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و   عزیز  پوزش از خوانندگان  با 
خانواده ي محترم و آشنایان شادروان 
»استاد رضا روزبه« یادآور می شویم 
که در روی جلدشماره ی قبل مجله 
نام ایشان »سید رضا« نوشته شده بود 

که بدینوسیله اصالح می گردد.
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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

این شماره ي مجله، که البته آخرین شماره ي این دوره نیست، در آخرین ماه سالـ  اسفندـ  منتشر مي شود و در آستانه ي نوروز به 
دست شما مي رسد. از این رو فرصت را غنیمت شمرده از سوي خود، مدیرمسئول، اعضاي شوراي برنامه ریزي مجله، نویسندگان، 
هنرمندان و دیگر همکاراني که، هر ماه با تالش آن ها این مجله تولید مي شود، فرا رسیدن سال نو را به شما همکاران عزیز تبریک 

مي گوییم و برایتان سالي سرشار از موفقیت و شادکامي آرزو مي کنیم.
* *

سالي که در حال گذر از سرماست، هم چون دیگر سال هایي که گذشته است، 
به مرور در افق ابدیّت محو مي شود تا تنها خاطره اي از آن برایمان باقي 
ــت، در  ماند. اما رّد پاي آن، که چیزي جز کار و کردار ما نیس
ــل هاي آینده را از خود  طي زمان باقي خواهد ماند و نس
متأثر خواهد کرد؛ هم چنان که کار و کردار پدران و 
ــان زندگي امروز ما را از خویش متأثر  مادرانم
ساخته است. در این جا منظور از »ما« چیزي 
جز »ماي معلم« نیست که چه بسا تأثیري 
بس ماندگارتر از تأثیر پدران و مادران 

بر فرزندان دارد.
از این سخن مي توان این نتیجه 
ــت که صرف نظر از آن چه  را گرف
محیط هاي سیاسي ـ اجتماعي و 
اقتضائات اقتصادي، فرهنگي و... 
ــا  بر ما تحمیل مي کند، و چه بس
ــرار مي دهد،  ــان هم ق در تنگنایم
ــه حقیقتي  ــاني« ک ــدان انس »وج
ــي  غیرقابل انکار در وجود هر کس
ــت، به ما هشدار مي دهد بار امانتي  اس
ــد، که همانا  ــا نهاده ان ــه بر دوش م را ک
وظیفه ي پرورش و آموزش نسل هاي آینده 
است، پاس داریم. اما چگونه مي توان این وظیفه 
ــت؟ با علم؛ یعني همان نوري که خود  را پاس داش
ــه و ایمان و  ــت و از آن عقل و اندیش ودیعه اي الهي اس
ــانیت مي زاید.همین نور است که چون بر »تعلیم و تربیت«  انس
بتابدبه »توسعه«می انجامد؛و همان که سعدي با عنایت به آن، مدرسه را بر 
خانقاه ترجیح مي دهد و آن را نه تنها موجب رهایي صاحبدل، بلکه وسیله ي نجات 

دیگران نیز مي داند:
ــاه خانق ز  ــد  آم ــه  مدرس ــه  ب ــي  صاحبدل
ــق را ــل طری ــت اه ــد صحب ــت عه بشکس
ــرق بود ــه ف ــد چ ــم و عاب ــان عال ــم می گفت
ــق را؟ ــن فری ــردي از آن ای ــار ک ــا اختی ت
ــه در مي برد ز موج ــت آن گلیم خویش ب گف
ــق را ــرد غری ــد که بگی ــعي مي کن ــن س وی

                                                         سردبیر
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ــازي  فرهنگ س
ــعه ي  توس ــراي  ب
نیازمند  اقتصادي 
این است که در 
ــه  خانه و مدرس
درست عمل کنیم 
و در این مکان ها 
ــور جدي  ــه ط ب

ــه ي  مرحل وارد 
فرهنگي  الگوسازي 

باید  ــویم. چگونه؟  ش
ــه، یعني نظام  وارد مدرس

آموزشي کشور شویم. گفتني 
ــر  ــت که بحث کنوني ما بر س اس

ــي است و  جنبه ي پرورش نظام آموزش
به جنبه آموزشي آن کاري نداریم. در مدرسه 
مي توان حس برابري انسان ها را به کودکان 
ی��اد داد یا نداد. در مدرس��ه مي  توان احترام 
به حقوق دیگران، حس نظم پذیري جمعي، 
احترام به آزادي بیان و... را به صورت جزئي 
از ش��خصیت کودك در وجود او رش��د و 
پرورش داد یا این کار را نکرد. آیا مدارس ما 
مي توانند این باورهاي فرهنگي را به کودکان 
تلقین کنند؟ مطمئن باشید اگر نتوانند به این 
مهم دست یابند، توسعه ي اقتصادي جامعه ي 

ما سامان نخواهد گرفت.
ــي دارند.  ــاً نگرش علم ــودکان خصلت ک
ــه ساله دائماً در حال پرسیدن  بچه  هاي دو س
ــه معتقدند هر  ــد ک ــتند. به نظر مي رس هس
ــي دارد و راه پیدا کردن علت  ــه اي علت حادث
را هم در پرسیدن از بزرگ ترها مي دانند. این 
ــت. آیا در  نگرش  در فطرت بچه ها نهفته اس
ــند و یا  ــدارس ما این کنجکاوي را مي کش م
ــویق و ترغیب مي کنند؟ اینجاست  آن را تش
ــه مي تواند عامل توسعه یا مضر به  که مدرس
ــه اي که امکانات  ــعه باشد. مدرس حال توس
محدودي داشته باشد، مدرسه اي که معّلمش 
ــد، بیش از پنجاه  ــکل باش دچار هزاران مش
ــن معلم  ــودك را در کالس همی ــصت ک ش
ــد نوبته کنند، ذهن  ــد و مدارس را چن بریزن

ــب فراوان مي گذارد و آن  ــارهاي نامتناس کودك را تحت فش
ــل نمي کند. این کودك از علم و کتاب  را به ذهن علمي تبدی
ــود. اگر درسي بخواند و نمره هاي خوب بگیرد  گریزان مي ش
معموالً به علت ترسي است که از تنبیه در ذهن پاك و دنیاي 
کوچک فکري او ایجاد کرده ایم. این کودك معموالً چنین بار 
ــار درسي باشد کار مي کند و منظم  مي آید که وقتي تحت فش

ــت و به محض کنار  اس
را  کار  ــار،  فش ــن  رفت
چنین  ــد.  مي کن ــا  ره
ــت  آموزش دیده اس
که اگر توانست گلیم 
آب  از  را  ــودش  خ
بیرون بکشد و کاري 
ــه حق و  ــن ک ــه ای ب
حقوق دیگران چیست 
نداشته باشد. هیچ گاه به 
ــاب و مطالعه و به علم  کت
و به نگرش علمي عالقه مند 
ــه از همه ي این  ــود، بلک نمي ش
مقوالت گریزان مي گردد. به محض 
این که درسش تمام شد و فارغ التحصیل 
شد، از مطالعه، از تفکر علمي و از نگرش علمي 
»فارغ« مي گردد و لذا تحصیل او صرفاً به مدرك  
ــه، این کودك - این  ــود؛ و خالص منتهي مي ش
ــاني جامعه ي ماـ  از نظر  ــرمایه ي عظیم انس س
ــب« خواهد شد و  توسعه ي اقتصادي »نامناس
ــعه ي اقتصادي با از دست دادن این منبع  توس

عظیم عقیم خواهد ماند.
بدیهي است که اگر به واقع به دنبال توسعه ي 
اقتصادي جامعه هس��تیم یکي از جاهایي که 
باید قویاً و وس��یعاً مورد توجه باشد مدارس 
ابتدایي و راهنمایي است. در اینجاهاست که 
ــد منابع را تخصیص  ــد پول خرج کرد، بای بای
داد، نیروي انساني دلسوز را در مدارس به کار 
گمارد، به زندگي و به تعلیم و تربیت معلمان 
رسیدگي کرد و مدارس را به محل هایي تبدیل 
ــوق به آن جا  ــا ذوق و ش ــه کودکان ب کرد ک
ــوند. باید دانشمندترین دانشمندان  سرازیر ش
کشور را به کار تدوین کتب دوره هاي ابتدایي 
گماشت و باید وسایل کمک آموزشي فراوان 

براي مدارس فراهم کرد.
ــدارس ابتدایي و راهنمایي خود را  آیا م
ــرش مورد توجه  ــه واقع با این دید و نگ ب
ــا منظور خوب  ــم؟ در این ج قرار مي دهی
ــتن  آموختن، خوب خواندن و خوب نوش
در مدارس نیست؛ بلکه مراد این است که 
ــکیل درست شخصیت  آیا خصایل مورد نیاز براي تش
ــا بچه هاي ما در  ــت مي کنیم؟ آی ــدارس تقوی را در م
کالس پنجم نگرش علمي بیشتري دارند یا در کالس 
اول نگرش علمي بهتري داشتند؟ فرضیه ي فعلي من، 
متأسفانه، این است که مدارس ما ـ علي رغم زحمات 

دلسوزانه ي معلمان ـ در این جهت عمل نمي  کنند.

عه
وس

ت و ت
ربی

م و ت
علی

دكتر حسين عظيميت
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و گ  و  گ  ف  ت 
اشاره

در یكی دو دهه ی اخیر، خوشبختانه توجه ویژه ای به بازخوانی میراث فرهنگی ایران در همه ی زمینه ها به وجود 
آمده  است. از جمله، كسانی در استان ها به پژوهش، بازشناسی و بازخوانی تاریخچه ی آموزش وپرورش منطقه ی خود 
برخاسته اند. در این میان چند استان ، قدم های بزرگ تری برداشته و با عزم جدی به این كار اقدام كرده اند كه استان 

كرمان را باید موفق ترین آن ها دانست.
در خیابان سپهبد قرنی كرمان، جنب پژوهشكده ی آموزش وپرورش، موزه ای است با نام »آگیرا« كه می توان گفت یكی 
از دیدنی های شهر كرمان است و اغلب هم مورد بازدید گردشگران، به ویژه چهره های فرهنگی قرار می گیرد. این 
موزه به كوشش خانم فاطمه بیگم روح االمینی، دانش آموخته ی رشته ی تاریخ و دبیر دبیرستان های كرمان و همراهی 
و یاری رئیس وقت س��ازمان آموزش وپرورش كرمان، مهندس تقی زاده، در س��ال 1384 تأسیس شده و در آن اسناِد، 
حدود یك صد سال تاریخ آموزش و پرورش شهر كرمان، شامل ابالغ ها، نامه ها، كتاب های درسی و غیردرسی، تصاویر 
معلمان برجسته، مدیران و بسیاری از كسانی كه در رشد فرهنگی و آموزشی كرمان نقش داشته اند به  طرز با سلیقه 

و زیبایی گردآوری شده است.
گفت وگوی این ش��ماره را، با هدف معرفی این موزه با خانم روح االمینی در محل موزه انجام داده ایم و ش��ما را به 

مطالعه ی متن آن دعوت می كنیم.

درباره ي موزه ي
» تاریخ آموزش وپرورش«
 استان کرمان

 خان��م روح االمین��ي، با س��پاس از حضورتان در 
این گفت وگو، ش��ما را باید به نوعي بنیان گذار »آگیرا« 
دانست؛ چون فکر و اندیشه ي  شما بود که موجب شد، 
با همکاري مس��ئوالن وقت س��ازمان آموزش وپرورش 
کرمان، این موزه با این نفاس��ت و بزرگي تأسیس شود. 
حال، قبل از هر چیز اش��اره اي به تاریخچه ي تأس��یس 
مدارس جدید در کرمان داشته باشید تا بعد بپردازیم به 

اصل موضوع، یعني تأسیس موزه ی آگیرا.
ــرورش نوین کرمان،  ــًا مي دانید که آموزش وپ  حتم
ــابقه دارد. در کرمان، مدارس و  ــال س بیش از یک صد س
ــي جدید، مثل تهران و دیگر شهرهاي بزرگ  مراکز آموزش
ایران، از دوره ي مشروطه و از عصِر ـ به قول ناظم االسالم 
کرماني ـ »بیداري ایرانیان« تأسیس شد و شروع به فعالیت 
ــردمداران علم و ادب  ــان این مدارس هم س کرد. مؤسس
کرمان از جمله آقا میرزا ش��هاب، اس��تاد احمد بهمنیار، 
آقاس��یدجواد مدیر و احمد مجداالسالم کرماني بودند. 
ــن ترتیب کم کم مکتب خانه ها از رونق افتاد و مدارس  بدی
ــاي آن ها را گرفت. اولین مدارس کرمان عبارت  جدید ج
ــهر(،  ــه، کاویاني، ایرانش ــدارس ملي )نصرتی ــد از: م بودن
مدارس دولتي )عصمتیه، احمدیه( و مدارس مرسلین )که 
ــیس مي کردند و به نظر مي رسد مدارس  ــي ها تأس انگلیس
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ــیس  ــیحیت تأس ــود، یعني با هدف ترویج مس ــیري ب تبش
مي شد( 

ــه ي دولتي است که در  ــه ي احمدیه اولین مدرس مدرس
ــال 1284 شمسي ـ یک سال قبل از مشروطه،  کرمان در س
ــد و آقاس��یدمصطفي خان کاظمي که مدیرکل  تأسیس ش
فرهنگ کرمان بود و خودش فارغ التحصیل رشته ي حقوق 
ــًا خودش مدیر  ــود،آن را افتتاح کرد؛ ضمن ــون ب از دارالفن
مدرسه بود و هفته اي دو ساعت نیز تدریس مي کرد. اولین 
مدیر مدرسه ي ملي نصرتیه، آقاسیدجواد مدیر بود و اولین 
ــخصي زردشتي به نام  ــه ي ملي کاویاني هم ش مدیر مدرس
آقامیرزابرزو آمیغي بود که حدود 42 سال مدیریت کرد و 
ــي او حکایت ها نقل  راجع به نظم و انضباط و وظیفه شناس
مي کنند. به هر حال، شروع آموز ش وپرورش جدید کرمان 
ــعه اش  ــد و توس با این افراد بود و از آن پس مرتب بر رش
افزوده شد تا امروز که مي توانید تاریخچه ي صدسال اخیر 

آن را در »آگیرا« مالحظه کنید.
 به نظر مي رسد تأسیس موزه ي آگیرا باید مسبوق به 
سابقه اي باشد. لطفًا در این مورد توضیح دهید و بگویید 

چه شد که در نهایت این موزه به وجود آمد.
ــته بعضي  ــد که بعد از انقالب، عده اي نادانس  مي دانی
از اسناد آموزش وپرورش را به بهانه ي این که اسناد دوره ي 
ــت نابود مي کردند و حتي مي سوزاندند. من در  طاغوت اس
ــیع، بودم  ــن صحنه اي، البته نه به طور وس کرمان ناظر چنی
ــه چگونه مي توان این  ــه بودم ک و از همان وقت در اندیش
ــناد را حفظ کرد. و چون خودم در رشته ي تاریخ، درس  اس
خوانده ام براي این کار اهمیت بیشتري قائل بودم. پس باید 
ــوزه با هدف حفظ هویت  ــیس م بگویم که من قبل از تأس
ــي و تقویت حس هویت ملي در  ــي و مذهب ملي و آموزش
دانش آموزان، و جلوگیري از نابودي اسناد آموزش وپرورش 
ــراي تحقیق و  ــاعدي ب ــناد، خود زمینه ي مس ـ که این اس
ــگران ایجاد مي کند ـ انگیزه ي کافي  پژوهش براي پژوهش
ــه ي کاري در  ــتم. با این زمین ــناد داش براي جمع آوري اس
ــي با عنوان »تدوین  ــال 1376 مجري یک طرح پژوهش س
ــدم. خوب، دیگر معلوم  تاریخ آموزش وپرورش کرمان« ش

است؛ براي این کار مجبور بودم از روش هاي کتابخانه اي، 
ــه دنبال یافتن  ــره بگیرم و ب ــفاهي به میداني و فرهنگ  ش
ــناد و مدارك تاریخي باشم تا تحقیق موردنظرم جنبه ي  اس
ــته باشد. بنابراین، تحقیق و  علمي، پژوهشي و مستند داش
جست وجو از کتابخانه هاي شهر کرمان، مرکز اسناد ملي در 
ــعبه ي آن در کرمان، حتي کتابخانه هاي تهران و  تهران و ش
ــابقه و فرهیخته را شروع کردم تا  نیز مصاحبه  با افراد با س

توانستم حدود 4000 برگ سند جمع آوري کنم.
ــول انجامید.  ــال به ط ــرح این ماجرا که حدود 7 س ش
طوالني است اما مختصر بگویم  که، من براي این مجموعه 
ــد، که عبارت بود از اتاق هاي  مدت ها در بایگاني هاي راک
تاریک، مخروبه و پر از گوني هاي فرسوده و حتي پاره شده 
ــک زده و موریانه خورده اي، که با موش ها  ــي هم کپ و گاه
ــده بودند، و بعضي از اسناد باران هم خورده  هم دمساز ش
ــده بود...  بود و به انواع قارچ ها و میکروب ها هم آلوده ش
ــتم تا باالخره موفق شدم از بین  خالصه آن  قدر وقت گذاش
ــناد معتبري را پیدا کنم. در مراجعه به مرکز اسناد  آن ها اس
ــتم. گاهي اوقات  ــکالت زیادي داش ملي در تهران هم مش
ــدم براي گرفتن تصویر چند سند، چند ماه در  مجبور مي ش
ــم. عالوه بر این پیدا کردن افراد و اشخاصي که  نوبت باش
ــند خودش  ــابقه ي آموزش وپرورش کرمان مطلع باش از س
ــت. اول شناسایي آن ها، بعد پیدا  دشواري هاي زیادي داش
ــاس و ارتباط و  ــده بودندـ  بعد تم ــاـ  اگر زن ــردن آن ه ک
ــکالت من  ــات و حتي مکاتبه و تلفن، این ها همه مش مالق
ــد حیات نبودند باید از طریق  ــود. عده اي را هم که در قی ب

بستگانشان اقدام مي کردم و اطالعات می گرفتم.
به هر حال پس از مدت ها کار، مجموعه اي را تهیه کردم 
که دیده اید و آن کتابي است به نام »گنجینه« در سه مجّلد؛ 
ــدارك و گزارش ها و اطالعات  ــناد و م که دو جلد آن اس
است و جلد سوم آن تصویر؛ تصاویر اشخاص و یا تصاویر 

بناها و اسناد.
 و این وقتي بود که هنوز موزه اي در کار نبود؟

ــید و کتاب ها  ــال 83 به پایان رس  بله، این کار در س
آماده ي چاپ شد. حاال من چندین هزار سند و تصویر بسیار 
ــمند در اختیار داشتم و نگران بودم که چگونه  مهم و ارزش

ــان  ــان کرم ــال 1336 در کوهبن در س
ــی را در  ــالت ابتدای ــد. تحصی متولد ش
زادگاه خود و تحصیالت دبیرستان را در 
کرمانـ  مدرسه بهمنیارـ  گذراند. در سال 
1354 در رشته ی تاریخ دانشگاه اصفهان 
پذیرفته شد و در سال 58 با رتبه ی ممتاز 
ــد. آن گاه به کرمان  ــل گردی فارغ التحصی
ــتان ها  ــت و به تدریس در دبیرس بازگش
ــد. وی عالوه بر تدریس، از  ــغول ش مش
سال 1376، تا کنون سرگروه تاریخ استان 
ــئول انجمن علمی ـ آموزشی  و نیز مس
دبیران تاریخ استان بوده است. همچنین 
ــال 1384 تا 88 به مدت چهار سال  از س

دبیری دبیرخانه ی راهبردی درس تاریخ 
کشور را که در سازمان آموزش وپرورش 

کرمان مستقر بود به عهده داشت.
خانم روح االمینی آثار تألیفی متعددی 

نیز دارد:
1. گنجینه )اسناد تاریخ آموز ش وپرورش 

کرمان( در 3 جلد
2. کتاب تاریخ فرهنگ کوهبنان

ــرای مقدماتی  ــه ی دانشس 3. تاریخچ
دختران و پسران کرمان )آماده چاپ(

4. بیش از ده مقاله علمیـ  پژوهشی که 
در نشریات مختلف چاپ شده است.

ــای خانم روح االمینی  دیگر موفقیت ه

عبارت است از:
ـ کسب رتبه برتر بین گروه های درسی 

تاریخ استان های کشور
ـ کسب رتبه ی دوم در جشنواره معلمان 

پژوهنده
ـ معلم نمونه ی استانی )81ـ  1380(

ـ معلم نمونه ی کشوری )87ـ  1386(
ـ فرهیخته ی بسیجی در تألیف )88 ـ 

)1387
ــوان مدیر  ــال حاضر به عن وی در ح
ــرورش کرمان  ــناد آموزش وپ موزه ی اس
ــکده  )آگیرا( و عضو گروه تاریخ پژوهش

دانشگاه شهید باهنر فعالیت می کند.

ف�����اط�����م�����هروحاالم�������ی�������ن�������ی
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مي توان این اسناد را حفظ کرد. این بود که روزي به حضور 
آقاي مهندس محمد تقي زاده، رئیس وقت سازمان آموزش 
ــرح دادن کار زیادي  ــیدم و ضمن ش وپرورش کرمان رس
ــناد انجام داده بودم  ــال براي جمع آوري اس که طي چند س
ــي کردم. آقاي تقي زاده  ــناد اظهار نگران از بابت نابودي اس
پرسید: چه پیشنهادي دارید؟ گفتم یکي از مدارس تاریخي 
ــناد کنید  و قدیمي کرمان را تبدیل به موزه یا گنجینه ي اس
ــندها را در آن جا بگذارید تا در دسترس محققان قرار  و س
ــت: از همین االن یک قرارداد  ــان پذیرفت و گف گیرد. ایش
ــما براي  ــد و آن این که: از امروز ش ــته ش مردانه بین ما بس
ــخت افزار آن را تأمین  ــد و من هم س ــزار تالش کنی نرم اف
مي کنم. روز بعد که من به پژوهشکده ي تعلیم وتربیت رفتم 
ــراح و مهندس به همین  ــدم آقاي تقي زاده با چندین ط دی
ــاخت  ــت، آمده اند و طرح س محل، که امروزموزه شده اس
ــي مي کنند. این بسیار خوشحال کننده بود و  موزه را بررس
انگیزه ي زیادي در من ایجاد کرد و طبق قولي که به ایشان 
داده بودم پیدا کردن اسناد بیشتر و طبقه بندي آن ها را شروع 
کردم.سرانجام یک سال بعد، ساختمان موزه در دو طبقه و 

یک طبقه هم زیرزمین آماده ي بهره برداري شد و در 24 مهر 
1384 افتتاح شد. خوب است اشاره کنم که کم تر از یک ماه 
بعد، آقاي مهندس تقي زاده بازنشسته شدند که در 17 آبان 
مراسم تودیع ایشان برگزار شد. آقاي محمدحسین یزدي، 
بعد از آقاي تقي زاده مدتي سرپرست بودند تا باالخره آقاي 
احمد فتحي به ریاست سازمان منصوب شدند. خوشبختانه 
ــیار مساعد به موزه و تکمیل آن  آقاي فتحي هم نظري بس
ــتند که منجر به تجهیز سالن پایین شد و هم اکنون نیز  داش

حمایت ایشان ادامه دارد.
 آث��ار و اش��یاء ای��ن موزه ب��ه طور کلي ش��امل 

چیست؟
ــک نگاه کلي و اجمالی مي توانم بگویم که آثار   در ی
موجود در موزه ي اَگیرا را مي توان به 6 گروه تقسیم کرد:

ــه  ب ــوط  مرب ــر  تصوی و  ــند  س ــزار  ه ده  ــدود  ح  .1
ــرارداد با  ــم حقوقي، ق ــامل: حک ــرورش که ش آموزش وپ
مستخدمین، ابالغ، تشویق، توبیخ، بودجه ي اداره ي معارف 

و اوقاف و... است.
2. حدود هزار جلد کتاب درسي و فصلنامه و ماهنامه ي 

پاره ای از
معلمان  وچهره های فرهنگی 
وفرهیخته ی
 آموزش و پرورش کرمان

شهیدمحمدجوادباهنر

شهیدعلیایرانمنش
)مدیرکل(

محمدتقیزاده
)مدیرکل(

فاطمهناهیدی
)دبیرزبان(

حبیبیغمایی
)رئیسفرهنگ(

همایونصنعتیزاده
)مؤسس،نویسندهومترجم(

پرویزشهریاری
)ریاضیدان(

محمدابراهیمباستانیپاریزی
)نویسندهومورخ(

میرزابرزوآمیغی
)مدیرمدرسه(

هوشنگمرادیکرمانی
)نویسنده(
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آگيرا
چیست؟  که  آگیرا  از  پرسید  دوستي 
نیست! فرهنگ  هر  به  سان  این  واژه اي 
شهرماست اص��ط��الح  ای��ن  گفتمش 
جداست باطن  و  ظاهر  در  معني اش 
سوختن بهتر  ب��ه  ب��اش��د  کمک  گ��ه 
اف��روخ��ت��ن درون  س����وداي  گ���اه 
وزر پ��رزی��ب  گنجینه ي  ای��ن  در  م��ا 
خبر ب��اط��ن  معني  از  داده ای�����م 
صفا ب��ا  و  گ��رم  ک��ان��ون  ای��ن  در  م��ا 
ک���رده ای���م اق��س��ام آگ��ی��را ج��دا
مهان از  حکیمان،  از  م��دی��ران،  از 
نشان آگ��ی��را  ان����واع  داد ه ای������م 
کتاب ص��ده��ا  مختلف  ع��ل��وم  از 
انتخاب ن��م��ودی��م  دان��ش��ج��و  ب��ه��ر 
اخگري رس��ان��د  ذوق���ي  ه��ر  ب��ه  ت��ا 
بري چیند  آن  ش��اخ  از  هرکسي 
لب زی��ر  سخن ها  دارد  عکس ها 
طلب دان��ش  ه��ان  آهسته،  گ��وی��دت 
خ���اط���رات اوس����ت����ادان ق��دی��م
ندیم بهتر  جویندگان  ب��ر  هست 
اث��ر دارد  ن������ام آوران  ای���ن  پ��ن��د 
بیشتر را  پندها  ای��ن  بجو  ه��ان 
روبروست این جا  در  دان��ش  همه  این 
نکوست ک��رم��ان  گنجینه ي  راس��ت��ي 
ن��وج��وان اي  دان��ش��ي  اه��ل  ت��و  گ��ر 
ج���اودان گنج هاي  زی��ن  طلب  ک��ن 
بیشتر ک��ن  طلب  را  دان���ش  گنج 
هنر از  کلیدي  آري  ب��ه دس��ت  ت��ا 
چست ز  ت��و  ذوق  آگ��ی��راي  ک��ه  بین 
کیست ت��و  فکر  م��ي ب��رد  ب��اال  آن ک��ه 
کن ل��ب��ری��ز  او  زآگ���ی���راي  دل 
کن ت��ی��ز  را  درون  ع��ش��ق  آت���ش 
افتخار نصیبت  ش��د  ز دان���ش  گ��ر 
گنجینه آر این  در  گنجي  هم  تو  پس 
ی��ادگ��ار ای��ن ج��ا  در  م��ان��د  ت��و  گنج 
زرن��گ��ار زک���اخ  بهتر  ب���ود  وی���ن 
بي نشان ح���وادث  از  گ���ردد  ک���اخ، 
ج���اودان دان���ش  گ��ن��ج  از  آدم���ي 
زما خدمت  ای��ن  آی��د  پایان  به  چ��ون 
گنجینه ها ای��ن  حفظ  و  شما  ای��ن 

سروده ی کاظم حیدري، دي ماه 1384ش
دبیر بازنشسته ي آموزش و پرورش کرمان

آموزشي مرتبط با وزارت آموزش وپرورش که مقدار زیادي 
از آن ها را از اصفهان از فردي فرهنگی به نام آقاي مجتبي 
ــد و خودش  ایمانیه خریداري کردیم که به موزه منتقل ش
ــیار غني و ارزشمند علمي براي دانش پژوهان  یک منبع بس
است. تعدادي از این کتاب ها را هم از منازل افراد فرهیخته 
ــه به موزه داده اند و  ــل گرفتم که آن ها به عنوان هدی تحوی

هنوز هم این کار ادامه دارد.
ــت  ــي که تاریخي اس ــي قدیم ــایل کمک آموزش 3. وس
ــنا  ــروزه کاربرد ندارد ولي دانش آموزان را با آن ها آش و ام
ــایل  ــکوپ، گرامافون، وس ــد مثل: دوربین، میکروس مي کن

قدیمي آزمایشگاهي، اُرگ و... .
4. طرح هاي دانش آموزاني که موفق به اخذ رتبه ي ملي 
ــود تا  ــده اند در این گنجینه نگهداري مي ش یا بین المللي ش
ــوآوري در دانش آموزان  ــس خالقیت و ن ــث ایجاد ح باع

آینده و به طور کلي در بازدیدکنندگان شود.
ــان نیز در معرض دید  ــات و تألیفات فرهنگی 5. اختراع
ــت تا باعث ترغیب و تشویق دیگر همکاران  و نمایش اس

فرهنگي گردد.
ــهیدي که  6. عکس ها و آثاري از معلمان و فرهنگیان ش

در طول دفاع مقدس به شهادت رسیدند.
ــناد و کتاب هاي موجود،  ــًا در حال حاضر تمام اس ضمن
اسکن شده و آماده است که در سایت تحت وب قرار گیرد 

تا از این طریق در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
 و سخن آخر شما؟

ــت،  ــیده بودید معني کلمه ي اَگیرا چیس ــون پرس  چ
ــعري را که یکي از همکاران  بدون هیچ توضیحي قطعه ش
بازنشسته به نام آقاي کاظم حیدري در همان سال تأسیس 
ــما مي  گذارم تا در  ــروده بودند در اختیار ش موزه )84( س

صورت صالحدید در مجله چاپ کنید.

صادقانصاری
)رئیسفرهنگ(

سیدجوادتوانا
)مدیرمدرسه(

استادعلیخالقی
)نقاش(

استادعلیاکبرصنعتی
)نقاشومجسمهساز(
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رقصي چنین میانه ي میدانم آرزوست
مین ها  یکي یکي از تو گذشتند.

