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﹤﹛︀ ﹆﹞︣ ︨

ــه دهه از پيروزي انقالب اسالمي گذشته است و  بيش از س
اكنون اين انقالب، دهة چهارم عمر خود را سپري مي كند. سه دهه 
يا اندكي بيشتر، از نظر مّورخاني كه عقيده دارند«تاريخ هر واقعه را 
بايد صد سال بعد از وقوع آن خواند»، زمان زيادي نيست و از اين 
منظر شايد نتوان دربارة انقالب اسالمي به قضاوت نهايي نشست. 
ــخنان  اما منطق تاريخ نگاري ديگر چندان خود را به اين گونه س
پاي بند نمي كند و براساس قواعد و ابزار هايي كه در دست دارد، 
از تجزيه و تحليل هيچ واقعه اي در زمان حال فروگذار نمي كند و 
حتي تاريخ آينده را براساس وقايع امروز پيش بيني مي كند. شايد 
به همين دليل است كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي تاكنون، 
هزاران اثر اعم از مقاله، كتاب، فيلم، عكس، خبر و گزارش، دربارة 
اين واقعه توليد شده و هزاران صاحب نظر، مخالف يا موافق، در 

اين زمينه سخن ها گفته اند.
ــت، نهضتي كه امام خميني(ره) در دهة40 - و به  ترديد نيس
تأكيد خود ايشان، در15 خرداد42- آغاز كرد و سپس آن را به يك 
انقالب تمام عيار در سال57ارتقا داد، از بسياري جهات بزرگ ترين 
انقالب و تأثيرگذارترين واقعه، پس از انقالب هاي شوروي و چين  
بود؛ زلزله اي عظيم كه پس لرزه هايش هنوز هم احساس مي شود.

ما اگر بخواهيم از زبان خود كه شاهد انقالب بوده و چه بسا 
در راه آن جان فشاني ها كرده ايم، و به ويژه از پيامد آن، دفاع مقدس، 
ــخن بگوييم و آن را بستاييم، هم چون ستايش فرزند از مادر  س
خود، مي توانيم«مثنوي هفتادمن كاغذ» بسراييم. اما شايد بهتر باشد 
كه خود را در كانوني خارج از«حوزة خويشتن» قرار دهيم و سراغ 
ــاني برويم كه اگر چه خود در اين كانون نبوده و يا  كسي يا كس
نيستند، اما به سالح دانش و آگاهي تاريخي مجهزند و نظراتشان 
برآمده از پژوهش و مشاهدات علمي و عيني است. پس با هم اين 

عبارات را مي خوانيم:
ر  ـ اگ ــالمي، «ايران در مقام يك قدرت منطقه اي    با انقالب اس
ة  ـ وارد سد نگوييم در خاورميانه، دست كم در منطقة خليج فارس   
بيست و يكم شد. ايران با جمعيتي بالغ بر70 ميليون نفر، بزرگ ترين 

كشور منطقه محسوب مي شود. در سازمان كشورهاي صادر كنندة 
نفت(اوپك) نقشي اساسي دارد. سومين توليدكنندة عمدة نفت و 
صاحب سومين يا شايد دومين ذخاير گازي اثبات شده در جهان 
ــت. تا عصرِ منابع هيدروكربن به پايان نرسد، ايران هم چنان  اس
ــور طي سدة گذشته،  اهميت خود را حفظ خواهد كرد. اين كش
ــت  ؛ دولتي كه  يك دولت متمركز و قدرتمند به وجود آورده اس
اقتدار آن از پايتخت به اقصا نقاط گسترش يافته و كم و بيش بر 
ــي دارد. هم چنين، يك نيروي نظامي  همة شهروندان دست رس
ــار دارد كه به رغم عدم تجهيز براي يك جنگ  ــي در اختي مردم
ــر و كارا خواهد بود.  ــيار مؤث تهاجمي، براي اهداف دفاعي بس
برخالف برخي از دولت هاي منطقه،[دولت] ايران را نمي توان يك 
دولت«شكست خورده» اطالق كرد. ايران به لطف درامدهاي نفتي، 
سطح زندگي قابل توجهي براي شهروندان ايجاد كرده است: نرخ 
پايين مرگ و مير نوزادان، افزايش طول عمر، نرخ باالي باسوادي، 
شمار قابل مالحظة دانشجويان از جمله زنان و دست رسي بسياري 
از مردم به برق، آب لوله كشي شده، حمل و نقل مدرن و هم چنين 
كاالهاي مصرفي نظير يخچال، تلفن، راديو، تلويزيون و خودرو. 
در اين كشور هم اكنون يك طبقة بزرگ متوسط حقوق بگير، يك 
طبقة كارگر تحصيل كرده و هم چنين يك طبقة سنتي كار آفرين، 
ــور هاي  وجود دارد. ايران از جهات گوناگون ديگر در زمرة كش

جهان سوم قرار نمي گيرد.
از سوي ديگر، نوعي هويت ملي برآمده از آيين شيعه، ميراث 
ـ  ــدة گذشته    ــترك س ــالم و هم چنين تجريبات مش پيش از اس
تهديد هاي امپرياليستي غرب، انقالب مشروطه، جنبش ملي شدن 
صنعت نفت به رهبري محمد مصدق، كودتاي دردبار سال1332، 
ــور انقالب اسالمي و جنگ  عصر پهلوي و البته تجريبات پرش
ـ مردم را به يكديگر پيوند زده و عمالً نوعي  ــراق    تمام عيار با ع
ــجام به وجود آورده است. اين هويت ملي نه تنها به واسطة  انس
تاريخ، جغرافيا، زبان و مذهب مشترك، بلكه به دليل تجربه هاي 
ـ از جمله نُه[ده] انتخابات رياست جمهوري و هفت  جمعي اخير  

﹑ ﹑ا﹡﹆﹑ب ︨ا ا﹡﹆﹑ب ︨ا
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ـ از سال 1357 به اين سو، استحكام يافته است.  انتخابات مجلس   
تاريخ هم چنين رعايا، دهقانان و حتي جمعيت غيرفارسي زبان را به 
شهروندان كامل ايراني تبديل كرده است. ايران برخالف بسياري 
از كشور هاي منطقه، محصول نقشه سازي هاي امپرياليستي در سدة 

گذشته نيست.
ظهور ايران در مقام يك قدرت منطقه اي، باعث تقابل اين كشور 
با ديگر قدرت عمدة حاضر در منطقه، يعني اياالت متحدة آمريكا 
ــده است، به ويژه پس از اشغال كشور هاي عراق و افغانستان  ش
توسط آمريكا و هم چنين ايجاد پايگاه هاي نظامي در آسياي ميانه 
و قفقاز و پيش از آن در تركيه و شيخ نشين هاي خليج فارس. اين 
ـ در كشور هاي  تقابل به واسطة وجود جمعيت شيعه در منطقه  
ـ و انتظار آنان از ايران در مقام حامي اصلي  عراق، افغانستان و لبنان  
ايشان در برابر تهديد هاي محلي و خارجي، پيچيده تر شده است.

ــاس و  ــه تازگي بر موضوع حس ــران و آمريكا ب ــت اي رقاب
ــته اي متمركز شده است. در اين ميان،  بحث برانگيز فناوري هس
ايران قاطعانه بر حق توسعة اين تكنولوژي، هماهنگي آن با حقوق 
بين المللي، نياز كشور به انرژي هاي جاي گزين و هم چنين حقوق 
ــعه براي ورود به دنياي مدرن از  مسّلم كشور هاي در حال توس
طريق تقويت علوم پيشرفته، پافشاري كرده است. ايران هم چنين 
ــترش برنامه هاي هسته اي،  براين امر تأكيد دارد كه هدف از گس

توليد سالح هاي هسته اي نيست1.» 
ــده از نگاه  ــاوت دربارة ايران، برآم ــه گفتيم، اين قض چنان ك
ــت كه در پژوهش هاي خود، ايران معاصر را در  تاريخ نگاري اس
كانون مطالعاتش قرار داده است. حال، در ميان انبوه اين تحوالت، 
سزاوار است ما نگاهي نيز از سر اجمال به دستگاه تعليم و تربيت 
كشور، به ويژه آموزش و پرورش، بيفكنيم وببينيم، انقالب براي اين 
دستگاه چه دستاوردهايي داشته است؛ و البته به ياد بياوريم اين 
ــخن امام خميني(ره) را كه: «نگوييد انقالب براي ما چه كرده  س
ــت، بگوييد شما براي انقالب چه كرده ايد!» كه اين حرف را  اس
مي توان به اين معنا تعبير كرد كه مردم و انقالب، دو امر مجّزا و 

جدا از يكديگر نيستند كه بتوان هر يك را جدا از ديگري ديد.
به هر حال، آموزش و پرورش و آموزش عالي، بعد از انقالب، 
تحوالت بسياري را از سر گذرانده و عقبه هاي بسياري را پشت 
ــر گذاشته تا به امروز و وضعيت فعلي رسيده است؛ از جمله  س
تحول در افزايش تعداد دانش آموز و دانشجو، گسترش مدارس و 
دانشگاه ها در اقصا نقاط كشور، تحول كتاب هاي درسي مدارس 
و دانشگاه ها، رشد مدرسه سازي و ساخت خانه هاي معلم و ديگر 
تأسيسات رفاهي، نگاه جّدي تر مردم به تحصيل و ترقي، نگاه معلم 
به دانش آموز و دانش آموز به معلم، پرورش نخبگان و تيزهوشاني 
كه در عرصة جهاني به موفقيت هاي علمي چشم گير نايل آمده اند 
و...والبته همة اين ها نبايد مانع از ديدن كاستي ها و كژي هايي شود 
كه جامعة معلمي پيوسته در رفع آن ها، براي ارتقاي منزلت خود 
مي كوشد. سخن بر سر اين است كه آموزش و پرورش هم، بالنده 
و رو به رشد است و بي ترديد، فرداي آن بهتر از امروز خواهد بود؛ 

چرا كه جامعه چنين مي خواهد.
كوتاه سخن، فرارسيدن سالگرد پيروزي انقالب اسالمي را به 
شما معلمان عزيز، به ويژه خوانندگان گرامي، تبريك مي گوييم و 

مي گوييم:«انقالب اسالمي زنده باد!2».  
سردبير

زيرنويس
1. به نقل از تاريخ ايران مدرن. يرواند آبراهاميان. ترجمة ابراهيم فتاحي. 

نشر ني. ص336.
2.عنوان سرمقاله  را با گوشة چشمى به فصلي از كتاب«نگاهي به تاريخ جهان» 
اثر جواهر لعل نهرو، نخست وزير متوفاي هندانتخاب كرده ايم.عنوان آن فصل 
چنين است: «انقالب زنده باد!» مترجم در ذيل فصل توضيح داده است كه«در 
متن انگليسي كتاب هم، عيناً همين عبارت فارسي آمده است واضافه مى كند 
كه مردم هند عيناً همين كلمات فارسي را به كار مي بردند و اين عبارت شعار 

دوران مبارزات استقالل طلبانة هند بود.»

︀د!  ︡ه︋  ︀د! ﹑﹝﹩ ز﹡ ︡ه︋  ﹑﹝﹩ ز﹡
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﹎﹀️ و﹎﹢

︐︀ن ﹡﹢︧﹩﹝︺﹙﹞﹩ و  د︨ا

اشاره
داستان كوتاه و رمان از جلوه های خالقانه و جّذاب در 
ادبیات جهانی اســت كه ادبیات معاصر فارسی را نیز 
تحت تأثیر قرار داده  و نویســندگان برجســته و آثار 
ارزشــمندی در این حوزه پدید آورده اســت. اهمیت 
رمان و داســتان تا حدی اســت كه شما كمتر روزنامه، 
مجله یا نشریه ای عمومی را می توانید بیابید كه در آن 
از ایــن نوع ادبی اثری نباشــد؛ و این جدا از مجالت و 
نشریاتی است كه خاص این حوزه برای اهل فن منتشر 

می شوند.
بنا  داستان نویسی  نیز،  آموزش و پرورش  حوزه ٔ  در 
می تواند  كه  است  هنری  خود،  خالق  ماهیت  به 
كار  به  آموزشی  ادبیات  تولید  در  وسیع  گونه ای  به 
پنهان  زوایای  دادن  نشان  در  به ویژه  و  شود  گرفته 
یاری كند. در  را  تربیت جاری، ما  و آشكار تعلیم و 
واقع گوشه گوشۀ فضاهای آموزشی ما، چه در اشیا و 
چه در آدم ها، سرشار از سوژه ها و بهانه هایی است 
آفرید  داستانی  «بن مایه» های  آن ها  از  می توان  كه 
تأثیر گذاری خلق كرد.  براساس آن ها  داستان های  و 
در میان داستان نویسان معاصر، به چهره های معلم    ـ      
داستان نویس برجسته ای بر می خوریم كه از این نكته به 
خوبی آگاه بوده، از آن استفاده كرده و آثاری با ارزش 
پدید آورده اند؛ جالل آل احمد و محمود كیانوش(به جز 

شعر)، از این زمره اند.
داود غفارزادگان نیز معلمی اســت كــه در این حوزه 
تجربه های گران باری را از ســر گذرانده است؛ به ویژه 
كه در آثار او عالوه بر فضای آموزشــی، انقالب و دفاع 
مقدس نیز جایگاه درخوری یافته اند. درسالگرد انقالب 
اسالمی، به سراغ غفارزادگان رفتیم تا واسطه ای شویم 
برای انتقال دیدگاه های او در عرصه ٔ  داستان نویسی، به 
شــما همكاران معلم و به ویژه به آن دسته از معلمان 
كه خواندن رمان و داســتان در سبد مطالعه شان جایی 
دارد  و چه بسا ُعلقه ٔ  نوشتن نیز دارند. امید است این 
گفت و گو بتواند در تحرك بخشیدن به این دسته ٔ  اخیر 
مؤثر واقع شود. در ادامه ٔ  گفت و گو نیز داستان«ما سه 

نفر هستیم»  را از نویسنده می خوانیم. رشد.

در گفت و گو با
داود غفارزادگان
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در داستان امروز، 
اصرار بر «فردّيت» 
آدم هاست. ديگر 
داستان، قالب يا 
وسيله  و بلند گويي 
براي بيان عقايد 
و آرا و پند و اندرز 
نيست

قصه گويي، 
داستان نويسي 
و مانند اين ها، 
حوزه اي از جهان 
تخيل انساني است 
و مي دانيم كه انسان 
با «تخيل» است كه 
انسان مي شود

ــپاس گزاريم از فرصتي كه به   آقاي غفارزادگان، س
مجلة رشــد معلم داديد تا با هم گفت و گو كنيم. نخستين 
ـ   و در  ــؤال ما اين اســت كه:  در ادبيات امروز جهان    س
ادبيات معاصر فارســي  ـ ارزش و اهميت داستان و رمان 

در چيست؟
ــان اهميتي را دارد كه  ــتان و رمان، هم به گمانم داس
حافظ و موالنا از ديرباز تا امروز براي ما داشته اند و يا مثًال 
هومر براي مردم مغرب زمين دارد. هنر و ادبيات، در ذات 
ــانه و ذوقي از هستي يا آفرينش است  خود، بيان زيباشناس
ــر، از زمان غار نشيني تا االن، هيچ وقت بي نياز از آن  و بش
نبوده است. فقط بايد در نظر داشت كه ژانر ها و سبك هاي 
ــان ايجاب  ــي را ضرورت هاي زم ــري و ادب ــون هن گوناگ
ــود:«هنرمند  ــت كه گفته مي ش ــد. به همين دليل اس مي كنن
ــت.» با اين توصيف  ــدا و وجدان زمانة خود اس نوعي ص
ــود گفت، داستان كوتاه و رمان، از مهم ترين ژانرهاي  مي ش
ــْر» را كه  ــتند. منظور از «ژانْ ــدرن و امروزي هس ــاي م دني

مي دانيد، يعني: نوع، گونه.

 مي دانيم كه  قصه نويســي در ادبيات قديم فارســي 
ــاوت آن قصه نويســي با  ــته اســت. تف ــم وجود داش ه

داستان نويسي نوين چيست؟
ــود گفت،  قصه سرايي  ــاده مي ش   خيلي خالصه و س
ــود. اما  ــر» ب ــن «كلي نگ ــاي كه ــي در دني و حكايت نويس
داستان نويسي امروز «جزئي نگر» است. در داستان هاي كهن 
به «هويت جمعي» بها داده مي شد و نويسندگان، از قصه و 
ــيله اي براي بيان حكمت و پند و اندرز  حكايت به مثابه وس
ــتان امروز، اصرار  ــتفاده مي كردند. برخالف آن در داس اس
ــيله  و  ــتان، قالب يا وس ــت. ديگر داس بر «فرديّت» آدم هاس

بلند گويي براي بيان عقايد و آرا و پند و اندرز نيست. 

 به منظور تكميل همين ســؤال، بفرماييد كه داستان 
ــاه و رمان در زندگي امروز انســان چه نقشــي ايفا  كوت
مي كنند؟ آيا ِصرف گذراندن اوقات فراغت و لذت بردن 

است و يا ارزش هاي ديگري هم دارد؟
ــي ندارد؛ حتي  ــه يك معنا مي توان گفت، هيچ نقش  ب
ــي كه  ــون به فرض، كس ــذران اوقات فراغت. چ ــش گ نق
ــراغ آن نمي رود، تفاوت  ــتان مي خواند، با كسي كه س داس
ــه نگاه كنيم، به  ــي ندارد. اما اگر جدي به قضي بارز چندان
ــتان بخش مهمي  زعم من   ـ دنيا بدون هنر و ادبيات، كه داس
ــود، ورطه اي هولناك است كه حتي  ــوب مي ش از آن محس
ــي  ــود كرد.قصه گويي، داستان نويس تصورش را هم نمي ش
ــت و  ــاني اس ــد اين ها، حوزه اي از جهان تخيل انس و مانن
ــان با «تخيل» است كه انسان مي شود. پس  مي دانيم كه انس
ــت؛  جامعة بي تخيل، به نظرم جامعه اي خطرناك و مرده اس

شايد همين اشاره بتواند پاسخ سؤال شما باشد.

ــاه و رمان، به  ــتان كوت  از چــه دوره يا زماني داس
معناي كنوني آن، به ادبيات فارسي وارد شد؟

ــؤال، كار تحقيقي مي طلبد. اما   جواب دقيق به اين س
ــور كلي مي توان گفت، از زماني كه نهضت ترجمه در  به ط

ان  ن زم م هما ب ه ــ ه هزار و يكش ع شد    ـ   ك ــرو ر ش ة قاجا دور
ــد به غرب و خواندن  ــد  ـ و ايراني ها با رفت و آم ترجمه ش
ــدند،  ــنا ش ــده، با دنياي مدرن آش ــه ش ــاي ترجم كتاب ه
اب  ر ب ر كشو م د ـ كم ك ي امروزي   ه معن ي هم  ـ   ب ــ داستان نويس
ــد كه تا امروز پيوسته رو به گسترش بوده است. ما حتي  ش
ــاه يك رمانس در دست داريم كه اتفاقًا در  از ناصر الدين ش

چند سال اخير چاپ شده است.

 در ادبيات مكتب هاي متعددي وجود دارد: رئاليسم، 
ناتوراليسم، رمانتي سيسم، رئاليسم جادويي و.... آيا هيچ 

يك از اين مكتب ها بر ديگري ترجيح خاصي دارد؟
به سليقة من، هيچ مكتبي بر مكتب ديگري ارجحيت 
ندارد. مكاتب ادبي هر كدام مزايا و نقايصي دارند و انتظار 
اين كه ما زماني يك مكتب جامع و مانع ادبي داشته باشيم، 
ــت. همان طور كه گفتم، مكاتب، زاييدة  انتظار بيهوده اي اس
ــاه و برخي  ــتند. برخي عمري كوت ــال زمانة خود هس خي
ــا واقع گرايي كه  ــم ي عمري دراز دارند. مثًال همين رئاليس
مي فرماييد، شايد به دليل اين كه ورود به آن سهل الوصل تر 
ــتم، در  ــت و در عين حال، در برهه اي از تاريخ قرن بيس اس
ــورهاي استبداد زده، به نوعي كم كاري هاي ژورناليسم  كش
ــور هاي  ــرس خورده را جبران مي كرد يا به فرض در كش ت
ــوروي سابق، وسيله اي بود براي  ايدئولوژي زده اي مثل ش
ــبت به مكتب هاي ديگر پيدا  ــتري نس تبليغ و...اهميت بيش
كرد. اما به طور كلي، برخورد با مكاتب، به ميزان خالقيت 
هنرمند بستگي دارد كه مقلدانه به سمت آن برود يا نقادانه. 
ــرم و مكتب و  ــر و ادبيات، هر ف ــان من كًال در هن ــه گم ب
سوژه و مضموني به خودي خود نه خوب است نه بد. مثل 
ــري تعيين مي كند؛ يك كدبانو  ــو تكليفش را كس ديگ چاق
ــا ديوانه اي كه مي خواهد  ــت كند ي كه مي خواهد غذا درس

شكم بدرد!

ــما  ــد، از ادبيات آموزشــي هم با ش ــازه بدهي  اج
ــته باشيم. شما نخست در اردبيل، و آن  گفت و گويي داش
ــتاهاي اردبيل، معلم  طور كه خودتان مي گوييد در روس
ــتان و  بوديد و كم كم به دنياي نويســندگي، به ويژه داس
رمان، روآورديد. با توجه به همان زمينه است كه پاره اي 
از آثار شــما مشخصًا در فضاي آموزش و مدرسه خلق 
ــت. با توجه به اين سابقه، شما كاركرد قصه و  شده اس
ــي، چگونه مي بينييد؟  ــتان را در آموزش، به طور كل داس
ــد در خدمت تعليم و  ــوِع ادبي تا چه حد مي توان اين ن

تربيت قرار گيرد؟
ــتم. و متولدين 38 اكثراً  مي دانيد كه من متولد 38 هس
ــي آن زمان  ــن دورة نظام جديد آموزش ــوزان اولي دانش آم
ــوند. به قول آل احمد، ما از آن كتاب هاي  ــوب مي ش محس
گنده اي كه نه در تاقچه جا مي گرفت نه در بقچه، نخوانديم 
ــات، همين درس هايي را  ــًا در علوم پايه و رياضي و تقريب
ـ   البته با كمي  ــد.  ــاي امروزي مي خوانن خوانديم كه بچه ه
ــبختانه علوم پايه و رياضي مثل علوم  تغييرات  ـ چون خوش
ــي خودش  ــت كه هركس ــي يا ادبيات و ديني نيس اجتماع
ــال  ــف بداند. يادم مي آيد، س ــر و مؤل را در آن صاحب نظ
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ــدارس پرونده هايي بود، احتماالً به  ــي، توي م اول راهنماي
ــه در آن از بچه ها در مورد  ــاي محرمانه، ك ــم پرونده ه اس
عالقه ها، استعداد و ديگر مسائل سؤال هايي شده بود. همان 
ــغل و عالقه نوشتم:  زمان، من توي آن پرونده، در مقابل ش
داستان نويسي و معلمي. مي خواهم بگويم، از معلمي وارد 
ــود گفت، به خاطر  ــدم و شايد برعكس بش نويسندگي ش
ــوص ادبيات كودك و نوجوان، به  عالقه به ادبيات به خص
ــمتي اجبار و شرايط  ــمت معلمي رفتم. البته كمي تا قس س

خاص زندگي هم بود. 
ــنده ها عالوه بر تخيل، از تجربه هاي خودشان هم  نويس
ــخور تخيل كمي تجربه  ــند، يا مي شود گفت آبش مي نويس
ــت. دوران معلمي من در روستاهاي اردبيل، بسيار  هم هس
غني و پربار بود و واقعيتش، بيش تر از آن كه ياد بدهم ياد 
ــم و حاصل همين آموختن ها و تجربه ها، وقتي در  مي گرفت
«ُخم تخيل» رنگ زمانه به خود مي گيرند، مي شود داستان.

ً   ـ كتاب خوان  ــوري بود كه معلم ها  ـ اكثرا زمان ما اين ج
ــان هنوز هستند و به  ــواد بودند. معلمي داشتيم   ـ ايش وباس
س،  ة در ــ ر جلس ر ه ه د ـ ك ن تدريس     مي كنند     م هم چنا گمان
ــركالس  ــته اي كه درس مي داد، س كتابي تازه چاپ از رش
ــت مي داد؛  ــم امان ــرد. كتاب ه ــي مي ك ــي آورد و معرف م
ــراي مقدماتي معلم  ــوي دانش س ــان ت ــاي يحيوي. ايش آق
روان شناسي مان بودند و ما بسيار از ايشان آموختيم؛ هم در 
ــي و هم در رفتار و اخالق معلمي كه داشتيم  ــائل درس مس
ــمان در اول  ــم آيين نگارش ــم. معل دوره اش را مي گذراندي
ــنوا بودند كه من در كار  ــتاد معظم آقاي سيد ش نظري، اس
ــتن، خودم را خيلي مديون ايشان مي دانم. يك تكليف  نوش
ــي بود در آيين نگارش با عنوان "تلخيص كتاب". من  درس
بينوايان دوجلدي ويكتور هوگو را در يك دفتر چهل برگ 

خالصه كردم. ايشان معلم سخت گيري هم بود. 

