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﹤﹛︀ ﹆﹞︣ ︨

ــاي ضمن خدمت»، نظري  ــراي آزمون هاي معلمان، و به اصطالح«آموزش ه ــد ب ــتفاده از محتوا و مطالب مجالت رش  اس
است كه موافقان و مخالفان خود را دارد. از يك سو از شما معلمان محترم مكرر نامه هايي آمده است كه خواسته ايد وزرات 
آموزش و پرورش مجالت را به اين سمت و سو هدايت كند، و از سوي ديگر كساني هم متذكر شده و هشدار داده اند كه:  كتاب   ـ    

به مثابه متن آموزشي   ـ كتاب است و مجله، مجله!؛ يعني اين كه اين دو حوزه و مقوله را با هم خلط نكنيد!
به هر حال، در سال جاري، بين مديريت«دفتر انتشارات كمك آموزشي» از يك سو و مديريت«مركز آموزش نيروي انساني، 
آمار و فناوري» تفاهمي حاصل شد مبني بر اين كه سه مجله ي رشد معلم، رشد مديريت و رشد آموزش ابتدايي، هر كدام 
تهيه ي محتوا براي يكي از آزمون هاي ضمن خدمت را به عهده بگيرند و آن را در شماره ي دي ماه   ـ همين شماره   ـ چاپ كنند؛ 

   از آن طرف هم«مركز آموزش نيروي انساني....» تشريفات برگزاري آزمون  را فراهم سازد.
در اين ميان، سهم مجله ي رشد معلم ، تهيه ي محتوا براي عنوان«روابط انساني در مدرسه» با سر فصل هاي پيشنهاد شده   بود. 
با اين مقدمات، ما دست به كار شديم و از چند استاد و كارشناس صاحب نظر خواستيم، مطالب موردنظر را براي ما تهيه كنند. 
جز آن كه تني چند، فرصت انجام كار را نداشتند و عذرخواهي كردند، ديگران قبول زحمت كردند و مطالب پيشنهادي را تهيه 
ــان محترم «مركز آموزش ...»جرح و تعديل هايي  كردند. در نهايت با همكاري كارشناس
در محتواي مطالب انجام داديم و در نهايت مجموعه را كامل كرديم و اكنون آن را به 
دست شما مي دهيم. و برايتان در آزمون پيش رو، آرزوي موفقيت داريم. ضمناً توجه 

شما را به چند نكته جلب مي كنيم:
*                                                          

1.كلمه يا اصطالح«روابط انساني»، در نگاه اول مفهومي از«روابط اخالقي، صميمانه، 
ــوم در حوزه ي تربيت  ــازد. اين مفه ــرافتمندانه» را به ذهن متبادر مي س محترمانه و ش
ــوش، پندواندرز، حرمت  ــه اي از رفتارهاي مطلوب، اخالق خ ــامل مجموع عمومي ش
ــود. اما اين صورت  ــادر، رعايت حقوق ديگران و.... مي ش ــادن به معلم و پدر و م نه
ــت و«بود» آن، چيز ديگري است. لذا بايد  ــاني اس ظاهر و به عبارتي«نمود» روابط انس
ــاني در مدرسه» به طور خاص،  ــاني» به طور كلي، و«روابط انس گفت، تبيين«روابط انس
كاري دشوار و دقيق و داراي ظرايف و دقايقي است كه پرداختن به آن نيازمند كاري 
ــان مركز آموزش نيروي انساني، چنين موضوعي را مهم  ــت. اين كه كارشناس ويژه اس
ــتايش  ــوان يكي از آزمون هاي خود اعالم كرده اند، قابل س ــخيص داده و آن را عن تش
است، اما دشواري نخست، تبيين موضوع است و اين كه روابط انساني را بر چه معيار 
ــيم: تربيت  ــازيم تا به نتيجه ي مطلوب برس ــتوار س و مبنايي و كدام نوع از تربيت اس
ــري)،و دشواري ديگر، تهيه و تأليف است.  ــاني(متعالي و فرابش طبيعي(غريزي)، تربيت اجتماعي(قراردادي) و يا تربيت انس
ــكوهي انتخاب كرديم، از اين لحاظ مي تواند مبنايي براي درك و تبيين روابط  ــين ش به هر حال،  مقاله اي كه از دكتر غالمحس

انساني در مدرسه باشد. 
2. محتواي آموزشي حاضر با توجه به سر فصل هاي آموزشي زير كه«مركز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري» در اختيار 

ما قرار داده ، تهيه شده است:
ـ مفهوم ، ضرورت و اهميت روابط انساني

ـ نظريه هاي روابط انساني و ويژگي هاي هريك از آن ها
ـ پيامدهاي عملي نظريه هاي روابط انساني در مدرسه

ـ ارتباطات انساني در سازمان هاي آموزشي
ـ عوامل مؤثر بر روابط انساني در مدرسه: عوامل بازدارنده و عوامل تقويت كننده

ـ شيوه  هاي برقراري ارتباط مؤثر با دانش آموزان، اوليا و...
ـ نقش معلم و مربي در توسعه ي روابط انساني

ضمنًا، كليه ي معلمان ،  مربيان ، مديران و  معاونان مدارس مي توانند دراين دوره شركت كنند.
ــفنديار معتمدي، ابراهيم اصالني و  ــعاري نژاد، اس ــكوهي، از آقايان دكتر علي اكبر ش ــتاد ش 3. با آرزوي طول عمر براي اس

احمدوزيري تبار كه در تهيه ي اين مجموعه ما را ياري دادند، سپاس گزاريم.
 سردبير

︀ب ︀﹡﹩در ︋  ﹥روا︋︳ ا﹡︧ در ﹝︨︡ر
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روز﹡ــ﹍ــ︀ر

تولد حضرت عيسي مسيح(ع)
ــت و پنجم  چهارم دي ماه با بيس
ــرت  ــد حض ــال روز تول دسامبر ، س
ــت و  ــر اس عيسي مســيح(ع) براب
ــس از آن(11 دي) ، برابر  يك هفته پ
ــال نو ميالدي  اول ژانويه و آغاز س
ــت. در ميان ما مسلمانان  (2011) اس
جايگاه پيامبران الهي ، به ويژه حضرت 
موسي و عيسي(ع) ، روشن تر از آن است كه به توضيح نياز داشته 
ــبت  درباره ي پيروان  ــد. با اين حال ، بيان اين نكته بدين مناس باش
ــت كه در قرآن مي خوانيم:«با  حضرت مسيح خالي از لطف نيس
محبت تر از همه كس به مؤمنان و مسلمانان ، آنان اند كه گويند ما 
 نصراني هستيم. اين بدين سبب است كه برخي از آنان كشيشان 
ــاياني هستند كه تكبر و گردن كشي نمي كنند. و چون  و پارس
آياتي را كه به رسول خدا فرستاده شده است ، بشنوند ، مي بيني 
كه اشــك از ديدگان آن ها جاري مي شود. زيرا حقانيت آن را 

شناخته اند»[مائده ، 83-82، ترجمه ي الهي قمشه اي]

والدت امام محمد باقر(ع)
ــال روز  صفر ، س ــوم  س
والدت اين امام همام است 
كه امسال با 18دي مطابقت 
يافته است. درباره ي امام باقر 
ــت ، گام  آن چه قابل ذكر اس
بلندي است كه ايشان در پي ريزي مكتب فقهي شيعه برداشتند 
كه سپس با فرزند آن حضرت ، امام جعفر صادق (ع)، ادامه يافت 
و  از اين رهگذر بود كه فقه جعفري و مذهب جعفري تولد يافت. 
ــال قبل از  ــال 57 ه.ق ، چهار س مي دانيم كه امام محمدباقر در س
عاشورا متولد شد. بنابراين ، حداقل دو دهه ي اول عمر ايشان ، يعني 
ايام جواني آن حضرت ، در تب و تاب پيامد هاي آن واقعه ي هولناك 
گذشته است. با وجود اين ،  امام راه علم را بر مقابله ي مستقيم با 
خلفاي جور ترجيح داد و مكتب فقهي خود را پايه گذاري كرد كه 
تا امروز هزاران دانشمند در آن پرورش يافته اند. اين روز را به شما 

دوست داران ائمه ي  هدي تبريك مي گوييم.

 قيام مردم قم 
ــي(ره) ،  ــد امام  خمين ــي كه فرزن ــال 1356  ، هنگام  س
ــكوكي درگذشت ،    حاج آقا مصطفي ،  در نجف به طرز مش
ــد.  ــاد كه به زودي به زلزله تبديل ش ــه اي در ايران افت ولول
ــردم ايران به  ــم پهلوي از خيزش م ــه آن بود كه رژي ولول
ــاد و مقاله ي اهانت آميزي  ــبت اين واقعه به تكاپو افت مناس

ــيدي  ــنده اي مجعول به نام رش ــاره ي امام به قلم نويس درب
ــركرد. اين مقاله خشم  مطلق ، در روزنامه ي اطالعات منتش
طالب مبارز قم را برانگيخت و آن ها را در روز19 دي، به 
ــخ داد و  اعتراض فراخواند. رژيم اعتراض را با گلوله پاس
ــيدند. از اين جا بود كه آن زلزله ي  ــهادت رس چند تن به ش
ــد و بيش از يك سال نكشيد كه طومار رژيم  بزرگ آغاز ش
ــران ، در هم  ــاهي در اي ــته ي پهلوي ،و  نيز رژيم پادش وابس

پيچيده شد.

 قتل ميرزا تقي خان اميركبير  
ــال وزارت يا صدارت كرد و به  ــه س ميرزا تقي خان ، تنها س
ــياري ديگر از وزيران و صدراعظم هاي  زودي به سرنوشت بس

تاريخ ايران گرفتار آمد.مى دانيم كه اورا 
ــى به حكم  در 20 دى ماه 1230 شمس
ناصرالدين شاه در حمام فين كاشان رگ 
زدند و به حياتش پايان دادند. تا شش ماه 
بعد هم كسي از اين واقعه خبردار نشد. 
حيات فكري اميركبير تا امروز ادامه دارد. 
چرا كه وجدان تاريخي مردم احساس 
مي كند ، او خدمت گزاري بي بديل بود و 
اگر مي ماند چه بسا ايران از ابتالئاتي كه 

بعدها به آن گرفتار آمد ، دور مي ماند؛ واهللا اعلم.

 والدت امام موسي كاظم(ع)
ــام كاظم ، در  ــه ام ــي بن جعفر(ع) ، معروف ب ــرت  موس حض
ــرانجام در  ــال زندگي ، س ــال 128 ه. ق تولد يافت و پس از55 س س
ــال183 ه.ق در زندان هارون الرشيد به شهادت رسيد و در شهر  س

بغداد(كاظمين) به خاك 
سپرده شد. امام كاظم 
روايت  ، مردي  ــه  ب بنا 
بسيار جسور و شجاع 
بود و صريحاً هارون 

را درباره ي خطاهايش مورد خطاب قرار مي داد. از اين رو بود كه 
هارون وجود آن حضرت را تحمل نكرد و ايشان را به زنداني سخت 
و طوالني مدت محكوم كرد. به نظر مي رسد مبارزات آن حضرت 
چنان مؤثر واقع شده كه پس از شهادت ايشان و مرگ هارون الرشيد ،  
ــيعيان، حضرت رضا-  مأمون ،  فرزند هارون ، براي دل جويي از ش
 علي بن موسي الرضا - را به واليت عهدي خود منصوب كرد كه اين 
خود موجد نهضتي بزرگ از شيعيان در ايران شد؛ اگرچه البته اين كار 
فرجام خوبي نداشت و شهادت حضرت رضا پيامد آن بود. 22 دي 

ماه امسال مصادف با سالگرد والدت آن امام همام است.   



﹎﹀️ و﹎﹢

اشاره
الگو هــا چه نقشــی در رشــد، شــكوفایی و پرورش نســل 
جــوان دارند؟ چرا جوانان بیشــتر تحت تأثیــر دیگران قرار 
می گیرنــد؟ چه نوع الگوهایــی برای جوانــان جذاب ترند؟ 
آیا هر كســی شایســتگی دارد كه الگوی جوانان قرار گیرد؟ 
الگوسازی با قهرمان پروری چه تفاوتی دارد؟ بعد از انقالب 
اسالمی ، چه قدر در معرفی الگوهای مناسب موفق بوده ایم؟ 

و...
این ها ســؤاالتی اســت كه پاســخ به آن ها نیازمند دانش و 
آگاهــی گســترده در زمینه هــای گوناگون ،  به ویــژه نظام 
تعلیم و تربیت اســالمی است و عرصه ی فراخی است برای 
آگاهان و صاحب نظران تا در باب آن ســخن بگویند. در این  
باره به ســراغ حجت االسالم والمســلمین ، دكتر محی الّدین 
بهــرام  محمدیان ،  رییس«ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی» رفتیم كــه در زمینــه ی تعلیم و تربیت اســالمی 
صاحب نظر است. از ایشان خواستیم به سؤاالت ما درباره ی 
نقش الگو ها در تعلیم و تربیت جوانان پاسخ دهند. با تشكر،  

توجه شما را به متن گفت و گو جلب می كنیم.

︩ ا﹜﹍﹢ ﹨︀ ︀ن﹡﹆ ️ ︗﹢ا﹡ ﹫︋︣ در ︑︺﹙﹫﹛ و ︑
گفت و گويي با رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

   الگوها چه نقشي در رشد و شكوفايي پرورش نسل جوان دارند؟
ــكوفايي استعدادهاي انسان ها ،  عوامل متعددي دخالت  در پرورش و ش
دارند؛ مانند والدين ، مربيان و معلمان ، برنامه هاي آموزشي و تربيتي ،  و روش ها 
و الگو ها. الگو ونمونه كه در تعبير تربيت ديني ما و در قرآن كريم از آن به 
نام«اُسوه» ياد شده است ،  تأثير بسزايي در ساختار و شكل گيري شخصيت افراد 
و رشد و شكوفايي توانايي هاي بالقوه ي آن ها دارد؛ همان گونه كه هنرمند براي 
طرح و خلق اثر هنري، به الگو و نمونه ي مشخص نياز دارد. مثالً خوش نويس 
ــتن سطور زيبا و چشم نواز و يا رسم و نقش تابلو يي  و يا نقاش ،  براي نوش
ـ دادن به شخصيت  زيبا ،  نيازمند سرمشق و نمونه است، انسان نيز براي شكل   
خويش، به الگو احتياج دارد تا ساختمان اخالقي ، فكري و شخصيتي خويش 
را مطابق آن بسازد. البته نياز به اسوه و الگو همگاني است، ولي بين نوجوانان 
و جوانان اين نياز بيشتر و مهم تر است ؛ چون آن ها بيش از ديگران به الگو ها 
مي انديشند و به كمال و ترقي بيشتر عالقه مندند. تعابير قرآني نيز تصريح براين 

دارد كه انسان براي كمال خويش بايد سراغ «اسوه و نمونه هاي برتر» برود.
  چرا جوانان بيشتر تحت تأثير الگو ها قرار مي گيرند؟

نرصالله دادار



ــل كمال خواهي و  ــان به دلي ــديم ،  جوان چنان كه متذكر ش
عالقه مندي به رشد و ترقي ،  به دنبال نمونه ها و مدل هاي موفق 
ــتند. جوان و نوجوان ما به لحاظ شرايط سني و تمنيات و  هس
خواسته ها و آرزوهايي كه دارد ، مي خواهد در رديف بهترين ها 
و موفق ترين ها باشد؛ پس آن ها را جست و جو مي كند و در پي 

آن ها روان مي شود.
  چه مسائلي مي تواند براي بچه ها جذاب تر باشد؟

ــجاعت ،   در اين دوره ، گرايش غالب آن ها  به صميميت ، ش
ــواد و دانش ، هنر و استقالل فردي است. لذا   زيبايي ، ايمان، س
در هر كسي اين صفات را به صورت بارز و مشخص تر ببينند، 
ــان مي دهند. در قرآن هم اشخاصي مانند  به او عالقه مندي نش
ــوه مطرح شده اند كه اين صفات را  انبيا و مؤمنان به عنوان اس
در حد كمال دارا بوده اند. البته اين بدان معنا نيست كه جوانان 
ــخيص موارد ذكر شده نيز حتماً درست عمل مي كنند.  در تش
گاهي به گمان دست يابي به اين كمال است كه دچار انحراف 

مي شوند.
  آيا هر كســي شايســتگي دارد الگــوي ديگري قرار 

بگيرد؟
اجازه بدهيد مطلب را اندكي بازتركنم. الگوي مناسب بايد از 
ــت بودن رفتار و شخصيت با ثبات و استوار برخوردار  يك دس
باشد. آدم هاي مذبذب و ناپايدار در مسير زندگي ، فكر وانديشه  
ــند. چرا كه آن ها به ثبات الزم و   و گرايش، نمي توانند الگو باش
ــيده اند. البته اين به معني  ــت در انتخاب هدف و راه نرس قطعي
ــيدن الگو نيست ، بلكه به مفهوم خردمندانه عمل  جزمي انديش

كردن مبتني بر فهم و يقيني كردن عملكرد الگو هاست.
ــار ديگري براي الگو ي  ــار ،  آرامش روحي و متانت ،  معي وق
مناسب است.انطباق حرف و عمل يا به عبارت ديگر ، منطبق- 
شدن ظاهر و باطن، از ويژگي هاي هر الگو ي قابل اعتماد است.
گستره و حيطه ي معرفتي و ميزان دانش و اطالعات مناسب 
ــرد به عنوان يك راهنماي مؤثر در زندگي ، مي تواند او را الگو  ف
ــي به عنوان الگو مطرح شود و يا بخواهد  قرار بدهد. اگر كس
ــد ، بايد بتواند با رعايت شخصيت و منزلت  الگوي ديگران باش
ــاني آنان و صادق بودن در قول و  ديگران ،رعايت حرمت انس
عمل ، اعتماد آن ها را جلب كند. مثبت بودن شخصيت الگو ، ايمان 
و اخالق ، و ملكات شايسته ي انساني اش ، توجه  ديگران را به او 

معطوف مي كند.
اين نكته را يادآوري كنم كه الگو شخصيتي خيالي و توهمي 
نيست كه نتوان به او رسيد. ، بلكه الگو هاي مناسب بسان قله هاي 
ــود و اوج گيري فرا  ــتند كه روح را براي صع بلند و رفيع هس
مي خوانند و نيروهاي پنهان وآشكار جوانان و نوجوانان را براي 

دست يابي به آن متمركز مي كنند.
   الگوسازي با قهرمان پروري چه تفاوتي دارد؟

ــد كه ما يك  اگر منظور از قهرمان و قهرمان پروري اين باش
شخص خيالي و وهمي درست كنيم كه نتوان به او رسيد و يا به 
او تأسي كرد ، ُخب اين نفي غرِض الگو بودن است. يا اگر به اين 
معني است كه آدمي معمولي ، فاقد بسياري از ويژگي هاي شايسته 
ــته براي الگو شدن را آن قدر بزرگ كنيم كه چشم ها را  و بايس
ــت ؛  هم در حق  خيره كند ، خب اين هم خيانت و جفاكاري اس

خود آن شخص و هم در حق ديگران.
ــي در كار و فعاليت خاصي  ــت كس ــراي مثال ، ممكن اس ب
بدرخشد ، اما داراي شخصيت متعادل و متناسب يا استوارنباشد. 
همه ي توجه ها را به آن يك مورد خاص جلب كردن و او را در 

معرض افكار و نظرها قرار دادن ، مثل بَزك كردن ظاهر يك آدم 
بدگل ، يا رنگ و لعاب زدن به كاالي معيوب و يا عرضه كردن 
ــتري  پارچه ي نامرغوب و نامطلوب زير نور پروژكتور به مش
ــت ؛ كه آن جنس در مغازه برق مي زند ، ولي در منزل جاليي  اس

ندارد.
ــاق مي افتد  ــا اتف ــرض كردم ، چه بس ــه قبالً ع همان طور ك
ــاالت دچار  ــخيص آن كم ــا در انتخاب الگو و تش جوانان م
ــوند. يكي از مواردش همين جاست كه اين نوع  انحراف مي ش
الگوسازي وقهرمان پروري ها ، معموالً به ضرب و زور تبليغات و 

درشت نمايي و بزرگ سازي هاي مصنوعي صورت مي گيرد.

ــا بعد از انقالب اســالمي ، ما در معرفي الگو ها و يا    آي
بهره گيري از تأثير تربيتي الگوها موفق بوده ايم؟

ــش را در دو بخش جواب بدهم.  اجازه بدهيد من اين پرس
بخش اول اين است كه ما در جريان نهضت و پيروزي انقالب 
اسالمي ،  يعني دوره ي سرنگوني نظام شاهنشاهي ، طرد سلطه ي 
آمريكا و هم چنين دفاع از كيان انقالب اسالمي ،  بسيار موفق عمل 
ــخصيت  بارز ، مقاوم ، نستوه ،  مؤمن ، مطمئن ، صميمى ،  كرديم. ش
ــه ي خاصي براي  ــام خميني(ره) ،  جاذب ــيار ام مردمي و هوش
الگو شدن داشت. حتي از مرتبه ي الگوي محض خارج شده و به 
عنوان يك مرشد ،  راهنماي عمل همگان بود. اطرافيان و حواريان 
امام نيز در اين مبارزه همراه و هم گام او بودند. چهره هاي نوراني 
شهيداني مانند شهداي فداييان اسالم ،  شهداي زندان هاي مخوف 
ساواك ،  مانند آيت اهللاسعيدي  و  شهيدغفاري ،  و علماي نستوهي 
مانند آيت اهللا طالقاني ، رباني  شيرازي ،  مطهري  ، اندرزگو، بهشتي، 
مدني و... مبارزان و فعاالن انقالب در عرصه هاي گوناگون ، همه 

الهام بخش بودند.
  در دوره ي پيروزي انقالب اسالمي و دوره ي دفاع مقدس 
نيز در هر شهر و روستايي، چهره اي مردمي مي درخشيد. شما 
ــد كه هر كدام به تنهايي  ــردان بزرگي را در اين دوره مي بيني م
ــيفته ي خود كرده و الگوي عملي آنان  قلوب هزاران نفر را ش
بودند. شما چمران، شيرودي ،كالهدوز ، باكري  ها، حاج هّمت، 
ــاز بودند و نوع  ــتيد كه اين ها واقعاً انسان س نامجو و... را داش
برخورد ، رفتار ،روش و منش آن ها انسان ها را متحول مي ساخت . 
ــرده به مطالعه ي علوم  ــياري از جوانان تحصيل ك گرايش بس
ــالمي، يا روي آوردن بسياري از صاحبان فن و تخصص و  اس
ــرد ،  فارغ از تأثير الگو هانبوده  تحصيالت عالي به جبهه هاي نب
است. زندگي ساده ي بچه هاي اول انقالب ،  ازدواج هاي كم خرج 
و كم هزينه ، روحيه ي قناعت و صرفه جويي ، ايثارگري و فداكاري 

آنان را نمي توان فراموش كرد.
ــدن دشمن از تهاجم  اما در بخش دوم كه دوره ي مأيوس ش
ــت ، هم زمان  ــبيخون فرهنگي اس نظامي و روي آوردن آن به ش
ــعه ، بدون توجه  ــازي و توس ــردن ما به بازس ــت با روي ك اس
كافي به الگوهاي مناسب. آري تفكيك تئوري توسعه از اصل 
ــي و  ــه ي ناگزيرش كم عنايتي به الگو هاي ارزش ارزش ها، نتيج

اسالمي ، و ديني و ملي است.
ــوز در اين مرحله  ــعه كه هن ــا جريان روي كردن به توس م
رهسپاريم ، مصاديق و مثال هايمان در بهره روي ، صنعت ، فناوري ، 
كشاورزي ، شهرسازي ، توسعه ي سياسي و حتي فرهنگي ، اگر 
ــم همه از غير بوده ، عمدتاً از غير بوده و الگوي بيگانه در  نگوي
ــت. اين نوع الگوهاي نظري-عملي ، الگوهاي  برابر ما بوده اس

شخصيتي و شخصي خود را نيز تحميل مي كنند. لذا علي رغم
ادامه در صفحه ى  29

 الگو شخصيتي 
خيالي و توهمي 
نيست كه نتوان به او 
رسيد. ، بلكه الگو هاي 
مناسب بسان قله هاي 
بلند و رفيع هستند 
كه روح را براي 
صعود و اوج گيري 
فرا مي خوانند و 
نيروهاي پنهان 
وآشكار جوانان و 
نوجوانان را براي 
دست يابي به آن 
متمركز مي كنند

شخصيت  
بارز ، مقاوم ، نستوه ،  
مؤمن ، مطمئن ، صميمي ، 
مردمي و هوشيار امام 
خميني(ره) ،  جاذبه ي 
خاصي براي الگو شدن 
داشت. حتي از 
مرتبه ي الگوي محض 
خارج شده و به عنوان 
يك مرشد ،  راهنماي 
عمل همگان بود. 
اطرافيان و حواريان 
امام نيز در اين مبارزه 
همراه و هم گام او 
بودند
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و ديويى پياژه ، برونر ، روسو تدريس از نظر مرتبط با روش ديدگاه هاى نگاهى به 
پياژه

«ژان پياژه»             (1980-1896) ، از روان شناسان بنام قرن بيستم ، 
ــي و تعليم  تحقيقات مؤثر و فراواني در زمينه ي روان شناس
ــته كه هنوز قابل استفاده است.   و  تربيت از خود به جا گذاش
ــه جهان  ــم ب ــال 1896 ، در نوشاتل  (سوئيس) چش وي در س
گشود. ابتدا در رشته ي زيست شناسي تحصيل كرد و چون 
ــكي عالقه مند بود،  ــي و روان پزش ــه مطالعه ي روان شناس ب
ــته ي روان شناسي ادامه داد و در  تحصيالت خود را در رش
ــغول پژوهش در زمينه ي هوش  آزمايشگاه  «آلفرد بينه»مش
شد و ضمن تدريس در دانشگاه هاي مختلف، به تحقيقات 
ــال 1929 ،  با مؤسسه ي«ژان  ژاك  رواني پرداخت. وي از س

ــت و مدتي مديريت دفتر بين المللي  روسو» همكاري داش
ــت. از وي آثار متعددي به  ــه عهده داش ــت را ب تعليم و تربي
ــده  ــي نيز ترجمه ش ــا مانده كه تعدادي از آن ها به فارس ج
ــت. پاره اي از استادان برجسته ي ايران از شاگردان پياژه  اس
ــد كه مي توان از جمله به دكتر محمد خوانســاري ،  بوده ان
دكتر غالمحســين شــكوهي و خانم دكتر پريرخ دادستان 

اشاره كرد.
ــي است كه بيش از روان شناسان ديگر به  پياژه روان شناس
ــس» پي برده و به كارگيري  اهميت «روش هاي فعال تدري
ــاژه از مطالعات و تجربيات  ــت. پي آن ها را توصيه كرده اس
ــه تصّورات و  ــيد ك ــاله ي خود به اين نتيجه رس چندين س
ــت. به  ــده ي اعمال اوس ــان زايي ــال منطقِي ذهن انس اعم

︣︋ـّـــ﹩   ر﹝ ︀
محمدرضا شاه آبادی*
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ــي  ــده ي او تصورات در عين حال كه از تحريكاِت ناش عقي
ــتر نتيجه ي فعاليت هايي  ــوند ،  بيش از حواس حاصل مي ش
ــتند كه همواره با احساس همراه اند. از نظر وي هر چه  هس
ــتر ي همراه باشد ، تصور ي كه از  فعاليت ها با احساِس بيش
آن در ذهن حاصل مي شود صريح تر و دقيق تر خواهد بود. 
ــاس ، اهميت فعاليت هاي دانش آموز و دستكاري  براين اس
ــود. پياژه از  ــي به خوبي آشكار مي ش ــايل آموزش او با وس
ــد و ،  براي مثال ،  ــس غير فعال انتقاد مي كن روش هاي تدري
ــي را  ــعي مي كند نقاش ــات ،  معلم س ــي اوق  مي گويد:« بعض
ــت ؛ بايد به عمل و  جايگزين گفتار كند ،  ولي اين كافي نيس

تجزيه و تحليل متوسل گرديد.»
 از نظر پياژه، براي اين كه دانش آموز بتواند اعمال ذهني 
ــيا را  ــت اش ــازد ، بايد نخس خود را با يكديگر هماهنگ س
ــتكاري كند. سپس روي آن ها عمل كند و آزمايش هايي  دس
ــت به كارگيري  ــام دهد. به نظر وي،  اگر چه ممكن اس انج
روش هاي تدريس فعال ، زمان بر بوده و به وقت زيادي نياز 
داشته باشد ، ولي نتيجه ي به كارگيري آن ها بهتر از آموزش 
سطحي   در مدت زماِن كمتر است. بنابراين ،  از نظر پياژه «اگر 
دانش آموزي براي رسيدن به حقيقتي سه روز وقت صرف 
كند تا آن را خودش كشف نمايد، بهتر از آن است كه همان 

حقيقت را در يك ربع ِ ساعت براي او توضيح دهيم. »
ــد ، يعني در  ــوز فعال نباش ــاژه وقتي دانش آم ــر پي از نظ
وضعيت كنش پذير قرار داشته باشد ، به ِصرف شنيدن سخن 
ــناخت هايي كه فرد بدان ها  ديگران چيزي ياد نمي گيرد ، ش
ــازي فعاِل اشيايي از هر نوع  نايل مي شود ، حاصل درون س
ــت. پياژه روش هاي تدريس فعال را عاملي براي ايجاد  اس
ــت:« روش هاي تدريس  انضباط دروني مي داند و معتقد اس
ــتِي آميخته با بي بند و باري  ــه تنها كار را به خود پرس فعال ن
ــاند ،  بلكه پرورش انضباط دروني و كوشش ارادي  نمي كش
را موجب مي گردد ؛ خصوصًا وقتي كار فردي با كار گروهي 

توأم شود.»
پياژه هم چنين روش هاي تدريس فعال را بهترين روش  
ــخصيت دانش آموزان مي داند و در اين  ــكوفايي ش براي ش
ــم مي گويد:« مدارس قديمي ،  ــه با انتقاد از مدارس قدي زمين
ــز رابطه ي معلم با  ــه ي اجتماعي نبودند و ج ــل به رابط  قائ
يكايك دانش آموزان ،  آن هم به عنوان حاكم مطلقي كه تمام 
حقايق فكري و اخالقي را در تصرف دارد ،  به چيز ديگري 
اهميت نمي  دادند. مدرسه ي فعال برعكس ،  به صورت يك 
ــت.  ــا كاري فردي، بلكه كاري گروهي اس اجتماع ،  نه تنه
خصوصًا زندگي گروهي در پرورش و شكوفايي شخصيت ، 

حتي در عقلي ترين جنبه هاي آن اهميت بسزايي دارد.» 
پياژه ،  رسيدن به استقالل فكري و تربيت صحيح عقالني 
ــت كه  ــا اين روش ها ممكن مي داند و براين عقيده اس را  ب
ــود و  ــط معلم جهت داده ش ــر فعاليت دانش آموز توس اگ
دانش آموز به طور مداوم مورد ترغيب و تحريك قرار گيرد 
ــت و جو ها ،  حتي اشتباهات خود  ــگاه ها و جس و در آزمايش
آزاد بماند ،  مي تواند به«خود پيروي» و استقالل فكري برسد. 
پياژه مي گويد:« شناخت قضيه ي فيثاغورث نيست كه عمل 
آزادانه ي ناشي از عقل شخصي را تضمين مي كند ، بلكه اين 
ــت مي آيد كه دانش آموز موجوديت و  هدف موقعي به دس

طرز بيان اين قضيه را مجدداً كشف كرده باشد.»
ــته ها يا  ــدف تربيت عقلي ،  تكرار ندانس ــر پياژه ، ه به نظ
ــرا تكرار يك حقيقت ،  ــت. زي حفظ كردن حقايق قالبي نيس
 نتيجه اي دربرندارد .  انسان بايد شخصًا به آموختن و تسخير 
ــتلزم از دست دادن  حقيقت نايل آيد ، حتي اگر اين كار مس
ــد. بنابراين ،  پياژه روش هاي تدريس فعال را  وقت زياد باش
ــت عقالني توصيه مي كند و مي گويد:« روش هاي  براي تربي
ــاختن  ــكفته س ــتند كه قابليت ش فعال تنها روش هايي هس
شخصيت عقلي را دارند و مستلزم مداخله ي محيط زندگي 
جمعي هستند كه هم سازنده ي شخصيت اخالقي فرد است 
ــازمان يافته . در واقع  ــمه ي مبادالت فكري س و هم سرچش
ــدون همكاري آزاد بين افراد ، همان گونه كه دانش آموزان  ب
ــه ي معلم و  ــه صورت رابط ــد ( نه فقط ب ــا يكديگر دارن ب
دانش آموزان) يك فعاليت فكري واقعي امكان پذير نيست.»

پياژه نقش«روش هاي تدريس فعال» را در تربيت اخالقي 
ــرد از لحاظ فكري  ــت، اگر ف ــده و معتقد اس نيز يادآور ش
ــد.  ــد ، نمي تواند از لحاظ اخالقي آزاد باش ــر باش كنش پذي
ــورت اطاعت از  ــر اخالق وي منحصراً به ص برعكس ،  اگ
اقتدار بزرگ ساالن باشد و در مناسبات اجتماعي به گونه اي 
باشد كه تنها از معلمي كه تمام قدرت ها را در دست دارد ،  
ــي ، نمي تواند از لحاظ عقلي و  ــت كند ،  در چنين حالت اطاع
ــكالت  ــد. البته پياژه از محدوديت و مش ــري فعال باش فك
ــوار بودن به  ــت ؛ حتي دش ــرد اين روش ها غافل نيس كارب
ــدم رواج آن ها مي داند و  ــري آن ها را عاملي براي ع كارگي
مي گويد:« با آن كه امروزه اين روش ها بيش از زمان گذشته 
پذيرفته شده است، ولي به كاربستن آن ها پيشرفت چنداني 
ــت . به دليل اين كه به كاربستن روش هاي فعال از  نكرده اس

به كار بردن روش هاي منفعل  ِ متداول ، دشوارتر است. 
ــتلزم اين است كه  ــو روش هاي فعال مس زيرا از يك س
ــري انجام دهد ،  كه اين  ــم كارهاي گوناگون تر و دقيق ت معل

پياژه  روش هاي 
تدريس فعال را 
بهترين روش  براي 
شكوفايي شخصيت 
دانش آموزان 
مي داند و در اين 
زمينه با انتقاد از 
مدارس قديم 
مي گويد:« مدارس 
قديمي ،  قائل به 
رابطه ي اجتماعي 
نبودند و جز رابطه ي 
معلم با يكايك 
دانش آموزان ،  آن 
هم به عنوان حاكم 
مطلقي كه تمام 
حقايق فكري و 
اخالقي را در تصرف 
دارد ،  به چيز ديگري 
اهميت نمي  دادند

 با آن كه امروزه اين 
روش ها بيش از زمان 
گذشته پذيرفته شده 
است ،ولي به كاربستن 
آن ها پيشرفت 
چنداني نكرده است . 
به دليل اين كه به 
كاربستن روش هاي 
فعال،از به كار بردن 
روش هاي منفعل  ِ 
متداول ، دشوارتر 
است

پياژه
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ــوي ديگر  ــت و از س ــاالن اس ــر مطابق ميل بزرگ س كمت
ــت ِ كادر آموزش  ــتلزم تربي ــال مس ــرورش فع آموزش و پ
ــالع كافي از  ــرا معلمي كه اط ــت. زي ــرفته ي معلم اس پيش
روان شناسي كودك ندارد، فعاليت هاي طبيعي دانش آموزان 

را درك نمي كند.»
ــه كارگيري اين  ــكالت ب ــه هر حال ، پياژه با وجود مش ب
ــتفاده از آن ها را  ــا و وقوف از محدوديت آن ها ، اس روش ه
ــي منفعل انتقاد مي كند . به نظر وي ،  توصيه و از نظام آموزش
اگر آموزش به شكل درس دادن و تكرار آن ها به صورت از 
ــد ،  بركردن يا امتحان دادن و انجام چند تمرين تحميلي باش
نتايج حاصله ، قطع نظر از موارد اتفاقي ، باز معناي امتحانات 
ــي را به خود مي گيرد. فقط در صورتي كه روش هاي  درس
آموزش ، فعال باشد يعني سهم مهمي به ابتكارات و مساعي 

دانش آموزان بدهند ، نتايج حاصل واجد معناست.
ــي آثار پياژه و نظريات وي مي توان استنباط كرد  با بررس

كه:
ــك و آن ها را راهنمايي  ــم بايد دانش آموزان را كم -معل
ــتر موضوعات و  ــناخت بيش ــان را براي ش كند تا تجاربش

مفاهيم تنظيم كنند و به كشف مطالب بپردازند.
ــت دانش آموزان  ــاس فعالي ــوزش بايد براس -روش آم

باشد.
-دانش آموز بايد شخصًا قواعد را كشف كند.