به میانه ي میدان که رسیدي
تو از خودت گذشتي

مین دور خود چرخي زد
و ماهواره ي زمین به فضا پرتاب شد

و خطي از خون و غبار و آتش
در ابر و باد مواج الجورد

به معراج رفت
و مولوي در حیرت از سماع رباني و روحاني تو

این شعر شورآفرین را زمزمه کرد
»رقصي چنین میانه ي میدانم آرزوست«

افسر فاضلي شهر بابکي

تصميم كبری
شاگرد  مکتب خانه عشقیم و اینجاست
کز گرمي اندیشه دل هامان شکوفاست

ما نسل باقي مانده ي ایلي شگفتیم

ایلي که وقتي کوچ را فهمید برخاست
ایلي که مفهوم سکونت را نیاموخت

ایلي که حتي کوچه ها را هم نمي خواست
ما وارث پویایي آن ایل سرخیم

دشت و دمن کوه و کمر جوالنگه ماست
دیروز مي خواندیم بابا  آب داد و 

امروز مي خوانیم اینجا خاِك باباست
دیروز امین و اکرم و بابا و مادر

امروز امین و اکرم و مادر که تنهاست
دیروز مي خواندیم سارا توت دارد

امروز مي خوانیم این تابوِت داراست
دیروز مي خواندیم پرچم، باد، پرواز
امروز مي خوانیم پرچم باز برپاست

دیروز ما سرباز مي خواندیم و امروز
جانباز مي خوانیم و این از خواندني هاست

درس علي، آزاده با دیروز ما بود
درس علي آزاده است آواز فرداست

دیروز گل پژمرده مي شد درس بعدي

در سفر به استان کرمان،  در شهر بابک دو کتاب از آقای سّید رضا میرحسینی، مسئول کانون بسیج 
هنرمندان ش��هر بابک، به دس��تمان رسید که آنها را در همین شماره معرفی  کرده ایم. اشعار زیر 

گزیده ای است از دوکتاب مذکور ، با سپاس از آقای میرحسینی. 
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امروز پرپر مي شود، این واژه زیباست
تا باز ایران میهن ما باشد و بس

باید گذشت از خویش، این تصمیم کبراست!
افسر فاضلي شهر بابکي  

افسرده ایم و با دل شیدا نشسته ایم
تنها زچشم مردم دنیا نشسته ایم

ساغر شکسته ایم و ز ساقي بریده دل
چون قوي خسته بر لب دریا نشسته ایم

از خاکیان امید طرب بر گرفته ایم
پروین صفت به گنبد خضرا نشسته ایم

از هجر دوستان که ز ما دل بریده اند
چون الله ي غریب به صحرا نشسته ایم
خالي چو شد زمانه هم از شور عاشقي

از عشق هم بریده و تنها نشسته ایم
از گردش زمانه ندیدیم خوشدلي

افسرده خاطر از غم فردا نشسته ایم
حاجت نبرده ایم بر پیر مي فروش

خود باده ایم و در دل مینا نشسته ایم 
پژمرده چون شقایق و سوسن درون باغ
»بیدل« تر از همیشه به صحرا نشسته ایم

عباس حدادي

پدر
پدر نقش تو را بر صفحه ي جانم کشیدم من

ندیدم چون تو دلجویي و ني هرگز شنیدم من
غبار کوي تو بر جان همان اکسیر دیرین است

براي توتیاي چشم خود آن را گزیدم من
به زیر بار سنگین زمانه قامتت خم شد

براي بوسه بر دستان پر مهرت خمیدم من
پدر اي مونس جان و پدر اي یار دیرینم

بمان با »یاس« چون غیر از تو محبوبي ندیدم من
طاهره شریفي

امام رضا)ع(
عشق یعني یک بغل دلواپسي

عشق یعني در کرامت بي کسي
عشق  یعني در نهایت انتها

عشق یعني یک غریب آشنا
عشق یعني یک حریم با صفا

بارگاه خّرم قدس»رضا«
یک حریم و صد کبوتر زایرش

پادشاه و میر و افسر چاکرش
یا رضا! مهتاب شبهاي رسول

یا رضا فرزند زهراي بتول
اي مزارت مشهد عرفان دل 

وي ندایت مرهم و درمان دل 
ساغر جانت چونک سیراب شد

عالمي از عشق تو بي تاب شد
مرکز هر سیر و انفس در زمین

مر صفاي هر دلي را در کمین
اي انیس و مونس وِرد و سالم

 هم سکوتت حافظ جان، هم کالم
شاهد و مشهود و هم مشهد تویي
عاشقان را ساحل و مقصد تویي
من به پا بوست چه مشتاق آمدم

من به قصد سیر آفاق آمدم
من به دامانت توسل جسته ام
گوئیا در مهد مهرت ُرسته ام

من غریبم سر پناهم مي دهي؟
یا رضا! پا بر دو چشمم مي نهي؟

گر که مي داري به هجرانم روا
من به هجرانت رضایم، یا رضا!

نفیسه فرخي

در فکر من نبود که دیگر سفر کنم 
یا اینکه قصد مسکن و ملک دگر کنم

پیوند ناگسستني خاك پاك را
بگسسته غرب رفته و دفع خطر کنم

یک عمر عشق ورزي این کعبه ي امید
بر دوستان حدیث به خون جگر کنم

در راه انقالب بسي رنج برده ام
بهتر که در وطن روم آن جا مقر کنم

بار دگر اگر گذرم در وطن فتد
من تربتش به چشم چو کحل بصر کنم

درد وطن عالج نشاید به جز وطن
گر اجنبي ستاند چه خاکي به سر کنم

حسین داد اللهي

از دور های جاده
بوي مرد و غبار سفر داشت، بافه ي برفي یال هایش 

مثل آشوب بوران شب بود، تندر شیهه شیهه صدایش
سایه اي طرح شبدیز شیرین، آذرخشي چو رخش تهمتن

بوي لیالیي دیگري داشت، یال در باد و باران رهایش
نعل کوب مصاف و حماسه، در نبرد نفس گیر مردان

از دل آب و آتش گذشته،مانده بر خاك و خون ردپایش
آن که بر کوهه ي زین این رخش، مثل کوهي وزین تکیه مي زد 

در نشیب شتابنده ي عمر، تکیه دارد به چوب عصایش
یال در یال طوفان گذشتند، در غروبي که خون در نفس داشت

مانده از آن سواران عاشق، حسرت خاطراتي برایش
باد مي آید و برگ ها را، از سر شاخه ها مي تکاند

مي رود آن سوار کهن سال، کودکي مي دود از قفایش
غالمرضا کافي
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ــئول  عل��ی عربان��ی دان��ا، مس
ــناد و تعلیم و  ــه  و مرکز اس گنجین
ــم با  تربیت دارالفنون، در این مراس
ــت مقام بزرگ مرد تاریخ  گرامی داش
ــه به جایگاه  ــران »امیرکبیر«، توج ای
دارالفنون را احترام به تعلیم وتربیت و 
تاریخ آموزش وپرورش ایران دانست. 
ــکر از همکاری های  وی ضمن تش
ــهر  ــهرداری منطقه ی 12 ش مؤثر ش
ــراث فرهنگی،  ــازمان می تهران و س
ــار اقدامات  ــه در کن ــرد ک اعالم ک
ــده برای مرّمت دارالفنون،  انجام ش
ــرای جمع آوری  ــی هم ب تالش های
ــناد، مدارك و کتاب های مربوط  اس

صورت گرفته است.

موزه ی آموزش وپرورش
هاجر تحریری نیک صفت، رییس 
پژوهشگاه سخنران بعدی مراسم بود. 
ــازی این  وی گفت که قول آماده س
فضا برای شهریور سال 88 داده شده 
بود، اما با توجه به قدمت ساختمان و 
ضرورت افزایش دقت در مراحل کار، 
این زمان به تعویق افتاده است. وی 
توضیحاتی درباره ی کارهای صورت 
گرفته برای مقاوم سازی و بازسازی 
ــد  ــون داد و تأکی ــاختمان دارالفن س
ــل دارالفنون به موزه ی  کرد که تبدی
هزینه های  نیازمند  آموزش وپرورش 
قابل توجهی است؛ البته این هزینه ها 
ــرمایه گذاری برای فرهنگ  نوعی س

کشور محسوب می شود.
ــه ای  ــت در گالی ــر نیک صف دکت
ــدن  ــه موزه ش ــت ک ــی گف تلویح
دارالفنون، در سال 1380 به تصویب 
رسید، اما هنوز عملیاتی نشده است! 
وی اشاره کرد که اگر همکاری های 
ــگاه  ــرد، پژوهش ــورت پذی الزم ص
ــرورش برای  ــات آموزش وپ مطالع
ــل کار آمادگی کامل  ــریع مراح تس

دارد.

دارالفنون که جمعی از پیش کسوتان، 
ــدان  عالقه من و  ــران  صاحب نظ
ــتند  داش حضور  ــرورش  آموزش وپ
ــته و حال این  مطالبی درباره ی گذش
ــی و تأثیرگذار بیان  ــه ی قدیم مدرس
ــد. همان گونه که »امیرکبیر« نامی  ش
ــان و شاید درخشان ترین نام،  درخش
در میان چهره های تاریخی، فرهنگی 
ــی ایراِن دو قرن اخیر است،  و سیاس
نام »دارالفنون« نیز که یادگار امیرکبیر 
ــگ و تربیت  ــت در تاریخ فرهن اس
ــران  ــد. صاحب نظ ــران می درخش ای
آموزش وپرورش، برای دارالفنون آثار 
مثبت بسیار، و بعضاً انتقادهایی را نیز، 
در جنبه های مختلف ذکر می کنند که 
ــل و نقد قرار  ــن موضوع می تواند محل تحلی ای
گیرد. به هرحال، در این باره اتفاق نظر وجود دارد 
که امیرکبیر با تیزبینی و آینده نگری خاصی اقدام 
ــا اگر خود  ــیس دارالفنون کرد، و چه بس به تأس
ــارت نیز می کرد،  ــد و بر کار آن نظ زنده می مان
ــم، که می توان آن  ــای مثبت این مرکز عل پیامده
ــگاه ایران هم نامید بیش تر می شد.  را اولین دانش
ــیزده روز پس  ــه امیرکبیر، س ــت ک غم انگیز اس
ــته  ــان کش از افتتاح دارالفنون در حمام فین کاش
ــران، همه برباد  ــود، و آرزوهای او برای ای می ش
می رود. خوشبختانه چند سال است که در اواسط 
دی ماه، در سالگرد مقتول شدن این مرد کاردان و 
ــم بزرگداشت تأسیس دارالفنون  با کفایت، مراس
ــگاه مطالعات آموزش وپرورش  به همت پژوهش

برگزار می شود.

احترام به تعلیم و تربیت
در مراسم امسال، افراد چندی سخن گفتند که 

ما به هر یک اشاره ای می کنیم.

ــاه  دی م  13 ــنبه  یک ش روز 
ــت  ــبت گذش ــه مناس 1388، ب
ــال از تأسیس دارالفنون،  158 س
ــه  ــمی در محل این مدرس مراس
ــه ای که در  ــد. مدرس برگزار ش
واقع دیگر وجود ندارد اما نامش 
ــت که  همواره یادآور مردی اس
ورود ایران به عصر جدید با نام 
او پیوند خورده است: میرزاتقی 
ــاختمان دارالفنون را  خ��ان. س
ــگاه  در حال حاضر، به پژوهش
ــرورش  آموزش وپ ــات  مطالع
تحویل داده اند تا در آن، با تشکیل 
»گنجینه و مرکز اسناد تعلیم و 
تربیت دارالفنون« موزه ای برای 
ــن ایران  ــرورش نوی آموزش وپ
ــئولیت  ــکیل گردد. پس مس تش
اداره ی این مکان فعاًل بر عهده ی 

پژوهشگاه مذکور است.
ــت  بزرگداش ــم  مراس در 

سيما جعفریان

نمای سردر ساختمان دارالفنون در خیابان ناصر خسرو
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فراز بعد از فرود
مظاهر حامی کارگر، مدیر دبیرستان ماندگار البرز، یا همان 
»مدرسه ی البرز« معروف، که رشته ی تخصصی او تاریخ است با 
نگاهی به تاریخ تربیت در ایران، به تحلیل و نقد جایگاه دارالفنون 
پرداخت. وی علت عمده ی ایجاد دارالفنون را به شکست های 
خفت بار ایران در دو جنگ با روسیه ربط داد و گفت که با این 
ــه ی تغییر در اذهان عده ای از نخبگان شکل  شکست ها، اندیش
گرفت. شاخص ترین این نخبگان امیرکبیر بود که با دو اقدام مهم 
برای اصالحات فرهنگی گام برداشت: اول؛ راه اندازی دارالفنون و 
دوم، تأسیس دارالفنون. به عقیده ی حامی کارگر، تأسیس دارالفنون 
ــتگی و  ــوان اقدامی جبرانی بعد از دوره ای از سرشکس را می ت
ــت. امیرکبیر به درستی تشخیص داده بود که مسیر  خفت دانس
سربلندی و افتخار ایران فقط تأمین تجهیزات نظامی نیست و باید 
به اقدامات فرهنگی هم دست زد؛ گو این که دارالفنون اساساً برای 
مقاصد نظامی شکل گرفت، ولی بعداً جنبه ی علمی و فرهنگی آن 

برجنبه ی نظامی اش غلبه یافت.

پیامدهای دارالفنون
اسفندیار معتمدی دبیر با سابقه، و از مؤلفان کتاب های درسی 
ــوزش در ایران، آخرین  ــر در تاریخ آم ــک و صاحب نظ فیزی
ــر را در راهروهای  ــم بود: »من صدای امیرکبی ــخنران مراس س
دارالفنون می شنوم که درخواست می کند این ساختمان زودتر 
ساخته شود«؛ این اولین جمله ی آقای معتمدی بود. وی گفت که 
در طول تاریخ ایران دولت ها سه بار مسئولیت آموزش وپرورش 

را بر عهده گرفته اند:
1. در زمان ساسانیان، با تأسیس دانشگاه گندی شاپور که پیامد 
آن بعد از ظهور اسالم، به وجود آمدن بیت الحکمه ی بغداد بود.

ــلجوقیان، با  ــرن پنجم هجری و دوره ی حکومت س 2. در ق
تأسیس مدرسه ی نظامیه ی بغداد به همت خواجه نظام الملک، که به 

شهرهای دیگر نیز توسعه یافت و نظامیه های بسیار ساخته شد.
ــیس دارالفنون به همت امیرکبیر  3. در زمان قاجاریه، با تأس
ــد بلکه مبنایی برای  ــاء ایجاد انواع مدارس ش که نه تنها منش

آموزش وپرورش نوین در ایران نیز واقع گردید.
ــه ای نظامی  معتمدی تأکید کرد که دارالفنون بیش تر مؤسس
بود تا علمی، و حتی در طب و مهندسی هم اهداف نظامی از 
تأسیس آن مدنظر بود. ایشان در ادامه به این نکته ی مهم اشاره 
کرد که: »امیرکبیر به صورت هدف مند به جای انگلیس، روسیه 
و فرانسه، معلمانی را از اتریشـ  که دولتی غیراستعمارگر بودـ 
دعوت کرد تا دارالفنون محلی برای اغراض سیاسی قدرت های 
مداخله گر خارجی نباشد.« این شش معلم اتریشی که بعد یک 
نفر ایتالیایی هم به آن ها اضافه شد به آموزش های عملی توجه 
ویژه ای داشتند که آثار آن در فعالیت های دانش آموزان دارالفنون 
دیده می شود. اما متأسفانه به تدریج با جایگزینی معلم های ایرانی 
به جای آن ها، جنبه های نظری آموزش ها بر جنبه های عملی غلبه 

پیدا کرد. 
در ادامه، آقای معتمدی به مواردی از پیامدهای عمده و مثبت  
دارالفنون اشاره کرد؛ از جمله: ساخت تلگراف و توسعه ی آن، 
ــبه ی ارتفاع قله ی دماوند،  ــه ی تهران، محاس تهیه ی اولین نقش
کشف معادن، عکاسی و نقاشی، جمع آوری کتاب های خطی 

و چاپی که بعدها پایه ای برای تأسیس کتاب خانه ی ملی شد؛ 
و باالخره سرشماری از جمعیت تهران. یکی از شاخص ترین 
پیامدهای دارالفنون توسعه ی تألیف و به خصوص ترجمه ی 

کتاب هایی در رشته های مختلف بود.
به گفته ی آقای معتمدی دارالفنون مرکز بسیار مرتبی بود و 

هر روز در آن، گزارش کار نوشته می شد.

پایان مراسم
ــخنان  ــتاد هفته ی پژوهش، طی س نعمت اله متین، دبیر س
کوتاهی از روند برگزاری و موفقیت های همایش و نمایشگاه  
ــش در آموزش وپرورش گفت و ابراز امیدواری  هفته ی پژوه
کرد که موضوع پژوهش در همه ی بخش های آموزش وپرورش 

جدی گرفته شود.
در پایان از اعضای ستاد هفته ی پژوهش و عوامل برگزاری 

همایش و نمایشگاه تقدیر به عمل آمد.

دارالفنون در یک نگاه
مقدمات ایجاد دارالفنون در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه 
ـ.ق  ــال 1266 ه ــنگ بنای آن در س ــتین س فراهم آمد و نخس
ــته شد. چون تصمیم بر آن بود که هر فنی در آن تعلیم  گذاش
ــود، نام این مدرسه را دارالفنون، یعنی خانه ی فنون و  داده ش

هنرها، گذاشتند.
ــامبر  ــع االول 1268هـ .ق )30 دس ــون در پنجم ربی دارالفن
1815م./1230 هـ .ش( با حضور ناصرالدین شاه، میرزا آقاخان 
ــان اروپایی و ایرانی افتتاح  نوری صدراعظم، وزیران و معلم

شد.
این نخستین بار بود که دولت به طور مستقیم مدرسه ای به 
ــیس می کرد و به طور رسمی اداره ی آن را بر  شکل نوین تأس
عهده می گرفت. به همین دلیل تاریخ گشایش دارالفنون مبدأ 
ــود.  ــوب می ش تحول جدید در آموزش وپرورش ایران محس
ــیس دارالفنون، مدرسه های دیگری نیز در سطوح  پس از تأس
پایین تر پدید آمدند. اولین رییس دارالفنون میرزامحمد علی خان 
ــیرازی، وزیر امورخارجه بود. چهار سال پس از راه اندازی  ش

دارالفنون، وزارت علوم در ایران تأسیس شد.
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ی ن  ا  و  خ  ز  ا  ب 

اشاره
چگونگی رابطه ی میان »تعلیم و تربیت« و »دین« یکی از چالش های بزرگ نظام های آموزش وپرورش 
همه ی کشورهای جهان، در یکی دو قرن اخیر بوده است، به گونه ای که پاره ای از مکتب های جدید 
به طور کلی قید دین را از آموزش وپرورش برداشته و این دو حیطه را از یک دیگر جدا دانسته اند 
و در واقع نظام تربیتی الئیک را پذیرفته اند. این مکتب ها البته در این زمینه به توفیق جّدی دست 
نیافته اند و بویژه در جوامعی که دین در آن ها نهادینه شده و بستر رویش فرهنگی پیدا کرده 
است، توفیق کمتری داشته اند. واقعیت مطلب این است که در عصر ما مسائل تازه ای چون تجّدد 
یا مدرنیزاسیون، مادیگری، کمونیسم، آزادی،  حقوق بشر، علم، پیشرفت، تکنولوژی و دیگر مقوالتی 
از این دست، به صورت رقیبانی جّدی در مقابل دین قد برافراشتند و این اتفاقی بود که نخست در 
جهان غرب، که خود مهد پیدایش این مسائل بود، زودتر اتفاق افتاد و بعد به تدریج و خواه ناخواه 
به سایر نقاط جهان صادر شد بدون آن که واقعاً  زمینه ای داشته باشد.  اروپاییان، خود، در مسئله ی 
چالش های دین با تعلیم وتربیت، تجربه های بسیاری را از سر گذرانده اند. بویژه پس از قرن نوزدهم، که 
غالباً از آن به قرن ما دیگری والحاد یاد می شود، متفکران غربی توانسته اند تا حد زیادی، بر این مشکل 

فایق آیند و راهکارهای تازه ای عرضه کنند که آگاهی از آن می تواند برای ماسودمند باشد.
در ایران، اگرچه مسئله ی تباین بین دین و علوم جدید یا دین و تعلیم و تربیت از عصر مشروطه رخ نمود، 
ولی تفکر انقالب اسالمی بود که به این چالش دامن زد و آن را در صدر مسائل سه دهه ی اخیر قرار داد. 
پدید آمدن واژگان و اصطالحاتی مانند علم دینی، بومی کردن علم، اسالمی کردن دانشگاه ها، وحدت حوزه و 
دانشگاه و... همه نشانه های این مسئله ی مهم هستند که پس از گذشت حدود سی سال هنوز مطرح 
و مورد گفت وگو هستند. بویژه که در چند سال اخیر، در ستاد آموزش وپرورش، پروژه ها و 
طرح هایی با عنوان هایی چون فلسفه ی آموزش وپرورش، سند ملی آموزش وپرورش، 
و س��ند برنامه ریزی درس��ی ملی کلید خورده که رویکرد آن ها از اس��اس 

رویکردی دینی است.
مقاله ای که در این شماره به عنوان »بازخوانی« برای شما انتخاب 
کرده ایم بیان یکی از تجربه های مفید در این زمینه در کشور 
انگلیس است. مترجم دانشمند این مقاله، شادروان احمد 
آرام، که خود مردی معتقد و دین ورز بود، سال ها پیش 
مجموعه مقاله ای را برای ماهنامه ی آموزش وپرورش 
ترجمه می کرد که از جمله ی آن ها همین مقاله 
است که می خوانید و درشماره ی 39 ماهنامه ی 
مذکور در اردی بهشت 1349 به چاپ رسیده 
است. آن معلم گرامی و فرهیخته ، با اِشرافی 
ک��ه در مجموع و توأم��ان بر علم و دین 
داش��ت، در مقدمه ی این مقاله آورده 
بود که: »خواننده باید توجه داشته باشد 
که درس دین در مدارس انگلس��تان، 
شباهت چندانی با تعلیمات دینی در 
مدارس ایران ندارد. ولی بسیار مسائل 
و سؤاالت کلی هست که در انگلستان 
نیز مانند ایران مطرح می شود و این 
مقاله، بیش��تر در جواب گفتن به آن 
گونه پرسش های دانش آموزان می تواند 
برای آموزگاران و دبیران ما نیز مفید 
باش��د.« این مقاله را در دو ش��ماره از 

نظرتان می گذرانیم.
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هر خارجی هوشمندی، چون بخواهد نظام تعلیم و تربیت 
ــی ما را خوب بفهمد، ممکن است کامالً  مأیوس شود:  انگلیس
ــگان، مدارس  ــدارس عمومی رای ــی پولی، م ــدارس عموم م
ــری، مدارس  ــدارس گرام ــدارس اعانه بگیر، م ــایی، م کلیس
شهرداری، کودکستان، دبستان، متوسطه، فنی و حرفه ای، چند 
ــه ای، دوجنبه ای، جامع، مدارس دوره ی آمادگیـ  و این ها  جنب
هنوز همه ی انواع مدارس نیست. و تازه این را می فهمد که از هر 
صد نفر یک نفر می تواند درباره ی این مدارس به او توضیحی 
بدهد. علت وجود عده ی زیادی از این مدارس یا اختالفاتی که 
با یکدیگر دارند، اختالفات مذهبی است که در طی قرن ها پیدا 

شده است.
تعلیم و تربیت »متوسطه ی« قدیم تر انگلیسی از کلیسا منشأ 
ــت، تعلیم و تربیت »ابتدایی« توده ها در قرن نوزدهم  گرفته اس
بیشتر، از فرقه های مذهبی گوناگون یا از کسانی الهام می گرفت 
که با اصول دین داری و انسان دوستی خاص خویش نسبت به 
مذهب رسمی جاری عکس العمل نشان می دادند. قرن گذشته 
ــترش بی نظیر تعلیمات ابتدایی و نیز مخالفت ها و  شاهد گس
مشاجرات تلخی بود که بیشتر بر پایه ی تعلیم و تربیت تمرکز 
داشت. میراث آن قرن برای ما نظامی از کنترل متعادل مدارس 
است که توسط مقامات محلی و کلیساهای مذاهب گوناگون 
ــت و غیره صورت  ــکان و کاتولیک رومی و متودیس از آنگلی
می گیرد. تأمین هزینه های مدارس نیز خود مسئله ای است که 
با اعانه های مقامات محلی یا وزارت آموزش وپرورش تعادل آن 

برقرار می شود، در صورتی که مالکیت مدارس هنوز با کلیساها 
است و قسمتی از هزینه های نگاهداری بناها را همین کلیساها 
ــاهکاری  ــال 1944 ش ــد. قانون آموزش وپرورش س می پردازن
ــازش ماهرانه به شمار می رود که در عین آن که  از اصالح و س
نظام موجود را برجای گذاشت و مایه ی ناراحتی هیچ کلیسای 

خاصی نشد، تغییرات شایسته ای در آن وارد کرد.
موفقیت این قانون، نمّو روح تسامح را در زندگی انگلیسی 
نمودار می سازد؛ و نیز از روی همین موفقیت معلوم می شود که 
مردمان عادی چه اندازه نسبت به امور دینی خون سرد و بی اعتنا 
ــده اند. هر سنجشی که از آرای عمومی بشود، نشان می دهد  ش
که والدین اغلب خواستار آنند که فرزندانشان مقداری تعلیمات 
ــادت بیاموزند. یا ممکن  ــی فراگیرند و چیزی درباره ی عب دین
است دوست داشته باشند که فرزندانشان در مجالس دعا و نماز 
روزهای یکشنبه در کلیسا حضور پیدا کنند، ولی خود پدر )وگاه 
مادر( میلی به رفتن کلیسا ندارند، مگر این که ضرورتی خانوادگی 
آن را ایجاب کند، یا مجالس خاص میالد مسیح و عید فصح و 
نظایر آن ها در کار باشد. برای این بی عالقگی به کلیسا، همه گونه 
دلیلی آورده اند، ولی نظر من این است که دیگر مردمان، به آن چه 
کلیسا تعلیم می دهد باور ندارند. شهروند امروز، بر این عقیده 
ــت که، بنا بر نتایج علوم جدید معجزه غیرممکن است، و  اس
تاریخ مسیحیت، با همه ی زیبایی و آرام بخشی که دارد، صحت 
و حقیقت ندارد. مسیحیت، در زمان حاضر، بی زیان و مطبوع 

ولی بی ربط به نظر می رسد. 

»دردین،چیزیهستکهبایدآموخت،چیزیهستکهبایداحساسکرد،
چیزیهستکهبایدانتخابکرد،چیزیهستکهبایدبهجاآورد،وچیزیهست
کهبایدبهآنتعلقگرفت«.
ا.ویکتورموری.

تی.بی.شپرد
ترجمه: احمد آرام

بخشنخست

تعلیم و تربیت  و دین در انگلستان
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دالیلی که می توان برای این نقص 
ــال  ــرد عموماً پنجاه س ــان ذکر ک ایم
ــر مردمان عاقل معاصر  کهنه تر از فک
ــک مرد عامی،  ــت. امروز، حتی ی اس
چنان احساس می کند که زندگی باید 
ــود، و آدمی باید  بر پایه ی عقل بنا ش
واقعیت ها را در معرض »آزمایش« قرار 
دهد، و بدون تعصب و غرض ببیند و 

بشنود و به نتایج روشن برسد؛ و تعلیم 
و تربیت بهتر به این منظور کمک می کند. او می گوید: علم به ما 
نشان داده است که جهان بر اصول و قوانین تغییرناپذیری متکی 
ــیار باشیم، می توانیم در کتاب های  ــت، و اگر به اندازه هوش اس
ــِت پرسش های خود را پیدا کنیم. در  درست جواب های درس
ــؤال را یک روز می توان از  ــاده ی هر س روزگاری که جواب س
صفحه ی تلویزیون ]و در یک لحظه از اینترنت[ گرفت، دیگر 
ــت. دیگر این که، اکنون هیچ کس  چه نیازی به دین و ایمان هس
ــتان های کهنه ی تورات راست باشدـ  جز  باور نمی کند که داس
متدینان به مذهب کاتولیک رومی و مردمان خوش باور دیگری 
که آماده ی قبول کردن همه چیز هستند. به همین دلیل شهروند ما 
فکر می کند که بهتر آن است که به واقعیت های محکم متمّسک 
ــود، و رفتن به کلیسا را به کسانی واگذارد که می خواهند بر  ش

همان راه های قدیم زندگی را طی کنند.
اما باید گفت، اکنون که طرز تفکر عقالنی کاماًل عوض شده 
است، پابند بودن به این اعتقادات بسیار مایه ی شگفتی است. در 
زمان حاضر، اثبات حقانیت اعتقاد و تعلیم دینی از هر زمان در 
ــان تر است، حتی اگر هم نتوانیم اعتقاد به خدا  قرن گذشته آس
ــت که دیگر عقلی گری و عقل پرستی و  را اثبات کنیم، این هس
بی ایمانِی قرن گذشته ]قرن نوزدهم[ بدون شک از جهان رخت 
بربسته است. امروز دیگر هیچ انسان هوشمندی آن اعتقاد ساده ی 

قدیمی را به قدرت عقل روشن بین و بی طرف ندارد.
ــر آگاهی داریم که با ذهن و  ــخصاً از این ام هر یک از ما ش
عقلی به امور نزدیک می شویم که تحت تأثیر پرورش و تعلیم 
ــرار گرفته و پیش داوری هایی  ــت و منافع خصوصی ق و سیاس
پیدا کرده است. برای آن که بتوانیم واقعاً در مورد امور و مسائل 
به صورت عینی نظر کنیم، نیازمند آن هستیم که معصوم باشیم، و 

البته این عصمت به هرکس داده نشده است.
ــت. دیگر  ــز از میان رفته اس ــون علمی نی ــر کهنه ی قان نظ
ــق خارجی را از کتاب های  ــت آن را نداریم که حقای چشم داش
علمی مدرسه ها به دست آوریم: تنها چیزی که امید دست یافتن 
به آن را داریم، خالصه هایی است از مشاهدات و مالحظاتی که 
اکنون موجود است، ولی احتماالً روزی دگرگون خواهد شد و 
ــای دیگری جای آن ها را خواهد گرفت. آیا چه اندازه از  چیزه
واقعیت ها و قوانین علمی در قرن دیگر درست به همین صورت 
ــد؟ جهاِن ُصلب و محکم ما، به صورت  فعلی باقی خواهد مان
منظومه ی پرطول و تفصیلی از انرژی در حال گردش و پیچش 
درآمده، و کلماتی که بتواند آن را درست توصیف کند در اختیار 
نداریم. علمی که امروز بر جهان ما فرمان می راند، نیروی باالِن در 
حاِل تغییری است، و برای آن که به صورت جزئی فهم آن میسر 
باشد، شماره ی روز افزونی از کارشناسان در میدان های مختلف 

آن مورد نیاز است.