ــا، در نمره  ــنوا به خصوص در درس انش ــيد ش آقاي س
ــيار ِخّست نشان مي داد. يك بار در انشا به من 16  دادن بس
ــود  ـ و بارها و بارها، حتي  ــا 17 داد  ـ باالترين نمره اش ب ي
ــه او را مي ديدم، از من  ــاي بعد يا در خيابان ك در كالس ه
ــيد كه آيا، آن انشا را خودم نوشته بودم يا ديگران.  مي پرس
ــتباه كرده  مردي متدين و دقيق بود و مردد بود كه مبادا اش
ــد. تا اين كه بعد از سال ها، من رفتم دانش سرا و معلم  باش
شدم و بعد آمدم تهران و چند تايي از كتاب هايم چاپ شد. 
روزي چند جلد از كتاب ها را برايش ارسال كردم. تابستان 
ــم، وقتي او را توي خيابان  ــال بعد كه رفته بودم زادگاه س
ــيد و با خنده اي حاكي از رضايت و  ديدم، صورتم را بوس

آسايش خيال گفت:« پس نمره را درست داده بودم!» 
ــرف ديگري  ــا، به گمانم ح ــل اين خاطره ه ــاال با نق ح
ــق به انسان و دانش.  براي گفتن نمي ماند. معلمي يعني عش
ــق به انسان و دانش هم بدون خدمت به انسان و بدون  عش
آموختن و هميشه شاگرد ماندن ميسر نمي شود. معلمي كه 
ــد و با كتاب سروكار دارد، خود به خود  ادبيات را مي شناس
ــتان خوان واجد  روي دانش آموزان تأثير مي گذارد. آدم داس

تجربياتي است كه فرد كتاب نخوان فاقد آن است.

  چه نويســندگاني را مي شناسيد كه در عين معلمي، 
داستان نويس هم بوده باشند؟  

 زياد. اتفاقًا خاستگاه داستان نويسان ايران بيشتر از ميان 
ــما كدام آدم برجسته اي را در وادي  ــت. ش معلم ها بوده اس
ــراغ داريد كه مدتي گزارش به آموزش و پرورش  ادبيات س
نيفتاده و معلمي نكرده باشد! چند جلد از بهترين كتاب هاي 
ــت! صمد بهرنگي  آل احمد حاصل تجربيات معلمي اش اس
هر چه داشت از معلمي داشت! چند تا از داستان هاي كوتاه 
ــيري يادگار دورة معلمي اش است! ابوتراب  درخشان گلش
خسروي ، نويسندة تواناي معاصر، معلم است و آقاي امين 
فقيري و خيلي هاي ديگر. راستش معلمي از جنبه هاي مادي 
ــخت.  ــت تا حدي س و زحمت فراواني كه دارد، كاري اس
ــت. شما با معصومانه ترين،  اما از جنبه هاي ديگر نعمت اس
پاك ترين و پرانرژي ترين دورة حيات آدم ها سروكار داريد. 
ــل كارت آدم هايي اند  ــت و حاص نانت حالل ترين نان هاس
ــوش و فرهيخته،  ــان. اكثراً موفق، باه ــه بعدها مي بيني ش ك
ــب  ــر ادامة تحصيل ندهند، زحمت كش و كاس يا حتي اگ
ــيم؛ به  ــر. واقعيتش ما معلم ها به همين ها خوش و صنعت گ
ــاني كه پرده هاي جهل  موفقيت هاي ديگران و كام يابي انس

را مي درد و مي خواهد سربلند و آزاده زندگي كند.

ــال هاي اخير، كتاب هاي درســي از جهت    آيا در س
ــات معاصــر و داستان نويســي متحول  ــه ادبي توجــه ب

شده اند؟
ــي اين سال ها، گاه اتفاق هاي    بله، در كتاب هاي درس
ــي و راهنمايي،  ــي دورة ابتداي ــد. در فارس ــي مي افت خوب
بخش هايي آزاد وجود دارد به عنوان روان خواني كه شكل 
اجباري و نمره اي ندارد و اكثراً از آثار نويسنده هاي معاصر 
ــت. با تمام خط كشي ها در انتخاب  در آن استفاده شده اس

متن از نويسنده ها، باز به نظرم قدم خوبي است.

معلمي يعني عشق 
به انسان و دانش. 

عشق به انسان و 
دانش هم بدون 
خدمت به انسان 

و بدون آموختن 
و هميشه شاگرد 

ماندن ميسر 
نمي شود

معلمي كه ادبيات 
را مي شناسد و 

با كتاب سروكار 
دارد، خود به خود 

روي دانش آموزان 
تأثير مي گذارد. 

آدم داستان خوان 
واجد تجربياتي 

است كه فرد 
كتاب نخوان فاقد 

آن است
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ــارزادگان؛ جناب عالي يكي از چهره هاي   آقاي غف
ــالب و دفاع مقدس  ــر داستان نويســي در حوزة انق برت
ــه گرفته ايد.  ــددي هم در اين زمين هســتيد و جوايز متع
ــما به خاطر اين موفقيت ها، نخستين  ضمن تبريك به ش
سؤال ما در اين حوزه اين است كه چه شد شما به سوي 

اين به اصطالح ژانرِ ادبي روي آورديد؟
تعمدي نبود. مي توانم بگويم، ريشه در خلق و خوي 
ــت. من  ــودم، اتفاقات روزگار و حوادث پيش آمده داش خ
ــتر وقتم را با  در كودكي بچه اي منزوي و تودار بودم و بيش
ــدم. در ضمن درس خواندن، كار  خواندن كتاب مي گذران
ــركار  ــه كه در مي آمدم، مي رفتم س ــم مي كردم. از مدرس ه
ــتم، بعد از آماده كردن تكاليف،  ــب كه خانه برمي گش و ش
ــتم به  ــه مي خوابيدند، توي دهليز خانه مان مي نشس همه ك
ــدن. اول و دوم راهنمايي كه بودم، تقريبًا همة  كتاب خوان
ــري اردبيل را  ــون پرورش فك ــة كان ــاي كتاب خان كتاب ه
ــنم   خوانده بودم. براي عضويت در كتاب خانة عمومي، س
قد نمي داد كه عضو شوم. همين جوري ها شديم كرم كتاب 
و بعد تمرين و تمرين و تمرين. نوشتن و دوباره نوشتن... 
ــاي دوران انقالب و جنگ  ــت كه چون ما بچه ه بديهي اس
بوديم و من هم يكي از آن ها بودم، سي سال از پنجاه سال 

ــته و خواه نا خواه در نوشته هايم  عمر من ميان اين دو گذش
ــته است. چون آدم از همان چيز هايي مي نويسد  تأثير گذاش
ــال، چنان  ــي س كه ميانش غوطه مي خورد. حوادث اين س
ــچ تخيلي به گردش  ــد بوده كه به گمانم هي ــتاب و تن پرش
ــد. در اين سال ها ما حتي فرصت خيال پردازي  هم نمي رس

هم نداشتيم.

ــاع مقدس و انقالب    به نظرتان نســل امروز كه دف
اسالمى را نديده است، كجاي اين قضيه قرار دارد؟

ــائل  ــل امروز؟! به خيالم آن ها هم هنوز با اين مس   نس
ــا وقتي از زخمي خون  ــد. هانريش بُل مي گويد!«ت درگيرن
مي چكد، جنگ تمام نشده است» و شما مي دانيد هفته اي و 
ــت كه يكي از بچه هاي شيميايي ما شهيد نشود.  ماهي نيس
ــده از جنگ را در  ــدران زخم دي ــروز هنوز پ ــاي ام بچه ه
كنارشان دارند و راستش ادبيات حركتي بطئي و ُكند دارد. 
ــت زمان و نگاه بي طرفانه  ــود. گذش در لحظه خلق نمي ش
ــاني كه بايد رمان بزرگ جنگ و  ــايد هنوز كس مي طلبد. ش

انقالب را بنويسند، در گهواره اند.  
. با تشكر از شما

ــد و  ــال 1338 در اردبيل متولد ش در س
در همان شهر دورة دبيرستان را به پايان 
ــاند. در سال 1354 وارد دانش سراي  رس
ــال بعد با  ــد و دو س مقدماتي اردبيل ش
ــد و تا سال  فراغت از تحصيل، معلم ش
ــال، در مدارس  ــدت 11 س ــه م 67، ب
ــال  ــتاهاي اردبيل خدمت كرد. س روس
ــت و در دفتر  ــران انتقال ياف ــه ته 67 ب
انتشارات كمك آموزشي(مجالت رشد) 
به خدمت ادامه داد. وي مطالعة كتاب و 
ــتاني و نوشتن را از  خواندن ادبيات داس

ــركت فعال در مدرسه و  نوجواني، با ش
كالس هاي انشا آغاز كرد و ادامه داد. بعد 
از انقالب، بر فعاليت در اين رشته افزود و 
آثار بسياري پديد آورد كه پاره اي از آن ها 
جوايز متعددي را نصيب نويسنده كرده 

است، از جمله:
ـ جايزة بيست سال ادبيات داستاني براي 

مجموعة«ما سه نفر هستيم».
ــزة رمان برگزيدة ربع قرن ادبيات  ـ جاي
ــان كوتاه فال خون. اين  جنگ براي رم
كتاب به انگليسي نيز ترجمه شده است.

ـ جايزة برگزيدگان بيست سال ادبيات 
كودكان و نوجوانان براي آثارش.

اسامي كتاب هاي غفارزادگان
1.بزرگ سال

ـ كتاب بي نام اعترافات / رمان
ـ ما سه نفر هستيم / مجموعه داستان

ـ راز قتل آقامير / مجموعه داستان
ـ دختران دلريز / مجموعه داستان

ـ فال خون / رمان

ـ شب ايّوب / داستان بلند
2.نوجوان و كودك
ـ پرواز درناها / رمان

ـ سنگ اندازان غار كبود / رمان برگزيدة 
انقالب

ـ آواز نيمه شب / رمان
ـ سايه ها و شب دراز / رمان

ـ موفرفري / مجموعه داستان
ـ خلبان كوچولو / كتاب كودك

ـ قصة نهنگ / كتاب كودك
ــي متون كالســيك براي  3.بازآفرين

جوان ها
ـ ناز و نياز / شمس تبريزي

ـ امروز و دگر روز و سوم روز / عطار
ــگ كالغ /  ــاووس، به رن ــه رنگ ط ـ ب

ابوسعيد ابوالخير
ـ زندگي نامة داستاني بيهقي

داود غفـارزادگان اكنـون بازنشسـته اسـت، ولي 
هم چنـان بـه كار در حـوزة ادبيات داسـتاني ادامه 

مي دهد و با مجامع فرهنگي و ادبي همكاري دارد.
         

م م م

ــد و  ــال1338 در اردبيل متولد ش 8در س
ا ا ا ا ة ش ا

داود غفارزادگان 
در يك نگاه
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ما سه نفر بوديم؛ امير، فيضي و دادا. و عجيب است كه هيچ 
كاري نتوانستيم بكنيم. جلوي چشم ما بردنش و ما برگشتيم به 
اتاق و گرفتيم خوابيديم. تا صبح صداي نفس هامان را شنيديم 

و حرفي نزديم. هوايي كه تنفس مي كرديم، سرد و گزنده بود و 
زير پتوها بر سينه هامان سنگيني مي كرد. تا فردا ظهر به صورت 
ــر بود كه گفت:«ناهار چي  ــر نگاه نكرديم و ظهر، امي همديگ

﹜﹫︐︧﹨ ︣﹀﹡ ﹤  ︨︀﹞
داود غفارزادگان

︀ه ︐︀ن ﹋﹢︑ د︨ا
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بخوريم؟»
ــد كه به تنهايي  ــتيم فكر كن ــا جوابش را نداديم و گذاش م
ــد. هوا روشن شده بود و ما  بايد  اين خّفت را به دوش بكش
خوابمان نمي برد. بيرون، باد تنوره مي كشيد و پوفه هاي يخ زدة 
برف را مي كوبيد به شيشه. بخاري، نفتش تمام شده بود و ما 
مي لرزيديم. كسي از ما جرئت بلند شدن نداشت. همه خوار و 
خفيف بوديم و نمي خواستيم سرهامان را از زير باالپوش هامان 
ــم هاي همديگر  ــان را توي چش ــم. ما ذلت خودم دربياوري

مي ديديم و مي ديديم نفس هامان آلوده به ترس است. 
ــه نفر  بوديم و مدرسه پناهگاه خوبي  ــت! ما س عجب اس
بود. بيرون، برف و بوران بود و سگ پشتش را داده بود به درِ 
مدرسه و برف ها را چنگ مي زد. روي پله، ميان برف ها به طرف 
بيشه پارس مي كرد و از جايش ُجم نمي خورد. چشم هايش را 
دوخته بود به تاريكي و كوالك بوره مي كشيد. او نگاه مي كرد 
ــباح ناپيدا. مي غرمبيد و ما مي ترسيديم در را باز  به طرف اش
كنيم بيايد تو. هميشه اين كار را مي كرديم. مي آورديمش تو، 
ولش مي كرديم توي راهرو. در را هم از پشت چفت مي كرديم. 
بيشتر، شب ها ظلمات بود يا بوران. از اتفاقات پيش بيني نشده 
ــيديم و فكر مي كرديم حادثة تلخي در انتظار ماست.  مي ترس
سگ را مي آورديم تو و در او پناه مي جستيم. شب ها هر چند 
بروز نمي داديم، اما مي ترسيديم. شام كه مي خورديم، راه بي راه، 
سرِ حرف را مي چرخانديم به قتل و جنايت، و ترس مكيّفي 
ــان را مي گرفت. مثل بچه هاي كوچك، از ترس  تمام وجودم
ــتون  به ترس پناه مي برديم و قصه هايي كه مي بافتيم، چهارس

بدنمان را مي لرزاند.
ــت و سنگالخ. شب  ما دور از ده بوديم؛ نزديك دّره اي پس
از روستايي ها كسي آن طرف پيدايش نمي شد. پشت مدرسه، 
قبرستان بود و دو طرفمان درخت پير گالبي. ما تابستان ده را 
نمي ديديم؛ پاييز و زمستانش با ما بود. شاخه هاي لخت گالبي، 
زير شالق باران، سياه تر مي شد و مثل انگشت مردگان، آسمان 
ــه بچه ها مي رفتند  ــامگاهي را چنگ مي زد. عصر ك بنفش ش
ــان، ما مي زديم بيرون. چراغ قّوه دستمان مي گرفتيم  خانه هاش
ــنه، چاقوي ضامن دار و پنجه بوكس،  و يكي يك چماق، دش
هميشه همراهمان بود. فيضي فالخن هم بر مي داشت. ما دست 
ــنگ هايي كه با آن مي پرانديم، راه به  به فالخنمان بد بود و س
ــتاديم و سنگ هايمان را شوت   جايي نمي برد. دم دّره مي ايس
مي كرديم آن پايين، الي علف ها. فيضي مچ هاش قوي بود و 
زود ياد گرفت چه طور با فالخن نشانه برود. روستايي ها به ما 

مي خنديدند و به فيضي، به چشم خودي نگاه مي كردند.
دمِ غروب مي زديم به بيشة پايين دّره و خوش مي گذرانديم. 
ــه، سه بوم جنگلي در تنة درخِت گردوي پيري النه  توي بيش
داشتند.روستايي ها از جغد ها وحشت مي كردند. آن ها بزرگ 
بودند و پلك كه مي زدند، ما شومي نگاهشان را مي فهميديم. 
ــنگ ها پر از مار بود و سنجاب و موش صحرايي. هوا  الي س
سرد مي شد، خرگوش ها و روباه ها هم مي آمدند. روستايي ها از 
بيشه مي ترسيدند و وقتي مي ديدند ما مي رويم آن جا، از ما رو 
بر مي گرداندند. كد خدا پيغام فرستاده بود نرويم آن طرف ها. 

گفته بود، فردا اگر باليي سر ما بيايد، كي جوابگوست.
 اما نمي دانستيم چرا نبايد رفت بيشه. آن جا پُر درخت بود و 

علف ها تا زير زانو هامان مي رسيد. در شكاف سنگ ها هميشه 
گل هاي وحشي بود و تا برف زمين نمي نشست، بيشه همان 
ــان تپه  ماهور ها؛ و انگار پاييز  ــور بود. مانده بود ته دّره، مي ج
ــت. ما نمي دانستيم چرا نبايد رفت آن جا و  از آن جا نمي گذش
ــه تنها  ــاعات بيكاري، بيش مي رفتيم و آن جا خوش بوديم. س
ــتيم برويم قهوه خانه. يك  ملجأ و پناهگاه ما بود. عادت نداش
بار رفته بوديم، بس بود. پيرمرد ها گوش تا گوش نشسته بودند؛ 
ــؤال هاي سخت سخت از ما مي پرسيدند و ما در جوابشان  س
ــد و با نگاه هاي پر  ــان را تكان دادن ــم. آن ها سرهاش مي ماندي
ــان را ماليدند ته چپق هاشان. چندتايي از  ــخر، چانه هاش تمس
ــماور سر پا ايستاده بودند  ــاگردها هم آن جا بودند. كنار س ش
و خندة فاتحانه اي روي لب هاشان نشسته بود. ما مي دانستيم 
ــه است و بعد از آن نرفتيم  حريم ما همان چارديواري مدرس
ــك روز بود.  ــتا فقط هفته اي ي ــان از روس ــه. گذرم قهوه خان
سه شنبه اي آب خزينة حمام را عوض مي كردند و ما صبح زود 
مي رفتيم حمام. آن وقت صبح، فقط چند تايي عاقله مرد توي 
ــت و پرمو بود. به بدن هاي  خزينه بودند. بدن هاي آن ها درش
ــارت نگاه مي  كردند و جوري نگاه  ــفيد ما، به حق باريك و س
مي كردند كه ما انگار عروسك سفالي هستيم و آن ها با احتياط 

نگاه مي كردند كه ما نشكنيم. 
ديگر هيچ روزي گذرمان به ده نمي افتاد، مگر كسي مي مرد 
ــي بود، دعوتمان مي كردند. يا ماه محرم بود و كسي  يا عروس
خرج مي داد. ما سعي مي كرديم از زير دعوت ها قِسر در برويم. 
آن ها پاپيچمان مي شدند و ريش سفيدي را مي فرستاند دنبالمان. 
ــديم و  ما باالي مجلس، پهلوي آخوند و كدخدا مچاله مي ش
ــا چلفتي تر مي ديديم. در  ــت و پ خودمان را كوچك تر  ودس
عروسي ها رقص لزگي بلد نبوديم و هيچ كدامِ ما آواز خوشي 
نداشت. ما را مي نشاندند باال دست كنار مطرب ها و«عاشيق»ها 

و ما نمي دانستيم چرا نبايد برويم بيشه.
مردان مي گفت نرويد آقا مدير! خادم مدرسه بود  و صبح 
ــگ هم مال  ــت و روب مي كرد. س ــه صبح كالس ها را ُرف ب
ــارس مي كرد. بعد كه نانش  ــود. اولش كه ما را مي ديد، پ او ب
داديم، به ما عادت كرد و وقتي مي ديدمان ُدم مي جنباند. مردان 
گفت:«نرويد آن جا!» و ما اصرار كرديم شام بماند مدرسه، پيش 
ــيرين داشت و ما از  ــت. هفتاد سال ش ما. مردان ماند و نشس
ــب بخوابد  ــب مي كرديم. وقتي ماند، اصرار كرديم ش او تعج
پيش ما. شام كنسرو باز كرديم. مردان لب نزد و نان و ماست 
خورد. گفت حرف به وقتش مي كشد. پاييز بود؛ درست همين 
وقت ها.بيست و يك نفر را توي بيشه سر بُريدند. ما لقمه تو 
ــين هاي اين حوالي  گلومان گير كرد و مردان گفت خوش نش
بودند. پناه آورده بودند به بيشه و آن جا قايم شده بودند. پاييز 
ــون دولتي به اين جا هم برسد.  بود و فكر نمي كرديم پاي قش
نمي دانستيم آن جايند و همه سرهاشان بريده بود. از اين روستا 
ــه نفر بودند. بقيه  جانشان را به در بردند و اين بوم ها از آن  س
ــه دور نمي شوند و هميشه  وقت، اين جا النه كرده اند. از بيش

سه تايند.
مردان ماند و تا نصفه هاي شب گفت و ما مثل جوجه هاي 
ترسان، دور او نشستيم و گوش به حرف هايش داديم. از همان 
شب، سگ عادت كرد شب ها بيايد دور و بِر مدرسه. ما دنبال 
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ــب محافظ ما باشد و مردان انگار  ــي، چيزي بوديم كه ش كس
ــب نانش بدهيد، كبوتِر  اين را فهميده بود. گفت:«يكي دو ش

پرقيچي تان مي شود.»
و گفت:«حيوان بدبختي است.»

ــدند،  ــه دور مي ش دادا غروب كه بچه ها از دور و بر مدرس
ــتان مي رفت. آن جا  نان مي تپاند توي جيبش و تا انتهاي قبرس
ــگ مي آمد. خرده خرده نانش  ــوت مي زد تا س ــتاد س مي ايس
مي داد و او را مي كشاند دنبالش. سگ، پاره نان ها را توي هوا 
ــه چشم به جيب دادا داشت. براي اولين  قاپ مي زد و هميش
بار، امير بود كه به فكرش رسيد سگ را بياورد توي راهرو ي 
ــگ نان ها را مي خورد و ما كه شام مي خورديم،  ــه. س مدرس
مي آمد مي ايستاد پشت پنجره، نگاهمان مي كرد و دور دهانش 
را مي ليسيد. تكه استخوانش را كه از دست فيضي مي گرفت، 

مي رفت تا فردا غروب.
ــه از بيرون صدايي  ــده بود ك ــم هامان گرم ش  ما تازه چش
ــت برد به چراغ قّوه كه جلويش را گرفتيم.  شنيديم. امير دس
ــتاده  ــتاديم. دو مرد كنار دّره ايس رفتيم كنار پنجره، گوش ايس
ــتمان و  ــنه و تبر و چماق دس بودند و حرف مي زدند. ما دش
الي پنجره را كمي باز كرده بوديم. مواظب بوديم ما را نبينند 
و  مي خواستيم خيال كنند مدرسه خالي است. بعد ديديم سه 
ــتاده  بود. باد مي وزيد  ــت به باد ايس نفرند و آن ديگري، پش
ــده بودند مي توانند از اين ده  ــداي مردها را مي آورد. مان و ص
ــرف مي زدند و ما آن ها  ــه اي بزنند يا نه. راحت و بلند ح گل
ــمي سرشان بود و قمه هاي  را زير نور ماه مي ديديم. كاله پش
بلندي پركمرشان زده بودند. چماق هاشان دراز و ميخ دار بود. 
ــانه اش.  آن كه يقور بود، طناب كلفتي حلقه كرده بود دور ش
ــان را مي گيرند.  ــمج اند. ردم ــد دهاتي هاي اين جا س مي گفتن
ــت به باد ايستاده بود، مي گفت كه  نفله مان مي كنند. آن كه پش
ــت و گفت بزنيم توي دره، شايد گاو و گوسفند  ــنه اس گرس
گمشده اي پيدا كنيم. آن ها زير نور ماه، توي دره سرازير شدند 

و ما نفس ها تو سينه هامان حبس ماند.
فردا غروب، دادا هر طور بود، سگ را كشاند آورد توي راهرو 
و در را از پشت چفت كرد. سگه تا صبح گرفت خوابيد و ما آن 
ــب خواب راحتي كرديم. صبح يكي از  بچه ها نان و ماست  ش
ــه مي كوبيد. سگ بيدار شده بود و صداش  آورده بود و به شيش
توي كالس لخت، توي دلمان را خالي مي كرد و حاال ايستاده بود 
جلوي درِ بسته و راهِ در رو مي جست و طرف ما دندان قروچه 
مي كرد و مي غرمبيد. فهميده بود گولش زده ايم، به خود آمده بود 
و تهديدمان مي كرد. مردان از كنار قبرستان مي آمد و او بويش را 
ت  شنيده بود. مي خواست خودش را بي گناه نشان بدهد. نمي  گذاش
ما به در نزديك بشويم. هر لحظه هارتر مي شد. و آماده بود بپرد 
سر و كولمان. عرق بر پيشاني مان نشسته بود. ما از ترس سگ را 

برده ايم تو و حاال سگ نمي گذارد بياييم بيرون.
مردان كه رسيد، چندتايي از بچه ها هم همراه  او رسيدند. 
ــدند و به ما خنديدند و سگ صداش  ــت پنجره جمع ش پش
توي راهرو ي خالي پيچيده بود. مردان اشاره داد، پنجره را باز 
كرديم. از آن جا آمد تو و رفت گوش سگ را گرفت پيچاند. 
بعد در را باز كرد، كشاندش بيرون و يكي دو لگدش زد. سگه 

ونگ مي زد و دمش را گذاشته بود الي پاهاش. 
ــتيم وانمود كنيم كه  ــيديم و خواس ما چند روز بهانه تراش