ــي خويش به  ــد در طول زندگ ــد بتوان ــوز باي -دانش آم
يادگيري ادامه دهد.

ــتقالل فكري دانش آموزان با به كارگيري روش هاي  -اس
تدريس حاصل مي شود.

ــال بودن دانش آموزان  ــت ِ صرف از معلم مانع فع -اطاع
مي شود. 

برونر 
«جروم.اس. برونر» در سال1915 در شهر نيويورك آمريكا 

ــي عالقه مند گرديد و در اين  ــد. وي به روان شناس متولد ش
رشته به تحصيل ادامه داد. مدتي در آزمايشگاه«مك دوگال» به 
ــپس موفق به اخذ درجه ي دكترا در  ــغول بود و س كار مش
ــگاه هاروارد شد و سرانجام  ــته ي روان شناسي از دانش رش
عضو هيئت علمي دانشكده ي روان شناسي تجربي دانشگاه 
ــاني است كه به اهميت  ــفورد گرديد. برونر نيز از كس آكس
روش هاي فعال و نقش آن ها در فرايند آموزش و يادگيري 
ــوي  ــتر نظراتش در اين زمينه ،  در كتاب:«به س پي برد. بيش
ــي» آورده شده است. وي معتقد است  يك نظريه ي آموزش
دانسته ها را نبايد به طور مستقيم در اختيار دانش آموزان قرار 
ــئله رو به رو كرد تا خودشان به  داد. بلكه بايد آن ها را با مس

كشف روابط ميان امور و راه حل آن اقدام كنند.

تفكر منطقي   
ــخ مستقيم در اختيار دانش آموزان ، آنان را  قرار دادن پاس
ــود از خود  ــازد و باعث مي ش به كتاب و معلم متكي مي س
 كوششي نشان ندهند؛ در نتيجه، از يادگيري رضايت خاطر 
به دست نمي آورند و انگيزه هاي يادگيري در آنان تضعيف 
ــت كه هدف  ــود. برونر ، با الهام از ديويي ، معتقد اس مي ش
آموزش انباشتن ذهن دانش آموزان از معلومات نيست ، بلكه 
ــت پيدا  ــت كه يادگيرنده به«تفكر منطقي» دس هدف اين اس
كند. به عبارت ديگر ، آموزش ِ يك موضوع براي اين نيست 
كه در وجود دانش آموز كتاب خانه ي زنده ي كوچكي از آن 
ــت كنيم ، بلكه براي اين است كه دانش آموز  موضوع درس
ــود تفكري منطقي بيابد و موضوعات را مانند يك  براي خ
ــي كند و در جريان كسب دانش شركت داشته  موّرخ بررس
باشد. «دانستن» از نظر برونر يك فرايند است نه يك نتيجه. 
ــر منطقي در دانش آموزان در  ــت كه تفك او براين عقيده اس
ــركت آن ها در جريان آموزش به وجود  اثر فعال بودن و ش

مي آيد.

روش اكتشافي 
برونر دانش آموزان را مسئول اصلي يادگيري مي داند. از 
ــت كه وسايل و امكان هاي  نظر وي ، معلم فقط موظف اس
ــاختن ِ يادگيري دانش آموزان را  بهتر ، سريع تر و آسان تر س
فراهم كند. برونر در آموزش ،  شيوه ي خاصي را كه به«روش 
اكتشافي» معروف است مطرح مي كند؛ روشي كه در حقيقت 
ــوزش و به كارگيري  ــاس فعاليت دانش آموزان در آم براس
ــافي ،  ــت. روش اكتش ــده اس روش هاي فعال پايه ريزي ش
فرايندي است كه طي آن دانش آموز بايد مسئله ي مورد نظر 
ــرد ، آن ها را  ــد ، راه حل هايي را در نظر بگي ــخص كن را مش
ــپس نتيجه گيري كند و نتايج را  مورد آزمايش قرار دهد ، س
ــافي ،  در موقعيت هاي جديدتر به كار گيرد. در روش اكتش
ــدون راهنمايي او به  ــي معلم و يا ب ــوز با راهنماي دانش آم
ــد. اكتشاف ، از نظر برونر ، نوعي تفكر است و  نتيجه مي رس
ــه فرد از اطالعات موجود خود پا  هنگامي اتفاق مي افتد ك
فراتر مي گذارد و به بينش و تعميم ِ جديد دست مي يابد. در 
اين روش مهم نيست كه دانش آموز چه مي آموزد ، مهم اين 

است كه چگونه مي آموزد.
برونر چند فايده براي روش اكتشافي ذكر مي كند:

آموزش و پرورش 
فعال مستلزم تربيت ِ 

كادر آموزش 
پيشرفته ي معلم 

است. زيرا معلمي 
كه اطالع كافي از 

روان شناسي كودك 
ندارد، فعاليت هاي 

طبيعي دانش آموزان 
را درك نمي كند

آموزش ِ يك 
موضوع براي 

اين نيست كه در 
وجود دانش آموز 

كتاب خانه ي زنده ي 
كوچكي از آن 

موضوع درست   ـ 
كنيم ، بلكه براي اين 
است كه دانش آموز 

براي خود تفكري 
منطقي بيابد و 

موضوعات را مانند 
يك موّرخ بررسي 

كند و در جريان 
كسب دانش شركت 

داشته باشد 

برونر
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ــي را مي افزايد ، در  ــدرت هوش ــافي ق - يادگيري اكتش
ــاني قابل  ــه ، دانش آموز اطالعات را از راهي كه به آس نتيج

دست رس است به دست مي آورد.
ــي و ذاتي را افزايش  ــافي انگيزش درون -يادگيري اكتش
ــام دادن فعاليت هاي  ــد و تمايل دانش آموز را به انج مي ده
ــاف خود بهترين پاداش  يادگيري تقويت مي كند ؛ زيرا اكتش

است.
ــه دانش آموز  ــف را ب ــافي ، فنون كش ــري اكتش -يادگي
مي آموزد. حل كردن مسائل و مشكالت در ضمن اكتشاف 
ــا تحقيق در  ــائل ي ــيوه ي حل مس ــد و تكامل ش باعث رش
ــخص ممكن است با آن  موارد ديگر ، يا در هر كاري كه ش
برخوردكند ، مي شود . در حقيقت ، دانش آموز با پرداختن به 

تحقيق ، فن و روش تحقيق خويش را بهتر مي كند.
ــافي باعث مي شود  ــتفاده از روش اكتش به نظر برونر ، اس
ــاب آيد و  ــراي فرد به حس ــي ب ــوْد يادگيري» پاداش كه«خ
دانش آموز در حل مسائل مختلف ، توانايي هايي كسب كند 

و از خود ، مفهوم مثبتي به دست آورد.
ــورد اهداف آموزش و پرورش ،  برونر ، ضمن بحث در م
ــرورش  "خوْد  ــرورش بايد پ ــدف آموزش و پ مي گويد:«ه
رهبري"  باشد ، يعني دانش آموز به گونه اي راهنمايي شود تا 
با نيروي خود و به دست خود ، در درس هاي خود پيشرفت 
ــي بايد طوري  ــام اين منظور برنامه ي درس ــد. براي انج كن
ــود كه دانش آموزان در چاره جويي مسائل درسي  تنظيم ش
نظارت مستقيم داشته باشند ، زيرا برخورد با مطالب درسي 
و كوشش براي آموختن آن ها شاگردان را در فهم درست و 

نادرست و شايستگي و ناشايستگي سهيم مي كند.»
ــد كالس هاي درس  ــنهاد مي كن ــن رو ، برونر پيش از همي
ــود و  ــه ي مباحثه يا مناظره اداره ش ــورت يك جلس به ص
ــتد افكار و اطالعات ، هم ميان  ــكل دادو س معلومات به ش
معلم و دانش آموز و هم بين دانش آموزان با يكديگر ، مبادله 

شود.

ژان ژاك روسو 
ــال ها پيش از پياژه و برونر  ــو متفكري است كه س روس
ــتفاده از روش هاي فعال را در آموزش مورد تأكيد قرار  اس
ــتر نظراتش را در اين زمينه در كتاب«اميل»به قلم  داد و بيش
ــاب ، اصول و روش هاي تربيت را كه  آورد. وي در اين كت
بايد در تربيت فردي فرضي به نام«اميل» به كار رود ،  مطرح 
ــاخته و در بخشي از كتاب به فعال بودن اميل در جريان  س
ــاره مي كند و مي گويد:« بگذاريد كودك خودش  آموزش اش
ــائل را حل كند . مسائل را در دست رس او قرار بدهيد ،  مس
ولي بگذاريد خودش آن ها را حل كند. نبايد چيزي را چون 
گفته ي شماست قبول كند ، بلكه بايد آن را خودش دريابد. 
ــف كند. هنر  ــوزد ، بلكه بايد آن را كش ــد علوم را بيام نباي
ــد تا دانش آموزان از درس  ــت كه كاري كن معلم در اين اس
ــود نبايد  لذت ببرند ، ليكن براي اين كه اين لذت حاصل ش
ــما بيكار بماند؛ يعني  ــر دانش آموز در برابر گفته هاي ش فك
ــي نكند. بايد هميشه مطالب را  براي فهْم، هيچ گونه كوشش
فهماند ، ليكن الزم نيست هميشه همه چيز را گفت. آن كس 
ــودك نخواهد داد.  ــز را مي گويد، چيزي به ك ــه همه چي ك
ــتباه كرد ، بگذاريد بكند ؛ حتي خطاي او  اگر دانش آموز اش
ــتباه خود پي ببرد و  ــد. صبر كنيد تا به اش ــح نكني را تصحي

خودش آن را تصحيح كند.»
روسو توصيه مي كند كه در امر آموزش ، خود دانش آموز 
ــد و كمك ديگران به او نبايد به گونه اي باشد  بايد فعال باش
كه همه چيز را آماده در اختيارش بگذارند و خودش نيازي 
به تالش براي يافتن پاسخ نداشته باشد. چنين برخوردي با 
دانش آموز باعث مي شود نتواند با مسائل برخورد كند و در 

پي حل آن ها برآيد. وي مي گويد:
ــوزش اجباري قرار  ــه تحت آم «دانش آموزي كه هميش
دارد ، تا دستوري نگيرد كاري انجام نمي دهد. وقتي گرسنه 
است جرئت خوردن ندارد. وقتي شاد است جرئت نمي كند 
ــت جرئت گريه كردن ندارد. حتي  بخندد. وقتي غمگين اس
ــما نفس بكشد ! وقتي  جرئت نخواهد كرد بدون اجازه ي ش
ــد ، انتظار داريد  ــاي او ، به همه چيز فكر مي كني ــما به ج ش
ــام اعمال و  ــما كه مراقب تم ــودش به چه فكر كند ؟ ش خ
ــتيد، ديگر چه احتياجي دارد خودش مواظب  كردارش هس
ــد ؟ چنين كودكي هرگز احتياج نخواهد داشت  چيزي باش
ــد ؛ و لذا اگر بعدها در زندگي  ــورد چيزي قضاوت كن در م
ــكلي مواجه گردد، به كلي گيج و درمانده  ــئله يا مش با مس

خواهد شد.»

 تفاوت هاي فردي
ــو افراطي به نظر  ــه در بعضي زمينه ها ، آراي روس اگرچ
مي رسد، ولي در واقع وي خواسته است اهميت فعال بودن 
ــا آن ها مورد تأكيد قرار  ــائل و برخورد ب فرد را در حل مس
ــت پر كردن ذهن خردساالن از مطالبي  دهد. وي معتقد اس
ــود كه آن ها  ــت، باعث مي ش ــب نيس كه با فكر آن ها متناس
ــه را كه آموخته اند، تكرار كنند. اين  مانند طوطي ، هر آن چ
ا  ــازندگي آن  ه ــالت مي كند و نمي تواند در س امر ايجاد كس
ــو«تفاوت هاي فردي»را در آموزش  ــد. روس زياد مؤثر باش

برونر در آموزش ، 
 شيوه خاصي 
را كه به«روش 
اكتشافي» معروف 
است مطرح مي كند؛ 
روشي كه در 
حقيقت براساس 
فعاليت دانش آموزان 
در آموزش و به 
كارگيري روش هاي 
فعال پايه ريزي شده 
است

هنر معلم در اين 
است كه كاري كند 
تا دانش آموزان از 
درس لذت ببرند ، 
ليكن براي اين كه 
اين لذت حاصل 
شود، نبايد فكر 
دانش آموز در برابر 
گفته هاي شما بيكار 
بماند؛ يعني براي فهْم، 
هيچ گونه كوششي 
نكند.

ژان ژاك روسو
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ــد و مي گويد:« پرورش ، نبايد مانند  مورد توجه قرار مي ده
ــد كه به دانش آموزان مي پوشانند ،  لباس متحد الّشكلي باش

بلكه بايد متناسب با اخالق و روحيه ي آن ها باشد.»
ــورد توجه قرار مي دهد  ــو«كنجكاو بودن» فرد را م روس
ــه مربيان توصيه مي كند كه بگذارند خود دانش آموز در  و ب
ــد و در اعمال طبيعت دقت كند. وي به  ــت و جو باش جس
اهميت تفكر خالق كه امروزه مورد توجه است ، به خوبي 
ــت تفكر و ابتكار ، استقالل فكري  پي برده بود و مي خواس
و اتكا به نفس را از طريق پرورش خالقيت فكر در كودك 
ــه مي گويد:« اجازه دهيد طفل  ــود آورد. در اين زمين به وج
ــرا اگر منبع اطالعات را در  ــف كند ، زي خود حقايق را كش
ــتدالل كنيد، ديگر استدالل نخواهد  ــين اس ذهن وي جانش
ــن اضافه كرد:« اگر در دماغ كودك «نفوذ كالم»  كرد.» هم چني
را جايگزين «عقل» سازيد، ديگر تعقل نخواهد كرد و بعد ها 

هر روز تابع عقيده ي تازه اي خواهد شد.»
ــو ، مي توان اهم نظراتش را به طور  ــي آراي روس با بررس

خالصه چنين بيان كرد:
-بايد كمتر از كتاب درس داد و در مقابل بايد سعي كرد 

كه كودك بيشتر از طبيعت بياموزد.
-آموزش بايد براي دانش آموزان لذت بخش باشد.

ــر تربيت بايد بر طبق قوانين طبيعي طبيعت صورت  -ام
پذيرد.

- در آموزش بايد ويژگي هاي فرد مورد توجه قرار گيرد 
ــناخت مراحل  ــود. ش و تفاوت هاي فردي در نظر گرفته ش

رشد و تكامل آن از وظايف معلم است.
ــت نه  -نقش معلم ، هدايت و راهنمايي دانش آموزان اس

اعمال قدرت و تحميل عقايد بر آن ها.
-نبايد جلوي كنجكاوي و فعاليت فرد گرفته شود.

جان ديويي
جان ديويي ، فيلسوف و مربي مشهور آمريكايي ، در سال 

ــم به جهان گشود. دوره ي دبيرستان را در شهر   1859 چش
ــس از مدتي تدريس  ــاند و پ خود «برلينگتن»  به پايان رس
ــگاه «جان هاپكينز»  گرديد  ــدارس مختلف ، وارد دانش در م
ــتن پايان نامه اي در زمينه ي  و مدرك دكتراي خود را با نوش
ــگاه  ــي كانت»  دريافت كرد. مدتي نيز در دانش «روان شناس
ــار متعددي  ــت. ديويي ، آث ــه تدريس پرداخ ــيگان» ب «ميش
ــي  ــته كه تعدادي از آن ها به فارس ــود بر جاي گذاش از خ
ــت كه به مخالفت با  ــده است. وي كسي اس نيز ترجمه ش
ــتاي عصر خود برخاست و  آموزش و پرورش سنتي و ايس
آموزش و پرورش آمريكا را به شدت تحت تأثير خود قرار 

داد.
ــاني است كه ضرورت استفاده  ديويي ، هم چنين ، از كس
ــد و در  از روش هاي تدريس فعال را در تدريس يادآور ش
ــه اي تجربي يا  اين زمينه تالش هاي فراوان كرد. وي مدرس
آزمايشگاهي را در سال 1896 ، در دانشگاه شيكاگو تأسيس 
ــتادان روان شناسي و علوم  ــي آن را اس كرد كه كادر آموزش
ــاس كار آن ها مبتني بر فعال  ــكيل مي دادند و اس تربيتي تش
ــئله»درآن   بودن دانش آموزان بود و معموالً «روش حل مس
ــي بزرگ ترين نقص روش هاي  ــد. ديوي به كار گرفته مي ش
ــي عصر خود را جدايي بين دانش  معمول در نظام آموزش
ــنتي  ــري آن مي داند و مي گويد:«روش هاي س ــه كارگي و ب
ــاعدت مي كند و  ــري دانش آموز مس ــه انفعال و تأثيرپذي ب
ــديد مي كند.  ــدم تحرك فيزيكي نيز اين ويژگي ها را تش ع
ــايد خودسرانه، تنها راه فرار از اين  فعاليت هاي نامنظم و ش

روش ها در مدارس استاندارد است.»
ــه ي  ــت غيراجتماعي مدرس ــده ي ديويي ، خصل به عقي
ــكوت را يكي  ــود كه س ــنتي در اين حقيقت ديده مي ش س
ــل اوليه قلمداد مي كند. به نظر او ، البته فعاليت هاي  از فضاي
ــماني نيز[در بعضي  د ذهني ِ عاري از تالش هاي جس ــدي ش
ــا] وجود دارد  ، اما وقتي اين حالت براي مدتي  از آموزش ه

طوالني ادامه يابد موفقيت ديررسي را نشان مي دهد.
ديويي معتقد است تفكر حقيقي ، تنها بعد از فعاليت هاي ِ 
ــمي زياد ، براي منظم ساختن مطالب يادگرفته شده اي  جس
ــت ها و ديگر  ــر مغز ، دس ــه در آن عالوه ب ــت ك ــر اس ميس
ــند. آزادي ، حركت و بازي به  ــغول باش اندام هاي بدن مش
ــالمت عادي جسم و روح  ــيله اي براي حفظ س عنوان وس
ضروري است. قابل ذكر است كه منظور ديويي از فعاليت ، 
ــم فعاليت  ــوق بر مي آيد ، ه ــالت ف ــور كه از جم همان ط
ــت . به عبارت ديگر ، او  ــماني و هم فعاليت ذهني اس جس
ــواس را در يادگيري مورد تأكيد قرار  ــه كار گيري تمام ح ب
مي دهد. ديويي بر اين عقيده است كه دانش آموز موجودي 
ــگر كه در محيط خود دخالت مي كند و  است فعال و كنش
ــا آن عمل متقابل انجام مي دهد. به نظر وي، دانش آموزان  ب
ــق فعاليت هاي خويش مي آموزند و ذهن خود را از  از طري
طريق رفتاري كه در آن مشاركت دارند ، مي سازند. بنابراين ، 
ــان همكاري  ــار آگاهانه ي آن ــرد دانش آموزان و رفت كارك
ــت.  ــش با محيط اجتماعي و غيراجتماعي آن هاس نتيجه بخ
ــا فعاليت هاي عملي  ــان ب ــد ذهني انس به نظر ديويي ، رش
ــازمان فكري آدمي وقتي شكل  ــبت مستقيم دارد. س او نس
ــه اعمال الزم براي تحقق  ــعه پيدا مي كند ك مي گيرد و توس

به نظر ديويي ، 
يادگيري واقعي، 

در نتيجه ي 
تجربه كه 

توأم با فعاليت 
باشد ، حاصل 

مي گردد. براين 
اساس ، ديويي 

روش خاصي را 
در تدريس كه 
به روش«حل 

مسئله» معروف و 
شامل پنج مرحله 

است

به عقيده ي 
ديويي ، خصلت 

غيراجتماعي 
مدرسه ي سنتي 
در اين حقيقت 

ديده مي شود كه 
سكوت را يكي 
از فضايل اوليه 
قلمداد مي كند

جان ديويى
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ــد. لذا به نظر  ــده باش ــكل و مرتب ش هدفي كه دارد ، متش
ــه بايد به گونه اي باشد كه فعاليت هاي  ديويي ، محيط مدرس
ــايل و ابزار كار  ــوز را با فراهم آوردن وس ــي دانش آم عمل
ــم را راهنمايي فكري  ــه ي معل ــهيل كند. ديويي وظيف تس
ــعي كند عادت به  ــت كه معلم بايد س مي داند و معتقد اس
تفكر منطقي را در دانش آموز به وجود آورد. به نظر ديويي ، 
ــه اين است كه همه ي فعاليت ها را  وظيفه ي معلم در مدرس
ــازد و براي دست يابي به اين هدف دو چيز الزم  پر معنا س
ــد از نياز هاي حس  ــت: يكي ، محرك آني عمل ، كه باي اس
شده در زندگي دانش آموز ناشي شود و ديگر  ، ترتيب دادن 
ــائل و استفاده  وضعيت هايي كه دانش آموز را براي حل مس
ــاي فعاليتش وادار  ــيله اي براي ارتق از هوش به عنوان وس
ــي ، وظيفه ي معلم اين  ــه تفكر كند. بنابراين ، به نظر ديوي ب
ــائل درگير كند. معلمي كه  ــت كه دانش آموزان را با مس اس
ــائل را حاضر و آماده در اختيار دانش آموزان مي گذارد ،  مس
در واقع فرصت تجزيه و تحليل وضعيت هاي مسئله آفرين 
و كشف مستقالنه ي مسائل را از او مي گيرد. بر اين اساس ، 
ــه نيز بايد به گونه اي باشد كه جلوي فعاليت  برنامه ي مدرس

دانش آموز را نگيرد.

آموزش در عمل و تجربه 
ديويي مي گويد:« يادگيري براساس عمل ، يك اصل مهم 
ــه بايد كانون فعاليت باشد و مواد  ــت. مدرس ــي اس آموزش
ــي نيز در جهت رفع نيازهاي فرد طرح و برنامه ريزي  درس

شود. خالقيت بايد جزو مهم برنامه هاي درسي باشد.»
ــيار تأكيد مي كند  ديويي بر عامل تجربه  در آموزش ، بس
ــاس آموزش مي داند. به نظر وي ، وقتي امري يا  و آن را اس
چيزي را مورد تجربه قرار مي دهيم ، از طرفي عملي رواني 
ــم و از طرفي ، به اقتضاي چگونگي  روي آن انجام مي دهي
ــي بايد  آن تغيير مي پذيريم. به نظر ديويي ، تجربه ي آموزش
ــته  ــد: اول اين كه تجربه وجود داش ــه ويژگي باش داراي س
ــد و فرد به رابطه ي ميان  ــد . هم چنين شناخته شده باش باش
ــا پي ببرد؛ دوم اين كه   ــزاي آن و پيامد هاي منتج از آن ه اج
ــخيص در  ــد و نظم و توالي قابل تش تجربه بايد مداوم باش
ــته باشد و به تجارب ديگري بينجامد ؛ و  تجربه وجود داش

سوم، تجربه بايد عملي متقابل باشد.

روش حل مسئله
به نظر ديويي ، يادگيري واقعي در نتيجه ي تجربه  كه توأم 
با فعاليت باشد ، حاصل مي گردد. براين اساس ، ديويي روش 
ــئله» معروف و  خاصي را در تدريس كه به روش«حل مس
ــت. در اين روش  ــت بيان كرده اس ــامل پنج مرحله اس ش
موضوعات و مفاهيم به صورتي عنوان مي شوند كه در نظر 
ــئله» را شوند و دانش آموز را به كنجكاوي  دانش آموز ، «مس
وا دارند. در اين شرايط است كه دانش آموز ، با كمك معلم  
ــد راه حل مناسبي براي مسائل پيدا كند. اين روش  مي كوش
ــرايط كالس هاي معمولي هم قابل اجراست و باعث  در ش
تقويت قدرت تفكر دانش آموزان مي شود و جريان تدريس 
ــته كننده خارج مي سازد و به  را از حالت يكنواختي و خس

نحو مطلوب ، ذوق و عالقه ي دانش آموزان را مي انگيزد.

ــئله ، با  ــن مرحله ي روش حل مس ــه نظر ديويي ، اولي ب
ــروع مي شود.  «فعاليت تجربي»  دانش آموز در زمان حال ش
وي تأكيد مي كند كه نقطه ي شروع بايد موقعيتي تجربي و 
مربوط به زمان حال باشد. در اين روش ، هنگامي دانش آموز 
ــتقيم  ــئله اي پي مي برد كه به طور مس به وجود هر گونه مس
ــروكار داشته باشد. بنابراين ،  با نيازهاي بدني و رواني او س
ــئله ، دانش آموز با موقعيت  ل روش  ِ حل مس ي او ر مرحله  د
مسئله اي مواجه مي شود. وظيفه ي مهم معلم در اين مرحله 
ــئله اي مواجه  ــت كه دانش آموزان را با موقعيت مس اين اس
ر  ــند.        د وب بشناس ا خ ه ر ــئل ا مس د ت ك كن ا كم ه آن ه كرده ، ب
ــخص  ــئله ي مش مرحله ي دوم ، دانش آموزان پيرامون مس
ــده ، به جمع آوري اطالعات مي پردازند و از منابع متعدد  ش
مكتوب و غير مكتوب اطالعات الزم را جمع آوري مي كنند. 
در اين مرحله ، معلم بايد دانش آموزان را راهنمايي كند تا به 

نحو احسن ، اطالعات الزم را جمع آوري كنند.
ــوزان اطالعات جمع آوري  در مرحله ي ســوم ، دانش آم
شده را مورد بررسي قرار مي دهند و مي كوشند راه حل هايي 
ــخ هاي مسئله را پيدا  ــئله در نظر بگيرند و پاس را براي مس
كنند. در اين مرحله ممكن است دانش آموزي چندين راه و 

يا پاسخ براي مسئله بيابد.
در مرحله ي چهارم ، راه حل هاي در نظرگرفته شده مورد 
ــد و بهترين راه  حل يا بهترين جواب  ارزيابي قرار مي گيرن
مسئله ، انتخاب مي شود و بدين ترتيب دانش آموز به جواب 

مسئله و راه حل مشكل دست مي يابد.
ــف علمي ،  ــته هاي مختل ــس رش ــن روش ، در تدري اي
ــته باشد و به صورت فردي و گروهي  مي تواند كاربرد داش
ــت و در نتيجه ي اجراي آن، يادگيري مطلوب  قابل اجراس

ل مي شود. حاص
و مرحله پنجم: تعميم دادن است.

* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد تهران جنوب.
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روسو«تفاوت هاي 
فردي»را در آموزش 
مورد توجه قرار داده 
و مي گويد:« پرورش ، 
نبايد مانند لباس 
متحد الّشكلي باشد 
كه به دانش آموزان 
مي پوشانند ، بلكه بايد 
متناسب با اخالق و 
روحيه ي آن ها باشد

روسو:دانش آموزي 
كه هميشه تحت يك 
آموزش اجباري قرار 
دارد ، تا دستوري 
نگيرد كاري انجام 
نمي دهد. وقتي 
گرسنه است جرئت 
خوردن ندارد. وقتي 
شاد است جرئت 
نمي كند بخندد. وقتي 
غمگين است جرئت 
گريه كردن ندارد
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در شماره هاي پيشين ، با مفهوم ، اجزا و عناصر برنامه ي درسي 
ــديد. اينك  ــنا ش ملي ، و اهداف و الگوي هدف گذاري آن آش

بخش هاي ديگري از اين برنامه را بررسي مي كنيم.

ساختار ، زمان ، محتوا
ــاختاري دارد كه  ــور س ــي هر كش ــاختار: نظام آموزش س
ــخص مي شوند. ساختار كنوني  دوره هاي تحصيلي در آن مش
ــي ما به صورت پنج سال دوره ي ابتدايي ،  سه سال  نظام آموزش
دوره ي راهنمايي ، سه سال دوره ي متوسطه و يك سال دوره ي 

پيش دانشگاهي(1-3-3-5) است.
ــند تحول راهبردي آموزش و پرورش ، ساختار آينده ي  در س
ــال دوره ي ابتدايي و شش  ــي ، به صورت شش س نظام آموزش
ــت كه دوره ي  ــطه در نظر گرفته شده اس ــال دوره ي متوس س
ــاله(3-3-6) خواهد بود. در  متوسطه شامل دو دوره ي سه س
برنامه ي درسي ملي نيز همين ساختار پذيرفته شده است. در 
اين جا مجال بحث درباره ي داليل اين تغيير ساختار نيست ، اما 
ــدن يك سال به دوره ي  همين قدر مي توان گفت كه افزوده ش
ابتدايي ، باعث مي شود دانش آموزان با پايه ي قوي تري به دوره ي 
متوسطه وارد شوند و از نظر رشد  شخصيتي ، پختگي بيشتري 

پيدا كنند. حذف دوره ي پيش دانشگاهي نيز سبب يكپارچگي 
ــطه خواهد شد. در اغلب  ــتر در برنامه هاي دوره ي متوس بيش

كشور ها نيز ساختار نظام آموزشي به همين صورت است.
ــي در ارتباط با  ــه اي كه در برنامه ريزي درس مهم ترين نكت
ــاختار بايد ملحوظ شود ، اين است كه برنامه ها و محتواهاي  س
ــي و تربيتي ، با ويژگي ها و توانايي هاي جسمي و روحي  آموزش
دانش آموزان در هر دوره، متناسب باشد و ارتباط طولي مطالب، 
به گونه اي در نظر گرفته شود كه بين آموخته هاي دانش آموزان 

انسجام و پيوستگي به وجود آيد.
زمان:زمان آموزش چند وجه دارد. يك وجه آن طول سال 
ــي در هر سال است.  تحصيلي و مقدار روزهاي مفيد آموزش
وجه ديگر ، ساعات آموزشي در هر هفته و در هر روز ، و باالخره 
مقدار زمان هر جلسه ي درس است. در برنامه ي درسي ملي ، در 

مورد هريك از وجوه فوق ، تعيين تكليف شده است.
ــه قرار  ــورد توج ــن ارتباط م ــه در اي ــه ي ديگري ك نكت
ــتان براي آموزش  ــتفاده ي بيشتر از زمان فصل تابس گرفته ، اس
ــت. وضع فعلي كه در سه ماهه ي تابستان امر تعليم و تربيت  اس
ــت و طوالني شدن دوره ي  ــت ، وضع مطلوبي نيس تعطيل اس

سعيد قريشی

︀﹝﹥ ی  ﹡︣ ︋﹩﹚﹞ ﹩ د︨ر
︀ ︋﹩︀ ﹠  ︫آ

سعید قریشی*

(۴)
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ــي مي شود. گرچه  ــي مطالب درس تعطيالت ، موجب فراموش
ــاير فصول كالس هاي  ــتان همانند س نمي توان در فصل تابس
ــر كرد ، اما مي توان برخي آموزش هاي كارگاهي و  درس را داي

اردويي را براي تابستان برنامه ريزي كرد.
ــوع ديگري كه در ارتباط با زمان آموزش در برنامه ي  موض
ــاعات كالسي و ساعات  ــي ملي مطرح شده ، موضوع س درس
غير كالسي است. منظور از ساعات كالسي ، همان ساعاتي است 
ــيوه ي كنوني ،  در كالس هاي درس  كه دانش آموزان همانند ش
ــه حضور مي يابند و آموزش در كالس انجام مي شود.  مدرس
اما منظور از ساعات غير كالسي ، ساعاتي است كه دانش آموزان 
ــل كالس ،  برنامه هاي  ــر  از داخ ــري غي ــاي ديگ در محيط ه
ــي را طي مي كنند. بازديد هاي علمي ،  اردوهاي  تربيتي و آموزش
آموزشي و تربيتي ،  حضور در محيط هاي واقعي كار ،  حضور در 
فرهنگ سراها و كتابخانه ها،  شكل هايي از آموزش در ساعات 
ــتند. اين تنوع در محيط هاي يادگيري ،  سبب  غير كالسي هس
ايجاد انگيزه و عالقه ي بيشتر در دانش آموزان و برقراري پيوند 

بين محيط هاي واقعي زندگي و محيط مدرسه خواهد شد.
محتوا:بستر اصلي براي تحقق اهداف ،  محتواي هاي آموزشي  
و تربيتي است.به همين دليل ،  چگونگي انتخاب و سازمان دهي 
محتوا ،  نقش مهمي در فراهم ساختن بستر تحقق اهداف دارد. 
ــازمان دهي محتوا  ــي ملي ،  براي انتخاب و س در برنامه ي درس
اصولي ذكر شده است كه بايد مورد توجه برنامه ريزان درسي و 

مؤلفان كتاب هاي درسي قرار گيرد.
محتواهاي آموزشي در حوزه هاي يادگيري گوناگوني مانند 
علوم پايه ، علوم انساني  ، معارف اسالمي ، زبان و ادبيات ، فرهنگ و 
هنر و غيره سازمان دهي مي شوند. در برنامه ي درسي ملي ،  در 
ــورد اين حوزه ها و نقش آن ها در تحقق اهداف ،  بحث و در  م
ــده است.  قالب بيانيه هاي حوزه هاي يادگيري، مطالبي ارائه ش
زمان آموزش هفتگي يا ساليانه بين اين حوزه ها بايد به گونه اي 
تقسيم شود كه هر حوزه متناسب با ماهيت و اهميت خود در 
ــاي هفتگي جايگاه پيدا كند. البته اين حوزه ها و زمان  برنامه ه
آن ها بايد از انعطاف الزم براي متناسب سازي برنامه ها با شرايط 
ــند. عناوين دروس هر دوره ، از  زماني و مكاني برخوردار باش

ميان همين حوزه هاي يادگيري انتخاب خواهد شد.

