زهرا توکلي 

)فالورجان اصفهان( علیرضا سودمند )بیجار( سیاوش قاسم خواه )املش، گیالن(

اسامي برندگان جدول  هاي شماره 1، 2 و 3 به شرح زیر اعالم مي شود:



خالق التفهیم

سیاه و سفید

از شهدای انقالب 
اسالمی

میزان

نام قدیم فرانسه

خالص
جام قهرمانی

نوعی عایق صدا

تهاجم ابرت

رسور شهیدان 

هفتم تیر
آزار دادند

قند شیرین

 شهر رازی

 نخست وزیرشهید

 قانون چنگیز

جمع سامط 

)صف(

نادرها

رئیس جمهور شهید

دو عضو بدن

بسرت نامرتب

 مایه ی حیات

واهمه ی رسنگون

 پاالن منا

از چاشنی ها اما 
وارونه

نام دخرت

آزاده

معرتف

استادان

یلدای مغشوش

دستبند

پدر علم اقتصاد
طبل توخالی

علوم

تزویر

دوره ها

خون بها

درشت

معبد یهودیان

 روز پیروزی انقالب 
اسالمی

 سه یار هم قد

 بخشنده

 تکان داد

 خراب

اره ی درودگری

یک رخ 

باسواد

ویار بی پایان

پزشکان

ترسیدن

استوار

بی پروا

بخشش ها

جدید وتازه
بخشندگی

کلمه ی افسوس

مهره ای در شطرنج

رانده شده 

نام فرشته ای

خراب کردن

 تکرار حرفی

رنگ آسامن

از آن طرف 
اکسید روی را 

گویند

مهره

مخرتع تلفن

 قید مکان

 یازده

 توامنند

فرزند

اشاره به دور

مانده شده ی 

درهم

معامر 

انقالب اسالمی

با ترکیب حروف خانه های شماره دار، رمز جدول را پیدا کنید و تا تاریخ 88/12/15 به دفتر مجله ارسال نمایید. به پنج نفر 
از کسانی که رمز صحیح را تا تاریخ یاد  شده به دفتر مجله بفرستند به قید قرعه هدیه ای داده خواهد شد.

طراح: محمد عزیزی پور

Roshdemoallem@Gmail.com