سگ خودش از ترس گرگ آمده بود داخل مدرسه، شاگرد ها 
ــگ ديگر  با نگاه هاي معنادار، گوش به قصه هامان دادند و س
ــت مي گرفتيم  ــا و ما راح ــب بماند پيش م ــد ش عادتش ش
ــتيم آدمي ،  ــرد، مي دانس ــي پارس مي ك ــم و وقت مي خوابيدي
ــديم و  ــت. با قوت قلب بلند مي ش جانوري آن دور و برهاس
ــره، چراغ قوه مي انداختيم بيرون و با نورش تاريكي را  از پنج
مي جوريديم. اگر سايه اي بغل سنگي مي جنبيد، تا صبح آن جا 
ــدس و گمان هامان را به همديگر  ــد مي زديم و آرام ح را دي
ــتان خوش تر بوديم. كنار  بخاري مي لميديم  مي گفتيم. زمس
ــي توي راهرو مراقب ماست. ديگر مجبور  و مي دانستيم كس
ــت به آب و امير ديگر به بطري  نبوديم دمِ غروب برويم دس
ــتراح دور از مدرسه بود؛ درست  ــت. مس زردش نيازي نداش
ــزرگ بود و ما  ــنگ هاي ب ــة پرتگاه و دور و برش تخته س لب
ــيديم شب نصِف شب برويم مستراح. برف و بوران،  مي ترس
ــيديم و پاييز از دزدانش. حاال سه نفري  از گرگ هاش مي ترس
ــت، با فانوس و چراغ قوه، مي رفتيم دمِ مستراح  چماق به دس
ــنگ مي پريد و به طرف  ــگ  هم با ما مي آمد، روي تخته س س

بيشه پارس مي كرد.
ــب، كوالك بيداد مي كرد و دادا هر چه سوت زد، سگ  ش
نيامد داخل مدرسه، از صبح برف شديدي گرفته بود و بچه ها 
نتوانسته بودند دو قدم راه را بيايند مدرسه. مردان براي ما نان  
و ماست آورد. سگ نشسته بود دمِ مدرسه و رو به بيشه پارس 
مي كرد. برف نشسته بود پشتش و سرشاخه هاي درخت ها از 
سنگيني مي شكستند. غروب، فيضي فالخن را حلقه كرد دور 
گردن سگ و ما كشيديمش. توي برف ها چنگ انداخته بود و 
نمي آمد. ما در حالي شام مي خورديم كه گوش هامان پر از پارس 
سگ و زوزة باد بود. نصف شب، پتو هامان را انداخته بوديم رو 
دوش هامان و حكم بازي مي كرديم. سگ هنوز پارس مي كرد 
و هر لحظه بر شدت صداش افزوده مي شد. حاال طوري شده 
ــط پارس كردن ها به ُخر ُخر مي افتاد و صداش  بود كه گاه وس
يك لحظه مي بريد و دوباره شدت مي گرفت. امير فتيلة فانوس 
ــان را روي ديوار ديديم و  ــايه هاي مچاله م را كه پايين داد، س
ــد. تند  ــگ در را چنگ مي زند و زوزه مي كش ــنيديم كه س ش
برخاستيم، چراغ قوه هامان را برداشتيم، چماق هامان را كشيديم 
و دويديم توي راهرو پشت پنجره. چيزي كه ديديم گيجمان 
ــوالك مي جنبيدند.  ــياه و توي ك ــايه بودند س كرد. چند تا س
ــت ترند؛ قد كره االغ و توي برف ها  ــگ درش بعد ديديم از س
ــومي  ــتاده اند. يكي خپ كرده، ديگري مي آيد جلو و س ايس
طرف ديگر، با دهان باز ايستاده له له مي زند. خيال كرديم سگ 
گله اند و كوالك مستشان كرده. بعد، برق چشم هاشان را ديديم 
ــگ را دور كرده بودند و  ــه طرف، س و زانو هامان لرزيد. از س
سگ در را چنگ مي زد و توي صداش چيزي بود كه آزارمان 
ــيديم.  مي داد. تندتند نور چراغ قوه هامان را انداختيم و قيه كش
ــت و  ــت پنجره، چراغ به دس آن ها هار بودند و از ما كه پش
چماق بر كف ايستاده بوديم، نمي ترسيدند. در يك لحظه، هر 
سه هجوم آوردند و ما جهيدنشان را ديديم. ديگر چپيده بوديم 
ــت در و  ــايلمان را تلنبار مي كرديم پش توي اتاق و ميز و وس
پنجره، و صداي سگ، حاال وحشيانه شده بود و دور مي شد. 
ما پشت در ها را محكم مي كرديم و فتيلة فانوس را داده بوديم 

پاييِن پايين تر تا همديگر را نبينيم. 
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الف. معيار ارزش گذاري
ــن َذَكرٍ و اُنثي  «انّا خلقناكم مِ

ــعوبًا و قبائَل لِتَعاَرفوا  و َجَعلناُكم ُش
ــما  ــد اهللاِ اتقيكم»: ما ش ــم عِن انَّ اكرمُك

ــما را به  ــي آفريديم و ش ــردي و زن را از م
صورت تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر 

ــزد خدا  ــما ن ــن ش ــا ارجمند تري ــيد؛ ام را بشناس
پرهيزگارترين شماست.

ــايان ذكر در اين  ــن نكتة ش اولي
آيه آن است كه مخاطب تغيير يافته 
است. در آيات قبل، عبارت«يا ايها 
ا   ب آيه ه الذين آمنوا» در صدرِ غال
ــد، اما اين جا عبارت«يا  ديده مي ش
ــاپيش عبارت  ــاس»، پيش ــا الن ايه
ــم ديده  ــن قرآن كري ــوق، در مت ف
مي شود؛ علت آن است كه خداوند 
مي خواهد پرده از حقيقتي بزرگ در 
ــم خلقت بردارد كه اختصاصي  عال
به مؤمنان ندارد، و آن اين كه منشأ 
ــروز و ظهور حدود هفت ميليارد  ب
ــان در جهان كنوني، يك زن و  انس
ــرد معين اند. همه زادة آدم و  يك م
ــتند. بنابراين، جّد و جّدة  حّوا هس
همه يكي است. همه خويشاوندند 
ــر و ته يك كرباس! چه جاي  و س
ــت؟! رنگ  ــر اس ــره و تَبَْختُ ُمفاخ
ــاب به  ــت، تفاوت نژاد، انتس پوس
ــه امتيازي  ــاص و... چ ــت خ قومي
است كه بتواند ماية مباهات شود و 

ــه كن  هنوز بعد ازقرن ها ، ريش
نشده است!

ــت  عل ــرآن،  ق ــِت  صراح ــه  ب
اين«خلق»و«جعل»، حفظ نظم اجتماعي 
ــه اين  ــرا ك ــت، چ ــردم اس ــي م در زندگ
ــت، و بدون  ــايي اس ــا موجب شناس تفاوت ه
شناسايي افراد و تفكيك آنان از يكديگر، نظم در 
جامعة انسان ها حاكم نمي شود؛ 
چنان چه همه زن و يا تمامًا مرد 
ــگ و قيافه هم  ــد و در رن بودن
كامًال يكسان بودند، هرج و مرج 
ــري  ــة جوامع بش ــي هم عظيم
ــخيص  ــت؛ تش ــرا مي گرف را ف
ــكل  ــًا كاري مش ا طبع ــ دو قلو ه
ــر هم جنس  ــت، به ويژه اگ اس
ــام آحاد  ــال اگر تم ــند. ح باش
ــر موجود روي كرة خاكي،  بش
مانند دوقلو ها، متشابه و متماثل 
ــخيص  قابل تش بودند، چگونه 
ــد؟! از اين رو،  ــف بودن و تعري
ــن تفاوت  ــد حكمت اي خداون
ــري را«تعارف»يا  ــر ظاه و تغاي
ــر  ــراد از يكديگ ــي اف بازشناس
اعالم نموده است. بديهي است، 
ــابي است و  اين امري غيراكتس
ــابي و غير ارادي  امور غيراكتس
نمي شوند.  ــوب  محس فضيلت 
ــت و ماية  ــت اس ــه فضلي آن چ
افتخار، همانا تقواست، كما اين 

 اشاره
در مقاله ٔ پیشــین، به پیروی از آیات ســوره ٔ   مبارك «حجرات»، خاستگاه بروز 

اختالفات و منازعات اجتماعی بین قبایل و طوایف مسلمین واكاوی شد و 
گفته آمد كه راه پیش گیری از آن و ایجاد اخّوت در جامعه ٔ اسالمی، 

احتراز و دوری از بعضی انحرافات اخالقی است؛ هم چون: ترك 
سخرّیه، عیب جویی، بدگمانی، تجسس بی جا و غیبت.
در این شماره، مروری بر تفسیر دو آیه ٔ  شریفۀ۱۳ 

و۱۴ همیــن ســوره خواهیم داشــت كه 
یكی«معیار ارزش ها»را می آموزد و آیۀ 

دوم،«تفاوت مسلم و مؤمن» 
را برای خواننده تبیین 

می فرماید.

ا︨﹑م،ا﹞︀ن و︑﹆﹢ا﹡︧︊️
﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا

امور غيراكتسابي 
و غير ارادي 
فضيلت محسوب 
نمي شوند. آن چه 
فضليت است و 
ماية افتخار، همانا 
تقواست
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محمد حسن مكارم
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ــه خداوند در همين آيه تاكيد مي كند كه:«اّن اكرمكم عند  ك
اهللا اَتْقيكم.»

مفسران دو«شأن نزول» براي اين آية شريفه آورده اند:
1.بعد از فتح مكه، پيامبر(ص) به بالل حبشي دستور داد 
كه آواي اذان، در جوار خانة خدا، سر دهد. او بر پشت بام 
كعبه رفت و اذان گفت. حارث بن هشــام زبان به اعتراض 
ــي را جز اين«كالغ سياه»پيدا  ــود و گفت: آيا پيامبر كس گش
نكرد تا اذان بگويد؟!عتّاب بن اَُسيد هم ناخشنودي خود را 
با اين جمله ابراز نمود: خدا را شاكرم كه پدرم از دنيا رفت 

و چنين روزي را نديد[نمونه،ج22: 199]!
2. آية مورد بحث هنگامي نازل شد كه پيامبر(ص) دستور 
داده بود دختري به بعضي از«موالي» دهند؛ يعني به بردگان 
ــيدند: اي  ــرب. آن ها تعجب كنان پرس ــده و يا غيرع آزاد ش
ــول خدا! آيا مي فرماييد دخترانمان را به موالي بدهيم؟!  رس
ــد و بر اين افكار خرافي و فضليت هاي خيالي  آيه نازل ش

خط بطالن كشيد[روح البيان،ج9: 90].
ــول اكرم(ص) در روزهاي پاياني اعمال حج تمتّع،  رس
در سرزمين«مني»، در حالي كه بر شتري سوار بود، خطاب 
ــما يكي  ــه جمع حّجاج فرمود: اي مردم! بدانيد، خداي ش ب
ــري دارد، نه  ــي. نه عرب بر عجم برت ــت و پدرتان يك اس
ــر گندم گون،... مگر بر  ــت ب ــم بر عرب، و نه سياه پوس عج
ــتور الهي را ابالغ  ــه داد: آيا من دس ــپس ادام اثر«تقوا»؛ س
ــخن را حاضران به  كردم؟ همه گفتند: آري! فرمود: اين س
غايبان بگويند[تفسير قرطبي،ج9: 6162]. هم چنين، در اين 
ــت كه خداوند به وضع خانوادگي و  خصوص فرموده اس
ــابكم) نگاه نمي كند، و نه به  ــابكم و اَنس نسبت شما(اَحس
ــما  ــما و نه به اموالتان، بلكه نگاه به دل هاي ش ــام ش اجس
ــما همگي فرزند آدميد و محبوب ترين شما نزد  مي كند. ش

خدا باتقواترين شماست.
ــوز دنيا  ــماني، هن ــن تعليمات آس ــود ترويج اي ــا وج ب
ــت. هنوز سياه پوستان از طرف  گرفتار تبعيضات نژادي اس
سفيد پوستان تحقير مي شوند و از حقوق مساوي برخوردار 
ــتند؛ هنوز در ميان جمعي از مسلمانان جهان، مليت و  نيس
ــت. نگارنده خود  ــن و اخوت ديني اس ــان مهم تر از دي زب
ــايه شاهد بوده است  ــور هاي عربي همس در بعضي از كش

ــالميه» به  ــانه ها، مرتبًا عبارت«بالدنا العربيه االس كه در رس
ــي قرن ها بعد از نزول آيات فوق، ُعروبت  كار مي رود. يعن
ــت و اصوالً،عرب عجم را به چيزي  مقدم بر اسالميت اس
نمي گيرد و زبان خود را فصيح و زبان غير خود را نارسا و 

عليل تلقي مي كند(كلمة عجم به معني الل است).
ــت كه در آية فوق، مالك اكرميّت و افضليّت  تقوا چيس
ــت؟ تقوا مقابل«ُفجور» است، همان طور كه  قرار گرفته اس
ــاس  ــا و تقواها»؛ تقوا همان احس ــا ُفجوره فرمود:«َفَالَهَمه
ــوخ ايمان در  ــت كه به دنبال رس ــئوليت و تعهدي اس مس
ــود و او را از فجور و  ــان حاكم مي ش ــب، بر وجود انس قل
ــه معني حفظ و  ــة«وقايه»، ب ــاه باز مي دارد. تقوا از ريش گن

ي است. نگه دار
ــت كه  ــه، مركبي راهوار اس ــر نهج البالغ ــوا، به تعبي تق

صاحبش بر آن سوار مي شود، زمام آن را به دست مي گيرد 
و تا قلب بهشت پيش مي تازد[خطبة 16].

شايان ذكر است كه در قرآن كريم، عالوه بر تقوا، صفات 
ديگري هم احيانًا ماية فضيلت و برتري شناخته شده است؛ 

از جمله: علم، سبقت در ايمان، امانت، توانايي و هجرت.
ــم خبير»،  ــة«ان اهللا علي ــث به جمل ــة مورد بح ــم آي خت
ــزگاران نبايد به خاطر  ــت كه پرهي ناظر به اين حقيقت اس
برخورداري از اين خصيصه، توقعاتي از مردم داشته باشند، 
زيرا كرامت و افضليت آنان مقامي معنوي است و خداوند 
ــت و مأجور و متاب خواهند بود[تفسير نور،  به آن آگاه اس

حجرات:  آية13].
ب.تفاوت مسلم و مؤمن 12
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«قالِت االعراُب آمنّا. قل لَم تُومِنوا َولكن قولوا اَسَلمنا 
ــا يَدُخل االيماَن في قلوبِكم»: عرب هاي باديه گفتند:  َو لّم
ــالم  ــان نياورده ايد، بلكه اس ــما ايم ــان آورديم. بگو ش ايم

آورده ايد و هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است.
ــأن نزول آيه، جمعي از طايفة«بني اسد» در سال  طبق ش
ــدند و با اميد گرفتن  ــالي وارد مدينه ش قحطي و خشك س
ــهادتين بر زبان جاري كردند و به  كمكي از پيامبر(ص)، ش
آن حضرت گفتند:«ساير اعراب بر مركب ها سوار شدند و 
با تو جنگيدند، ولي ما با زن و فرزندان خود نزد تو آمديم 

و دست به اسلحه نبرديم.»
ــول خدا منّت  ــتند بر رس ــن طريق مي خواس ــان از اي آن
گذارند. در اين حال بود كه آيات آخر سورة حجرات نازل 
شد و ميان مسلم شدن و مؤمن شدن تفاوت قائل گرديد و 

از منت گذاري هم منع فرمود.
ــالم» شكل ظاهري و قانوني دارد و هر كه شهادتين  «اس
ــلمين در مي آيد و احكام  را بر زبان جاري كند، در زمرة مس
ــود. مثًال حرمت و حفظ خون او  ــالم بر او جاري مي ش اس
ــي پاداش اخروي  ــود، ول واجب و ازدواجش حالل مي ش
ــالم به ايمان  ــت. پس وقتي اس ــوط به ايمان قلبي اس او من
ــود كه انسان از مرحلة اقرار زباني فراتر رود و  تبديل مي ش
ــوخ كند. و  ــده به اصول دين خدا در اعماق دل او رس عقي
ـ  درنتيجه منشأ عمل  ـ يعني اتيان واجبات و ترك مّحرمات  
ــت، ولي ايمان بايد  ــالم، بدون عمل ممكن اس ــود. اس ش
ــت:«االيماُن اقراٌر  ــد، چنان چه آمده اس ــراه با عمل باش هم
ــالم  ــالُم اقراٌر بال َعمٍل[كافي، ج2 : 24]. اس و عمٌل و االس

ــت حتي به انگيزه هاي  ــهادتين گفتن ممكن اس آوردن و ش
ــب امنيت،  ــد و به منظور كس ــخصي باش مادي و منافع ش
ــي، از زبان حضرت  ــاي ابوحمزة ثمال ــا اين كه در دع كم
ــنَتهم  ــًا آَمنوا بَِالِس ــم:«اّن قوم ) مي خواني ــاجدين(ع سيد الس

لِيَحقِنوا بِه دِمائَهم َفَادَركواما اَّملوا.» 
در ادامة آيه مي فرمايد:«و اِْن تُطيعوا اهللا و رسولَه اليَلِتُكم 
ــولش اطاعت كنيد،  ــيئًا»: اگر از خدا و رس مِن اَعمالِكم ش
ــم نمي گذارد.«اليلتكم»  ــما را ك خداوند ذّره اي از اعمال ش
ــت. الزمة  ــه معني كم گذاردن حق اس ــة«لَيْت» و ب از ريش
ــت، نه شهادت زباني. بيمار هم تا  اطاعت، ايمان واقعي اس
ــك معالج خود نداشته باشد، نسخة  باور قلبي به علم پزش
ــدد. به زبان ديگر، اطاعت ثمره و  ــًا به كار نمي بن او را دقيق

نشانة باور و ايمان است.
ــاس  ــد، احس «تقوا»، همان گونه كه پيش از اين گفته ش
مسئوليت حاصل از رسوخ ايمان در دل است و به عبارت 
ــة بعد از  ــت. درجه و رتب ــوة درخت«ايمان» اس ــر، مي ديگ
ــت. رابطة اين  ــن» نام دارد كه پديده اي كمياب اس تقوا«يقي
ــام رضا(ع) به  ــرت ثامن الححج، ام ــار مطلب را حض چه
ــت، آن جا كه مي فرمايد:«ايمان» يك  وضوح تبيين كرده اس
درجه برتر از اسالم است و«تقوا» يك درجه باالتر از ايمان، 
ــچ چيز در ميان  ــت. و هي و«يقين» درجه اي برتر از تقواس
ــت[بحار االنوار، ج70  ــيم نشده اس مردم كمتر از يقين تقس
ــناخت مؤمنان حقيقي  :136]! اين معيار را كه قرآن براي ش
ــان مي كند، منحصر به  ــالم بي از دروغ گويان متظاهر به اس
ــاي امروز، در  ــت، بلكه در دني ــد نيس فقراي طايفة بني اس
ــالم و در ميان كشور هاي اسالمي، حتي در داخل  دنياي اس
ــور خودمان، به ويژه در حوادث سال هاي اخير، بسيار  كش
ــي را نبايد به حصار  ــت. آموزه هاي قرآن گويا و راه گشاس
ــت كه تا  زمان و مكاِن نزول محصور كرد، بلكه تعاليمي اس

حدوث قيامت داعية هدايتگري و راهنمايي دارد.  
*مدرس مراكز تربيت معلم و مراكز آموزش فرهنگيان استان فارس
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رگ ا︣ان ﹝︺﹙﹞︀ن ︤︋
ــتة فرهنگستان علوم  ــال 1369 به عضويت پيوس «در س
مفتخر شدم... من در طي عمرم هيچ گاه صرفاً به تدريس اكتفا 
ــته و در توانم بوده،  نكرده ام، بلكه تا آن جايي كه امكان داش
دست به تهيه (تأليف و ترجمه) كتاب هاي دانشگاهي زده ام. 
ــازمان تهيه و تدوين كتب درسي  مدير گروه علوم تربيتِي س
دانشگاهي(َسمت) و عضو شوراي پژوهشِي پژوهشگاه علوم 
انساني، و نيز سال هاي سال عضو هيئت مميزة دانشگاه تهران 
بودم. بعد از انقالب، عضو كميته هاي متعددي از جمله كميتة 
ــكدة و كميتة دكترا بوده ام و طي  انتصابات و ترفيعات دانش
ــوراي  ــت جمهوري وقت، عضو ش ــي از طرف رياس حكم

آموزش و پرورش شدم..» 
اين نوشته تنها گوشه اي از سيماي علمي و تربيتي شادروان 
ــتاد علي محمد كاردان است كه در سخن خودش نمودار  اس
شده است. او استادي جامع، مديري اليق، پژوهشگري توانا 
ــر عمر را با  ــف و مترجمي ژرف انديش بود كه سراس و مؤل

نهايت فراست صرف آموزش و پرورش جوانان كشور كرد.
علي محمد كاردان در سال 1306ش، در يزد، در خانواده اي 
متدين و پرتالش به دنيا آمد. در پنج سالگي به مكتب رفت 
ــعدي تحصيالت ابتدايي را  ــال 1312 در دبستان س . در س
ــتان ايرانشهر راه يافت و پس از به  ــپس به دبيرس گذراند. س
پايان بردن دورة اول دبيرستان، دانش سراي مقدماتي را براي 
ــي آماده كرد.  ــد و خود را براي معلم ــة تحصيل برگزي ادام
چون در دانش سرا شاگرد اول شد، اجازه يافت براي تكميل 

تحصيالت خود به تهران برود(1324).
ــي را آغاز كند، به  درتهران پيش از آن كه دورة كارشناس
ــال در كالس مخصوصي كه دانش سراي عالي  مدت يك س
تشكيل داده بود، شركت كرد و از محضر استاداني چون دكتر 
محمد معين، بديع الزمان فروزانفر، مهدي الهي قمشــه اي، 
حســين خطيي و خان بابا بياني بهره برد كه در پي آن، ذوق 
ــت و براي يادگيري  ــن در وي افزايش ياف و عطش آموخت

بيشتر آماده شد.
در دانشكدة ادبيات و علوم انساني «به جهت عالقه اي كه 
به معلمي داشتم، رشتة فلسفه و علوم تربيتي را انتخاب كردم 
ــال دورة آن را گذراندم(1328) و متعاقباً به خاطر  ــه س و س
ــاگرد  ــتكار و هوش ذاتي ام، در اين دوره نيز ش تالش و پش
اول شدم و طبق قانون اعزام دانشجو، براي ادامة تحصيل به 
دانشگاه ژنو در سوييس فرستاده شدم...ژنو شهري است كه 

ژان ژاك روسو در آن به دنيا آمد و پرورش يافت».
كاردان كه در دانشگاه تهران از استادان بزرگي چون دكتر 
علي اكبر سياســي، دكتر يحيي مهدوي، دكتر غالمحســين 
ــرة كامل گرفته  ــه جالل الدين همايي به ــي و عالم صديق
ــتة بين المللي كه  ــتادان برجس ــاگرد ممتاز اس بود، در ژنو ش
معروف ترين آن ها«پياژه» است، شد و دورة دانشگاه خود را 
با نوشتن رسالة دكترا با عنوان«نظام آموزش و پرورش ايران، 
تاريخ و آيندة آن» با درجة ممتاز به  پايان برد(1957/ 1336). 
او نخستين آموزش ديدة دانشگاه ژنو و شاگرد پياژه در ايران 

است.
ــت و به خدمت  ــر علي محمد كاردان به ايران بازگش دكت
هم وطنانش همت گماشت:«به علت تعهدم، بالفاصله بعد از 
ــتم. البته زمينه برايم مهيا بود كه  پايان تحصيل به ايران برگش
ــوييس و در كادر علمي دانشگاه ژنو باقي بمانم.  در همان س
ــخصاً از من خواسته بود به عنوان دستيار  چرا كه ژان پياژه ش
ــه دروس دكتري ام را  ــار او بمانم...وقتي ك تحقيقات در كن
مي گذراندم، آقاي مورف، دستيار پياژه، به من گفت: حاال كه 
شما داري رساله مي نويسي، به من كه مشغول تحقيقي براي 
پياژه هستم نيز كمك كن، تا در اين رشته نيز صاحب ديپلم 
شوي. من هم موافقت كردم و با او همكاري نمودم...گزارش 
ــق را هم تحويل دادم. ژان پياژه بعد از خواندن گزارش  تحقي
ــي نوشته است؟ آقاي  ــد كه اين گزارش را چه كس جويا ش
ــي به نام«علي محمد  ــجوي ايران مورف هم گفت: يك دانش

اسفنديار معتمدی
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ــاژه گفت، اگر  ــاژه رفتم.. پي ــي نزد پي ــد از مدت كاردان». بع
ــي[مركز  ــد با ما در اين مركز پژوهش ــيد، مي تواني مايل باش
ــه حقوق  ــي] همكاري كنيد. حتي در آن جلس معرفت شناس
ــود». ناگفته نگذارم كه دو مالقات در  دريافتي ام را معين نم
ژنو من را مصمم ساخت كه به ايران برگردم. اولين مالقات 
با دكتر رعدي آذرخشــي بود كه به من گفت:«ايران منتظر 
ــا دكتر يحيي مهدوي  ــت» و مالقات دوم هم ب امثال شماس
ــم داريم». اين دو  ــتاد ك ــكده اس بود...كه فرمود:«ما در دانش

مالقات را به فال نيك گرفتم و برگشتم.
ــت(1336)  ــران بازگش ــد كاردان به اي ــر علي محم دكت
ــت پرداخت و  ــا تمام وجود به خدم ــال ب و بيش از 50 س
صدها دانشجو تربيت كرد كه امروز در مدارس و دانشگاه ها 
ــتاد و  ــور با عنوان دبير، اس ــي كش و مراكز علمي و پژوهش
ــگر خدمت مي كنند و افتخارشان آن است كه روزي  پژوهش

شاگرد دكتر علي محمد كاردان بوده اند.
دكتر كاردان زماني در دانشگاه تهران به كار پرداخت كه چند ماه 
پيش از آن، دكتر محمد باقر هوشيار، استاد اصول آموزش و پرورش 
فوت شده و كرسي استادي او خالي مانده بود. به همين جهت 
ــركت در امتحان دانشياري دانشگاه قبول شد  دكتر كاردان با ش
ــتاد خود جاي گرفت و به تدريس روان شناسي  و بر كرسي اس
اجتماعي و روش تحقيق در علوم اجتماعي مشغول شد و به ديگر 

فعاليت هاي تأليفي و ترجمه اي و حتي مديريتي پرداخت.
ــس، مديريت كل آموزش  ــر كاردان هم زمان با تدري دكت

دانشگاه را برعهده گرفت و تحوالتي در آموزش دانشگاه به 
وجود آورد. از جمله برگزاري كنكور متمركز يا سراسري از 
ــال 1342 و تأسيس مركز«آزمون شناسي» كه بعداً«سازمان  س
ــد. در سال 1348 رييس  ــنجش آموزش كشور» ناميده ش س
دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه تهران شد. تا سال 1356 اين 
ــت افرادي را تربيت  ــئوليت را بر عهده داشت و توانس مس
ــور مؤثر بودند. در  ــال ها در آموزش و پرورش كش كند كه س
همين دانشكده كه هشت سال آن را اداره كرد، براي نخستين 
ــطح فوق ليسانس به وجود آورد  بار رشتة كتاب داري در س
ــال 1364 تا  ــي در تربيت كتاب دار ايجادكرد. از س و تحول
1376 نيز به مدت 13 سال، مؤسسة روان شناسي، وابسته به 

دانشكدة ادبيات را مديريت كرد.