ـ يادگيري راهبرد هاي ياددهي   
 ارزش يابي پيشرفت تحصيلي

كالس هاي درس محل به اجرا درآمدن همه ي سياست ها و 
برنامه هاست. اين جاست كه ايده ها و افكار و اهداف برنامه ريزان 
شكل عيني و واقعي به خود مي گيرد و نيك و بد آن ها آشكار 
مي شود.اين جاست كه معلمان نقش كارگردان و دانش آموزان 
ــاي ياددهي- يادگيري  ــش بازيگر را ايفا مي كنند. راهبرده نق
ــخن مي گويد كه مي تواند كيفيت  از شيوه ها و روش هايي س
ــد. در برنامه ي درسي  نقش آفريني معلم و متعلم را ارتقا بخش
ملي ،  براي ارتقاي كيفيت شيوه هاي ياددهي-يادگيري ،  نكاتي 
مطرح و رهنمودهايي ارائه شده است كه تنها به چند نمونه از 

آن ها اشاره مي كنيم:
ــت ،  ــه دانش آموز تابع و مقهور محيط نيس ــاور به اين ك -ب
ــود را تغيير دهد. در  ــار دارد و مي تواند خ ــه اراده و اختي  بلك
نتيجه ي اين باور ، مربيان مي كوشند با ايجاد انگيزه و آگاهي در 

دانش آموزان ، آن ها را نسبت به ناهنجاري هاي محيط آگاه سازند 
ــدن از ناهنجاري ها و حتي  و اراده ي آن ها  را درجهت دور ش

اصالح محيط تقويت كنند.
ــوه ي  ــك الگو و اس ــم و مربي ي ــه معل ــه اين ك ــاور ب -ب
ــت و در كالس نقش راهنما و  ــي اس ــوي و علم اخالقي ، معن

راهبري يادگيري را به عهده دارد.
در نتيجه ي اين باور ،  افرادي براي احراز شغل معلمي انتخاب 
مي شوند كه از هر لحاظ شايسته باشند و در مراكز تربيت معلم ، 
 صالحيت هاي حرفه اي را به درستي فرا گيرند تا بتوانند نقش 
راهنما و راهبر را ايفا كنند و استعدادهاي دانش آموزان را شكوفا 

سازند.
ــط يادگيري منحصر به كالس درس  - باور به اين كه محي
نيست و محيط هاي يادگيري خارج  از مدرسه همانند موزه ها ، 
 پارك ها ، كانون هاي فرهنگي ، فضاهاي اردوگاهي ، مراكز صنعتي و 
ــاورزي و غيره نيز مي توانند به عنوان محيط هاي يادگيري  كش
ــد و به يادگيري تنوع و جذابيت  ــورد بهره برداري قرار گيرن م

بخشند.
ــد در فرايند ياد دهي-يادگيري  ــاور به اين كه متربي باي - ب
ــته باشد و دانش ها ، مهارت ها ، نگرش هاي خود  نقش فعال داش
ــازد ، نه اين كه به صورت فردي منفعل ، فقط دريافت  را خود بس
كننده ي دانش از معلم باشد. نتيجه ي اين باور ،  تنوع بخشيدن 
به روش هاي ياددهي-يادگيري و درگير ساختن دانش آموزان 
در كليه ي فعاليت هاي يادگيري و پرورش استعدادهاي نهفته ي 

آنان از سوي معلمان است.
و اما ارزش يابي پيشــرفت تحصيلي: همان طور كه اجراي 
ــاي ياددهي-يادگيري نقش مهمي در ارتقاي كيفيت  راهبرده
آموزش دارد ،  به كار گيري شيوه هاي مناسب ارزش يابي نيز در 
ــد. از اين رو ،  در برنامه ي  ــن زمينه مي تواند تعيين كننده باش اي
درسي ملي ،  فصلي هم به موضوع ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
اختصاص يافته است. در اين فصل ،  رهنمودهايي براي اجراي 

شيوه هاي مطلوب ارزش يابي ارائه شده است؛ از جمله: 
ــت و يكي از اهداف  ــي در خدمت يادگيري اس -ارزش ياب
مهم آن اصالح و بهبود عوامل مؤثر بر فرايند ياددهي-يادگيري 

به شمار مي رود.
-نتايج ارزش يابي پيشرفت تحصيلي بايد به تصميم گيري 
ــازي  ــاي اصالحي-ترميمي يا غني س ــدارك برنامه ه براي ت

يادگيري منجر شود.
-ارزش يابي پيشرفت تحصيلي بايد معلمان و دانش آموزان 
را به نقاط ضعف و قوت كار خود آگاه و آن ها را براي اصالح 

و بهبود آن تشويق كند.
-ارزش يابي بايد با استفاده از ابزارها و روش هاي گوناگون 

انجام شود تا بتواند همه ي جنبه هاي يادگيري را بسنجد. 
ــال پرداختن به همه ي جزييات برنامه ي  البته در اين جا مج
ــي ملي نيست و آن چه در طي سه شماره از مجله به شما  درس
خوانندگان عزيز ارائه شد ،  خالصه اي از محتواي اين سند بود كه 

در آينده بايد با تفصيل بيشتري به جزئيات آن پرداخته شود.
به اميد موفقيت همه ي دست اندركاران براي اجراي هر چه 

بهتر مفاد اين سند.پايان
* كارشناس ارشد دفتر برنامه ريزى وتاليف كتب درسى

متربي بايد در فرايند 
ياد دهي-يادگيري 
نقش فعال داشته باشد 
ودانش ها ،   مهارت ها  
و نگرش هاي خود را 
خود بسازد ، نه اين كه 
به صورت فردي 
منفعل ،  فقط دريافت 
كننده ي دانش از 
معلم باشد
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شيخ عباسعلي اسالمي، روحاني روشن انديشي بود كه در 
ــيس جامعه ي تعليمات اسالمي، بنيان گذار يا  دهه ي20، با تأس
عامل تأسيس نزديك به دويست مدرسه، طي سه دهه، در تهران 
و شهرستان ها شد و از اين راه خدمت بزرگي به تعليم و تربيت 
ــودكان و نوجوانان ايران كرد. از اين روي، به حق بايد وي را  ك

«پدر مدارس نوين اسالمي» دانست.
ــد. پدرش از تركان  ــعلي اسالمي در سبزوار متولد ش عباس
قشقايي فارس و مادرش بانويى از بزرگان ايل بختياري بود كه 
در زمان فتحعلي شاه به سبزوار تبعيد شده بودند. پس مي توان 
ــالمي را فرزندي از عشاير ايران به حساب  آورد. او كودكي  اس
بسيار با استعداد بود. در پنج سالگي به مكتب رفت و در شش 
ــالگي گلستان سعدي را آموخت و پس از تحصيالت اوليه،  س
به حوزه ي علميه ي سبزوار رفت. در نوجواني سفري به مشهد 
ــيار تأثير نهاد و چون به  ــت كه در رشد شخصيت او بس داش
سبزوار بازگشت، براي كودكان و نوجوانان و حتي بزرگ ساالن، 

كالس هاي آموزش عقايد و قرآن و احكام برگزار كرد.
ــفر حج رفت كه يك بار آن  ــالمي در جواني دوبار به س اس
ــتر، قطار وكشتي  ــهد، زاهدان، كراچي، جّده و با ش از طريق مش
ــت، تصميم گرفت در  ــفري كه به عتبات داش بود. وي در س
همان جا به تحصيل ادامه دهد. از اين رو، به مدت هفت سال در 
ــهر سامرا تحصيل كرد و سرانجام به علت تنگي معيشت به  ش
ــبزوار بازگشت. اما به زودي  بار ديگر عزم سفر كرد و اين بار  س
ــتان در آورد. سفر او به  ــر از هندوس ــرق رفت و س به طرف ش
هندوستان -كه هنوز به استقالل نرسيده ومستعمره ي انگلستان 
ــي از علماي هند به نام  ــنايي او در نجف با يك بود- در پي آش
نجم العلما انجام شد. كه در شهر لكنهوي هند مدرسه اي به نام 
«مدرسه الواعظين» تأسيس كرده بود. اين سفر باعث شد اسالمي 
سال هاي متمادي در شهر هاي رامپور،مدرس، كلكته وبه ويژه در 
شهر رانگون، پايتخت برمه(ميانمار امروز) به سير وسياحت و تبليغ 
مسائل اسالمي بپردازد. اسالمي سرانجام از هند به مشهد آمد و 
ــد و اين در اواخر دوره ي پهلوي اول و  در اين شهر مستقر ش
آغاز جنگ جهاني دوم بود. پس از چند سال، ماندن در مشهد را 
به صالح خود نديد و قصد اقامت در تهران كرد و رخت سفر 

به سوي اين شهر بست.
در اين جا الزم است براي شناخت بهتر شخصيت و اقدامات 
مهم شيخ عباسعلي اسالمي در ترويج فرهنگ اسالمي، نكته اي 
ي  ــروطه،  بحران بزرگ را باز گو كنيم. مي دانيم كه با واقعه ي مش
ــه ي ديني ايران و به ويژه حوزه هاي ديني را فرا گرفت كه  جامع
ــاخصه هاي آن، مسئله ي مدارس جديدي بود كه در  يكي از ش
آن ها علوم نوين تدريس مي شد. در اين زمينه، علما و روحانيون 
ــته ي مخالف هم تقسيم شده بودند. عده اي به شدت  به دو دس
مخالف مدارس جديد بودند تا جايي كه يكي از علماي مشهور 
درباره ي اين مدارس نوشته بود:«... بردن اطفال بي گناه كه مواهب 
و ودايع الهيه  اند به چنين كارخانه هاي بي ديني و اعانت و ترويج 
ــه زدن به ريشه ي اسالم  آن ها .... از اعظم كبائر و محرمات و تيش
است.» اما پس از شهريور 1320 اين نگاه عوض شده بود و فراوان 
بودند كساني از علما و روحانيون كه باور داشتند بايد از همين 

جعفر ربانی

︣ان ︤رگ ا ﹝︺﹙﹞︀ن︋ 
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ــت، نمي پذيرفتند و لذا  ــيار رايج اس و مانند اين ها كه امروز بس
مدارس واقعاً مردمي بودند و احتماالً بازدهي و بهره دهي آن ها را 

بتوان از نظر اجتماعي و تربيتي مطلوب تر دانست.
شيخ عباسعلي، تنها مرد فرهنگ و تعليم و تربيت نبود، بلكه 
واعظي روشنگر و مردي سياسي و مبارز نيز بود. بار ها احضارو 
ــتگير شد و به زندان و تبعيد رفت ، اما هم چنان تا آخر عمر  دس
نستوه ماند و سر انجام در سن 89 سالگي در سال 1364 در گذشت. 
ــال 1373 ،با نام «طاليه دار فرهنگ  ــاب خاطرات او كه در س كت
اسالمي در عصر اختناق» منتشر شد، كتابي خواندني و درسي 
براي زندگي، به ويژه براي عالقه مندان به مباحث تعليم و تربيت 

اسالمي است.
ــال، به مناسبت بزرگداشت شصت وهفتمين   در اوايل امس
سالگرد تأسيس مدارس جامعه ي تعليمات اسالمي و هم زمان با 
مبعث رسول گرامي اسالم ،  مراسمي با حضور جمعي از مسئوالن 
و اعضاي جامعه ي تعليمات اسالمي ،  دانش آموختگان ،  مديران 
و تعدادي از دانش آموزان مدارس وابسته به جامعه ي تعليمات 
اسالمي ،  در سالن اجتماعات"دبيرستان دخترانه ي رضويه" ،  واقع 

در خيابان شهيد باهنر تهران ،  برگزار شد.
در ابتداي مراسم ،  سيد حسين ميرمحمد صادقي ،  مدير عامل 
ــت. وي گفت: با وجود اين  ــخن راني پرداخ جامعه ،  به ايراد س
ــا وجود خدمات  ــيس جامعه مي گذرد و ب ــال از تأس كه 67 س
گسترده اي كه اين نهاد فرهنگي در سطح كشور انجام داده ،  ولي 
نسبت به ساير نهاد ها ،  در بين مردم ناشناخته باقي مانده است. 
ــي كه پس از جامعه شكل گرفته اند ،  بين مردم  خيلي از مدارس

شناخته تر هستند.
"وي هم چنين اظهار داشت ،  ما با تأسيس چنين مدارسي ،  هم 

به جنگ جهل رفته ايم و هم به جنگ بيماري ، بيكاري و فقر".
ــرود رسمي جامعه ي  ــم،  براي نخستين بار س در اين مراس
ــتقبال  ــالمي را دانش آموزان اجرا كردند كه با اس تعليمات اس

حضار روبه رو شد.
ــم ،  با حضور حجت االسالم شريف مهدوي   در پايان مراس
ــدارس جامعه ي تعليمات  ــان م و علي اكبر رئوف ،  از مؤسس
اسالمي در يزد ،  دكتر آيت اللهي ، رئيس سابق سازمان ثبت اسناد 
ــالم علي رضا  و از دانش آموختگان قديمي جامعه ،  حجت االس
اسالمي ، فرزند مرحوم اسالمي و حاج شيخ محمد تقي رهبر ، 
ــه بيان خاطرات  ــان ،  ب ــد و هر يك از ايش  ميز گردي برگزار ش
ــالمي و ابعاد شخصيتي مرحوم حاج شيخ  خود از مدارس اس
ــالمي پرداختند. هم چنين ،  آقاي رئوف ،  در مورد  عباسعلي اس
مجتمع آموزشي سيد الشهداي يزد گزارشي ارائه داد و گفت: در 
حال حاضر حدود 5100 دانش آموز در اين مجتمع به تحصيل 
مشغول اند كه اين تعداد نزديك به 49 درصد از كل دانش آموزان 

مدارس جامعه را تشكيل مي دهد.
منابع

ــالمي. مركز اسناد انقالب اسالمي.  1. حميد كرمي پور. جامعه ي تعليمات اس
تهران.1380.

ــران از روي كار آمدن  ــي اي ــي -  سياس ــازمان هاي مذهب ــا و س 2.جريان ه
ــاه تا پيروزي انقالب اسالمي.رسول جعفريان. چاپ نهم. خانه ي  محمد رضا ش

كتاب. تهران. بهمن 1387.
3.طاليه دار فرهنگ اسالمي در عصر اختناق. خاطرات حجت االسالم والمسلمين 
ــاد  بني ــر  ــالمي.چاپ دوم. چاپ ونش ــعلي اس ــيخ عباس ــاج ش ــوم ح مرح

بعثت. تهران.1384. 

ــتفاده كرد. شيخ  ــيدن به اهداف ديني اس ابزار جديد براي رس
عباسعلي از اين دسته، بلكه جزو پيشروان اين حركت بود.

باري،  شيخ به تهران آمد ونخست «جمعيت پيروان قرآن» را 
تأسيس كرد كه از اهداف دهگانه ي آن، يكي هم«تربيت اطفال 
ــنن شرعيه و اخالق حسنه به وسيله ي   و  جوانان به  آداب و س
ــه در برنامه هاي جامعه ،  ــود؛ عالوه بر اين ك آموزش و پرورش» ب
ــيس مدرسه هايي در تهران نيز سخن گفته  به صراحت از تأس
ــده بود. وي در سال 1322 ، جامعه ي تعليمات اسالمي را با  ش
هدف«ايجاد مدارس اسالمي، تأسيس كتاب خانه و انجام كارهاي 
خيريه در تهران و سراسر كشور» به راه انداخت كه تا چند دهه 
ــت مدرسه هاي بسياري را در سراسر ايران  ادامه يافت و توانس

تأسيس كند.
ــران نيز اهميت مي داد و  ــالمي به آموزش و پرورش دخت اس
ــال هاي اول«مدرسه ي اسالمي دوشيزگان» را نيزدر  در همان س
تهران تأسيس كرد كه سبب شد بسياري از دانش آموزان دختر 
ــه بيايند. كار اسالمي با  ــه ي دولتي ايران به اين مدرس از مدرس
مشكالت بسياري رو به رو شد. عالوه بر مخالفان دولتي، پاره اي 
ــان نمي دادند و مثًال به او  از متدينين هم به او روي خوش نش
ايراد مي گرفتند كه چرا به جاي كلمه ي "اتاق" از" كالس" و از 
كلمه ي "پروگرام"(به معناي برنامه، آن زمان هنوز برنامه مصطلح 
ــده بود) استفاده مي كند. اما اسالمي اين ها را تحمل كرد و با  نش
ــه بود، راه خود را  ــكاري هم فكران و ياران صادقي كه يافت هم

ادامه داد.
ــالم  ــالمي بود كه حجت االس ــي از اس در دهه ي 30 به تأس
ــه ي علوي را در تهران  علي اصغر عالمه كرباســچيان، مدرس
ــت كمي  ــيس كرد كه آن هم در تأثيرگذاري بر جامعه ، دس تأس
ــالمي نداشت. مدارس جامعه به زودي  از جامعه ي تعليمات اس
ــترش يافتند، به طوري كه در سال 1329 ،  در سراسر كشور گس
ــتانه ي  ــال 1356، در آس ــود و در س ــا 132 باب ب ــداد آن ه تع
ــاواك،  تعداد آن ها به 183 باب  ــالمي، به گزارش س انقالب اس
ــيد. اين مدارس مورد تأييد علما و مراجعي چون آيت اهللا  رس
ــران نيز بود.  ــم، امام خميني و ديگ  بروجــردي، آيت اهللا حكي
هم چنين شخصيت هايي مانندعالمه طباطبايي،  محمد جواد باهنر 
ــوري، در تأليف كتاب براي جامعه همكاري  و علي گلزاده غف

مي كردند.
ــالمي به گونه اي بود كه وي در  تأثير كار شيخ عباسعلي اس
ــد:«خوب به خاطر دارم كه مبلغ 50 تومان  خاطراتش مي نويس
ــوي يكي از يهوديان شهر كرمانشاه به جامعه اهدا گرديد.  از س
دوستان ما از فرد مذكور پرسيدند چه سبب شده است كه تو اين 
وجه را به مدارس مسلمين اهدا كني،  در حالي كه نه مي تواني 
انگيزه ي اجر اُخروي داشته باشي، زيرا مسلمان نيستي، و نه بهره ي 
ــوي، چرا كه فرزندت در اين نوع مدارس پذيرفته نخواهد  دني
ــد؟ وي پاسخ داده  بود: آري چنين است كه مي گوييد. اما اگر  ش
مدارس مسلمين آباد شود و نسل آينده به ادب و تربيت صحيح 
مؤدب گردد، فرزند من نيز كه ناگزير با اين نسل معاشر ومصاحب 

خواهد بود، از حسن تربيت و آداب نيكو بهره مند خواهد شد.»
نكته ي قابل توجهي كه مرحوم اسالمي نيز خود بدان توجه 
ــوزان را گزينش  ــدارس جامعه ، دانش آم ــت كه م داده، اين  اس
نمي كردند؛  يعني آن ها را براساس ترجيحات و امتيازاتي مانند 
15طبقه ي  شغلي، درامدخانوادگي ، استعداد هاي خاص تحصيلي  
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شيخ عباسعلي، تنها 
مرد فرهنگ و تعليم 
و تربيت نبود، بلكه 
واعظي روشنگر و 
مردي سياسي و 
مبارز نيز بود. بار ها 
احضارو دستگير شد 
و به زندان و تبعيد 
رفت ، اما هم چنان 
تا آخر عمر نستوه 
ماند
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 ، ــتگي واختالف  1. سخريّه واستهزا: يكي ازعوامل دو دس
ــت كه اين خود معلول  ــخره  كردن و تحقير ديگران اس  مس
پديده ي ديگري است به نام"كبر" و خودبرتربيني.همين حس 
ــأ بسياري جنگ هاي خونين ميان كشور ها در  است كه منش

طول تاريخ شده است. 
ــرا كه ممكن  ــن كار بپرهيزيد ، چ ــد از اي ــرآن مي فرماي ق
ــد بهتر از  ــخره مي كنيد ، نزد خداون ــي را كه مس ــت كس اس
ــتدالل از انجام كار  ــد. زنان را هم به همين اس خودتان باش
ــابه بازمي دارد ومخاطب درهر دو حال مؤمنان هستند.  مش
ــر معموالً از  ــت. تكب ــه ي ايمان ، ترك تكبر اس ــي الزم يعن
خودبرتربيني هاي مادي و ظاهري سرچشمه مي گيرد؛ يعني 
وقتي روي مي دهد كه كسي با داشتن مال و منال و يا مدرك 
ــت ، بر برادر يا خواهر ديني خود  ــي رياس تحصيلي و كرس
فخر بفروشد(ال يَسخر قوٌم من قوم َعسي ان يكونوا خيراً 
منهم ، و ال نســاء من نساء) . مالك ارجحيت و برتري يكي 
بر ديگري ،  تنها و تنها"ميزان تقواي" آن هاست. مسخره كردن 
به ظاهر يك گناه ، ولي در واقع چند گناه است: تحقير ، كشف 
عيوب ،  اختالف افكني ،  غيبت ،  كينه توزي ،  فتنه انگيزي ،  انتقام 

و طعنه به ديگران.
ــت  ــت ، «لَْمز» عبارت اس 2. عيب جويي: در لغت آمده اس

اشاره
اخالق یكی از آموزه های 
سه گانه ی دین است كه در 
سوره ی حجرات به طور وسیع ، به 
جوانبی از آن پرداخته شده 
است. در مقاالت پیشین ، با طرح 
۱۰ آیه ی شریفه پیرامون چگونگی 
مراوده و مصاحبه ی امت اسالمی 
با رهبر و مقتدای خویش و نیز 
حل مخاصمات بین گروه های 
اجتماعی ، راهبرد هایی قرآنی ارائه 
كردیم.در دو آیه ی پیش رو 

(۱۲-۱۱)  به شرح بعضی ریشه های 
این اختالفات می پردازیم.

محمدحسن مكارم*
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خدا(ص) درآمد. اما يكي از زنان نزديك به پيامبر هنوز  او را 
سرزنش مي كرد و"يهودي زاده" لقب مي داد. اين آيه ي شريفه 
ــد و آن زن را از"زشت خواني" بر حذر داشت[تفسير  نازل ش
ــه ي آيه  مي فرمايد:"بِئَس  مجمع البيان ، ج9 : 136]. لذا در ادام
االسُم الُفسوق بَعد االيمان": چه بد است نام فسق نهادن(بر 

كسي) ، بعد از ايمان آوردن.
ــاد ، كه  ــت نه ــر مؤمن القاب زش ــوان ب ــه فقط نمي ت ن
ــن در حالي  ــت ؛ اي ــراي خود هم جايز نيس ــن كاري ب  چني
ــگام عصبانيت و  ــلمان ، به هن ــت كه بعضي از مردم مس اس
ــق ، دروغ گو  ــارج از دين ، فاس ــان را كافر ، خ بگومگو ، خود ش
ــمگين كردن  ــد؛ ديگران هم بايد از خش ــب مي دهن و ... لق
مسلمان كه زمينه ساز دادن نسبت هاي فسق وفجور به خود 

مي شود ، اجتناب كنند.
ــوءظن وحس ظن .  اما  4.بدگماني: گمان دوگونه است: س
ــت.  ــتر از خوش گماني هاس ــزان بدگماني ها معموالً بيش مي
ــه از اكثر گمان ها  ــتور مي دهد ك ــن رو قرآن كريم دس از اي
- يعني گمان هاي بد- بپرهيزيد: اجتنبوا كثيراً من الظن. ولي 
ــي از گمان ها  ــل و علت يابي مي فرمايد: بعض ــام تعلي در مق
ــايد بدين صورت قابل توضيح باشد كه  ــت. اين ش گناه اس
ــت و آن بدي ، وجود  ــاي بد" ، بعضاً مطابق واقع  اس "گمان ه
ــي هم مخالف واقع و  ــي و تحقق عيني دارد ، و بعض خارج
ــلمًا  ــت. مواردي كه مخالف واقع است ، مس صرفاً تخيّل اس
ــت و براي گمان برنده مسئوليت دارد  . از اين رو ، بايد  گناه اس
از همه ي گمان هاي بد بپرهيزيم ، چرا كه ممكن است بعضي 
از آن ها واقعيت نداشته باشد و بي جهت به يك مؤمن بدبين 

شده باشيم[تفسير نمونه ، ج22 : 182].
ــود كه گمان بد و خوب ، كار ذهن ماست  گاه گفته مي ش
ــوب  ــت ، پس چرا بعضًا گناه محس و از اختيار ما بيرون اس
مي شود؟ پاسخ اين كه اوالً ما مي توانيم كار برادر مؤمن را حمل 
بر صحت كنيم ، كما اين كه در نهج البالغه آمده است: نبايد به 
كلمه اي كه از دهان كسي خارج شده ، سوءظن ببري ؛ مادامي 
كه مي توان از آن برداشت نيكو داشت[نهج البالغه /حكمت 
ــت ما و عملي اختياري است.  360]. اين برون رفت به دس
البته در جاهايي كه شواهد و قرائن بر اتكاب جرم در جامعه 
ــلمان ، هر كدام در  داللت مي كند ، نيروهاي امنيتي و مردم مس
ــد. ثانيًا ، نهي از اين  ــر وظايف خاص خود را دارن نهي از منك
ــت. يعني به صرف  گمان ها ، به معناي نهي از اعتنا به آن هاس
ــوءظن ،  نبايد ترتيب اثر دهيم و آن را قطعي حساب  يك س
كنيم و روابط خود را با برادر يا خواهر ديني قطع كنيم.مؤيد 
ــت به اين مضمون : سه چيز است  ــت ، روايتي اس اين برداش
ــت و راه خروج دارد.  ــنديده نيس كه وجود آن در مؤمن پس
ــت كه به آن  ــوءظن" كه راه خروج از آن اين اس از جمله"س

جامه ي عمل نپوشانيم[محجه البيضاء ، ج5 : 269].
ــتور جامع اسالمي باعث مي شود امنيت اخالقي  اين دس
ــالمي حفظ شود و افراد از شر گمان هاي بد  در جامعه ي اس

ديگران در امان باشند.
ــس" هر دو از نظر لغوي به  5. تجسس: "تجّسس"و"تحّس
معناي جست و جو گري است. بااين تفاوت كه اولي معموالً 
ــي در امور خير و  ــود ، و دوم ــور نامطلوب بيان مي ش در ام
ــتور مي دهد:    مطلوب؛  چنان كه يعقوب(ع) به فرزندانش دس

ــمردن عيوب افراد در حضور آن ها ، و«َهْمز» برشماري  از ش
ــز گفته اند: لمز عيب جويي با  ــت. ني عيوب در غياب آن هاس
ــت ، در حالي كه همز عيب جويي با زبان  ــم و اشاره اس چش
است كه هر دو در آيه ي اول سوره ي«همز»به كار رفته اند.

كاربرد عبارت"ال تَلِمزوا اَنفســُكم" داللت برآن دارد كه 
همه ي امت مسلمان به منزله ي نفِس واحدي هستند ، به نحوي 
كه عيب جويي از ديگري ، در حقيقت به مثابه عيب گيري از 
خود است و تضعيف خويشتِن خويش؛ مضافاً اين كه چنين 
عملي ، حس  انتقام جويي را در طرف مقابل تحريك مي كند.

3.زشت خواني:منظور صدا كردن يك مؤمن و مسلمان 
ــبك  ــت كه قطعاً موجب دل خوري و س با الفاظ ركيك اس
ــود. اسالم صريحاًاز اين كار منع  شدن او نزد ديگران مي ش
ــت  ــت: "و ال تنابَزوا باَاللقاب": لقب زش كرده و فرموده اس
ــده است ، فردي سابقه ي  روي يكديگر نگذاريد. گاه ديده ش
ــرده و از آن عمل  ــت توبه ك ــتي دارد ، اما مدت هاس كار زش
دست كشيده است ، اما هنوز در كوچه و محله او را با همان 
ــالم  ــا اين كه به اوصافي كه فبل از اس ــت مي خوانند ، ي صف
ــود؛  براي نمونه ،در  ــف بوده ، هنوز وصف مي ش آوردن متّص
ــن اخطب" ، به  ــام صفيه دختر"حّي ب ــالم ، زني به ن صدر اس
ــلمان شد و به همسري رسول  دنبال ماجراي"فتح خيبر" مس

در نهج البالغه 
آمده است: نبايد 
به كلمه اي كه از 
دهان كسي خارج 
شده ، سوءظن 
ببري ؛ مادامي 
كه مي توان از 
آن برداشت نيكو 
داشت

"تجّسس"
و"تحّسس" 
هر دو از نظر 
لغوي به معناي 
جست و جو گري 
است. بااين تفاوت 
كه اولي معموًال 
در امور نامطلوب 
بيان مي شود  و 
دومي در امور 
خير و مطلوب
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يابني ، اذهبوا فتحّسسوا من يوسف و اخيه(فرزندانم، برويد 
و از حال يوسف و برادرش خبر بياوريد).

 خداوند،درسوره ي حجرات ، باعبارت"والتجّسسوا" ، ازجس
ت و جو-گري هاي بي مورد و بي جا نهي كرده است. ريشه ي 
تجّسس همانا بدگماني است كه در عبارت ما قبل آمده بود. 
ــوءظن بپرهيزيد ، چون  به عبارت ديگر ، قرآن مي فرمايد: از س
ــس مي شود كه آن هم به نوبت خود ، به  اين كار باعث تجس
افشاي زندگي خصوصي مؤمنان مي انجامد و امنيت جامعه 

را به هم مي ريزد.
ــس توسط دستگاه هاي اطالعاتي كه با برخورداري  تجس
ــام و پيامبر در  ــت از طرف ولي فقيه يا ام ــون و والي از قان
ــالمت اجتماعي و  ــود ، براي حفظ س ــال مي ش ــه اعم جامع
ــت و منافاتي با قاعده ي كلي مطرح در  برخورد با مجرم اس

آيه ي مورد بحث ندارد.
6. غيبت:طبق تعريف ، يعني انسان در غياب شخص چيزي 
بگويد كه مردم از آن بي خبر باشند. و اگر او بشنود ، ناراحت 
ــيعه ، ج8 : 601]. بنابراين ،انتقاد حضوري يا  شود[وسايل الش
ذكر عيب علني فرد يا ذكر عيبي كه اگر غيبت شونده بشنود 

ناراحت نمي شود   اشكالي ندارد.
ــم  بعضــاً ،  ايُحّب اَحدكم اَن يأكلَ لحم   " اليَغتَْب  بَعضك
ــما ديگري را غيبت نكند.  اخيه  ميتًا َفَكرِهتُموه": بعضي از ش
ــت دارد كه گوشت برادر مرده ي  آيا هيچ يك از شما دوس
ــند مي دانيد." براي  ــت آن را ناپس خود را بخورد!بديهي اس
ــبيه استفاده شده  ــان دادن قبح و زشتي اين عمل ، از تش نش
ــت . آبروي برادر و خواهر مسلمان هم چون گوشت تن  اس
ــيله ي غيبت ، هم چون  ــت و ريختن اين آبرو به وس آن هاس
ــت تن آن هاست. و تعبير به "مرده" به خاطر آن  خوردن گوش
ــت كه"غيبت" در غياب افراد صورت مي گيرد ، كه همانند  اس
ــتن نيستند. براي هيچ گناهي  مردگان قادر بر دفاع از خويش

در قرآن چنين تعبير هولناكي به  كار نرفته است؛
ــه ي آن را  ــراي پرهيز از ابتال به غيبت مؤمن ،  بايد ريش ب
سوزاند. سوءظن عامل تجسس مي شود، تجسس عامل افشاي 
عيوب ، و آگاهي بر اسرار و عيوب مؤمن، سبب غيبت از او 
ــالم از معلول و علت ، همگي ، نهي  مي شود. بدين ترتيب ، اس

كرده است.
روايات هم موضع شديدي نسبت به اين كار قبيح دارند. 
پيامبر اكرم(ص) فرموده است: خداوند خون  و  مال و آبروي 
مسلمان را بر ديگري حرام كرده ، و نيز سوءظن بردن به او را. 
در حديثي ديگر آمده است: درهمي كه انسان از ربا به دست 
مي آورد ، گناهش نزد خداوند از 36 بار زنا بزرگ تر است!  و از 
هر ربا باالتر ، ريختن آبروي مسلمان است. در روايتي ديگر از 
زبان موسي(ع) نقل شده است كه خداوند به او فرمود: كسي 
ــي  ــد ، آخرين كس كه بميرد ، چنان چه از غيبت توبه كرده باش
است كه وارد بهشت مي شود وكسي كه از دنيا برود ، در حالي 
كه اصرار بر آن داشته باشد ، اولين كسي است كه وارد دوزخ 

مي شود[تفسير نمونه ، ذيل آيه ي 13 حجرات].
شايان ذكر است ، اين قباحت و عقوبت غبيت است، يعني 
ذكر عيبي كه در مؤمن وجود دارد و پوشيده است .  حال چه 
رسد به وقتي كه به مؤمني"تهمت"زنند و افترا ببندند. يعني 

عيبي كه  در او نيست ، به او نسبت و اشاعه دهند!!
ــالمي در ايران ، همگان  از  ــالب اس ــن پيروزي انق به يُم
ــده و ترس  ــي يافته ، و زبان ها نيز آزاد ش ــر طاغوت رهاي ش
ــرس از خدا و روز  ــت. اما ت ــاواك منتفي گرديده اس از س
ــين ، مؤمن را برحذر مي دارد از اين كه از خادمان ملت  واپس

غيبت كند و يا به آن ها ،  بي دليل   افترا و بهتان زند.
ــم دارد كه گناه  ــت موارد"جواز" ه ــه نماند كه غيب ناگفت
ــود؛ از جمله به هنگام مشورت ، به وقت  ــوب نمي ش محس
ــهادت و احقاق حق در محكمه ؛  هم چنين ، غيبت كردن از  ش
فاسقي كه در فسق خود"متجاهر" است و علناً گناهي را بي 
محابا و باگستاخي مرتكب مي شود. از اين رو ، معرفي كردن 
ــقان به قواي امنيتي مانعي ندارد. بديهي است كه غيبت  فاس
كافر نيز مجاز است ، چرا كه او برادر مسلمان، كه مورد بحث 

آيه است ، محسوب نمي شود.
ممكن است غيبت با زبان نباشد ، بلكه با اشاره ي انگشت ، با 
نوشتن ، با ادا در آوردن و يا حتي با سكوت كردن انجام پذيرد 

كه هر فرد مسلمان بايد از همه ي اَشكال آن بپرهيزد.