دو عامل دیگر نیز در تغییر وضع ایمانی 
ــیاری از مردمان مؤثر افتاده  و اعتقادی بس
است، و آن بعضی از یافته های کسانی است 
ــه در پژوهش های روانی کار می کنند، و  ک
ــی  ــه از »روان شناس ــت ک بحث هایی اس
ــس روان شناسی تحلیلی بر  یونگ«، مؤس
ــت. محققانی همچون راین در  خاسته اس
ً  این امر را به ثبوت رسانده اند  آمریکا ظاهرا
که بعضی از اشکال قرائت افکار امکان پذیر 
ــوادث پیش از وقوع  ــت، و نمونه های فراوانی از علم به ح اس
آن ها و از تأثیر فکر بر ماده وجود دارد. نتایج شگفت انگیز است 
ــانی می شود که  ــدن فکر کس و مایه ی ناراحتی و زیر و زبر ش
خواستار جریان منظم و قابل توجیهی از حوادث طبیعی هستند. 
واضح است که هنوز جست وجوهای بیشتری ضرورت دارد، 
ــه تاکنون درباره ی قرائت افکار و اطالع دادن از حوادث  و آن چ
آینده می دانیم بسیار ناچیز است. و نیز آشکار است که اگر در این 
اندیشه ها حقیقتی وجود داشته باشد، آن گاه چیزی که شالوده ی 

ماّدیگری کهن بوده است خود به خود از میان می رود.
این افکار ممکن است با یافته های روان شناسی یونگ ارتباط 
ــد که، بنابر آن ها »ذهن های ما در ترازی عمقی با  ــته باش داش
یکدیگر پیوس��تگی طرفینی دارند، و م��ا غافل و بی خبر در 
تحت تأثیر نیروهایی قرار داریم که از جمعیتی وسیع از آدم ها 

و یا از نژادی حاصل می شود.«
چنان که مشاهده می شود، عده ای از افکارِ مجزای از یکدیگر 
ــبت به تحقیق و مطالعه در  ــت نس که در زمان حاضر رایج اس
حیات و فعالیت روحی نظر مساعد دارد. البته ایمان به صورت 
اولی خود به عصر ما باز نگشته است، ولی دیگر چنان هم نیست 
که، هم چون قرن گذشته، آن را بی معنی و نامربوط دانند؛ و لذا 
پژوهش یا مطالعه ی دین اکنون به صورت جزء عاقالنه ای از هر 

تعلیم و تربیت خوب جلوه گر می شود.
ــی هرچه باشد، در این شکی نیست که مقررات  علت اساس
و شیوه های آموزش وپرورش، مایه ی تشویق و تحریک تربیت 
ــت.  ــتان[ بوده اس ــه ی مدارس دولتی ]در انگلس دینی در هم
ــگاهی را با دعا و عبادتی  بدین معنا که، بچه ها باید روز آموزش
ــته جمعی آغاز کنند؛ و هفته پاره ای از آموزش های دینی به  دس

همه ی دانش آموزان داده شود.
ــن مدارس، به صورت  ــی دینی در ای به طور کلی، مواد درس
برنامه ای است که در هر ناحیه به تصویب نمایندگان کلیساهای 
مختلف پروتستان رسیده است. البته در آموزشگاه های کلیسایی 
ممکن است سطح تعلیم از این مقدار هم باالتر باشد و به اصول 

عقاید بیشتر توجه شود. 
آن چه بیشتر در حال حاضر ضرورت دارد وجود »معلمان 
متدین« و فهمیده ای است که بتوانند به تدریس دروس دینی 
ــدارس آن تعلیمات دینی داده  بپردازن��د. در هر ناحیه که در م
ــت و در زندگی  ــودی خود خوب اس ــود، این امر به خ می ش
ــگاهی تأثیر نیکو دارد؛ ولی در جایی که چنین نیست،  آموزش
یا آموزگارانی خوب، ولی کم اطالع در مسائل دینی به تدریس 
دروس دینی می پردازند، نتایج بسیار زیان بخشی حاصل می شود. 
چرا که کودکان به صورتی رشد می کنند که در نظر ایشان ایمان 

از لحاظ عقلی نادرست و مایه ی ریشخند است.
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مقدمه
هر از گاهی در صفحه ی حوادث روزنامه ها و سایت های 
ــیاه شده و داغ شده ی  خبری، دیدن تصویر بدن مجروح، س
کودکی معصوم که با انواع کودك آزاری ها اعم از تجاوز به 
عنف، شکنجه، کتک و بیگاری کشیدن و... به این روز افتاده 
ــتوه می آورد. در مواردی مشابه، تنبیه بدنی  است، ما را به س
در مدارس، البته به صوت نادر و محدود، فاجعه انگیز شده 

و باعث نگرانی می شود.
ــت که  ــه به ذهن خطور می کند این اس ــؤالی ک اولین س
ــکنجه ها و کودك آزاری ها  آیا مرتکبین این خشونت ها، ش
ــالمت روان برخوردارند؟ آیا عاطفه ی انسانی در آنان  از س
ــی نیست که به داد این کودکان بی نوا  وجود ندارد؟ آیا کس
ــد؟ آیا هنوز بعضی ها در فرهنگ عصر جاهلیت به سر  برس

می برند؟ و... ؟
ــفانه، بر این  ــن و معلمان، متأس ــیاری از والدی هنوز بس

باورند که به موجب پدر یا مادر بودن و یا مسئولیتی که در 
تربیت کودکان دارند، به منظور جلوگیری از کج روی آنان، 
ــواردی می توان تنبیه بدنی را به کار برد. برخالف این  در م
ــده؛ بلکه اکنون و آینده ی  ــدار غلط، کودکان نه صرفاً  آین پن
هر جامعه اند و شرط موفقیت هر جامعه، توجه به نیازها و 

استعدادهای آنان است.
ــی والدین،  ــردم از اقتدار والی ــی م ــور خاص برخ تص
سرپرستی و مسئولیت مربیان و درکی که از آموزه های دینی 
ــه منظور تربیت کودکان  ــد مبنی بر این که تنبیه بدنی ب دارن
ــؤال را  ــت، این س و جلوگیری از کج روی های آنان رواس
ــی در مورد کودکان  ــت که آیا تنبیه بدن ــود آورده اس به وج

خشونت است یا یک راهکار تربیتی؟
دیدگاه صاحب نظران و مجامع بین المللی

ــان و صاحب نظران،  ــب کارشناس ــال حاضر، اغل در ح
ــاز نمی دانند، بلکه بر عدم  ــی کودك را نه تنها مج تنبیه بدن

تنبیه بدنی کودك، چرا؟!

ت
ا 

ل 
ا 

ق 
م 

محمدرضا مقدادی*
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کارایی و آثار منفی آن اصرار دارند.
ــودکان کتک خورده و بی اراده،  ماکارنکو می گوید: »ازک
ــار می آید و یا  ــف و هیچ کاره به  ب ــا یا آدم های ضعی بعده
ــه دلیل  ــل زندگی ب ــه در تمام مراح ــدری ک ــای قل آدم ه
ــات روحی دوران کودکی، انتقام جو باقی می مانند.«1  هیجان
ــانی دیگر، تنبیه محدود بدنی را اصالح گر  اما برعکس، کس
ــده می دانند. به عنوان  ــت کم عبرت آموز و بازدارن و یا دس
ــند: »اگر رفتاری که  ــال، دو صاحب نظر غربی می نویس مث
می خواهید مانع از آن شوید، بسیار خطرناك یا ناخوشایند 
باشد، در آن صورت تنبیه به عنوان راهی برای دفع آن رفتار 
ــت.«2 در همین  راستا، دکتر سیف می نویسد:  چیز خوبی اس
ــایر روش های  ــی از تنبیه و س ــه زیان های ناش ــه ب »باتوج
ــوان روش تربیتی و  ــت هرگز از آن به عن تنبیهی، بهتر اس
اصالحی استفاده نشود... با این حال ممکن است رفتار فرد 
چنان وخیم و خطرناك باشد که هیچ روش دیگری جواب 
ــد، مثل  ــد و کاربرد روش تنبیه، تنها روش ممکن باش نده
ــالمت و بقای او یا دیگران  وقتی که رفتار نامطلوب فرد، س

را تهدید می کند.3
ــرار دارند که در  ــران بر این اص ــیاری از صاحب نظ بس
ــان امروز، از نظر عملی و تربیتی، تنبیه کودکان، ممنوع  جه
ــت و حتی برای تثبیت این موضع در صدد شکل  و نارواس
ــتند. ماده ی 19 پیمان نامه ی  دادن به یک اجماع جهانی هس
ــال 1989، بر ممنوعیت هر گونه  حقوق کودکان مصوب س
ــط  ــونت، از جمله تنبیه بدنی کودك توس بدرفتاری و خش
ــت که  ــد می کند. این در حالی اس ــان تأکی ــن و مربی والدی
ــان دادن به تنبیه بدنی  ــه ی »جنبش جهانی برای پای به گفت
ــور، استفاده از تنبیه بدنی در  کودکان« حداقل در 106 کش
ــتفاده از تنبیه بدنی در مراکز  ــور اس مدارس و در 147 کش
ــت و تا به امروز، تنها در 16  نگهداری کودکان ممنوع نیس
ــده  ــتفاده از تنبیه بدنی در خانه ممنوع اعالم ش ــور اس کش

است.

دیدگاه شریعت مقدس اسالم
ــت  ــودك را نعمت و امانت الهی در دس ــالم ک دین اس
والدین دانسته و به تربیت و پرورش طفل در ابعاد جسمی، 
ــت دارد. برخی از  ــی، اخالقی و عقلی تأکید و عنای عقیدت
ــالم عبارت است  اصول و محورهای رفتار با کودك در اس
ــوری و خیرخواهی،  ــت مح ــت کودکان، مصلح از: کرام
ــامحه، جلوگیری از  ــان گیری و مس مهرورزی و ترحم، آس
ــت و اعتدال در رفتار.  ــونت علیه آنان و عدال زیان و خش
ــا کودك و حتی در مهر و محبت  ــالم در برخورد ب البته اس
ــط و کوتاهی را.  ــندد و نه تفری ــراط را می پس ــا او، نه اف ب
ــت: »بدترین پدران کسی است  پیامبر اکرم)ص( فرموده  اس
ــه در نیکی و محبت به فرزند خود به زیاده روی و افراط  ک

کشیده شود.«4
دیدگاه دینی در مورد تنبیه بدنی از این قرار است:

ــئولیت کیفری اند و  1. در دیدگاه دینی کودکان فاقد مس
محکوم کردن آن ها در دادگاه و کیفر دادنشان  ممنوع است. 
ــد و از این رو نمی توانند مؤاخذه و  زیرا آنان تکلیف ندارن
ــوند. حضرت علی )ع( می فرماید: »قلم تکلیف  مجازات ش

ــته شده است تا زمانی که به حّد  و مؤاخذه از کودك برداش
بلوغ برسد.«5

ــبت  ــالت ما نس ــر دینی مهم ترین هدف و رس 2. از منظ
ــل و آموزش  ــت و اصالح طف ــودکان، تربیت، هدای ــه ک ب
ــانی به اوست و هرگونه رفتار و اقدامی که  ارزش های انس
ــتی یا خشونت آمیز بودن مخالف این هدف  به علت نادرس
ــد از آن جلوگیری به عمل  ــد، نقض غرض بوده و بای باش

آورد.
ــاس  ــار و برخورد با کودکان باید بر اس ــه رفت 3. هرگون
ــت و بر پایه ی مهرورزی،  ــول بنیادین کرامت و مصلح اص
ــان گیری باشد. دین اسالم که حتی اجازه ی  دلسوزی و آس
بدرفتاری با حیوانات را نمی دهد، بی گمان در مورد کودکان 
ــان دارد، اجازه ی تنبیه و  ــا اهتمام خاصی که به تربیت آن ب

بدرفتاری را نمی دهد.
ــخیص  ــورد کودکان ممیز، که خوب و بد را تش 4. در م
ــرپیچی و ناسازگاری آنان، شیوه ها  می دهند، در صورت س
ــالم وجود دارد که از  ــای متنوعی در تعالیم اس و راهکاره
ــازی، سالم سازی محیط )دوستان،  جمله می توان به: الگوس
معلم و...(، مالمت و سرزنش متعادل، محروم سازی موقت 
از تشویق و امور مورد عالقه، قهر کردن موقت، اخطار و... 

اشاره کرد.
5. پیامبر و ائمه ی معصومین)ع( در روایات متعّدد، تنبیه 
بدنی کودك را منع کرده اند. امام کاظم)ع( به یکی از یاران 
ــتوه آمده بود فرمود: »به  ــت فرزندش به س خود که از دس
ــه با او قهر کن و این قهر و  ــه او را کتک نزن، بلک هیچ وج

روی گردانی هم چندان به طول نینجامد.6
نکته و س��ؤال: روایات متعددی مقرر می نماید که پدر یا 
ــت کودك حق تنبیه و زدن او را دارد7 این احادیث  سرپرس
ــودن  تنبیه  ــا )مبنی بر مجاز ب ــی فقه ــت های برخ و برداش
ــریعت اسالم در  ــت( با دیدگاه کّلی ش برای پدر یا سرپرس

خصوص اطفال و تربیت آنان سازگاری دارد؟
ــالم دین کامل و جامعی است که توصیه ها و  پاسخ: اس
ــالم مقرر  ــکام ویژه را نیز در نظر دارد. آیین مقدس اس اح
ــت که هرگاه کودکی به مرحله ی درك و شعور  ــته اس داش
ــخیص  ــی و بدی و روا و ناروا را تش ــیده و خوب الزم رس
ــفارش های پدر، مادر و  ــا وجود مراقبت ها و س می دهد، ب
ــتان و عمل کردن والدین بر اساس مراحل و  سایر سرپرس
راهکارهای تربیتی، به رفتاری ناروا و غیرقابل تحمل ادامه 
می دهد، امکان تأدیب و تنبیه او با رعایت مراتب و شرایط، 
ــت ساز و یک  ــت. البته این تنبیه برای او سرنوش فراهم اس
ــوك جّدی است و آخرین روش تربیتی و اصالح کننده  ش
ــا تنبیه نه تنها کودك آزاری  ــمار می رود. لذا در این ج به ش
نیست، بلکه ترك آن غفلت و بی مباالتی نسبت به وضعیت 
ــت. در ضمن این تنبیه بسیار حّداقلی  انحراف آمیز طفل اس
ــد و در مواقع بسیار ویژه و نادر،  و به دور از افراط می باش
به عنوان یک روش احتیاطی و استثنایی و از روی مصلحت 
و ضرورت پیش بینی شده است. معلم و مربی کودك حتی 
در حداقل تعیین شده که ذکر شد، نمی تواند خود نسبت به 

تأدیب طفل اقدام نماید مگر با اجازه ی ولی وی.
ــوء  ــا و خردمندانه مورد س ــدگاه زیب ــفانه این دی متأس
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ــت و آن را از  ــه قرار گرفته اس ــت های ناجوانمردان برداش
ــمرده اند. باید توجه داشت که  مصادیق کودك آزاری برش
از نظر اسالم در درجه ی اول تنبیه کودکان خردسال و فاقد 
ــت، ثانیًا باید  ــعور الزم به طور مطلق ممنوع اس درك و ش
ــود که سایر راهکارهای تربیتی )اعم از الگوسازی،  ثابت ش
ــازی، قهر و...( تأثیری  نصیحت، مالمت، اخطار، محروم س
نداشته و تنبیه برای کودك به مصلحت او و ضروری است. 
ثالثًا تنبیه نباید خشونت آمیز و به مقدار زیاد باشد بلکه باید 
در حد متعارف و با قصد احسان و دلسوزی صورت پذیرد 
ــت به مرتبه ی کتک زدن نینجامد.  و تا جایی که ممکن اس
ــیار کردن و  ــود نوعی از هدایت، هش ــیوه، تنبیه، خ این ش
افزایش آگاهی است و اگر این امر با خشونت، تنبیه بدنی، 
رفتار ناشایست و الفاظ رکیک همراه شود، مفهوم و ماهیت 
حقیقی خود را از دست می دهد و آثار نامناسب تری را به بار 

می آورد.

دیدگاه حقوقی و قانونی در ایران
ــادر موظف اند با  ــب قانون مدنی ایران، پدر و م به موج
ــخصیت  ــکل گیری ش ــری و همدلی، به تربیت و ش هم فک
معنوی طفل اقدام کنند. در ماده ی 1178 قانون  مدنی مقرر 
ــتند که در حدود  می نماید: »ابوین)پدر و مادر( مکلف هس
ــب مقتضی  ــود به تربیت اطفال خویش به حس توانایی خ
اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.« در ماده ی 1179 
ــده است: »ابوین حق تنبیه طفل خود را  این قانون مقرر ش
ــون نمی توانند طفل خود را  ــتناد این قان ــد، ولی به اس دارن

خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند.«
ــالمی آمده است: »...  در ماده ی 59 قانون مجازات اس
ــات والدین  ــود: اقدام ــوب نمی ش اعمال زیر جرم محس
ــار و محجورین که  ــتان صغ ــای قانونی و سرپرس و اولی
ــروط  ــود، مش به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام ش
ــارف، تأدیب و  ــور در حد متع ــه این که اقدامات مذک ب

ــد.« محافظت باش
ــتورات والدین خود  ــم باید از دس ــل، فرزند ه در مقاب
ــاده ی 1177 قانون مدنی آمده  ــت کند. از این رو در م اطاع
ــت: »طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که  اس

باشد به آن ها احترام کند.«
ــتمل بر 9 ماده  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مش
ــورای اسالمی  که در مورخ 81/9/25 به تصویب مجلس ش
ــت: »هر نوع اذیت و آزار کودکان  ــیده، اعالم کرده اس رس
ــمانی یا  ــود به آنان صدمه ی جس و نوجوانان که موجب ش
روانی یا اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا روان آنان را 

به مخاطره اندازد، ممنوع است.«
نتیجه گیری و پیشنهاد

تنبیه بدنی کودك اگر به طور وسیع مورد استفاده قرار گیرد، 
ــت، بلکه آثار و  نه تنها با اهداف اصالحی و تربیتی بیگانه اس
پیامدهای ناگواری را نیز به دنبال دارد. مکتب انسان ساز اسالم، 
دیدگاهی جامع و سنجیده در مورد روش های تربیتی کودکان 
دارد. تکریم کودکان، مهرورزی، مصلحت محوری و جلوگیری 
ــیب به کودکان مورد تأکید اسالم است.  از هرگونه زیان و آس
تدابیر تأدیبی و تنبیهی برای کودکانی که با وجود برخورداری 

از قوه ی درك و تمیز و به رغم مراقبت ها و توصیه های والدین 
و سایر سرپرستان، به کج روی و انحراف ادامه می دهند و رفتار 
نامطلوب آن ها تهدیدی برای سالمت و بقای خود یا دیگر افراد 
می باشد به عنوان آخرین راه حل و حکمی استثنایی در نظر گرفته 

شده است. 
ــان تنبیه کودك یک شیوه ی تربیتی عادی و راهکار  بدین س
ــت، بلکه تدابیری محدود و استثنایی و  اصالحی متعارف نیس
برای شرایط ویژه است و از این رو نمی تواند به عنوان یک حکم 
کلی و مطلق در مقررات مدنی منعکس گردد، به خصوص که 
می تواند زمینه ساز سوء استفاده و دستاویزی برای کودك آزاری 

شود.
برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان و کاستن از موارد 
آزار و تنبیه بدنی، به اولیای امور در آموزش وپرورش، پیشنهاد 

می شود:
ــا مطالعات و تحقیقات و برنامه ریزی های هدفمند، آثار  1. ب
دیدگاه های کهنه و منسوخ شده و سنت های ناروا و بی اساس در 

تأیید خشونت و تنبیه کودکان برطرف گردد.
2. فرهنگ ناب اسالمی مبنی بر محبت کردن، کرامت ورزیدن 
و شخصیت دادن کودکان و رفتار سنجیده و به دور از خشونت 

با آن ها ترویج شود.
ــی و علمی خانواده و  ــبت به تحکیم پایه های فرهنگ 3. نس
رفع معضالت مادی و روانی آنان اقدام شود و آموزش آنان در 

اولویت قرار گیرد.
4. نهادهای حمایتی و مددکاری مثل پلیس اطفال، دادگاه های 
ــتی، حمایت از کودکان آسیب دیده و نهادهای  خاص، بهزیس

اجتماعی و آموزشی تقویت و یا تأسیس شود.
5. در صورت انجام خشونت فزاینده علیه کودکان، از قوانین 

و احکام حکومتی علیه مرتکبین استفاده شود.
6. مشاوره های ازدواج، شغل، بچه داری، همسرداری و تعلیم 

و تربیت افزایش یافته و تقویت شود.
7. الگوی خانواده ی سالم، والدین سالم و فرزندان سالم تبلیغ 

شود.
8. مبارزه با مواد مخدر یا محرك، روان گردان ها و مشروبات 

الکلی با دقت و ظرافت ادامه یابد.
9. اوقات فراغت فرزندان، والدین و مربیان پُربارو جهت مند شود.

10. سپردن مسئولیت ها در حد توان و بضاعت به کودکان و 
نوجوانان نه تنها موجب رشد شخصیت آنان می شود، بلکه به 

آرامش و سالمت روحی و جسمی آنان کمک خواهد کرد.

* کارشناس دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی

پینوشت
ــم و تأدیب کودکـ   ــی و حقوقی جرائ ــور، مبانی فقه ــی، منص 1. فرقان

تهران، انتشارات انجمن و اولیا و مربیان، 1379
ــی تربیتی، ترجمه  ــی، روان شناس ــر، دیوید.س ــت ال و برالین 2. گیچ ،لی

غالمرضا خوی نژاد و همکاران، مشهد، نشر پاژ، 1374
3. سیف، علی اکبر، تغییر رفتار و رفتار درمانی، تهران، 1373

4. الیعقوبی، بی تا، ج2 ص320
5. الحرالعاملی، بی تا، ج1، ص32
6. المجلسی، بی تا، ج104 ص99

7. الحرالعاملی، بی تا، ج15 ص 197 و ج18 ص 339، 581 و 582
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 تنبیه بدنی، آخرین راه حل:
ــلبی دارد. بر  ــخنان ابن سینا، بیشتر جنبه ی س ــب در س  تأدی
ــند را از کودك دور کرد.  ــاس، باید اخالق مذموم و ناپس این اس
بوعلی سینا، تنبیه بدنی را، در حکم آخرین راهکار تربیتی، مفید 
می دانست. از زیان های احتمالی تنبیه بدنی آگاه بود و آن را فقط در 

موقعیت های ضروری پیشنهاد می کرد )بالغت، 1386، ص20(.
ـ محوری در تعلیم  و اما جان الك، از پیشروان نهضت کودك 
ــت. او، تنبیه بدنی را که در تار و پود تعلیم و تربیت  و تربیت اس
در قرون وسطی و حتی در دوره ی رنسانس نفوذ کرده بود، جز 
ــت )کاردان و همکاران، 1383،  ــتثنایی مردود دانس در موارد اس

ص208(.

 توجه به هر دو بعد جسمانی و ذهنی )روانی( در تعلیم 
و تربیت:

 بوعلی سینا در مراحل تربیت هم، به بعد ذهنی و روانی دوره ی 
کودکی و نوجوانی توجه نموده است )کاردان و همکاران، 1383، 

ص277(.
همان گونه که پیش تر اشاره گردید، جان الك به موضوع »روانی 
سالم در بدن سالم« که به نظر او سعادت فردی و به تبع آن سعادت 
اجتماعی را به دنبال خواهد داشت بسیار تأکید داشت. از لحاظ 
فردی، تعلیم و تربیت از دید جان الك دو جنبه پیدا می کند: جنبه ی 
جسمی و جنبه ی ذهنی. از نظر جسمی باید کودك و نوجوان را 
طوری بار آورد که قدرت تحمل سختی ها و نامالیمات را داشته 
باشند )کاردان و همکاران، 1383، ص197(. تربیت ذهنی )روانی(، 
ــی ترین بخش تعلیم و تربیت کودکان را تشکیل می دهد.  اساس
ــان بار آید که در  ــت که کودك از لحاظ روانی چن هدف آن اس
همه ی مواقع این گرایش را داشته باشد که به هیچ چیز، جز آن چه 
شایسته ی منزلت و فضیلت موجودی عاقل است، رضا ندهد و 
ــرد به خصلت ها و صفات مطلوب به ویژه تقوی، خرد عملی،  ف

ادب و دانش آراسته شود )کاردان و همکاران، 1383، ص207(.

تفاوت های دو دیدگاه تربیتی بوعلی سینا و جان الك

توجه و عدم توجه به مراحل رشد و تربیت

از   بوعلے سینا
 تاجان الڪ
مریم حسين پور

بخش اول این مقاله را در شماره 5 خواندید. بوعلی و 
جان الك در حدود 660 سال با یكدیگر اختالف زمانی 
داش��تند و هر یك در سپهر علمی، مذهبی اجتماعی و 
تاریخی خاص خود به س��ر می بردند. ب��ا این حال، در 
نظرات تربیتی این دو متفكر، یكی ش��رقی و مسلمان 
و دیگری غربی و مس��یحی، اشتراك ها و افتراق هایی 
دیده می شود كه تأمل در آن ها می تواند برای اهل نظر 
آموزنده باشد. در بخش قبل خواندیم كه بوعلی سینا 
نخستین دانشمندی اس��ت كه در ایران پس از اسالم، 
به آموزش و پرورش كودكان توجه داش��ته است؛ نیز 
خواندیم كه جان الك دانش��مندی اس��ت كه جمله ی 
معروف »عقل سالم در بدن سالم است« از او به یادگار 
مانده اس��ت. اینك توجه شما را به بخش دوم و پایانی 

مقاله جلب می كنیم. 
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از ویژگی های مهم آرای تربیتی بوعلی سینا، بیان مراحل تعلیم و 
تربیت و رشد کودك است که از نظر او مراحل آن عبارتند از:

1. پس از بازگیری از شیر مادر )از دو سالگی تا شش سالگی(.
ــد مفاصل بدنی، آمادگی زبانی، تلقین پذیری و  2. پس از رش
رشد شنوایی، باید حروف الفبا به صورت نوشتاری به وی آموخته 
ــش سالگی آغاز  ــود و معارف دینی به او تلقین گردد )از ش ش

می شود(.
3. پس از آموزش های ابتدایی )در این مرحله مربی باید با توجه 
به ویژگی های شخصی و ذوق و استعداد فرد، بیندیشد که متربی 
در چه کار، صنعت و رشته ی خاصی باید قرار داده شود و بر اساس 

آن برنامه ی آموزشی متناسب با آن را طراحی کند.
4. پرداختن به کار و اشتغال و امرار معاش از آن راه.

5. پس از اشتغال و استقالل مالی، باید برای جوان، همسری 
ــرد )کاردان و همکاران، 1383،  ــتقل آماده ک زاهد و زندگی مس

صص277 و 278(.
مراحل تربی��ت کودك را از دیدگاه ابن س��ینا می توان در 

سه طبقه ی کلی دسته بندی کرد:
تا شش سالگی: 

ــود؛ زیرا طبق  ــروع می ش این مرحله با ازدواج پدر و مادر ش
ــن بر جنین و نوزاد تأثیر  ــینا، اخالق و رفتار والدی دیدگاه ابن س
بسیار می گذارد. پس از تولد، یکی از حقوق فرزند بر پدر گذاردن 
ــیر، مربی باید تأدیب  ــت. پس از بازگیری از ش نام نیکو بر اوس
ــازی اخالق کودك را آغاز کند.بنابراین شایسته است که  و بهس
ــت کودك، وی را از کارهای زشت بازداشته، با تشویق  سرپرس
یا ترساندن، ایجاد انس یا نامأنوس کردن، دوری کردن و یا توجه 
ــت را از او دور سازد. در ایام کودکی، رشد  به او، عادت های زش
حسی و حرکتی کودك اهمیت شایانی پیدا می کند. به این سبب 

انواع ورزش ها و بازی ها در اولویت قرار دارند.
شش تا دوازده سالگی: 

در این دوره، تعلیم و تربیت بیشتر جنبه ی دینی و مذهبی دارد. 
باید کودك را به مکتب بفرستند و آموزگارش را شخصی با دین، با 
انصاف، درستکار، خردمند و آشنا به روش تعلیم و تهذیب اخالق 
کودکان انتخاب کنند. برنامه ی تحصیلی در این دوره عبارت است 

از قرآن، تعلیمات دینی، زبان و اشعار اخالقی، ورزش و هنر.
3. دوازده سالگی به بعد: در این مرحله، تعلیم و تربیت بیشتر 
تخصصی و حرفه ای می شود. ابن سینا بر یادگیری حرفه ای مبتنی 
ــتعداد و عالقه ی دانش آموز، تأکید می کند که باید پس از  بر اس
فراگیری حرفه به آن مشغول شود و از این طریق امرار معاش کند. 
هنگامی که جوانی ورزیده، مجرب و از نظر اقتصادی مستقل شد، 
باید برای خود همسری انتخاب و زندگی مستقلی را آماده کند 

)بالغت، 1386، ص21(.
در مقابل ابن سینا، جان الك، با آن که به شکوفا کردن استعدادها 
اعتقاد دارد، اما نه تنها برخالف ابن سینا، بلکه بر خالف بسیاری از 
مربیان جدید نیز، همچون روسو، پستالوژی و به ویژه پیاژه، برای 
رشد جسمی و روانی کودك، مراحل مشخصی را تعیین نمی کند، 
ــه  اما در عرضه ی مطالب، »گذر از ملموس به معقول« را همیش
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مدنظر دارد.

توجه و عدم توجه به آموزش گروهی: 
بوعلی سینا، مانند فارابی، انسان را »مدنی بالطبع« می داند و معتقد 
است که تأمین نیازمندی های متنوع بشر، جز با تجمع و گرد هم 
آمدن امکان پذیر نیست و بر این اساس، تعلیم و تربیت را صرفًا 
فردی نمی داند، بلکه دارای وجهه ی اجتماعی می بیند )کاردان و 
ــکاران، 1383، ص275(. او هم چنین تأثیر دانش آموزان را بر  هم
یکدیگر بسیار مهم می داند و بر آموزش گروهی تأکید می کند و بر 
این عقیده است که شایسته است در مدرسه، همراه با دانش آموز، 
ــزرگان با آداب نیک و  ــوده ی دیگری از فرزندان ب کودکان آزم
ــندیده وجود داشته باشند. عالوه بر این، معتقد است  عادات پس
که آموزش فردی، آمیخته با مشکالت و نارسایی هایی است و لذا 
آموزش باید گروهی و جمعی باشد؛ زیرا طبق حس تقلید، کودك 
فرا می گیرد و اگر چند کودك تحت تعلیم وتربیت یک معلم قرار 
گیرند، ماللت و کسالت معلم و شاگردان کم شده و بر شادابی 
ــده و به فراگیری مشتاق تر می شوند. به علت  کودکان افزوده ش
برانگیختگی حس رقابت، پیشرفت بیشتری را شاهد خواهیم بود 
و گفت وگوی کودکان، سبب گستردگی و وسعت اندیشه ی آنان 

می گردد )کاردان و همکاران، 1383، ص282(.
جان الك، اما به آموزش فردی عالقه داشت و معتقد بود که 
مدارس زمان او، فقط معلومات را انتقال می دهند و چون بسیاری 
از عادات، از کودکی در فرد شکل می گیرد، بنابراین ممکن است 
ــودك، در آموزش گروهی، با کودکانی از طبقه ی پایین تر، هم  ک
گروه شود و موجب گردد خصلت های ناپسند در او رشد کند. 
ــردی و تدریس خصوصی معلم در  ــن این که او آموزش ف ضم
کنار تربیت پدر و مادر را خاص طبقه ی اشراف و نجیب زاده ها14 
می دانست و برای طبقه ی کارگر، »مدارس کار« را الزم می دانست. 
)علی رغم این که او بنیانگذار مکتب لیبرالیسم و طرفدار دموکراسی 
ــت است، به این فلسفه ی تربیتی نیز معتقد بود(. الك  در سیاس
ــت اگر طبقه ی بورژوا )اشراف( خود تربیت شوند،  اعتقاد داش
بقیه ی اقشار جامعه نیز سامان خواهند یافت. او هدف غایی تعلیم 
و تربیت را رفاه و خوشبختی جامعه و ملت و رفاه جامعه را در 
خوشبختی جامعه و رفاه و خوشبختی و سعادت فردی می دانست 

)کاردان و همکاران، ص198(.