تأليفات و ترجمه هاي استاد
ــه  ــالة دكتراي خود كه به فرانس دكتر كاردان عالوه  بررس
ــفة تعليم و تربيت» از  ــت، فصولي در كتاب«فلس نوشته اس
ديدگاه افالطون، ارسطو، ژان ژاك روسو، اميل دور كيم و 
طبيعت از ديدگاه رواني، طبيعت از ديدگاه علوم اجتماعي را 
ــير آراي تربيتي در غرب از انتشارات سازمان  تأليف كرد. س

سمت، از ديگر نوشته هاي ايشان است.
ــتاد مستقًال ترجمه كرده، بالغ بر  تعداد كتاب هايي كه  اس
ــت كه تعدادي از آن ها چندين بار چاپ شده و  20 جلد اس

دو كتاب زير، برگزيدة سال هم بوده اند:
1. طرح روان شناسي طبقات اجتماعي، هالبواكس. دانشگاه 

تهران. چاپ اول. 1340. برگزيدة سال 1340.
2. فصل هاي زير در كتاب بحث در ما بعد الطبيعه ژان وال. 

ترجمة يحيي مهدوي و همكاران. 
انتشارات خوارزمي. 1370(كتاب برگزيدة سال 1371).

ــخاص، صص496ـ  ــيا تا اش ـ كتاب اول، فصل 8: از اش
.415

ـ كتاب دوم، فصل 1: تصور نفس، صص771 ـ 732.
ــي و 33 مقالة ترجمه اي دارد كه در  ــتاد 55 مقالة تأليف اس
ــي كشور منتشر شده  انواع مجالت علمي، تربيتي و پژوهش

است.
ــر در  ــر و صاحب نظ ــد كاردان متفك ــي  محم ــر عل دكت
ــخن راني ها و مقاالت و  آموزش و پرورش ايران بود و در س
كتاب هاي خود همواره انديشه هاي ناب خود را بيان كرده و 

يا نوشته است. نمونة اين نظرات چنين است:
ــايد آشنا  من معتقدم ما با علم غرب، چنان كه بايد و ش
ــتلزم اين است كه  با  ــنايي با علم غربي مس نشده ايم...آش
ــويم و تفكر علمي مي بايست در  ــنا ش باورهاي علمي آش
ــطوح از ابتدايي تا  ــدارس نفوذ مي كرد. يعني در همة س م
ــگاهي. اما عمًال اين اتفاق نيفتاد  ــطه و سطوح دانش متوس
ــام قديم اروپايي با  ــطح» مانديم. ما از يك نظ و ما در«س
روش«كتابي» و غير علمي، علم غربي را شروع كرده و در 
ــل تحوالت اقتصادي  ــر آن جا مانديم. وقتي در مقاب ظواه
ــي قرار گرفتيم، نسل ما نتوانست راجع به مسائل  و سياس
ــل آورد. در جامعه اي كه  ــق تجربي» به عم زندگي«تحقي
ــر  ــرفت علم ميس ــد، پيش ــته باش روح علمي وجود نداش

ــد.   نخواهد ش
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زور ﹎﹢︀ن ذ﹜﹫﹏

اشاره
یكی از ویژگی های تاریخ شاهنشــاهی ایران، تسلِط به اصطالح«گفتمان زور»   بر مردم، در طول قرن ها و سده ها بوده است. 
گفتمانی كه سّد راه آزادی، رشد، شكوفایی، عدالت، علم، بیداری و حتی دین داری به معنای صحیح كلمه بود. این پدیده ای است 
كه می توان آن را علت العلل در جا زدن ها و شكست های پیاپی ملت ایران در برابر زور  گویان داخلی و خارجی در چند قرن اخیر 

منتهی به انقالب اسالمی دانست.
 انقالب اسالمی، به رهبری امام خمینی(ره)، خوش بختانه ساختار  این چنبره را، به عنوان نخستین گام، درهم شكست و در واقع 

آن را از نظر سیاسی مضمحل ساخت.
میرزامحمدحسن خان اعتماد الســلطنه، وزیر انطباعات ناصرالدین  شــاه مردی بود 
سیاســت مدار، مطلع، فرانسه دان، ادیب و در نویســندگی چیره دست. وی از نادر 
چهره های دانشمند عصر قاجار است كه انبوهی از خاطرات روزانۀ خود را با قلمی 
روان، شیرین، صریح و بی پرده نوشته است كه به صورت كتابی با عنوان« روزنامۀ 
خاطرات اعتماد الســلطنه» ســال ها پیش به همت اســتاد ایرج افشــار انتشــار 
یافت[امیركبیر،۱۳۵۲]. چند ســال پیش آقای داود سالك، یكی از همكاران معلم و 
اهل قلم، بخشــی از خاطرات مذكور را دســت چین كرد و در كتابی به نام«كمی 
با ناصر الدین شــاه» انتشار داد. اینك او بخشــی ویژه از آن خاطرات را كه بازتاب 
ـ با دولت مردان آن زمان،  ـ به ویژه روس و انگلیس      مراوده ها و رفتار های خارجیان   
و به تعبیر ما« زور گویان ذلیل» است، در اختیار مجله قرار داده است كه می خوانید. 

رشد.

*
    چند روز است پسر رويتر به تهران آمده است تا براي 
قرارداد چهارده سال پيش  كه شاه آن را لغو نمودند، خسارت 
بگيرد. مي گويد قرارداد لغو نشده بود و سفارت انگليس هم 
از او پشتيباني مي كند. ديشب نايب سفارت انگليس آمده بود 
ــفارت مي ترساند. چرا كه من نامة اعتراضي به  و من  را از س
ــاه نوشتم و مواردي را دربارة قرارداد تذكر دادم كه به نفع  ش

ايران بود.
ــاه امروز در سر ناهار به من فرمودند رويتر اعتراضات  ش
ــة او را امضا مي كنم.عصر هم  ــو را قبول كرد. حاال قرارنام ت

امضا نمودند.
 شنيدم امين السلطان و مشير الدوله از ذوق اين كه اين كار 
گذشت، از پيش شاه كه بيرون آمده بودند، روي همديگر را 

بوسيده بودند.

    روس ها اصرار دارند كه مشير الدوله را وزير كنند. به 
اين جهت دوستان و هواداراني براي او مي جويند؛ همين طور 
كه مي خواهند با امين السلطان هم بسازند. به خصوص حاال 
كه سفير كبير انگليس هم بيمار شده است. به همين جهت، 
روس ها مهماني داده اند و تمام سفارت روس و امين السلطان 
ــتند. من چون محرمِ  با برادران و ياران نزديكش دعوت هس
ــاري امين السلطان نبودم، انتظار نداشتم  باده پيمايي و مي گس
ــيار  ــن را دعوت كند، ولي دعوت كردند. رفتم. مهماني بس م
عالي بود.امين السلطان با وجود افراط در مشروبات، چه قبل 
ــام، حرفي يا حركتي كه باعث ايراد  ــام و چه بعد از ش از ش
ــام هنگامه كرد. مثًال  ــد، از او بروز نكرد. ولي ميرزا نظ باش
ــام بر مي خاست و فرياد مي كرد و نامربوط ها  بي مقدمه سرش

داود سالك
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مي گفت كه مشير الدوله او را امر به سكوت كرد!
تماشاي امشب به يك كرور مي ارزيد!

  عصر كاردار روس با يك حكيم روسي آمدند. حكيم 
ــي بعضي اطالعات از مذاهب مختلفة ايران و ايالت و  روس

غيره مي خواهد. آمده بود برايش بدهم بنويسند.
 وقت شام سرو كلة نايب سفارت انگليس در اردو پيدا 
ــد همان طور كه نايب سفارت روس آمده، او  شد. معلوم ش
هم آمده! شب در زير يك چادر، يك طرف او و طرف ديگِر 

چادر نايب سفارت روس، خوابيدند!
ــفارت انگليس  كه با امين السلطان كار   عصر نايب س
ــت، به اردو آمد. پيش ما آمد. چاي خورد، سر و رويي  داش
ــاعت از شب  ــلطان رفت. دو س صفا داد و به چادر امين الس
گذشته آمد. با من شام خورد و بعد به چادر كه برايش حاضر 
كرده بودم رفت و خوابيد. هيچ اسبابي همراه نداشت. همه را 
مهمان ما بود! هرچه مي خواستم معلوم كنم چرا با اين عجله 

به اردو آمده، چيزي بروز نداد.

 شاه امروز[در لندن] به كاخ ملكة انگليس رفتند. رفتار 
انگليس ها با ما مثل سفر قبل نيست. به خود شاه خيلي احترام 

مي كنند، اما با ما ها مثل سگ رفتار مي نمايند!
 شاه از اين سفر خيلي شكايت مي فرمايند. مخبر الدوله 
ــام همراهان يعني  ــد كه به مكة معظمه برود. تم مرخص ش
ــوند. عصر به  ــخاص معتبر، هر يك به بهانه اي دور مي ش اش
ــا را در طبقة چهارم، جايي كه  مهمان خانه آمدم. اتاق هاي م
ــي  نوكرها اقامت دارند، قرار دادند. مفت خوري و كاسه ليس
ــه اتاق براي بزرگان  ــن را هم دارد! به هزار زحمت دو س اي

گرفتم!
ــهرها و ده روز از  ــم در يكي از ش ــد ما بروي  قرار ش
موكب همايون دور باشيم. انگليسي هاي پدرسوخته، شاه ما 
ــن در و آن در بگردانند و ملت و دولت ايران را خوب  را اي

خفيف كنند. آن وقت شاه را به ما برسانند!
 من به كاخ رفتم. امين السلطان را ديدم دم موزه نشسته 
و تمام مردم ايستاده اند. پهلويش نشستم. كاغذي سر به مهر 
از سفارت انگليس نشان داد كه مستقيماً به شاه نوشته بودند. 

ظاهراً باز راجع به ظل السلطان است.

ــي را احضار فرمودند. فقط محض  ــاه طبيب انگليس  ش
ــلطان خوش حال  ــه از عزل ظل الس ــامد انگليس ها ك خوش
ــراب و  ــتند، اين تدبير را فرمودند، طبيب هم تجويز ش نيس

مقويات كرده بود.
 در كهريزك قلعه اي خرابه و قديمي وجود دارد. داالني 
در زير بنا وجود دارد و هنوز هم در دهات اطراف آجر هاي 
آن  جا را مي كنند و مي برند. از قرار گفته، شخصي فرنگي سي 
سال قبل اين جا آمده بود و كاوش زيادي كرده بود و از همين 
دخمه خشت طاليي و بعضي اسباب بيرون برده بوده است.

ــفير روس از طرف دولت   مليجــك نقل مي كرد كه س
ــاه و رجال دولت  خود    يك راه آهن نظامي مي خواهد. ش
ــده اند! اگر اين  ــن عصباني اند و ملتجي به انگليس ها ش از اي

ــد، بعد از امضاي بانك رويتر، بايد منتظر  حرف راست باش
اين حوادث شد.

ــفير روس شرفياب شد. بنا به رسم تشريفات،   امروز س
سفير جديد بايد پس از مالقات با شاه، به ديدن وزيرخارجه 
و نايب السلطنه برود. هيچ يك از اين دو جا نرفت. بي اعتنايي 
ــتادة شاه و اين بي اعتنايي امروز دليل بر  ديروز به من و فرس
ــت كه اين مرد مأموريت هاي بزرگي از طرف دولت  اين اس

خودش دارد!
  نزديك ظهر ديدن سفير كبير تازه كه از روس آمده رفتم. 
در اين مورد بايد لباس رسمي پوشيده و من  را مي پذيرفت. 
اما با لباس غيررسمي من را پذيرايي كرد. بعد هم كسي را كه 

جانب شاه رفته بود، همين طور پذيرفته بود!
  در باغ امين السلطان در اقدسيه يك مهماني مخصوص 
ــرز ايراني داده بودند كه روي زمين  به زن هاي فرنگي، به ط
ــتر زن ها از زن هاي اعضاي سفارت  ــينند. بيش و تشك بنش
ــد. زن كاردار انگليس به  ــتان انگليس بودن ــس يا دوس انگلي
ــرابي خورده بود و به امين السلطان  سالمتي امين السلطان ش
ــاي صدارت  ــت مي كنم براي بق ــما نصيح ــه بود: به ش گفت
خودتان كه براي ملت انگليس خيلي واجب است، معاندين 
خودتان را يا حكومت بدهيد يا به سفارت خارج بفرستيد كه 

از دربار دور شوند، يا سرشان را ببريد!
ــي كه  ــك خانم محترم انگليس ــي تعجب كردم از ي خيل

اين طور حرف بزند وفتواي قتل مردم را بدهد!
  عصر كاردار روس به ديدن من آمد. مي گفت هفتة پيش 
با امين السلطان مالقات كردم و به او گفتم دولت روس خيال 
ــه درياي[خليج] فارس  ــي از درياي مازندران ب دارد راه آهن
ــت. براي اين كه  ــلطان گفت غير ممكن اس بسازد. امين الس
ــم:   امتيازاتي كه به انگليس ها  ــد. گفت انگليس مانع خواهد ش
داديد، در عوِض پنج سال حق امتياز راه آهن كه به ما داديد.

ــندي به انگليس ها داديم كه طرف  گفت:  بله. اما بعد ما س
ــاختن ندارد.  ــز انگليس، احدي حق راه س ــوب ايران ج جن
ــما به دست خودتان  من هم در كمال ماليمت گفتم، پس ش

مملكت ايران را ميان روس و انگليس تقسيم نموديد.
  امروز شنيدم روس ها به واسطة محبتي كه در عشق آباد 
ــتند. مركز  به يزدي ها نمودند، تمام يزد دولتخواه روس هس
تجاري روس در يزد مال تاجري يزدي است كه طريقة بابي 

دارد. اين است وضع تمام مملكت ايران!

ــه منزل من آمد. مي گفت  ــفارت روس ب    عصر نايب س
م  ــفارت روس به امپراتور[تزار روس]   پيغا ــاه به واسطة س ش
داده است وقتي من فرنگ مي آيم[منظور روسيه است]، شما 
چه طور با امين السلطان رفتار خواهيد كرد؟ مبادا كينه اي از او 
ــته باشيد كه به خاطر تقاضاي او كارون را به انگليس ها  داش

واگذار كرديم!
نايب سفارت مي گفت:   ما از اين پيغام خيلي خنده كرديم 

و ريشخند نموديم.
ــتي راني     روس ها بابت امتياز دادن به انگليس ها، از كش
ــفير انگليس به  ــت! س ــان تلخ اس كارون، بي نهايت اوقاتش
ــلطان گفته بود كه اسراي تركمان را كه پس فرستاده  امين الس
بوديد، به استر آباد نرسيده اند. به بستگان آن ها نامه اي به اسم 

انيس الدوله

اعتمادالسلطنه
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شاه رسيده است. معلوم نيست چه طور به دست امين السلطان 
افتاده. تمام نامه پر از فحش به شاه و بيان رسوايي وزراست. 

معلوم است كه اين كاغذ را به شاه نخواهند داد! 
   سردار ايوب خان كه پادشاه افغانستان بود و انگليس ها 
ــود، به خاك ايران فرار  ــت داده ب را در حوالي قندهار شكس
كرده و پناه آورده بود. به خواهش انگليس ها او را از خراسان 

به تهران مي آورند. فعًال در راه است.
ــران] رييس پليس يك نفر فراش  ــنيدم ديروز[در ته     ش
ــفارت شش  ــه را حبس كرده بود. نايب س ــفارت فرانس س
ــته، رفته بوده در محبس را شكسته و  ــاعت از شب گذش س

فراش را بيرون آورده است!
و  ــس  انگلي ــفارت  س ــي  نظام ــتة   وابس ــروز  دي   
ــينقلي خان   نواب، نوشتة رسمي از طرف دولت انگليس  حس
ــًال هيچ كس نمي داند كه  ــراي وليعهد را به تبريز بردند. فع ب

اين نوشته چيست.
ــم. خوش حال نبود. ضمن صحبت      ديدن طلوزان رفت
معلوم شد كه ممانعتي به جهت اجراي مقصودش در گرفتن 
امتياز سّد اهواز پيدا شده. به خانه كه برگشتم، كاردار سفارت 
ــاي عجيب مي كرد. از جمله مي گفت:    روس آمد. صحبت ه
طلوزان هيجده سال قبل امتياز همين سد اهواز را گرفته بود، 
ــده بودند. حاال كه اين  ولي در آن وقت انگليس ها مانع او ش
ــردن پول مي بينند،  ــي دولت ايران را در باب پيدا ك بيچارگ
ــمرده و تجديد آن امتيازنامه را خواسته  فرصت را غنيمت ش

بودند!
ــكارگاه آمد. مي گفت كه  ــفارت انگليس به ش  نايب س
براي خسارت تنباكو آمده ام. اما از آن جايي كه انگليس ها به 
خصوص اشخاصي كه همراه سفرا هستند راست نمي گويند، 
ــد. يك صندوق هم  بايد به جهت امر مهم ديگري آمده باش
مشروبات فرنگي پيشكش آورده! نمي دانم براي شاه است يا 

امين السلطان!

ــدم. مي گفت  ــس را دي ــفارت انگلي ــب س ــر ناي      عص
خواهش هاي روس را تماماً شاه قبول كرد و رفتن سفر فرنگ 
ــد! نايب سفارت روس هم آمد. خيلي خوش حال  حتمي ش

بود كه كار روس ها به اصالح گذشت!
ــتة نظامي سفارت را كه  ــفارت انگليس، وابس      كاردار س
ــهوري است، به حضور شاه آورد. بعد از يك ربع  مأمور مش
ساعت، كاردار در حضور شاه بود، شاه رو به ما گفتند:  بيرون 
باشيد!يعني خلوت كنيد! تنها با كاردار و وابستة نظامي جديد 
كه مأمور خدمت در سفارت مشهد است. خلوت كردند. اگر 
ــتعفا مي دادم. وزيرخارجه كه  من وزيرخارجه بودم، فوراً اس
ــد، چه وزارتي است!  در گفت و گوي يك كاردار محرم نباش
ــد، چندان ناراحت  ــان رخ مي ده ديگران چون مكرر برايش

نشدند، اما به من خيلي بد گذشت!

 عصر كاردار روس آمده بود. اعالن تازة بانك روس را 
آورده بود كه من ترجمه نموده، چاپ كنم. اگر امين السلطان 
ــك انگليس در مي آيد. اگر امضا نكرد،  امضا كند كه پدر بان

روس ها پدر خودش را در مي آورند!
ــفير  ــن بود. پيغاماتي از قول س ــزل م    كاردار روس من

ــاه داد. سراپا تهديد بود. گمانم حاصل اين  كبير روس به ش
گفت و گوها تغييرات زياد در ايران باشد! ولي من كه جرئت 

نمي كنم اين پيغامات را به شاه بگويم يا بنويسم!
   نايب  سفارت  روس مي گفت:«  وقتي سيد جمال الدين 
[اسد آبادي] را گرفته بودند و مي بردند، مختارخان گفته بود 
اين است سزاي دوستان روس!من بعد از شنيدن اين حرف، 
خانة امين السلطان رفتم و گفتم ما چه دشمني با شما داريم كه 
نوكر شما اين عبارت را مي گويد؟» امين السلطان هم ترسيده 
ــتاده  ــب براي او فرس و براي عذرخواهي پول و خرقه و اس

بود!

ــر روزنامه به زبان  ــس راضي از نش ــد انگلي   ...معلوم ش
ــفير خود داده است  ــه در ايران نيست. تعليمات به س فرانس

كه موقوف نمايد.
ــفارت انگليس مهمان بودم. سفير انگليس  ــب در س     ش
ــران مي خواهد عهدنامة گمرگي اش را  مي گفت كه دولت اي
ــت درصد بگيرد.  تغيير بدهد. يعني به جاي پنج درصد، هش
ــول را بخواهد صرف لهو و  ــا حرفي نداريم، اما اگر اين پ م
لعب كند يا خرج مليجك و امينه اقدس نمايد و براي بهبودي 

مملكت كاري نكند، راضي نخواهيم شد!
ــت رييس بانك  ــفارت انگليس آمد. مي گف ــب س     ناي
ــفارت خانة انگليس آمده  انگليس و بانك روس هر دو به س
و اعتراض كرده اند كه اگر كار ضراب خانه به اين شكل قرار 
داده شده اجرا شود، يعني حاجي محمدحسن[امين الّضرب] 
صد و بيست هزار تومان همه  ساله به شاه و دوازده  هزار تومان 
ــكش بدهند،  ــلطان و پنجاه  هزار تومان هم پيش ــه امين الس ب
ــول را كم كنند. در اين صورت  ــد كه[عيار]طالي  پ مجبورن

تجارت فرنگ با ايران كامًال باطل مي شود.
ــد به  ــفير انگليس به حضور آمد. مرخص ش     امروز س
ــهرت داده اند،  لندن برود. از قراري كه خودش و اتباعش ش
در بين شرفيابي عرض كرده بود:   حاال كه من به لندن مي روم، 
ــند دولت ايران را به  ــر رجال دولت انگليس از من بپرس اگ
ــما كه نه قانون داريد و  ــتي، چه بگويم؟ ش چه وضع گذاش
ــه در فكر مملكت و رعيّت  ــه عدالت. نه مروت داريد و ن ن

هستيد!
اين حرف بسيار مؤثر واقع شده بود، اما موقتاً!

ــت  هزار تومان ادعاي      دربارة تاجر ايتاليايي كه دويس
خسارت مي كرد، قبًال نوشته ام. از حماقت رجال دولت ايران 
و متصديان اين كار[اين كه] سنِد صحيِح ترِك ادعا از او نگرفته 
بودند. چندي قبل صدراعظم روي هواي نفس و بدون سبب 
سفير ايتاليا را رنجاند. سفير هم با مدارك و اسناد صحيح كه 
ــارت  ــت دارد، مبلغ صد  هزار تومان ادعاي بقية خس در دس
تاجر را نمود. دولت ايران راتهديد كرده است اگر پانزده روز 
اين كار را اصالح نكنند، پرچم كشورش را پايين كشيده و با 
ايران قطع رابطه خواهند كرد. امين السلطان اين روزها مهمان 

امين الدوله و در چيذر مشغول عيش و نوش است.
ــراي آقاجان خان،  ــارة ماج ــفارت روس درب      نايب س
ــت  فرمانده توپ خانة همدان به منزل من آمد. ماجرا اين اس
ــخص با پاولوف، كالسكه چي روس، نزاع  كه توپچي اين ش

محمدشاه قاجار

ظل السلطان
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مي كند. طرفين به همديگر تير اندازي مي كنند. پاولوف زخمي 
ــد تومان از او تعارف  ــده و بعد از دو روز مي ميرد. پانص ش
ــته بدهد و حبس  ــود. او نداش مي خواهند كه رفع غائله بش
ــود. از حبس فرار مي كند و به همدان مي رود. سفارت  مي ش
ــكايت مي كند. از همدان او را به تهران مي آورند و  روس ش
ــدان توپ خانه زنداني مي كنند. از آن جا هم فرار نموده  در مي
ــاه و انيس الدوله از  ــة انيس الدوله مي رود. حاال ش و به خان
ــض تملق به روس ها  ــت مي كنند و صدراعظم مح او حماي
ــتد تا در سفارت روس  ــهد بفرس اصرار دارد كه او را به مش
ــود. كاردار سفارت هم آمد. به او گفتم چه  از او باز جويي ش

اصراري داريد كه حتماً به مشهد برود!
گفت:  تبعة ما را كشته است. بايد در مشهد بازپرسي شود.
گفتم:   مطابق بند هفتم عهدنامة«تركمان چاي»  شما حق اين كار 
ــده و بايد به قانون  ــل در خاك ايران انجام ش ــد. قت را نداري
ــت. گفتم:  به عهدنامه  ــود.او گفت:  چنين نيس ايران عمل ش

مراجعه كن.
ــت و حق با  ــت كه چنين اس ــد نامه نوش ــت و بع او رف
شماست. اما مشير الملك احمق كه حاال وزير خارجة ماست، 
ــهد ببرند و با قانون  ــه اين مردك را به مش ــراري دارد ك اص
روس با او عمل كنند. البته مشير الملك ماهي پانصد منات1 از 

سفارت حقوق مي گيرد. بايد چنين خدمت گزار باشد.