امنيت اجتماعي
ي   ــوره ي مباركه  ــم و دوازدهم س ــه از آيات يازده آن چ
ــتورهاي  دس از  ــود  ب ــد ، عبارت  ش ــت  درياف ــرات  حج
ــامل اجتناب از: سخريه ، عيب جويي ،  ششگانه ي اخالقي ، ش
ــت. چنان چه اين  ــس و غيب ــت خواني ، بدگماني ، تجس زش
ــود ، آبرو و  ــل در جامعه رعايت ش ــور كام ــتورات به ط دس
ــي  ــت افراد آن جامعه از هر نظر محفوظ مي ماند. كس حيثي
ــخره و عيب جويي  ــه ي خودبرتربيني ، ديگري را مس به بهان
ــك روي فرد  ــوخي القاب ركي ــم مزاح و ش نمي كند ، به اس
ديگر نمي نهد ، به جاي آن كه به سايرين سوءظن برد ، به خود 
ــش بدگمان مي گردد و  ــال خود و كوتاهي هاي خوي و اعم
ــود بر مي آيد ، وارد زندگي  ــدد رفع نواقص و عيوب خ درص
خصوصي افراد نمي شود و ضعف هاي پنهان آن ها را برسر 

زبان ها نمي اندازد.
ــه از امنيت اخالقي  ــن جامعه اي ، با اين درج تصور چني
ــه انبيا و  ــت ك ــه ي فاضله اي اس ــاد آور مدين و اجتماعي ، ي
فالسفه ، در طول تاريخ ، به دنبال تأسيس آن بوده اند. احتمال 
استقرار چنين آرمان شهري توسط پيامبران بيشتر است ، تا به 
ــت فيلسوفان بشري ، زيرا پيامبران  از پشتوانه ي ايمان به  دس
ــد و مردم را در ابتدا ، عقيده مند به خدا  غيب نيز بهره مي برن
ــپس از اعمال فوق برحذر مي دارند. در  و معاد مي كنند وس
ــان  اين صورت ، مؤمن واقعي ، در خلوت ودر جلوت ، به يكس
از ارتكاب اعمال فوق مي پرهيزد و سالمت معنوي را براي 

جامعه تضمين كند.
* مدرس مراكز تربيت معلم و مركز آموزش فرهنگيان فارس

منابع
1. تفسير مجمع البيان. شيخ طبرسي.

2.تفسير نمونه. زير نظر آيت اهللا مكارم شيرازي.
3.نهج البالغه.ترجمه ي مجيد دشتي.

4.مّحجه البيضاء. محسن فيض كاشاني.
5. وسائل الشيعه. شيخ حّر عاملي.

6.هر سه به نقل از تفسير نمونه ، ذيل آيه ي 12 سوره ي حجرات.
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 ﹩﹡︀ ️ ا﹡︧ ﹫︋︣ ︑ ︀ ︑ 
دكرت غالمحسني شكوهی

﹩︺
﹫︊︵ ️

ز ︑︣︋﹫
ا

1.تربيت طبيعي
زيست شناسي نخستين دانشي است كه آموزش و پرورش 
ــدون در نظر گرفتن  ــكار دارد. تربيِت آدمي ب ــا آن پيوند آش ب
ــم وي، خصوصيات وظايف  ــاختمان و شكل خاص جس س
ــخصيت وي امكان پذير  ــد تكويني و تنوع ش االعضايي، رش
نيست؛ زيرا قوانين زيست شناسي عمومي و خصوصي درباره ي 

انسان، مانند هر موجود زنده ي ديگري صادق است.
اگر تربيت را مجموعه ي اعمالي بدانيم كه روي موجود زنده 
ــود تا او را در رسيدن به غايتي كه در سرنوشتش  اِعمال مي ش
ــن غايت به نحوي در  ــت ياري كند، فرض اين كه اي مقّدر اس
ــور اين كه هدِف  ــد و تص ــِت مورد تريبت مضبوط باش طبيع

اقدامات تربيتي ظهور و تحقق آن باشد، منطقي به نظر مي رسد. 
ــعي خواهد كرد خود را بر قوانين  درچنين صورتي، تربيت س

طبيعت منطبق سازد و از مخالفت با اين قوانين بپرهيزد.
ــر« تربيِت منطبق با  ــان تاريخ تعليم و تربيت، فك در جري
طبيعت بشر» به صورت مخالفت با تربيت اجتماعي محض يا 
به صورت واكنشي عليه تربيت فوق طبيعي ظاهر شده است. در 
عصر ما هم پيچيدگِي ساختگي زندگي اجتماعي، به خصوص 
ــاده روي در تفكرگرايي علمي و  ــز بزرگ صنعتي، زي در مراك
ــفي، و نيز مبالغه در ماشيني كردن كسب و كار، قالبي شدن  فلس
شيوه هاي مختلف زندگي، فشار فوق العاده ي تشكيالت اداري 
ــازمان هاي سياسي، احساس خفقاني چندان شديد ايجاد  و س
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ــت كه فرد جز با پناه بردن به دامان پذيرا و مهربان و  كرده اس
بي تكلف طبيعت، از چنگ آن خالص نتواند شد.

تربيِت طبيعي، معاني متعدد دارد و نظريه هاي مربوط بدان، 
با اشكال هاي متفاوت روبه روست.

الف) تربيِت طبيعي مي تواند مطلقاً منفي   ـ    و در واقع َسلبي 
نه ايجابي   ـ باشد و نسبت به نيكي طبيعت، اعتماد كامل نشان 
ــم از فكري،  ــه ي تمايالت اع ــكوفايي هم ــد؛ درصدد ش ده
ــته از هر گونه اجبار و حتي  ــد و دانس اجتماعي و هنري باش
تلقين روي وجدان كودك بپرهيزد؛ و در اين راه، به جلوگيري 
از هر نفوذي كه براي جريان خود به خودي نشو و نماي طبيعي 
كودك مزاحمت ايجاد نمايد، اكتفا كند. تصور ژان  ژاك روسو 
ــد:«اگر آدمي طبيعتاً خوب  ــت چنين بود. لذا مي نويس از تربي
است، مادام كه چيزي از خارج وي را به فساد نكشانده است، 
هم چنان خوب باقي مي ماند... پس راه ورود را بر معايب ببنديد، 
در نتيجه ي كلي، انسان براي هميشه پاك و صاف خواهد ماند. 
تعليم و تربيت منفي به كسي فضايل اخالقي نمي دهد، ولي از 
معايب و مفاسد جلوگيري مي كند. حقيقت نمي آموزد، اما از 

اشتباه حفظ مي كند...»
سؤالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه آيا اصوالً 

مي توان «تربيت طبيعي» را«تربيت» ناميد؟
ــت كه  ــي محدودتر، تربيت طبيعي تربيتي اس ب) در معناي
ــِت موجود ثبت و  ــط آن هدف هاي تربيتي را كه در طبيع فق
ــت، مي پذيرد و همه ي غوامض زندگي اجتماعي و  مقّدر اس
ــاختگي و جنبه هاي دورغين آن را مردود مي شمارد.  وجوه س
روي اهميت تربيت بدني و تفريحات سالم مربوط بدان تأكيد 
مي ورزد و كسب آمادگي براي كار و حرفه  را   ـ كه در عين حال 
ـ  احتياج به فعاليت دارد و سائقه ي صيانت ذات را ارضا مي كند   

با تربيت بدني پيوند مي دهد.
ج) تربيت طبيعي وقتي پيروي گام به گام از رشد موجود زنده 
را چون قانون اساسي وجود وي الزم االتباع بداند و از هر گونه 
پرورش كوركورانه و تحميلي بپرهيزد، در معناي وسيع خود 
ــت. در اين صورت، تربيت نه تنها طبيعت را به  به كار رفته اس
خودش واگذار نمي كند، بلكه به عكس، سعي دارد موجود زنده 

را  درمحدوده ي قوانين حاكم بر تحوالت طبيعتش نگه  دارد.
ــد كه  ــه قبول اين اصل مي رس ــن، تربيت طبيعي ب بنابراي
شكوفايي استعداد هاي آدمي با توسل به يافته هاي علومي نظير 
زيست شناسي، جامعه شناسي و روان شناسي، هدايت و تسهيل 
مي شود. در چنين حالتي، تربيت طبيعي عبارت است از تمايل 
به بدل ساختن طبيعت غريزي و بي شعور به طبيعتي آگاه تر و 

هشيارتر؛ و بدين طريق، تربيت طبيعي به اصلي كه مي گويد
ــوان بر طبيعت  ــن طبيعت مي ت ــروي از قواني ــا با پي « تنه

فرمان روايي كرد»، معتقد و وفادار مي ماند.

نقد  مبناي تربيت طبيعي
دو انديشه ي پربار را مديون نظريه پردازان طرف دار تربيت 
طبيعي هستيم: يكي« فكر مطابقت دادن تربيت با پيشرفت رشد 
ــتفاده از همه ي  ــمي و مغزي موجود»  و ديگري«فكر اس جس
يافته هاي علوم مثبِته براي دست يافتن برانطباق مذكور.» ولي 
ــات ديگر، در مفهوم تربيت طبيعي نقاط مبهمي وجود  از جه
دارد كه داوري درباره ي آن را دشوار مي سازد. مثًال آدمي داراي 

طبيعتي مادي و زيســتي، طبيعتي اجتماعي و طبيعتي رواني 
ــت كه ضرورت هاي مربوط به كدام يك  است. سؤال اين اس
ــرد؟ آيا قرار  ــع بايد مبناي تربيت طبيعي قرار گي از اين طباي
ــش هاي ذاتي اجازه  ــه ي غرايز و همه ي كش ــت كه به هم اس
ــناخت علمي قوانين  دهيم آزادانه جريان يابند، و يا اين كه ش
ــيله ي تسهيل تحول او با  مربوط به تحول طبيعي آدمي را وس
حفظ آن از انحرافات قرار خواهيم داد؟ از طرف ديگر، تربيت 
طبيعي نمي تواند اين نكته را از نظر دور بدارد كه سازگاري با 
اجتماع مستلزم پس زدن يا الاقل به نظم درآوردن قدرتمندترين 
تمايالت طبيعي است. بنابراين، الاقل بايد چنين نتيجه گرفت 
كه رشد طبيعي سطوح و درجاتي دارد و اگر«طبيعت» همه ي 
ــت، موجود زنده نمي تواند به مدارج عالي  ــامل اس آن ها را ش
ــت سر  ــرط كه مدارج پايين را پش آن نايل آيد، مگر بدين ش
ــدا كند. مثًال چنان كه مي دانيم،  ــذارد يا به گونه اي آن ها را ف بگ
غرض اصلي از سازمان يافتن مردم در گروه هاي اجتماعي، رها 
ــدن انسان از چنگ ضرورت هاي طبيعي و كاستن از ميزان  ش
فشار اين ضرورت هاست تا با خالص شدن از قيد و بند زندگي 
ــت خاص اجتماعي  ــود آيد و به تحقق سرنوش طبيعي به خ
خويش بپردازد. به همين دليل، تربيت هرگاه به صورت كامًال 

تربيت هرگاه 
به صورت كامًال 

طبيعي باقي 
بماند، به دشواري 
مي تواند اجتماعي 

باشد

تربيت طبيعي 
به قبول اين 

اصل مي رسد 
كه شكوفايي 
استعداد هاي 

آدمي با توسل به 
يافته هاي علومي 

نظير زيست شناسي، 
جامعه شناسي 

و روان شناسي، 
هدايت و تسهيل 

مي شود. در چنين 
حالتي، تربيت 

طبيعي عبارت است 
از تمايل به بدل 
ساختن طبيعت 

غريزي و بي شعور، 
به طبيعتي آگاه تر و 

هشيارتر
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طبيعي باقي بماند، به دشواري مي تواند اجتماعي باشد.
ــانيت نيز تناقض  عالوه بر تناقض فوق، بين طبيعت و انس
ــوي صفات انساني، مستلزم ورود  وجود دارد. زيرا تعالي به س
ــفه مستلزم شركت در عالم  به حاالت وجداني يا به قول فالس
ارزش هاي روحاني است. بدين ترتيب، تربيت اگر كامًالطبيعي 
باشد، تربيت نيست و اگر تريبت واقعي است، نمي تواند كامًال 
طبيعي باشد. با اين همه، آن چه باقي مي ماند اين است كه تريبت 
نمي تواند منظماً و به كلي ضد طبيعت باشد. ممكن است در هر 
نوع تربيتي، زهد و رياضت و ترك دنيا مقامي داشته باشد؛ ولي 
ــد. درست  تربيت نمي تواند به تمامي مبارزه عليه طبيعت باش
بر عكس، تربيت بايد موجود را چنان كه هست در اختيار بگيرد 
و او را به مقصدي كه در طبيعتش پيش بيني و مقدر شده است، 
برساند. بدين منظور، تربيت بايد از طبيعت و قوانين آن پيروي 
ــاري آن به هدف هاي  ــيله اي كه به  ي كند، آن را به صورت وس
ــان توان رسيد درآورد و هم زمان با اين، از آن ببرد،  تربيتي انس
آن  را اصالح نمايد، آن  را بارور سازد، آن  را پيوسته رام كند و 

به طور خالصه با آن معارضه نمايد.
به عالوه، اين طبيعت هر چه باشد   ـ چه بخواهيم از آن تبعيت 
ــم بر آن غلبه نماييم    ـ در هر صورت، بايد  كنيم و چه بخواهي

ــيم. بدين معني كه زيست شناسي، جامعه شناسي  آن  را بشناس
ــي، يعني همه ي علوم تخصصي كه علم تربيت  و روان شناس
ــتمداد مي كند، جزو مباني الزم عمل تربيتي  ناگزير از آن ها اس

محسوب مي شوند.

2.تربيت اجتماعي
علم االجتماع هم از مباني اصلي علم تربيت است. زيرا يكي 
ــازگاري مورد  از هدف هاي تعليم و تربيت تهيه ي مقدمات س
تربيت با شرايط محيط اجتماعي است. بنابراين، شناخت محيط 
ــرط الزم هر اقدام تربيتي است.  اجتماعي و مقتضيات آن، ش
ــناس معروف فرانسوي،  اميل دوركيم(1917ـ     1858)جامعه ش
مي نويسد:« انساني كه تربيت درصدد است درما تحقق بخشد، 
آدمي بدان صورت كه طبيعت پرداخته نيست، بلكه انسان به 

صورتي است كه جامعه مي پسندد.»
ــرايط زندگي گروهي  صفِت اجتماعِي تربيت زاييده ي ش
آدمي است و به نيازي كه خردساالن به دليل كندي رشد خود 
و تأخير در رسيدن به مرحله ي كمال به بزرگ ساالن دارند، و 
هم چنين به احتياجي كه بزرگ ساالن به طبقه ي جوان دارند تا 
از آنان در كار هاي مختلف به عنوان دستيار و شريك استفاده 
كنند و از اين راه معلومات و مهارت ها و به طور كلي آفريده هاي 
خود را جاويدان سازند، مربوط است. تربيت وسيله ي استمرار 

اجتماع است.
ــات هم مي توان از تربيت صحبت كرد، اما  در مورد حيوان
ــعه ي كامل است.  ــوي توس تربيت متوجه هدايت غرايز به س
اين تربيت، از راه پند و اندرز و دستورالعمل چنان كه در مورد 
ــت، صورت نمي گيرد، بلكه از طريق« تقليِد  آدمي معمول اس
غير عمدي از سرمشق تحقق مي يابد و از سطوح فعاليت هاي 
ــتي ديگر فراتر نمي رود. تربيت حيوان، چيزي جز انتقال  زيس
ــده درارگانيزم نيست. در آدمي  ــب انباشته ش تجربه ي مكتس
به عكس، تجربه ي مكتسب تا حد زيادي ويژگي هاي زيستي 
ــت داده و به صورت سنت ها، آداب  و  روسوم،  خود را از دس
مراسم مذهبي و معتقدات مردم درآمده است. نتايج حاصله از 
تجربيات آدميان، با ابزاري قابل مالحظه و بسيار پيچيده همراه 
است و به همين جهت، تربيت نه به صورت انتقال مجموعه اي 
ــه ها و تسّري  از حركات، بلكه به صورت مبادله ي نظام انديش
احساسات و به عبارت كوتاه تر به صورت اجتماعي شدن فني 
و رواني طبقه ي جوان درآمده است. تعليم و تربيت در حقيقت 
مجموعه ي اعمالي است كه از طريق آن محيط اجتماعي عمداً 
روي افراد تأثير مي گذارد تا سازگاري آنان را با وضع موجود 
ــريع كند و بهتر و كامل تر سازد. تعليم و تربيت  تسهيل و تس
به يك اعتبار تدابيري است كه براي اجتماعي بارآوردن نسِل 
ــود. تعليم و تربيت در واقع كوششي براي  جوان اتخاذ مي ش
آشنا ساختن فرد با اصولي است كه بهره مندي از آن و رعايت 
ــرد آن، وي را به بخش مكمل گروه تبديل مي كند. به  يا كارب
ــاخت و كنِش اجتماعي و تاريخچه ي  ــتي، مطالعه ي س راس

مؤسسات تعليماتي نشان مي دهد كه:
ــاني كه نظام تعليماتي نداشته باشد، وجود  1. اجتماعي انس
ــدارد. در واقع هر اجتماعي، با ورود بي وفقه ي افراد جوانش  ن
بدان، استمرار مي يابد. هيچ گونه آمادگي قبلي مادرزادي، نوعي 
ــتن به فالن يا بهمان اجتماع خاص در  يا قبيله اي براي پيوس

يكي از هدف هاي 
تعليم و تربيت 
تهيه ي مقدمات 
سازگاري مورد 
تربيت با شرايط 
محيط اجتماعي 
است. بنابراين، 
شناخت محيط 
اجتماعي و 
مقتضيات آن، شرط 
الزم هر اقدام 
تربيتي است



22
ـ   دى 1389 شماره ى چهارم  

جوانان وجود ندارد. اجتماع با اتخاذ تدابير مقتضي، اين آمادگي 
را در طبقه ي جوان به وجود مي آورد و قبل از آن كه فردي را به 
عضويت بپذيرد، آمادگي اش را به كمك امتحانات و مسابقات 

مي سنجد.
2. تعليم و تربيت نيز جز در اجتماعات وجود ندارد. فردي 
ــده باشد و  وجود ندارد كه وقف حيات بيولوژيِك محض ش
در انزواي كامل به سر برد. هيچ كس نيز نمي تواند به زور خود 
ــاِت عالي حيات  ــه برنيرو هاي خويش، به درج و تنها با تكي
ــود. حيات اجتماعي در حد فاصل اين دو قرار  معنوي نايل ش
گرفته است و رهايي از يكي و دست يابي به ديگري را ممكن 
مي سازد. براي تحقق چنين نجاتي، فرد نه به نيرو هاي خويش، 
ــتر مصروف حفظ حياِت بيولوژيك مي شود، بلكه به  كه بيش
وسايل خارجي كه نسل هاي پيش در دست رس او قرار داده اند، 
مستظهر است. هر تعليم وتربيتي با وساطت نسل بزرگ سال كه 
خود از نتايج تجربيات متراكم شده ي نسل هاي قبل برخوردار 

است، تحقق مي يابد.
بدين ترتيب، اجتماع، افراد جواني را كه براي ادامه ي حيات 
فرهنگي خود به آنان محتاج است، جذب مي كند و متقابًال نسل 
جوان، اجتماع را كه بقا و رشدش را تضمين تواند كرد، درك 
مي نمايد. نظام آموزش و پرورش هر اجتماعي پاسخگوي اين 

ضرورت دو جانبه است.
ــيله براي فراهم كردن  ــب ترين وس 3. تعليم و تربيت مناس
ــت. و موجبات  ــا گروه اس ــدن جوان ب ــازگار ش موجبات س
ــدن فرد را به عنوان اندامي در پيكر جامعه و به عنوان  واردش
بازيگري در اين نمايش گروهي، فراهم مي سازد. فرد به عنوان 
ــوان همكاري در نظام  ــوي در ارگانيزم جامعه هم به عن عض
ــتي خالي را با حضور  ــود، پس ارتباطات اجتماعي وارد مي ش
ــود پر مي كند و ارتباطات الزمي را با همكاري خود برقرار  خ

مي سازد.
جوان در پرتو تعليم و تربيت به جايي مي رسد كه مي تواند 
بي آن كه زياد به زحمت بيفتد، در زندگي، در عادات گروه، در 
سازمان قانوني و حقوقي اش، در احساسات و اعتقاداتش سهيم 
و شريك شود. پيوستن به جمع مستلزم پيوستن به جهان بيني 
گروه، به نگرشي كه افراد آن نسبت به خود دارند، پذيرش نظر 
ــبت به انسان و نظر افراد گروه نسبت به روابط  افراد گروه نس
اجتماعي است. تعليم وتربيت اجتماعي، اولين مرتبه ي معنويت 

و روحانيت است.
4. تعليم وتربيت اجتماعي اساساً محافظه كار است و حفظ 
الگو هاي مورد قبول جامعه در زمينه هاي مادي(ساخت و نوع 
زندگي)، حقوقي و قضايي(تشكيالت) و ذهني(معارف نظري 
و اعتقادات عملي) را به عهده دارد. جامعه پيش از آن كه درصدد 
ــكل خود برآيد، سعي مي كند عناصر اساسي و ثابت  تغيير ش
ــد. حرمتي كه جامعه معموالً  طبيعتش را به جوانان منتقل كن
براي نسل نارسيده قائل مي شود، از دو جهت است: يكي اين كه 
افراد كم تجربه را از نوسان حيات اجتماعي دور نگه دارد؛ ديگر 
اين كه  از خطراتي كه بر وجود افراد بي تجربه در نظام اجتماعي 
مترتب است جلوگيري كند. جوامع تنها در دوره هاي انقالب 
ــازي مؤسسات تربيتي خود مي پردازند. ولي در چنين  به بازس
ــت و  ــاخت گروه در اذهان تغيير كرده اس ادواري، در واقع س
ــعي دارد اعضاي آينده ي خود را با توجه به ساخت  جامعه س

ــق مداومت انقالب را  ــد گروه تربيت كند و از اين طري جدي
تضمين نمايد.

5. از آن چه گفته شد چنين بر مي آيد كه تربيت اجتماعي، به 
موجود شكل جديدي مي دهد، و او را به رفتارهايي جسمي و 
مغزي مجهز مي كند كه شرايط الزم آن در طبيعتِ زيستي وي 
مندرج نيست. با تربيت اجتماعي، از فرد موجود تازه اي مي زايد 
كه با وجودِ مادي اش به معارضه بر مي خيزد و سعي دارد خود 

را از سلطه ي جنبه ي مادي برهاند.
6. در تعليم و تربيت اجتماعي، جامعه همه ي عناصر ساختي 
و كنشي خود را عيناً به فرد منتقل نمي كند. در ساخت جوامع 
ــن در طرز عمل آن ها معايب و نقايصي وجود دارد.  و هم چني
جامعه سعي مي كند نسل جوان را نه طبق نمونه هاي موجود، 
ــه از اجتماع كمال مطلوب دارد، تربيت  بلكه طبق تصوري ك
كند. تفاوت تعليم و تربيت رسمي و غيررسمي از همين نظر 
ــت. افرادي كه در اجتماع به طور تصادفي تربيت مي شوند،   اس
ــت و با همه ي نقاط ضعف و قوتي كه  با زندگي چنان كه هس
دارد، آشنا مي شوند. و حال آن كه تعليم و تربيت رسمي طبقه ي 
جوان را تنها با جنبه هاي مثبِت زندگي اجتماعي آشنا مي كند. 
مؤسسات تربيتي حتي االمكان نقاط ضعف زندگي اجتماعي 
را مي پوشانند و جامعه را چنان كه بايد باشد، براي نسل جديد 
توصيف مي كنند. ضمناً در اين گير و دار، جامعه به نقاط ضعف 
خود پي مي برد و با شناخت بهتر جنبه هاي معنوي زندگي، باطنًا 

تجديد حيات مي يابد.
7. بدين طريق، تعليم وتربيت نقش آزادي بخش خود را در 
سطح اجتماعي ايفا مي كند واز محافظه كاري اش كاسته مي شود. 
ــم وتربيت تصوير جامعه ي كمال مطلوب  و از آن جا كه تعلي
ــتيباني جوانان را  ــل جوان ارائه مي دهد، در واقع پش را به نس
كه تازه نفس و نيرومندترند، نسبت به تحقق جامعه ي مطلوب 
ــدن از وضع موجود جلب مي نمايد. همه ي جوانان  و رها ش
ــاي مربوط به ايجاد جامعه ي كمال مطلوب ملحق  به تالش ه
ــد. در واقع تصوير  ــوند و به نيروهاي انقالبي مي پيوندن مي ش
جامعه ي كمال مطلوب كه نسل جوان آن  را جّدي گرفته است، 

وي را به ترك وضع موجود دعوت مي كند.
ــعي مي كند  ــب، تعليم و تربيت خود به خود س 8. بدين ترتي
ــت، فرهنگي هم شود. آشنايي با  در عين حال كه اجتماعي اس
گذشته به وسيله ي تاريخ، آشنايي با ارزش هاي فرهنگي و هنري 
از طريق علوم، ادبيات و هنر ها و باالخره آگاهي از تمدن هاي 
ــه دارند، ذهن  ــاظ زمان و مكان با ما فاصل ــي كه از لح مختلف
ــتگي بي قيدو شرط به جامعه و فرهنگي خاص رها  را از دلبس
مي سازد. از اين پس، فرد طرف دار ارزش هايي است كه مورد 

توافق همه ي جوامع است و به جامعه ي معيني تعلق ندارد.

نقد تعليم و تربيت اجتماعي
 دراين كه تربيت وسيله ي تكامل اجتماعي است و پيوستن 
ــازدـ   چنان كه وسيله ي سازگاري با  فرد به گروه را ممكن مي س
محيط مادي نيز مي باشدـ   جاي ترديد نيست و نيازي به استدالل 
و اثبات ندارد. اما آيا مي توان ادعا كرد كه تربيت همين است و 
بس؟ و آيا جامعه كه متولي تربيت افراد است، نبايد جز به خود 

به چيز ديگري بينديشد؟
قبل از هر چيز اين سؤال پيش مي آيد كه مشخصه ي چنين 
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ــاوت چنداني با پرورش حيوانات ندارد. به  تعليم و تربيتي تف
ــتي، تربيت اگر تنها با توجه به مقتضيات زندگي گروهي   راس
ــود، به پرورش حيوان شباهت پيدا مي كند. در اين  تعريف ش
صورت، تربيت ايجاد حالت انطباقي است كه الزمه ي حفظ و 

بقاي گروه مي باشد.
ــِي خام  ــبهِ حيوان ــت واقعي« تربيِت ش ــق تربي ــراي تحق ب
ــخصيت اخالقي» تغيير يابد.  جامعه» بايد تدريجاً به«تربيت ش
حرمت شخصيت ها تنها در صورتي كه تربيت اجتماعي تغيير 
طبيعت دهد و به صورت تربيت فرد براي خودش درآيد تحقق 

تواند يافت.
بدين ترتيب در اين جا خود را در مقابل تناقض اساسي، نظير 
آن چه در تربيت طبيعت گرا با آن مواجه شديم، مي يابيم. يا تربيت 
كامًال و منحصراً اجتماعي است و تربيت واقعي نيست، يا تربيت 
كامل است و در اين صورت نمي تواند منحصراً اجتماعي باشد. 
حتي اگر آرزوها و توقعات بسيار عالي موجود، جز در ارتباط و 
از طريق زندگي اجتماعي رشد نتواند كند، آدمي در آن چه از راه 
ملحق شدن به جامعه در او تحقق مي يابد، خالصه نمي شود. در 
هر فردي، واقعيت ذهني، زمينه و سرمايه ي مرموز و بي همتايي 
ــازد. دليلي وجود ندارد كه  ــود دارد كه از او يك فرد مي س وج
ــت قرار دهد.  ــتي آدمي را مورد غفل ــت، اين جنبه از هس تربي
درست به عكس، تربيت براي نيل به كمال خود، بايد دراعماق 

وجود آدمي تا وصول بدين واقعيت فرو رود.
اين نيز يك واقعيت است كه تربيت وقتي در خدمت جامعه 
باشد، خيلي بيشتر به پرورش هوش يا به ماشيني كردن حركات 
كه حواشي خارجي شخصيت هستند، مي پردازد تا به حساسيت 
درونى و عميق موجود. تربيت خام اجتماع در بند سعادت فرد 
نيست و به روش خاصي كه ارزش هاي معنوي را ادراك نموده 

و از آن ها متمتع مي شود، وقتي نمي گذارد.
ــئله ي تناقض اجتماعي صراحتاً مطرح است:  بنابراين، مس
تربيت براي دست يافتن بر ارزش هاي عاليه ي تمدن و معنويت، 
ــاطت جامعه ندارد؛ و تربيت جز  راهي جز تن در دادن به وس
به اين شرط كه خود را به سطحي برتر از جامعه ي خاصي كه 
ــاند، بدين ارزش ها نايل نتواند شد.  ــت برس آن را عهده دار اس
شايد دشوارترين مسئله اي كه فلسفه ي آموزش و پرورش با آن 

دست به گريبان است، همين مسئله باشد.

تربيت انساني
از آن چه گذشت چنين بر مي آيد كه هدف تربيت، منحصر به 
تأمين موجبات شكوفايي كشش هايي كه قبًال در طبيعت آدمي 
تعبيه شده نيست. طبيعت به منزله ي ماده اي است كه بايد بدان 
صورتي متناسب داده شود؛ صورتي كه حتي بالقوه در طبيعت 
ـ  ــت. زيرا صورت مذكور فقط از مقوله ي زيستي   موجود نيس
رواني نيست؛ از مقوله ي عمل واخالق و شايد از اين نيز برتر 
است. پس بايد از طبيعت ساخته و پرداخته فراتر رفت تا جوهر 

موجود و هدف هاي غايي آن تحقق يابد.
هدف هاي غايي به تمامي به جامعه نيز مربوط نيستند. راست 
ــت كه آدمي براي رسيدن به حد اعالي رشد، از مرحله ي  اس
اجتماعي شدن بگذرد؛ با اين حال، تربيت مترادف با اجتماعي 
ــدن فقط نخستين هدفي است كه  ــدن نيست. اجتماعي ش ش
ــدن و  ــر هدف هاي طبيعت قرار مي گيرد. اجتماعي ش در براب

ــي براي خارج ساختن آدمي از دايره ي  اجتماعي كردن، روش
ــاختن او در دايره ي خواسته هاي ارادي است.  غرايز و وارد س
ــت و نسبت به  اما اجتماع هم به نوبه ي خود فقط يك ماده اس
آن چه واقعاً جوهر آدمي را تشكيل مي دهد، جنبه هاي اعتباري 

و خارجي دارد.
ــت  ــن گفته كه اجتماع و طبيعت ماده اند، بدين معني اس اي
ــيله ي ديگري،  ــيله اند و مانند هر ماده و هر وس كه اين ها وس
محدوديت هايي دارند و در مقابل تعالي مقاومت مي كنند. آدمي 
از طبيعت خود، از جسم و از تمايالت خود و نيز از اجتماع، 
از نهادها و از عادات آن، براي آن چه قرار است بشود، به عنوان 
وسيله استفاده مي كند. بنابراين، بايد ابزار طبيعي صورتي مطلوب 
داشته و با ابزار اجتماعي انطباق كامل پيدا كند تا بتوان از هريك 
از اين دو، حداكثر استفاده را كرد. هم چنين، بايد مقاومت ها و 
ــاره شد، از ميان برداشته  محدوديت هايي كه در باال به آن ها اش
شود؛ به عبارت ديگر، نقش وسيله بودن آن ها همواره مورد نظر 
باشد. مگر نه اين است كه ورود به زندگي اجتماعي، به منزله ي 
فرار از فشار هاي طبيعت، و بازگشت به طبيعت نوعي گريز از 
چنگال ضرورت هاي اجتماعي است؟ هماهنگي وقتي حاصل 
ــود كه تأييد هدف هاي دروني و  و تعادل موقعي برقرار مي ش
اخالقي و وجداني اجازه دهد كه وسايل تابع اين هدف ها شود 

و بر آن ها منطبق گردد.
ــاز مي گرديم؛ ولذا  ــه خود موجود(آدمي)ب بدين ترتيب، ب
ــناخت حقيقت وجود او، يعني آن چه بايد بشود، ضرورت  ش
پيدا مي كند. فلسفه ي تعليم و تربيت، قبل از هر چيز فلسفه ي 
ــان؛ و تنها بدين شرط است كه مي تواند مأموريت خود را  انس
ــّكل، وحدت، تركيب و تأليف  انجام دهد؛ يعني در جهت تش
ــان را از  ــان گام بردارد؛ و درجه ي اول انس مجدد و مداوم انس
ــند،  ــاكش نيروهايي كه وي را در جهات مختلف مي كش كش
ــه فكر و تجزيه ي اراده  ــد، او را مقابل خطر تفرق رهايي بخش
ــخصه ي وي بشناسد،  حمايت كند، وجدان را تنها صفت مش
استقالل اخالقي را كه تسلط بر خويشتن زاييده ي آن است و 
از طريق اين تسلط، حكومت بر اشيا، اعم از مادي و اجتماعي، 

برايش ممكن تواند شد، به وي عطا كند.
ــم و تربيت كه همه ي  ــن تعريف، تناقض اصلي تعلي با اي
تناقضات ديگر منشعب از آن است آشكار مي شود. به راستي، 
ــت طبيعت گرا مي خواهد،  ــود آدمي، يا چنان كه تربي آيا موج
ــش هاي خود را فقط  ــت وفادار مي ماند و كوش بدان چه هس
ــود در طبيعت  ــات بالقوه ي موج ــعه ي امكان مصروف توس
ــازد و بدين ترتيب از اين كه به حقيقت  اوليه ي خويش مي س
ــد باز مي ماند؛ و يا از طبيعت اوليه ي خود  وجود خويش برس
چشم پوشي مي كند و چنان كه مطلوب تربيت اجتماعي است، 
درصدد بر مي آيد كه در درون خود طبيعتي ثانوي، كه نسبت به 

طبيعت اوليه ساختگي و تصنعي است، ايجاد كند؟ 
ــت به خويشتن» است؛  ــئله ي تربيت، مسئله ي«بازگش مس
ــتن از طبيعت ساخته و پرداخته و  بازگشتي كه مستلزم گذش
تا حدي خارجي، به مقتضيات دروني انسان است كه موجب 
ــر جز با به زير  ــكل بگيرد. اين ام ــود وجدان معنوي ش مي ش
فرمان آوردن طبيعت و سازش متقابل با آن، امكان پذير نيست. 
مسئله ي تربيت مسئله ي تأثير گذاشتن روي طبيعت به منظور 

تبديل آن به صورتي روحاني و معنوي است.
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به کوشش کربی محمودی

﹜﹆﹞﹥ ی ︎︀ك
تو گر مردم مزاجي ، لقمه خور پاك
رها كن خرمزاجان را به خاشاك

︋﹠︡ه ی در﹨﹛ ود﹠︀ر
نه آن است درويش ومرد خداي
كه بهر درم پيش شه شد به پاي

︣﹫﹍﹡︀︗ ︼﹫︑
سوزن درزي به دو دانگ سياه
هست به از تيغ جهانگير شاه

︻︪︣ت  ︵﹙︊﹩
جهان گرچه خالي شد از دشمنان

مده تا تواني به عشرت عنان

ذ﹜ّ️ ︵﹙︉
چو گنجشك خواهد كه بريان شود

طلبكار گندم به سلطان شود

﹝︣د
مگو مرد كشتم صد اندر نبرد

يكي زنده كن تات خوانند مرد

 ﹡︀م ﹡﹫﹈
آن كه منشور آدميزاد است

نام نيك است و آن دگر باد است

﹝︀ه ︑﹞︀م
زنگي ارچه سياه فام بود

نزد مادر مه تمام بود

ز﹡︡ه ی ﹝︣ده
آن كه نامردم است وبي تمييز

مرده باشد به زندگاني نيز

︣﹠﹨
شمع باشد هنر ، كه چون بفروخت
زان يكي صد چراغ بتوان سوخت

زن ﹋︡︋︀﹡﹢
مرد اگر يك قراضه كار كند

زن به كدبانويي هزار كند

︨﹫﹛ دزد
پاسباني كه بهر مزد بود

پاسبان ني ، كه سيم دزد بود
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︨﹢زن و ︠︀ر
سوزن كه ز پا كشد برون خار

با همسر خود شود به پيكار

︮︊︣ ︎︣وا﹡﹥
تا در سر شمع نور باشد
پروانه كجا صبور باشد؟

﹩﹆﹫﹆ ﹢د
آن ديو بود نه آدميزاد

كز انده ديگران شود شاد

ز︋︀ن ︠﹙﹅
بر روي محيط پل توان بست
نتوان لب خلق را زبان بست

︡﹠﹚︋ ️﹝﹨
خواهي شرف بزرگواري

مي كوش به همتي كه داري

︑﹑ش ﹝︺︪﹫️
موران كه به زير پا دوان انند
يك جو به هزار جان ستانند

﹝︐︣ی
خواهي كه به مهتري زني چنگ

در يوزه ي كهتران مكن تنگ

︀﹆︋
تكيه چه آري به عصاي كسي؟

زنده نشد كس به بقاي كسي
چند ز بال پدر و جد پري

باد بود هر چه نه از خود بري

﹟︨ ︕﹠﹎
چند ز پاس درم افتي به رنج

پاس سخن دار كه اين است گنج

د﹨︀ن ︋︀ز
باز چو گنجشك دهاْن باز نيست

جاي سخن در دهِن باز نيست

︎﹫﹢﹡︡ ︗︀ن
سخن بايد كه در جان جاي گيرد

كه چون پيوند جان گيرد نميرد

︵︀ووس و زاغ
زند صد قهقهه كبك اندرين باغ
كه با طاووس رقّاصي كند زاغ

︗︀ن ِ﹋︣م
همان كرمي كه در گندم نهان است

زمين و آسمان او همان است

﹡︪︀﹡﹥  ی ا﹞︀ن
دلت بر گربه اي گر مهربان است
نشان صّحت ايمان همان است

︎﹫︣ و ︗﹢ان
جوان ديوانه باشد در همه روي

ز ديوانه بتر پير جوان خوي

﹢︨︣︑
كسي كو ترسد از غوغاي زنبور

ببينيد انگبين را ليك از دور

﹜ي ر ﹤﹚︮
چو دنيا باشد ، ارخواهي سعادت
به خويشاوند پرسي گير عادت

︑﹫︼ و ︨﹢زن
بود سوزن به از تيغ برنده

كه اين سوزنده باشد آن درنده

آ︫﹠︀
هزاران جان فداي آشنايي

كه باشد در دلش بوي وفايي

درزي: خياط
تات: تا تو را

سياه فام: كامًال سياه
يك قراضه: اندك، يك پاره

اُنده: اندوه
محيط: اقيانوس

دريوزه: توقعات ، خواسته ها
كهتران: زيردستان

دهانْ  باز: پرگو ، حّراف
انگبين: عسل
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يكديگرند بـــه  ــــده  زن ـــان  ـــي آدم
وسرند وپــا  ـــده  دي و  دل  و  دســت 
نيست ـــده  زن ـــدا،  ج نــوع  از  ـــي  آدم
است زندگي  گرش  است  شاخ  به  برگ 

مقدمه
آن چه نوزاد انسان را وارد مرحله ي انسانيت مي كند و اوج و تعالي 
مي بخشد، پيوند او با محيط، افراد، كل آفرينش و آفريدگار جهان است. 
با شناختن و پيوند با جهان است كه شخصي با خويشتن خويش 
ــود، به توانايي ها و قدر ومنزلت خود پي مي برد و به  ــنا مي ش آش
شناسايي محيط ، افراد ، زمان ها و مكان هاي دور و نزديك مي پردازد.