اصالت عقل بوعلی سینا و اصالت تجربه ی جان الك 
)تفاوت(

اساس آموزش ابن سینا، انتقال دانش و ارائه ی مفاهیم و علوم 
ــت. پیروان این  ــود به کودکان و نوجوانان اس مختلف زمان خ
ــز در روش خود  ــا و آموزه های دینی را نی ــاء ارزش ه روش الق
به کار می بردند و عقیده داشتند کودك باید بر اساس قوه ی تعقل 
ــوم را در یابد و درونی کند )کاردان و  خویش، این مفاهیم و عل

همکاران ص277(.

ــعی کرده است روش  اما جان الك در آرای تربیتی خود، س
تجربی را مالك قرار دهد. نظریه ی الك، تمسک انحصاری به 
سنت و  آداب و رسوم را منتفی می داند و بر روی تجربه گرایی و 

کاربرد روش عملی تأکید می کند. )گوتک، 1383، ص252(.
الك از نظریه ی »ایده های فطری« افالطون انتقاد می کند که 
به موجب آن معرفت از مفاهیم بنیادینی سرچشمه می گیرد که 
به هنگام تولد و قبل از تجربه ی حسی در ضمیر انسان حضور 
ــته ای  دارند. به عقیده ی الك به هنگام تولد، ذهن، لوح نانوش
ــت که داده های تجربی بر روی آن ثبت  ــفیدی اس یا کاغذ س
ــک، 1383، ص252(. به عبارت دیگر، از نظر  می گردند )گوت
جان الك، تجارب حسی مانند متن کتاب، از آغاز تولد تا زمان 
ــود. این تجارب به صورت  ــته می ش مرگ، بر لوح ذهن نوش
معلومات شکل می گیرد و فکر را می سازد و فکر هم به جامه ی 
عمل در می آید. بنابراین، عقل انسان چیزی جز بازتاب دنیای 
مادی که از دریچه های حواس به داخل ذهن انسان راه می یابد، 
ــت. الك بر این عقیده است که اشخاص مختلف، دنیا را  نیس
به صورت های مختلف می بینند؛ در واقع حواس همه ی آدم ها 
به ظاهر یکی است، اما هر کسی دنیا را بر اساس ادراك خود و 

متفاوت دریافت می کند.
ــاده اند یا مرکب.  ــده در ذهن، یا س داده های تجربی ثبت ش
ــبی و اضافی اند و محصول  ــند، نس در صورتی که مرکب باش
فعالیت  قوای ذهنی ما هستند که ما را قادر می سازند تا ایده ها 
ــه، مقابله و تجرید کرده، به خاطر بسپاریم )گوتک،  را مقایس

1383، ص252(.
به عقیده ی جان الك، هیچ گونه تصور، ایده و اصلی در ذهن 
ــان در بدو تولد وجود ندارد. تنها با گذشت زمان و بر اثر  انس
دریافت های گوناگون حسی است که تصورهای گوناگون در 
ذهن پدید می آید. بدین سان بر خالف باور فردگرایان، انسان 
هیچ ایده یا اصلی را در خود کشف نمی کند؛ بلکه هر چه در 
ــت. با این همه، الك  منکر توانایی انسان  می یابد، از تجربه اس
نیست. از این روست که در بیان دقیق تر، از دو سرچشمه سخن 
می گوید: احساس15 و تفکر16 یا حس بیرونی و حس درونی؛ و 
می کوشد تا چگونگی پدید آمدن تصورهای گوناگون را از این 

دو سرچشمه نشان دهد )نقیب زاده، 1385، ص115(.
ــه می کند و آن،  ــی را برای تعقل توصی ــک راه عمل الك ی

»تساهل و مدارا« است.
الك طرفدار مکتب حسی است و به نظر او ذهن از طریق 
حواس با دنیای خارج ارتباط پیدا کرده و به تدریج آن چه را که 
در خارج وجود دارد به صورت تصورات ساده می پذیرد. این 

تصورات به چند طریق، وارد ذهن می شود:
ــور و رنگ که در اثر  ــیله ی یک حس، مانند ن الف ـ به وس

بینایی حاصل می شود.
ــکل و  ــیله ی چند حس، مانند تصور مکان، ش ب ـ به وس

حرکت که از بینایی و شنوایی به دست می آید.
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جـ  به وسیله ی تفکر )مطالعه ی حواِس درك شده و به وجود 
آوردن تصوراتی دیگر مانند قضاوت، معرفت، ایمان(.

ــد درد و  ــر توأمان، مانن ــاس و تفک ــیله ی احس دـ  به وس
خوشی.

ــت که او برای ذهن، در  ــکال نظریات الك در این جاس اش
برخورد با اشیاء خارجی، یک حالت پذیرندگی و انفعال قایل 
ــت در حالی که باید نقش فعاالنه ی ذهن را هم مورد توجه  اس

قرار داد )شریعتمداری، 1386، ص136(.
الك تجربه گرا بود و اعتقاد داشت لوح نانوشته ی ما به قلم 
تجاربی که از روزنه های حواس عبور می کند، منقوش و نوشته 
می شود: تمام معرفت ما، بر تجربه مبتنی است و از آن مشتق 
می شود )کاردان و همکاران، 1383، ص204(. مانند یادگیری 
ــو را مؤثرتر از به کار  ــوزش از راه گفت وگ ــان التین که آم زب
بستن قواعد زبانی می شمرد. می گفت: برای یادگیری استدالل 
ــت. ریاضی را برای  ــی بهتر از ریاضی نیس صحیح، هیچ درس
خردمند شدن باید آموخت، نه برای ریاضی دان شدن. هم چنین 
می گفت: اهمیت یک درس، پیش از آن که در خود درس باشد، 
در اثر آن درس برای پرورش ذهن و تربیت قوای ذهنی و به کار 

آوردن توانایی هاست )نقیب زاده، 1385، صص118 و 119(.
با این حال، الك در اواخر عمر خویش در نظریه های تربیتی 
خود تجدیدنظرهایی کرده و بر تربیت قوه ی تعقل تأکید بسیار 
ورزیده است و آن را از ضروریات تعلیم و تربیت دانسته است 

)گوتک، 1383، ص206(.

تفاوت در برخی روش های آموزشی
ابن سینا به انواع روش های آموزشی توجه داشت و آن ها را 
به کار می برد. او در جلسات مختلف درس از روش های امالء، 
بحث و مذاکره، توضیح، مطالعه و تحقیق استفاده می کرد. در 
کتاب شفا از شش روش تعلیم نام برده است که معلم باید هر 
ــه کار برد: روش تعلیم ذهنی، روش  یک را به اقتضای زمان ب
ــی، روش تلقینی، روش تقلیدی، روش تأدیبی و روش  صناع

تنبیهی.
ــق درك و فهم، حفظ  ــی و یادگیری از طری در تعلیم ذهن
ــی دارد. بدین معنا، که  ــت فراوان ــتاری اهمی و یادگیری نوش
ــی را درك و تجزیه و تحلیل کند  دانش آموز باید مطالب درس
ــاگردی هایش به بحث و مذاکره بنشیند. ابن سینا بر  و با هم ش
حفظ لغات و فراگیری حروف الفبا از طریق نوشتاری نیز تأکید 
کرده است. اما در تعلیم صناعی، آموزش پیشه و شغل اهمیت 
می یابد و پس از این که دانش آموز در حرفه ی خود کار آزموده 
ــینا به  ــد، باید به کار و امرار معاش از آن راه بپردازد. ابن س ش
نقش تلقین و تقلید در یادگیری نیز اشاره کرده است. بر خالف 
تلقین، که جهت آن از معلم به سوی دانش آموز است، در تقلید، 
ــن و... می آموزد  ــاگردی ها، معلمان، والدی دانش آموز از همش

)بالغت، 1386، ص20(.

اما جان الك چون تجربه گرا بود، معتقد به تمرین و ممارست 
و تجربه در آموزش و تعلیم بود و به حفظ کردن قاعده و قانون 
برای فراگیری معلومات و اطالعات به ویژه در تشکیل عادات 
و خصلت های مطلوب اعتقادی نداشت )کاردان و همکاران، 

1383، ص204(.

نتیجه گیری
ــی شباهت ها و تفاوت های دیدگاه های دو فیلسوف  با بررس
ـ می توان نتیجه گرفت که وجوه  ـ بوعلی سینا و جان الك  بزرگ 
ــابه دیدگاه های تربیتی این دو فیلسوف، علی رغم این که در  تش
ــته اند و دارای دو  دو عصر مختلف و دو قرن دور از هم می زیس
مذهب و دو مکتب تربیتی متفاوت بودند، زیاد است و برخی از 
نظریات تربیتی آن ها، با وجود گذشت قرن ها، هنوز هم مورد قبول 

صاحب نظران است.

زیرنویس
1. John locke
2. puritan
3. democracy
4. liberalism
5. Lord ashley
6. Earl of shaftes bury
7. virtue
8. wisdom

9. الک خرد را به عنوان عقل عملی تعبیر کرده است؛ داشتن طبع نیکو، به کار 
بردن ذهن )عقل( و تجربه است. )کاردان و همکاران، 1383، ص205(

10. breeding
11. learning
12. www.Mapms. blogfa.com/post-50.aspx
13. Some thoughts concering education
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26. reflection

17و18. درمورد تأدیب و تنبیه در بخش شباهت ها، بحث گردید.
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انضمام و اتصال است. 
مولوي داستان زاغ و لک لکي را بیان مي کند که 
به خاطر داشتن وجه مشترك، همراه شده بودند:

تگی در  دیدم  گفت  حکیمي  آن 
لک لکي یک  با  زاغ  مي دویدي 
حالشان بُجستم  ماندم  عجب  در 
نشان یابم  مشترك  قدر  چه  تا 
چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ
خود بدیدم هر دوان بودند لنگ)1(

از دیدگاه ادیان الهي، موضوع خیلي جدي تر 
ــاوندان با دیدي  ــواده و خویش ــت و به خان اس
ــترده مي نگرد. فرهنگ دیني طرفدار  بسیار گس
»خانواده ی گسترده« است و به »خانواده هسته اي« 
بسنده نمي کند. مشاهده ي کلمات شاخصي در 
قرآن کریم مانند: اَقربین، َذوِي القربي، ذِي القربي، 
ــي و اقتصادي و  ــده، و وضع قوانین حقوق َحف
ــاوندان نشان از به  اجتماعي براي اقربا و خویش
ــترده در اسالم  رسمیت شمردن خانواده ي گس
ــریفه  ــت. براي اثبات مدعا به چند آیه ي ش اس

استناد مي گردد:
1.در آیه ي 72 سوره ي مبارکه ي نحل، کلمه ي 
ــت و  »َحَفده« به دنبال »ازواج« و »بنین « آمده اس
به معني نوادگان مي باشد2. وقتي این ارتباط معني 
مي دهد که عروس و داماد هم وارد خانواده شوند 
ــوند و به تبع آن پسر عمه ها، دختر  و بچه دار ش
دایي ها، پسرخاله  ها و...؛ نیز پدیدار شوند؛ درست 

ــدران و اجداد ما زندگي مي  همان گونه که پ

ــیاري از امور مالي و پخت و پز  کردند و بس

و مسافرت هاي آن ها متمرکز بود. بچه ها در 

چنین مجموعه اي یاري رساندن به یکدیگر، 

احترام به بزرگ تر، قدرت مشورت، گذشت 

و فداکاري و سایر فضایل اخالقي را در کنار 

هم و زیر نظر بزرگ ترها تمرین مي کردند و 

از عواطف والدین خود نیز بهره مند مي شدند 

)چیزي که در مهد کودك هاي امروزي جایش 
خالي است(.

2. در آیه ي 35 سوره ي مبارکه ي نساء، به 

یکي از خواص خانواده ي گسترده اشاره دارد 

ــاهکارهاي اسالم به حساب  که به حق از ش

ــوهر  ــد: اگر بین زن و ش ــد. مي فرمای مي آی

ــک نفر داور و  ــالف و نزاع بروز کرد، ی اخت

َحَکم از »خویشاِن« زن و یک نفر از خویشان 

ــوند و تالش براي اصالح  شوهر انتخاب ش

فیمابین نمایند که در این صورت خداوند نیز 

ــاند. از محاسن  این دو حکم را یاري مي رس

این محکمه ي خانوادگي، در مقایسه با محاکم 

ــتري، این است که در این جا عواطف  دادگس

خویشاوندي حاکم است؛ اَسرار طرفین فاش 

نمي شود؛ هزینه و معطلي و سرگرداني معمول 

در محاکم قضایي را نیز ندارد و لذا امید ایجاد 
صلح بین زوجین و موفقیت در َحَکمیت بسیار زیاد است.

3. در آیه ي 180 سوره ي مبارکه ي بقره، تصریح دارد به این که انسان مي تواند ثلث ماتَرِك 

خود را وصیت نماید تا بین والدین و »اقربین« به نحوي که خودش صالح مي داند تقسیم 

کنند. بدیهي است هر کسي به میزان نیازمندي اطرافیان خود آگاه تر است و با این کار، ثروت 

متوفي بین خویشاوندان او تقسیم مي گردد و الفت و موّدت را به مراتب افزایش مي دهد.

ناگفته نماند که این حمایت مالي و توزیع 

که مدنّیت و شهرنشیني پدید آمد، 

ــیع تري گرد هم آمدند و با  اجتماعات وس

کار، از زندگي اجتماعي 
تقنین قوانین و تقسیم 

بهره ي وافري نصیب خود نمودند و آسیب پذیري 

ت را کاهش دادند.
در برابر نامالیما

روند همزیستي همنوعان و خویشان با یکدیگر 

ــنخّیت است،  ــت و هر جا س ناموس آفرینش اس

در، مادر و فرزندان را در زندگي خانوادگي طرح نمودیم. اکنون به 
در مقاالت گذشته، به ترتیب، نقش پ

جایگاه »اقربا« یا خویشاوندان در این خصوص مي پردازیم و مسئله را از سه دیدگاه طبیعي، اسالمي و دنیاي 

امروز بررسي مي نماییم. نوع بشر، همواره از تنهایي گریزان بوده و به تجربه دریافته است که نیازمندي هاي 

ــاني ُعزلت و گوشه نشیني را  ــود. گه گاه کس ــایه ي تعامل با دیگران برطرف مي ش مادي و معنوي او در س

برگزیده اند و به خلوتي خزیده، چشم از بني آدم فرو بسته اند. افرادي از این دست، گرچه در طول تاریخ 

ــده اند و با این که در  اندك بوده اند، اما همین تعداد نیز کاري خالف فطرت و طبیعت آدمي زاد مرتکب ش

شکوفایي استعدادهاي خداداد خویش درخششي نداشته اند، عزلت نشیني آنان نیز از منظر روان شناسي قابل تأمل است؛ چه بسا سرخوردگي هایي در 

زندگي اجتماعي داشته  اند که آنان را به این واکنش منفعالنه واداشته است.

ــر و فرزندان خود، کانون گرمي  ــکیل خانواده  داد و مرد با همس ــرعت تش ــاس مي کردـ  به س ــر اولیهـ  با انگیزه هاي غریزي که در خود احس بش

را براي خویش پدید آورد. این اجتماع کوچک 

ــي اعضاي  ــادي و روان ــده ي نیازهاي م برآورن

ــکیل دهنده ي آن بود و همین کارکرد باعث  تش

استمرار خانواده در طي قرون متمادي گردید.

ــي دریافت که  ــي به طور طبیعي و تجرب آدم

ــکالت و حوادثي از قبیل  براي رویارویي با مش

ــیوع بیماري ها  ــالي، جنگ و ش سیل، خشک س

ــت به تشّکل هاي بزرگ تر دست بزند  ناگزیر اس

ــر قدرت دفاعي خود بیفزاید. از این رو چند  و ب

ــود مي دیدند، مجتمع  ــوار که قرابتي بین خ خان

ــامان دادند. گفته اند که  ــیره« را س شدند و »عش

ــر« به معني َده  ــیره و عشایر از کلمه ي »َعْش عش

مي باشد و بدیهي است که قدرت ده نفر فزون تر 

ــت. به  ــدرت یک خانواده ي چند نفري اس از ق

ــد. قبایل هم  تدریج طایفه  و قبیله پیدا ش

کمابیش، پیمان هاي حمایت و پشتیباني 

از یکدیگر را بین خود امضا مي کردند 

ــود را افزایش دهند. بعدها  تا توان خ

ه د  ا  و  ا  ن  خ 

نقش نزدیکان و 
خویشان در زندگي 
خانوادگي

محمدحسن مکارم
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ثروت، عالوه بر توزیع ارث است که طبق برنامه ي 

ــان شخص متوفي تقسیم  دقیقي بین اقربا و خویش

مي گردد. بنابراین، اگر در احکام الهي، وظایفي براي 

ــده و  اقارب و به ویژه بزرگ ترهاي آن ها منظور ش

ــات و رفع کدورت ها را به  ــل دعاوي و مخاصم ح

آن ها واگذار نموده، پشتیباني هاي مادي هم از آنان به 

عمل آورده است، به طوري که پیوند بین اعضاي این 

خانواده ي گسترده روز به روز مستحکم تر مي شود 

ــکالت  و مانند یک مجموعه ي خودکفا به رفع مش

ــالمي هم  ــش مي پردازند و کار حکومت اس خوی

ــت و  ــد و وق ــش مي یاب کاه

بودجه ي حکومت صرف امور 

عمراني و عمومي مي گردد.

ــث  مبح ــا  م ــات  روای در 

گسترده اي تحت عنوان »صله ي 

ــود دارد که طبق آن  رحم« وج

ــوند که  ــن موظف می ش مؤمنی

ارتباطات خویشاوندی خود را 

اِحکام و اتقان ببخشند و دائماً 

از حال و اوضاع اعضای فامیلی 

ــند. خدای  ــردار باش خود خب

ــر اخروی  ــواب و اج متعال ث

زایدالوصفی برای صله ی رحم 

ــت، عالوه بر این که این عمل مایه ی  وعده داده اس

ــوی ما می گردد. مثالً در حدیثی از  اصالح امور دنی

امام صادق )ع( آمده است: صله ی رحم موجب می 

شود که شهرها آباد شده و عمرها طوالنی گردد، هر 

ــاکنین این دیار چندان هم انسان های خّیر و  چند س

نیکویی نباشند )صله الرحم تعمر الدیار و تزید فی 

االعمار و ان کان اهلها غیر اخیار(.3

رسول اکرم )ص( نیز پس از گذراندن 
ــوت نهانی به  ــاله ی دع ــه س دوره ی س
ــریفه ی » و انذر  ــالم، طبق آیه ی ش اس
ــیرتک االقربین«4 مأمور شد، دومین  عش
دوره ی تبلیغی خود را با دعوت اقربای 
خود به اسالم آغاز کند. سّر این مطلب 
آن است که خویشان، به خاطر شناخت 
و نیز علقه ی عاطفی که نسبت به یکدیگر 
ــوت را می پذیرند.  ــر دع ــد، زودت دارن
ــه پیامبر اکرم  این موضوع اختصاص ب
ــی به همه ی  ــه درس ــدارد، بلک )ص( ن
ــت که اقدامات اصالحی  ــلمین اس مس
ــود را از خانواده و  و خیرخواهانه ی خ
ــروع نمایند و راه را به  نزدیکان خود ش

سمت موفقیت، کوتاه تر کنند.
ــه با عمل  ــان دارد ک ــن حقیر اذع ای
ــترده در  ــتور خانواده ی گس به مفاد دس
از برکات آن  ــالم  اس
ــان  در فامیل و خویش
ــت،  خود بهره مند اس
به طوری که مشکالت 
مالی از طریق صندوق 
قـرض الحـــسنه ی 
خانوادگی و اختالفات 
ــق  طری از  ــن  زوجی
ــح  ــه ی صل محکمــ
خـــانوادگــی مرتفع 
نذورات  ــردد و  می گ
انفاق ها جمع آوری  و 
شده و به خویشاوندان 
شناخته شده ی نیازمند 

اعطا می گردد.
ــدر مایه ی  چقـــ
ــلمین چنین  ــه مس ــت ک ــف اس تأس
ــی را زمین نهاده و  ــم حیات بخش حک
ــهل الوصول آن خود را  ــای س از مزای
محروم نموده اند و چشم به الگوهای 
وارده ی اروپایی و آمریکایی دوخته اند. 
ــالح متمدن! نه تنها  در غرب به اصط
ــود خارجی  ــترده وج خانواده ی گس
ــته ای هم  ــدارد، بلکه خانواده ی هس ن
رو به فروپاشی است و خانواده ای که 
قرار بود مأمن و آرام بخش و عاطفه مند 
باشد، به چهار دیواری تبدیل شده که 
ــده باشد،  اگر از نوع تک والدینی نش
افرادی غریب وار، شب ها، زیر سقف 
ــه وار  ــا بیگان ــد و صبح ه آن می خوابن

ــر  ــوند و به خیر و ش ــم جدا می ش از ه
یکدیگر کاری ندارند.

ــال ها در پی  ــتان که س ــی از دوس یک
ــکنی گزیده بود،  مأموریتی در آمریکا س

می گفت: در آپارتمان مقابل ما 
خانمی تنها و جدا از همسر 

ــی  ــش زندگ فرزندان و 
می کرد. روزی بوی نامطبوعی 
ــام رسید،  از آن جا به مش
ــر کردیم،  ــس را خب پلی
ــاز کردند و  درب را ب
ــد  ــدند و جس وارد ش
ــه چند روز  خانم را ک
بالتکلیف در آن جا مانده 

بود، بیرون آوردند.
ــط  رواب ــف  ضع ــت  عل
ــی در دنیای  ــاوندی و خانوادگ خویش
ــته شدن عاطفه ها و  به اصطالح مدرن، کش
ــت.  ــت روابط اقتصادی و مالی اس حاکمی
ــت و زحمت  ــه خانواده، محدودی تقیّد ب
تلقی می شود و انسان را از زندگی و رقابت 

اقتصادی می اندازد!
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علي سعادت*

در میان آداب و سنني که از گذشته ي ایرانیان باقي مانده »نوروز« باشکوه ترین 
سنتي است که از پس قرن ها تداوم خود را حفظ کرده است، نوروز را ما 
ایرانیان هزاران سال است که در البه الي کوه ها و سینه ي دشت ها و 
کنار نهرهاي این سرزمین جشن گرفته ایم، ریشه هاي نوروز را 
باید در اسطوره ها و قصه ها یافت. آن چه به نوروز اهمیت 
ــت که نیاکان ما در همه ي روزگاران  مي بخشد، این اس
ــن  ــته اند. نوروز جش آن را به ارجمندي بر پا مي داش
ــت، نه به این معنا که انسان در این روز  انسان اس
ــده است بلکه بدان روي که ما ایرانیان  آفریده ش
آن را به عنوان بهانه اي براي نشان دادن انسانیت 

برگزیده ایم.
خوب است بدانیم شاعران پارسي گوي که 
ــه در آب و خاك این  ــان همه، ریش اشعارش
ــد دادن عواطف و  ــوم دارد در پیون مرز و ب
احساسات ملي جامعه ي ایراني نقش بسزایي 

داشته اند.
ــت ضمن  ــده اس ــعي ش در این مقاله س
گذري در آثار و اشعار چهار شاعر بلندپایه ي 
کشورمان نوروز را به شیوه اي اجمالي بررسي 
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ــاعر عبارت اند از: خی��ام، منوچهري   ــن چهار ش ــم. ای نمایی
دامغاني، سعدي و مولوي.

ــت ولي از ناظم  ــوروز گفت و نوش ــه مي توان از ن چگون
تقویم جاللي،، سخن به میان نیاورد.

بشست ن��وروز  ابر  به  خود  رخ  صحرا 
ُدرست گشت  نو  ز  شکسته دل  دهر  وین 
مي خور س��ب��زه زاري  به  رخ��ي  سبزه  با 
ُرست خاکش  از  سبزه   که  کسي  یاد  بر 

این افتخار براي خیام بس که در تنظیم تقویم جاللي، بنا به 
اسناد تاریخي که او و همکارانش در دست داشتند، به نوروز، 
نظر خاص و ویژه اي داشت و خود کتابي به نام »نوروزنامه« 

نوشت.
ــي هاي تاریخي تنها، شاعر نیست،  خیام در رهگذر بررس
ــت و  ــد حکیم و طبیب اس ــاعر باش یا حتي قبل از آن که ش
ــادگي و رواني  ــعر او به لحاظ س ــي دان و منّجم. اما ش ریاض
ــتعارات و مبالغات، سر تا پا صدق و  و دوري از تکلف و اس
ــت. ریاورزي و پرده پوشي در آن راه ندارد و یک سره  صفاس
خواننده را در دریاي باطن و غوطه خوردن در بحر معاني بلند 

به کنکاش وا مي دارد.
ــعار همیشگي اش غنیمت شمردن لحظه هاست و  او که ش
به فراموشي سپردن گذشته، چگونه مي تواند نسبت به نوروز 
ــاط و شادماني  ــد؟ نوروزي که تبلور واقعي نش بي توجه باش

است: 
است خوش  نوروز  نسیم  گل  چهره ي  بر 
در صحن چمن روي دل افروز خوش است
از دي که گذشت هرچه گویي خوش نیست
خوش باش و زدي مگو که امروز خوش است

و یا در جاي دیگر مي گوید:
بشست الل��ه  رخ  ن��وروز  به  اب��ر  چ��ون 
ُدرست عزم  کن  ب��اده  جام  به  و  برخیز 
توست تماشاگه  ام��روز  که  سبزه  کاین 
ُرست خواهد  بر  تو  خاك  از  همه  فردا 

و نیز:
شده ست طربناك  بس  سبزه  و  گل  ساقي 
شده ست خاك  دگر  هفته ي  که  دری��اب 
نگري در  تا  که  بچین  گلي  و  نوش  مي  
گل خاك شده ست و سبزه خاشاك شده ست

*
ــت  نوروز که در میان ایرانیان تبلور زیباي زمین و زمان اس
ــیاري را به طبع آزمایي  ــنج شاعران بس طبع ظریف و نکته س
ــیفتگي و دلدادگي بعضي از این شاعران  فراخوانده است. ش
چنان است که جلوه ي بهاري، جوالنگاه مرغ خیالشان گشته 
ــان طاووس زیباي طبیعت را نشانه رفته  و تیر و پیکان قلمش
ــم هاي زیباشناس شاعر، همه جا، بدایع و  است. در بهار چش
لطایف تازه را کشف مي کند. بدون شک منوچهري دامغاني 
شاعر قرن پنجم از این نعمت بیشتر بهره یافته است. روح او، 
ــاس هنرمندي است که در برخورد با این تازگي ها  روِح حس
با طبیعت آمیزگاري و همدردي خاص پیدا مي کند و در این 
جذبه هاي هنرمندانه است که او با قدرت و ابتکار به ادراك و 

سپس توصیف طبیعت مي پردازد.