ــت، به  ــخصي كه تازه از هلند آمده اس    امروز عصر ش
ــي را خوب  ديدنم آمد. قبًال مدت ها در اصفهان بوده و فارس
ــد حامل يك قطعه  ــرف دولت هلن ــد. مي گفت از ط مي دان
الماس است كه يكصد و ده قيراط وزن دارد و به قول خودش 
ــتاد هزار تومان مي ارزد. آن چه مشهور است، اين  هفتاد هش
ــت پيشكش كند و امتيازي بگيرد  الماس را با خود آورده اس

كه نمي دانم چيست.
ــترآباد، بين طوايف تركمان نزاعي است. من اين     در اس
قبيل نزاع ها را به چشم خوش نمي بينم. اين ها را به تحريك 
همساية قوي كه روس  است مي دانم كه همين روزها به بهانة 
اين كه مرز غيرمنظم است و بايد اصالح شود   ـ   چنان چه مكرر 
در نقاط ديگر ديده شده   ـ   قشوني به استر آباد خواهد كشيد و 

اين دفعه رود گرگان را مرز خواهد نمود!
ــروب مانده،  ــاعت به غ ــار س ــس را چه ــفير انگلي    س
ــت كه اين  ــد. آن چه من حدس زدم، براي اين اس مي پذيرن
ــريفات زيادي كه براي مأمورين روس فراهم آورده اند،  تش

اسباب دلخوري آن ها نشود!
ــفير روس به عادت هر ساله، به بعضي رجال دولت       س
ــد. قوام الدوله مهمان بود، آمد. اما داخل مجلس  ناهار مي ده
ــرميز را  ــتاد. اول صورت جاي س ــر ايس ــد و اتاق ديگ نش
ــال هاي قبل، جاي اول  ــت. همين كه ديد برخالف س خواس
ــت. در حقيقت روس ها به  ــه او نداده اند، قهر كرد و رف را ب
خصوص اين سفير كبير جديد، در بي احترامي به قوام الدوله 
عمد دارد؛ يا مقصودشان به وزارت رساندن مشير الدوله است 

يا ايجاد اختالف ميان رجال دولت.

      صبح كه به دربار رفتم، شاه بسيار عصباني بود. ميرآخور 
توپ خانه، عريضه اي نوشته بود كه فراشان بانك انگليس به 

ــه از ركن الدوله دارند و يكي از ضامن هاي او  مطالبة طلبي ك
من هستم، در كوچه به من برخورده اند و از كالسكه ام بيرون 

كشيده و كتك زده اند.
ــختي به صدراعظم نوشتند  ــاه دست خطي در كمال س ش
ــند.  ــان بانك را بگيرند و ببندند و بزنند. بلكه بكش كه فراش
ــته عرض كردم كه موافق عهدنامه ها با دول فرنگ،  من آهس
ــي را ندارد. از اين فضولي  ــت ما حق تنبيه نوكران فرنگ دول
من هم بدشان آمد. بعد معلوم شد كه ميرآخور فراشان بانك 
ــفير انگليس هم نامه اي نوشت  ــت. س را كتك زده بوده اس
ــاعت مهلت داد كه مير آخور توپ خانه  ــت و چهار س و بيس
تنبيه شود، وگرنه دولت ايران پنج شش كرور طلب بانك و 
ــركت تنباكو را بدهد و بانك از تهران مي رود. فوراً حكم  ش

شد مير آخور معزول شود و ديگر به دربار نيايد!
ــاه و  ــفير كبير روس به ش ــروز بعضي پيغاماْت، س  دي
صدراعظم داده بود. من صالح نديدم كه به شاه عرض كنم. 
ــاه، جز اسباب دلخوري  براي اين كه عرض اين مطلب به ش
ــيمان  ــم و كينه ورزي فايدة ديگري ندارد. بلكه پش صدراعظ
ــخاص اصًال  ــه صدراعظم هم گفتم. اين اش ــدم كه چرا ب ش
ــي از اعمال اين ها مطلع باشد. پيام سفير  نمي خواهند كه كس
ــي و تجاوز  ــتان تخط ــر اين بود كه انگليس ها در سيس كبي
كرده اند. انگليس ها از پاييز گذشته تاكنون، نهري حفر كرده 
ــده اند  ــه و داخل خاك ايران ش ــد آب گرفت و از رود هيرمن
ــغول بناي قلعه و  ــيده اند و در آن جا مش ــا به خون دار رس ت
استحكامات و آبادي هستند. از حاكم قائن پنجاه هزار خروار 
غله ابتياع كرده اند و پول اين غله را دو سال قبل نقد به امير 
ــان اين  قائن داده اند، ولي هنوز تحويل نگرفته اند. مقصودش
ــت انبار ها را كه ساختند، آن وقت اين پنجاه هزار خروار  اس
غله را تحويل بگيرند. از قرار گزارش وابستة نظامي سفارت 
ــتاده است، اين  ــهد كه به سفير در تهران فرس روس در مش
خون دار و اراضي اطراف آن كه انگليس ها بدون اجازه و سند 
ــت كه مي توان پنجاه  از خاك ايران جدا كرده اند، اراضي اس
هزار خروار غله از آن جا برداشت كرد. به عالوه، آثار دو شهر 

بزرگ قديمي در اين جا موجود است.
چنين نقطة مساعدي را كه حكام قائن شايد به مبلغ بسيار 
ــا گرفته اند، بدون اجازة دولت به آن ها  كمي كه از انگليس ه
ــلمًا  ــد، مس ــت بفروش واگذار كرده اند، اگر دولت مي خواس
ــارت  انگليس ها يك كرور ليره وجه نقد مي دادند. اقًال خس
ــارت تنباكو از ما مطالبه  ــوده ظلم آميزي كه از بابت خس بيه
ــيدند و نمي گرفتند! اين ضرر به دولت ما  مي كنند، مي بخش
ــتن نقشه است در  ــطة بي علمي و بي اطالعي و نداش به واس

مملكت ما.
ــت و حاكم در نهايت  ــان در كمال اغتشاش اس    خراس

بي قدرتي. انگليسي ها ضد روس ها در مشهد فتنه مي كنند.
ــن بود.  ــزل م ــس من ــفارت انگلي ــب س ــر ناي    عص
ــتي راني  ــتيم كه حق كش ــي خوش حال هس مي گفت:«خيل
ــتان را  ــد.» در حقيقت خوزس تصرف نمودند!  در كارون به انگليس ها داده ش

                                                      
  زيرنويس

  1. پول روسي

رويتر

امين الضرب
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ر گفت و گو با 
د

ن رابينسون
سرِك

م.آزام
ه: امی.

نویسند

ربانی       
ترجمه : حسین 

︣ا  
 ️﹫﹇ ﹑︠

 ︀﹞ ︣ در︻︭

 ﹜﹞ ︡ر﹇ ﹟ا

️؟
︨ا

اشاره
در ســال های اخیر، دســت كم از ده سال گذشته به این طرف، در 
محافل آموزشی و غیر آموزشــی ما، به بحث«خالقیت» زیاد دامن 
زده اند و در این باره از هر دری ســخن گفته شده است. با وجود 
این، ما به خصوص در حوزۀ آموزش و پرورش، هنوز به درك درست، 
روشن، كاربردی و رهگشا از این مقولۀ مهم نرسیده ایم و چه بسا به 
تكرار گفته ها و نوشته های خود و دیگران گرفتار شده ایم. اما آن چه 
جالب توجه اســت، این كه گویا این معضل خاص ما نیست و در 
دیگر كشور ها   ـ    حتی كشور های پیشرفته  ـ   هم وجود دارد كه شاهد 

آن همین نوشته ای است كه می خوانید.
مقالۀ حاضر را با عنــوان?why creativity now  از مجلۀ 
آموزشــی educational leadership (El) یــا راهبری 
تعلیم و تربیت (دورۀ۶۷، شمارۀ۱، سپتامبر ۲۰۰۹) برای شما انتخاب 
و ترجمه كرده ایم؛ شــماره ای كه ویژۀ«آموزش در قرن۲۱» است. 
امید اســت بتواند دریچۀ تازه ای به روی شــما بگشاید و مفهوم 

خالقیت را به گونه ای روشن برایتان بیان كند. رشد.
*                                  

خالقیت! این چیزی اســت كه نادیده انگاشــته شده، منفی به آن 
نگاه شــده و هنوز درست فهم نشده است. در این گفت و گو،كن 
رابینســون، كارشناس برجستۀ بحث خالقیت، آن را به عنوان یك 
مهارت اساسی بنیادی برای قرن۲۱ معرفی می كند كه ما برای حل 
مشكالت و مسائل روزمره مان به آن نیازمندیم. سركن رابینسون در 
سال۱۹۹۸ رییس كمیتۀ مشاوران دولت بریتانیا در امر آموزش های 
فرهنگــی و آمــوزش خــالق بود و به واســطۀ ایــن تالش ها، در 
سال۲۰۰۳ لقب«ِسر»گرفت و شوالیه شد. او در جدیدترین كتابش 
با نام«عناصر» نگاهی دارد به خالقیت بشری و آموزش و پرورش. 
وی هم چنین مؤلف كتابی است به نام: فراتر از مغز ها: یاد بگیریم 

خالق باشیم.
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 آقاي رابينسون! از«تفكر خالق»و«تفكر نقاد» هر دو 
به عنوان مهارت هاي اصلي و الزم در قرن بيســت و يكم 
ــود. با اين حال، برخي اين دو تفكر را دو  نام برده مي ش
ــة جدا از هم مي دانند؛ همان طور كه آب و روغن از  مقول

هم جدا هستند. نظر شما چيست؟
ــر خالقانه و تفكر  ــت كه مردم تفك ــه! جالب اس بل
ــه را در تضاد باهم مي پندارند. مي دانيد چرا؟ تا حدي  نقادان
ــان ها خالقيت را با آزادي مطلق و بدون  به اين دليل كه انس
ــاختار و سازمان بودن مرتبط مي دانند. ولي آن چه كه بايد  س
قبل از هر چيز آن را درك كنيم، اين است كه شما تا زماني 
ــما  ــويد. ش كه كاري را انجام نداده ايد، نمي توانيد خالق ش
ــيقي، آشپزي، تدريس،  مي توانيد در رياضيات، علوم، موس
ــيد. زيرا  ــي خالق باش ادارة يك خانواده يا حرفه و مهندس
ــت از فرايندي كه در آن شما ايده هايي  خالقيت عبارت اس
ــه ارزش دارند. جنبة مهمي از  ــو و بكر داريد؛ ايده هايي ك ن
خالقيت به اين بر مي گردد كه ما دنبال كشف راه هاي جديد 
ــه اي كه به آن  ــته به حرف ــيم و بس براي انجام كارهايي باش
ــتيم، آن كار ها را انجام دهيم. به طور مثال، اگر  مشغول هس
ــيد، در اين صورت نو گرايي شما  شما سر آشپز خالقي باش
ــوپ غذاهايي كه طبخ مي كنيد، قضاوت  در حوزه و چارچ
ــاري از خالقيت در حوزة  ــه كار بردن معي ــود. پس ب مي ش
ــيقي، در مورد شخصي كه مي خواهد غذايي خوشمزه  موس
درست كند، كامًال بي معني است. هر فرايند خالق مي تواند 
با جرقه اي ذهني از ايده اي نو يا حتي يك«شهود»آغاز شود. 
ــئله و  ــن مي تواند به هنگام كلنجار رفتن با يك مس هم چني
كشف ايده هاي جديدي در اين حوزه آغاز گردد. خالقيت 
فرايند است، نه رويدادي منفرد و اتفاقي. فرايندهاي خالق 
واقعي، عالوه بر اين كه از بينش خيال پردازانه و ايده هاي نو 

برخوردارند، شامل تفكر نقادانه نيز هستند.
بايد دانست كه خالقيت تنها به ذهن رسيدن ايده هاي نو 
ــت، چرا كه برخي ايده هاي نو مي تواند كامًال غيرعملي  نيس
و يا مسخره باشد. بنابراين، يكي از لوازم هر فرايند خالقي، 
ارزيابي است. همان طور كه وقتي شما روي مسئلة رياضي 
كار مي كنيد، دائماً در حال ارزيابي آن هستيد و با خود فكر 
ــت به نظر مي رسد؟» و يا وقتي در  مي كنيد كه «آيا اين درس
ــاخت قطعه اي با پيانو هستيد، قسمتي از ذهن شما  حال س
ــاخته هايتان است  ــنيدن و گوش دادن به س دائمًا در حال ش
ــا خود مي گوييد«آيا اين جواب مي دهد؟ آيا اين جواب  و ب

خوبي مي دهد؟»
ــن بدفهمي يا تصور غلطــي كه مردم در    بزرگ تري

مورد خالقيت دارند چيست؟
ــت منحصر به افرادي  ــه فكر مي كنند خالقي  اول اين ك
خاص است و اين كه افراد اندكي هستند كه واقعاً خالق اند؛ 
ــيار  ــاني داراي ظرفيت هاي خالقانة بس در حالي كه هر انس
ــت. بنابراين، هرگونه سياست گذاري خالقانه در  زيادي اس
ــود، نه تنها تعداد  ــامل ش ــر آموزش، بايد همة افراد را ش ام
ــت كه خالقيت را به امور و  كمي را. دومين بدفهمي آن اس
فعاليت هاي خاصي منحصر بدانيم. در واقع، مردم خالقيت 

ــاي هنري در نظر مي گيرند. البته  را فقط در مورد فعاليت ه
ــج مي كنم، ولي ترديد ندارم  ــن هنر را ارج مي نهم و تروي م
ــي را كه انجام مي دهيم، در  ــه خالقيت مي تواند هر فعاليت ك
ــه خالقيت، بايد  ــرد. بنابراين، آموزش هاي ما راجع ب برگي
ــك يا دو  ــد؛ نه اين كه به ي ــي باش ــامل تمام مواد درس ش
ــومين تصور غلط  ــود. س مورد خاص از دروس محدود ش
ــت كه تصور مي كنيم خالقيت آن  در مورد خالقيت آن اس
ــم و كمي ديوانه وار رفتار  ــت كه دور اتاق خود راه بروي اس
ــت منظم  ــت كه خالقيت فرايندي اس كنيم. حقيقت آن اس
ــت  ــاختار يافته كه نيازمند مهارت، دانش و كنترل اس و س
ــي  ــد به خيال پردازي ذهني و الهام بخش ــر چه بي تردي و اگ
ــت با همان  ــير و راهي اس ــم نياز دارد، ولي در واقع مس ه
ــم و ترتيِب آموزش هاي روزانه. اگر به برخي افرادي كه  نظ
ــترين دستاورد هاي خالقانه را در زندگي خود داشته اند  بيش
ــتر اين دستاوردهاي آن ها، يكي به  بنگريم، مي بينيم كه بيش

خاطر«بينش عميق»  و ديگري«پشتكار»  بوده است.

ــرا فكر مي كنيد خالقيت باالخص در اين زمان   چ
مهم است؟

چالش هايي كه امروز بشر با آن ها روبه روست،بي سابقه 
ــتند. اوالً، امروز بيش از هر زمان ديگري آدم روي كرة  هس
زمين زندگي مي كند:  جمعيت جهان در 30 سال گذشته دو 
برابر شده است. منابع طبيعي جهان با فشار فزاينده اي براي 
استخراج و مصرف مواجه اند. تكنولوژي با سرعتي بيش از 
ــيوة كار و تفكر و ارتباطات و  ــر زمان ديگر مي تازد و ش ه
ــرعت ما را متحول مي كند. اگر به فشاري كه در پي اين  س
ــي و اقتصادي و بهداشتي ما  تحوالت روي نهاد هاي سياس
وارد شده است نگاهي بيندازيد، به طور قطع هيچ لحظه اي 
ــد يافت كه بتوانيد آن را با وضع  ــول تاريخ نخواهي را در ط
ــود بگوييد:«بله، البته اين  ــه كنيد و آن گاه به خ فعلي مقايس
دوباره همان فرايند تكراري و روزمرة آن زمان است كه در 
حال تكرار شدن است.» عصر ما واقعاً عصر جديدي است 
ــل نيازمنديم تا  ــه ذره  ذرة خالقيت، نوآوري و تخيّ ــا ب و م

بتوانيم از پس مشكالت جديد فرا روي خود برآييم.
ــيار  ــا در زمانه اي قرار داريم بس ــر اين كه م ــة ديگ  نكت
ــال(2009) تازه به  ــي  كه امس ــل پيش بيني. كودكان غيرقاب
ــن بازنشستگي برسند، آن زمان  ــه مي روند، اگر به س مدرس
ــت كه اكنون  ــود. اين در حالي اس ــال 2070م خواهد ب س
ــال آينده چگونه خواهد  هيچ كس نمي داند جهان در پنج س
بود و يا حتي در يك سال آينده؛ چه برسد به 60 سال بعد.! 
بنابراين وظيفة نظام هاي آموزشي است كه به كودكان كمك 
ــه در آن زندگي مي كنند،  ــناختي از جهاني ك ــد تا به ش كنن
برسند. مي دانيد كه در نوجواني ما، يعني افراد هم سن و سال 
ــتم)، به ما گفته مي شد  ــل من(من متولد 1950 هس و هم نس
ــم و مدركي  ــگاه بروي ــخت كار كنيم، به دانش ــر س كه اگ
ــق مراد خواهد بود و  ــگاهي بگيريم، زندگي مان بر وف دانش
ــي فكر  ــت. اما امروزه ديگر كس اوضاع خوبي خواهيم داش
ــد. ولي باز هم ما داريم  ــت باش نمي كند چنين چيزي درس
ــابق اداره مي كنيم.  ــمان را به همان شيوه و سياق س مدارس
ــري از  ــياري از افراد مدركي دارند كه حتي كس امروزه بس

آن چه بايد قبل 
از هر چيز درك 
كنيم، اين است 
كه شما تا زماني 
كه كاري را 
انجام نداده ايد، 
نمي توانيد خالق 
شويد

عصر ما واقعًا عصر 
جديدي است 
و ما به ذره  ذرة 
خالقيت، نوآوري 
و تخّيل نيازمنديم 
تا بتوانيم از پس 
مشكالت جديد 
فرا روي خود 
برآييم

خالقيت تنها به 
ذهن رسيدن 
ايده هاي نو 
نيست، چرا كه 
برخي ايده هاي 
نو مي تواند كامًال 
غيرعملي و يا 
مسخره باشد
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ارزشي را كه اين مدارك روزگاري داشتند، ندارند(يك دهم 
ــد). بنابراين، خالقيت براي  ــابق خود را هم ندارن ارزش س
خود ما و براي اقتصاد ما يك ضرورت است. من با بسياري 
  fortuneــت ــركت هاي بزرگ اقتصادي كه در فهرس از ش
500(500 شركت آينده دار) قرار دارند، همكاري مي كنم، و 
ــت كه همة آن ها دائماً بر اين نكته تأكيد مي كنند  جالب اس
ــو آور كه متفاوت  ــتيم خالق و ن كه:  ما نيازمند افرادي هس
بينديشند. اگر به نرخ زوال شركت ها نگاهي كنيم، مي بينيم 
ــيار باالست. آمريكا امروزه با چالشي بسيار  كه اين نرخ بس
بزرگ(بيشتر از هميشه) روبه روست تا بتواند موقعيت خود 
را درميان قدرت هاي اقتصادي جهان حفظ كند. تمامي اين 
ــطح بااليي از نو آوري و خالقيت است.  مسائل، نيازمند س
ــفانه من فكر مي كنم كه ما  حاال با همة اين صحبت ها، متأس
ــاي آموزش و ترويج خالق بودن، در  در حال حاضر به ج
حال زدودن اين مقوله از فرايند تعليم كودكانمان هستيم؛ آن 

هم به طور نظام مند!

  آيا خالقيت با فرهنگ آزمون هاي استاندارد شده در 
تعارض است؟

 ما نه تنها در آمريكا، بلكه در بسياري از ممالك صنعتي 
ــدي در نظام هاي  ــك معضل ج ــه دار، با ي ــي و ريش قديم
ــي روبه رو هستيم. اگر شما نظامي آموزشي هم چون  آموزش
ــيد كه متوسط نرخ ترك  ــته باش ــي آمريكا داش نظام آموزش
ــتاني هاي آن 30 درصد است و اين نرخ در  تحصيل دبيرس
ــد و در ميان بومي هاي  ــت ها باالي50 درص ميان سياه پوس
ــت، ديگر  ــد اس ــت ها) حدود80 درص آمريكايي(سرخ پوس
ــردن بچه ها بيندازيد. با اين  ــد تمام تقصير را به گ نمي تواني
همه تلفات، قطعًا نظام آموزشي مشكل دارد كه نمي تواند در 
روش هاي آموزشي خود دانش آموزاني را كه در صندلي هاي 
خود نشسته اند، برانگيزاند و آن ها را به جست و جو و كشف 
وادارد و حس عالقه مندي در آن ها ايجاد كند. اين موضوع، 
ــئله اي فراگير در اين«فرهنگ آزمودني هاي استاندارد» و  مس

كامًال بي ثمر است. 
ــي مي كنيم،  ــاي زمان خودمان نگاه ــي به آموزش ه وقت
ــي دروس خاص كه با برخي  ــاهده مي كنيم كه در برخ مش
ــتيم، زماني كه فرصت انجام كارهايي  معلم هاي خاص داش
ــي داد، گويي در آن  ــا انرژي و نيرو م ــم كه به م را مي يافتي
ــما چيزهايي را  ــاره مي گرفتيم و وقتي ش ــي دوب درس جان
ــف كنيد كه در آن ها خوب عمل مي كنيد، آن گاه تالش  كش
ــويد و بهتر عمل  ــد كرد تا در همة زمينه ها موفق ش خواهي
كنيد. چون آن گاه است كه اعتماد به نفس شما باال رفته است 

و نگاهي(ديدگاهي) متفاوت به دست آورده ايد.
امروزه بسيار اتفاق مي افتد كه افراد را به طور سيستماتيك  
از استعدادهاي خودشان دور مي اندازيم و به تبع آن، آن ها از 
ــوند. اين يك واقعيت بنيادين  كل فرايند آموزش جدا مي ش
در مورد بشر است كه انسان زماني مي تواند عملكرد بهتري 
ــد كه در تماس با چيزهايي باشد كه براي وي  ــته باش داش
ــت انگيزاننده و  ــن فعالي ــد. اي ــده و الهام آفرين ان برانگيزانن
ــتيك است، براي بعضي  روحيه بخش، براي برخي ژيمناس
ــئله را از آن جا  ــيقي و براي برخي رياضيات. اين مس موس

ــان بسيار غني و گسترده و  مي دانيم كه فرهنگ و تمدن انس
ــت، ولي نظام آموزشي ما روز به روز يكنواخت تر  متنوع اس
ــل كننده تر مي شود. از اين جهت، براي من تعجب آور  و كس
ــت كه بچه هاي زيادي از اين سيستم خارج مي شوند؛  نيس
ــتم مي مانند،  ــه در اين سيس ــياري از آن هايي ك ــي بس حت
ــتند  نمي توانند با آن ارتباط برقرار كنند. تنها تعداد كمي هس
ــتم آموزشي منتفع مي شوند. ولي اين تعداد  كه از اين سيس
ــيار زياد آن را  ــت كه توجيه به هدر رفتن بس آن قدر كم اس

نمي كند.

 مطلقًا! بيشتر فكرهاي نو و بكر حاصل همكاري و 
تعامل و نتيجة تحريك ايده هاي ديگران است.