ــت كه فرد را از راه حواس، انديشه و  ــاني عاملي اس روابط انس
ــتد، با مردم و جهان پيوند مي دهد.به عبارت ديگر، «روابط  دادوس
انساني» توان برقراري ارتباط و ايجاد پل ميان خود و ديگران است. 
ــاني يكي از نيازهاي فرد است. نيازي است فطري كه  روابط انس
مي تواند از راه احساس،علم ، هنر وعمل، به بهترين صورت برآورده 
شود و فرد را به سوي هم زماني ،  همدلي با ديگران و كمال انساني 

برساند.
افرادي بهتر و زودتر مي توانند با ديگران پيوند يابند و ارتباط انساني 
برقرار كنند كه: با محبت با افراد روبه رو شوند ، به شخصيت آن ها 
احترام بگذارند ، اعتقادات و ارزش هاي آن ها را محترم شمارند ، در 
رفتارهاي خود صداقت و ادب نشان دهند و آرامش به وجود آورند. 
نتيجه ي برقراري ارتباط با ديگران ، آرامش و رضايت خاطر ، سالمت 
رواني و سازگاري اجتماعي براي خود فرد  و مشورت و هم فكري و 
همكاري است كه سبب رسيدن به انديشه ي جمعي ، برقراري صلح 
و صفا و انجام بهتر كارهاست.از راه ارتباط و روابط انساني ، عالوه بر 
مبادله ي مهر ودوستي ، مي توان به علم و آگاهي رسيد و شخصيت 

متعالي يافت.

روابط انساني آموختني است 
هنوز پس از حدود 65 سال ، با احترام  به ياد مي آورم رفتار محمود 
عطايي كرماني را در روزي كه نخستين بار با پدرم به مدرسه ي 

ــده ي لنجان رفتم. آن معلم گرامي كه در حياط مدرسه  "اُلفت" س
ايستاده بود ،به استقبال ما آمد و با سالم و احوال پرسي گرم ، نام من و 
پدرم را بر زبان آورد و بر شانه ي من دستي زد و گفت: خوش آمديد! 
همين جمله ي كوتاه ، مرا يك عمر به مدرسه عالقه مند كرد و آن 
معلم الگوي رفتارم در موضوع روابط انساني شد.مرحوم عطايي 
كه تا پايان عمرش با او در ارتباط بودم ،  با خود ، با دانش آموزان ، با 
همكاران و اولياي دانش آموزان، روابطي معقول ، مطلوب و انساني 
داشت و درآموزش مردم شهر ما نقش مؤثري ايفا كرد.هم او بود 
كه با رفتار و گفتارش ، افراد را به تحصيل علم وادب برانگيخت 
ــتاي  ــه برگزيد. به طوري كه وقتي روس و نام الفت را براي مدرس
ــد ، بر تابلوي ورودي آن نوشتند:«به مهد علم واُلفت  ما شهر ش

خوش آمديد».عطايي پايه گذار علم واُلفت در آن جا بود.

رابطه ي انساني
ــخن  ــوار بود. وقتي با ما س ــاني بزرگ ــا انس ــم خوب م معل
مي گفت ، چشمانش در وجودمان مهر وعاطفه جاري مي كرد . وقتي 
پرسشي مي كرد و ما را به سخن مي آورد ، با همه ي وجود گوش 
مي داد و با تبسم و نگاه و حركت سر تشويق مي كرد و شنونده اي 

مي شد كه صاحب سخن را بر سر حرف مي آورد.
ــه ي ما را اداره  ــه ي چهار كالس ــالي كه مدرس در طول دو س
مي كرد، حتي يك بار عصباني نشد ، سر كسي داد نزد و كسي را 
ــرون نينداخت. در رفتارش متعادل بود. ما به راحتي  از كالس بي
ــتيم با او حرف بزنيم و سؤاالتمان را بپرسيم.  و آزادانه مي توانس
ــؤاالت جدي ، منظم و با محبت بود و حتي اگر  ــخ به س در پاس
پرسش ما درست نبود و يا آن كه در مرتبه ي اول پاسخ را خوب 
نمي فهميديم ،مارا تصحيح و راهنمايي مي كرد تا پرسشمان درست 
باشد و پاسخ درست را دريافت كنيم.هر وقت به كالس مي آمد و 

ما برپا مي ايستاديم ، به بچه ها سالم مي كرد و مي گفت: بفرماييد!
آقاي عطايي هيچ گاه از خود تعريف نمي كرد ، كارهايش را به 
رخ ما نمي كشيد. از اين كه حقوق ومزاياي او ناچيز بود و همه ي 
كارهاي مدرسه را انجام مي داد ،  بر ما منّت نمي گذاشت. از خود 
محوري و خود  بزرگ بيني اجتناب مي كرد و همواره متواضع و 

︡  ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ ﹞︀ ﹫︎﹤ ︀﹡﹩ در ﹝︨︡ر  رو︋ا︳ ا﹡︧
[معرفي يك نمونه]

اسفنديار معتمدی

در طول 
دو سالي كه 

مدرسه ي 
چهار كالسه ي 

ما را اداره 
مي كرد، حتي 

يك بار عصباني 
نشد ، سر كسي 

داد نزد و كسي 
را از كالس 

بيرون نينداخت. 
در رفتارش 

متعادل بود. 
ما به راحتي 

و آزادانه 
مي توانستيم با 
او حرف بزنيم 

و سؤاالتمان را 
بپرسيم
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فروتن بود.جالب است كه يك روز وقتي وارد كالس شد ،  بدون 
توجه پاي يكي از بچه ها را لگد كرد. بعد كه فهميد ، بسيار ناراحت 
ــان داد كه در جريان زندگي  ــد و عذر خواهي كردو عمالً نش ش
ممكن است به طور ارادي يا غيرارادي خطايي از شخص سر بزند 
كه الزم است به اشتباه خود اعتراف كند و شهامت پذيرش خطا و 

عذرخواهي را داشته باشد.
ــود.  محل زندگي او اتاقي در  عطايي مرد مؤمن و معتمدي ب
همان مدرسه ي ما بود و متوجه بوديم كه وظايف ديني خود را 
ــويق  انجام مي دهد و دانش آموزان را به رعايت اين وظايف تش
ــي هيچ گاه تظاهر نمي كرد و با حقيقت بود و رابطه ي  مي كند ، ول

خود را با خدا حفظ مي كرد.

رابطه با دانش آموزان
ــناخت. او بچه ها را با اسم  آقاي عطايي دانش آموزان را مي ش
ــت ، بلكه  و فاميل كامل صدا مي كرد.نه تنها نام بچه ها را مي دانس
از توانايي ها و وضعيت خانوادگي آن ها نيز باخبر بود. نسبت به 
چند نفر از بچه ها كه سرپرست درستي نداشتند ، بسيار حساس 
بود و آن ها را بيشتر مورد مراقبت قرار مي دادو بر ما تبعيضي قائل 
ــال 1388 كه جشني براي مدرسه ي اُلفت تشكيل  نمي شد. در س
ــتي  ــه بزرگداش داده بودند و براي محصالن ومعلمان آن مدرس

ــته  گرفته بودند ، يكي از همين بچه ها كه حاال عمري از او گذش
و زندگي نسبتاً خوبي يافته است ، از آن معلم به نيكي ياد مي كرد 
و مي گفت:« معلم آن مدرسه ، ماهي ده تومان به خانواده ي ما كمك 
ــد كه من توانستم درس بخوانم و  مي كرد و همين وسيله اي ش
تصديق بگيرم و مهم اين بود كه من كامالً بي خبر بودم و سال ها 
ــان و مربيان ضمن كمك  ــياري از معلم بعد فهميدم». آري بس
مالي ، همواره مواظب هستند كه از عزت نفس و كرامت انساني 

دانش آموز كاسته نشود و او احساس حقارت نكند.
ــيد. وقتي  آقاي عطايي به دانش آموزان اميد و روحيه مي بخش
بچه ها مطلبي را درست مي خواندند و يا پاسخ درستي به پرسش 
ــر ذوق مي آورد و  ــا آفرين آفرين گفتن ، آن ها را س او مي دادند ، ب
قدرت مي بخشيد. اساس كار او بر تشويق و اُميدوار كردن كودكان 
ــويق  ــا هديه كردن مداد يا دفتر چه اي بچه ها را تش بود. گاهي ب
مي كرد. در برنامه ي صبحگاهي كه ورزش ، دعا و قرآن داشتيم ، هر 
ــدند و دانش آموزان براي آن ها كف  ــويق مي ش روز تعدادي تش

مي زدند. او همه ي بچه ها را با هم دوست و رفيق كرده بود.

رابطه ي معلم با همكاران واولياي دانش آموزان 
ــده بود ، فقط يك معلم براي  ــال  اول كه مدرسه تأسيس ش س
چهار كالس ابتدايي داشت.اين معلم ، مدير ، ناظم ، دفتردار و حتي 

بسياري از معلمان و 
مربيان ضمن كمك 
مالي ، همواره مواظب 
هستند كه از عزت 
نفس و كرامت انساني 
دانش آموز كاسته 
نشود و او احساس 
حقارت نكند
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ــه هم بود و معلم ومربي ديگري در مدرسه  خدمت گزار مدرس
نداشتيم. اما در همان جا مكتب خانه اي هم داير بود و معلمي به نام 
آقا حسن صدري داشت كه بسيار مورد اعتماد و احترام مردم ده 
بود و بسياري از محصالن كالس هاي باالتر مدرسه ، قبالً شاگردان 

مكتب او بودند و خواندن ونوشتن را آن جا فراگرفته بودند.
آقاي عطايي از آن معلم مكتب غالباً ديدار مي كرد و هميشه نام 
او را با احترام به زبان مي آورد و مي گفت ، هر كسي در هر لباسي به 

مردم خدمت كرده ، جامعه بايد قدرشناس خدمت او باشد.
ــال پيش كه مجلس بزرگداشتي براي  ــت چند س جالب اس
ــته در اصفهان ترتيب داده بودند ، وقتي مشغول  معلمان بازنشس
ــال ها ، در ميان جمعيت چشمم به آقاي  صحبت بودم ، پس از س
عطايي افتاد. بي اختيار از پشت ميز خطابه به سوي ايشان رفتم ، او 
را بوسيدم ، احترام كردم، به جلوي جمعيت آوردم و نقشش را در 
تربيت كودكان و ايجاد روابط انساني در ميان زادگاهم برشمردم و 

از او سپاس گزاري و تقديري كردم كه شايسته ي آن بود.
در سال 1380 كه براي ديدار بستگان و دوستانم به اصفهان رفته 
بودم ، عموزاده ام كه پزشك بيمارستان اميد اصفهان است و او هم 
شاگرد عطايي بوده ،  چنين گفت:«هفته ي پيش در بيمارستان  ، يكي 
ــد و گفت ، يكي از بيماران به نام محمود  ــتاران به اتاقم آم از پرس
عطايي از من پرسيد كه زادگاه آقاي دكتر معتمدي كجاست و نام 
پدرش چيست؟ من كه اجازه نداشتم اطالعات شخصي پزشكان 

را به ايشان بدهم ، جوابي نگفتم.
ــتانم افتادم. برخاستم و  بي درنگ ياد عطايي معلم دوره ي دبس
ــودش بود.  او هم با ديدن من يكباره نيرو  بر بالين بيمار رفتم. خ
ــت و گفت: خدا را شكر كه من ميوه ي  گرفت. از جايش بر خاس
ــتم ، برآورده  ــش را چيدم. آن چه آرزو داش ــت زندگي خوي درخ
شد. آرزو داشتم دانش آموزان من خدمت گزار و اُميد بخش مردم 
ــند و با مردم روابط انساني برقرار كنند كه الحمد هللا چنين  باش
شد.خداوند پدرت مرحوم حاج محمد را بيامرزد كه به كمك او 
و ديگر خيرين مدرسه ساز ، مدرسه اي در سده ساخته شد كه من در 
آن جا توفيق خدمت يابم وچنين خدمت گزاراني را پرورش دهم. 
او سپس از بسياري افراد كه اولياي دانش آموزان آن زمان بودند ، نام 
برد و احوال همه را پرسيد و گفت:« ديگر از تيغ جراحي شما باكي 
ندارم ، من به همه ي مرادم رسيده ام. شاگرد من اكنون جراح ماهري 

است و هرچه خدا خواهد همان خواهد شد.»

ارتباط با طبيعت 
آقاي عطايي در بيرون از مدرسه هم راهنما و مربي بود  . روز ها 
ــر مي زد و در آن جا با  ــدن مدرسه ،  به مزارع س بعد از تعطيل ش
دانش آموزاني كه به بزرگ ترهاي خود كمك مي كردند ، صحبت 
ــان مي داد. جالب است  مي كرد و عالقه ي خود را به طبيعت نش
ــي روبه رو مي شد، با نگاه و  ــب  يا قاطر سركش وقتي حتي با اس
ــاره ي هر يك از  ــود آن را رام مي كرد. از بچه ها درب ــوازش خ ن
ــا صحبت مي كرد و  ــت وكار آن ه ــا و در موضوع كش درخت ه
مي گفت ، ما بخشي از طبيعت هستيم. بايد با طبيعت ارتباط داشته 
باشيم. با گياهان ، با جانوران و حتي با طبيعت بي جان بايد آشنا شد و 
ارتباط داشت.  وقتي گلي را بو مي كنيم، از رنگ آن لذت مي بريم و 
آن را آبياري و هرس مي كنيم ،  نوعي ارتباط با آن يافته ايم كه موجب 
ــادي ما مي شود. كافي است با مهر و دوستي جهان را  لذت و ش

بنگريم تا جهان به ما آرامش دهد.

ندا    ما  فعل  و  ــت  اس ــوه  ك جهان  ــن  اي
صــدا را  نــداهــا  ـــد  آي مــا  ـــوي  س

*                              
به هم موج ها  سلسه ي  ــت  اس پيوسته 
است   ما شكسته  دل  كه  هر  را شكسته  خود 

ــاني بود. از هر وسيله اي براي ايجاد و  ــتاد ارتباطات انس او اس
تحكيم ارتباط استفاده مي كرد. چشم ، زبان ، قلم ، هديه و تلفن ، همه 

وسيله هاي ارتباطي بودند كه به كار مي برد تا به دل ها راه يابد.

خالصه
  ، ــاني ،  علم و هنر برقراري ارتباط صميمانه با افراد  روابط انس
گروه ها در خانواده ،  بستگان ،  سازمان ها و به طوركلي مردم شهر،  
ــت به منظور همكاري و هم فكري در رفع  ــور و جهان اس كش
ــيدن به منافع مادي و معنوي و ايجاد  مسائل و مشكالت ،  ورس

آرامش خاطر ،  سازگاري اجتماعي و سالمت رواني.
افرادي مي توانند بهتر و زودتر با ديگران پيوند يابند كه افراد را 
بهتر بشناسند ،  به شخصيت ،  اعتقادات و ارزش هاي آن ها احترام 
ــت و آرامش با آن ها رو به رو  ــد و با صداقت ،  ادب و محب گذارن

شوند.
در آشنا كردن دانش آموزان به اهميت ارتباط انساني و برانگيختن 
ــناختن راه هاي برقراري ارتباط وعمل به آن، معلمان  آن ها در ش
نقش عمده اي دارند. يكي از معلماني كه در زندگي نويسنده ي اين 
ــي هاي او و دانش آموزان مدرسه و حتي اولياي  مقاله و هم كالس
دانش آموزان نقش مؤثر داشت ،  شادروان محمود عطايي كرماني 
ــود، دانش آموزان را برمي انگيخت تا  ــود. او با رفتار و گفتار خ ب
حواس خود را به كارگيرند و از راه نگاه كردن ، گوش دادن ، لمس 
كردن ، بوييدن وچشيدن ، با افراد ومحيط پيرامون خود ارتباط برقرار 

كنند و آشنا شوند و رابطه ي انساني برقرار سازند.
ــاني  آقاي عطايي مهر وصميميت را الزمه ي زندگي هر انس
ــت و خودش با همه ي وجود به دانش آموزان و اولياي  مي دانس
ــق مي ورزيد و حتي اين  آن ها و مردم محل محبت مي كرد ، عش
عالقه ي خود را به گياهان ، جانوران و محيط اطراف نشان مي داد.  
او در هر يك از افراد، ويژگي و صفت  مثبتي مي يافت، آن  را بزرگ 
جلوه مي داد ومحترم مي داشت. از همين رو ، به همه ي دل ها راه يافته 
بود و نگاهش و كالمش مؤثر بود. او نام  دبستان را اُلفت برگزيد 
و دانش آموزان و مردم شهر را به برقراري ارتباط انساني برپايه ي 
علم و اُلفت ، چنان برانگيخت كه عنوان «مهد علم واُلفت» بر تابلوي 
ورودي شهر نقش بست و هر يك از افراد يا گروه هايي كه از آن 
شهر مي گذرند و يا درآن زندگي مي كنند ، خود را به رعايت اصول 

اخالقي و روابط انساني ملزم مي دانند و به آن عمل مي كنند.

پرسش و پژوهش
ــث وپژوهش قرار  ــش هاي زير را مورد بح ــر يك از پرس ه

دهيد:
1.معلمان و مربيان، در موضوع روابط انساني ، بر كدام گروه هاي 

اجتماعي نقش مؤثرتري دارند؟
ــازمان هاي اداري و حكومتي ،  ــوزان ، س ــا ، دانش آم خانواده ه

همكاران خود.
2. براي آن كه شخص بتواند روابط انساني مطلوب و پايداري با 

افراد داشته باشد ، كدام ويژگي مؤثرتر است؟

محمد مهدی معینی

(1338)
مدرس و مربى تربيت بدنى.

قزوين

نام برده از دبیران با سابقه  و فعال رشته ی 
تربیت بدنی در شهرستان قزوین است 
و در رده ها و مسئولیت های متعدد 
خدمت كرده كه از آن جمله است ، 
 از جمله اولین ســرگروه آموزشــی 
اســتان به مدت۲۰ ســال ،  مســئول 
انجمن بسكتبال شهر و سپس استان 
قزویــن به مــدت۲۲ ســال ،  مدرس 
آموزش و پــرورش  وزرات  رســمی 
مربی گــری ،  و  داوری  رشــته ی  در 
 داور اعزامی به مسابقات قهرمانی 
اســتان  جهــان ، در  دانش آمــوزان 

استانبول تركیه(سال۸۸).
محمد مهدی معینی خود نسبت به 
تألیــف متون آموزش بــرای داوری 
و مربی گری بســكتبال اقدام كرده 

است.
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ادامه از صفحه ى 5
ــدارهاي به ويژه ي مقام معظم رهبري ، هنوز به  تذكرها و هش
ــان توجه نكرده ايم و  ــودي و ملي- مذهبي خودم الگوهاي خ

ذهنمان كمتر به سراغ آن ها رفته است.
  براي مرحله ي اخير يا اين بخش دوم چه پيشــنهاد و 

طرحي داريد؟
آن چه عرض كردم، عرصه هاي متفاوتي را شامل مي شود ، اما 
ــت ، مدل و الگوي جامع خود را برپايه ي انسان شناسي  الزم اس
ــالمي طراحي كنيم. در اين صورت ، اجزاي  و جهان شناسي اس
مختلف در جاي خود طراحي مي شوند و به تبع همين الگو ي 
ــردي را تهيه كرد. ــه هاي عملياتي و كارب ــوان نقش جامع ، مي ت

ــته از  ــت كه ما گسس اين كه مي گويم طرح جامع ، براي اين اس
ــي از ما بپرسد: آيا هم پاي شهرسازي  هم عمل نكنيم. اگر كس
ــما ،  خدمات فرهنگي ،  امنيتي  و  اجتماعي هم گسترش يافته  ش

است؟ نمي دانيم چه بگوييم ! اگر بپرسند: آيا گسترش شبكه هاي 
رسانه هاي تبليغاتي شما مثل تلويزيون ، با برنامه سازي متناسب 
ــؤال شود:آيا اجزاي همين بخش  همراه بوده؟ نمي دانيم!اگر س
ــت؟ آيا آموزش عمومي با فرهنگ  ــب اس فرهنگ ، با هم متناس
عمومي سير هماهنگ دارد؟ يا سياست هاي دستگاه هاي فرهنگي 

يكديگر را تكميل مي كنند؟ خيلي جواب مناسب نداريم.
ــا االن با  ــا در بعضي بخش ه ــت كه م ــه همين دليل اس ب
ــتيم كه نتيجه ي آن، خروج امور از  لجام گسيختگي مواجه هس
مواضع خود است. تأثير اوليه و مستقيم اين شرايط روي تربيت 
نسل آينده است و اين موضع خطر پذيري و آسيب پذيري ماست. 
ساده انديشي است اگر تصور كنيم ، سياست گذاري اقتصادي ما 
ــه تا تصميم به صادرات كاالي خاص ، در  از واردات كاال گرفت
بخش هاي ديگر تأثير نمي گذارد و ارتباطي با الگو پذيري نسل 

جوان ندارد.

5ادامه از صفحه ى 5
ــدارهاي به ويژه ي مقام معظم رهبري ، هنوز به تذكرها و هش

است؟ نمي دانيم چه بگوييم ! اگر بپرسند: آيا گسترش شبكه هاي
رسانه هاي تبليغاتي شما مثل تلويزيون ، با برنامه سازي متناسب

︀ن ️ ︗﹢ا﹡ ﹫︋︣ ︀ در ︑︺﹙﹫﹛ و ︑ ︩ ا﹜﹍﹢ ﹨ ﹆﹡

ايمان و اعتقاد مذهبي ، تعادل عاطفي و رواني ، گذشت و فروتني 
وادب ، زبان گويا و گوش شنوا.

ــوذ به دانش آموزان و  ــدام ويژگي معلمان و مربيان در نف 3. ك
راهنمايي آنان نقش بيشتري دارد؟

     ، ــا  ــخصيت آن ه ــه ش ــرام ب ــوزان و احت ــناخت دانش آم ش
ــتگي ، آرامش و پويايي ، هنر معلمي و دانش كافي ، قدرت  آراس

شوق انگيزي و اُميدبخشي.
ــاني مؤثرتر  ــدام راه ارتباطي را براي برقراري روابط انس 4.ك

مي دانيد؟
ــتاري ، ارتباط تجاري ،   ــفاهي و كالمي ،  ارتباط نوش ارتباط ش

ارتباط خانوادگي.
5.كدام رابطه آرامش بيشتري براي خود به وجود مي آورد؟
رابطه با خدا ، رابطه با خود ، رابطه با خلق ، رابطه با خلقت.

ــطه ي داشتن كدام ويژگي توانست در  6.آقاي عطايي به واس
ايجاد روابط انساني ميان دانش آموزان و اولياي آن ها و همكاران 

خود نقش داشته باشد؟
ــت الگوي  ــته اس 7.ويژگي يكي از معلمان خود را كه توانس

خوبي براي شما باشد  ، بنويسيد. 
8 . شما براي برقراري ارتباط با دوستان و همكاران خود ، چگونه 

عمل مي كنيد.شرح دهيد.
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علی اصغر كیانی
(1351)

معلم نمونه ى 
كشوري . مدرس ، اهل 
قلم  . استان گلستان

تحصیــالت او در رشــته ی آموزش 
آمــوزگاران  از  خــود  و  ابتدایــی 
و مدرســان فعــال اســتان اســت. 
تاكنون رتبه های نخســت متعددی 
و  تدریــس  جشــنواره های  در  را 
مقاله نویسی به دست آورده است. 
در مركز تربیت معلــم، كالس هــای 
آموزش خانواده ،  دانشــگاه آزاد و 
آمــوزش ضمن خدمت  كالس های 
آموزگاران تدریس كرده و هم چنان 
فعال اســت. بیــش از ده مقاله در 
موضوعات مختلف از جمله پرورش 
خالقیت ، مهارت های زندگی ، تربیت 

دینی و...نوشته است.
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شخصيت سالم = برخوردار از روابط اجتماعي سالم.
رابطه ي سالم = رابطه ي مبتني بر محبت و احترام متقابل.

انسان با انسان، به انسان و براي انسان زنده است
و

زندگي مي كند.
*     *

    معلمي ، فلسفه است و علم وهنرو صنعت.
 معلمي ،مهارتي است عمدتاً آموختني و مبتني بر عشق ، 

 منطق و جرئت.
بنابراين،

معلمي را نبايد جز به معلمان تربيت يافته براي اين 
مهارت واگذار كرد.

*      *                         
آموزش -پرورش يا تربيت ، طبعاً فعاليتي است:

- نظام دار و نظام دهنده
- هدفمند و جهت دار

- تعاملي ، يا داراي تأثير متقابل حداقل ميان دو نفر
- آينده نگر و آينده پرداز

- جامع نگر و جامعه نگر با توجه ويژه به فرد
- جّدي تلقي كننده ي حيات انسان

- ارزشمند تلقي كننده ي انسان و انسانيت
- داراي فرهنگ وادبيات خاص

- متغير وتغيير دهنده
- محرك و مشوق خالقيت هاي فكري، علمي ، هنري ،فني و...

- محيط گرا يا محيط نگر ومحيط پرداز
- سالمت جو و سالم نگر؛ به اين معنا كه همه ي افراد و بشررا 
سالم و سالمت جو مي داند ،  مگر اين كه به روش علمي خالفش 

ثابت شود.
- محرك ومشوق انديشيدن ها و انديشه هاي متفاوت، انتقادي 

و ابتكاري، بازانديشي ها و فراتر انديشي ها
- داراي پيچيدگي هاي خاص

-مستلزم تربيت و كارورزي ويژه
- مستلزم تدبير و تأمل در هر گام اجرايي

ــتلزم برنامه ريزي ماهرانه، صرفاً به وسيله ي متخصصان  - مس

برنامه ريزي آموزشي
- متنفر از هرگونه فعاليت آموزشي ِصرفاً تقليدي

ــوق بيدار بودن و بيدار ماندن و برخورداري از  - محرك ومش
ذهن باز و بيدار

- حساس نسبت به نياز هاي واقعي مربيان و محيط اجتماعي 
و جهان ايشان

ــتحكام روابط و ارتباطات  ــوق برقراري و اس - محرك و مش
اجتماعي خرد وكالن

ــگامان آموزش پرورش نوين  ــه ، به گفته ي يكي از پيش خالص
ايران ، «افراد آدمي ديوارهاي ِگلي نيستند كه اگر كج ساخته شدند ، 
ويران كردنشان آسان باشد. تربيت فني است كه مثل فن پزشكي ، به 
ــيار نياز دارد ، اما به مراتب مشكل تر از فن پزشكي  دانش هاي بس

است.»
گام نخســت ِ فرايند تربيت يا آموزش پرورش عبارت است از 

برقراري رابطه و ارتباط ؛
ــت از اطمينان از قابل اعتماد بودن  وگام پاياني آن عبارت اس

روابط و ارتباطات ميان:
- خالق و مخلوق يا خدا و انسان
- محصالن يا كودكان و نوجوانان

-معلمان و محصالن
- معلمان ، محصالن و اوليا

- مدرسه و جامعه
- مدرسه و جامعه و جهان

- انسان و تكنولوژي
- انسان و طبيعت

ــات را مي توان  ــي روابط و ارتباط ــارت ديگر ، چگونگ به عب
ــي ترين ، مهم ترين و عيني ترين معيار شايستگي و موفقيت  اساس
تربيتي هر مدرسه تلقي كرد. چون هدف عمده ي همه ي درس ها 
جز اين نيست كه دانش آموزان و دانشجويان و حتي اولياي ايشان 
ياد بگيرند كه:چگونه از زندگي سالم و شايسته برخوردار شوند؛ 
چگونه با هم زندگي كنند و همديگر را در هر شرايط فرهنگي ، تحمل 
ــمارند؛ چگونه از مواهب خدادادي خود به نفع  كنند و محترم ش
و مصلحت خويشتن و ساير شهروندان استفاده كنند ؛ چگونه از 
طبيعت استفاده كنند و آن را هميشه سالم نگه دارند ، چون به همه ي 

 ﹩︋︣ ︩ ﹝︺﹙﹛ و ﹝ ﹆﹡﹩﹡︀ ︳ ا﹡︧ در ︑﹢︨︺﹥  ی رو︋ا
دكرتعلی اكرب شعاری نژاد
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افراد بشر در همه ي دوران زندگي تعلق دارد.
بديهي است كه نخستين سرمشق اين گونه آموزش پرورش ، بعد 
ــت. در مدرسه هم شايد تنها الگو و حتي  ــه اس از خانواده ، مدرس
مسئول چنين بارآوردن كودكان و نوجوانان ، بدون هرگونه تعارف 
ــناخت و درك  ــوردار از ش ــت؛ معلمي برخ ــم اس و اغراق ، معل
ــد.  ــاي ذاتي آموزش پرورش كه در آغاز مقاله مطرح ش ويژگي ه
يعني معلمي برخوردار از: روابط اجتماعي سالم در مدرسه ، جامعه 

و جهان.
ــم مي داند و باور دارد كه موفقيت آموزش پرورش يا   اين معل
هرگونه فعاليت تربيتي در محيط مدرسه و كالس ، طبعاً به وضع 
ــجويان بستگي دارد.  روابط او با همكاران و دانش آموزان و دانش
ــناختي را به ياد دارد كه  ــواره اين اصل تعيين كننده ي روان ش هم
دانش آموزان از معلماني ياد مي گيرند كه از روابط اجتماعي سالمي 
ــان و اوليايشان برخوردارند؛ روابط : مهر آميز ؛ قابل اعتماد و  با ايش
اطمينان ؛ شادي آور ؛ اُميد بخش؛ محرك و مشوق يادگيري فعال و 
مؤثر ؛ محرك و مشوق روابط سالم  اجتماعي و همزيستي؛ مبتني بر 
محبت و احترام متقابل ، عواطف انساني ، اعتماد متقابل و امنيت خاطر 

متقابل.
در چنين معلم يا معلماني ويژگي هاي زير را مالحظه مي كنيم:

ــيار جدي تلقي كردن زبان، مطالعه ي زبان شناسي و زبان  1. بس
ــِگ خودش؛ چون او مي داند كه در آموزش- پرورِش جهان  فرهن

امروز ، مطالعه ي زبان شناسي ،بر مطالعه ي روان شناسي مقدم است.
ــتن ؛ چون  ــواره لبخند طبيعي نه تصنعي و تظاهري داش 2.هم
ــان دل معلم و دل  ــت مي ــد و باور دارد كه لبخند پلي اس مي دان
محصالن. در معلمان برخوردار از شخصيت سالم ، چند ويژگي را 

مي توان به راحتي مشاهده كرد:
الف) راحت مي خندند.

ب) در سخن گفتن ، راحت به چشمان مخاطبان نگاه مي كنند.
پ)در برقراري روابط اجتماعي سالم ، راحت هستند.

ــت روابط يا  ــراي تحكيم و تقوي ــر درس را فرصتي ب ت) ه
ارتباطات تلقي مي كنند.