ن��ام��دار ن���وروز  زمستان  لشکر  ب��ر 
ک��ارزار... وقصد  تاختن  راي  کرده ست 
بود ماه  ن��وروز  ملکت  راغ  و  باغ  این 
این جوي و جویبار و  این کوه و کوهپایه 
جویش پر از صنوبر و کوهش پر از سمن
بهار... از  پر  باغش  و  بنفشه  از  پر  راغش 

ــع قوس قزح با خردبیني  ــبزه ها و بدای الواِن ریاحین و س
ــعر او رخ مي نماید، اما زیبایي گل ها بیشتر از  خاصي در ش
ــه ي مظاهر، جمال ذوق او را تحریک مي کند و دلدادگي  هم
ــاس چنان بارز  ــاره ي این زیبایي هاي خاموش و حس او درب
ــدازد. نبوغ  ــگفتي مي ان ــه خواننده را به ش ــت ک و هویداس
منوچهري در توصیف طبیعت بي همتاست، از همین روست 
ــعر او نگیِن حلقه ي دیوانش  که توصیف بهار و نوروز در ش

شده است:
یاس��منا و  گل  آورد  و  آم��د  نوبه��ار 
ب��اغ هم چ��ون تِبَ��ت و راغ، بس��اِن َعَدن��ا
آس��مان خیمه زد از ِش��بَرم و دیب��اي کبود
می��ِخ آن خیم��ه ِس��تاك س��من و نَس��ترنا.
از ف��روِغ گل اگ��ر اَهرم��ن آی��د بَ��رِ ت��و
اَهرمن��ا ُرخ  دو  ندان��ي  ب��از  پ��ري  از 
نرگ��س تازه چ��و چاه ذقني ش��د ب��ه مثل
گ��ر ب��ود چ��اه ز دین��ار و ز نق��ره ذقن��ا...
و ان گل ن��ار ب��ه کردار کفي ِش��بَرم س��رخ
بس��ته ان��در بُ��ن او لخت��ي مش��ک ُختن��ا
َس��َمِن س��رخ بس��اِن دو ل��ِب طوط��ِي نَ��ر
دهن��ا... در  زده  زرِّ  از  بُ��ود  زبان��ش  ک��ه 
الله چون مِّریخ اندر ش��ده لختي به کسوف
گِل دو روي چ��و ب��ر م��اه س��هیِل یَمن��ا

ــت. او در هر  ــادگي نمي توان گذش ــري به س از منوچه
ــه تمتع و التذاذ از نعمت هاي خدادادي  بهار و خزان ما را ب
ــاعر  ــت که منوچهري را باید ش فرامي خواند. بدین گونه اس
ــت که چون لب به  ــور و شراب دانس ــق و طرب و ش عش
ــتایش بهار مي گشاید همگان را به بهره مند شدن از لذایذ  س

جهان وامي دارد.
ف��راز ت��ازه  گل  آورد  و  آم��د  به��ار  ن��و 
بنواز بربط  و  آور  فراز  خوش بوي  مي 
کاخ به  چند  تا  ن��ام آور،  اختر  بلند  اي 
فراز ن��وروز  گه  آمد  که  آي  باغ  سوي 
بسوز تیمار  س��وزد،  همي  عود  بوستان 
بساز... طنبور  س��ازد،  همي  ناي  فاخته 

ــاعران دیگر، شادي حال را با غم  منوچهري برخالف ش
ــون صوفِي پاکبازي که از  ــازد و چ احتمالِي فردا تباه نمي س
ــته باشد درصدد  ــته و به حق پیوس نیک و بد جهان درگذش

است که دو روزه ي منزل عمر را به شادي بگذراند
بامداد از  مي گیر  خّرم ست،  بس  روزي 
داد تو  دادِ  کایزد  ب��ده،  زمانه  دادِ 
خواسته داري و ساز، بي غمي ات هست باز
داد و  دین  و  فّرخي  ناز،  و  عّز  و  ایمني 
نیز چه خواهي دگر، خوش بزي و خوش بخور
باد و  خواب ست  گیتي  مبر،  فردا  اَن��ُدهِ 
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ــوروز« رقص کنان  ــوان منوچهري، واژه ي »ن ــی در دی بانگاه
ــو چون شاهدي خوب رو  ــو و آن س از دیدگان خواننده از این س
خودنمایي مي کند به گونه اي که سراسر دیوانش را باید مصداق 

همین سخن ما دانست.
*

و اما ذکر جمیل سعدي که صیت سخنش آفاق را درنوردیده 
است؛ شاعري که به قول خودش رقعه ي منشآتش را مثل کاغذ 

زر مي برند و چون شکر از آن بهره مي جویند.
ــهرت سعدي این است که او، هم  یکي از مهم ترین دالیل ش
شاعري در حّد کمال است و هم نویسنده اي به حّد کمال. او در 
اشعارش، خاصه در غزلیات، استاد رموز عاشقي است و در عین 
حال آموزگار تقوا و خردمندي. عشق، که مایه ي غزل هاي اوست 

البته به جمال انساني منحصر نمي شود.
نیست هیچ  ظ��اه��ر  زی��ب��اي  ص���ورت 
بیار زی��ب��ا  س���ی���رِت  ب�����رادر  اي 

پرهیزگاري، کردگار، طبیعت، روح و سراسر کاینات نیز موضوع 
ــق هستند، از جوش و التهاب غزلیات قدیم تا گرمي و  این عش

شیریني طیبات و بدایع، همه جا عشق سعدي در تجلي است.
شیوه ي سخن سرایي سعدي سهل و ممتنع است. در کالمش 
تکلفي وجود ندارد که به مالل خواننده انجامد اما لطافت و سالمت 
آن در نهایت دل پذیري و زیبایي است و خواننده را به تقلید لفظ و 

معني، آسان مي نماید ولي از آوردن همانند، ناتوان مي ماند
صبا ب�����ادِ  خ������ّرمِ  ن���ف���ِس  اي 
م��رح��ب��ا! آم�����ده اي  ی���ار  بَ����رِ  از 
صبح ز  شنیدي  چ��ه  ش��ب  ق��اف��ل��ه ي 
سبا از  خ��ب��ر  چ��ه  س��ل��ی��م��ان،  م���رغ 
حریف آن  هنوز  اس��ت  خشم  س��ر  ب��ر 
ی���ا س��خ��ن��ي م�����ي رود ان����در رض��ا
خ��الف ی��ا  آم�����ده اي  ص��ل��ح  در  از 
رج��ا ی���ا  َرَوم  خ���وف  ق���دم  ب���ا 
ب��ار دگ���ر، گ��ر ب��ه س��ر ک��وي دوس��ت
صبا ن��س��ی��م  پ��ی��ک  اي  ب���گ���ذري، 

ضعیف  از  نماند  بیش  رم��ق��ي  گ��و 
چ��ن��د ک��ن��د ص����ورت ب��ي ج��ان بقا
عهد و  پیمان  و  دل����داري  همه  آن 
ن��ی��ک ن���ک���ردي، ک��ه ن��ک��ردي وف��ا
ب��ود وص���ال���ي  دورِ  اگ���ر  ل��ی��ک 
ص��ل��ح ف���رام���وش ک��ن��د م��اج��را
ت��ا ب��ه گ��ری��ب��ان ن��رس��د دس���ِت مرگ
ره��ا نکنیمت  دام����ن  ز  دس���ت 
او ک��ه  حقیقت  ب��ه  نباشد  دوس���ت 
بال در  ک��ن��د  ف���رام���وش  دوس����ت 
گرفت ع��ال��م  ه��م��ه  دردم  ق��ص��ه ي 
آش��ن��ا؟! ن��ف��س  ن��گ��ی��رد  ک���ه  در 
گ��ر ب��رس��د ن��ال��ه ي س��ع��دي ب��ه کوه

ک����وه ب��ن��ال��د ب���ه زب�����ان َص���دا
قدرت سعدي در فنون شاعري معارض ندارد. بزرگاني چون 
قائم مقام فراهاني در منشآت، جامي در بهارستان، قاآني در پریشان 
و مجدخوافي در روضه ي خلد، که همگي هواي تقلید  از سعدي 
را در سر مي پرورانده اند، در پیروي از او طفل راهند و خود او نیز 

به این امر واقف بوده است؛
آید عشق  بوي  بیچاره  سعدي  خاك  ز 
بویي گرش  او  مرگ  از  پس  سال  ه��زار 

در واقع هم چنین است. از کالم سعدي بوي عشق و شادابِي 
واژه  به مشام مي رسد و اصالً تا فرهنگ ایراني وجود دارد کالم او 

نیز در جان فارسي زبانان جاري و ساري است.
در میان آالله هاي همیشه باطراوت او به اشعار زیادي درباره ي 
ــنده  ــه در این جا به ذکر چند نمونه بس ــوروز برمي خوریم ک ن

مي کنیم:
روز خ��رم ت��ری��ن  و  ش��ب  م��ب��ارك ت��ر 
ب��ه اس��ت��ق��ب��ال��م آم���د ب��خ��ت پ��ی��روز
بشارت زن  ن��وب��ت  دو  گ��و  ده���ل زن 
ک��ه دوش��م ق��در ب��ود، ام���روز ن��وروز
م��ه اس��ت ای��ن ی��ا ملک ی��ا آدم���ي زاد
پ���ري ی��ا آف��ت��اب ع���ال���م اف���روز...

در جاي دیگر تصویر زیباي طبیعت را با اعجاز کالمش درهم 
آمیخته، مي گوید:

نهار و  لیل  نکند  تفاوت  که  ب��ام��دادي 
بهار تماشاي  و  صحرا  دام��ِن  بود  خوش 
شوق از  بنالند  که  آمد  گل  وقت  بلبالن 
هشیار اي  بنال  تو،  َمستي  بلبل  از  کم  نه 
وجود دیوار  و  در  بر  عجب  نقش  همه  این 
دی��وار... بر  بود  نقش  نکند  فکرت  که  هر 
چوب از  ال��وان  میوه ي  دهد  که  تواند  که 
از خار؟ برگ  برآرد گل صد  که  داند  که  یا 
نه عجب آی��د  اگ��ر در ط��رب  آدم���ي زاده 
چنار و  بید  و  آمده  رقص  به  باغ  در  سرو 
بید و  نرگس  و  گل  و  آورد  سمن  بوي  باد 
عطار بگشاید  رون��ق  چه  به  دک��ان  درِ 
بستان افروز و  نیلوفر  و  خطمي  و  خیري 
ابصار بماند  خیره  او  در  که  نقش هایي 

درخت  انبوه  سایه ي  بود  تاریک  نه  تا 
گلنار از  بنهد  چراغي  ب��رگ  هر  زی��ر 
است بیرون  ع��دد  ز  خدایا  ب��ار  نعمتت 
شکرگزار نکند  هرگز  تو  انعام  شکر 
بردند سعادت  گوي  روان  راست  سعدیا 
کج رفتار نرسد  منزل  به  که  کن  راستي 

سعدي در وصف بهار جامه  ي اطلس گونه ي بهار را ماهرانه به 
قامت طبیعت برازنده مي شمارد.

مرغزار ط��رف  از  وزی��د  ب��ه��اري  ب��اد 
م���رِغ زار... هر  ناله  رسید  گ��ردون  به  باز 
نشین بنفشه  ن��زد  ببین،  نرگس  شیوه ي 
بیار شقایق  زرد  گزین،  رعنا  سوسن 
ربیع ب��ادِ  جنبش  شمار،  غنیمت  و  خیز 
الل��ه زار... خوش  بوي  مرغ،  موزون  ناله ي 
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گرچه دل کندن از سعدي کاري دشوار است و گذر از این همه 
معاني دشوارتر، ولي به امید ارادت و توجه به گلي دیگر در گلزار 
ادب ایران، تلخي جدایي از سعدي را به شیریني و حالوت پیونِد 

»مولوي» مبّدل مي سازیم.
*

شعر مولوي لبریز از تجلیّات انساني، عرفاني و عاطفي است. 
این تجّلیات سایه اي از »مِن« اوست و نموداري از سعه ي وجودِ 
ــناخت او باید مورد توجه قرار  او، که در عرصه ي فرهنگ و ش
گیرد. اما جنبه هاي روحي و عاطفي موالنا به گستردگي و پهناي 
وجود کاینات است و امور جزئي و بي ارزش و حتي میان دست 
در شعرش کمترین انعکاسي ندارد، مولوي در یک سو جاِن جهان 
را مي بیند و در سوي دیگر جهان را، وي زیبایي را در عظمت و 
بي کرانگي آن مي جوید. عناصر سازنده ي تصاویر ممتاز شعري 
ــتند از قبیل: مرگ و زندگي، رستاخیز، ازل، ابد  او مفاهیمي هس

و عشق و...
مثنوي معنوي او که شاهکاري جهاني است در طي چهارده 
ــش دفتر و در حدود بیست و شش هزار بیت، به  ــال و در ش س
تشویق شاگرد باوفا و باصفایش حسام الدین چلپي سروده شده 
است. مثنوي پر است از افکارِ عرفاني که اغلب به صورت قصه 
ــود و در خالل تمثیل ها به اندیشه ورزي هاي  و تمثیل بیان مي ش
ــخن گفتن از مثنوي را باید به مثنوي شناسان  ژرف مي پردازد. س
قّهار سپرد تا به خوبي بتوانند مرواریدهاي معاني او را در دریاي 
ــي از صدف شعر خارج نموده و به حجله ي  عرفان و خداشناس

تفسیر بیارایند.
غزلیات موالنا در کتابي به نام دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزي 
ــت. انقالب روحاني که در وجود مولوي در  گردآوري شده اس
مواجهه با شمس تبریزي به وقوع پیوست از دالیل مهم سرودن 
دیوان شمس بود که در آن سرود حرکت، عشق و جذبه است، 
حرکتي که همه را به تکاپو در عشق فرامي خواند. مولوي انسان را 
با برخورداري از نعمت آگاهي، وجودي ناب به حساب مي آورد، 
براي همین است که وقتي غزل مولوي خوانده مي شود پیداست 
ــه ي خود چنان  ــاعري ندارد. او در طوفان اندیش که او قصد ش
ــه و واژه را به دنبال خود مي برد از  ــش مي رود که وزن و قافی پی
همین روست که لحن وعظ و تعلیم او در مثنوي و غزلیاتش به 

شور و شوق مبدل مي شود.
عالقه ي مولوي به طبیعت که جلوه اي از جمال الهي است، در 
سخن او به خوبي آشکار است. او از ظواهر کاینات به حقیقت 
الهي و کشف و شهود مي رسد، بهار را پلي مي داند براي درك بهتر 
خالق جهان و تصویر زیباي طبیعت را با جان عارف یکي مي داند 
و زیبایي رویش مجدد طبیعت را با رستاخیز الهي انسان به کمال 

رسیده همانند مي سازد.
ــل خلقت و نگاه عمیق او به  ــتایش مولوي از الوان بي بدی س
سرچشمه هاي معرفت، راه ما را در پرداختن به تفکر و تعمق در 

اندیشه هایش در زمینه ي بهار و نوروز هموار و هموارتر مي کند.
آمد بهار اي دوستان، منزل سوي بستان کنیم
کنیم جوالن  تا  خیزید  چمن،  غریبان  گِرد 
امروز چون زنبورها پّران شویم از گل به گل
تا در عسل خانه ي جهان، شش گویه آبادان کنیم
آمد رسولي از چمن، کاین طبل را پنهان مزن
ما طبل خانه ي عشق را، از نعره ها ویران کنیم

در جایي دیگر مي فرماید:
دي شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

رسید  نگاران  همچو  باغ،  به  گلشن  جلوه ي 
کبود و  کور  به  رفت  دود،  و  سرما  زحمت 
رسید نثاران  وق��ت  را  س��رخ  گل  ش��اخ 
باغ ز سرما بکاست شد ز خدا داد خواست
رسید ی��اران  دول��ت  شد  یار  خدا  لطف 
َحَمل ب��رِج  به  ب��از  م��ا،  خورشید  آم��د 
رسید شماران  سیم  عمل،  صاحب  ُمعطي 
م��ي س��رای��د: چنین  غ��زل  درای����ن  و 
مي رسد نگار  که  هین  را  راه  زنید  آب 
مي رسد بهار  ب��وي  را  ب��اغ  دهید  م��ژده 
را ده چ��ه��ار  م��ه  آن  را  ی��ار  دهید  راه 
مي رسد نثار  ن��ور  او  نوربخش  رخ  کز 
چاك شده ست آسمان غلغه اي است در جهان
مي رسد یار  سنجق  مي دمد،  مشک  و  عنبر 
مي رسد چراغ  و  چشم  مي رسد  باغ  رونق 
مي رسد... کنار  به  مه  مي رود  کناره  به  غم 
مي کند قیام  س��رو  مي کند  س��الم  ب��اغ 
مي رسد... سوار  غنچه  مي رود  پیاده  سبزه 

و یا در این ابیات:
دوتا سوسن  جانِب  رسید  بنفشه  ب��از 
قبا ب��دارن��د  م��ي   لعل پوش  گ��ل  ب��از 
باد چو  عالم  سوي  زان  شاد،  رسیدند  باز 
ما قبایان  سبز  خوش  و  خرامان  و  مست 
به تفت سرو علمدار رفت سوخت خزان را 
لقا شیرین  الل��ه  نمود  رخ  ُک��ه  سر  ز  و 
علیک س��الٌم  گفت  یاسمن  ب��ا  سنبله 
فتي... اي  آي  چمن  در  علیک الّسالم  گفت 

و به عنوان ُحسِن ختام؛
فصل بهاران شد، ببین بستان پر از حور و پري
انگشتري نمود  بر سپه عرضه  گویي سلیمان 
َحبش خاك  از  زاییده  ماه وش،  ُرخانِ  رومي 
چون نو مسلمانان خوش، بیرون شده از کافري
بین یار  نقِش  آْب  در  بین،  گلزار  بین،  گلزار 
و آن نرگِس خّمار بین و آن غنچه هاي احمري
گل برگ ها بر همدگر، افتاده بین چون سیم و زر
زرگ��ري... بي دستگاهِ  حلقه ها  و  آویزها 

* دبیر زبان و ادبیات فارسي، یزد
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سیانتیسم یا اصالت علم

ظهور سیانتیسم1، به معني تکیه ي محض بر 
علم تجربي و تجربه ي علمِي تکرارپذیرـ  و تأثیر 
ــر، اعم از حیات فردي  آن در اداره ي زندگي بش
ــیس بیکن،  یا اجتماعي، نهضتي بود که با فرانس
ــد و در اروپاي عصر  ــم جدید، آغاز ش پدر عل

روشنگري قرن 17 میالدي به اوج خود رسید.
ــیس بیکن2  ــه ي ویل دورانت، فرانس به گفت
ــال هاي قرن 16، زنگي را به صدا  در آخرین س
ــاخت و  درآورد که تمام اذهان را آماده ي کار س
اعالم کرد که اروپا به سن بلوغ خود رسیده است 
)دورانت، ص 149( وي آنگاه مي نویسد: »بیکن 
در مقدمه ي کتاب »تبیین طبیعت« مي گوید: »چون 
معتقد بودم که براي خدمت به بشر متولد شده ام... 
همواره از خود مي پرسیدم که سودمندترین چیز 
براي بشریت کدام است؟... در نتیجه ي کاوش بر 
من معلوم شد که هیچ کاري شایسته تر از کشف 
و توسعه ي صنایع و اختراعاتي که زندگي بشر 
ــت... .« و اضافه  را در راه تمدن باالتر برند نیس
مي کند: »کسي شایسته ي عناوین »بسط دهنده ي 

قدرت بشر بر جهان« و »قهرمان آزادي انسانیت« 
و »پایان دهنده ي احتیاجاتي که بشر را در بردگي 
ــد که نه تنها موفق به  نگاه داشته است« مي باش
ــود بلکه بتواند یک  کشف و اختراع مفیدي ش
ــعل نوراني به دست گیرد که با آن، نخست  مش
کشفیات و معلومات کنوني بشر را روشن سازد 
ــعله هاي این مشعل باالتر  و بعد در حالي که ش
ــود بر تمام زوایا و گوشه هاي  و فروزان تر مي ش

ظلماتي هستي پرتو بیفکند.« )همان، ص 151(
فرانسیس بیکن مي گفت: »درود و ستایش من 
باید به خود ذهن متوجه شود، ... بشر عبارت از 
ذهن است... و »علم نیز همان ذهن است« ... یک 
انسان چیزي به جز آن که مي داند نیست.« )همان، 

ص 156(
همان گونه که مالحظه مي کنید در این گفته هاي 
بیکن، انسان مداري و اصالت بشر )اومانیسم( موج 

مي زند و از ظاهر کالم او کاماًل هویدا است.
ــن از تفکر  ــت اوج انحراف بیک ــل دوران وی
ــی و به عبارت  فلسفي اسکوالستیک یا َمدرس
ــنتي و دیني قرون وسطي را در پذیرش  دیگر س

SCIENTISM
آزادانه ي نظر اپیکور در اخالق توسط بیکن دانسته و از قول 

او مي نویسد: 
»این دستورالعمل فلسفي که: لذات خود را به کار مبر تا از 
هوس و آرزو بیفتي، هوس و آرزو مکن تا در ترس و وحشت 
ــو صادر شده   نیفتي؛ از مغزي ضعیف و کم جرأت و ترس
است... . ... هیچ کس نباید از پیروزي خود بر طبیعت ]تسلط 
ــد، زیرا طبیعت مدتي  ــي[ زیاد مغرور باش بر نفس حیوان
طوالني در خفا به سر مي برد و در مواقع فرصت یا تحریک 

سردر مي آورد.« )همان، ص 159(
شاید بي مناسب نباشد یادآور شویم که نظریه ي فروید3، 
ــي قرن 19 و 20، مبني بر حاکمیت جبرِي  روان کاو اتریش
غرائز سرکوب شده ي نهفته در بخش ناخودآگاه روان آدمي، 
در حقیقت ریشه در همین افکار بیکن دارد. ویل دورانت 
ــتر در روان شناسي مي داند تا در الهیات  ارزش بیکن را بیش

و اخالق.
بیکن در جهان بیني خود به نوعي خودکفایي و استقالل 
ــاني( از خدا معتقد است و تلقي او از رابطه ي  جهان )انس
ــت. به  خدا و جهان عیناً همان تصور یهود در این باره اس
ــت که در صحنه ي  این جمله ي او توجه کنید: »باید دانس
زندگي بشر، خدا و فرشتگان تماشاچي محض اند«. از این رو 
است که ویل دورانت، متهم شدن بیکن به الحاد و بي ایماني 
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سیانتیسم یا اصالت علم
ابوالفضل نفر

از بیکن رسماً به عنوان یک اومانیست معروف نام نمي برند 
ــه آن دوره تعلق دارد، چرا که از نظر  ــي باید گفت وي ب ول
بنیان هاي فکري شباهت هاي بسیار نزدیکي به اومانیست ها 
داشته و افکارش منشاء الهام هاي اومانیست هاي علم گراي 
ــریعت مداري  امروزي و در نقطه ي مقابل خدامحوري و ش
است. فردریک کاپلستون مورخ شهیر تاریخ فلسفه ي عربي 

مي نویسد: 
ــادي از متفکراني که ]در  ــت که عده ي زی »مي توان گف
قرن هاي 18 و 19 قائل به اصالت علم بوده اند[ پیشتازان به 
اصطالح اومانیست هاي علم گرایي امروز بودند که عقیده ي 
ــتوانه ي عقلي مي شمارند و مي کوشند اثر  دیني را فاقد پش
ــر مطرح  ــرفت و اخالق بش زیان بار ادعایي دین را در پیش

سازند.« )کاپلستون،  137(
ــت که اگر کسي معتقد باشد که انسان ذاتاً به  »بدیهي اس
خداوند، به عنوان غایت قصواي خود، ربط دارد، در صحت 
کاربرد اصطالح اومانیسم براي فلسفه ي الحادي ]سیانتیسمي[ 
ــتون، در پایان به  ــون و چرا خواهد کرد.« )همان( کاپلس چ
صراحت مي گوید: »اصالت علم بالضروره مخالف با دیانت 

سنتي است.« )همان( نتیجه این که: سیانتیسم و اصالت علم از 
جلوه هاي بارز اومانیسم بوده و ریشه در جهان بیني اومانیستي 
ــان مداري دارد. لذاست که به قول یکي از اندیشوران  و انس
ــتاوردهاي جریان مذکور )اصالت علم(، یعني  معاصر، دس
ــي، حقوق و... در حوزه ي علوم  روان شناسي، جامعه شناس
انساني و اجتماعي، امروز در غرب، جانشین کالم و احکام 
ــده، و علم و ذهن که بیکن آن را عصاره و حقیقت  دیني ش
ــد زده و ادعاي الوهیت  ــر مي داند، تکیه بر جاي خداون بش

کرده است. )داوري اردکاني، ص 185(

زیرنویس
1. Scientism
2. Francis Bacon
3. Freud
4. Picco de lamirandola
5. Erasmus
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SCIENTISM
ــته و اظهارات وي در نفي الحاد و طرد  را مستحق او دانس
ــي را نوعي خطابه ي ناصادقانه و وي را متظاهر به  بي خدای

صداقت مي نامد.
در اینجا باید یادآور شویم که وجود اندیشه هاي دیني از 
قبیل سخنان پیکو دالمیراندوال4 )1498-1463( در خطابه ي 
ــان« و افکار برخي اومانیست هاي دین گرا، مثل  »مقام انس
ــموس5 نیز در رویکرد علمي بشر به جهان و پیدایش  اراس
ــم( بي تأثیر نبوده  جهان بیني علمي و اصالت علم )سیانتیس
است. در خطبه ي مقام انسان، پیکودالمیراندوال این کلمات 
ــن تو را در مرکز  ــبت مي دهد: »اي آدم ... م ــه خدا نس را ب
جهان قرار داده ام به طوري که از آن نقطه مي تواني آنچه را در 
جهان هست بهتر ببیني. من تو را آسماني یا زمیني، فاني، یا 
باقي نساخته ام؛ به طوري که مي تواني مانند یک استاد مطلق 
و مختار قالب بریزي و خود را به همان شکلي که انتخاب 
ــل ادواردز، ج 3، ص 70(. همچنین  ــازي ... )پ کرده اي بس
ــاره مي کنیم که »اراسموس« از نظر اندیشه  به روزگاري  اش
دیرتر ]از لوتر و اصالح دیني[ و علمي تر و عقالني تر تعلق 
ــد و در کشاکش  ــت وي آغاز ش ــت. کاري که به دس داش
انقالب دیني عقیم ماند در زمان مناسب تري توسط متفکران 
ــنگري و اوج علم زدگي[ از  ــم ]دوره ي روش ــرن هفده ق
سرگرفته شد. )دورانت، ج 6، ص 517(. به هر حال اگرچه 

اراسموس
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شما ک����الس  ن��اب��ی��ن��ای  دان����ش آم����وز 
معلم عزیز!

آیا تا حال شده است که کودکی با مشکالت بینایی در کالس 
عادی داشته باشی؟ آیا تا حاال داد زده ای و  یا از کوره در رفته ای؟ 
تا حاال شده با خودت بگویی که » وای! نمی دانم چه طور این کار 

را انجام بدهم!؟«
ــال پیش چنین موقعیت یا مشکلی را پیدا کردم. در  من دو س
واقع من، از نظر معلمی، کارآموزی کمی در هر نوع آموزش خاص 
داشتم. اما چیز قابل توجهی درباره ی کودکان نابینا نمی دانستم و 
ــکالت نابینایان ندیده بودم. ولی  آموزش صحیحی درباره ی مش
ــت و آن فرصِت آموزش به دختر  خدا موهبتی به من ارزانی داش

دانش آموزی با مشکالت بینایی، به نام »لورا« بود.
 در فرصتی که پیش آمد، من به لحاظ شخصی تالش زیادی 
کردم؛ در مسیرهایی که حتی فکر نمی کردم که امکان رشد در آن 
وجود داشته باشد وارد شدم؛ یاد گرفتم و پیشرفت کردم. در ابتدای 
ــدم، اما بعد از  ــفتگی و ناامیدی می ش کار، تا حد زیادی دچار آش
ــادی درآمد و کارها برایم  ــی این کار به صورت یک حس ع مدت
آسان تر شد. به نظر من، که تجربه کردم، در برخورد با موقعیت های 
سخت و غریب، اول از هر چیز، مهم است بدانی که باید نسبت به 
خودت صبور و شکیبا باشی. واقعیت این است که برای من این 
یک مبارزه ی جدید، اما در عین حال بسیار هیجان انگیز بود که از 
خالل آن چیزهایی یاد گرفتم. حاال دوست دارم تو را هم در این 
تجربیات با خودم سهیم کنم. پس هرگاه فرصت پیدا کردی، این 

نوشته ی مرا را بخوان.
ــروکار  ــته باش که با دانش آموزی س ــه به یاد داش اوالً همیش
ــت با »نیازهای  ــت اما کودکی اس داری که اگرچه یک کودك اس
ــینی به او و درك کردن وی، وقت زیادی را از  خاص« که هم نش
تو خواهد گرفت. او کودکی است که به نوعی دست وپا می زند تا 
به تو کمک کند تا نیازهای خاص او را بفهمی؛ کودکی که ممکن 
ــت با صدای بلند و خیلی هیجان زده، چنان که گویی در حال  اس
دیدن یک نمایش خنده دار است، بخندد؛ کودکی که ممکن است 
به شکل ویژه ای محتاط و کم حرف باشد؛ کودکی که شخصیت و 
ــودش را دارد؛ این کودك به اندازه ی دیگر  توانایی های خاص خ
کودکان باعث آشفتگی تو می شود و تو را دچار زحمت می کند؛ 
حتی شاید بیشتر از دیگر کودکان؛ چون او نمی بیند، و شاید به این 
ــت به او اشاره کنی. کودکی که  دلیل که حتی نمی توانی با انگش
ممکن است در واقع خیلی خوش رفتار باشد، به حدی که وقتی 
از خودش بیرون می آید و با دوستانش گرم صحبت می شود، تو 

را به وجد می آورد.
ــت، بله او  ــودك، یک کودك نابیناس ــه هرحال این ک ــی ب ول
می خواهد نسبت به معلمش رفتاری محترمانه و با محبت داشته 
باشد و در مقابل به تو می گوید که فهمیده، با قاطعیت و واقع بینانه 
با او رفتار کنی. این کودك آن گونه که تو می بینی نمی بیند، اما من به 
تو این اطمینان را می دهم که روشی که به واسطه ی آن، این کودك 
جهان را می بیند، باعث تحیر و شگفتی تو خواهد شد. تو می فهمی 
ــتانش را روی  که او برای دیدن این جهان و دیدنی هایش، انگش
صخره، سکه و حتی هزارپا حرکت می دهد و از این طریق آن ها 
را می بیند. تو هرگز نباید این دست ها را فراموش کنی؛  دست هایی 

که اطراف را لمس می کنند تا زندگی را بشناسند، به همان گونه که 
یک انسان بینا جهان را می شناسد. دست هایی که نرمی و لطافت 
ــا می تواند، درك  ــواری را، آن گونه که یک نابین ــری و ناهم و زب
می کند. دست هایی که ممکن است روزی به آرامی حرکت کند، تا 
دستبند روی مچ تو و یا روبان پالستیکی موهای تو را لمس کنند. 
دست هایی که به وقت خود، یک زبان جادویی مخصوص خود، 

تولید خواهند کرد.
زبان نقطه برجسته، یا همان خط بریل، درهایی را به روی این 
کودك خواهد گشود؛ درهایی همچون خواندن، نوشتن و شاید 

در ورود به دانشگاه یا حتی 
ــه و مقامی در  ــب درج کس
دانشگاه. پس، خط بریل یک 
بخش عادی، اگرچه مهم از 
کالس تو خواهد شد. تو باید 
این بخش جدید را بپذیری، 
و این را هم بدان که همه ی 
ــای تو، از  ــوزان بین دانش آم
این که چیزی هرچند مختصر 
در این زمینه یاد بگیرند لذت 

می برند.
ــه  ــی ب ــن می توان بنابرای
دانش آموزان کالس  ــایر  س
ــی تا  ــوزش بده ــود آم خ
ــان انواع  ــه تفاوت های می ب
یادگیری، که از آن وحشت 
ــده ی احترام  ــه دی ب دارند، 
ــن را بدان که  بنگرند. باز ای
ــوزی که از خط  با دانش آم
ــر تجهیزات  ــل و دیگ بری
نابینایی استفاده می کند، باید 
ــه رفتار کنی که با  همان گون
ــت، که  ــر دانش آموزان دیگ
ــروکار  با مداد و کامپیوتر س
دارند، رفتار می کنی. همه ی 
ــزار کار تو  ــط اب ــا فق این ه

هستند.
ــه با یک عصا  کودکی ک
ــمانی که شاید مانند  و چش

چشمان تو نبینند، وارد کالس تو می شود، به کمک تو نیاز دارد. 
او نیاز به نوازش و دلسوزی و این که کارهایی برای او انجام دهی 
ندارد. مخصوصاً او اصالً به این نیاز ندارد که تو تفاوت هایش با 
ــایر بچه های کالس یادآوری کنی، و یا به خاطر  دیگران را، به س
این که نابیناست با او به گونه ای متفاوت از دیگران رفتار کنی و یا 

امتیازات ویژه در کالس برایش در نظر بگیری.
دانش آموز نابینا، نیازمند این است که تو به سایر بچه های کالس 
یاد بدهی که وقتی او نیازمند کمک است، یا هر زمان که اقتضا می 
ــند. او نیاز دارد که تو یک الگوی  کند، آن ها مددکار و یاور او باش
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شما ک����الس  ن��اب��ی��ن��ای  دان����ش آم����وز 
خوب برای دوستانش باشی، تا یاد بگیرد چگونه با او رفتار کنند. 
او نیازمند این است که همه ی امور برای او، به عنوان یک نابینا در 
کالسی که همه بینا هستند، مقبول و مناسب باشد؛ زیرا قرار است 
ــودك در طول عمرش، در جهانی زندگی کند که همه ی  این ک

مردم بینا هستند. 
معلِم یک کودك نابینا بودن، تو را به عنوان معلم، برای ورود 
ـ به مبارزه  ـ عالوه بر نقشی که داری  به ایفای یک نقش جدید 
ــان دادن تصاویر به کودك، باید به  می طلبد. مثالً تو به جای نش
بیان آن ها بپردازی و از دانش آموزان بینا بخواهی، در این راستا به 
تو کمک کنند. بیش از این که به تصاویر اشاره کنی، باید درباره ی 
آن ها حرف بزنی؛ به عبارتی 
خودت را به یک سخنران 

حرفه ای تبدیل کنی.
هنگامی که تو تصویری 
در دست داری یا به چیزی 
ــاره می کنی، یا وقتی که  اش
ــا را روی  کلمات و واژه ه
تابلو می نویسی، دانش آموز 
نابینای تو منتظر نشسته است 
تا زمان توضیح و سخن رانی 
تو فرا رسد. پس تا می توانی 
مطلب را خوب تبیین کن. 
ــن کار اگرچه فقط کمی  ای
تالش و حوصله می طلبد، 
اما به زودی خواهی دید که 
برای تو به صورت یک امر 

عادی در می آید.
ــه  این ک از  ــت  هیچ وق
ــی را که مربوط به  واژه های
ـ با این که  فعل دیدن است 
ــه کار ببری  ـ ب او نمی بیند 

نگران نباش؛
به عنوان مثال پروا نداشته 

باش از این که به او بگویی:
- فردا خواهیم دید.
- به این نگاه کن!