ــي در خأل زندگي نمي كند. حتي آن هايي كه تنها   كس
ــاعر گوشه نشين يا مخترعي كه  زندگي مي كنند(مثًال يك ش
ــه اش زندگي مي كند)، از فرهنگي كه متعلق به  در گاراژ خان
ــتند، اثر مي پذيرند و از فكر ديگران و دستاورد هاي  آن هس
ــد. در فضاي عمل و در دنياي واقعي  ديگران تغذيه مي كنن
ــياري،  ــياري از فرايندهاي خالق، تا حد بس ــت كه بس اس
ــرد. بزرگ ترين  ــد ب ــود خواهن ــل س ــكاري و تعام از هم
ــر تقريباً هميشه و هميشه از خالل  دستاورد هاي علمي بش
ــخت عده اي حاصل شده است كه  همكاري تنگاتنگ و س
منافع مشترك دارند، ولي ارزش هاي فكر كردنشان متفاوت 

است. 
ــدن از تنوع و  ــن، همكاري با يكديگر و منتفع ش بنابراي
ــت كه بايد  گوناگوني، يكي از بزرگ ترين مهارت هايي اس
ــوزش دهيم؛ تا اين كه تك نوايي را ترويج  ترويج كنيم و آم

كنيم.
ــتيم و  ــكل بزرگي رو به رو هس ــال حاضر ما با مش در ح
ــيطرة اين فرهنگ  ــا تحت س ــي م ــه: نظام آموزش آن اين ك
ــت آزمون ها و بخش هاي استاندارد شده قرار گرفته  نادرس
كه با ديدگاهي خاص به مقولة هوش و استعداد مي نگرد و 
برنامه هاي درسي محدود و سيستم آموزشي تنگ نظرانه اي 

دارد.
ــد؛ يكي از بزرگ ترين  توماس اديســون را در نظر بگيري
مخترعان تاريخ آمريكا. او بيش از 1100 اختراع خود را در 
ادارة ثبت اختراعات آمريكا به ثبت رساند. ولي در حقيقت 
بزرگ ترين استعداد اديسون درانگيزاندن ديگر آدم ها بود. او 
ــت كه در زمينه هاي كاري مختلف  گروه ها و تيم هايي داش
ــا موضوعات و  ــا او كار مي كردند. آن ه ــته ب و به هم پيوس
ــراي خود تعريف  ــده اي را ب ــوژه هاي معين و تعريف ش س
ــخص، و حصول  مي كردند. آن گاه تا زمان اتمام آن كار مش
نتيجه، به صورت گروهي و تعاملي با يكديگر كار مي كردند. 
ــكاري، تنوع و گوناگوني  ــكي ندارم كه هم بنابراين، من ش
ــتفاده از دستاوردهايي كه ديگران  افكار و تبادل ايده ها و اس
داشته اند، از اصول و قلب فرايند خالقانه است. آموزشي كه 

بر مبناي فردي استوار باشد، به نتيجه اي نمي رسد. 
   

  آيا مي توان خالقيت را تعليم داد؟
ــد كه نمي توانند؛  ــي مردم اين طور فكر مي كنن   بله، ول
ــت را نفهميده اند. ــوم و معناي خالقي ــرا خود آن ها مفه زي

آمريكا امروزه 
با چالشي بسيار 
بزرگ(بيشتر از 

هميشه) روبه روست 
تا بتواند موقعيت 
خود را درميان 

قدرت هاي 
اقتصادي جهان 

حفظ كند

من فكر مي كنم كه 
ما در حال حاضر 
به جاي آموزش 

و ترويج خالق 
بودن، در حال 

زدودن اين مقوله 
از فرايند تعليم 

كودكانمان هستيم

اين يك واقعيت 
بنيادين در مورد 

بشر است كه انسان 
زماني مي تواند 
عملكرد بهتري 

داشته باشد كه در 
تماس با چيزهايي 

باشد كه براي 
وي برانگيزاننده و 

الهام آفرين اند
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آن ها مي گويند خب، من خيلي خالق نيستم، پس نمي توانم 
ــع دو راه براي آموزش  ــن كار را انجام دهم. ولي در واق اي
ــا مي توانيم مهارت هاي  ــت وجود دارد؛ اول اين كه م خالقي
عمومي و همگاني خالقيت را آموزش دهيم؛ همان گونه كه 
ــتن و جدول ضرب را ياد مي دهيم. برخي از  خواندن، نوش
ــي مي توانند راه را براي اين افراد باز  اين مهارت هاي اساس
ــكالت درگير شوند و آن ها را بررسي  كنند تا بتوانند با مش
ــر واگرا»، خالقيت را از  ــد. براي مثال، مهارت هاي«تفك كنن
طريق استفاده از تشابهات، تمثيل ها، استعاره ها و صور ذهني 

ترويج مي كنند.
ــران يكي از قبايل سرخ پوست آمريكا  چندي پيش با س
كار مي كردم. آن ها از من خواستند در مورد چگونگي ترويج 
خالقيت در ميان قبيله شان صحبت كنم. حدود يك ساعت 
ــم آن ها انتظار  ــتيم. حدس مي زن ــك ميز بزرگ نشس دور ي
داشتند من يك مجموعه نمودار و جدول نمايش و تكنيك  
ــيم  ــم. ولي من، آن ها را به گروه هايي تقس ــان ده را نشانش
ــكالتي را كه به عنوان  ــان مجموعه اي از مش كردم و برايش
يك جامعه با آن درگير هستند، توضيح دادم. به محض آن كه 
شما افراد را به تفكر ذهني و تصويري وادار مي كنيد، اتفاق 
متفاوتي مي افتد. تقسيم كردن آن ها به گروه هايي كه معموالً 
ــر يك ميز نيستند،  با هم تعامل ندارند و اين كه همه با هم س
ــن، مي توانيد  ــرح مي كند. بنابراي ــاز و كار جديدي را مط س
ــان باز  مهارت هاي خاص را به آن ها آموزش دهيد تا فكرش

شود و تنوع افكار در يك اتاق را ارزشمند بدانند. 
عالوه بر آموزش دادن مهارت هايي كه ذكر شد، موضوعي 
ــردي». مردم غالباً بهترين كار  وجود دارد به نام«خالقيت ف
ــطة  ــطح فردي زماني انجام داده اند كه به واس خود را در س
ــاص و يا مواد و  ــاص و يا فرايند خ ــاط با محيطي خ ارتب
ملزومات اولية خاصي، به هيجان واداشته شده اند. محتواي 
كتاب جديد من به نام عناصر، دربارة چگونگي يافتن حس 
ــت. در آن كتاب، من با افراد   عالقه مندي در وجود افراد اس
ــكار، ژيمناست، موسيقي دان،  زيادي صحبت كرده ام؛ ورزش
ــمند و حتي زن فوق العاده اي كه بيلياردباز بود. همه و  دانش
ــان  هر كدام از اين افراد چيزي را يافته بودند كه با وجودش
ــردي در وجود خود  ــود و در آن زمينه، توانايي ف ــوا ب هم  ن
مي يافتند. اگر شما حس عالقه مندي و توانايي هاي فردي را 
در مورد همان مقولة يكسان به كار بنديد، قطعًا از نقطه نظر 

خالقيت در جايگاه ديگري قرار خواهيد گرفت. 
اريك كالپتون كه امروزه نوازنده اي مشهور است، تقريبًا 
ــار گرفت. ولي  ــن گيتارش را در اختي ــان با من، اولي هم زم
ــت و  ــن بود كه اريك عالوه بر ممارس ــاوت من با او اي تف
تمرين، عالقه مندي و حس دل بستگي زايد الوصفي براي اين 

كار داشت؛ چيزي كه من فاقد آن بودم.
ــما نمي توانيد افراد را براساس ميزان  ــت كه ش بايد دانس
ــان مورد ارزيابي قرار دهيد. زيرا اول بايد  خالقيت ذهني ش
ــيد. اگر در  ــام دهيد تا بتوانيد در آن خالق باش كاري را انج
ــما را به يافتن  ــتيد و تدريس آن، ش يك كالس رياضي هس
ــر دربارة راه هاي  ــويق كند، و به تفك راه حل هاي جديد تش
ــت كه مي توانيد  متفاوت و جديد وادارد، در آن صورت اس
ــي را در چارچوپ  ــري ذهن ــت و تصويرگ ــطح خالقي س

رياضيات قضاوت كنيد. همان طور كه مي توانستيد در زمينة 
موسيقي يا ادبيات اين كار را انجام دهيد.

ــه آموزش دادن»  ــوزش خالقيت» و «خالقان من بين «آم
تفاوت قائل مي شوم. خالقانه آموزش دادن به اين معني است 
ــان بهره بگيرند تا  كه معلمان از مهارت هاي خالقانة خودش
بتوانند محتوا و ايده هاي درسي را جذاب تر ارائه كنند. برخي 
ــيم، از خالق ترين  ــي كه ما مي شناس ــن معلمان از برزگ تري
ــتند، زيرا آن ها راهي مي يابند تا بتوانند آن چه را  معلمان هس

تدريس مي كنند، به عالقه هاي دانش آموزان مرتبط كنند.
هم چنين شما مي توانيد در مورد آموزش خالقيت صحبت 
كنيد(تدريس خالقيت). كه در آن تعليم و آموزش به گونه اي 
ــود كه ديگران را به تفكر خالق وادارد. بچه ها  طراحي مي ش
ــويق كند. جواب ها را به  را به آزمودن و تجربة نوآوري تش
ــان بگذارد كه بتوانند  ــا ندهد، بلكه ابزاري در اختيارش آن ه
ــائل  ــه كمك آن جواب را حدس بزنند و يا به راه ها و مس ب

جديدتري وارد شوند.
ــرة خالقيت بدهيم يا نه،  ــه آيا مي توانيم به افراد نم اين ك
ــلماً بها دادن به دانش آموزان به  ــؤال بزرگ تري است. مس س
ــطة نوآورتر بودن آن ها و يا تشويق خالقيت و اين نكته  واس
ــبت به  ــه دانش آموز بتواند مؤثر تر بودن راه هاي جديد نس ك
راهكارها و ايده هاي قديمي تر را بازگو كند، بخش مهمي از 
نظام آموزش خالقيت است. ولي در نهايت شما هر چيزي را 
نمي توانيد با نمره و عدد بيان كنيد. و اصوالً من فكر نمي كنم 
ــي از مسئله است. فرايند  كه بايد چنين كاري كرد. اين بخش
آموزش تستي و بخش هاي استانداردشده، ما را به اين تفكر 
ــته است كه باور كنيم، اگر نتوانيم چيزي را نمره دهيم  واداش
ــاس عدد رتبه بندي كنيم، پس اصًال اهميتي ندارد(آن  و براس
ــر رويكرد خالقانه اي،  ــت). و البته در ه چيز بي اهميت اس
ــمارش و  ــي از چيزهايي كه به آن ها مي نگريم، اگر ش برخ
ــد، كار بسيار مشكلي  عدد گذاري روي آن ها غير ممكن نباش
ــا و ناديده  ــاي بي اهميت بودن آن ه ــت. ولي اين به معن اس
ــتن آن ها نيست. وقتي مي شنوم افراد مي گويند:«خب،  انگاش
البته من فكر مي كنم كه خالقيت را نمي توان ارزش يابي كرد، 
ــه، مي توانيم. فقط بايد صبر كنيم، تأمل  كنيم و كمي در مورد آن بينديشيم.»   با خودم مي گويم، ن
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استعداد اديسون 
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استوار باشد، 
به نتيجه اي 
نمي رسد.
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ابايزيد نفس خود را فربه ديد. گفت:
از چه فربهي؟

گفت: از چيزي كه نتواني آن را دوا كردن! و آن آن است كه 
خلق مي  آيند تو را سجود مي كنند، و تو خود را مستِحق آن 

سجود مي بيني!
*                                 

شهاب[سهروردي]را علمش بر عقلش غالب بود. عقل مي بايد 
كه بر علم غالب باشد. دماغ كه محل عقل است، ضعيف گشته 

بود.
اين شهاب مي خواست كه اين درم و دينار برگيرد كه سبب 

فتنه هاست، و بريدن دست ها و سر ها....!
*                                  

اول با فقيهان نمي نشستم. با درويشان مي نشستم. مي گفتم:
ـ اين ها از درويشي بيگانه اند!

چون دانســتم كه درويشي چيست و ايشان كجايند، اكنون 
رغبت مجالست فقيهان بيش دارم از اين درويشان. زيرا فقيهان، 

باري، رنج برده اند. اين ها مي الفند كه درويشم!
آخر درويشي كو؟

*                               
از قاضي شمس الدين، بدان جدا شدم كه مرا نمي آموخت!

*                               

من عادت به نبشتن نداشته ام. 
هرگز!

 چون نمي نويسم، در من ماند؛ 
و هر لحظه مرا روي دگر مي دهد!

*                                   
از بركات موالنا[جالل الدين] است،

هر كه از من كلمه اي مي شنود!
*                                   

بسيار بزرگان را
در اندرون دوست مي دارم

اّال ظاهر نكنم؛ كه يكي دو ظاهر كردم... حق آن... ندانستند... 
و نشناختند.

به موالنا بود كه ظاهر كردم، افزون شد، و كم نشد.
        *                                  

جماعتي شاگردان داشتم
 از روي مهر و نصيحت، ايشان را جفا مي گفتم.

مي گفتند:
ــنام ها نمي داد. مگر  ـ آن وقت كه كودك بوديم، از اين دش

سودايي شده است؟
ـ مِهرها را مي شكستم.

*                               

به کوشش: کربی محمودی

﹁︣﹨﹠﹌، ادب، آ﹝﹢زش
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هر كه دوست دارم
جفا پيش آرم

اگر آن را قبول كرد، من... از آِن او باشم!
*                              

هر قصه را مغزي هست
 قصه را جهت آن مغز آورده اند؛ نه از بهر دفع مالمت!

به صورِت حكايت... آورده اند
تا آن«غرض» در آن بنمايند!
*                             

در حديث اســت كه دوازده گونه جانورند كه اول آدمي 
ــل، گرگ، موش،  بوده اند[مانند ميمون، خوك، ســگ، في
سوسمار، خرچنگ، الك پشت، روباه، خرس و خار پشت]. 
به سبب گناه، هر يكي مسخ شده اند و آن گناه را مي گويد 

كه چه بود.
ــتر از همين طايفه،[معني  ــان بزرگ، بزرگ، بيش اما مردم
حديث را به]ظاهر گرفته اند، الغير. دريغ كه همين«ظاهر»[را] 

فهم مي كنند!
*                             
ـ تو را مقام استماع است!

                          سخن مي گويي؟
*                            

سخن پيش سخندان گفتن

بي ادبي است!
مگر به طريق عرضه كردن!

چنان كه نقد[سكة زر يا سيم] را پيش طرف برند[كه]:
ـ آن چه قلب[تقلبي] است، جدا كن!

*                            
گفت: نماز كردند؟

گفت: آري!
گفت: آه!

گفت: نماز همه عمرم به تو دهم، آن«آه» را به من ده!
*                             

به ُخردكي بايد.... خود[تربيت]گرفتن
تا زودتر، در كار آيد.

كه شاخ تر، راست شود، بي آتش
چون به آتش خشك شد، بعد از آن دشوار گردد!

*                              
حكمت بر سه گونه است:

ـ حكمت گفتار: عالمان راست.
ـ حكمت كردار: عابدان راست.
ـ حكمت ديدار: عارفان راست. 

نقل از: مقاالت شمس تبريزى 
به كوشش محمد على موحد
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ــا اين حد معلمان را  ــدم موفقيت دانش آموزان، ت چرا ع
ــت، معلم  ــج مي دهد؟ هنگامي كه دانش آموزي ناموفق اس رن
ــاس مي كند عملكرد خودش ناموفق بوده است. پس از  احس
ــت سال ها دريافته ام، يكي از مشكالت همكاران من اين  گذش
ــت كه وقتي تدريس آن ها كارايي ندارد، احساس مي كنند  اس
ناكارامد هستند. من همواره به آن ها يادآوري مي كنم كه مشكل 
را ناديده نگيرند، بلكه كمك كردن به اين دانش آموزان به منظور 

موفق شدن را به عنوان وظيفه براي خود تعريف كنند.
موفقيت هميشه به معناي گذراندن يك دوره يا حتي يادگيري 
مطالب درسي نيست و گاهي بدان معناست كه دانش آموزان بايد 
درس هاي ديگري را دربارة خودشان و نحوة برخورد با كالس 
و دنياي اطراف بياموزند. ممكن است بعضي اوقات نتايج كار 
معلمان، در اين گونه موارد، بي اهميت يا حتي منفي تلقي شود. 
ــت كه تالش براي كمك به دانش آموزان، وظيفه اي  بايد دانس
ــي ويژگي هاي  ــت. توجه به تمام ــغل معلمي اس خطير در ش
ــت يابي به  ــوز و تالش در اين جهت كه او روش دس دانش آم
اهداف خود را بياموزد و از اين مهم تر بتواند نسبت به انتخاب 
ــت. به  ــغل اس ــمت عمدة اين ش اهداف ديگر اقدام كند، قس
ــتي عدم موفقيت يعني چه؟ در يك تعريف ساده مي توان  راس
گفت: هنگامي كه دانش آموزي كالس درس را ترك مي كند، در 
حالي كه چيزي بيش از زمان ورود به آن نياموخته است، او را 
ناموفق مي ناميم. دانش آموزان ناموفق چندين گونه اند و همگي 

نيازمند كمك معلمان خود هستند.
در ادامه، برنامه اي دوازده مرحله اي براي كمك به دانش آموزان 

به منظور دست يابي به موفقيت پيشنهاد مي شود:

1. دانش آموزان ناموفق را به سرعت تشخيص دهيد و براى 
آن ها چاره انديشي كنيد: اين كار با تعيين سطح و سنجش ميزان 
توانايي هاي دانش آموزان در اولين هفتة كالس از طريق اجراي 

آزمون، ارائة تكاليف كالسي و مصاحبه امكان پذير است.

ــا حقايقي دربارة  ــه طور خصوصي ب ــوز را ب 2. دانش آم
خودش، كمبود مطالعه، يا نداشتن تكليف و ملزم كردن او 
به رعايت وقت كالس مواجه كنيد: بسياري از دانش آموزان 
تمايل دارند وانمود كنند هيچ مشكلي  ندارند. آن ها به معلم خود 
مي گويند:«آقا نگران نباشيد، مشكلي وجود ندارد.» اما در اين گونه 
موارد، الزم است شما با صراحت مشكالت را به آن ها گوشزد 
ــاي تو  كنيد:« مثًال بگوييد، حتي يك جملة صحيح هم در انش
ــعي كنيد قضاوت صحيح داشته  وجود ندارد.» در عين حال، س
باشيد. چون بعضي از دانش آموزان بيش از سايرين به اين نكته، 

يعني قضاوت صحيح، حساسيت دارند.

3. دانش آموز را به بيان مشــكل خود واداريد تا خودش 
به داليل عدم موفقيت آگاه شود و براي يافتن راه حل اقدام 
ــكل خود را كوچك جلوه  كند: به دانش آموز اجازه ندهيد مش
ــودش، به واكاوي علت عدم موفقيت  دهد، بلكه با حضور خ
او بپردازيد.«بازشناسِي خود» كليد هر گونه كمك به دانش آموز 
ــت. دانش آموز بايد اول مشكل خود را بشناسد و بپذيرد تا  اس

براي رفع آن تصميم جدي بگيرد.

︩ آ﹝﹢زان ︀ دا﹡  ︋
﹅﹁﹢﹞︀﹡ 
﹤﹡﹢﹍

 ر﹁︐︀ر﹋﹠﹫﹛؟
نویسنده: مارتی داولی
ترجمه: سكینه ربیعی*

﹝﹆︀﹐ت
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4.به صحبت هاي دانش آموزان گوش دهيد و در پاسخ گويي 
به آن ها نيز صداقت و صراحت داشته باشيد: به صحبت هاي 
دانش آموزان ناموفق احترام بگذاريد، به آن ها دلگرمي بدهيد و به 
رفتار هايشان توجه كنيد. مثًال صحبت هايشان را بشنويد. توجه 
ــد كه دانش آموز هنگام مطالعه، كتاب را در چه فاصله اي از  كني
خود نگه مي دارد، يا با او دربارة زماني كه صرف مطالعه مي كند، 
صحبت كنيد. به طور كلي، در صحبت با دانش آموز ناموفق، مانند 
يك كاوشگر برخورد كنيد. ممكن است شما تنها عالئم مشكل 

را ببينيد، ولي نتوانيد منشأ آن را بيابيد.

5. به دانش آموز ناموفق كمك كنيد تا براي خود برنامه اي 
با اهداف واقع گرايانه تنظيم كند: به او كمك كنيد تالش خود 
ــر بگيرد و براي رسيدن به اهداف خود،  را به طور منطقي از س
گام هاي قوي تري بردارد. موفق شدن او را با نمرة قبولي كه به 
او مي دهيد، تضمين نكنيد؛ بلكه« امكان و فرصت پيشرفت» در 

اختيارش قرار دهيد.

6. اطمينان حاصــل كنيد كه دانش آموز ناموفق، برنامه اي 
ــه اي از اهداف و  ــوان مجموع ــرده، به عن ــه تنظيم ك را ك
مسئوليت هاي خود پذيرفته است:   به او اجازه بدهيد برنامه هاي 
خود را هر طور مي خواهد، كتبي يا شفاهي، بيان كند. شما بايد 
در مسير حركت با او همراه  و هم راستا باشيد و مطمئن شويد 

كه افكار خودش را در برنامه گنجانده است.

7. برنامه را به طور روزانه يا در وقت هاي معين پي گيري 
ــرفت او عالقه مند  ــان دهيد كه به پيش كنيد: به دانش آموز نش
هستيد. براي مثال، او را در مقابل ديگران به خاطر موفقيت هاي 
روزانه اش با جمالتي مانند:«دستور زبان تو در اين آزمون خيلي 

ــت» يا«اين باالترين نمره اي است كه در اين ترم  ــده اس بهتر ش
گرفته اي»، تشويق كنيد. اين گونه حمايت ها را ضمن پيشرفت 

تدريجي دانش آموز، كمتر كنيد.

8  .  هدف هايي را كه دانش آموز بايد به آن ها دست يابد، به 
او يادآوري كنيد: رفتار شما بايد مثبت و از روي اطمينان، اما 
ــد. اگر دانش آموزي به رفتار بدي شهرت  قاطعانه و جدي باش
دارد، باعث گسترش آن شهرت بد نشويد. در مقابل دانش آموزان 
كالس، تفسير منفي از رفتار  او ارائه ندهيد؛ بلكه از او بخواهيد 
ــودش به طور خصوصي صحبت كنيد.  ــما بيايد و با خ نزد ش
ــد. از آن جا كه ترك  ــت به كمك احتياج داشته باش ممكن اس
ــواري است، مراقب باشيد به عادت هاي  عادت اصوالً كار دش

منفي گذشته اش برنگردد.

9. براي دانش آموز منبع اطالعات باشيد:  آموزش ها و مطالب 
آموزشي اضافة متناسب با سطح دانش آموز را در اختيار او قرار 
دهيد. مي توانيد فهرستي از منابع را در پرونده هايي قرار دهيد تا 
دست رسي به آن ها برايتان آسان تر باشد. معلمان ديگر هم منابع 
ارزشمندي براي يادگيري هستند. دربارة ساير كالس ها يا منابع 
ــت رس نيز اطالعاتي كسب كنيد و در اختيار او  موجودِ در دس

قرار دهيد.

10. در روش خــود تنوع به وجــود آوريد تا عالقه مندي 
ــيوه هاي متفاوت يادگيري و  دانش آموزان را حفظ كنيد و ش
هوشــمندي را با يكديگر تطبيق دهيد: به دانش آموز ناموفق 
ــدن او با  ــازگار ش ــيدن بدهيد، اما به منظور س فرصت درخش
ــخت كوش» است، سطح  دانش آموز ديگري كه از نظر شما«س
معيارهاي خود را پايين نياوريد؛ چرا كه تمامي افراد كالس بايد 

از اين اقدام شما بهره مند شوند.

11. به پيشرفت دانش آموز خود، حتي هنگامي كه نتواسته 
اســت در آزمون يا كالسي موفق شود، اقرار كنيد: مطمئن 
ــما به اندازة كافي براي دانش آموزي كه در آزمون  شويد كه ش
نمرة پايين آورده يا عملكرد كالسي مطلوبي نداشته است، وقت 
ــروع كالس مي توانيد  صرف كرده ايد. مثًال يك دقيقه قبل از ش
به او بگوييد،«افعال مجهول هنوز هم براي تو دشوار است، اما 
مي دانم كه روي آن ها كاركرده اي. بيا دوباره سعي كنيم.» يك بار 
ــرفت خود را بر زبان  ديگر به دانش آموز اجازه بدهيد كه پيش
بياورد. مثًال بگوييد:«  فكر نمي كني حاال نسبت به هفتة گذشته 
روخواني ات بهتر شده باشد؟» و او جواب مي دهد:«بله. من حاال 
كلمات بيشتري مي دانم و بهتر مي خوانم.» به دانش آموز، فقط به 
خاطر سخت كوشي اش، نمرة قبولي ندهيد. اين كار فقط او را به 

سطحي دشوار تر و دست نيافتني تر مي  رساند.

12. چشم انداز حرفه اي خود را حفظ كنيد: اگر اين برنامه 
ــه دهيد، آن چه را كه بايد، انجام داده ايد. در اين صورت،  را ادام

دانش آموز خود مسئول موفقيت يا عدم موفقيتش خواهد بود.

* دبير زبان انگليسي دورة راهنمايي استان فارس
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كليد واژه ها:معلمان، نظام آموزشي، آموزش در مالزي، 
فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، اقتصاد دانش محور.

ــي  ــور مالزي، آموزش در زمرة الويت هاي اساس در كش
ــي دوره هاي  ــزي، تمام ــي مال ــت. نظام آموزش دولت اس
ــي از پيش دبستاني تا آموزش عالي را تحت پوشش  آموزش
ــات دولتي و مؤسسات خصوصي در  قرار مي دهد. مؤسس
نظام آموزشي نقشي فعال دارند. آموزش هاي دورة ابتدايي 
ــاله  ــت و همه س ــش دولتي رايگان اس ــطه در بخ و متوس
ــور، به اهداف آموزشي  مبالغ كالني از بودجة ملي اين كش

ص مي يابد. اختصا
نرخ افراد باسواد در كشور مالزي بالغ بر 93 درصد است 

كه يكي از باالترين ارقام باسواد دنيا به شمار مي آيد.