آن ها مي دانند و باور دارند كه روابط اجتماعي درس نيست ، بلكه 
زندگي است و در همه ي درس ها مطرح است يا بايدمطرح باشد. 
آموزش موفق و يادگيري موفق ، بدون برقراري رابطه ي سالم ، غير 

ممكن است.
   ث) فرصت هاي تقويت روابط انساني سالم زير را فراموش 

نمي كنند:
ـ  فعاليت هاي آموزشي آزاد يا باز (فوق برنامه)

ـ كار هاي درسي و هنري
ـ  ورزش و تمرين هاي ورزشي

ـ  الگو هاي كودكان و نوجوانان بودن
  ج) مي دانند و باور دارند كه برقراري و ادامه ي روابط اجتماعي 
و نهادينه كردن  آن ها در دانش آموزان ، بدون همكاري صميمانه ي 

اولياي ايشان ، تقريباً ناممكن است.
ه   ــي»  ادار ــكل «كارگاه آموزش ــود را به ش   چ) كالس درس خ

مي كنند.
ــتان هاي اجتماعي و آثار    ح)دانش آموزان را به مطالعه ي داس

آن ها در گسترش رابطه ي سالم ميان افراد بشر تشويق مي كنند.
ــويق  ــي را در كالس ، تحريك و تش ــاي گروه   خ)پژوهش ه

مي كنند.
ــرد روش هاي گوناگون تدريس، همواره به نقش و  د)در  كارب
تأثير روش در برقراري و تقويت روابط اجتماعي سالم توجه دارند 

و بيش تر به آن مي پردازند.
  ذ) خود مظهر روابط اجتماعي سالم هستند.
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 با شنيدن واژه ى ارتباط چه مفاهيمى به ذهنتان مى آيد: گفت وگو، 
ــت دادن، انتقال دانسته ها، بيان خواسته ها،  برقرارى دوستى، دس

تماس تلفنى و ...؟
ــت كمى افكارتان را توسعه دهيد. خواهيد ديد اين     كافى اس
واژه  ى به ظاهر ساده، تا چه اندازه مفاهيم متفاوت گسترده اى دارد. 
ــت. به تعبير  ارتباط موضوعى آميخته با همه ى ابعاد زندگى اس
شعارى نژاد(1387)، زندگى شبكه ى ارتباطات است. جهان امروز 
ناگزير است در اين شبكه به حياتش ادامه دهد و هر فرد بايد در 
خور توان و امكاناتش در سالم نگه داشتن و تقويت آن بكوشد. 

تعريف ارتباط
   محسنيان راد در«كتاب ارتباط شناسى»، از ميان بيش از يك صد 
ــاره مى كند و آن گاه  تعريف براي ارتباط، به نمونه هايى از آن اش

تعريف پيشنهادى خود را ارائه چنين مى دهد:
ــت از فرايند1 انتقال پيام از سوى فرستنده به  «ارتباط عبارت اس
گيرنده، مشروط بر آن كه در گيرنده ى پيام، مشابهت معنى با معنى 
ــود [ ارتباط شناسى، 1380:  ــتنده ى پيام ايجاد ش مورد نظر فرس

.[57
   نكته ى قابل توجه در اين تعريف آن است كه هر چه معناي 
مورد نظر در فرستنده ى پيام، با معناي متجلى شده در گيرنده ى پيام 
مشابهت بيشترى داشته باشد، ارتباط كامل تر خواهد بود. با اين نكته 
مى توان به تحليل بسيارى از مسائل و موانع ارتباط پرداخت. پيامى 
كه فرستنده منتقل مى كند، الزاماً همانى نيست كه گيرنده دريافت 
خواهد كرد. در واقع، معنى ها در ذهن آدم ها متفاوت است؛ و اين 
نشان مى دهد كه ارتباط كارى ساده نيست. عالوه بر ويژگى هاى 
فرستنده وگيرنده ى پيام،خودِ «معنا» هم نقش تعيين كننده اى در 
ارتباط دارد. كافى است داستان «پيل در خانه ى تاريك» از مثنوى 
مولوى را به خاطر بياوريم. در اين داستان، از يك موضوع، پيام ها 

و معانى متفاوتى به ذهن افراد مى رسد.

ارتباط و سازمان
ــوم ارتباط،  ــازمان، بدون درك صحيح از مفه ــوم س درك مفه
امكان پذير نيست. صاحب نظران سازمان و مديريت، وجود ارتباط 
مناسب ميان اعضا را از اصول اساسى تشكيل سازمان مى دانند. با 

اين نگرش، تعريف سازمان عبارت است از: گروهى از افراد كه 
ــيدن به هدف ها يا مقاصد مشترك، با توجه به ضوابط  براى رس
ــا هم كار مى كنند [محمدى،  ــخص، ب و ارتباط هاى معين و مش

.[1387
   سازمان ها تشكيل مى شوند تا با تبديل توان هاى فردى به توان 
جمعي، مشاركت و همكارى گروهى، هدف هاى مورد نظرشان به 
شيوه ى مؤثر ترى تحقق يابد. انتظار مى رود در هر سازمانى، از يك 
ــيم كار صورت گيرد و از طرف ديگر، حدود اختيار  طرف، تقس
و مسئوليت افراد مشخص باشد. اما امور سازمان در شرايطى به 
خوبى پيش خواهد رفت كه بين افراد ارتباط مؤثر و هماهنگى 

فراهم آيد.
ــود دارد كه از آن ها  ــازمانى گوناگونى وج    چارچوب هاى س
مى توان براى تبيين ساختار سازمان هاى آموزشى،هم چون مدارس 
ــگاه ها، هم استفاده كرد. اگر سازمان هاى آموزشى را با  و آموزش
ط  سازمان هاى غير آموزشى مقايسه كنيم،مي بينيم كه صرف نظر  نقا
مشترك فراوانى كه بين آن ها وجود دارد،وجوه تمايزي نيز دارند 
كه مهم ترين وجه تمايز، گستردگى و پيچيدگى ارتباطات انسانى 
در سازمان هاى آموزشى نسبت به سازمان هاي غير آموزشي است. 
به جرئت مى توان گفت، در هيچ سازمانى به اندازه ى سازمان هاى 

آموزشى، ارتباطات به اين حد تعيين كننده نيستند.به چنددليل:
ــى و تعاملى  ــدى اجتماع ــاً فراين ــرورش ذات ــوزش و پ 1. آم

است[شعارى نژاد، 1387].
2. انواع گوناگونى از ارتباطات در سازمان هاى آموزشى مشاهده 

مى شود. 
ــه در برنامه هاى يادگيرى و  3. همه ى معلمان و كاركنان مدرس

ارتقاى كيفيت نقش دارند[تورانى، 1387].
ــئوليت هاى مهم مدرسه در هر جامعه، كمك به  4. يكى از مس

پيدايش و گسترش ارتباطات سالم ميان مردم است. 
5. جامعه و مدرسه در يكديگر تأثير متقابل دارند. با اين توضيح 
كه تأثير جامعه بر مدرسه، مسقيم و آشكار تر است،  اما نفوذ مدرسه 

بر جامعه، غير مستقيم و كمتر آشكار است[جهانيان، 1387].
ــازمان ها به  ــتر س ــازمانى در بيش خالصه اين كه، ارتباطات س
ــازمان و موقعيت خاص محدود است. در حالي كه در  همان س
سازمان هاى آموزشى، ارتباطات از گستردگى و پيچيدگى خاصى  ﹩﹡︀ ︀︵︀ت ا﹡︧ ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ار︑︊ ﹩ در︨  آ﹝﹢︫ز

ابراهيم اصالنی

پيامى كه 
فرستنده منتقل 
مى كند، الزامًا 
همانى نيست 

كه گيرنده 
دريافت خواهد 

كرد. در واقع، 
معنى ها در ذهن 

آدم ها متفاوت 
است و اين 

نشان مى دهد 
كه ارتباط 

كارى ساده 
نيست. عالوه 

بر ويژگى هاى 
فرستنده 

وگيرنده ى 
پيام،خوِد 

«معنا» هم نقش 
تعيين كننده اى 
در ارتباط دارد
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برخوردار است. به تعبير ديگر، پويايى و تعامل نهفته در مفهوم 
ارتباط را،  بهتر از هر جاى ديگر،  مى توان در سازمان هاى آموزشى 

مشاهده كرد.
 نظر به اين كه اهميت اين موضوع در دنياى امروز كه به عصر 
ارتباطات معروف است، صد چندان شده است. هر گونه تعلل و 
كاستى سازمان هاى آموزشى در درك اهميت و جايگاه ارتباطات، 
گستره اى از مشكالت را در سطوح گوناگون به بار خواهد آورد.

ويژگى هاى روابط انسانى در سازمان هاى آموزشى
ــازمان هاى آموزشى،  ــانى در س با درك اهميت ارتباطات انس

مي توانيم ويژگى هاي چندي را براي آن برشماريم: 
1. انسانى است: اين سخن بدان معنا نيست كه روابط انسانى 
در سازمان هاى غير آموزشى كمتر انسانى است. در عالم قياس، 
ــازمان،  ــطح روابط در اين دو نوع س مى توان گفت كه نوع و س
تفاوت هايى دارد. مثالً مقايسه كنيد ارتباط دانش  آموزى ابتدايى 
ــوزگارش را با ارتباط كارمند و رييس؛ حتى اگر از طرفين  و آم
اشتباه هايى وجود داشته باشد، باز هم نوع و سطح روابط بسيار 
متفاوت است.حتي در دوره هاى آموزشى باالتر، با وجود آن كه 
در نوع روابط معلم - دانش آموز تغييراتى ايجاد مى شود، باز هم 
اين روابط كمتر قابل قياس به انواع روابط در سازمان هاى ديگر 

است. 
2. صادقانه تر و صميمانه تر است: بر اساس همان نگرش انساني 
كه بدان اشاره شد،  نمونه ى صداقت و صميمتى كه در ارتباطات 
انسانى مدارس وجود دارد، كمتر در جاهاى ديگر يافت مى شود.
ــازه وارد به كالس اول  ــزان مهر و محبت معلِم دانش آموز ت مي
ــتان را با چه معيارى غير از عشق و صداقت مى توان اندازه  دبس
گرفت؟ تالش مدير براى ارتقاى كيفيت فعاليت هاى مدرسه، بدون 

بهره مندى از پاداش هاى آن چنانى،چگونه قابل تفسير است؟ 
با وجود تمامى كاستى ها و مشكالتى كه در مدارس وجود دارد، 
هنوز هم نمونه هاي صداقت، صميميت و تعهد در روابط انسانى، 

در بسيارى از موارد بى نظير يا كم نظير است.
3. كمتر بر منافع مادي مبتنى است. در بيشتر سازمان ها،  ارتباطات 
انسانى حتى در نوع مثبت آن، به منافعى براى فرد يا گروه مى انجامد. 
در مدارس،  روابط انسانى عمدتاً از نوع ايثارگرانه و نوع دوستانه 
است و كمتر به منافع خاصى منجر مى شود. فعاليت هاى آموزشى 
معلمان و تالش هاى اجرايى مدير،  معاون و ساير كاركنان، بيش 
از آن كه منافعى شخصى عايد آنان سازد، براى دانش آموزان و در 

مفهوم كلى تر براى جامعه نتيجه بخش است.
4. سازنده تر است. در هر سازمان، ارتباطات انسانى سالم، اثرات 
ــازمان هاى  ــي روى افراد به جا مى گذارد. اما در س رضايت بخش
ــازنده تر  ــى، اين آثار به  خصوص براى دانش آموزان، س آموزش

است. 
هر كس با قرار گرفتن در فضايى توأم با روابط سالم و صميمانه،  
ــه نيز براي  چگونگي ارتباط صحيح و مؤثر را مى آموزد. مدرس
دانش آموز مى تواند جايگاهى باشد براى ياد گيرى زندگى سالم 

و سازنده. 
5. امكانى براى ارتقاى عمومى فراهم مى آورد.در سازمان هاى 
ــردى و در نهايت گروهى و در  ــى، ارتقا مفهومى ف غير آموزش
خدمت سازمان است، اما در سازمان آموزشى،  روابط انسانى سالم 

و مؤثر، ارتقا در ابعاد گوناگون را به ارمغان مي آورد:

ايجاد فضاى مطلوب و جذاب آموزشى؛ 
تبديل مدير به رهبر آموزشى؛ 

رشد مهارت ها و قابليت هاى معلمان؛
ايجاد زمينه براى پيشرفت و موفقيت دانش آموزان.

مديريت و روابط انسانى
كيمبل وايلز2در توصيف ويژگى هاى مدير آموزشى، از مهارت 
او در استفاده از روابط انسانى و هم چنين برقرارى روابط گروهى 

نام مى برد[وايلز،1382].
ــى تا  ــت كه مديريت و رهبرى آموزش اين نكته بيانگر آن اس
حد     زيادى به وجود روابط انسانى مؤثر وابسته است. بر اين اساس، 
صاحب نظران از ضرورت مشاركت همگانى و كارگروهى در 
مدرسه سخن به ميان مي آورند.تورانى(1387) گروه و كارگروهى 
ــور در مديريت كيفيت جامع  ــازمان دهى ام ــه ى اصلى س را پاي
ــاركتى در  ــه مى داند. جهانيان(1387) نيز مديريت مش درمدرس

مدرسه و كالس را از عوامل اصلى ارتقاى كيفيت مى داند.

نمونه يابى
در پايان، نمونه هايى ازموقعيت هايي را كه مي تواند در گسترش و 

ارتقاي روابط انسانى در مدرسه مؤثر واقع شود، ذكر مي كنيم:
•حسن رفتار آموزگار با تك تك دانش آموزان؛

•چگونگي ارتباط دانش آموز راهنمايى با تك تك دبيران؛
•تالش مدرسه در حفظ انگيزه  هاى تحصيل و موفقيت دانش- 

آموز؛
• ارتباط فعال ميان معلمان مدرسه و نقش اين ارتباط در ارتقاى 

كيفيت برنامه ها؛ 
• برگزاري مرتب جلسات شوراى معلمان؛

•جّديت مديريت مدرسه درجلب مشاركت همگان؛
• ايجاد جّو آموزش مطلوب در مدرسه از سوي اولياي مدرسه؛

• تبديل مدرسه به سازمانى يادگيرنده؛
حاصل سخن اين كه: ارتباطات سالم و مؤثر، رمز بقاى سازمان هاى 
آموزشى و به ويژه مدارس است و به عبارت ديگر،قلب هر مدرسه 

با استمرار ارتباطات انسانى در آن مى تپد.
زيرنويس 

ــود، براى اصطالح  ــنده در كتاب خ ــور كه مالحظه مي كنيد، نويس 1.همان ط
Process به جاى فرايند، كه بيشتر معمول است ، از معادل فراگرد استفاده كرده 

است. وي  دليل اين انتخاب را توضيح داده است.
2. Kimball Wiles 
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سامی سجادی فر

(1352)
دبير ، مؤسس ، مؤلف ، ايالم

دبیر شــیمی در استان و دانشجوی 
دكترای شــیمی در دانشگاه مشهد 
اســت. در ایــالم انجمــن علمــی-

آموزشــی دبیران شیمی را تأسیس 
و نشــریه ای تخصصی در این رشته 
كرده  كیمیا» راه اندازی  به نام«ایالم 
اســت. تاكنون۲۷ مقالــه ی داخلی 
و بین المللــی نوشــته و دو كتــاب 
نیز یكــی در زمینه ی نكات كنكور ، 
برای دانش آمــوزان و دیگری برای 
تدریــس در آموزش عالــی تالیف 
كرده است. سامی سجادی فر روابط 
قابل تحسینی با دانش آموزان خود 

دارد.
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مقدمه
هر كودك به محلي براي بازي كردن، وسايل بازي ، هم بازي، 
ــويق پدر و مادر و دوست و هم بازي نياز دارد. بازي كردن  تش
ــت و هم تفريح ، وهم بازي و دوست  براي كودك هم كار اس
بودن با كودكان ديگر  ، عامل مؤثري در يادگيري و جامعه پذير 
ــدن اوست. او از اين راه آداب معاشرت و زندگي كردن در  ش

جامعه و با جمع بودن و براي جمع زيستن را ياد مي گيرد.
ــاني براي خود دوست و هم بازي  بعضي از كودكان به آس

پيدا مي كنند ، اما براي بعضي ديگر اين كار بسيار مشكل است و 
براي جبران اين مشكل به كمك مربيان خود نياز بسيار دارند. 
اگر كودكي بدون دوست و هم بازي مانده است ، نبايداين مشكل 

بزرگ زندگي او را بي اهميت تلقي كرد.
انتخاب دوست يا هم بازي نامناسب نيز مشكل ديگري است 
ــغول  كه غالباً فكر مربيان ، خاصه پدران و مادران را به خود مش
مي كند وآن ها را به چاره جويي برمي انگيزد. حتي گاهي پدران و 
مادران ترجيح مي دهند كودكشان بدون دوست و هم بازي بماند 

︣اری ار︑︊︀ط ﹝﹣︔︣  ﹇︣ ︫﹫﹢ه ﹨︀ی︋ 
︩ آ﹝﹢زان و... ︀ دا﹡ ︋

احمد وزيری تبار*
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تا با كودكاني معاشر باشند كه رفتاري نامناسب دارند.
نقش پدر ، مادر ، معلم و به طور كلي مربي در كمك كردن به 
كودكان در انتخاب دوست و هم بازي و نظارت هاي اصولي و 
حساب شده در اين موارد ، آن قدر حائز اهميت است كه جا دارد 

به تفصيل درباره ي آن بحث كنيم و بينديشيم.
در اين مقاله ، به اختصار به پاره اي از اين مسائل اشاره مي كنيم؛ 
مسائلي كه برخورد صحيح با آن ها مي تواند به پيدايش«روابط 
انساني» مؤثر ميان بچه ها و ديگران بينجامد و در نهايت موجب 

رشد و كمال آن ها را فراهم سازد.
   *                            

      دوست يابي كودك
كودكان به طور طبيعي از دو سه سالگي عالقه مند مي شوند 
ــتر وقت خود را با كودكان ديگر بگذرانند. اما در اين  كه بيش
سنين ، هم بازي و دوست شدن با كودكان ديگر ، براي آن ها  به آن 
معني  ومفهوم كه بعضي از مربيان انتظار دارند نيست. كودكان 
ــت دارند كه در كنار كودكان ديگر بنشينند  ــه ساله دوس دو س
ــرگرم بازي كردن با اسباب  و ساعت ها هريك به استقالل ، س
ــند. كودك در اين مرحله از پهلوي كودك  بازي هاي خود باش
ــري بودن لذت مي برد ،  نه از هم بازي بودن با او. تماس ها  ديگ
و اختالف هايي كه در اين سنين بين كودكان به وجود مي آيد ، از 
ــتي گرفتن و نزاع هاي  ــباب بازي هاي يكديگر ،كش قاپيدن اس
زودگذر و حتي قهر كردن و اشك ريختن و به دامان بزرگ تر ها 

پناه بردن تجاوز نمي كند.
تقريباً از سه چهارسالگي كودك به داشتن هم بازي و دوست 
بيشتر احساس احتياج مي كند. رفتارش دوستانه مي شود. گاهي 
اسباب بازي هاي خود را به هم بازي هايش به عاريت مي دهد و 

بازي كم كم براي او به صورت فعاليتي گروهي در مي آيد.
به تدريج كه كودك به سن مدرسه نزديك تر مي شود ، تمايل 
و تجربه اش در انتخاب دوست و هم بازي نيز افزايش مي يابد. 
بيشتر بچه ها در سنين قبل از مدرسه عالقه مندند كه هم بازي ها 
ــي از جنس  ــاالن خود ،  ول ــود را از ميان هم س ــتان خ و دوس
ــتر مي پسندند.  مخالف ، انتخاب كنند. بازي هاي تخيلي را بيش
ــود و سازگاري شان با  ــان با يكديگر جّدي تر مي ش دعواهايش
يكديگر كمتر است. غالباًتمايل دارند كه با بچه هاي غريبه بازي 
كنند و دوست شوند تا با كودكاني كه در خانه ي آن ها زندگي 
ــاي كودكان در  ــتان و هم بازي ه مي كنند. معموالً عده ي دوس

سنين قبل از مدرسه محدودتر است.

كودك و مدرسه 
ــته است ، با  ــه قدم گذاش ــتين بار به مدرس كودكي كه نخس
موقعيت و محيط اجتماعي تازه اي مواجه مي شود؛ زيرا عده ي 
ــال و بزرگ تر از خود را در  ــتري از كودكان هم سن و س بيش
ــراي او اين فرصت پيش  ــتين بار ب كنار خود مي بيند و نخس
ــتان و هم بازي هايش  مي آيد كه عمًال بتواند به ميل خود دوس
را از ميان اين گروه متشكل از كودكان انتخاب كند. گاهي اين 
ــند پدر و مادر واقع مي شود و گاه نيز پدر و  انتخاب موردپس
مادر از معاشرت كودك خود با كساني كه او به عنوان دوست 
و هم بازي انتخاب كرده است ، ناراضي اند و رفت وآمد با آن ها 
ــب نمي دانند. بايد به اين نكته توجه  را براي كودك خود مناس

ــت و هم بازي  ــت كه آن چه براي كودك در انتخاب دوس داش
ــت ، غالباً بر داليل و اصولي كه پدر و مادر به  حائز اهميت اس
ــودك از پدر و مادرش  ــت. اما ك آن توجه ندارند  ،منطبق نيس
انتظار دارد كه او را در حق طبيعي خود براي انتخاب دوست 
و هم بازي آزاد بگذارند؛ به او اعتماد و اطمينان داشته باشند؛ به 
او حق بدهند كه به ميل خود دوست و هم بازي اش را انتخاب 

كند؛ و سرانجام انتخاب او را بپذيرند.

كودك و قراردادهاي اجتماعي
كودك در نخستين مراحل زندگي خود به تعصبات و ارزش ها 
ــراي زندگي اجتماعي وضع  ــي كه بزرگ تر ها ب و قرارداد هاي
ــخيص  كرده اند، آگاهي و توجهي ندارد. قضاوت و تميز و تش
خوب و بد رفتار و گفتار ديگران را فقط از راه تجربه و تلقينات 
بزرگ تر ها مي آموزد. به همين لحاظ ، وقتي كه كودكي براي خود 
ــاالنش دوست و هم بازي انتخاب مي كند ، برايش  از بين هم س
ــرايط زندگي  ــاوت نژاد ، مذهب ، مليت ، محيط و ش ــائل تف مس
خانوادگي ، و ديگر مسائلي كه ما بزرگ تر ها از لحاظ معاشرت 
ــت و هرگز به   خود با ديگران به آ ن ها توجه داريم ، مطرح نيس
آن ها نمي انديشد. او بر طبق دل خواه و سليقه ي خويش ، كودك 
يا كودكاني را كه مورد عالقه اش واقع شده اند ، انتخاب مي كند و 
با آن ها دوست و هم بازي مي شود. براي او بسيار ناراحت كننده 
خواهد بود كه پدر ومادرش اين انتخاب را به داليلي كه براي 
ــندند و او را از معاشرت با  او هيچ معني و مفهومي ندارد ، نپس

كساني كه او انتخاب كرده است ، باز دارند.
عكس العمل هاي نادرستي كه اغلب پدران و مادران در اين 
قبيل موارد براي بازداشتن كودكان خود از معاشرت با دوستان و 
هم بازي هاي مورد عالقه ي ايشان از خود نشان مي دهند ، موجب 
ــوند و مسائل و  ــند اجتماعي مي ش پايه گذاري تعصبات ناپس
مشكالتي را در زندگي اجتماعي آينده ي آنان به وجود مي آورد.
  ، بايد دانست كه معموالً كودكان در سنين پنج تا هفت  سالگي
ــدا مي كنند و خيلي زود هم  ــت و هم بازي پي   خيلي زود دوس
آن ها را عوض مي كنند. توجه به اين اصل كلي ، فرصت مطلوبي 
ــرت فرزندشان را با  ــت كه اگر معاش براي پدران و مادران اس
ــد ، از راهي منطقي و مؤثر  ــب نمي دانن بعضي از كودكان مناس
ــت يابي كودك صدمه نزند و داليل ارائه  كه به روحيه ي دوس
ــده براي او قابل قبول باشد ، به چاره جويي بپردازند. مي توان  ش
ــت كه دوستان و هم بازي هايش را با اجازه و  از كودك خواس
موافقت پدران و مادران آن ها به خانه دعوت كند. خوش رويي 
پدر ومادر در رفتار با دوستان و هم بازي هاي كودك ، موجبات 
جلب اعتماد و رضايت خاطر او را فراهم مي كند.پدر ومادر به 
آساني مي توانند غير مستقيم و بدون دخالت كردن در بازي ها و 
فعاليت هاي كودكان ، رفتار و بازي هاي آنان را زير نظر بگيرند ، و 
ــد ، آنان را از  ــه بهانه هاي مختلف كه مورد قبول كودكان باش ب
ادامه ي بازي مضر يا رفتار يا گفتاري كه زيان بخش تشخيص 
ــتن آن ها در اين قبيل  مي دهند ، بازدارند. بهترين بهانه ي بازداش
موارد ، دعوت كردن كودكان به خوردن چيزي ، يا سرگرم كردن 

آنان به بازي تازه اي است.
ــتان و  ــه وقت خود را با دوس ــي كه كودك در خان هنگام
ــراي پدر ومادر  ــش مي گذارند ، بهترين فرصت ب هم بازي هاي
پيش مي آيد كه غيرمستقيم درباره ي رفتار و گفتار و شخصيت 

سكینه احمدی

(1341)
آموزگار فعال ، نيكوكار و تأثيرگذار. 

همدان
در آموزش و پرورش همدان شــاغل 
اســت. مقیــد بــه نظــم و رعایت 
حقــوق دانش آمــوزان و همكاران 
اســت و به خاطر همیــن ویژگی ها 
مورد توجه و عالقه ی دیگران قرار 

دارد.
بــه  نیــز  ویــژه ای  توجــه  وی   
دانش آمــوزان بی بضاعــت دارد ، و 
نســبت به تأمین اجاره ی مســكن 
این گونه دانش آموزان، به طور ویژه 

فعالیت می كند.



36
ـ   دى 1389 شماره ى چهارم  

كودكان مورد انتخاب فرزندشان دقت كنند و اگر بعضي از آن ها 
ــتي با فرزند خود نمي دانند ، در فرصت هاي  را شايسته ي دوس
ــاره با مهرباني با كودك خود صحبت كنند. بايد  الزم ، در اين ب
توجه داشت كه اين گفت و گو هرگز نبايد در حضور كودكان 

ديگر ، حتي برادر يا خواهر او باشد.

دختر ها ، پسرها
ــنين شش تا هشت سالگي به نظر مي آيد كه كودكان  در س
ــتان و هم بازي هاي خود را از ميان كودكان جنس  بيشتر دوس
ــنين هشت تا نه سالگي است  مخالف انتخاب مي كنند. در س
ــتر تمايل پيدا مي كنند به سوي كودكاني كه هم جنس  كه بيش
ــتند ، روي آورند.و شعار«دخترها با دخترها» و«پسرها  آن ها  هس
ــاس تمايالت دوست يابي كودكان قرار مي گيرد.  با پسرها» اس
ــيار ، اين نكته درخور توجه است كه اگر  براي يك مربي هوش
پسري در اين سن با دختري دوست و هم بازي مي شود ، نبايد 
تصور كرد كه خوي و خصلت دخترانه دارد. هم چنين ، دختري 
كه بيشتر متمايل به دوست و هم بازي شدن با پسران است ، به 

داشتن خوي و خصلت پسرانه محكوم شود.

گرايش به گروه هم سن
در سال هاي آخر دبستان ، كودكان به تدريج به جاي انتخاب 
دوست يا هم بازي ، تمايل پيدا مي كنند كه به گروهي از كودكان 
موافق طبع و ميل خويش بپيوندند و با جمع كودكان معاشرت 
داشته باشند. از اين زمان است كه به تدريج موضوع گروه هاي 
ــه محل ها» پيش  ــالح معمول«بچ ــاص كودكان ،  يا به اصط خ
ــته رفاقت هاي دونفري عالقه هاي  مي آيد ، و ديگر مانند گذش
كودك را ارضا نمي كند. اگر به اين گروه ها يا «بچه محل ها» دقيق 
شويم ، مي بينيم كه بيشتر اعضاي گروه مثل هم لباس مي پوشند ، به 
ــعي مي كنند كه از  زبان خاص يكديگر صحبت مي كنند ، و س
هر لحاظ شبيه هم باشند. هدف ها و برنامه هايشان در بازي ها 
ــيطنت ها و حتي جرايم نوجواني و  ــرت ها و گاهي ش ومعاش
خراب كاري ، مشترك است. گروه ها و «بچه محل ها» براي خود 
ــكيالت و قوانين و مقرراتي دارند. سردسته و  ــازمان و تش س
ــتند.  ــتور او هس رهبري براي خود برگزيده اند و همه تابع دس
اغلب دستور هاي گروه ، خاصه سردسته و رهبر گروه ، مؤثرتر و 

پذيرفتني تر از دستور هاي پدر ومادر است.
ــت كه بسياري از اين گروه ها و بچه محل ها  بايد توجه داش
ــتند كه در مجرب-  جامعه هاي كوچك و مفيد و مؤثري هس
كردن كودكان در زندگاني اجتماعي ،  فايده هاي غيرقابل انكاري 
ــن گروه ها و بچه  ــي هم كار هاي بعضي از اي دارند ، ولي گاه
ــت و جامعه  محل ها بر خالف ميل و انتظار پدران ومادران اس

نمي تواند مزاحمت هاي آنان را ناديده بگيرد و تحمل كند.
شك نيست كه يكي از راه هاي رشد كردن كودك و اجتماعي 
ــت. كودك نياز دارد كه  ــتن به اين گروه هاس بارآمدن او ، پيوس
ــاالن  ــود و با جمع هم س گاه گاه از محيط خانه ي خود دور ش
ــته باشد و هدف ها و برنامه هاي  خود رفاقت و صميميت داش
مشترك گروه را دنبال كند.او از اين راه زندگي كردن با ديگران 
را مي آموزد. اين تجربه ها او را آماده مي كند كه در آينده بتواند 
ــكالت خود را با كمك ديگران و  ــتقًال زندگي كند ومش مس
ــه ي گروه هايي كه بچه ها  ــا آنان برطرف كند. هم هم فكري ب

ــتند. انجمن هاي مدرسه ، گروه هاي  تشكيل مي دهند ، مضر نيس
ــته هاي پيشاهنگي و بسياري از  ورزشي ، گروه هاي هنري ، دس
گروه هاي«بچه محل ها» ،اگر با نظارت مربي و پدر ومادر ، حتي 
ــتعدادها واجتماعي  ــتقيم باشد ، در پرورش اس به طور غيرمس
ــي پدر  بارآوردن كودكان اثرهاي مفيد تربيتي دارد. نقش اساس
ومادر ومعلم در اين مورد ، بيشتر بايد درحول اين محور تمايل 
كودكان دور بزند. مربيان بايد موجبات و امكانات الزم را فراهم 
كنند تا كودكان گرد هم جمع شوند وگروه هاي مفيدي تشكيل 
ــه ي مربيان برخوردار  ــد و از مراقبت هاي مداوم و عاقالن دهن
شوند.قضاوت ها و تجارب كودكان در اين سنين محدود است 
ــوند ، هم از فايده هاي معاشرت هاي  واگر درست راهنمايي ش
ــوند و هم از  ــي و فعاليت هاي مفيد آن برخوردار مي ش گروه
دست زدن به جرايم نوجواني و خراب كاري و ايجاد مزاحمت 
براي ديگران مي پرهيزند.پوشيدن لباس هاي نامرتب ، رفتارها و 
گفتار هاي زشت كودكان و نوجوانان براي بزرگ تر ها ناراحت 
ــت كه نتوان با مراقبت و  ــت ، ولي آن قدر جّدي نيس كننده اس
ــاي صحيح ، آن ها را برطرف كرد ، و  گفت وگوها و راهنمايي ه

معموالً اين دوره به زودي سپري مي شود.

قدرت گروه
ــاني  ــي درمي آيد ، به آس ــه عضويت گروه ــي كودك ب وقت
ــي افراد گروه  ــان خود قرار مي گيرد. گاه ــر نفوذ هم گروه زي
ــتند كه  ــراي اين كه وانمود كنند بزرگ تر و قوي تر از آن هس ب
ــت به كار هاي  بزرگ تر ها درباره ي آن ها قضاوت مي كنند ، دس
ناشايستي مي زنند و گاه خود و خانواده ي  خويش را به زحمت 
مي اندازند. دزدي كردن ،   ايجاد زحمت براي ديگران ،  حتي قمار 
ــته جمعي از مدرسه و  ــيگار كشيدن ، فرار دس بازي كردن و س
ــت ديگر ، محصول كار گروه هايي  بسياري از كار هاي ناشايس
ــت كرده اند و  ــارت در كار آن ها غفل ــت كه مربيان از نظ اس
ــش الزم را براي راهنمايي فرزندان خويش به  حوصله و كوش
ــت كه به طور كلي  كار نبرده اند. بايد به اين نكته نيز توجه داش
ــت مي شود و وقتي  قدرت گروه ،  باعث اين رفتار هاي ناشايس
كودكي از اعضاي همين گروه تنها مي شود ،  هرگز در خودش 
ــد كار هايي را كه با كمك ديگران انجام  اين قدرت را نمي بين
مي داده است ، تكرار كند.بعضي از پدران ومادران و مربيان تصور 
مي كنند كه دست زدن به اين حركات ناشايست ، فقط خاص 
گروه هايي از كودكان است كه از خانواده هاي فقير و محالت 
پرجمعيت و مخروبه ي شهر برخاسته اند ،  اما بررسي آمار جرايم 
نوجوانان نشان مي دهد، چه بسيارند كودكاني كه از خانواده هايي 
مرفه و پاي بند به قوانين ،  مقررات و رفتار هاي صحيح اجتماعي 

در اين زمره قرار گرفته اند.

قدرت رسانه ها
بعضي از علل اين گونه رفتار ها را پدران ومادران نمي توانند 
ــينمايي و برنامه هاي  ــياري از فيلم هاي س ــرف كنند. بس برط
ــرگرم كننده و تجاري تلويزيون ها و داستان ها و حوادثي كه  س
مورد بحث مطبوعات است ،  غالباً كودك را به دعوا و زدوخورد 
و دزدي و قانون شكني سوق مي دهد. حتي پدران و مادراني كه 
براي فرزند خود با دقت بسيار فيلم و كتاب و مجله اي مناسب را 
انتخاب مي كنند ،  نبايد مطمئن باشند كه كودكشان را از آگاهي به 
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اين مسائل دور نگه داشته اند. كودكان اين رفتار ها را از معاشرت 
ــنيده هاي هم ساالن  با يكديگر ياد مي گيرند ،  و از ديده ها و ش
ــياري از داستان هاي ممنوع شده براي  خود آگاه مي شوند. بس
كودكان،  در مدرسه پنهاني دست به دست بين آن ها مي گردد و 
ــتكاري ها و  همه ي كودكان آن ها را مي خوانند. گاهي نيز زش
قانون شكني هاي بعضي از بزرگ تر ها ،  عامل مؤثري در تشويق 

كودكان به كار هاي ناشايست است.

پيشنهادها
آن چه در كمك كردن به كودكان در دوست يافتن و هم بازي 
داشتن و حل بعضي از مشكالت ، از عهده ي مربي بر مي آيد ، گفته 
شد.نظارت مستقيم و پي گير مربيان در گذراندن ساعات بيكاري 
كودكان ،  از اهم وظايف مربيان در اين مورد است. تكرار بعضي 
از آن چه  قبًال گفته شد و توجه به پيشنهادهاي زير نيز در اين 

باره خالي از فايده نيست:
.كودك بايد عمًال احساس كند كه او را دوست مي داريم. 
دوستي متقابل كودك ومربي ، عامل مؤثري در باز داشتن كودك 
از دست زدن به كارهايي است كه مورد پسند پدر ، مادر و معلم 

نيست.
.به كودك حق بدهيم دوستانش را خودش انتخاب كند.