- آیا فیلم جنگ ستاره ها 
را دیدی؟

- چه کسی فرود سفینه 
فضایی را از تلویزیون دیده است؟

ــای کالس تو هم این کلمات را  ــرا که کودك نابین چ
ــاش که این قبیل کلمات  ــته ب به کار می برد. به خاطر داش
ــا وجود دارند. وقتی  ــان ویژه ی فرهنگی ما آدم ه در زب
ــی که، آیا برنامه ی  که تو از دانش آموز نابینایت می پرس
ــفان«  ــبکه ی کاش ــوط به خرس های قطبی را از »ش مرب
ــت یا نه، او معنی تحت اللفظی کلمه ی »دیدن«  دیده اس
ــر نمی گیرد و اگر تلویزیون او هنگام  ــم را در نظ با چش

ــد منتظر  ــت، تو بای ــن بوده اس ــش این برنامه روش پخ
ــت  ــل از آن چه او دیده اس ــزارش کام ــنیدن یک گ ش

ــی. باش
من مطمئن هستم که همان گونه که دانش آموزان بینا با یکدیگر 
ــم از جهات گوناگون با هم فرق  متفاوتند، دانش آموزان نابینا ه
دارند؛ دانش آموز نابینایی که در کالس من است با دانش آموزی 
که در کالس توست، مثل هم نیستند، اما من امیدوارم که بعضی 
از ایده هایی که من در این جا مطرح کردم مورد استفاده ی تو قرار 

گیرد و باعث آرامش قلب تو باشد.
احتماالً بعضی وقت ها خیلی استرس و فشار پیدا می کنی، ولی 
ــاس یک معنی مهم نهفته  نگران نباش، چون در ورای این احس
است و نشان دهنده ی این است که تو یک معلم مفیدی هستی که 
درباره ی دانش آموز خود دلواپس است؛ معلمی که تمامی تالشش 
یافتن راهی است که بتواند بهترین باشد. معلمی که آرزو می کند 
ــش آموز او بتواند در کالس های عادی پابه پای دیگران موفق  دان

شود.
به تیم آموزش تلفیقی تکیه کن. آن ها به شکل عالی آموزش دیده 
اند و در این زمینه مجهز و هوشیارند. آن ها می دانند این زحمات 
و وظایفی که تو تقبل کرده ای وظیفه ی هر روز تو نیست. چون 
به این مسئله واقفند که کودکان نابینا اگر در کنار دوستان نابینای 
ــند بهتر آموزش می بینند. و حاال تو را تشویق خواهند  خود باش
کرد که تو شایستگی این را داری که کودك نابینا در کالس عادی 
تو حضور یابد. پس از آ ن ها سؤاالت تخصصی مربوط به نابینایان 
را بپرس و با سرعت پاسخ های آن ها را یادداشت کن و همیشه 
آن ها را روی میز کار خود و در مقابل چشمانت داشته باش. آن ها 
ــکاران خودت بپذیر و بدان که آن ها به کمک تو  را به عنوان هم
می آیند. نباید نگران این باشی که این کارشناسان برای این اینجا 
هستند که عملکرد و یا تدریس تو را زیر سؤال ببرند؛ بر عکس 
آن ها اینجا هستند تا روند آموزش تو به این کودك نابینا را تسهیل 
کنند؛ کودکی که اجباراً نیازمند یک جفت چشم اضافی از سوی 
آن هاست، تا به واسطه ی آن چیزهایی را که ما به عنوان معلمان 

عادی توانایی آموزش آن را نداریم، به این کودك یاد دهند.
در طول مسیر، این کارشناسان خیلی چیزها به تو یاد می دهند. 
البته نباید تالش کنی همه چیز را یک باره یاد بگیری. هر گاه احساس 
ــی شده ای، کافی است به آن ها  کردی که دچار نگرانی یا دلواپس
بگویی که چنین احساسی داری، چون آن ها هر کاری که بتوانند 
برای کاهش این فشار و نگرانی انجام می دهند. در عین حال، با 
آن ها با ادب و تواضع برخورد کن و بدان که مشغله ی کاری آن ها 

خیلی زیاد است و نمی توانند در یک زمان همه جا باشند.
ــاید اکنون تو یک نفس عمیق می کشی، شاید در حال دعا  ش
هستی، این احتمال هم هست که تو اکنون آمادگی پذیرش یک 
دانش آموز خیلی ویژه با مشکالت خاص را داشته باشی، به هر 
حال پاداش این عمل تو، به هیچ یک از چیزهایی که تو می دانی 
شباهت ندارد. احتماال تو یک سال تحصیلی خیلی عالی و پرهیجان 

را در پیش داری.

* مربی آموزشگاه شهید احمد سامانی. ناحیه ی 3، اصفهان   

اميلی بيگرز
ترجمه: محمد فصيحی دستجردی*
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در سال 1859م ارنس��ت رنان1 فیلسوف فرانسوی، هنگام 
ایراد نطقی به افتخار فردیناند دولس��پس2 خطاب به او اظهار 
داشت: »جایی که شما به صورت ترعه در آورده اید به منزله ی 
ایجاد میدان جنگ جدیدی است تا به حال بُخازهای بسفورد 
واردانل به تنهایی کافی بود که دنیا را دچار بحران سازد و اکنون 
ــما یک ترعه ی دیگر حفر کرده اید« سخنان ارنست رنان در  ش
سال 1956 زمانی به تحقیق پیوست که جمال عبد الناصر رئیس 
جمهور وقت مصر، تصمیم به ملی کردن کانال سوئز و خارج 
ــت انگلستان و فرانسه گرفت، و این ماجرایی  کردن آن از دس
بود که می رفت تا بار دیگرـ  پس از جنگ دومـ  جنگ جهانی 

دیگری را به دنبال آورد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

کانال سوئز کجاست؟
کانال یا ترعه ی سوئز که مصری ها خود به آن »قناه السویز« 
می گویند آبراهی مصنوعی است که از وسط مصر می گذرد و 
دریای مدیترانه را به دریای سرخ پیوند می دهد. تا پیش از حفر 
ــتی هایی که می خواستند از آمریکا و یا از شمال  این کانال، کش
اروپا به مقصد خلیج فارس یا اقیانوس هند حرکت کنند بایستی 
حدود 18000کیلومتر راه دریایی را طی کنند؛ اما حفر این کانال 
سبب شد، حدفاصل شمال اروپا تا خلیج فارس به حدود نصف، 
یعنی 9300 کیلومتر تقلیل یابد. طول کانال سوئز از پُرت سعید 
در ساحل مدیترانه تا سوئز در دریای سرخ حدود 170 کیلومتر 
و عرض آن از 70 تا 100 متر و به اندازه ای است که کشتی های 

اقیانوس پیما می توانند از آن عبور کنند.

تاریخچه ی حفر کانال
می دانیم که فکر متصل کردن دریای احمر به مدیترانه )و یا 
رود نیل( از طریق حفر یک کانال، اندیشه ای قدیمی است و به 
عهد باستان می رسد. نخستین بار، مصریان در عهد فراعنه، حدود 
ــر را مطرح کردند ولی کاری از  ــرن قبل از میالد، این فک 20 ق
پیش نبردند. چهارده قرن بعد، باز فرعونی به نام نکوس3 پسر 

پسامتیک4، خواست این کار را عملی سازد و دست به کار شد 
ولی با دادن یکصدو بیست هزار تلفات، عقب نشینی کرد و کار 

ناتمام ماند. 
ــاه ایران، داریوش  ــال گذشت تا این که پادش حدود صد س
هخامنشی، وقتی مصر را تسخیر کرد، توانست رود نیل راـ  و 
نه دریای مدیترانه راـ  به دریای سرخ متصل سازد. بدین ترتیب 
ــال )414ـ514 ق.م( مورد  ــد که حدود صد س کانالی حفر ش
ــتفاده بود و کشتی ها از آن رفت وآمد می کردند. مدارك این  اس
واقعه، در کتیبه ای که در هنگام حفر کانال سو ئز در اواخر قرن 
ــیر کنونی کشف گردید به دست آمده  نوزدهم در نزدیکی مس

است.
اما سابقه ی حفر کانال فعلی به اواخر قرن هجدهم می رسد 
ــی بود که ناپلئون بناپارت برای آن که بتواند نیروی  و آن هنگام
ــه را به هندوستان برساند به فکر حفر کانالی در  دریایی فرانس
مسیر کنونی افتاد ولی عمرش وفا نکرد. سرانجام این کار، حدود 
ــوی به نام فردیناند  ــت یک مهندس فرانس نیم قرن بعد، به دس
ــول فرانسه در مصر بود.  دولسپس عملی شد. دولسپس کنس
ــا، خدیو مصر پیشنهاد داد.  که طرح خود را به محمدعلی پاش
ــی در مصر بود، از ترس دولت  اما محمدعلی که حاکم عثمان
انگلستانـ  که سراسر هند را در استعمار خود داشتـ  راضی 
ــد تا این که محمدعلی مرد و  ــنهاد فردیناند نش به پذیرش پیش
سعیدپاشا جانشین او گردید. دولسپس، با سعیدپاشا دوست بود، 
و سرانجام توانست او را به انجام این تصمیم وادارد. لذا سعید 
پاشاـ  که تحصیل کرده ی فرانسه بودـ  علی رغم کارشکنی های 
باب عالی، یعنی دولت عثمانی و حتی مخالفت لرد پالمرستون5، 
نخست وزیر انگلستان، توانست در سال 1854 امتیاز حفر کانال 
ــتفاده ی فرانسه از آن به مدت 99 سال را بگیرد. سرانجام،  و اس
ــال بعد از عقد قرارداد، در پنجم آوریل 1859 نخستین  پنج س
ــعید، فرود آمد و کار آغاز  ضربه ی کلنگ بر خاك بندر پرت س
شد. بالفاصله 25هزار کارگر مشغول به حفر کانال شدند و به 
ــید. این  زودی عده ی کارگران، در هر روز به 40 هزار نفر رس

سيروس غفاریان

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

یا
کلیدواژهها:

کانال سوئز، فردیناند دولسپس، داریوش 
هخامنشی، محمدعلی پاشا، سعیدپاشا، 
اسماعیل پاشا، توفیق پاشا، دیسرائیلی، 
جمال عبدالناصر.
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ً  از فاّلحان  کارگران اغلب دهقانان مصری فقیر بودند و چون اکثرا
پنبه به شمار می رفتند، تولید پنبه در مصر، کاهش یافت، عالوه 
بر این، در طی 10 سال حفر کانال، حدود 120 هزار نفر کارگر 

قربانی شدند.

توطئه و دخالت انگلستان
ــوئز که به ایجاد شاهراه جدید دریایی  چون با حفر کانال س
اروپاـ  خاور دور منجر می گشت، منافع انگلستان در خطر واقع 
ــد دولت بریتانیا از همان اول به تکاپو افتاد تا امتیاز حفر  می ش
ــال را لغو کند. از این رو باب عالی )دولت عثمانی( را تحت  کان
فشار قرار داد تا مانع از امضای قراردادـ  توسط سعید پاشاـ  شود 
و یا دست کم دولت عثمانی توشیح آن را به تعویق اندازد. حتی 
پالمرستون، در یادداشتی که به اولیای دولت های مصر و عثمانی 
و شخص فردیناند دولسپس نوشت به آن ها خاطرنشان ساخت 
که دولت بریتانیا بر عملی ساختن این نقشه به کلی مخالف است 
ــه برای مداخله در  و آن را نوعی اقدام خطرناك از طرف فرانس
امور شرق و تهدید سیاست دریایی انگلستان می داند. با همه ی 
ــپس به پشت گرمی ناپلئون سومـ   این اوصاف، فردیناند دولس
ــرکت  ــهـ  کار را ادامه داد و حتی یک ش رئیس جمهور فرانس
ــال کانال سوئز« تشکیل داد تا کار را  بین المللی به نام »اورنیورس
سرعت بخشد. سعید پاشا، خدیو مصر، زنده نماند تا نتیجه ی 
ــال بعد از شروع کار کانال درگذشت.  کار خود را ببیند و 5 س
پس از او، جانشین وی، اسماعیل پاشاـ  که او نیز مانند سعید پاشا، 
ــه بودـ  نه تنها کار را متوقف نکرد بلکه  دانش آموخته ی فرانس
ــرارداد هم به نفع مصر تجدید نظر به عمل آورد تا باالخره  در ق
ــال 1869، پس از ده سال کار مداوم، کار به پایان رسید و  در س
کانال در حضور امپراتور اتریش، ولیعهد پروس و ملکه اوژنیـ  
ملکه ی فرانسهـ  افتتاح شد. در هنگام افتتاح حدود یک ساعت 
تمام صدای شلیک توپ در گوش فردیناند دولسپس و حاضران 
صدا می کرد تا پیروزی یکی از عظیم ترین طرح های مهندسیـ  
و در عین حال سیاسیـ  آن زمان، به دست فرانسویان را اعالم 
دارد. این راه دریایی که از فاصله ی میان لندن و بمبئی پنج هزار 
مایل کاست، سیاستمداران انگلیسی را به طمع انداخت تا به هر 

صورت شده به کانال سوئز در مصر دست اندازی کنند.

انگلستان چگونه بر مصر سلطه یافت؟
در سال 1875م، چند سال پس از افتتاح کانال سوئز، بحران 
ــد اسماعیل پاشا،  اقتصادی مصر را فرا گرفت. این امر باعث ش
خدیو مصر، به استقراض خارجی متوسل شود. لذا تصمیم گرفت 
یکصدوهفتادوشش هزار سهم کانال را در معرض فروش قرار 
دهد. در این هنگام، بریتانیا فرصت را غنیمت شمرد و دیسرائیلی6 
ــتان، بدون اجازه ی پارلمان آن کشور، مبلغ  نخست وزیر انگلس
یکصد میلیون فرانک از بانک های گوناگون قرض کرد و قسمت 
عمده ی این سهام را خرید. این امر مقدمه ی نفوذ شدید بریتانیا بر 
مصر و سرانجام تحت الحمایه شدن این کشور شد. فروش سهام 
ــتان از یک سو موجب نارضایتی فرانسه شد، در عین  به انگلس
ــتان همـ  راضی به ادامه ی حکومت اسماعیل پاشا  این که انگلس
بر مصر نشد و از دو طرف بر سلطان عبدالحمید دوم،ـ  پادشاه 
عثمانیـ  فشار آوردند تا وی اسماعیل پاشا را به استعفا مجبور 
ــین او شد. انگلیس ها فشار  ــا، جانش کرد و فرزندش توفیق پاش

ــا، به بهانه ی  ــود را بر مصر ادامه دادند و در زمان توفیق پاش خ
قیام ضدانگلیسی ُعرابی پاشا، افسر وطن دوست و ضد استعمار 
مصری، به این کشور لشکر کشیدند و ضمن تصرف مصر، بر 
ــدند و این درست سیزده سال پس از  ــوئز هم چیره ش کانال س
احداث کانال سوئز بود )1883( البته سلطه ی مطلق انگلستان 
بر کانال سوئز چندان نپایید. زیرا به زودی دولت های معترض 
اروپاییـ  فرانسه، آلمان، اتریش، مجارستان، اسپانیا، ایتالیا، هلند، 
روسیهـ  و نیز خود عثمانی ـ به مخالفت و مداخله برخاستند تا 
ــد که به  ــال 1888 قراردادی امضا ش این که با توافق آن ها در س

موجب آن، کانال سوئز یک آبراه بین المللی قلمداد شد.

کانال سوئز پس از 1948 تا 1952
ــال 1948، سالی است که سازمان ملل متحد، به تأسیس  س
رژیم اشغالگر اسرائیل رأی داد و این سرآغاز ماجرای پردامنه ای 
بود که از همان آغاز بر منطقه ی خاورمیانه و ابتدا بر کانال سوئز 

اثر گذاشت و هنوز هم ادامه دارد.
در فوریه ی سال 1950، دولت مصر به موجب فرمانی، حمل 
ــغالگر قدس از طریق کانال  چند قلم کاال را به مقصد رژیم اش
ــرائیلی ها در سال 1951 علیه مصر به  ممنوع کرد. در مقابل، اس
شورای امنیت شکایت بردند. شورای امنیت هم، از یک سو چون 
ــوئز آبراه بین المللی بود، و از سوی دیگر تحت تأثیر  کانال س
ــاخت  دولت های قوی، مصر را محکوم کرد و مصر را ملزم س
ــرائیلی از کانال سوئز نشود. این امر  که مانع عبور کاالهای اس
منجر به تحریک احساسات ملی و مذهبی مصریان و شورش 
و تظاهرات در قاهره و اسکندریه شد و در قاهره، تظاهرات به 
اطراف قصر ملک فاروق نیز کشیده شد. این در زمانی بود که 
ــران آزاد مصر هم علیه استعمارگران اروپایی فعال  نهضت افس
شده بود و لذا چیزی نگذشت که در این کشور کودتای افسران 
ــقوط کرد که پی آمد آن انفجار  آزاد اتفاق افتاد و ملک فاروق س

بزرگ سیاسیـ  اجتماعی در جهان عرب بود.
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بحران کانال سوئز
رهبران کودتای مصر یا افسران آزاد، به رهبری ژنرال نجیب 
و سرهنگ جمال عبدالناصر از همان روزهای نخستین کودتا که 
در واقع خود یک انقالب بود، یعنی 23 ژوئیه 1952، ریشه کن 
کردن استعمار را در دستور کار خود قرار دادند. در سال 1953 
ــوان بر روی رود نیل  ــاختن سد عظیم آس مصر تصمیم به س
ــه ای کالن نیاز بود که مصر آن  ــت. برای این کار به بودج گرف
را در اختیار نداشت. جمال عبدالناصر قصد داشت از آمریکا و 
بانک جهانی برای این کار وام بگیرد ولی آن ها به دلیل مواضع 
ضداستعماری ناصر در دادن وام تعّلل کردند و در نظر داشتند 
ــرایط خود را، در ضمن پرداخت وام، به مصر تحمیل کنند.  ش
ولی ناصر زیر بار نرفت. وی در ژوئیه ی سال 1956 در سخنرانی 

تندی که ایراد کرد گفت: »وقتی آمریکایی ها اخبار اغراق آمیزی 
درباره ی ورشکستگی مصر منتشر می کنند اصول اخالقی را زیر 
ــا می گذارند. من هم با صدای بلند خطاب به آن ها می گویم:  پ
ــما می توانید از شدت خشم بترکید، ولی نمی توانید نظرات  ش
ــد.« آن گاه دو روز بعد از این  ــود را به ملت مصر دیکته کنی خ
سخنرانی، در میدان محمدعلی قاهره، بار دیگر، ناصر، ضمن 
یک سخنرانی شدید الحن، به آمریکا و انگلیس حمله کرد و در 
میان هیاهوی پرشور جمعیت فریاد زد: »تشکیالت کانال سوئز 
به صورت دولتی در دولت مصر درآمده است. این شرکت که 
انگلستان اکثر سهام آن را از ما ربوده، در سال 1955 صدمیلیون 
دالر سود برده است و ما که یکصدو بیست هزار نفر برای حفر 
آن قربانی داده ایم فقط سه میلیون دالر عایدمان شده است. آیا 
می دانید مبلغ کمکی که آمریکا و انگلیس می خواهند طی پنج 
ــال آینده به ما بدهند چقدر است؟ فقط هفتاد میلیون دالر.  س
ــته تجدید شود  ــت اوضاع گذش ولی ما هرگز نخواهیم گذاش
بلکه برعکس، گذشته را نابود خواهیم کرد و خودمان موفق به 
ساخت سد عالی آسوان خواهیم شد.« ناصر سپس اضافه کرد 
که از امروز کانال سوئز متعلق به مصر است و آن گاه قانونی را 
ــه دولت مصر راجع به این کار تهیه کرده بود برای جمعیت  ک

خواند.

واکنش های جهانی به ملی شدن کانال سوئز
ــدن کانال در سراسر جهان انعکاس یافت ولی  خبر ملی ش
ــتر در لندن و پاریس بود که این خبر مثل توپ صدا کرد.  بیش
ایدن7 نخست وزیر انگلستان، بدون توجه به تناسب غیر معقول 
ــرکت کانال و فقر وحشتناك مردم مصر، و حتی  بین درآمد ش
بی اعتنا به پیشنهاد جمال عبدالناصر که گفته بود مصر غرامت به  
سهامداران را، که به هرحال تا 12 سال بعد دوره ی امتیازشان به 
سر می آمد خواهد پرداخت. اقدام ناصر را دزدی نامید. گیموله8 
ــه هم آن را نقض خشونت آمیز پیمان های  نخست وزیر فرانس
معتبر بین المللی تلقی کرد. اما مصر به آن ها اعتنا نکرد و رادیو 
قاهره اعالم نمود که این تصمیم دولت مصر به هیچ وجه ربطی 
ــدارد و رعایت حقوق بین المللی  ــتیرانی ن به اصل آزادی کش
کشورها از اصول سیاست مصر درباره ی کانال سوئز به شمار 

می رود. 

عملیات نظامی علیه مصر
ــدود کردن  ــه، ضمن مس ــتان و فرانس ــای انگلس دولت ه
موجودی های مصر در بانک های کشورهایشان، به تالش های 
دیپلماتیک و جلب همکاری آمریکا برای مقابله با مصر دست 
زدند. آمریکا، اما اگرچه با آن ها همدلی و همراهی داشت، اما از 
ترس آن که مبادا مصر به روسیه ی شوروی و بلوك کمونیست، 
بیش از حد نزدیک شود، با هر گونه پیشنهاد آنان موافقت نکرد. 
ــه و انگلیس به جایی  خالصه این که تدابیر دیپلماتیک فرانس
نرسید و چون چنین دیدند در پی اقدام نظامی برآمدند. ژوئیه 
ــور به اتباع خود در مصر  )خرداد( 1956م )1334ش( دو کش
دستور خروج فوری دادند و نیروهای دریایی و هوایی خود را 
به سوی آب های منطقه گسیل کردند تا در صورت مقتضی به 
مصر حمله کنند. در مقابل، مصر هم به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد شکایت کرد. شورای امنیت جلسات متعددی تشکیل 
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ــنهادی آن، که طبعاً به نفع  داد ولی در هر بار، قطعنامه های پیش
فرانسه و انگلستان بود که خود عضو اصلی شورای امنیت بودند 
ـ از سوی روسیه وتو شد و لذا نتوانستند کاری از پیش ببرند. 
سرانجام بن گوریون9، نخست وزیر، و موشه دایان10، وزیر دفاع 
ــدند و پس از مذاکراتی به  ــپار پاریس ش رژیم  غاصب، رهس
سرزمین اشغالی بازگشتند که معلوم شد مذاکرات آن ها درباره ی 
حمله به مصر بوده است. دو روز بعد ارتش رژیم  غاصب حمله 
به صحرای سینا را که جزئی از خاك مصر است آغاز کرد. در 
واقع دولتین فرانسه و انگلیس خواستند مسئله ی خود با مصر را 
ــق وارد کردن رژیم  غاصب به جنگ با مصر حل کنند.  از طری
ــاحل شرقی  ــیخ و س رژیم  غاصب نیروهای خود را تا شرم الش
ــور شدت گرفت به طوری  ــاند و جنگ میان دو کش کانال رس
که رژیم غاصب 48 تانک و 8 هواپیمای خود را در رویارویی 
ــه و انگلیس به  ــت دادند. در این بین فرانس با مصری ها از دس
ــدار دادند که بایستی  بهانه ی حمله به مصر ،  به دو طرف هش
فوراً نیروهای خود را تا 15 کیلومتری اطراف ساحل کانال عقب 
ــدار را  ببرند و گرنه به مصر حمله خواهند کرد. مصر این هش
نادیده گرفت و لذا هواپیماهای جنگی انگلیس و فرانسه خاك 
مصر را بمباران کردند و انگلیس نیروهای خود را در خاك مصر 
ــاده کرد که این واقعه در تاریخ معاصر مصر به عدوان الثّانی،  پی
ــه جانبه ی  رژیم غاصب ، فرانسه و انگلیس ،  یعنی حمله ی س

معروف گردید.
ــد، اما جمال عبدالناصر کوتاه نیامد و حتی در  جنگ آغاز ش
ــخ به جمعی از سیاستمداران و بازرگانان مصری که قصد  پاس
ــه و  ــتند در مالقات با او، وی را به نرمش در برابر فرانس داش
ــلیم  ــد، پیام داد که هرکس بیاید و از تس ــس ترغیب کنن انگلی
ــت جمهوری،  ــا در محوطه ی کاخ ریاس ــت کند، این ج صحب

جوابش را با گلوله خواهم داد.
ــازمان ملل  ــه مجمع عمومی س در دوم نوامبر 1956 جلس
ــد و به متجاوزین اخطار کرد که خاك مصر  متحد تشکیل ش
ــا توجهی نکردند و جنگ ادامه یافت.  را ترك کنند. ولی آن ه

ــورهای  در واقع ناصر هم به حمایت عمومی مردم عرب، کش
ــوروی پشت گرم بود.  غیرمتعهد و پشتیبانی اتحاد جماهیر ش
جنگ ادامه یافت و نیروهای انگلیسی که متحمل تلفاتی شدند 
به جبران آن شهرهای اسکندریه و پرت سعید در ساحل مدیترانه 
ــازمان  و قاهره، پایتخت مصر را بمباران کردند. در این زمان س
ملل متحد به متجاوزان دستور داد که خاك مصر را ترك کردند 
ــت داده نشده بود که یک  ــخی به این درخواس ولی هنوز پاس
ــی از طرف امریکا و شوروی، به ماجرا خاتمه  چرخش سیاس
داد. از یک سو آیزنهاور، رئیس جمهور آمریکا، اعالم کرد که اگر 
فرانسه و انگلستان خاك مصر را تخلیه نکنند در رابطه ی خود با 
آن ها تجدیدنظر خواهد کرد. از سوی دیگر خروشچف، دبیرکل 
حزب کمونیست شوروی و بولگانین11 نخست وزیر این کشور 
نیز اخطار کردند که چنانچه ظرف 24 ساعت خاك مصر تخلیه 
ــهرهای لندن و پاریس را بمباران اتمی خواهند کرد.  نشود ش
مجموعه ی این عوامل یعنی پایداری مردم و دولت مصر، آراء 
سازمان ملل، هشدار آمریکا و اولتیماتوم یا اتمام حجت شوروی 
ــد که در ششم نوامبر 1956 قطع نامه ی آتش بس اجرا  باعث ش
شود و کلیه ی قوای خارجی از مصر خارج شوند. بدین ترتیب 
ــد و جهان نیز به این  ــوئز به تصرف کامل مصر درآم کانال س
ــس از آن بر قدرت جمال عبدالناصر و نفوذ  ــر گردن نهاد. پ ام
ــوم افزوده شد و  ــورهای جهان س او در دنیای عرب و نیز کش
محبوبیت بیشتری یافت. جمال عبدالناصر روز ملی شدن کانال 
ــرین یولیو )انقالب 23 ژوئیه( و در  ــوئز را ثوره ثالث و عش س
ــال  واقع انقالب دوم مصر نامید و از آن پس مردم مصر هر س
ــن می گیرند.  این روز را با نام عبدالنّاصر یا عید پیروزی جش
ــدن کانال سوئز چند سال پس از آن  ناگفته نگذاریم که ملی ش
اتفاق افتاد که در ایران ماجرای ملی شدن صنعت نفت جریان 
داشت. از این رو می توان گفت که نهضت آزادی خواهی و ضد 
استعماری مصریان نیز تحت تأثیر نهضت ملی شدن نفت ایران 

به حرکت خود ادامه داد.
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ــخنرانی در جمع دبیران زبان  ــال گذشته برای س ــمالی تهران دعوت شده بودم. 1. س ــی یکی از مناطق ش انگلیس
ــری روش های  ــی امکان به کارگی ــت، »بررس موضوع نشس
تدریس نوین در فرایند یاددهی ـ یادگیری« بود. جمع کثیری 
از همکاران، سالن محل برگزاری نشست را به تسخیر خود 
درآورده بودند و تقریباً هیچ صندلی خالی برای نشستن باقی 
نمانده بود. انصافاً شنوندگان خوبی هم بودند و با پرسش های 
ــیار جالب خود، یاریگر من در ارائه ی سخنرانی ام بودند.  بس
درست است که مناسب یا نامناسب بودن یک نشست علمی 
در نوبت اول، باید از سوی شرکت کنندگان یا همان مخاطبان 
ــیابی قرار گیرد، ولی مشارکت خوب  مورد سنجش و ارزش
ــاعت با روند  ــران و همراهی هایی که در طی چهار س حاض
ــت از خود بروز دادند، باعث شد به سهم خودم  علمی نشس
احساس رضایت کنم و از بودن در جمع همکارانم خوشحال 
ــم. ولی نکته ی جالبی که به چشم می خورد، این بود که  باش
همه ی حاضران، دبیران خانم بودند و همین نکته، سبب شد 
که، پس از جلسه، از خانم هایی که مسئول برگزاری نشست 
ــؤال کنم که: »آیا جلسه ی دبیران مرد، روز دیگری  بودند، س

برگزار می شود؟«
همکاری که مسئول برگزاری نشست بود، پاسخ داد: »نه 
خیر! دعوت نامه برای کلیه ی مدرسه ها ارسال شده بود، ولی 
ــرانه، هیچ کدام از دبیران در جلسه حاضر  از مدرسه های پس
نشدند...« دوباره پرسیدم: »سالن که کاماًل پر شده بود و اصاًل 
ــما  ــت. اگر دبیران مرد به دعوت نامه ی ش جای خالی نداش
پاسخ می دادند و به جلسه می آمدند، کجا باید می نشستند؟«