اتحاد ملي در كشور چند مليتي
ــوري چند مليتي است و در كنار اقوام مااليي  مالزي كش
ــور، مهاجراني از چين، هند، اندونزي و ساير  و بوميان كش

نگاهي به نقش معلمان
 در نظام آموزشي مالزي

﹋﹙﹫︡داران
︺﹥ء ﹋︪﹢ر ﹢︨︑

﹝﹆︀﹐ت

محمد دشتی
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نقاط جهان، تركيب جمعيتي اين كشور را تشكيل داده اند.
به دليل چند قوميتي و چند فرهنگي بودن مالزي، اتحاد 
ــت هاي فرهنگي و  ــي، جزو اهداف اصلي تدوين سياس مل

اجتماعي اين كشور محسوب مي شود.
ــان،  ــكل گيري ايدئولوژي ملل، و به زبان خودش ــا ش  ب
(روكون نگارا) در سال 1969، پايه هاي اتحاد ملي استحكام 
ــت. از آن زمان تاكنون، سمت و سوي سياست هاي  يافته اس
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور مالزي تحت 
ــنگ بناي  ــوژي قرار گرفته و به عنوان س ــر اين ايدئول تأثي

مهمي در جهت پيشرفت مالزي مطرح شده است.
ــار  ــال 1988 و انتش ــفة آموزش ملي» در س طرح«فلس
ــعة ملي» در سال 1991، تحوالت  بيانية طرح«تحول و توس

بيشتري را در حوزة آموزش سبب شده است.
ــر تكامل همه  ــور، ب ــوزش در اين كش ــفة ملي آم فلس
ــتمر افراد استوار است؛ به گونه اي كه به تربيت  جانبه و مس
ــخ به  ــد كه بر پاية اعتقاد راس ــهرونداني مبادرت مي كن ش
ــاظ فكري، روحي، عاطفي و بدني، متعادل  خداوند، از لح

و سازگار باشند.
ــري روند  ــتاي پي گي ــرورش در راس وزارت آموزش و پ
شكوفايي آموزشي، فلسفة ملي آموزش را براي خود بسيار 
ــك معنا، مبناي طرح  ــا مي داند. به ي حائز اهميت و راه گش
توسعة ملي، توسعه  و تحول حوزة آموزش در جهت تبديل 

كشور مالزي به كشوري صنعتي تا سال 2020 است.

 معلمان و ارتقاي صالحيت هاي حرفه اي
در نظام آموزشي مالزي، به جايگاه و ارتقاي سطح سواد، 
دانش و توانايي هاي معلمان توجه ويژه اي شده است و آنان 
ــي  ــعة آموزش نيز متقابًال با بهره گيري از اين زمينه، در توس
كشور شان، كه به توسعة اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اين 

كشور انجاميده است، نقشي مهم داشته اند.
ــاس اطالعات منتشر شده توسط سيستم اطالعاتي  براس
مديريت آموزش وزارت آموزش مالزي، بيش از 80 درصد 
ــور در زمرة معلمان دوره ديده قرار دارند.  معلمان اين كش
ــي مالزي، تمامي معلمان بايد براي ورود به  در نظام آموزش

مدارس«مجوز تدريس» دريافت كنند.
ــراهاي تربيت معلم» كه داراي  فارغ التحصيالن «دانش س
ــت آموزش  ــم عالي اند، از صالحي ــا ديپل ــدرك ديپلم ي م
ــطه،  ــم متوس ــي و ه ــم ابتداي ــدارس، ه ــس در م و تدري
ــا مدرك  ــگاهي ب ــالن دانش ــا فارغ التحصي برخوردارند؛ام
ــه خدمت و آموزش  ــد دبيري، منحصراً ب ــي ارش كارشناس
ــطه گمارده مي شوند. در مدارس  در مدارس تكميلي متوس
ابتدايي نيز دو گروه معلمان و آموزگاران دوره نديده و دوره 
ــتغال دارند. معلمان دوره نديده، مجوز  ديده به تدريس اش
تدريس دارند، ولي هيچ دورة كار آموزي را طي نكرده اند. 
در مقابل، معلماني كه دوره هاي كار آموزي را طي كرده اند، 

به عنوان«معلمان آموزش ديده» معرفي مي شوند.
ــز  «مراك را  ــي،  ابتداي ــدارس  م ــان  معلم ــة  گواهي نام
ــئوليت و نظارت وزارت  ــان»، كه تحت مس آموزش معلم
ــن زمينه، به  ــادر مي كنند. در همي ــد ص آموزش و پرورش ان
ــان، دوره هايي برگزار  ــوان حرفه اي معلم منظور ارتقاي ت

ــاس مدارك حاصل، آن ها را طبقه بندي  ــود كه براس مي ش
كرده ايم:

ــطح ابتدايي): پس از گذراندن    ـ ديپلم معلمي(ويژة س
دوره اي سه ساله، به فارغ التحصيالن اعطا مي شود.

ــطوح ابتدايي و  ـ گواهي نامة  فوق ديپلم  معلمي(ويژة س
ــي): دارندگان ديپلم معلمي، پس از گذراندن دورة  راهنماي

آموزشي يكساله، فوق ديپلم معلمي دريافت مي كنند.
ــطوح راهنمايي):  ـ ديپلم كارشناســي معلمي(ويژة س
ــوق ديپلم  ــل، يعني دارندگان ف ــالن دورة قب فارغ التحصي
ــاله، ديپلم  ــي يكس ــي، پس از گذراندن دورة آموزش معلم

كارشناسي معلمي را دريافت مي كنند.
ـ آموزش ضمن خدمت

ــته از معلماني كه اكنون مشغول به كارند و  براي آن دس
ــازي اطالعات و مهارت هاي خود هستند  خواهان بهينه س

نيز دوره هايي به اين شرح برگزار مي شود.
ــوردار از  ــژة معلمان غيربرخ ــم تخصصي( وي ـ      ديپل
ــي و  ــاي ابتداي ــان دوره ه ــگاهي  ـ   معلم ــالت دانش تحصي
راهنمايي): اين مدرك، پس از گذراندن دوره هاي آموزشي 

يكساله به آنان اعطا مي شود.
ــان ابتدايي و  ــم پيشــرفتة تخصصي(ويژة معلم ـ  ديپل
راهنمايي): دارندگان ديپلم تخصصي، پس از گذراندن دورة 

آموزشي 14 هفته اي، ديپلم پيشرفتة تخصصي مي گيرند.
ــي پيش از خدمت و يا ضمن خدمت،  دوره هاي آموزش
عالوه بر ارتقاي صالحيت هاي حرفه اي معلمي، به نيازهاي 
ــان يعني دانش آموزان نيز توجه  روز معلمان و مخاطبان آن
ــي اين دوره ها  ــرفصل هاي آموزش تام و تمام دارد. ارائة س
ــي حرفه اي،  با عناوين ارتباطات، زبان مااليي، زبان انگليس
فناوري اطالعات، علوم اسالمي، مهارت هاي فكري خالق 
ــت، حاكي از اين دقت و  ــر و آموزش محيط زيس و انتقادگ
ــرعت و  ــه در برآوردن نياز هاي جاري در فرايند پرس توج

فزايندة تحول در حوزة دانش و اطالعات آموزشي است.
ــوزش معلمان در  ــت كه بخش آم ــه بايد توجه داش البت
وزارت آموزش مالزي، با ترسيم سياست ها و خط مشي هاي 
ــتم  ــوزش معلمان، به طور مدام به ارزيابي و تعيين سيس آم
گزينش و انتخاب داوطلبان حرفة معلمان نيز مي پردازد و با 
تعيين و شناسايي حوزه هاي تخصصي و سطوح مهارت ها 
ــد سطح  ــي مورد نياز معلمان، مي كوش و نوع مطالب درس
ــان را افزايش دهد. در  ــغلي آن ــه اي صالحيت هاي ش حرف
همين راستا، هر معلمي پس از گذراندن دوره اي پنج ساله، 
ــي،  ــنايي با تكنيك هاي جديد و مؤثر آموزش بايد براي آش

معلومات و دانش هاي خود را به روز كند.

مردان مالزيايى در لباس محلى خود

درمالزى به فناورى 
اطالعات بسيار اهميت 
مى دهند 
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  مالزي قطب آموزش عالي شرق آسيا
ــئوليت دوره هاي  ــه وزارت آموزش مالزي مس ــا ك از آن ج
ــت با ارتقاي  ــته اس ــوزش عالي را نيز برعهده دارد، توانس آم
ــور، به قطب آموزش عالي، به ويژه  كيفيت آموزش در اين كش
ــور هاي همساية عضو اتحادية ملل جنوب شرقي  در ميان كش
ــود. به گونه اي كه در حال حاضر،  ــيا(ASEAN) تبديل ش آس
ــور هاي اندونزي، برونئي، تانزانيا، تايلند،  ــجوياني از كش دانش
جمهوري خلق چين، آفريقاي جنوبي، كنيا، امارات متحدة عربي، 
عمان، عربستان سعودي، ايران، لبنان، جمهوري اسلوواكي، كانادا 
و برخي ديگر از كشور ها، كشور مالزي را براي ادامة تحصيالت 
عالي برگزيده اند. يكي از شاخص هاي مهم اين وضعيّت، وجود 
معلمان و استادان كارآزمودة حرفه اي، باسواد و با مسئوليت در 

نظام آموزشي كشور مالزي است.
بخش خصوصي نيز در اين كشور به طور كامًال اميد بخشي، 
با ايجاد مؤسسات گوناگون آموزشي به موفقيت هاي چشم گيري 
در حوزة آموزش دست يافته است. مهم ترين نهاد مرجع بخش 
خصوصي، حوزة آموزشي،«هيئت ارزيابي ملي»  است كه هدف 
اصلي آن، ارائة رشته ها و دوره هاي آموزشي توسط مؤسسات 
ــب و مطابق با  آموزش عالي بخش خصوصي با كيفيت مناس

استاندارد هاي بين المللي است.

  معلمان محور توسعه در اقتصاد دانش محور
ــرفت هاي چشم گير كشور  ــاس شواهد موجود، پيش بر اس
ــزي در حوزة دانش، اطالعات، اقتصاد و بازرگانِي مبتني بر  مال
ــعة اين كشور آسيايي است. موضوع  دانش، يكي از رموز توس
مهم در اين ميان، نقش معلمان در توسعه و ترويج دانش مؤثر 
براي پيشرفت و تكامل در بين دانش آموزان است. تالش آنان 
ــور، تالش در جهت  ــعه و ترويج اقتصاد دانش مح براي توس
ــيده است و به فراهم سازي  بهبود بهره وري ملي را بهبود بخش
فرصت هايي به منظور سرمايه گذاري در صنايع موجود و خلق 

صنايع جديد منتهي شده است.
معلمان با بهره گيري از آموزش هاي حرفه اي و ارتقاي سطح 
صالحيت هاي دانشي خود، موفق شده اند دانش آموزاني را تربيت 
كنند كه با فرا گرفتن دانش و مهارت هاي عملي، در دست يابي 

كشورشان به رشد اقتصادي سريع و با ثبات مؤثر باشند.
ــور مالزي در همسايگي كشور هاي چين، اندونزي و  كش
ــت  ــه با ارائة محصوالت انبوه خود، قصد در دس تايلند  ـ ك
ــرق آسيا را دارند ـ توانسته است  گرفتن بازار منطقه اي در ش
ــر بگذارد و تربيت يافتگان  ــت س رقابتي موفقيت آميز را پش
ــاز مالزي،  ــان آينده س ــي جوان ــي آن، يعن ــتم آموزش سيس
توانسته اند با فراگرفتن و عمل به آموزه هاي حاصل از تالش 
ــان خود، صنايعي با تكنولوژي باالتر و مبتني بر دانش  معلم
راه بيندازند، از رقباي محلي خود جلو بيفتند و به قابليت هاي 
اقتصادي كشور هايي مانند:  كره جنوبي، تايوان و ژاپن نزديك 

شوند.

      نيروي انساني ماهر، كليد توسعة پايدار
ــاد دانش محور مالزي،  به منظور درك موقعيت فعلي اقتص
ــور را كه از اواسط  بايد زير بنا هاي اقتصاد دانش محور آن كش
ــي بزرگان و  دهة 1990 با نقش آفريني جوانان، مسئوليت شناس

انديشمندان اين كشور، دل سوزي و احساس مسئوليت مديران 
ــي و تالش هاي هدفمند معلمان در گسترة حوزه هاي  آموزش

آموزشي ايجاد شده است، مورد توجه قرار داد.
ــال حاضر، فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي، زير بنا و  در ح
ستون فقرات اقتصاد دانش محور اين كشور محسوب مي شوند. 
گفتني است كه ايجاد چنين زير ساخت هايي در مالزي، با اقدام 
ــاخت شاهراه  به برنامه هاي فناوري اطالعاتNITA»1»  و س
چند رسانه ايMSC»2» آغاز شد. هدف اصلي«NITA»، تنظيم 
راهكار هايي به منظور ارتقا، بهره گيري و توسعة IT در مالزي 
است كه موتور محرك اقتصاد مبتني بر دانش مالزي محسوب 
مي شود؛ دانشي كه پايگاه و خاستگاه آن مراكز آموزشي است و 

َعَلم داران توسعة آن معلمان هستند.
سياست كشور مالزي در اقتصاد دانش محور، بر تقويت عناصر 
ــاني ماهر، از طريق  اصلي، از جمله پرورش پايه اي نيروي انس
بازبيني جامع سيستم آموزشي و تعليم و تربيت، با تأكيد بر جذب 
مغز هاي متفكر كشور قرار دارد كه كليد به اجرا در آمدن آن ، در 
ــت معلمان است و رهبران سكان دار هدايت اين كشور، با  دس
فهم دقيق اين موضوع و درك و ارتقاي جايگان و شأن معلمان، 

تاكنون در پيشبرد اين سياست و هدف موفق بوده اند.

آشنايي با كشور مالزي
مالزي يكي از ثروتمندترين كشور هاي آسيايي است كه به 
ــي و رشد سريع اقتصادي اشتهار دارد. پايتخت آن  ثبات سياس
ــهر كواالالمپور، به عنوان يكي از پايتخت هاي مدرن جهان،  ش
ــاوري اطالعات  ــاهراه جهاني فن ــير ش نقطه اي كليدي در مس

چند رسانه اي به شمار مي رود.
اين كشور روي مدار هفت درجه، در شمال خط استوا، قرار 
ــط درياي چين جنوبي از اياالت  دارد. بخش غربي مالزي توس
صباح و ساراواك جدا شده است. هم چنين، از شمال با تايلند، 
ــنگاپور و از جنوب شرقي با اندونزي و برونئي  از جنوب با س
هم مرز است. مساحت اين كشور 329758 كيلومتر مربع است و 
25 ميليون نفر جمعيت دارد. بيش از 54 درصد جمعيت مالزي 

مسلمان هستند.
هم اكنون بيش از 40 هزار دانشجوي خارجي از 150 كشور 
جهان در مالزي به تحصيل مشغول اند و ساالنه حدود 15 ميليون 
گردشگر خارجي وارد مالزي مي شوند. از نظر اقتصادي، صنعت 
ــكيل مي دهد و توريسم  بزرگ ترين بخش اقتصاد مالزي را تش
و مواد  اوليه مانند نفت، روغن نخل، الستيك طبيعي و چوب، 

سهم مهمي در اقتصاد اين كشور دارند.
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ــاعر و  ــران صالحي1، ش ــده ياد عم زن
طنزپرداز معروف، كارمند صدا و سيما بود 

ــازمان  و در بخش هاي گوناگون اين س
ــال هايي  خدمت كرده بود. وي در س
از عمر كارمندي خود، در هفته نامة 
ــريات وابسته به  ــروش، از نش س
صداو سيما، كار مطبوعاتي مي كرد 
و عالوه بر ويراستاري، مسئوليت 
صفحه هاي شعر سروش را هم 

عهده دار بود.
ــع گروهي  روزي در جم
ــان و  ــل ادب، فرهنگي از اه
روزنامه نگاران، از كارمحور2 
يا زمان محور3 بودن فعاليت 
شاغالن كارهاي فرهنگي، 
از جمله معلمان در كالس 
ــگاران در  درس و روزنامه ن
سخن  مطبوعاتي  كارهاي 
ــد. او خاطره اي  به ميان آم
تعريف كرد كه بسيار جالب 

بود.
ــي  عمــــــران صـالح
مي گفت:«مدير عامل سروش، 

ــه اي بود كه  مهندس فرهيخت
ــگ و هنر قبولش  ــي فرهن اهال

داشتند و انصافاً بعد ها هم منشأ 
ــوب در  ــياري از خدمات خ بس

ــروش و صداو سيما شد. وي در  س
بدو ورودش به سروش، بخش نامه كرد 

كه همه بايد كارت بزنند. بديهي بود كه 
بروبچه هاي تحريريه هم كه كار فرهنگي 

مي كردند و زمان محور بودن درمورد كارشان 
معني نداشت، از اين قاعده مستثنا نبودند. بايد 

ــد، كارت ورود مي زديم و تا آخر  مثل يك كارمن
وقت اداري در اداره مي مانديم تا ساعت خاتمة كار فرا 

رسد و كارت خروج بزنيم و پي كارمان برويم.
ــب بي خوابي به سرم زد. بلند شدم، قدري قدم   يك ش

زدم و سرحال آمدم. آن قدر سرحال كه زمزمة مصراع هاي اول 
شعر جديد را شروع كردم. خواستم بنويسم، ولي شيطنت و طنازي 

ــراغم آمد. به منزل مدير عامل  به س
سروش زنگ زدم. ساعت 2 نيمه شب بود. 
خودم را معرفي كردم. اول نشناخت و فكر كرد 
مزاحمم. ولي بعد شناخت و از اين كه آن وقت شب 
تماس گرفته ام، تعجب كرد. گفتم: آقاي مهندس، لطفاً به 
نگهباني سروش زنگ بزنيد در را باز كنند تا من بروم و كارت 
بزنم. گفت:االن.گفتم: آخه االن در حال سرودن شعري هستم كه 
قصد دارم آن را در سروش چاپ كنم. چون طبق مقررات، ما بايد 

حتماً در فاصلة زدن كارت ورود و خروج، آثارمان را توليد كنيم، 
زنگ  ــتم حضرت عالي  خواس

ــاز كنند تا من  ــد كه در را ب بزني
بروم، كارت بزنم و شعري را كه به 
ذهنم آمده است، تا فراموش نكرده ام، 
روي كاغذ بياورم...و بعد عذر خواهي و 

خداحافظي و باقي قضايا!
ــدس اطالعيه اي  ــردا، از طرف مهن  ف
ــران تحريريه بر  ــد كه اگر مدي صادر ش
آمد و رفت همكاران تحريريه و ميزان مطلب 
ــد انجام دهند و نيز كيفيت  و كاري كه باي
ــته ها نظارت كنند، ديگر به زدن كارت  نوش

حضور و غياب نيازي نيست.
يكي از حاضران در جمع كه معلمي قديمي 
ــود، به زنده ياد عمران صالحي گفت:«كاش  ب
ــد و به مدير مدرسة ما  يك نفر هم پيدا مي ش
زنگ مي زد تا به او بگويد بر آمد و رفت معلمان 
خود نظارت كنيد، ولي آن ها را به خاطر يكي 
دو دقيقه تأخير به دفتر نكشيد. معلمي، كاري 
كيفي و فرهنگي است و معلم وظيفه شناس 
ــال تحصيلي، با  ــت در پايان س مجبور اس
ــود را به اتمام  بهترين كيفيت تدريس خ

برساند.»  

زيرنويس
1. عمران صالحي سال1325در تهران به دنيا 
آمد و در 11مهرماه 1385به دليل عارضة قلبي 

درگذشت. او از شاعران نوپرداز معاصر بود. آثار فراواني به زبان هاي فارسي 
ــاعر و نويسنده اي  ــت. اگرچه او در مقام ش و تركي از وي به يادگار مانده اس

طنزپرداز شناخته شده است، ولي آثار جدي و اشعار حماسي وي نيز به حد كافي 
معروف اند. از كتاب هاي چاپ شدة او كه تعدادشان به بيش از40 عنوان مي رسد، 

مي توان در فارسي به گريه در آب، قطاري در مه، ايستگاه بين راه، روياهاي 
مرد نيلوفري، آي نسيم سحري و در تركي به مجموعه اشعار پنجره دن  
داش گلير وآينا كيمي اشاره كرد. كليات اشعار تركي عمران صالحي، به زودي 

با تصحيح و حاشيه نويسي مرتضي مجدفر منتشر مي شود.

2.Work Base                  
3. Time Base

︣﹝﹠︡ و ︀︻︐﹩!زدن ﹋︀رِت ﹨﹠ ︨
مرتضی مجدفر

 ️ ︀دد︫ا
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نشست «هم انديشى مجالت رشد و برنامة درسى ملى»، 
دوشنبه سوم خرداد ماه89 در خانة معلم منطقة يك آموزش 

و پرورش شهر تهران برگزار شد.
ــد ناصرى،  ــور آقايان محم ــت كه با حض در اين نشس
مديركل دفتر انتشارات كمك آموزشى، حجت االسالم على 
ــردبيران مجالت  ــى ملى، س ذوعلم، مديرطرح برنامة درس
رشد و تعدادى از كارشناسان و همكاران طرح برنامة درسى 
ملى برگزار شد، حجت االسالم ذوعلم، طى سخنانى، ضمن 
تشريح ابعاد متفاوت برنامة درسى ملى، گفت: «برنامة درسى 
ــى نظام آموزشى و تربيتى است و  ملى به مثابه قانون اساس

ارتباط وسيعى با اهداف و انتظارات نظام آموزش  و پرورش 
ــأن مجالت رشد از  ــاس، ما مى خواهيم ش دارد. برهمين اس
ــود و به متن  ــيه بودن متحول ش ــى و در حاش كمك آموزش
ــالت بايد به عنوان نوعى  ــى و تربيتى تغيير يابد. مج آموزش

محيط يادگيرى مكتوب قلمداد شوند.
ــى ملى، محيط يادگيرى را  وى افزود: «ما در برنامة درس
به معناى رايج آن، يعنى كالس و مدرسه، تعريف نكرده ايم، 
ــند، محيط يادگيرى را محيط متكثرى  بلكه براساس اين س
ــجم و هم افزا ديده  ــم كه بايد در يك مجموعة منس مى داني
شود؛ پس محيط يادگيرى، اساساً يك فضاى مكانى محض 

شأن مجالت رشد 
بايد از كمك 

آموزشى و حاشيه 
بودن، به  متن 

آموزشى  و  تربيت 
تغيير يابد. مجالت 

بايد به عنوان نوعى 
محيط يادگيرى 

مكتوب قلمداد شوند

﹩﹚﹞ ﹩ ︀﹝﹥ء د︨ر ﹡︣ و︋ 

︤ارش ﹎

نرصالله دادار
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نيست.»
ــن نكته كه  ــا بيان اي ــى ملى ب ــة درس ــرح برنام مديرط
ــى ملى  ــد در برنامة درس جايگاهى كه ما براى مجالت رش
ــت،  ــه نيس مدنظر داريم، با جايگاه فعلى آن ها قابل مقايس
ــى ملى از مجالت رشد  گفت: «اولين چيزى كه برنامة درس
ــى ملى»  ــم انداز برنامة درس ــه مى كند، تأكيد بر چش مطالب

است.
ــه كار رفته اند، كامًال  ــم انداز ب كليدواژه هايى كه در چش
قابليت آن را دارند كه مصاديق و راه كارهايشان يك بةك در 
ــوند. برنامه هاى درسى و تربيتى ما،  مجالت رشد تبيين ش
كه مجالت رشد هم  حلقه اى از منابع اين برنامه ها هستند، 
بايد: 1.منسجم؛ 2.متعادل؛ 3.كارامد؛ 4.نشاط آفرين؛ 5.پويا؛ 
ــند. اين شش واژه، براى مجالت رشد  6.انعطاف پذير باش

پيام روشنى دارند.»
ــخنان خود را چنين ادامه داد:  ــالم ذوعلم س حجت االس
ــت،  ــيار مهم و اثرگذار اس ــن مطلبى كه براى ما بس «دومي
ــت. در اين  اهداف و الگوى هدف گذارى در اين برنامه اس
ــى،  ــاى ظريف و دقيقى دربارة انسان شناس بخش، بحث ه
ــى، ارزش شناسى و... وجود دارد و مى خواهد  هستى شناس
ــا جهان بينى بدهد. همه  ــده يا دانش آموز بينش ي به خوانن
مى دانند كه مهم ترين عنصر مبنايى و اثرگذار در تعادل بين 
مربى و متربى، جهان بينى و نگرش هاست. تمام عناصر تعليم 
و تربيت در فضاى نگرشى و فكرى تنفس مى كنند. اگر آن 
فضا، فضاى زاللى نباشد، همة ناپاكى ها و نارسايى ها منتقل 
خواهند شد. در آسيب شناسى نظام تعليم و تربيت رايج و 
ــمى جارى، مهم ترين آسيب، نوع نگاه و نگرشى است  رس
ــبت به معلم، متعلم، جهان هستى، علم،  كه در اين نطام نس
ــه دنبال چه خروجى هايى  ــالق و دين وجود دارد. ما ب اخ
ــى فكور، عاقل و  ــتيم؟ ما به دنبال تربيت دانش آموزان هس
ــى خروجى ما، تفكر،  ــه ورز هستيم. كليدواژة اساس انديش
ــت. مجالت رشد بايد مخاطبان  ــه ورزى اس تعقل و انديش
ــان را به اين كليدواژه ها نزديك كنند. كمك كنند تا  خودش
ــه ورزى  مخاطب به تفكر، خالقيت، توليد، تعقل و انديش
ــل آينده مسئول هستيم.  ــد. ما براى پرورش ايمان نس برس
ــئول نيستيم كه يك  رشته محفوظات در اختيار  ما فقط مس
دانش آموزان قرار دهيم تا بتوانند در كنكور قبول شوند. ما 
بايد به دانش آموزان يك سلسله مهارت هايى را بياموزيم كه 
ــان را سروسامان دهند و حتى به آن  با آن ها زندگى خودش

نفس مطمئنه و خودباورى عميق دست پيدا كنند.»