ــتانش را پس از كسب اجازه و  .به كودك حق بدهيم دوس
موافقت پدران و مادران آن ها ، به خانه بياورد.

ــتان و هم بازي هاي  ــا با دوس ــي و مهرباني م .خوش روي
ــات جلب اعتماد و رضايت خاطر او را فراهم  فرزندمان ، موجب

خواهد كرد.
ــنايان ما براي  ما  ــتان و آش .همان گونه كه مهمانان و دوس
عزيزند و مورد احترام و پذيرايي ما قرار مي گيرند ، بايد دوستان 
و هم بازي هاي كودكان ما نيز در خانه از اين رفتار محبت آميز 

برخوردار شوند.
ــتان و  ــودكان با دوس ــازي ك ــراي ب ــي ب ــه محل .در خان
هم بازي هايشان اختصاص بدهيم تا گاه گاه بتوانيم به بهانه هايي ، از 
حركات و رفتارهاي آنان با خبر شويم، و آنان نيز، حضور ما را 
در جمع خويش طبيعي تلقي كنند و اين تصور برايشان پيش 

نيايد كه به آن ها اطمينان و اعتماد نداريم.
.رفتار و گفتار و شخصيت كودكاني را كه دوست و همبازي 
كودك ما هستند ، بايد غير مستقيم مورد مطالعه و قضاوت قرار 

دهيم.
ــخصيت  .راهنمايي ها و اظهار نظر هاي ما درباره ي رفتار و ش
دوستان و هم بازي هاي فرزندمان ، همواره به طور مستقيم با او در ميان 
ــته شود. داليل ما در اين اظهار نظر ها براي او مستدل و قانع  گذاش

كننده باشد و گفتارمان با مهرباني و دور از انظار ديگران توأم باشد.
.گاه گاه به زباني ساده و درخور فهم كودكان و در هنگامي 
ــنيدن و فهميدن دارند ، نكته هايي درباره ي  كه آمادگي براي ش
امور جنسي بدون ايجاد پيچيدگي و وحشت به آنان بگوييم. 
اگر اين مسائل را ناگفته بگذاريم و فرصت هاي مطلوب را از 
دست بدهيم ، كودكان اين قبيل اطالعات را ازمعاشران كم تجربه 
و گاه منحرف خود ياد خواهند گرفت و چه بسا كه مصائب و 

مشكالتي برايشان پيش بيايد.
.اگر كودكي دوست ندارد اسباب بازي هايش را به كودك 
ديگري ببخشد ، نبايد به زور او را وادار به اين كار كنيم و تصور 

كنيم كه از اين راه سخاوت و بخشندگي را به او آموخته ايم. اگر 
ــندگي را نداند، از اين راه سخاوت  كودك علت لزوم اين بخش
را ياد نمي گيرد ، بلكه در او اين فكر قوت مي گيرد كه همه ، حتي 
ــت ، از او  ــادر او مي خواهند كه هر چه رامتعلق به اوس پدر وم
بگيرند. اقدام به اين كار او را بدگمان و مردد بار مي آورد وحتي 

ميل به سخي بودن را در او ضعيف مي كند.
.عضو يك گروه بودن ، هدف و آرزوي بسياري از كودكان 
ــت. كودك از اين راه اضافه بر آن چه گفتيم ، سازگار شدن با  اس
ديگران را ياد مي گيرد و از حالت بچگانه داشتن خارج مي شود. 
ــختي ها را بدون گريه كردن و اشك ريختن  ياد مي گيرد كه س
ــل پيروزي و  ــرور و افتخار و تحم ــل كند. انصاف و غ تحم
ــت را مي آموزد. ياد مي گيرد كه از موفقيت گروهي كه  شكس
ــتر از موفقيت فردي لذت ببرد. بايد  خود به آن تعلق دارد ، بيش
به كودك اجازه بدهيم و برايش فرصت هايي فراهم كنيم تا در 
گروه هاي مفيد مدرسه و انجمن هاي كودكان كه زير نظر مربيان 
پر تجربه اداره مي شوند ، عضو شود. حتي در همان محله اي كه 
زندگي مي كنيم ، مي توانيم با كمك و مشورت با همسايگان ، يك 

گروه واليبال از بچه هاي محله ي خودمان تشكيل بدهيم.
ــود  ــودك خ ــران ك ــورد معاش ــه در م ــه ك .همان گون
ــودكان ديگر  ــري كه كودك ما در ك ــه مي كنيم ، از اث مطالع
ــت كودكان  ــا ممكن اس مي گذارد ، نبايدغفلت كنيم. چه بس
ديگر شرارت ها و زور گويي ها را از كودك ما بياموزند. در 
اين قبيل موارد ، كودك ما نياز دارد با كساني معاشر باشد كه 

قدرت زور گويي به آنان را نداشته باشد.
.اگر مي بينيد كودك شما به صورت نامطلوبي دائمًا تحت 
ــودكان بزرگ تر و قوي تر از خود قرار مي گيرد ، بهتر  تأثير ك
است او را راهنمايي كنيد و غيرمستقيم وسايلي برانگيزيد تا 
او با كودكاني كه هم سن و هم قوه و هم قد او باشند ، دوست 

ي شود. وهم باز
ــه ناظر و  ــاي كودكان هميش ــا و فعاليت ه .در بازي ه
ــيد. كودكان خودشان بهتر با هم كنار مي آيند و  حاضر نباش
مشكالت و نزاع هايشان را برطرف مي كنند. بايد به كودك 
ــن امكان را بدهيم كه بتواند خودش از خودش مواظبت  اي
ــرايطي قرار  ــد. اما هنگامي كه مي بينيد او در ش ــاع كن و دف
ــه اي به او وارد آيد ، دخالت  ــت صدم مي گيرد كه ممكن اس

مستقيم شما الزم است.
ــودكان به همان ميزان كه نياز دارند با كودكان ديگر  .ك
هم بازي شوند، نياز دارند گاهي هم به تنهايي اوقات بيكاري 
ــي براي كودك  ــايل و امكانات ــود را بگذرانند. بايد وس خ
ــاعات  ــود فراهم كنيم تا فعاليت و نيروي خود را در س خ
بيكاري به كارهاي مفيد از قبيل يادگرفتن موسيقي، هنرهاي 
ــكه و كارت پستال و عكس  ــتي، جمع آوري تمبر و س دس

حيوانات و.... صرف كنند.
.با پدران و مادران دوستان و هم بازي هاي كودك خود 
ــكالت و مسائل كودكان را با  معاشرت داشته باشيم و مش
ــه چاره جويي بپردازيم.  ــتركًا ب آنان در ميان بگذاريم و مش
ــات انجمن هاي همكاري خانه و مدرسه  ــركت در جلس ش
ــات همسايگان ، براي اين منظور ،  فرصت هاي بسيار  و جلس

مناسبي است.
*كارشناس تربيتى  

همان گونه كه 
مهمانان و دوستان 
و آشنايان ما 
براي  ما عزيزند 
و مورد احترام و 
پذيرايي ما قرار 
مي گيرند ، بايد 
دوستان و 
هم بازي هاي 
كودكان ما نيز 
در خانه از اين 
رفتار محبت آميز 
برخوردار شوند
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︣﹥ ﹨︀ی ︷﹡﹩﹡︀ روا︋︳ ا﹡︧
مثنوی مولوی

نوشته ی رابرت بولتون. ترجمه ی حميدرضا سهرابی
نارش: انتشارات رشد. چاپ دوم. ١٣٨٣ 

ــان هــم زب تــرك  و  هــنــدو  بسا  اي 
بيگانگان ــون  چ ــرك  ت دو  بسا  اي 

 آحاد موجودات زنده مى توانند به طور طبيعى با يكديگر سه 
نوع رابطه داشته باشند:

1. رابطه ى ضعيف، مانند ارتباط ميان جانورانى چون پلنگ ها، 
ماهى ها و لك لك ها كه معموالً به جز در موارد استثنايى، گرد هم 

جمع نمى شوند.
2. رابطه ى مكانيكى و غريزى كه ناخوداگاه است، مانند روابط 

بين زنبورها، مورچه ها، موريانه ها و ... 
3. رابطه ى ارگانيك و آگاهانه، مانند روابط ميان انسان ها كه 

بدون آن زندگى ناممكن است.
رابطه  ى ميان انسان ها هر اندازه بر عقل، احساسات، عواطف 
ــعور و آگاهى متكى باشد،  پايدارتر، با معناتر و انسانى تر و  و ش
ــز جامعه اى پويا و زنده تر  جامعه ى حاصل از چنين ارتباطى ني

خواهد بود.
ــه اى خود به خود به وجود نمى  آيد و از طريق     چنين رابط
ــود. از اين روست كه قرآن  آگاهى، علم و تربيت حاصل مى ش
كريم براى ايجاد جامعه ى اسالمى، به مسلمانان توصيه مى كند: 
ــوا َواتّقواهللا لعلكم  ــوا اصبروا و صابروا و رابط «يا ايهاالذين آمن
تفلحون»[آل عمران/200] ؛ اى اهل ايمان، شكيبا باشيد و يكديگر 
را نيز به صبر سفارش كنيد و با يكديگر ارتباط داشته باشيد و تقوا 

پيشه كنيد، باشد كه رستگار شويد.
   كتاب «روان شناسى روابط انسانى»، گامى است در آگاهى 
بخشى از اين مقوله و نشان دادن چيستى و چگونگى ارتباطات 
ــاز و كارهايى كه مى تواند اين روابط را بپروراند و  ــانى و س انس
محكم سازد. ويژگى كتاب در اين است كه نويسنده ى آن خود 
در علوم ارتباطات متخصص و داراى آشنايى كافى به مباحث و 
نظريات روان شناسى است. از اين رو، اين اثر با آثارى كه معموالً 
به وفور در اين باره نوشته مى شود و آن ها را بايد جزو كتاب هاى 
بازارى دانست، تفاوت دارد. در واقع اين كتاب را بايد اثرى علمى 
و پژوهشى دانست كه مى تواند در كالس هاى درس تدريس شود 
ــرد. براى اين كه با  ــث آن مورد تجزيه و تحليل قرار گي و مباح
محتواي كتاب بيشتر آشنا شويد، پاره اى از عنوان هاى مطالب را 

گزينش كرده ايم: 
ــع  ــردى، موان ــن ف ــه ى بي ــيم فاصل ــاى ترس    مهارت ه
ــازى)،  ــتور دادن، نصيحــت كردن، منحرف س ارتباطى(دس
مهارت هاى گوش دادن، مهارت هاى ابرازوجود، فوايد رفتار 
سلطه پذيرانه، فوايد رفتار پرخاشگرانه، جست و جوى بهترين 

راه حل ها از طريق مشاركت، و تفسير زبانِ تن.
ــير زبان تن» مى خوانيم كه شنونده، اطالعات  در فصل «تفس
ــش منبع متفاوت دريافت  مربوط به هيجان هاي گوينده را از ش
ــد (واژگان،  ــنيداري قرار دارن ــع در مجراي ش ــه منب مي كند. س

لحن،صدا و سرعت گفتار) و سه منبع ديگر در مجراي ديداري( 
حالت چهره، وضع اندام، حركات بيانگر).

ــنيدن سخنان گوينده،  ــه منبع ديداري براي ش  در توضيح س
نمونه ي متن كتاب را برايتان مي آوريم: 

حالت چهره
 دانشمندان علوم رفتارى، عموماً بر اين موضوع توافق دارند كه 
چهره، مهم ترين منبع اطالعات در زمينه ى هيجان هاست و براى 
ــاس گوينده، بايد حالت هاى متغير چهره ى او را، به  درك احس

شكلى كه تهديد كننده نباشد، مورد مشاهده قرار داد.
ــال قبل،  چارلز داروين، طبيعى داني كه     بيش از يك صد س
ــت، كتابى با عنوان «تظاهر  «نظريه ى تكامل» را مطرح كرده اس
هيجان ها در انسان و حيوانات» نوشت. يكى از فرضيه هاى اساسى 
داروين، در اين مورد كه افراد مى توانند هيجان هاى ديگران را از 
طريق حالت چهره كشف كنند، اخيراً در تحقيقات به اثبات رسيده 

است.
چهره نه تنها مى تواند هيجان هاى خاصى را افشا سازد، بلكه 
مى تواند آن چه را كه براى فرد ديگر واقعاً  مهم است، انتقال دهد. 
ــور و هيجانى طبيعى و زنده دارد.  گاهى اوقات،  صورت فرد، ش
ممكن است اين حالت در اواسط گفت و گويى نسبتاً بى اهميت 
روى دهد. وقتى چنين اتفاقى مى افتد،  شنونده مى تواند به بخشى 
از گفت و گو كه به نظر مى رسد علت آن واكنش باشد، دقيقاً توجه 
كند و در نتيجه، صحبت را به سمت موضوعاتى برگرداند كه براى 
فرد ديگر از اولويت هيجانى برخوردارند. بدون شك، مى توانيد 
لحظاتى از گفت و گوهاى پيش پا افتاده اى را به ياد آوريد كه در 
آن، صورِت دوسِت شما به شكلى ناگهانى خندان شده است و 

موضوع مورد نظرش را با شور و شوق توصيف كرده است.
   چشم ها و پوست اطراف آن، گوياترين نشانه هستند. چشم ها 
در خوشى برق مى زنند، درغمگينى قرمزِ اشك آلود مى شوند و در 

عبداهللا   رضایـی

(1331) 
دبير بازنشسته و اهل قلم. 

بوشهر

و  زبــان  كارشناسی ارشــد  دارای 
ادبیات فارســی است و در دوره ی 
دكترای این رشته نیز پذیرفته شده 
اســت. اكنون عضــو هئیت علمی 
ار آثار  دانشــگاه بوشــهر اســت. 
تالیفی اوســت: ادبیــات عامیانه ی 
بوشــهر ، ضرب المثل های  اســتان 
استان بوشهر ، تأثیر قرآن و حدیث 

در ادب فارســی.
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عصبانيت، خشمگينانه و خيره مى شوند. چشم ها، اطالعات بسيار 
ــخاص ديگر انتقال مى دهند.  مهمى را در زمينه ى روابط ما با اش
آن ها عشق و اعتماد به يك شخص و دوربودن، صميمى نبودن و 
يا قطع رابطه با ديگرى را منتقل مى كنند. در بسيارى از فرهنگ ها، 
تماس چشمى صميمانه  و گرم،  خالص ترين شكل رابطه ى متقابل، 
يعنى باالترين سطح اتحاد روانى است. شايد به همين دليل باشد 
كه ويكتور هوگو، رمان نويس فرانسوى، نصيحت مى كرد:«وقتى 
ــما صحبت مى كند، به آن چه با چشم هايش مى گويد،  زنى با ش

گوش فرا دهيد».
ــن فرد، ثابت ترين حالت هيجانى او، به     همراه با افزايش س
ــود. برخى از چهر ه هاى  شكلى پايدار در صورتش حك مى ش
ــان دهنده ى عمرى پرنشاط اند و  مسن تر، شاد و صميمى و نش
برخى چهر ه هاى ديگر بيانگر ناخشنودى هاى مزمن؛ گويى هرگز 

چيزى در جهان،  مناسب آنان نبوده است(شايد هم چنين باشد).
نشانه هاى صوتى: 

بخشى از «مجله ى جاوولمن» به گفت و گوى يكى از اعضاى 
«انجمن دوستان» با اسقف اعظم اشاره مى كند كه به يك مفسر 
در مورد نمازگزارى كه كلمات انگليسى او را نمى فهميد گفت:« 

دوست دارم جايى را لمس كنم كه كلمات از آن بيرون مى آيند».
آن چه شنونده ى كارامد مى شنود، بسيار بيشتر از ِصرف كلماتى 
ــت كه گوينده ادا مى كند. زيرا او به زير و بم، آهنگ، طنين و  اس
ديگر تفاوت هاى صوتى پيچيده اى كه معنا را انتقال مى دهند نيز 
ــن راه هاى درك افراد ديگر را  گوش مى كند.صدا، يكى از بهتري
فراهم مى سازد. به اين دليل، وقتى كه بيمارى وارد اتاق مشاوره ى 

رولو مِى روان درمانگر مى شود، مشاور غالباً از خود مى پرسد:
« وقتى من از گوش كردن به كلمات دست مى كشم و فقط به 

تُن صدا گوش مى دهم، صدا چه مى گويد؟»
ــا را با توجه به  ــكلى ابتدايى، منظور م تقريباً هر كس، به ش

ــاى موجود در كيفيت هاى صوتى در مى يابد و آن را از  تفاوت ه
ديگر معانى ممكن متمايز مى كند. به طور مثال، عبارت«عجب 
تعطيلى آخر هفته اى داشتم!»، مى تواند بر اساس تُن صداى گوينده، 
حداقل دو معناى متفاوت داشته باشد. ممكن است اين عبارت 
مبهم، به اين معنا باشد كه اين تعطيلى، جالب ترين تعطيلى ممكن 
بود. ليكن، با كيفيت هاى صوتى متفاوت، شنونده مى تواند فرض 
ــيار ناراحت كننده اى بوده است. اگر صداى  كند كه تعطيلى بس
شخصى، در هنگام بيان اين جمله كه «من كارم را ول كردم»، لرزان 
باشد، مى تواند نشانه ى غمگينى، خشم و يا ترس او از ترك كار 
باشد. اما اگر صداى او شاد و با نشاط باشد، نشانه ى آن است كه 

در اصل، از ترك كار خود خوش حال است. 
احساساتى مانند خشم، شادمانى و خوش حالى، غالباً با افزايش 
سرعت گفتار، بلند بودن صدا، و زير و بم بيشتر آن همراه است. 
ــر و بم كم آن، غالبًا  ــش از حد كالم و بلندى و زي ــا ُكندى بي ام
مشخصه ى احساساتى مثل خستگى و افسردگى است. طبق نظر 
دكتر لِن اسپرى خصوصيات صداهاى جدول زير (كه به طور 
ــود)، احتماالً معانى توصيف شده در  فنى، َفرا زبان ناميده مى ش

ستون سمت چپ را منتقل مى كنند.

َفرا زبان                احساس يا معناى احتمالى
صداى يكنواخت       خستگى
سرعت كم، زير و بم كم      افسردگى
صداى بلند، ارتفاع تأكيدى صدا       شادمانى
تُن صعودى           تعجب
ــاع گفتار تند                           دف
كالم خصمانه، تُن باال                           خشم

ــاورى ــى                                  ناب ــاال، كالم طوالن ــم ب ــر و ب زي

ــراه آن ــى هم ــى و احساســات احتمال ــاى صوت ويژگى ه

ــتثنايى، در درك ديگران(از طريق  ــكلى اس برخى افراد، به ش
گوش كردن ماهرانه به شيوه ى صحبت آنان)متخصص مى شوند. 
ــهور داستان هاى جنايى  ــتنلى گاردنر،  نويسنده ى مش ارل اس
و خالق«پرى ميســون»، از مهارت  دوست وكيلش براى رديابى 
ــانه هاى  ــت كه از طريق نش اطالعات مهمى صحبت كرده اس
آوايى- نشانه هايى كه تقريباً توسط هر كس ديگرى ناديده گرفته 
مى شود- به دست آمده است. گاردنر در يكى از مقاالت «مجله ى 

واگ» گفته است:
ــال هايى كه او با من زندگى مى كرد، وقتى با هم  «در طول س
به دادگاه مى رفتيم، هيچ وقت به شاهد ايستاده در جايگاه شهود 
نگاه نمى كرد؛ او چشمانش را به ورقه ى كاغذ مى دوخت و گاهى 
اوقات، آن چه را شاهد مى گفت، تند نويسى مى كرد. گاهى اوقات 
هم، فقط كاغذ را خط خطى مى كرد، اما هميشه به صداى شاهد 
ــى از بازپرسى، با آرنج خود ضربه اى به  گوش مى داد و در بخش
من مى زد كه بدون استثنا اين معنا را منتقل مى كرد كه شاهد، يا 
در آن لحظه از شهادتش دروغ مى گفت و ياسعى داشت چيزى 
را پنهان كند. گوش هاى بى تجربه ى من، هرگز قادر به شناسايى 
اين تغييرات پيچيده در صدا و آهنگ گفتار نبودند، اما او با قدرت 

شگفت انگيزى مى توانست آن ها را شناسايى كند.»

شهید یوسف قویم
(1334)

دبير . مؤسس. خراسان جنوبى
از دبیران فعال در رشته دینی عربی 
و از مؤسســان نهضت سوادآموزی 
شهرستان فردوس بود. در مدیریت 
او  اخالقــی  ویژگی هــای  و  توانــا 
شــایان توجه بــود .  با اخــالص ، با 
خیرخــواه ،  قــرآن ،  انیــس  تقــوا ، 
 مردم دوست ،  متواضع و در دوستی 
با دانش آموزان و همكاران بســیار 
صمیمــی بــود. یوســف قویم در 
تاریــخ۶۵/۱۰/۲۳ در شــلمچه بــه 

درجه ی رفیع شهادت نایل آمد.
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سفري براي افغانستان
با فراهم آمدن اسباب آشنايي با مجتمع آموزشي"امام جواد(ع)" در 
افغانستان ، راه سفر ما به شهر هرات هموار شد. هرات شهري فرهنگي 
و تاريخي است كه پيش  از اين به درستي نمي شناختيم. برگي اوفتاده 
ــي گوي كه  از تاريخ ملك قوم آريا و عضوي از پيكر وطن پارس
ــال پيش،  از خراسان قديم جدا افتادو اين چنين  يكصد وپنجاه س
تنها ماند! اگر چه بر اعتبار بزرگاني در بستر تاريخ تكيه زده است كه 
ــته و اكنون در آن آرميده اند و به شهر  روزگاري در خاكش،  زيس
عزت و احترام مي دهند: ازحنظله ي بادغيسي كه در شمار نخستين 
شاعران فارسي سراست تا خواجه عبد اهللا انصاري ،  سنايي غزنوي ، 
 ناصرخسرو قبادياني، عبدالرحمن جامي و ده ها چهره ي ديگر از 
حريم دانش ، هنر ، عرفان وادب ! و حاال ما به سمت هرات ره مي پوييم. 
ــق و هراس داريم. به ياد  حال شگفتي با آميزه ي بيم واميد و عش
مي آورم كه روزي رهي معيّري نيز با نغمه اي از همين وادي گذشته 

است كه: 
كند يــاري  عاشقان  با  اگر  نافرجام  بخت 
كند دل آزاري  ترك  ما  سوز  عاشق  يار 
ــي ــد ره ــيراز مي آي ــار خواجــه ي ش دي از 
ــد ــداهللا انصــاري كن ــاي خواجــه عب ــا ثن ت
مي رسد با ديده ي گوهرفشان هم چون سحاب
ــاري كند ــن گهرب ــن خــاك عبيرآگي ــا براي ت

  بيشتر از دو ساعت نمي انجامد كه صحرا ها و كومه هاي گلي 
ــهر مي يابي.... ــر مي گذاري و خودت را در حوالي ش را پشت س
هرات؟ همان شهري كه در شعر و ادب و تاريخ به نظاره ي بستان ها و 
باغات آبادش نشسته اي و حاال البته شهرتي و نشاني از آن نمي بيني! 

محمد كاظم دهقانی

مجید اقدسی
(1339) 

دبير زيست شناسى. مؤلف. 
مازندران

در آموزش و پرورش مازندران شــاغل 
است. در مدارس ، مراكز تربیت معلم و 
آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان و 
دانشگاه آزاد تدریس می كند. مدیریت 
دبیرخانه ی زیست شناسی كشور را نیز 
به عهده دارد. مقاالتی از وی در مجالت 
علمی منتشر شده و چند كتاب نیز در 

رشته ی خود تالیف كرده است.

ــهري گرد گرفته و بي فروغ از رنج و ظلمتي كه برآن آوار شده   ش
و ويرانه هايي كه دست اهريمني جنگ باقي گذاشته است؛ گنبدها 
ــته از گلوله هاي توپ و خمپاره ، و  و مناره هاي فروريخته و شكس
عقب ماندگي اسف باري كه پيش پاي مردم ستم ديده اش گسترده 

شده...
ــزرگ ومجهز كه وصله ي  ــيم؛  هتلي ب غروب به هتل مي رس
ناچسبي بر دامن شهر است ؛ همراه با چند عمارت تمام و  ناتمام 
ديگر!  اتاقي در طبقه ي ششم هتل به ما مي دهند كه وقتي پرده هايش 
را مي افكني ، براي خودش جايي غير از هرات است؛ مثل اروپا. با 
تزيينات عمومي هتل چند ستاره و تلويزيوني ماهواره اي با شصت 

كانال؛ بيشتر هندي وآمريكايي!
به افق هرات، ساعتمان را يك ساعت به جلو مي كشيم و ناهارمان 
را در ساعت 4:30 به اتفاق دوستان با اشتهاي تمام صرف مي كنيم.سپس 
كمي مي آساييم تا شب به مناسبت عيد غدير ، در مراسم منقبت خواني 
ــت- و به زعم آنان در حال افول- كه برنامه اي اصيل و قديمي اس

 شركت كنيم. و چنين مي شود.  در مسجد و تكيه اي كه به دست 
اهل تشييع بنا شده و با حضور ده ها شاعر و مداح ، مراسم باشكوهي 
ــعر خواني نغز و بي تكلف و پر هيبت برپا مي شود كه جام  از ش
وجودمان را از حظ و لذت معنوي سرشار مي كند و اين حسرت 
را مي آفريند كه چرا شهر ما از وجود چنين مجالس ارزشمندي تهي 
است و گاهي كسان كم مقداري ، نغمه هاي بي محتوا و ناسزاوارشان را 
به ساحت مقدس ائمه ي هدي(ع) نثار مي كنند!  آن شب فضاي هرات 
به نغمات آسماني و قصايد بلند و زيباي اين مردان بخرد و اهل ذوق 
منور شد. و ما مسحور آن حال و هواي معنوي ، براي ساعاتي شادمان 
و مشعوف بوديم. حاال كه پس از سفر ، اشعاري از شعراي هرات را 
مي خوانم ،  چه حسرتي برايم باقي مانده كه در آن شب پرخاطره ، پير 
سخن سرا و فرهيخته ي ادب معاصر هرات- فدايي بزرگ- را ديدم 
و نشناخته ، از او بدرود گفتم ، بي آن كه آفريني گويم و سخني دل پذير 

از او طلب كنم.كه خود گفته است:
سخنم خوش  عندليب  سرا  چكامه  آن  من 
كه صحن گلشن قدس است صحنه ي قفسم
ــعبده باز ــع منحــوس و چرخ ش اگر چــه طال
خسم هم چو  زمانه  به چشم  خــوار  نموده 
ــر زلوءلوء و گهراســت ــرا كه مخــزن دل پ م
مندرســم ــاس  لب و  ــن  مبي ــاده  س به وضــع 
آزاد ــر  ده ــد  قيد و بن از  و  عشــقم  ــير  اس
بوالهوسم ــان  ــدادگ دل طريقه ي  در  نه 
ــر ــي گشــته ام ، زجانان پ ــش ته ــان زخوي چن
كه خويش هيچ ندانم كه من كي ام؟ چه كسم؟

روزهاي ما در هرات به ديد و بازديد از مدارس پرانگيزه و پرتالش 
امام جواد(ع) سپري شد كه اگر چه از حيث اسباب و اثاث آموزشي 
ــالش عمومي و نتيجه ي كار ، آباد  محروم مي نمود، اما از جهت ت
وآبرومند بود. چرا كه بزرگاني از صنف ادب و معرفت و كسب و 
تجارت را به پشتيباني گرفته بودند كه همه ي تاب و توان و مال و 
منال خود را مخلصانه در اين خيريه تعبيه كرده و پرداختن به حال 
يتيمان و فقيران را بر راحت و رفاه خود مقدم داشته بودند. آنان كه 
اگر اراده مي كردند ، مي توانستند در جايي ديگر غيراز هرات هم بساط 
خرمي و نشاط براي خود و اهل و عيال فراهم آورند. اما در اين جا 
مانده و به افروختن شمع محفل محتاجان پرداخته بودند و در راه 

اعتال و سربلندي هايشان كمر همت بسته بودند.

 *محمد كاظم دهقانی ، دانش آموخته ی رشــته  ی زبان و 
ادیبات فارسی و نیز مدیریت آموزشی در آموزش و پرورش 
یزد است و در سال های اخیر ریاست سازمان دانش آموزی 
یزد را به عهده داشت. او اكنون بازنشسته است. مطلب 
حاضر ، از وبالگ او ، به نام مشــق كویر و به نشــانی زیر 
 mashghekawir.blogfa.com می باشــد: 
گرفته شده اســت. دیگر همكاران نیز می توانند نشانی 
وبالگ های خود را برای مجله بفرستند تا در صورت امكان 

معرفی شود.

︣﹢﹋ ﹅︪﹞
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نيمه روزي هم به بازديد از عمارت هاي تاريخي و باشكوهي 
ــجد جامع بزرگ شهر، كه هم چنان بي گزند باقي مانده  چون مس
است ، سپري شد؛ مسجدي كه مي گويند يكي از چهار مسجد جامع 
كهن عالم اسالم است ، با همه ي وسعت ، هنر معماري و زيبايي طرح 

و رنگ و لعاب كاشي ها.
آرامگاه خواجه عبداهللا انصاري نيز برحاشيه ي بلند شهر تكيه 
ــال قدمت ، پناهگاه حق جويان و صاحب دالن اين  زده و با هزار س
خطه است. مقداري پايين تر به سمتي كه مي خواهي از شهر خارج 
شوي ، به فاصله اي نه چندان دور ، مزار عبدالرحمن جامي است كه 
تازه نوسازي كرده اند،  و درخت كهني بر تربت او سايه افكنده است. 
پس آن گه به مزار ساده و كهن فخررازي مي رسي و بعد آرامگاه بانو 
گوهر شاد ، همسر شاهرخ تيموري ، كه مسجد مشهور گوهرشاد را 
در جوار حرم علي بن موسي الرضا(ع) بنا كرده ؛ مزاري با گنبد بلند و 
آراسته با تزيينات و نقوشي بسيار بديع و زيبا كه گذر زمان از رنگ 
و لعاب آن كاسته و منار هاي گلي و بلندي كه از چهار سوي آن قد 
برافراشته و به واسطه ي جنگ و ديگر حوادث روزگار ، شكسته و 

تخريب شده است. 
 آن روز ، از كار بازديد آثار باستاني كه فارغ شديم ، فرصتي فراهم 

ــت كوتاهي هم در شهر داشته باشيم. اول بازار  آمد تا بتوانيم گش
ميوه  كه در غبار رفت و آمد موتور ها، كالسكه ها و گاري ها گم شده 
بود. آن چه در البه الي رگشاها(ريكشاها) و آمد و شد مردم به چشم 
مي خورد ، دكه ها و گاريچه هايي بود كه سبزيجات و ميوه هايي از قبيل 
پرتقال و ليمو و هويچ هاي زرد و سياه عرضه مي كردند و در انتهاي 
ــان بود كه تل هايي از آن براي فروش  آن بازار ذغال و هيمه فروش
انباشته بود و ناگزير چه بازار گرمي داشت در زمستان سرد آن سامان!  
چرا كه انرژي و منابع آن در افغانستان در حكم طالست. برق را با 
بهايي نه چندان كم ، از تركمنستان و ايران مي گيرند. كپسول گاز به 
قيمت 10 هزار تومان كمياب است. بدترين نوع بنزين وگازوييل كه 
در شيشه هاي نوشابه ي خانواده ، آن هم توسط دست فروش ها عرضه 
مي شود، از قرار هر ليتر8  تا10 هزار تومان است كه با توجه به وضعيت 
كار و درامد ، قيمتي سرسام آور دارد.(هر كارگر ساده در هرات ،اگر موفق 
شود كاري شكار كند ، مزد او چهار تا پنج هزار تومان است و هر 
معلم براي10 ماه كار ، ماهانه يكصد و بيست هزار تومان دريافتي دارد).

بگذريم.
آخرين محل بازديد ما،  بازار نسبتاً لوكس آن ها بود كه ظاهراً در 
ــده است. بااين كه نم نم باران مي باريد و هوا  ميدان مركزي واقع ش

رحمت اهللا 
زمانی پور

(1321)
آموزگار بازنشسته ، مدير 

و مؤسس. چهار محال بختيارى
دارای لیســانس آمــوزش ابتدایــی 
اســت به جز فعالیت های آموزشی ، 
دارد.  نیــز  فعالیت هــای فرهنگی 
در دبســتان های متعــدد تدریــس 
و مدیریــت كرده ، مــدرس مراكز 
دانش ســراهای  و  تربیت معلــم 
شــهركرد بوده و با حوزه ی علمیه 
فاطمیه ی شــهركرد نیــز همكاری 
می كند. رحمــت الله زمانی پور در 
تأسیس صندوق های قرض الحسنه ی 
امام رضا(ع) و محمدیه ی شهركرد 

همكاری داشته است.
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نور،  البه الي صخره ها مشغول سايه بازي بود. ناگهان سرش به سنگ 
خورد و برگشت. سنگ دل تنگ،  زمزمه كرد: كاش تيرگي و سختي ام 
تو را فراري نمي داد. كاش شيشه اي بودم در آغوش پنجره اي تا بوسه 

بارانم كني.
نور شنيد و ايستاد، باد را صدا زد تا سنگ را به سمت رودخانه براند. 
باد، زير پاي سنگ را خالي كرد و او درون رودخانه ي خروشان افتاد. 

ناليد. چرخيد. غلتيد.
ــنگ ريزه هايش غلتاند و به  رودخانه،  او را روزها و روزها روي س
ديواره هاي بّرنده اش كوبيد، تا اين كه يك روز تنگ غروب، بي طاقت 
ــه اي كم عمق رهايش كرد. صبح،  سنگ دل تنگ،  و نحيف،  در گوش

چشم وا كرد و به دنبال خودش گشت: 
"يا بني اقم الصاله .. و امر بالمعروف و انه عن المنكر...

و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك...
و ان اهللا هو العلي الكبير...

اي فرزند عزيزم، نماز را به پادار،  امر به معروف و نهي از منكر كن، 
ــخن آرام بگو نه با فرياد بلند.   در رفتارت ميانه روي اختيار كن و س

همانا خداوند بلند مرتبه و بزرگوار است[لقمان ، 30/18/16].
* معلم منطقه ي 15 تهران

︀رم︋ ﹢د ︀رآ﹝﹢ز﹎ سعيده اصالحی*روز﹎

 سرش به سنگ 
رگي و سختي ام 
نجره اي تا بوسه 

ت رودخانه براند. 
ي خروشان افتاد. 

يش غلتاند و به 
روب، بي طاقت 
،  سنگ دل تنگ، 

...

هي از منكر كن، 
 نه با فرياد بلند. 