همان همکار محترم گفت: »می دانستیم نمی آیند. هیچ وقت 
ــنامه می فرستیم. و چون می دانیم  نمی آیند. ما هم فقط بخش
آقایان نمی آیند، سالنی را انتخاب می کنیم که به ظرفیت تعداد 

دبیران زبان خانم باشد...«
ــال های میانی دهه ی 70 که آموزش و پرورش  ــنواره ی الگوهای برتر تدریس برآمده 2. از س درصدد برگزاری جش
ــده ی منطقه ای، و چه در مقام  ــت، چه در مقام برگزارکنن اس
داور، مدرس، ناظر و طراح، همکاری های گسترده ای با این 
ــنواره ها داشته ام و به جهت کیفی بودن این قبیل کارها،  جش
اگر باز هم دعوتی باشد و ضرورتی، »نه« نخواهم گفت. در 
ــرکت کنندگان، چه در  ــال ها، چه در نسبت ش تمامی این س
ــراد برگزارکننده و چه در ترکیب داوران و مدیران،  تعداد اف
برتری با خانم ها بوده است. مضاف بر این که برگزیدگان این 
ــنواره ها اغلب خانم ها بوده اند و اگر ارفاق داوران  قبیل جش

نبود و برای ترغیب آقایان به شرکت در جشنواره های بعدی 
ــور نیست، یکی  ــان دادن این که آش خیلی هم ش و نیز نش
ــد، واقعیت این بود  ــم برگزیده اعالم نمی کردن ــا را ه دو آق
ــا خانم ها بود. در برخی از  ــه برتری مطلق و غیرمجازی ب ک
ــی یک »آقا« هم در میان  ــنواره ها، محض نمونه حت این جش
ــرکت کنندگان، داوران و برگزارکنندگان حاضر نبود. البته  ش
ــتند، خوشبختانه همه جا،  ــئوالن ارشد که اغلب آقا هس مس
بویژه در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز، حاضرند؛ ولی فکر 
می کنم کمتر به این فکر کرده اند که چرا همه ی جایزه بگیران 
ــنواره ی آقایان روز  ــتند؟ آقایان کجایند؟ آیا جش خانم هس
دیگری برگزار می شود؟ آیا آقایان، دخالتی در نظام آموزشی 
ــورمان و بهبود کیفیت آموزشی فرزندان ما ندارند؟ چرا  کش

آن ها را رها کرده ایم؟
ــهرهای بزرگ رایج شده، ارتقای سطح 3. یکی از کارهایی که در چند سال اخیر در مدرسه های  کشورمان، بویژه ش
ــخنران به  دانش، توانش و بینش معلمان از طریق دعوت س
جلسات شورای آموزگاران و دبیران است. به عبارت دیگر، 
مدیر مدرسه با پرس و جو از افراد مطلع، مسئوالن آموزش و 
ــه های دیگر، مراجعه به دانشگاه ها  پرورش و مدیران مدرس
ــاهده ی کتاب های جدیداالنتشار  و مؤسسات پژوهشی، مش
ــا و نیز مطالعه ی  ــایی مؤلفان آن ه ــب معلمان و شناس مناس
ــه ها و... نسبت به  پژوهش های کاربردی قابل اجرا در مدرس
شناسایی و دعوت سخنران برای حضور در شورای معلمان 
ــه ی خود اقدام می کند. برخی از مدیران، حتی ضمن  مدرس
قرار و مداری که با سخنران مدعو خود می گذارند، برای یک 
سال تحصیلی برنامه ریزی می کنند و بدین ترتیب یک سلسله 
ــه ی شورای مهر تا شورای اردیبهشت سال  مطالب، از جلس

بعد، در قالب 8 یا 16 جلسه توسط سخنران ارائه می شود.
ــدام، در برخی از  ــن اق ــته، اگرچه ای ــال های گذش در س
ــرانه مورد توجه قرار گرفته، ولی  مدرسه های دخترانه و پس
ــه از این هم  ــت. البت ــه های دخترانه اس باز برتری با مدرس
ــه های پسرانه،  ــیاری از مدرس ــخن نمی گوییم که در بس س
اساساً شورایی تشکیل نمی شود که از طریق آن آموزشی هم 
ــه های  صورت پذیرد. با این همه، منکر وجود برخی مدرس
پسرانه با کیفیت هم نمی توان شد که واقعاً در همه ی موارد از 

جمله ی آموزش های حین خدمت معلمان خود، سرآمدند.
ــه و اتفاقاتی که در آن ها  ــوراي معلمان مدرس آیا واقعاً ش
ــد آموزش و  ــئوالن ارش رخ می دهد، تاکنون مورد توجه مس
ــت؟ در این زمینه، چرا مدرسه های  پرورش قرار نگرفته اس
ــه ها، در کالس  ــرانه را رها کرده ایم؟ معلمان این مدرس پس

آموزش و پرورش مونث
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ــی کمتر  ــت های گروه آموزش ضمن خدمت و نشس
شرکت می کنند، در جشنواره های الگوهای تدریس 
هم که به نوعی یادگیری درون سازمانی است، کمتر 
ــه هم که آموزشی به آن ها  حضور دارند و در مدرس
ــش و مهارت های خود را  ــم، پس آن ها دان نمی دهی
کجا به روز می کنند؟ و چه کسی در این زمینه مسئول 

است؟
        

ــم، به راحتی می توان  ــه فرازی را که ذکر کردی س
ــری از آموزش و  ــترش داد و واقعیت های دیگ گس
ــه در آن ها برتری  ــورمان را بیان کرد ک پرورش کش
ــد و یا  ــا حضور ندارن ــت و آقایان ی ــا خانم هاس ب

حضورشان کم رنگ است؛ مانند:
ــال مقاله برای  ـ تکاپوی خانم معلم ها برای ارس
مطبوعات ازجمله مجالت رشد با تعداد فراوان )در 
ــردبیر مجله ی رشد آموزش  پنج سال گذشته که س
ابتدایی بوده ام، در مقابل هر ده مقاله ای که از معلمان 
ــختی یک مقاله  ــاید به س خانم دریافت کرده ایم، ش
ــال  ــت س ــد. هم چنین در هش از آن آقایان بوده باش
ــردبیری رشد مدیریت  ــته که عضو شورای س گذش
مدرسه بوده ام، مقاالت دریافتی از مدیران و معاونان 
ــتر از مدرسه های پسرانه  مدارس دخترانه خیلی بیش

بوده است(.
ــب امتیاز در  ــم معلم ها برای کس ــت خان ـ جدی
ــغلی فرهنگیان، طرح معلم  حوزه ی طرح ارتقای ش
ــتن این مقوله ها  ــه و... و تقریباً کم اهمیت دانس نمون

از سوی آقایان.
ــاخص های  ــج موفقیت آمیز در ش ــب نتای ـ کس
ــی از سوی معلمان خانم در قیاس با معلمان  آموزش
ــال  ــمی آموزش و پرورش در س آقا. طبق آمار رس
ــی در همه ی  ــی پایه های تحصیل ــته، در تمام گذش
شهرها و استان های کشور، درصد قبولی دانش آموزان 
ــر بیشتر بوده است. آیا در  دختر از دانش آموزان پس
ــب درصد قبولی باال توسط دانش آموزان دختر،  کس
معلمان آن ها هیچ نقشی ندارند؟ و چرا الاقل محض 
ــران از دختران جلو  ــتان، پس نمونه، حتی در یک اس

نیفتاده اند؟
ــت دامنه ی مثال ها را جمع کنیم و  خوب، بهتر اس
ــش های خود بپردازیم. گفتم »پرسش«،  به طرح پرس
ــتی بیش نیست و قصد  ــته، یادداش چرا که این نوش

ــدارد راه حل یا چاره ی کار ارائه دهد و صرفاً به  ن
دنبال آن است که طرح مسئله کند و پژوهشگران 
و مسئوالن آموزش و پرورش را به اندیشه در این 

مورد وادارد:
ــت آموزش و  ــدل بهبود کیفی ــا در م  مرده
ــد؟ چرا  ــا قرار دارن ــورمان در کج ــرورش کش پ
ــد؟ علت غیبت آن ها چه دالیلی دارد؟ آیا  غایب ان
ــایل و مشکالت دیگری دارند؟ آیا آن ها  آن ها مس
آن قدر در مسایل مالی و حل مشکالت اقتصادی 
ــرای پرداختن به  ــده اند که دیگر ب ــود غرق ش خ
کیفیت گرایی و به روز کردن دانش و مهارت خود، 

دغدغه  ای ندارند؟
ــئوالن آموزش و پرورش وضعیت   چرا مس
ــم آقایان  ــد؟ »چون می دانی ــود را پذیرفته ان موج

نمی آیند، سالنی انتخاب کردیم که حداکثر ظرفیت اش، به تعداد دبیران زن منطقه باشد...« آیا 
این استدالل درستی است؟ چرا مردها را رها کرده ایم؟ آیا آموزش و پرورش ما، آموزش و 
پرورش مؤنث ها است؟ آیا برای مدیران ارشد و میانی ما افتخار است که صرفاً بر مؤنث ها 

مدیریت کنند؟
 در این مورد، آیا تاکنون حرف معلمان مرد را شنیده ایم؟ می دانیم آن ها چه می گویند؟ 
ــی فعلی، آن ها را برانگیخته نمی کند، چرا سراغ ابزارهای  ــویقی و انگیزش اگر امتیازهای تش

دیگر نمی رویم؟
ــت که همواره باید از آموزش و پرورش نسبتاً کم  ــران دانش آموز ما چیس  تقصیر پس
ــد آموزشی  ــند؟ آیا آن ها نمی توانند و نباید به اندازه ی دختران، از رش کیفیتی برخوردار باش
برخوردار باشند؟ آیا شهد شیرین روش های نوین تدریس را که از جشنواره ها و کالس های 

حین خدمت می گیریم، نمی توانیم در کام دانش آموزان پسران ما فرو بریزیم؟
ــد، به اندازه ای جدی باشد که هم از سوی معلمان  ــش هایی که طرح ش فکر می کنم پرس
ــوی مسئوالن آموزش و پرورش، کسانی پیدا شوند که به آن ها پاسخ دهند.  مرد و هم از س

ــخ دهی انصاف  ــش می کنم موقع پاس فقط خواه
ــته باشید و در نظر بگیرید که همه دارای حق  داش
هستند؛ هم دانش آموزان پسر، هم خانواده هایشان، 

هم مسئوالن آموزش و پرورش و هم شما.

پینوشت
ــپس  ــوژه به ذهنم و س ــه از ابتدای خطور این س ــی ک نگران
ــت نوشتن  نگارش آن مرا دربرگرفت، این بود که ممکن اس
ــه های  ــت به مذاق برخی فرهنگیان مرد و مدرس این یادداش
پسرانه که کیفیت گرا، فعال، به روز و نوآور هستند، خوش نیاید. 
این پانوشت را از آن جهت گشودم که بگویم حساب این قبیل 
ــت، ولی باید قبول کنید که  مدارس و آقایان از دیگران جداس
در اقلیت هستید و جزو استثناها به شمار می آیید و باید بگردید 

37و ببینید که چرا شما این گونه نیستید.
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نخستین بار نام استاد محمدپروین گنابادي را در برنامه ي درسي 
ــراي عالي تهران در زیر درس ادبیات  ــال اول دانشس هفتگي س
فارسي دیدم )مهر 1336(. اما پیش از حضور استاد، برنامه تغییر 
ــه در خدمت استاد دکتر سلیم نیساري بودیم  کرد و چند جلس
ــادروان دکتر احمد ناظرزاده کرماني تدریس در  تا سرانجام ش
کالس  را برعهده گرفتند. درست 50 سال از آن زمان گذشت تا 
در 9 دي ماه 1386 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ایران مراسم 
بزرگداشت استاد برگزار شد و آن جا بود که با سخنراني استاد دکتر 
ــاهده ي آثار فراوان و ماندني   مهدي محقق و دیگر بزرگان و مش

گنابادي به مقام شامخ آن فرهیخته ي زمان بیش از پیش پي بردم.
محمدپروین گنابادي محقق، مترجم و معلم فرزانه ي ادبیات 
فارسي بود که از آموزگاري دبستان احمدیه ي مشهد تا استادي 
ــق و آگاهي تدریس کرد. او در کاَخک  ــگاه تهران با عش دانش
ــتایي در 24  در خانواده ي علم و دین به دنیا آمد. کاخک، روس
کیلومتري گناباد بود که در زلزله ي سال 1347 خراسان به کلي 
ــتا، در روزگار کودکي استاد، »در هر  ــد. در این روس ویران ش
گذري مکتب خانه اي وجود داشت و همه ي مردم آن یک دیگر 
را مال مي خواندندـ  زیرا همه مکتب خانه دیده بودند!«. پدرش 
عباس، ملقب به شمس الذاکرین و جدش مالامیر بود. خاندانش 
ــاه عباس شهرتي  از فرزندان مالامیر توني بودند که در زمان ش
داشت. برادر همین مالامیر مدرسه ي فاضل خان مشهد را ساخته 

است.
گنابادي مقدمات آموزش را در مکتب  روستا و علوم دیني را 
نزد پدر آموخت. سپس یک سال در مدرسه ي حبیبیه ي فردوس 
ــال در مدرسه ي قدیم قائن تحصیل کرد. در 15سالگي  و یک س
ــهد رفت و در مدرسه ي فاضل خان حجره اي گرفت و به  به مش
تحصیل ادامه داد. چند سال بعد به خدمت مرحوم ادیب نیشابوري 
اول در مدرسه ي نواب رفت و در ردیف شاگردان خصوصي آن 
ــه ي زمان قرار گرفت و به آموختن »متن هایي که در مواقع  یگان
ــون: مقامات بدیع الزمان همداني  و  مختلف درس مي داد هم چ
ــبع و گاهي هم عروض که خود  مقامات حریري و معلقات س
آن مرحوم تألیف کرده بود؛ و برخي از هفته ها هم منظومه ي حاج 
ــت که کتاب اخیر را  مالهادي1« پرداخت. اگرچه »تردیدي نیس
مرحوم حاج فاضل و آقابزرگ حکیم بهتر درس مي دادند که از 
استادان به نام در رشته  ي فلسفه و حکمت قدیم بودند2« گنابادي 

ناگزیر براي این رشته اغلب به نزد آنان مي رفت.
ــالگي با  ــوم گنابادي خدمت و کار خود را در بیست س مرح
ــهد آغاز کرد و پس  ــه ي دولتي احمدیه ي مش آموزگاري مدرس
ــال، به مدت 15سال، در دبیرستان هاي مشهد، پسرانه و  از 4 س
ــي درس داد و در 1317 در اداره ي تحقیق  دخترانه، ملي و دولت
ــي فني مدارس مشهد مشغول به کار شد. در  و اوقات و بازرس
سال 1332 ریاست دانش سراي دختران مشهد را برعهده گرفت 
تا آن که از سوي مردم سبزوار به نمایندگي مجلس شوراي ملي 
برگزیده شد و به تهران رفت. پس از خاتمه ي دوره ي نمایندگي 
دوباره به وزارت فرهنگ بازگشت و در همان تهران به تدریس در 
دبیرستان هاي البرز و ناصرخسرو و... و ویرایش کتاب هاي درسي 

مشغول گشت. 
در سال 1328 به کار در لغت نامه ي دهخدا پرداخت و با افرادي 
ــیاقي و دکتر غالمحسین  چون دکتر محمد معین، دکتر دبیر س
ــا پرداخت. »باري،  ــد و به فیش کردن واژه ه صدیقي همکار ش

)1357� 1282 ش(
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ــال 1328 به همکاري در لغت نامه پذیرفته شدم و به  از اوایل س
علت این که طرز فیش کردن من مورد توجه شادروان دهخدا قرار 
ــت عالوه بر فیش کردن 8 حرف منتهي االرب که در ظرف  گرف
چند ماه، پایان گرفت ]عالمه دهخدا[ گفتند: فالني مي داني که ما 
هنوز بسیاري از متون معتبر نظم و نثر را فیش نکرده ایم؛ زیرا خودم 
دیگر قادر به انجام دادن چنین کارهایي نیستم... و تو باید پیش از 

هر کار به فیش کردن این متن ها بپردازي. بنده هم پذیرفتم«.3
استاد گنابادي در همان با سال هایي که در لغت نامه ي دهخدا 
با آقایان دکتر شهیدي، منزوي، انوار، یوسفي و دیگران همکاري 
مي کرد. در اداره ي کل نگارش وزارت فرهنگ هم به کار ویرایش 
ــغول بود. و در همین دوران بود که مقاالتي علمي  کتاب ها مش
ــخن، یغما، راهنماي کتاب، و دانش  و تحقیقي را در مجالت س

مي نوشت«.
ــتاد در نوشتن سبب شد که دکتر علي اکبر  دقت و صحت اس
سیاسي رئیس دانشگاه تهران، و دکتر پرویز ناتل خانلري رئیس 
انتشارات دانشگاه از ایشان دعوت کردند که به تصحیح عبارات 
کتاب هاي دانشکده هاي پزشکي، فني و علوم بپردازد و گنابادي 

این کار بزرگ را طي 12 سال انجام داد.
ــگاه تهران، دانشکده ي  ــکده ي ادبیات دانش تدریس در دانش
زبان هاي خارجه و مدرسه ي عالي آمار یکي دیگر از فعالیت هاي 
استاد بود. »از موقعي که جناب آقاي خانلري به منظور آماده ساختن 
کادر مجرب و دانایي به تأسیس پژوهشکده  همت گماشته اند تا 
گروهي از لیسانسیه هاي ادبي با شیوه ي علمي تحقیق آشنا شوند، 
حقیر نیز در این دانشکده تدریس مي کردم اما از بَخِت بد، به علت 
بیماري، دیگر نتوانستم به کاري که بیش از حد به آن دل بسته بودم 

ادامه دهم. این آخرین کار معلمي من بود«.4
ــئول، مترجمي  ــتاد محمد پروین گنابادي معلمي مس اس
ــنده اي آگاه و برانگیزاننده بود. مي گوید: »در  دقیق و نویس
ــتان تدریس مي کردم به  ــال 1312 که نگارنده در دبیرس س
ــاگردان  ــت آوري پي بردم و آن این بود که ش نکته ي وحش
به جز کتب درسي هیچ کتاب دیگري مطالعه نمي کردند و 
ــتند. پس از کوشش هاي فراوان  بلکه از خواندن نفرت داش
با همکاري اولیاي دبیرستان شاهرضاي مشهد کتابخانه اي 
مخصوص براي شاگردان تشکیل دادم؛ ولي مشکل بزرگي 
ــه پیش آمد کمیابي کتاب هاي مخصوص جوانان به زبان  ک
فارسي بود. از این رو با رنج فراوان معدودي از کتب را که 
ــبک نگارش و موضوع براي جوانان سودمند و  از لحاظ س
ــاب کردم و اداره ي کتابخانه را  ــور فهم آنان بود انتخ در خ
ــاگردان سپردم و در همان سال راهنماي مطالعه  به خود ش
ــه عالقه به کتاب خواندن  ــت ک فراهم آوردم. دیري نگذش
ــدي همان کتابخانه را در  ــد. پس از چن در جوانان زنده ش

دانش سراي دختران مشهد نیز تأسیس کردم«.
كارنامه ی استاد

ــروع  ــال هاي ش ــتاد محمدپروین گنابادي از همان س اس
ــق و تألیف و  ــر لحظه اي از تحقی ــه تدریس تا پایان عم ب
ــتن غافل نبود. نخستین تألیف او کتاب هاي  ترجمه و نوش
شرح  حال فردوس��ي و هفت خوان رستم با تفسیر لغات 
ــال 1309 بود ـ این کتاب  ــاگردان دبیرستان در س براي ش
ــر شد. شیوه ي نگارش و فّن مناظره را  دوبار چاپ و منتش
ــکیل دسته ي مناظره  براي راهنمایي معلمان در تعلیم و تش

تألیف کرد. مقدمه ابن خل��دون را ترجمه و تاریخ بلعمي 
ــر کرد. نیز اندیش��ه ها را در دو جلد و  را تصحیح و منتش
ــت. در میان این آثار،  پ��رورش اراده را براي جوانان نوش
ــتفاده اند، مقدمه ي  ــمند و قابل اس اگرچه همه، آثاري ارزش
ابن خلدون جایگاه ویژه اي دارد و اعتبار خاصي براي استاد 
ــوادر آثار در  ــم آورد. چه، مقدمه، یکي از ن ــادي فراه گناب
تولیدات فکري جهان اسالم در قرون میانه به شمار مي رود 
ــي و علم االجتماع و  ــوري آن، انسان شناس ــوع  مح و موض
چگونگي تحوالت اجتماعي در طي قرون و نسل هاست و 

تا این زمان هم چنان از اعتبار علمي برخوردار است.
مقاالت علمي استاد در زمینه  ي تاریخ ادبیات، دستور زبان 
ــدان، بازي هاي محلي ایران،  ــي، زندگي نامه ي دانش من فارس
ــعر و موسیقي، نکته هاي ادبي و ذوقي،  رسم خط فارسي، ش
فرهنگ مردم، نقد کتاب، خاطرات فرهنگي و ترجمه ها بالغ 

بر 174 اثر است.
استاد گنابادي ذوق شعري هم داشت. ابتدا »فاني« تخلص 
مي کرد تا آن که به توصیه ي استادش ادیب نیشابوري، پروین 
ــد: »تخلصي که بنده انتخاب کرده بودم »فاني« بود.  را برگزی
آن مرحوم از این تخلص خوشش نیامد و گفت چه تخلص 
ــر چیه آقا؟ گفتم چه انتخاب کنم! گفت:  مزخرفي! این دیگ
ــم خوبي انتخاب کن. من هم  برو برهان قاطع را بردار و اس
ــم  ــم هایي که پیدا کرده بودم اس همین کار را کردم و بین اس
ــتاره هایي مانند »پروین« و »سها« بود. او پروین را پسندید  س
و گفت همین خیلي خوب است. البته آن وقت ها پروین اسم 
ــد. بعدها هم که  زن نبود. بعدها نام پروین اعتصامي پیدا ش
براي مجله ي سخن مقاالتي مي نوشتم، دکتر خانلري گفت: 
ــند که این پروین خانم کیست و ایشان اسم و  اغلب مي پرس
ــدم »محمد پروین« تا معلوم  تخلص بنده را یکي کردند و ش

شود زن نیستم«5

نمونه ي شعر استاد
شكايت

افالك و  چ��رخ  از  شاکي اند  گروهي 
دگ��رگ��ون ب��خ��ت  از  دی��گ��ر  گ���روه 
طبیعت از  ش��ک��ای��ت  ق��وم��ي  ک��ن��د 
دون ف��اس��ِد  محیِط  از  ق���وم  دگ���ر 
جهل از  دان���د  خ��ود  بدبختي  یکي 
اف��زون علْم  از  هست  که  گوید  یکي 
دارد ش��ک��وه  ب��ي ن��ظ��ام��ي  از  ی��ک��ي 
قانون و  نظم  از  کند  اف��غ��ان  یکي 
گوید ب��ي پ��رده  ه��ی��چ ک��س  ن��دی��دم 
بیرون نیست  وج���ودم  از  نقصان  ک��ه 
ت��وان��ا ب����ازوي  نیست  گ��ر  را  ت��و 
گ��ردون؟ چ��رخ  از  دگ��ر  مي خواهي  چه 
شیرین و  تلخ  سرنوشت  دان  خ��ود  ز 
وارون تخت  و  چ��رخ  به  تهمت  َمنه 
بین خویشتن  در  ب��د  و  نیک  اس��اس 
هامون و  دش��ت  و  ب��اغ  ز  را  آن  مجوي 

زیرنویس
139، 2، 3، 4 و 5 از خودنوشت استاد
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قدرت اهلل نيک بخت

 ذوق نظر، جهاني تازه تر
 گردآورنده: سيدحسين 

رضوي
 ناشر: انتشارات تيک، یزد، 

1388 ]6261770ـ0351[
همان طور که از اسم کتاب برمي آید،  
این کتاب حاصل »ذوق نظر« نویسنده 
ــش از 1500 جمله و  در گردآوري بی
شعر آموزنده از چهره هاي برجسته و 
ــاهیر جهان، در زمینه هاي مختلف  مش
است. کتابي است مفید براي خواندن، 
براي هدیه دادن، براي تفّرج در سخن 

و قدم زدن در گلزار سخن.
ــوزش و  ــه از بخش »آم ــه جمل س

آموختن« را نقل مي کنیم:
ــر دانش آموزي قادر به یادگیري  ـ ه
است، منتهي نه در همان روز و به همان 

روش )جورج ایوانز(
ــوي ـ  ـ به آموختن چون فروتن ش
سخن هاي دانندگان بشنوي )فردوسي(

ــنه اند که سیري ناپذیرند:  ـ دو گرس
جوینده ي دانش و جست وجوگر دنیا 

)حضرت علي)ع(

 پيمایش  ]نشریه ي علميـ  
پژوهشي[

 ناشر: سازمان 
آموزش وپرورش خراسان 

رضوي
ــماره 3 و 4 ]ویژه نامه ي مقاالت  ش
ــم  ــوان معل ــن فراخ ــن و دهمی نهمی

پژوهنده[، 1388
این نشریه از سوي شوراي تحقیقات 
ــان  خراس آموزش وپرورش  ــازمان  س
رضوي انتشار مي یابد و دو شماره ي 3 
و 4 آن به ترتیب شامل 18 و 28مقاله در 
زمینه هاي متنوع آموزشي است. پاره اي 

از عناوین مقاالت را مي آوریم:
ــب دانش آموزان  ــي ترغی ـ چگونگ
ــري درس زبان )فاطمه کفاش  به یادگی
طرفه(. راهکار عملي کنترل بیش فعالي 
در کالس )راضیه ُرخي( بازتاب هنر در 
کنترل ناهنجاري هاي اجتماعي )نسرین 
ــاختن  رحیم خان کریمي( عالقه مند س
دانش آموزان به درس دیني )رامش فرزان( 
ــره وري هنرجویان  چگونه مي توانم به
خیاطي را افزایش دهم )مرضیه نظرنژاد(

 بوستان بابک ]گزیده ي 
اشعار شاعران شهر بابک[

 به كوشش: اسداهلل بوستاني
 ناشر: انتشارات ولي، كرمان، 

1387
ــهر بابک، در شمال غربي استان  ش
ــود را  ــده و نام خ ــع ش ــان واق کرم
ــادگار دارد.  ــکان به ی ــیر باب از اردش
ــش  ــر که به کوش ــه ي حاض مجموع
ــهر  یکي از معلمان خوش ذوق این ش
ــامل معرفي 69 شاعر  فراهم آمده ش
معاصر شهر بابک و نمونه اي از اشعار 
ــت. ترتیب کتاب براساس نام  آن هاس
ــت که خود به دو  ــاعر اس الفبایي ش
ــاعران در  ــاعران زنده و ش بخش، ش
ــته )17 نفر( تقسیم شده است.  گذش
ــد مورد به  ــعرها به جز چن همه ي ش
ــده است. دو  ــبک قدما سروده ش س
شعر از این کتاب را در همین شماره 

مي خوانید.

 فقط براي كساني كه عشق 
را بلدند

 سروده: افسر فاضلي شهر 
بابکي

 ناشر: انتشارات فرهنگ گستر 
]1ـ88812230[، تهران، 1388

ــر 120  ــه ي حاضر، بالغ ب مجموع
ــم )و بعضًا  ــعر در اوزان قدی قطعه ش
نیمایي( و عمدتاً در حال و هواي دفاع 
ــاده و عاطفي است.  مقدس با زباني س
ــراینده ي مجموعه ، با  خانم فاضلي، س
زبان مادرانه و مشفقانه اش، به خوبي از 

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ك 



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

عهده ي بیان احساس خود در این زمینه 
برآمده است.

 از آقاي سیدمصطفي پورحسیني 
ــوق را در  ــهر بابکي که دو کتاب ف ش

اختیار مجله قرار دادند تشکر مي کنیم.

 گنجينه )3 جلد(ـ  
آموزش وپرورش كرمان در 

آیينه ي تاریخ
 مؤلفان: فاطمه روح االميني، 

شهناز نادري، عزیزاهلل صفا
 ناشر: سازمان 

آموزش وپرورش كرمان 
)پژوهشکده ي تعليم وتربيت(، 

1384 ]2238891ـ0341[
استان کرمان یکي از استان هاي کهن 
ایران با فرهنگ غني و چهره هاي ممتازي 
ــر ایران، هم در دوره ي  در تاریخ معاص
ــالب  ــم در دوره ي انق ــروطه و ه مش
اسالمي است: از نظر آموزش وپرورش 
و داشتن چهره هاي برجسته ي فرهنگي، 
ــز کرمان  ــتادان، نی یعني معلمان و اس

منطقه اي برجسته است.
مجموعه ي حاضر که شامل 3 مجلد 
ــناد و تاریخچه و گزارش(  )2 جلد اس
ــه و یک جلد  ــدود 1200 صفح در ح
ــي  عکس از چهره ها و فضاهاي آموزش
یک قرن اخیر آموزش وپرورش استان( 
است، در واقع مقدمه ي تشکیل موزه ي 
آگیراست که به همت خانم روح االمیني 
ــاالً در نوع خود، در  فراهم آمده و احتم
آموزش وپرورش ایران بي نظیر است، لذا 
مي تواند الگوي مناسبي براي پژوهشگران 
تاریخ آموزش وپرورش استان ها در دیگر 
نقاط ایران باشد. مقدمه 20صفحه اي دکتر 
محمدابراهیم باستاني پاریزي که خود در 

ــهمي  آموزش وپرورش جدید کرمان س
دارد از امتیازات این مجموعه است.

 فلسفه ی معاصر ایران
نویسنده: دكتر رضا داوری 

اردكانی
ناشر: نشر ساقی ]88809748[ 

تهران، چاپ دوم، 1388
دکتر داوری از استادان برجسته ی 
ــفه در دوران ماست که آثارش  فلس
معموالً مورد توجه و عالقه موافقان 
ــن آن که نثر  ــت. ضم و مخالفان اس
ــتار  ــلیس او در نوش روان و بیان س
ــت.  ــه ی آثارش افزوده اس ــر جاذب ب
ــران از جمله  ای ــر  ــفه ی معاص فلس
ــت که مخاطبان عام  کتاب های اوس
ــنایی اجمالی هم با فلسفه  نیز اگر آش
ــند  ــته باش ــد داش ــرات جدی و تفک
ــد آن را به راحتی بخوانند و  می توانن
در وادی اندیشه گام بردارند.عبارتی 
ــت جلد کتاب  از مؤلف را که در پش
ــت نقل می کنیم: کسانی که  آمده اس
ــفه  می گویند وقت نداریم که به فلس
ــای واجب تر از آن  بپردازیم و کاره
ــت با تفکر  ــم نمی دانند که وق داری
ــود و به دست می آید. قوم  پیدا می ش
ــفه  و مردمی که وقت ندارند به فلس
بپردازند شاید برای هیچ کاری وقت 

پیدا نکنند.

حافظ حافظه ی ماست
نویسنده: بهاء الدین 

خرمشاهی
ناشر: قطره ]3 ـ 88973351[. 

تهران، چاپ چهارم، 1387

ــن اثر از  ــاب، گویا آخری ــن کت ای
میان دوازده اثر بهاء الدین خرمشاهی 
ــی و دارای  ــه ی حافظه پژوه در زمین
ــتقل و در عین  ــارده مقاله ي مس چه
ــت. عناوین  ــته اس حال به هم پیوس
ــت از:  پاره ای از مقاالت عبارت اس
ــوم قرآنی، قرآن کریم و  حافظ و عل
دیوان حافظ، حافظ حافظه ی ماست، 
ــیعه بوده  ــا حافظ ش ــز حافظ، آی طن
ــفه در شعر  ــت؟ حکمت و فلس اس

حافظ، فال حافظ.
در مقاله ی حافظ حافظه ی ماست، 
ــن تعبیر و  ــرح ای ــه ش ــاهی ب خرمش
برداشت یونگی ]یونگ: روان شناس و 
کاروان کاو سوئیسی[ پرداخته است که 
ــظ در فرهنگ ما، و فرهنگ ما در  حاف
حافظ چگونه به صورت پیش زمینه ای 
تاریخی و فرهنگی و حتی فرا تاریخی 
و اسطوره ای نقش کانونی دارد. از این 
دیدگاه، این مقاله در نوع خود بدیع و 

خواندنی است. 
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ــیمي بودم. قبل از آن که اصالً انجمن به صورت فعلي  ــال ها در اصفهان رئیس انجمن ش من س
تشکیل شود انجمن ما براي دبیران مطالبي را تهیه مي کرد که آن ها را تکثیر و براي دبیران ارسال 
مي کردیم؛ محل یا مکان خاصي هم نداشتیم و کارها را در خانه یا مدرسه انجام مي دادیم. یک بار به 
رئیس فرهنگ وقت گفتم: آقا! »ما نیاز به ساختماني داریم که بتوانیم در آن به پژوهش و تحقیقات 
و مطالعات بپردازیم«. در واقع یک پژوهشگاه مي خواستیم که سالن، آزمایشگاه، کتابخانه و... داشته 
باشد. جواب داد: این چیزي که شما مي خواهید در حد مقدورات ما نیست؛ تازه اگر هم چنین مکاني 
داشته باشیم در درجه ي اول آن را به دبستان یا دبیرستان اختصاص مي دهیم. فهمیدم که چاره اي 
ـ را به همان شیوه ي تئوري تدریس کنیم و ادامه  ـ از جمله شیمي  نیست که ما درس هاي تجربي 

دهیم، که ادامه دادیم.
این وضع ما در قبل از انقالب بود. اما وقتي انقالب شد از تهران دستوري آمد که براي ریاست 
آموزش وپرورش استان، معلمان از میان خودشان یک نفر را انتخاب و معرفي کنند تا ابالغ او از تهران 
صادر شود. ما هم از فرهنگیان شهر دعوت کردیم و آقاي حسن نیل فروشان را، البته پس از معرفي و 
تبلیغ و رأي گیري از معلمان و همکاران، انتخاب کردیم و ایشان شد مدیرکل آموزش وپرورش استان. 
آقاي نیل فروشان که دبیر زیست شناسي و از دوستان خودمان بود و با نظر و رأي ما انتخاب شده بود 
و خواست قبلي ما را مي دانست، در همان ابتدا مدرسه اي را در اختیارمان گذاشت تا آن را براي همان 
فعالیت هایي که گفتم در نظر بگیریم. ما هم فوراً مدرسه را تصرف کردیم و تابلوي »مرکز تحقیقات 
معلمان اصفهان« را بر سردر آن زدیم. محلي بود در خیابان سیدعلي خان، نزدیک خیابان چهارباغ، 
شروع به کار کردیم و چند سالي آن جا بودیم. البته مدیران کل بعدي که آمدند، چند نفرشان با بودن 
چنین مرکزي موافق نبودند و بدشان نمي آمد که آن را منحل و به مدرسه تبدیل کنند ولي نتوانستند 
البته چند نفر از مدیران کل بعدي هم برعکس، همکاري هاي خوبي داشتند. به هر حال، بعداً ما را 
منتقل کردند به ساختمان دیگري در کوچه ي حسن آباد نزدیک چهارراه نقاشي. که در آن جا وضعیت 

بهتري داشتیم، مثالً کتابخانه اي با هشتاد هزار جلد کتاب در آن جا بود. 
با این حال، ما نیازمند ساختمان مناسب تري بودیم که خاص مرکز تحقیقات باشد؛ یعني کالس، 

آزمایشگاه، کتابخانه و دیگر امکانات به اندازه ي کافي داشته باشد.
این بود، تا این که روزي یکي از دوستان ما آمد و گفت که شخصي آمده است و مي خواهد یک 
واحد آموزشي براي آموزش وپرورش بسازد. در واقع یک شخص خیّري پیدا شده بود براي ساختن 

مدرسه. ایشان آقاي پورقدیري نام داشتند.
ما به فکر افتادیم که این کار خیر یا آن شخص خیّر، یعني آقاي پورقدیري، را به طرف ساختن 
ــز تحقیقات معلمان هدایت کنیم. این بود که رفتیم با او مذاکره کردیم و پیش نهاد کردیم که  مرک
هزینه ي ساخت مرکز تحقیقات را تقبل کند. ایشان آمد و محل کار ما را دید و متوجه اهمیت و 

جعفرشيخ االسالم55 سال تجربه!

خاطرات و جتربه ها

 در گفت وگویی كه با چند تن از دبیران انجمن های 
علمی  �    آموزشی اصفهان داشتیم و در شماره ی قبل خواندید، امكان درج سخنان  
آقای جعفر شیخ االسالم فراهم نبود. لذا متن آن گفت وگو را در این جا در بخش 
خاطرات و تجربه ها می آوریم. آقای شیخ االسالم با 55 سال تجربه در تدریس شیمی، 
مدیریت مدارس و انجام پژوهش های علمی و آزمایشگاهی در اصفهان سخنان 
بسیاری برای گفتن دارد كه گوشه ای از آن را می خوانید. كتاب خاطرات ایشان با نام 
»یاد باد آن روزگاران« را نیز در شماره ی قبل معرفی كردیم. 
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ــت که ما در آن جا کارهاي علمي،  ــد و دانس ضرورت کار ما ش
تجربي و پژوهشي انجام مي دهیم و قصدمان واقعاً خدمت به معلمان است. طرح و پیشنهاد ما را پسندید و حدود چهارصد میلیون تومان 
براي این کار اختصاص داد. به زودي دانستیم که عامل این بخشش مادر آقاي پورقدیري بوده است. خانم پورقدیري چون یکي از 
فرزندان خود را از دست داده بوده براي ترویح روح او در نظر داشت مدرسه اي به نامش بسازد. همان طور هم که مي دانید و حتماً دیده اید، 

نام مرحوم پورقدیري بر سردر ورودي مرکز تحقیقات معلمان اصفهان نوشته شده است. خداوند او را غریق رحمت خود کند.
البته در ساخت بنا مشکالتي به وجود آمد که باعث شد براي مدتي کار متوقف شود و به طور کلي با تأخیر زیاد به بهره برداري برسد. 
مشکل هم این بود که چون مي خواستند بنا را بر روي زمین موقوفه ي مرحوم عطاءالملک )دهش( بسازند، مشکل وقفي بودن زمین و این 
مسائل پیش آمد و کار معطل ماند. باالخره گویا موضوع را از امام خمیني)ره( استفسار کردند و امام موافقت کردند که ساختمان بر روي 
همین زمین ساخته شود. ولي به هر حال تأخیر هزینه را خیلي باال برد. ولي خوش بختانه آموزش وپرورش اصفهان خودش بودجه ي 
قابل توجهي روي آن گذاشت و باالخره ساختمان را تمام کرد که سرانجام در سال گذشته با حضور وزیر وقت آموزش وپرورشـ  
ـ افتتاح شد. ساختمان بسیار مجلل و مناسبي در  آقاي علي احمدي 

خیابان شمس آبادي. 
در این جا خوب است از شادروان دهش )عطاءالملک( یاد کنیم 
که ورثه ي او خانه اش را به آموزش وپرورش اهدا کردند و براي 
نخستین بار در ساختمان اصلي آن موزه ي آموزش پرورش استان 
اصفهان تشکیل شد که هنوز هم هست و در قسمتي از زمین آن 
هم همین مرکز تحقیقات را ساختند. عطا ءالملک کسي است که 
ــده بود و اولین کارخانه ي  در آلمان درس خوانده و مهندس ش
برق )توربین( را او در اصفهان به نام »کارخانه ي نور« تأسیس کرد 
و خالصه باقیات الصالحاتي از خودش به جا گذاشت که همان 

»نور« است، و چه چیزي بهتر از این!
ــیمي. شیمي علمي تجربي است با دو بال:  ــته ي خودمان ش و اما راجع به کار و رش
ــال هاي  ــیمي بدون آزمایش معنا ندارد. یادم مي آید در اوایل س آموزش و آزمایش. ش
خدمتم، روزي  آقاي معّزالدین مهدوي، مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان آمد به کالس 
ما. من مشغول آزمایش بودم. مهدوي خیلي خوشحال شد که من دارم همراه با آزمایش 
ــانس فیزیک دارم. و بعد گفت: بچه ها!  به بچه ها درس مي دهم. گفت: من خودم لیس
مي دانید چرا من فیزیک خواندم؟ بعد ادامه داد: وقتي ما محصل بودیم روزي یک نفر 
آمد سر کالس ما و در حالي که یک المپ در دست گرفته بود به المپ مي گفت: روشن 
شو! روشن مي شد. مي گفت خاموش شو! خاموش مي شد و... و ما حیرت کردیم! البته بعداً 
فهمیدم که او یک سر سیم المپ را که به باطري وصل مي شد در جیب خودش گذاشته بود. 
و سیم را هم در داخل لباسش رد کرده و با دست دیگرش از جیب خود کلید المپ را روشن و 
خاموش مي کرده است. امروز این یک چیز خیلي ساده است براي بچه هایي که این همه پیشرفت و ترقي 
را دیده اند ولي آن زمان خیلي عجیب به نظر مي رسید. مهدوي گفت همین مشاهده یا آزمایش باعث شد که من 

بروم و رشته ي فیزیک. بخوانم.
امروز من به دبیران و معلمان همکار خودم مي گویم که شما تا آن جا که مي توانید درس خود را با مشاهده و آزمایش توأم کنید، 

چه بسا تنها یک آزمایش باعث شود که یک دانش آموز را به سوي محقق شدن و پژوهشگر شدن سوق دهد.
من یک بار شنیدم که یکي از دبیران گفته بود، شبي که مي خواهم فرداي آن آزمایش کنم خوابم نمي برد. ظاهراً برایش 
کار سختي بوده است. من وقتي این را شنیدم، کتابي نوشتم به نام »آزمایش هاي آسان و ارزان«. آسان از نظر دبیر؛ یعني 
این که معلم بداند این آزمایش علمي است، ساده است، حتماً به جواب مي رسد. جالب است و از نظر انفجار و 

احتراق، مسمومیت بي خطر است.
ـ همیشه آموزش وپرورش مي گفت که آزمایش هاي  ـ در آن زمان  ارزان هم هست، از این جهت که 
شیمي هزینه بر است و ما بودجه براي آن نداریم. من قید کرده بودم که هزینه ي هر آزمایش از 
صفر تا 30 ریال است. اتفاقاً موقعي که مي خواستند در سال گذشته، همین مرکز تحقیقات را 
ـ هم آمده بود، بعد از صرف شام ایشان گفت:  ـ وزیر  افتتاح کنند و آقاي علي احمدي 
مي خواهم آزمایشگاه شیمي را ببینم، چون خودم چهار سال در آزمایشگاه شیمي 
کار کرده ام. رفتیم به آزمایشگاه. وقتي صحبت از آزمایش هاي آسان و ارزان من 
شد آقاي علي احمدي پرسید: آزمایش هاي صفر ریالي شما کدام است؟ 
گفتم: این آزمایش ! بعد یک دستم را گذاشتم روي میز فلزي و دست 
دیگرم را روي کتابي که روي میز بود، و گفتم این دست من بیشتر 
ــردي مي کند. چرا؟ و گفتم این آزمایش تأثیر جسم  احساس س
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عایق را در جلوگیري از انتقال گرما نشان مي دهد و هزینه اي هم 
ندارد. بعد هم چند نمونه ي دیگر از این آزمایش هاي صفر ریالي 

براي آقاي وزیر انجام دادم!
*

فعالً ما در مرکز تحقیقات در خدمت دبیران همکاران هستیم 
ــیمي به مسائل یا سؤاالت آن ها پاسخ  و من خودم در زمینه ي ش

مي دهم.
یکي از کارهاي ما در مرکز تحقیقات، انتشار مجله ي تخصصي 
شیمي به نام گهر است تا دبیراني که در شهرستان هاي دور هستند 
و دسترسي به مرکز تحقیقات ندارند بتوانند پاسخ سؤال هایشان 
را در این مجله پیدا کنند. این مجله ده سال است که دارد منتشر 
ــود. کامالً متنوع است و همه ي مطالب آن به علم شیمي  مي ش
مربوط مي شود، حتي اگر در مجله طنز و شعر و... باشد بي ربط 

با شیمي نیست.
بخش عمده اي از مجله را پرسش و پاسخ تشکیل مي دهد. ما 
همه ي سؤال هایي را که حضوري و یا با تلفن و نامه از ما مي پرسند 

و جواب مي دهیم، بعداً در مجله با جواب آن ها چاپ مي کنیم. 
قبالً با مجله ي رشد شیمي هم همکاري داشتیم ولي از موقعي 
که مجله ي گهر چاپ شد دیگر امکان همکاري با رشد شیمي 

ندارم چون وقت زیادي صرف مجله ي گهر مي شود. 
حاال اجازه بدهید براي تنوع یک شعر شیمیایي! برایتان بخوانم 
که در انتقاد به آموزش شیمي در وقتي است که آزمایش وجود 

نداشت.

شيمی  علم تجربی 
گذشت نمک  و  اسید  بحث  به  همه  کــارم 
گذشت بي کمک  همه  که  را  خــداي  شکر 
ــده اي  ــدی پ ــر  ه ســبــب  داده ام  تــوضــیــح 
گذشت شک  به  نمازم  همچو  تمام  ــا  ام
بــود انفعال  ــه  ن مخیّله  در  فعل  ــه  ن
بود ســؤال  ــر  زی همه  تجربه  و  تحقیق 
سیاه تخته ي  و  گــچ  ــه  ب مــن  نــیــاز  تنها 
بود خیال  ــدر  ان بِِشر  و  اِرلِ��ن  مــوضــوع 
فورمول ها که روي تخته نوشتم چه سود داشت؟
داشت؟ ــزود  راف تئوري  جنبه ي  که  ســودي 
روي  منگنات  و  مس  اکساالت  فرمول 
داشــت؟ وجــود  دنیا  به  ــواد  م همین  اصــاًل 
ــش مولیب��دات دیده اي ــم خوی هرگز به چش
ــیده اي؟ چش را  ــي  یک ــم  طع م��واد  از  ــا  ی
آمفوت��ر اکس��ید  ــش  آزمای ــودي  بنم
ــیده اي؟ ــه ت��رازو کش ــون ب ــيء تاکن ــک ش ی
ــار ــه اي و دو انبی��ق در کن ــه گوش ــي ب قرع
روزگار و  روز  آن  از  ــز  نی اس��توانه  ــک  ی
ــر از غبار ــو س��ه چ��ار لوله و پیپ��ت پ آن س
ــادگار ی ــه  ب ــده  مان ــه  تجرب ــراي  ب ــا  این ه
ــن دوره و زمان ــت در ای ــم تجربه  اس این رس
ــان؟! ــه فل��ش مي دهي نش گاز و رس��وب را ب
ــنج ــه ُولت س ــي ک ــره  یعن ويVدر درون دای
مــي تــوان؟ علم  توسعه ي  طریق  ــن  ای بــا 
است نــبــوده  ترقي  و  پیشرفت  راه  ــن  ای

است ـــوده  آزم او  کــه  بپرس  دیــگــري  از 
است  آزمایش  و  تجربه  ــراي  ب فرصتي  تا 
دست ز  ــي رود  م زمــان  که  فرصتي  ــاب  دری

منظور من این است که علم باید با عمل همراه باشد. باید به 
آزمایشگاه اهمیت داد. من هرچه در حال دانشمندان جدید تأمل 
کرده ام همه جا دیده ام که همه ي آن ها اهل عمل بوده اند نه این که 
فقط بنشینند و فکر بکنند. من حاال به آرزوي خودم رسیده ام که 
مي بینم مرکز تحقیقاتي داریم که تمام آزمایش هاي علمي درسي 

در آن انجام مي شود.
*

در ابتداي خدمتم به گلپایگان رفتم. لیسانس خود را از دانشسراي 
عالي تهران گرفته بودم. البته هم لیسانس دانشسراي عالي در علوم 
تربیتي و هم لیسانس علوم از دانشگاه تهران. لیسانس علوم تربیتي 
ــوم صالحیت و آمادگي الزم را  گرفتم تا اگر خواستم معلم بش
ــانس علوم را هم گرفتم که اگر خواستم بروم  داشته باشم. لیس

شرکت نفت بتوانم.
در سال آخر دانشگاه ما را به گردش علمي به آبادان بردند. در 
آبادان دیدم که همه باهم به انگلیسي حرف مي زدند. پلیس ها با لباس 
انگلیسي سر چهارراه ها مردم را هدایت مي کردند! آبادترین قسمت 
ــي ها بود ولي خانه هاي  ــهر که بوارده و بریم بود مال انگلیس ش
ــب را به کارگران ایراني داده بودند! روي در و دیوار  نامناس
ــن یعني بنزین پارس! ولي  ــته بودند BP و مي گفتند ای نوش
بعداً فهمیدم که منظور بریتیش پترولیوم است یعني شرکت 
ــت، راهنما ما را به  ــگاه نف نفت ایران و انگلیس. در پاالیش
اتاقي هدایت کرد. دیدم 10 لوله ي قطور و دو لوله ي باریک 
آن جاست که نفت از آن عبور مي کند. گفتند آن 10 لوله سهم 
ــهم ایران! از شعائر دیني هم که  ــت و دو لوله س انگلیس اس
خبري نبود... خالصه از رفتن به شرکت نفت منصرف شدم 
و آمدم آموزش وپرورش؛ با این که حقوق شرکت نفت بسیار 

بسیار بیشتر بود.
ــني دارد که اصاًل با خیلي از کارهاي دیگر  معلمي محاس
قابل مقایسه نیست. مثاًل آدم همیشه با بچه هاي کم سن و سال 
ــروکار دارد، از آن ها محبت مي بیند. حتي بعد از خدمت،  س
ــاگردان او که حاال بزرگ شده اند هرجا او را ببینند برایش  ش
احترام قائل اند. روزي در پارك نشسته بودم. مردي جلو آمد 
و با من سالم و علیک کرد و گفت: آقاي شیخ االسالم! شما 
ــؤالي کردید  ــه معلم من بودید. روزي از بچه ها س در مدرس
ــي نتوانست جواب بدهد. اما من جواب دادم و شما  که کس

چندبار به من گفتید: آفرین، آفرین، آفرین!
همان آفرین ها باعث شد من آن قدر به شوق بیایم که حاال 
پزشک شده ام. در مشاغل دیگر از این رویدادها و مناسبات 

انساني کمتر خبري هست. 
ــتان همکارم آقاي  ــت یاد کنم از دوس در پایان خوب اس
ــه هر دو از دبیران  ــر احمدیان و آقاي حاج باقري ک منوچه
ــن باید یاد  ــهر بودند. هم چنی ــیمي مدارس این ش خوب ش
ــتان  ــبق اس ــم از خدمات آقاي رحیم مدنیان مدیرکل اس کن
ــایاني به آموزش وپرورش کرد مخصوصاً در  که خدمات ش
ــان، موزه ي معلمان که قباًل  راه اندازي مرکز تحقیقات معلم
گفتم و موزه ي علوم؛ ایشان واقعاً مساعدت کردند و برایشان 

آرزوي موفقیت دارم.
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سال اول تدریسم بود؛ تازه از تربیت معلم فارغ التحصیل شده و در یکی از مدارس روستایی شهرستان شهریار مشغول به تدریس بودم. 
مانند خیلی از همکارانم بسیار شور و حال تدریس داشتم و عالقه مند به ایجاد ارتباط با دانش آموزان بودم. می خواستم تمام نکات خوانده شده 
در تربیت معلم را مو به مو اجرا کنم. یکی از راه های ایجاد ارتباط با دانش آموزان را شرکت در ورزش، مخصوصاً در فوتبال، آن ها و در ساعت 
ورزش می دیدم... از بازی فوتبال خوشم می آمد و خودم هم تا حدودی اهل فوتبال بودم. معموالً درس ورزش در آن زمان معلم جداگانه 

نداشت و می بایست هر معلمی خودش عهده دار درس ورزش هم باشد.
دو سه ماهی از سال گذشته بود. کفش هایی که در ابتدای سال خریده بودم طی این مدت کمی جا باز کرده و گشاد شده بود و به راحتی 
از پایم جدا می شد. من هم، چه در ساعت ورزش و غیرورزش، با همین کفش ها به مدرسه می رفتم. آن روز هم در ساعت ورزش، مانند 

همیشه، بچه ها را به دو تیم تقسیم کرده و خودم هم در یکی از تیم ها قرار گرفتم. بازی با دستور داور که یکی از بچه ها بود 
شروع شد. چند دقیقه ای بیش نگذشته بود که توپ جلو پایم قرار گرفت و من در موقعیت شوت نهایی قرار گرفتم 

و با قدرت به توپ ضربه زدم. توپ درون دروازه قرار گرفت و بچه های تیم من بسیار خوشحال شده 
و سریع به طرف من دویدند تا تشکر کنند، هم زمان با ضربه ی من به توپ متوجه شدم 

جسمی با سرعت از باال بر سر دانش آموزی فرو نشست و ناله ی او درآمد و خون 
از سرش سرازیر شد. اول فکر کردم کسی، سنگی یا جسمی را پرتاب کرده است. 

دنبال عامل واقعه می گشتم که ناگهان دانش آموزی را دیدم که لنگه کفشی را از 
میان شلوغی بچه ها به دست گرفته و می گوید: آقا این کفش به سر او برخورد 
کرده! گفتم کفش چه کسی بوده؟! یکی گفت: آقا کفش مردانه است. نگاهی 
به پای راستم کردم. تازه متوجه شدم که کفش در پایم نیست. فهمیدم آن 
جسم همان کفش گشاد شده ی خودم بوده است. خیلی خجالت کشیدم 
و کمی هم از عواقب کار ترسیدم ولی به خودم دلداری دادم؛ چون قصد 
خاصی نداشتم و اتفاقی ناخواسته بود. دانش آموز مضروب را به دفتر بردیم 
ــته و راهی خانه اش کردیم. فردای آن  و شکستگی سرش را مرهم گذاش
روز منتظر اعتراض والدین دانش آموز بودم، مخصوصاً وقتی پس از ورود 
به کالس متوجه غیبت او شدم خیلی جا خوردم. ترسیدم و گمان کردم 
موضوع را از طریق آموزش وپرورش پیگیری کرده اند. دو ساعت گذشت 
ــد. دلم شور می زد. زنگ تفریح  ولی از دانش آموز و اولیای او خبری نش
سوم را که زدند و وارد دفتر شدم مدیر مدرسه مرا به اتاق مالقات هدایت 
کرد. با اضطراب وارد اتاق شدم. ضمن این که خودم را برای عذرخواهی 

ــدم چشمم به پدر و  ــش آماده کرده بودم. وقتی وارد اتاق ش و طلب بخش
مادر دانش آموز افتاد. یک جعبه شیرینی و یک جعبه ی کادو شده روی میز 
مقابل بود. با دیدن شیرینی تا حدودی آرامش یافتم. هرسه به احترام من از 
جا بلند شده و پس از احوال پرسی و تعارفات و روبوسی من با دانش آموز، 
سر صحبت از طرف پدر آغاز شد و او ضمن اذعان به این که شما معلمین 
واقعاً قشر زحمتکش و کم توقع جامعه هستید و ما به هیچ وجه قادر به جبران 
زحمات شما نیستیم. گفت: از شما خواهش می کنم این کادوی ناقابل ما را 
بپذیرید. بسیار شرمنده شدم و آن ها پس از کمی گفت وگو با من و شنیدن 
ــی فرزندشان  ــرح ماجرای دیروز و نیز چگونگی اوضاع و احوال درس ش

خداحافظی کرده و از مدرسه خارج شدند.
دلم طاقت نیاورد. همان جا کادو را نزد دانش آموز گشودم. ناباورانه یک جفت 

کفش کتانی ورزشی را دیدم که همراه دست نوشته ای با عنوان تقدیم به معلم عزیزم 
درون آن جای گرفته بود.

همه چیز را از این کادو خواندم و این اولین درسی بود که من از دانش آموز و اولیای او آموختم. آموختم که من فقط برای یاددادن معلم 
نشده ام، بلکه برای یاد گرفتن نیز پا در این عرصه گذاشته ام. هم چنین یاد گرفتم که از هر کسی ولو بی سواد هم که باشد می توان چیزهای مثبت 

آموخت و درس گرفت.

بيژن درخشان

آموزگار آموزش وپرورش شهرستان شهریار
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تغییر
از مدیر شنید که فرم امتیازِ معلم نمونه تغییر کرده است. خیلی خوش حال 
شد. رو کرد به مدیر و معلم ها و با شادی گفت: »ُخدا رو شکر؛ من از اول 
به این فرم و شاخص های اون اعتراض داشتم. البته چندبار هم این مطلب 
را به مسئولین نوشتم. امیدوار بودم گوش شنوایی وجود داشته باشه، باالخره 
هم موفق شدم. حاال هم یقین دارم که با این فرم امتیازبندی جدید، حداقِل 
حداقل، معلم نمونه ی منطقه می شم! از شما هم کاران هم خواهش می کنم، 
اگر راجع به چیزی نظر و پیشنهادی دارین، حتماً بنویسین و برای مسئولین 
بفرستین، عاقبت یکی می خونه و کار نتیجه می ده، مثل پی گیری ای که من 

کردم و نتیجه داد.«
چند روز بعد، بخش نامه ی معلم نمونه به همراه فرمِ جدید آمد.

ــد؛  ــال قبل هم کمتر ش او فرم را با خوش حالی پُر کرد. امتیازش از س
فهمید با این امتیاز حتی به عنوان معلم نمونه ی مدرسه هم انتخاب 

خواهد شد.

تکرار
ــال به دانش آموزان کالس اول درس داد  سی س

ــرانجام بازنشسته شد. او پس از آن، هربار  تا س
ــه را در  ــه کلم ــت حرف بزند، س می خواس

جمالت خود تکرار می کرد: آب، نان، بابا...

اجازه
ــک رفت.  ــن وام به بان ــرای گرفت ب
ــس صحبت کنید.  ــد با ریی گفتند: بای
ــاگردان  نزد رییس رفت. او یکی از ش
ــود.  ــودش ب ــش خ ــال پی 10-15 س
ــدن معلم اش، تعجب کرد.  رئیس با دی
ــد و با او دست  با خوش حالی بلند ش
ــرد و در حالی که  ــی ک داد و احوال پرس
ــده بود گفت: »اَ...اَمرِ... ــابی هول ش حس

ــن... طرف ها؟!« ــب ای ــه... عج  تون؟ چ
هنوز معلم پاسخ اش را نداده بود که متصدی 

ــوش او گفت: آقای  ــید و َدم گ بانک سررس
رئیس یک نفر با شما کار داره و به سمِت مردی 

اشاره کرد.
رییس بانک رو به معلم کرد، انگشتش را باال بُرد 

و بریده بریده گفت: »آ...قا اجازه؟ یک نفر با ما کار داره... 
می تونیم بریم؟«

*دبیر. دهشیر یزد

کرارو ...مجيد درخشانی*
تغییر،ت

ك ن  ا  ت  س  ا  د 
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ــاهمرادي )اصفهان(، اعظم پهلوان )تبریز(، زهرا رضایي )درود(، فرامرز فرهادي )تهران(، بیک فرزانه )؟(،  ــیمین ش س
محمود احمدوند )مالیر(، علي صحبت لو )زنجان(، عادل ظفري نژاد )؟(، گل محمد سرگلزایي )زابل(، مریم زارعیان جهرمي 
ــهیلي و فرید بهرامي )خرم آباد(، سعیده اصالحي )تهران(، بیژن درخشان  ــابور(، ناصر نجم س )جهرم(، پرویز کیاني )نیش
)شهریار(، شیدا سلوکي )مشهد(، مهناز جعفري )تهران(، افسانه درویش یکرنگي )همدان(، سمیه سلیمان زاده )ارومیه(، فاطمه 
نذري )اصفهان(، زهرا حضرتي )اردبیل(، مریم لطفي )آزادشهر(، سیدرضا توالیي )؟(، فرهاد حسین پناهي )سنندج(، صغرا 
صادقي )گرمه(، میترا مصلحي جویباري )قائم شهر(، جلیل عزیزي )بیجار(، فرشته چوپاني )کرمانشاه(، عصمت یگانه دوست 
)دزفول(، رحیم یعقوبي )سروآباد(، سلمانه مقیمي )قروه(، علي اصغر عندلیب )شهریار(، محمد هادي کریمي )اراك(، حمزه 

بویري چراغ زاده )دزفول(، طاهره تحریري )همدان(، محمد احمدوند )مالیر(، سیده نجمه تقوي نسب )شیراز(

نامه ها و مقاالت رسیده
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ايالتي در آمريكا

پیری

دریا 

تفحص

یک کودک 

نامی پرسانه

ديار وارونه

از حروف یونانی

بلبيل مغشوش

کشوری در غرب 
آفریقا

بافنده

آسانی

نخ کامن

شوفر

هامن نرد است

رسیر

صفت پدران

قتلگاه امیرکبیر

رمايه

شهري نزيك به 

اردبيل

منسوب 

به ولر

رهر حزب فاشيست

اهل ری

گاو میش هیاملیا

پادشاه

جنس قوي

نامي دخرانه

يب رشم

گویندگان

تکرار حرفی

بيامرا ست

رتيل ابر

منطقه ای در 

دماوند

بیامری رسخ

مادر اسفندیار

زاهدان قدیم

راندن

هامن آخر است

تیراژ پایین

رسو کوهی

هدف
تن بدون روح

از خرگزاری ها

نویسنده

قصه های مجید 

صنم

نوعی شیرینی

از  اث���������ري 

ن���ارص خ��رسو