.[30/18/88
نطقه ي 15 تهران

ی*

بالنسبه سرد بود ، از ماشين پياده شديم و قدم زنان به تماشا پرداختيم. 
ــازار اين بخش، از كافه هاي كوچك و نه چندان جذاب و دكه ي  ب
نخود فروشي شروع مي شد(تشتي از نخود درشت پخته كه بخار 
گرمي از آن متصاعد مي شد ، سبب شد كه يكي از دوستان ، خاطره ي 
سريال طنز برره را يادآوري كند.) كمي دورتر ، به پاساژي رسيديم 
كه به قول خودشان سيتي سنتر بود و مقداري آبرومند تر مي نمود؛ 
آن قدر كه بتواني صفي از گدايان سمج هرات را به هر تدبير بشكافي 
و نظري به آن بيفكني و بگويي: اين همان پاساژ كويتي هاي سي سال 

پيش يزد است.
باز هم بگذريم.روزهاي سفر كوتاه است؛ خاصه در زمستاني 
سرد و باراني كه حوصله ي مسافران تنگ مي شود و علي الخصوص 
ــني شب ندارد و بازار و دكان از غروب  در هرات غم زده كه روش
بسته مي شود و مردم به خانه هاشان پناه مي برند تا مبادا گرد شّري به 
دامنشان بنشيند. رگشاها و سه چرخه هايي كه مسافربر و باركش ارزان 
مردم شهرند هم به سرعت از چشم انداز خيابان ها و كوچه ها دور 

مي شوند و تا صبح فردا به استراحت مي روند.
ــا مي مانيم كه ميهمانيم وميزبانان مهربان صميمي ما كه تا  و م
نيمه هاي شب را با هم به اجالس و مباحثه و تصميم و تقسيم امور 
ــب را به سپيدي سحر حواله مي دهيم و  مي گذرانيم و تاريكي ش
البته تلويزيون پر طاقت اتاق كه تندتند و پر نفس همه ي شصت 

كانال خود را مثل تصاويري دوار ، جلوي چشممان كريمانه به رژه 
مي برد كه مگر دريچه اي به روي طبع شرقي و محجوب تماشاگران 

بگشايد.
القصه ، صبح آخر سفر ، خورشيد  از افق هرات سر  مي زند. رفتن به 
بازار وخريدي مختصر ، چند قواره پارچه ي بافت كشمير در ميان انبوه 
اجناس چيني كه امروزه همه جاي زمين را انباشته است. و باالخره 
زمان تلخ بازگشت فرا مي رسد. ظهر روزي باراني ، ساك هايمان را 
كه اندكي سنگين تر شده است ، به عقب ماشين مي بندند و پس از 
بدرود و بدرقه   ي دوستان ، به اتفاق سربازي مسلح سوار مي شويم و 
به سمت مرز به راه مي افتيم. باران تند و پرشتاب مي بارد و ما آرام 
به سمت غرب طي طريق مي كنيم. باران به برف تبديل مي شود و 
يك نفس به بارش ادامه مي دهد و زمين و آسمان را سفيد مي كند. 
جاده پر رفت و آمد است و به برف امان نشستن نمي دهد. اتومبيل تا 
نزديك هاي مرز تايباد سينه ي برف را مي شكافد و به پيش مي تازد. 
عصر هنگام ، خاك كشور افغان ها و آن دوستان همراه افغاني را ترك 
مي كنيم. و با اتومبيلي ديگر به سمت مشهد ره مي سپريم. در حالي كه 
تا مشهد مقدس و تا آستانه ي حرم حضرت امام رضا(ع)، برف و 
باران رحمت الهي همراه مهربان ماست  و در هر قدم ،  رقص كنان به 

بدرقه واستقبال توأمان مي آيند.
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 ترم اول تمام شده بود. من هم نمره ها را وارد ليست كرده 
ــتر از حد انتظار هم به بچه ها نمره داده بودم؛ غافل  بودم. بيش
ــح كه به راهروى  ــش مدير. يك روز اول صب ــالق و من از اخ
مدرسه قدم گذاشتم، همين كه مى خواستم از جلوى دفتر مدير 
عبور كنم، ناگهان مرا صدا زد. دستم را گرفت و گفت: بنشين. 
من نشستم و منتظر مؤاخذه شدم. گفت، مى دانى بچه هايى كه 
اين جا درس مى خوانند، پدرانشان چه كاره هستند؟ با اندكى 
تأمل گفتم: كم و بيش. گفت: پس نمى دانى!؟ سؤال كردم، مگر 
چه شده؟ اتفاقى افتاده؟ گفت: «خانم، بعضى از اين بچه ها به 
ــه اين  كه والدين آن ها  ــان اعتراض كرده اند. با توجه ب نمراتش
ــما بايد نمره هاى آن ها را اضافه  اشخاص محترمى هستند،  ش

كنى». 
ــتم جوابش را بدهم كه اجازه نداد و افزود، اگر     مى خواس
شما اضافه كنى، من هم جبران خواهم كرد. حرفى براى گفتن 
ــما بخواهيد. سپس وارد  دفتر  ــتم. فقط گفتم، هر چه ش نداش

ــادرم را آويزان  ــدم. چ معلمان ش
كردم و رفتم داخل كالس. 

ــاعت،  ــك ربع س ــد از ي    بع
ــد. معاون  ــداى در كالس آم ص
ــت، خانم مدير گفتند ما  بود. گف
ــرات دانش آموزان را  خودمان نم
ــما فقط امضا  اضافه مى كنيم. ش
كنيد. گفتم كدام ها را؟ گفت دور 
ــيده ايم.  آن ها را با مداد خط كش
گفتم ايرادى ندارد. با خودم گفتم، 
ــايد يك نمره و در نهايت يك  ش
ونيم نمره اضافه مى كند. حاال كه 
ريش و قيچى در دست آنان است 
ــرش دارد، من هم  ــان ب و حرفش
دنبال دردسر نيستم. دو روز بعد 
باز هم در كالس زده شد. دفتردار 
ــه بود. گفت بفرماييد. اين  مدرس
ليست نمره هاست. اضافه كرده ايم. 
شما فقط امضا كنيد. گفتم اشكالى 
ــى كنم، مى دهم  ندارد. من بررس

بچه ها برايتان بياورند.
   چشمتان روز بد نبيند. همين 
كه ليست را با ليست خودم مقايسه 
كردم، ديدم هر آن چه را كه نبايد 
مى ديدم و از اين كه ناظرى واقعى 

بر كارهاى مدرسه نداشتيم، بر خود 
پيچيدم. به دانش آموزى كه 14 گرفته بود، نمره ى 19 داده بودند 
و همين طور بيست ها رديف شده بود. چشمانم سياهى رفت. 
ــتم را روى ميز گذاشتم. پشت به  بى آن كه جايى را ببينم، دس

دانش آموزان و روبه تخته، حسابى گريستم. نمى توانستم خودم 
ــتمال را از كيفم در آوردم و صورتم را پاك  را كنترل كنم. دس
كردم. بچه ها گفتند، خانم چى شد؟!چرا از چشم هايتان اشك 
مى ريزد؟ گفتم چيزى نيست. انگار جسمى وارد چشمم شده 

است. االن درست مى شود.
   آن لحظه نمى توانستم حرف بزنم. بچه ها هم سر و صدايشان 
باال گرفته بود. بغض خفه ام مى كرد. نمى توانستم خودم را كنترل 
ــانس آوردم كه زنگ خورد. طاقت نشستن در دفتر را  كنم. ش
نداشتم. از كالس مستقيم رفتم صورتم را بشويم، اما اشك امان 
نمى داد. يك ربع ساعت را فقط در دست شويى گريه كردم تا 
ــيدند  اين كه زنگ خورد و به كالس بعدى رفتم. بچه ها پرس
خانم، چرا چشمتان قرمز شده است؟ با صداى گرفته و غمى 

نهان گفتم:«داخل چشمم چيزى رفته بود.»
ــتم، درس را شروع كردم. اما   حال بحث و گفت وگو نداش
ديگر اراده ى درس دادن هم نداشتم. احساس بيهودگى مى كردم. 
ــن كه مى ديدم حق بچه هايى كه  از اي
كوشيده اند و نمره ى بيست گرفته اند، 
با دانش آموزى كه به خاطر والدينش 
ــده است، زجر  نمره آورده، ضايع ش
ــيدم. آن روز به سختى خود  مى كش
ــاندم. تا هفته ها فكرم،  را به خانه رس
ــده بود؛  رفتارم و حركاتم عوض ش
ناهمگون و پريشان، انگار عزيزى را 

از دست داده باشم.
   تا اين كه روزى نامه اى به رييس 
اداره نوشتم. ابتدا دلم نيامد، اما پس از 
چند ماه، نامه را به ايشان دادم. متأسف 
شد كه چرا دير گزارش داده ام. و البته 
نيرو به مدرسه اعزام كردند؛ هر چند 
ــتند و  از معلمان هيچ نظرى نخواس
صد البته اگر هم مى خواستند، كسى 

جرئت حرف زدن نداشت. 
ــر از نمره ى  ــم مدي ــال ه آخر س
ــرد. البته به  ــم ك ــى من ك ارزش ياب
ــال بعد،   ــت خداوند، براى س خواس
تعداد دانش آموزان مدرسه بسيار كم 
ــد و من نيز از آن جا به مدرسه ى  ش

ديگر منتقل شدم.
اين يكى از دردناك ترين خاطرات 
دوران معلمى ام بود. اميدوارم روزى 
ــه كيفيت  ــه در درس فقط ب ــد ك بياي

بينديشيم، نه به كميت.
*دبير دوره ي راهنمايي منطقه ى9  تهران

︣ای ﹈ ﹜﹆﹞﹥ ﹡︀ن!  ︋
فاطمه موسوی* 
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شازده ي حّمام
خاطرات دكتر محمد حسين 
پاپلي يزدي
ناشر: نشر پاپلي ، مشهد ، چاپ 
هشتم ، 1387

متن گفت و گوي مجله ي رشد معلم با 
دكتر پاپلي يزدي را در شماره ي3 خوانديد. 
ــو، درباره ي اين كتاب نيز  در آن گفت و گ
ــت كه  ــده بود. واقع اين اس صحبت ش
شازده ي حمام ، خاطراتي متفاوت با بسياري 
از خاطرات مألوف است كه تاكنون نوشته 
ــده  است و اين به جهت ابعاد مختلف  ش
تربيتي ، اجتماعي ، مردم شناسي ، اقتصادي و 
بسياري  ديگر است كه تاكنون كسي به آن 
نپرداخته است ؛ضمن آن كه به لحاظ سادگي 
نگارش ، روايت صادقانه و اوج و فرودهاي 

وقايع نيز اثري ممتاز است.

كوچه ي نقاش ها
خاطرات شفاهي سيد ابوالفضل 
كاظمي

گفت و گو و تدوين: راحله 
صبوري

ناشر: سوره ي مهر ، چاپ دوم ، 
1389  556ص[021-66465848].

ــم راحله  اثر(خان ــده ي  تدوين كنن
صبوري) شبي در يك جمع خانوادگي ، 

اوصاف استثنايي رزمنده اي را مي شنود. 
ــيفته ي او مي گردد كه تصميم  چنان ش
ــرد او را پيدا كند و از خاطراتش  مي گي
بپرسد. جست و جو مي كند و سرانجام 
ــال بعد سيد ابوالفضل كاظمي  سه س
ــجد توفيق ، در شهرري ، پيدا  را در مس
ــا وي قرار  ــنايي ب مي كند و پس از آش
ــنود ، ضبط  مي گذارد خاطراتش را بش
ــر سازد. اين كار  كند ، پياده كند و منتش
در سال1388 به انجام مي رسد. ويژگي 
ــن جمالت خانم  ــر را مي توان در اي اث
ــا لهجه ي  ــد:«راوي من ب ــوري دي صب
اصيل تهراني و با ادبيات پهلواني سخن 
مي گفت. لحني آزاد ، رها و بي پروا و به 
ــت ،  دور از تكلف هاي ادبي زمان داش
ــان مصاحبه ، خود را در  چنان كه در پاي
برابر انبوهي از اصطالحات و واژه هاي 
خاص ديدم...» كتاب با34 عكس همراه 

است.
زن از نگاهي ديگر
مؤلف: سيد محمد حسين 
فضل اهللا
مترجم: مجيد مرادي

ناشر: شركت چاپ و نشر 
بين الملل ، 120ص ، چاپ دوم ، 
.[021-88903843]1385

سيد محمد حسين فضل اهللا معروف به 

عالمه فضل اهللا ، از علماي لبنان و كسي بود 
كه او را پدر معنوي حزب اهللا مي گفتند. اين 
عالم بزرگ در سال1388 درگذشت. عالمه 
فضل اهللا از علماي نوانديش و صاحب نظر 
ــائل فقهي بود و نظراتش معموالً  در مس
مورد بحث و مناقشه نيز واقع مي شد. كتاب 
ــامل مطالب  حاضر با وجود اختصار ، ش
مهمي پيرامون مسائل زنان در قلمرو فقه ، 
حقوق و اخالق است . پاره اي از عناوين 
ــت از: حدود رياست مرد ،  آن عبارت اس
مشكالت زن غربي ، اسالم و آزادي زن ، 
ت  امام خميني و تعميق حركت زنان  ، شهاد
ــاط گفتمان اسالمي  زن ، زن و آزادي ، نش
در برابر فعاليت زن ، ازدواج موقت ، دليل 

حجاب و رهاوردهاي تازه.

درس هايي از زندگاني زنان 
نام دار
[مجموعه ي3 جلدي]
مؤلف: دكتر احمد بهشتي
ناشر: شركت چاپ و نشر 
بين الملل ، 275ص ، چاپ دوم ، 
.[021-88921980]1387
ازحجت االسالم دكتر احمد بهشتي ، 
استاد حوزه و دانشگاه ، تاكنون كتاب هاي 
متعددي در حوزه هاي مختلف نشر يافته 
است. ويژگي آثار ايشان حسن  سليقه در 

محمد رستمی 
بیجار

(1327) 
آموزگار ، شاعر و نويسنده . 

خراسان شمالى

به مدت۲۰ سال در كالس اول ابتدایی 
تدریس كرده اســت. وی در ســال۸۰ 
با۳۱ سال سابقه بازنشسته شد، ولی در 
مدارس غیر دولتی ، هم چنان فعال است. 
رستمی، چند تالیف دارد: شعر نونهال،  
آموزش الفبا به شعر ،  وآوای شكوفه ها.

︀﹡﹥ ی ﹝︺﹙﹛ ︀﹡﹥ ی ﹝︺﹙﹛﹋︐︀ب︠  ﹋︐︀ب︠ 



45
ـ   دى 1389 شماره ى چها رم  

انتخاب موضوع و نگارش ساده و روان 
است كه مجموعه ي زنان نام دار نيز از اين 
دو ويژگي برخودار است. در مجموع150 
زن از زنان مشهور قبل و بعد از اسالم ، و 
تا امروز ، در اين سه جلد معرفي شده اند 
كه پاره اي از آنان چهره هاي ديني و پاره اي 
نيز چهره هاي غير ديني ولي مبارز و فداكار 
و خدمتگزار هستند. اسامي تعدادي از اين 
چهره ها در جلد اول عبارت است از: آمنه ، 
مادر پيامبر اسالم(ص) ، زينب(س) ، بانو 
ــا الجزايري ،  امين اصفهاني ،جميله  بوپاش
فاطمه  مايل آنجلو  ايتاليايي ، آشيما(دختري 
هندو كه در تهران مسلمان شد)هند   همسر 
يزيد بن معاويه ، جميله(دختر عبداهللا ابن اُ 
بي) كه همسر حنظله ي غسيل المالئكه 

شد و....
خالصه ي زندگاني فاطمه ي 
زهرا(س)
مؤلف: سيد جعفر شهيدي
تلخيص: محمد رضا جوادي

 ناشر: دفتر نشر فرهنگ 
اسالمي ، چاپ دوازدهم ، 
.[021-33114288]1385

ــر  جعف ــيد  س ــر  دكت ــادروان  ش
ــمند كم نظير دوران ما  شــهيدي ،  دانش
ــيدن لغت نامه ي عظيم  كه به پايان رس
ــت او بود ، اهتمام  دهخدا ، مرهون هم
ــتن تاريخ صدر اسالم  ويژه اي به نوش
به گونه اي تحليلي و عقلي ، و نيز نوشتن 
زندگي نامه ي ائمه ي معصومين داشت. 
در مورد اخير ، وي چهار كتاب نوشت: 
ــرت  فاطمه زهرا(س) ،  زندگاني حض

ــين(ع)  علي از زبان علي(ع) ، قيام حس
ــين. ناشر اين  و زندگاني علي بن الحس
ــهيل مطالعه ي اين  مجموعه ، براي تس
آثار ، به ويژه براي نسل جوان و كساني 
كه فرصت يا حوصله ي مطالعه ي اين 
كتاب ها را ندارند ، تلخيص آن ها را نيز 
ــه قلم محمد رضا جــوادي ، در قطع  ب
پالتويي و هر يك در كمتر از صد صفحه 
منتشر كرده است. اين مجموعه عالوه بر 
حسن تلخيص ، كتاب هاي مناسبي نيز 
براي جايزه دادن به دانش آموزان شما در 

مدرسه است.
222 نكته براي پدران 
ومادران
مرتضي مجدفر ، ابراهيم 
اصالني ، ليال سليقه دار

ناشر: نشر امرود ،  قطع خشتي ، 
108ص ، 1389[021-88345217].

همان طور كه از نام كتاب پيداست ، 
در اين كتاب نكته هايي گردآوري شده 
است كه مي تواند در يادگيري اثر بخش ، 
ــاي فرزندان ، براي  آموزش و آزمون ه
پدران و مادران مفيد باشد. 222 نكته ي 
كتاب در دوازده فصل تدوين شده است. 
عنوان چند فصل را مي آوريم: راهنماي 
فرزندان خود باشيد ، از ساعت25 خوب 
ــاخ غول را بشكنيد ،  ــتفاده كنيد ، ش اس
خورد و خوراك هم مهم است ، اين يك 
ــت نه همه چيز  برگه ي اعالم نتايج اس
ــت اين چيز ها را اصًال  عالم ، ممكن اس

جدي نگيريد. و............

ايران امروز در آينه ي 
مباحث توسعه
دكتر حسين عظيمي

ناشر: دفتر نشر فرهنگ 
اسالمي ، 168ص ، چاپ سوم ، 
.[021-3920307]1383

ــعه در سال هاي اخير  موضوع توس
بسيار مورد گفت و گو و بحث و جدل 
واقع شده است. اما از آن جا كه توسعه 
ــي داراي ابعاد مختلف علمي ،  موضوع
اقتصادي ، جغرافيايي ، انساني ، فرهنگي ، 
ــت ، ورود به  ــردي اس ــي و راهب سياس
ــي از دانش  ــتن حداقل آن ، نيازمند داش
ــت. شادروان  ــب اس و اطالعات مناس
دكتر حسين عظيمي كه از اقتصاددانان 
برجسته ي كشور بود و در امر توسعه ، 
براي آموزش و پرورش نيز سهم مهمي 
قائل بود ، در اين كتاب كوشيده است ، 
به زباني نسبتاً ساده ، مفهوم و ابعاد اين 
موضوع را براي خواننده روشن سازد. 
به نظر مي رسد اين كتاب مي تواند براي 

دبيران درس اقتصاد مفيد باشد.

احمد صافی
(1316)

معلم ، استاد ، مؤلف ، پژوهشگر. تهران
اســتاد احمد صافــی در گلپایــگان در 
خانــواده ای روحانــی به دنیــا آمد. در 
دانش سرای مقدماتی همان شهر تحصیل 
كرد و سپس ســال ها در روستاهای ازنا 
و گلپایــگان، و پــس از دریافت مدرك 
كارشناســی از دانش ســرای عالــی، در 
خرم آباد و بروجرد تدریس كرد. وی در 
اواسط دهه ی چهل ، كارشناسی ارشد خود 
را در رشته ی راهنمایی و مشاوره اخذ كرد 
و برای تدریس در دانشگاه تربیت معلم 
به تهران دعوت شد. او هم زمان در ستاد 
وزارت آموزش و پرورش به خدمت ادامه 
داد. استاد صافی پس از انقالب چندی دبیر 
كل شورای عالی آموزش و پرورش بود و 
ســپس معاون وزارت آموزش و پرورش ، 
در زمان وزارت  آقای  سید كاظم اكرمی ، 
شد. استاد از آغاز معلمی تا امروز یكسره 
به كار  و  فعالیــت در تحقیق ، تدریس ، 
تالیف و پژوهش اشتغال داشته و اكنون 
مشاور دبیر كل شورای عالی است. ایشان 
ده ها جلد كتاب نیز تالیف كرده است 
كه اکثر آن ها در مراكز آموزشی تدریس 

شده است.
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ــياه چنان به هم فشرده بودند  هوا ابري بود و ابرهاي س
ــت ، ولي  ــديدي خبر مي دادند. عجله داش كه از بارندگي ش
به خاطر دخترش با احتياط راه مي رفت و چادرش را روي 

او كشيده بود تا از سوز و سرما در امان باشد.
ــيد و به  ــيد ، نفس راحتي كش به آن طرف خيابان كه رس
ــوز به آن جا  ــرويس اداره رفت . اما هن ــتگاه س ــمت ايس س
ــروع و در چند ثانيه ، آب در  ــيده بود كه باران تندي ش نرس
ــد. با نگراني چترش را باز كرد و دخترش  خيابان جاري ش
ــرش را روي  را بغل كرد. ثريا كوچولو هم لبخندي زد و س
ــانه ي مادرش گذاشت . او هم محو تماشاي دخترش بود  ش
ــرعت از كنارشان رد شد و  ــرويس اداره با س كه ناگهان س

ي نداشت. د زد ، فايده ا ه دا ر هر چ ماد
بي اختيار اشكش جاري شد و احساس 
ــت به خانه  ــدي كرد. دلش مي خواس ناامي
ــت  ــيند و از پش برگردد ، در كنار ثريا بنش
ي  ي چاره ا ا كند ، ول ــ ا تماش ن ر ــارا پنچره ، ب

د مي رفت! . باي نداشت 
مدتي طول كشيد تا ماشيني گرفت و به 
محل كارش رفت. وقتي رسيد ، رييس اداره 
ــك در ورودي بود ، چند  ــزش نزدي كه مي
ــك نگاهش كرد.  ــاالي عين ــه اي از ب لحظ
سري تكان داد و دوباره مشغول كار شد. 
ــرش را پايين انداخت.  طاهره خانم هم س
ــرعت از جلويش رد  ــالمي كرد و به س س
ــد. دخترش را به مربي مهد كودك اداره  ش

سپرد و فوراً پشت ميزش رفت!
ي  ه برگشت ، حساب ه خان ي ب بعد از ظهر ، وقت
خسته بود . براي همين بدون اين كه چيزي 
بخورد ، همراه ثريا روي تخت دراز كشيد 
و يواش يواش به خواب عميقي فرو رفت. 
خوابي كه به آن خيلي نياز داشت. اما انگار 
ــدني نبود ، چون نزديك  مشكالت تمام ش
ــرفه هاي شديد ثريا از خواب  غروب ، با س

︣ از ﹨﹞﹫︪﹥ ︣دا،  زود ︑ ﹁
سيد رضا تواليی زاده *

ــتش را روي  ــرفه هايي كه امانش را بريده بود. دس پريد! س
ــد تب دارد. به سرعت از  ــاني اش گذاشت و متوجه ش پيش
ــيد و او را به درمانگاه  ــش را پوش ــد. لباس جايش بلند ش

نزديك خانه برد!
ــالن  ــود و تقريبًا تمام صندلي هاي س ــلوغ ب درمانگاه ش
ــرده بودند. براي  ــان پر ك ــاران و همراهانش ــار را بيم انتظ
ــتن پيدا  ــيد تا جايي براي نشس همين ، دقيقه هايي طول كش

كند و منتظر شود.
ــت.  ــرانجام بعداز معاينه و خريد دارو ، به خانه برگش س
ــته شده بود.تصميم گرفت چند روزي مرخصي  خيلي خس
ــتعفا دهد ومثل  ــرد و در خانه بماند. حتي فكر كرد اس بگي
خواهرش خانه دار شود! اما همان شب صاحب خانه راجع 
به اجاره ي سال بعد ، با شوهرش صحبت كرد؛ اتفاقي كه هر 

سال تكرار مي شد.
ــه ، در حالي كه دخترش را در پتويي  فردا ، زودتراز هميش

پيچيده بود ، در ايستگاه سرويس اداره حاضر شد!
* آموزگار منطقه ى 3 تهران
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ـ61، جلسات اول سال تحصيلي و ساعت  سال تحصيلي 62
ــوان آزمون  ــوم راهنمايي بود. به عن ــي در پايه ي س درس عرب
تشخيصي و ورودي، از دانش آموزان خواستم به نوبت پاي تخته 
ــيد. او را صدا زدم،  بيايند و تمريني حل كنند. نوبت به مريم رس
مريم.ن. همان طور كه به دفتر نمره ام نگاه مي كردم، احساس كردم 
كسي به سمت تخته نمي آيد، مطمئن بودم او غايب نيست، چون 
لحظاتي قبل، حضور  و غياب كرده بودم. سرم را بلند كردم، خوب 
ــرم سرخ شده و عرق بر  هويدا بود؛ دختري كه گونه هايش از ش
پيشاني اش نشسته بود. پرسيدم، دخترم نمي آيي تمرين حل كني؟ 

با شرمندگي گفت: بپرسيد، همين جا جواب مي دهم.
احساس كردم مشكلي دارد. به سرعت از كنار موضوع گذشتم 
و تمريني به او واگذار كردم كه بدون نوشتن روي تخته، قادر باشد 
پاسخ بگويد. جريان را هم به ظاهر طبيعي جلوه دادم. زنگ تفريح، 
از پشت پنجره ي دفتر، حياط را زير نظر گرفتم. كم مانده بود زنگ 
تفريح تمام شود كه يكباره ديدم مريم، خيلي آرام، در حالي كه به 
شدت مي لنگد، از كالس خارج شد. هنوز چند قدمي نرفته بود كه 

زنگ تفريح تمام شد. مريم دور زد و به سمت كالس برگشت.
مدرسه ي ما در دو شيفت كار مي كرد. ساعت 11 ظهر، مدرسه 
ــاعت 2 دوباره كالس ها شروع مي شد. در اين  تعطيل و ظهر س
فاصله ي زماني، بچه هاي روستايي به منازلشان سر مي زدند، ولي 
گويا مريم در آن روستا جايي نداشت و به اجبار ظهر را در مدرسه 
مي ماند. روز بعد، تصميم گرفتم پس از تعطيلي شيفت با او حرف 
ــدم، او در سه سالگي در اثر  بزنم. درضمن گفت و گو متوجه ش
تزريق آمپول پنيسيلين فلج شده است. خانواده اش هم فقيرند و 
در روستاي دوري زندگي مي كنند. چون مريم به ادامه ي تحصيل 
ــتاي مدرسه آورده و  ــتايي نزديك روس عالقه دارد، او را به روس
ــپرده اند و هر از چند گاهي به ديدارش  به خانواده ي مطمئني س
ــت، ديگر  ــتي داش مي آيند. هم چنين فهميدم، كه اگر چرخ دس
ــال ها از سخت راه رفتنش  مجبور نبود اين گونه بين هم سن و س
ــد و بسياري از مشكالتش حل مي شد. به هيچ  آزرده خاطر باش
قيمتي حاضر نبود درس را رها كند وتا آن زمان، دوران تحصيلي 
ــته بود. اصرار كردم خانواده اي را كه  ــت سر گذاش موفقي را پش
مريم با آن ها زندگي مي كند، مالقات كنم و... با ياري خداوند و 
پي گيري هاي مستمر، موفق شدم از طريق سازمان بهزيستي مركز 
سيستان و بلوچستان (شهر زاهدان) براي مريم چرخ دستي بگيرم. 
از آن به بعد، زندگي مريم وارد مرحله ي جديدي شد. جالب تر 
اين كه مثل هميشه از هركس بهتر درس مي خواند و براي رسيدن 
به آينده اي روشن، از ديگر هم كالسي هايش مصمم تر بود. هرگز 
به ديگران اجازه نمي داد به او ترحم كنند. به خوبي شرايطش را 
ــا براي هول دادن  پذيرفته بود. به نوبت خواهش مي كرد بچه ه
ــتي اش به او كمك كنند و با اين كار، تنوعي هم براي  چرخ دس

جمع هم كالسي هايش ايجاد مي كرد.
روزها از پي هم مي گذشت تا اين كه سال تحصيلي تمام شد. 
ــطه به روستاي  همه ي دانش آموزان براي گذراندن دوره ي متوس
ــكالت  ــز بخش بود، رفتند و چون مش ــه در مرك "محمد آباد" ك
خانواده ي مريم بيشتر شده بود، آن ها ادامه ي تحصيل او را متوقف 

ــراي پي گيري نزد  ــوع را به من اطالع داد. ب ــد. مريم موض كردن
ــرايطي فراهم شود كه آنان از اين  پدر و مادرش رفتم. قول دادم ش
بابت نگران نباشند. مثالً در همان روستا، مسكني مطمئن براي او 
اجاره كنيم و كادر مدرسه هم مراقبش باشند. خانواده اش به سختي 
پذيرفتند. اين گونه مريم سال هاي اول و دوم متوسطه را با توفيقات 
ــت سر گذاشت، من هم آن جا تدريس داشتم و تا حد  عالي پش
توان مراقب او بودم.تا اين كه مريم به همراه دانش آموزان زبده، براي 
شركت در آزمون دانش سراهاي روستايي معرفي شد. و رتبه ي 
اول را كسب كرد. از خوش حالي در پوست خود نمي گنجيد، زيرا 

شغل معلمي را عاشقانه دوست داشت.
در هر مرحله از تحصيل، تنش هاي خانوادگي او محسوس بود. 
موفقيت هاي بسيارش باعث مي شد نيروهاي اداري و آموزشي 
ــرا در يكي  ــت و خانواده اش را مجاب كنند. دانش س او را حماي
ــهرهاي سيستان و بلوچستان قرار داشت. مريم براي ادامه ي  از ش
ــغلي او را تأمين  تحصيل به آن جا رفت؛ تحصيلي كه آينده ي ش
ــكر مي گفت كه  ــرد و دائماً خدا را به خاطر اين نعمت ش مي ك

گوشه اي از زحمات پدر و مادر را جبران خواهد كرد.
در اين زمان، من به مدت دو سال به اصفهان رفتم. ديگر هيچ 
خبري از مريم نداشتم تا اين كه پس از دو سال به زاهدان برگشتم. 
روزي در مسير محل كار، مريم را ديدم؛ لحظه اي وصف ناشدني 
بود. لبه ي بلوار، پاي چرخ دستي اش نشستم، به صورتش كه نگاه 
كردم، براي چند لحظه نتوانستم سخن بگويم. ديگر از آن چهره ي 
شاداب خبري نبود. صورتي چروكيده، تني تكيده و دلي غمگين 

و افسرده. اين بود آن چه از مريم مانده بود.
وقتي احوالش را پرسيدم، گفت: خانم اين جا خانه ي خواهرم 
هستم. او مرا نزد خود نگه مي دارد. از ادامه ي تحصيل و شغلش 
پرسيدم. آهي كشيد و گفت: دختر فلج را چه كسي قبول مي كند؟ 
ــه نمي خورند. و تعريف  ــا بايد بميرند، زيرا به درد جامع فلج ه
ــال درس خواندم. روزهاي پاياني سال  كرد:" تقريباً نزديك دو س
ــان تمام  ــي از تهران به ديدار مركز آمدند كه با آمدنش دوم، هيئت
آرزوهايم را به باد فنا دادند. آن ها گفتند:پذيرش اين نيرو از ابتدا 
غلط بوده است و طبق بخش نامه ها، يكي از شرايط پذيرش نيروي 

معلم، داشتن سالمت جسماني است و ايشان معلول اند."
ــدم  ــت تا متوجه ش ــق گريه امانش نداد. مدتي گذش هق ه
ــن و مريم، توجه رهگذران را به خود  كه صداي گريه ي بلند م
جلب كرده است. كمي كه آرام تر شديم، او از زيبايي هاي دوران 
دانش سرا، بودن در كنار بچه ها، اجراي نمايش در سالن همايش ها، 
سوژه هاي زيباي چرخ دستي در متن تئاتر ها و غيره برايم گفت. 
گفت و گفت و گفت و با حرف هايش اشك هايمان خنده هايي 
بلند شد و باز بر گونه نشست. خاطره ها چنان براي او دل چسب 
و به ياد ماندني بودند كه در آن موقع فراموش كرده بود از وقايعي 
ــاني از آن ها نيست و  مي گويد كه اكنون در زندگي اش هيچ نش

رويايي است شيرين، اما دردناك و پردريغ.
به خودم كه آمدم، چهار ساعت از كالس درسم گذشته بود.

* دبيرآموزش و پرورش خراسان رضوي، ناحيه ي6 دبيرستان فاتح
 

︀︑﹞︀م  شيدا سلوكی* راه ﹡
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ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــق اف
1 . صداى بلند و آهنگين–كشورى در آمريكاى مركزى

ــزرگ و صاحب  ــاه نامه – ب ــان ش ــال – از زن ــم س 2.  ني
منصب

ــيب – از پيامبران  ــف واكسن آبله – صدمه و آس 3.  كاش
الهى– پايتخت اروپايى

4.  سم سيگار – جوى آب – درمان درد
ــى كه زير درخت انگور مى بندند – معدن –  5.  چوب هاي

مفرد عسس به معنى شبگردها
6.  تقويت امواج – مورچه – كشور اهرام 

7. تاب و توان – بهره و نصيب -  نيايش – حرص و طمع 
8.  مركز يونان – تك سوار – شكننده 

ــع يتيم – قيمت واحد  ــت مضارع اخبارى – جم 9 . عالم
كاال – «او» مونث انگليسى 

ــطح – كاله فرنگى –  ــمن خانگى زن – واحد س 10. دش
سازمان جاسوسى عمو سام 

ــور آفتاب –  ــانه اى –  واحد پول كش ــان دار افس 11. كم
ديوانه و مجنون – پوشاننده 

12.  مادر تركى -  ترديد – كشورى در اقيانوس هند
13 .  اصطالحى در رايانه – رشك برنده – كيسه – آتش 
ــكوت از آثار اوست – نمايشگاه  ــت س 14. معما – شكس

لباس بانوان 
15. اثرى از جورج برنارد شاو –  برابر 

عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــودى
1. يكى از پنج گنج –  ميله جابه جا كردن اجسام 

2. خيال انديش و خيال باف – نفى كردن 
3. از ادات جمع – دو كشور دشمن با يك نام – صداى حيوان 

درنده – نام فيلمى از وقايع انقالب كشورى در آمريكاى التين
4. طال كار – زادگاه نيما 

5. امپراطور ژاپن در سده ي نوزدهم – شكر كننده 
6. دو مصرع از شعر – سوره هايى كه در مكه نازل مى شدند – هم  

شكل و يك جور 
7. تكيه دادن –  حبيب خداست –  برداشت  

8. مجلس اعيان – جايى كه كوه بسيار باشد – پيشوندى كه معنى 
زشت و ضد را مى رساند 

9. اجتماع رعايا براى انجام كارى – وانت سر پوشيده – چاشنى 
توپ و خمپاره 

 10.  از تقسيمات ارتش روم بين سه هزار تا شش هزار نفر –  بله 
روس –  از گازهاى بى اثر 

ــناخت و درك – ملزوم اسم مفعول آن  11. از صفات خدا – ش
است 

12 .  چوبدست – ريا ، فريب كارى 
ــوند  ــدن مزاحم –  درخت قالى – ديدنى ارتش – پيش 13 . ران

نفى  
14 .  ميكروب رايانه اي – مهندس و طراح ساختمان 

15 .  از خدايان هندوان – اثرى از فريدون مشيرى 

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

طراح: مسعود آباد
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