حوزه هاى يادگيرى
سومين نكته، حوزه هاى يادگيرى است. براساس برنامة 
ــى ملى، حوزه هاى يادگيرى شامل حوزه هاى تفكر و  درس
ــالمى، زبان و ادبيات فارسى،  حكمت، قرآن و معارف اس
ــالمت و تربيت بدنى،  ــاورى، س ــر، كار و فن فرهنگ، هن
ــانى، مطالعات اجتماعى، رياضيات، علوم تجربى،  علوم انس

زبان هاى خارجى و آداب و مهارت هاى زندگى است.

تلقى از متربى
چهارمين مسئله، تلقى از متربى است. متربى همان است 

كه در حال حاضر به آن دانش آموز مى گوييم. متربى كسى 
ــى و ابعاد،  ــت علمى، اخالقى، ايمان ــت كه تحت تربي اس

جهت ها و ساخت هاى گوناگون تربيتى است.
ــطة معلمان كه مخاطب  ــن تلقى از متربى، بايد به واس اي
ــد هستند، و هم چنين، به واسطة نشريات رشد  مجالت رش
ــان دهد. متربى  ــوان و جوان خود را نش ــوز، نوج دانش آم
ــال دارد، نه منفعل.  ــد ياددهى ـ يادگيرى نقش فع در فراين
ــا، نگرش ها و  ــا، مهارت ه ــودش دانش ه ــوز خ دانش آم

انگيزه هايش را تعيين مى كند.

مدرسة زندگى
ــة زندگى، در حقيقت  ــه و بحث مدرس تلقى از مدرس
شعار برنامة درسى ملى از همان چهارسال قبل است كه در 
جريان توليد قرار گرفت. برنامة درسى ملى گامى به سوى 

مدرسة زندگى است.
يكى از مطالبات جدى از مجالت رشد، تقويت، تعميق 
ــى است كه نسبت به مدرسة زندگى بايد در  و تثبيت نگرش
ــة  ــوزش  و پرورش به وجود بيايد. ارتباط مدرس برنامة آم
ــط و آيين نامه ها، ارتباط درجه اول  زندگى با قواعد، ضواب
نيست كه بگوييم تا وقتى قواعد عوض نشده و قوانين تغيير 

نكرده است، مدرسة زندگى نمى تواند تحقق پيدا كند.
اگر در همين وضعيت فعلى و كنونى، آن نگاه و نگرشى 
كه دربارة مدرسة زندگى وجود دارد، تبيين شود و مديران 
و معلمان مدارس ما نسبت به اين مسئله توجيه و همراه و 
هم دل شوند، حتمًا  اليه هاى زيادى از آن قابل تحقق است. 
ــى از مدارس دولتى يا غيردولتى  همان طور كه امروز برخ
ــة زندگى را در نظام  ــاخص هايى از مدرس ــته اند ش توانس

مدرسه تحقق بخشند.

بسته هاى آموزشى باز
ــى باز» است كه در برنامة  ــتة آموزش نكتة بعد، ايدة «بس
ــى ملى مطرح شده و بسيارمهم است. براساس اصول  درس

براساس سند برنامة 
درسى ملى، محيط 
يادگيرى به فضاى 
كالس محدود 
نمى شود. محيط 
يادگيرى، محيط 
متكثرى است كه 
بايد در يك مجموعة 
منسجم و هم افزا ديده 
شود

شخصيت  
بارز ، مقاوم ، نستوه ،  
مؤمن ، مطمئن ، صميمي ، 
مردمي و هوشيار امام 
خميني(ره) ،  جاذبة 
خاصي براي الگو شدن 
داشت. حتي از مرتبة 
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

حجت االسالم ذوعلم
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ــناختى و  ــفى، به خصوص  در مباحث انسان ش و مبانى فلس
ــى كه به دانش آموز مى دهيم،  معرفت شناختى، بستة آموزش
ــتة آموزشى باز باشد، نه بسته؛ يعنى دانش آموز  بايد يك بس
ــازى بستة آموزشى نقش  خودش هم در تكميل و كارامدس

داشته باشد.

كاهش تمركز
ــى در  ــش تمركز يكى از روى كردهاى اساس  بحث كاه
ــى ملى است كه با مبانى كاهش تمركز در ساير  برنامة درس
ــى كامًال متفاوت است. فضاى نگرشى كه  نظام هاى آموزش
ــد تا معلم، دانش آموز و  ــد بر تعليم  و تربيت حاكم باش باي
ــواده با انگيزه و با نيت تكاملى و تعالى جويانه به تعليم  خان
و تربيت بپردازند، اقتضا مى كند كه به  سمت كاهش تمركز 
ــز ارتباط محكمى با مبانى  ــم. در اين جا، كاهش تمرك بروي

ما پيدا مى كند.

ساعات رسمى كالسى و غيركالسى
ــى و  ــمى غيركالس ــاعات رس آخرين نكتة بحث ما، س
ساعات رسمى كالسى است كه در اختيار استان ها، مناطق 

و مدارس قرار دارد.
در برنامة درسى ملى ، ساعات درسى و تربيتى، ساعات 
و زمان، هم رسمى و هم غيررسمى است. زمان رسمى آن 
ــت كه براى آن برنامه ريزى مى كنيم. اما زمان غيررسمى  اس
ــت كه در اختيار دانش آموز قرار دارد. در اين جا،  زمانى اس
اين مطلب مورد تأكيد است كه مدرسه و برنامه هاى درسى 
ــرى و برايند  ــد تا حدامكان جهت گي ــى بايد بتوانن و تربيت
ــز، در جهت اهداف  ــمى آموزش را ني تربيتى زمان غيررس
ــى ملى است، سوق  ــى و تربيتى كه در برنامة درس آموزش
ــه  ــازى زمانى كه دانش آموز در مدرس دهند؛ يعنى هم سوس

نيست، با زمانى كه در مدرسه حضور دارد.

ــده است:  ــمى هم دوگونه تعريف ش ــاعات رس البته س
ــى. در حال حاضر،  ــى و غيركالس ــمى كالس ــاعات رس س
ــمى ما فقط ساعات رسمى كالسى است. ولى  ساعات رس
برنامة درسى ملى ساعات رسمى غيركالسى را هم تعريف 
ــت.  ــى و تربيتى قرار داده اس كرده و آن را جزو برنامة درس
بخشى از اين ساعات، در اختيار مدرسه و در اختيار استان 
ــد مى توانند  ــرار دارد. به طور قطع مجالت رش ــه ق و منطق
براساس اين ساعات رسمى غيركالسى، برنامه ريزى كالن 
ــته باشند و بخش عمده اى از آن را هدايت كنند. كتاب،  داش
ــوز، معلم و  ــدام براى دانش آم ــى دى و...، هر ك ــه، س مجل

خانواده يك رسانه هستند.
ــجام محتوايى و  ــر، اين ها پراكنده اند. انس در حال حاض
ــة اكمالى متقابل باهم  ــد باهم ندارند و در يك رابط هدفمن
ــرار نمى گيرند. بنابراين، در يك نگاه كالن در افق اجراى  ق
ــازى،  ــت. اما در افق هم سوس كامل، اقتضاى بحث اين اس
ــة كنونى كه ما در آن قرار داريم، وزارت آموزش  در مرحل
ــى  ــش  و برنامه ريزى آموزش ــازمان پژوه ــرورش و س  و پ
تصميم گرفته اند كه به جاى اجراى برنامه هاى درسى ملى، 
ــًال ما به عنوان  ــازى را دنبال كنند. فع ــك مرحلة همسوس ي
كارگزارانى كه در سازمان پژوهش خدمت مى كنيم، قاعدتًا 
ــت   وآن  را نوعى  ــازى حرك ــراه با افق همسوس بايد هم

همسوسازى حداكثرى تلقى كنيم.
در همسوسازى موردنظر ما، اولين مورد، تغيير و تكميل 
عناوين مجالت و مخاطبان است. ما در حال حاضر بعضى 
ــد  ــاى يادگيرى را داريم كه به ازاى آن مجلة رش از حوزه ه
ــريك  ــى ملى، خانواده، ركن و ش ــم. در برنامة درس نداري
ــت. در حال حاضر،  ــى تعليم  و تربيت تلقى شده اس اساس
ــر مى كند،  غير از مجلة پيوند كه انجمن اوليا و مربيان منتش
ــانه هاى مكتوب ديگري نداريم. آيا ما به رشد خانواده  رس

نياز نداريم؛ آن هم با همان انعطاف پذيرى و عدم تمركز؟
ــبت به تربيت دينى، اخالقى و عقالنى بايد  خانواده ها نس
چه  نقشى را ايفا كنند. در مورد دانش آموزان هم ما مخاطبان 
ــى كرده ايم. ولى برخى از اقداماتى كه  خود را دوره اى تلق
ــود، اقتضا مى كند ما پايه هاى تحصيلى متفاوت  انجام مى ش
راـ   در رسانه اى كه در اختيار شماست ـ در جايگاه مستقلى 
ببينيم. در افق همسوسازى، بحث اصالح و ارتقاى رويكرد 
ــت. ما بحث تلفيق را بايد به  حد موردتوجه قرار  مطرح اس
ــت و بايد روى آن  ــيار پرمضمون اس دهيم. نگاه تلفيق بس
تأمل كرد. بحث چرخش در رويكردها از اين مقوله است. 
ــتقلى را مى طلبد. مختصر  تلقى از علم كه خودش بحث مس
ــه: امروز تلقى ما از مفهوم علم يا دانش، همان تلقى از  اين ك
علم به معناى science يا دانش  تجربى است. آن هم دانش  
ــتى كه در غرب توليد  تجربى مبتنى بر مبانى نظرى اومانيس

شده است.
ــت  كه شما بايد  يك مطالبه از آموزش  و پرورش اين اس
ــبت به علم، ديدگاهى را به دانش آموزان منتقل كنيد كه  نس
ــفى خودمان باشد. اين تلقى،  برخاسته از ديدگاه هاى فلس
ــيارمهم است و بحث بسيار مفصل و  يكى از تلقى هاى بس
ــتقلى را مى طلبد، ولى چرخشى اساسى است كه ما در  مس

افق همسوسازى بايد به آن بپردازيم.

برنامه هاى درسى 
و تربيتى ما كه 

مجالت  رشد هم 
حلقه اى از منابع 

اين برنامه ها هستند، 
بايد منسجم، 

متعادل، كارامد، 
نشاط آفرين، پويا و 
انعطاف پذير باشند

ما به دنبال چه 
خروجى هايى از 

آموزش  و پرورش 
هستيم؟ كليدواژة 
اساسى خروجى 
ما، تفكر، تعقل و 

انديشه ورزى است

ما فقط مسئول 
نيستيم يك مجموعه 
محفوظات در اختيار 

دانش آموزان قرار 
دهيم تا بتوانند 

در كنكور قبول 
شوند، ما بايد به 
دانش آموزان 

مهارت هايى بياموزيم 
كه با آن ها زندگى 
عادى خودشان را 

سروسامان دهند
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كليد واژه ها: مدير، ويژگى ها، كاركردها، شايستگى

مقدمه
ــرفت،  ــاى در حال تغيير و پيش ــن دني ــروزه، در اي    ام
مدارس به تغيير و دگرگونى نياز دارند. اين تغيير بايد ابتدا 
ــاى روش ها و برنامه هاى  ــود و به ج در مديريت ايجاد ش

گذشته، نظريه ها و روش هاى نوين جاى گزين شوند. 
ــنا  ــران مدارس با انواع كاركردها آش ــت مدي    بهتر اس
ــالوه بر آن،  ــرى آن ها را بدانند. ع ــند و راه به كار گي باش
تشخيص دهندة خوبى باشند و كاركنان خود و ويژگى هاى 
ــند. در اين مقاله سعى  ــخصيتى و اخالقى آنان را بشناس ش
ــت كاركردهاي روشن و راهبردهاى مناسب مدير  شده اس

شايسته بيان شود. 

مديريت و شايستگي 
ــف متعددى از مديريت  ــاى علم مديريت، تعاري    علم

ن كرده اند: بيا
از جمله:

ــات و تنظيم آن ها در  ــت يعنى گردآورى اطالع • مديري
جهت انجام كارهاى سازمان.1

ــانى و  ــت از هماهنگى منابع انس ــت عبارت اس • مديري
مادى،در جهت دست يافتن به هدف هاى سازمان.2

• مديريت يعنى به وجود آوردن يا تأمين محيطى مناسب 
براى افراد سازمانى در جهت هدف هاى سازمان.3

ــفورد» (2003) قدرت،  ــتگى نيز در«فرهنگ آكس شايس
توانايى و ظرفيت انجام وظيفه تعريف شده است. هم چنين، 
شايستگى را تركيبى از مهارت ها، دانش و نگرش هاى مورد 
ــر بخش تعريف  ــك نقش به گونه اى اث ــاز براى انجام ي ني

مى كنند.
شايستگى عموماً به عنوان مجموعة رفتارها يا فعاليت هاى 
مرتبط با انواع دانش، مهارت ها و انگيزه هايي معرفى مى شود 
ــى براى عملكرد  ــارى، فنى و انگيزش ــه پيش نيازهاى رفت ك

موفقيت آميز در يك نقش يا شغل مشخص است.

كاركرد هاى مديريت و وظايف مديران مدارس
ــهيل و پيشبرد امر  ــه، تس    هدف اصلى مديريت مدرس
ــه اين هدف،  ــيدن ب ــت. براى رس آموزش و يادگيرى اس

مديران بايد وظايف زير را انجام دهند:
1. برنامه ريزى: عبارت است از تعيين اهداف و تدارك 
فعاليت ها، امكانات و وسايل براى تحقق اهداف. لذا داشتن 
ــاالنه از وظايف مهم  طرح و برنامة كار هفتگى، ماهانه و س

مدير موفق و شايستة آموزشى است.
2. سازمان دهى و هماهنگى: فرايند سازمان دهى، يعنى 
ــيم و تكليف آن  نظم و ترتيب دادن به كار و فعاليت و تقس
به افراد، به منظور انجام كار و تحقق هدف هاى معين. مدير 
ــازمان دهى و هماهنگى هاى  ــته بدين منظور بايد س شايس

الزم را بين افراد و واحد هاى مدرسه به وجود آورد.
ــت، فرايند اثر  ــت و رهبرى: رهبرى در مديري 3. هداي
ــراى يارى و  ــازمان ب ــذارى و نفوذ در رفتار اعضاى س گ
ــت. با توجه به اين  ــان اس هدايت آن ها در ايفاى وظايفش
ــته در مدرسه بايد قبل از هر چيز يك  تعريف، مدير شايس
ــى با برقرارى  ــد. چرا كه رهبر آموزش ــى باش رهبر آموزش
ــل با كاركنان، انگيزة كار و فعاليت را در آن ها  ارتباط متقاب
ــمكش هاى آن ها را  ــكالت و كش ــه وجود مى آورد و مش ب

حل مى كند. 
ــارت و كنترل: نظارت و كنترل به معنى بازديد و  4. نظ
مراقبت از طرز پيشرفت اجراى عمليات در مقايسه با وضع 
ــح عمليات به منظور جلوگيرى  ــوب، و تغيير و تصحي مطل
ــازمان آموزشى است[عباس  از انحراف از تحقق اهداف س

زاده، 1376].
مدير شايسته ابتدا مالك ها و روش هاى سنجش عملكرد 
ــدو آن گاه به نظارت بر عملكردها و اندازه  را تعيين مى كن
ــه  گيرى آن ها مى پردازد. در ادامه نيز نتايج حاصل را مقايس

و در پايان براى تصحيح عملكرد ها اقدام مى كند.
ــى ترين وظيفة  ــرى: تصميم گيرى، اصل 5. تصميم گي
ــته كاركنان خود را براى مشاركت  مدير است. مدير شايس
ــن، فهميدن  ــويق مى كند. هم چني ــم گيرى ها تش در تصمي

      
﹤︐︧︀

 ︫︣︡ ﹞ 
پروين انديش*

شهید سید علی 
خلیفه سلطانی

ـ  1324)   61)
دبير و مدرس رياضى، انقالبى 

تالشگر، اهل قلم. اصفهان
شهید خلیفه سلطانی دارای مدرك 
از  و  ریاضــی  كارشناسی ارشــد 
چهره های خدمت گزار در سال های 
انقالب بود. او در آموزش و پرورش 
اصفهــان كارهــای مؤثــری انجام 
داد. از جمله: بنیان گذاری شــورای 
هماهنگــی مراكــز تربیــت معلم 
اصفهــان، دایر كردِن چهــار مركز 
جامعۀ  نمایندگــی  معلــم،  تربیت 
معلمان اصفهان در جریان پیروزی 
انقالب و ریاســت آموزش وپرورش 
گلپایــگان. وی اهل قلــم بود. یك 
كتاب درســی ریاضی برای آموزش 
معلمــان و كتاب معارف اســالمی 
برای مراكــز تربیت معلــم تألیف 
كرد. خلیفه سلطانی در سال ۱۳۶۱ 
در جبهه هــای حق علیــه باطل به 

شهادت رسید.

﹝﹆︀﹐ت 
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ــدارس امرى  ــراى مديران موفق م ــد تصميم گيرى ب فراين
ــه مانند همة سازمان هاى رسمى  ــت، زيرا مدرس حياتى اس

ديگر، اساسًا ساختارى براي تصميم گيرى است.
6. ارزش يابى: مديران مدارس مى توانند بازده آموزشى 
ــور  بايد با ارزش يابى  ــند. بدين منظ مدارس را بهبود بخش
مستمر از تدريس و فعاليت هاى آموزشى مدرسه، ميزان اثر 
بخشى و كارايى معلمان و ميزان تحقق هدف هاى آموزشى 
ــاس،براى تجديد نظر در  ــر اين اس ــخص كند. و  ب را مش

برنامة آموزشى مدرسه اقدام كند.

ويژگى هاى مدير شايسته با توجه به كاركرد ها
 در اين جا، به برخى از ويژگى هاى مدير به طور موردى 
ــود:- عالقه مندى به پيشرفت سازمان ؛-  شرح اشاره مى ش
مقدم دانستن اهداف سازمان بر اهداف شخصى؛- پى گيرى 
و تالش براى رفع تنگناها، محدوديت ها و ...؛- تهية برنامة 
ــازمان و  ــنايى با محيط درون س راهبردى بلند مدت؛- آش
محيط پيرامون سازمان؛- استفاده از راه حل هاى اساسى به 
ــاى راه حل هاى مقطعى؛- هدايت، نظارت و ارزش يابى  ج
ــازمان؛- رهبرى و هدايت  ــا و كاركنان س ــتمر برنامه ه مس
ــى و  ــيت هاى مل ــى و حساس ــترش آگاه ــب؛- گس مناس
ــازى باورها وبينش ها در رفتار  ــازى و نوس مذهبى؛- بازس
ــتياق به  كاركنان؛- مهارت در ايجاد وحدت؛- همدلى و اش

مشاركت جويى؛-  خطرپذيري تصميم گيرى.
الزم به يادآوري است كه همة اين ويژگي ها مي تواند در 

مورد يك مدير مدرسة شايسته نيز مصداق داشته باشد.

نتيجه گيرى و چند پيشنهاد
ــت  ــتار آمد، اميد اس ــه به آن چه در اين نوش ــا توج    ب
مديران مدارس و مسئوالن آموزش و پرورش، با بهره گيرى 
ــه ويژگى هاى مدير  ــاى مديريت و با عنايت ب از كاركرده
ــته، برنامه هايى ثمربخش و عملى و همراه با پويايى  شايس
ــود تنظيم كنند.  ــدارس، كاركنان و دانش آموزان خ براى م
ــته در مدارس، مستلزم  ناگفته نماند، تحقق مديريت شايس
اجراى دقيق همين كاركردهاست. به منظور دست يافتن به 

چنين مديريتى، پيشنهاد هاي زير را مطرح مى كنيم: 
ــة خود«كميتة مديريت  ــگاه يا مدرس 1.مدير در آموزش
ــته»را تشكيل دهد و ضمن استفاده از همة معلمان و  شايس
دانش آموزان در برنامه ريزى، فرايند نتايج را مرتباً  ارزيابى 

كند.
ــه مديريت روابط  ــه ضمن توجه جدى ب 2.مدير مدرس
ــبك مديريتى خود را بر پاية  ــه، س ــانى در ادارة مدرس انس
ــاركت و هماهنگى با معلمان و دانش آموزان قرار دهد  مش
ــب و روح كاركنان و دانش آموزان  ــن طريق، در قل و از اي

نفوذ كند.
ــه به همان اندازه كه به زيردستان(معلمان  3. مدير مدرس
و كاركنان مدرسه) آزادى عمل مى دهد، به همان اندازه هم 
اقتدار خود را به كار گيرد و كنترل و نظارت الزم را بر كار 

آنان داشته باشد. 
ــان و معلمان اجازه دهد تا در  ــه به كاركن 4. مدير مدرس
ــط او، تصميم  ــده توس چارچوب محدوديت هاى تعيين ش

گيرى و انجام وظيفه كنند.
ــى  ــالش كند، هم خود رهبر آموزش ــه ت 5. مدير مدرس
ــد و هم مهارت هاى رهبرى را به معلمانش  شايسته اي باش

بياموزد.
*آموزگار شهرستان داراب استان فارس
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تصميم گيرى است
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كليد واژه ها: نظم ، انضباط،امام خميني.

مقدمه
ــر آن ،   ــن حاكم ب ــتي و قواني ــام هس   در نظ
ريزترين موجودات تا بزرگ ترين آن ها ،  از نظمي 
شگفت انگيز حكايت مي كنند. اگر نگاهي دقيق 
به اطراف خود بيندازيم و پديده هاي هستي را 
ــت پر  ــا ديدة دقت بنگريم، در مي يابيم كه دس ب
ــروردگار چه قدر زيبا و منظم هر چيز را  مهر پ

در جاي خويش نهاده است. هر چه بيش تر در گسترة زمين 
ــم حيرت انگيز  ــاي گيتي دقت كنيم ، نظ ــان و آفريده ه و زم

ر خيره مي سازد. ا بيش ت ن ر ا چشمانما آن  ه
ــجام  ــحون از نظم وانس ــة بزرگي اش ، مش ــا هم ــان ب جه
ــب و  ــش ش ــت: پيداي ــده اس ــاب ش ــاي حس و تركيب ه
ن  ر زمستا ت د ب طبيع ول چهارگانه ، خوا د فص روز ، رفت و آم
ــداري آن در بهار ، زنجيرة حيات در حيوانات و گياهان  و بي
ي  آشكار نظم و  ــانه ها م و... همه، نش ا به ه ي آن ه ــتگ و وابس
ــه اي از  ــر اندكي بي نظمي در گوش ــت. اگ ــام عالم اس انتظ

چرخة حيات راه مي يافت ، همة آن به نابودي مي گراييد.

تعريف
ي  ا عدد ي ي ب زمان ي ترتي نظم: آراستگي ، هماهنگي ، پيوستگ

و قانون. ه  ن كردن ، قاعد ة مرواريد ، ميزا ا مكاني، رشت ي
انضباط: استوار شدن ، نگاه داشتن ، رعايت قوانين و مقررات 

و نيز وفاي به نظم.

ضرورت وجود نظم و انضباط 
از آن جا كه انسان موجودي با گرايش هايي گوناگون است 
و اين گرايش ها در جامعة بشري در تصادم و ناسازگاري اند ،  
آن چه مي تواند انسان را از اين تنش نجات بخشد ،  وفاداري 
ــت.  ــون و ارج نهادن به حقوق ديگران اس ــل به قان و عم
ب  ن اد پيشواي پارسايان ،  حضرت علي(ع) مي فرمايد:«برتري
ــتد و از اندازة خود  ــت كه انسان برحدخويش بايس آن اس

ر نرود»[غرور الحكم ، ج2 201:]. فرات

نظم در تعليم وتعلم
فراگيري علم ودانش كه از سوي رسول گرامي(ص) امري 
ــت ، هنگامي به گونة شايسته  الزم و واجب شمرده شده اس
ــود.در اين  ــه با نظم و انضباط همراه ش ــام مي پذيرد ك انج

مقاله ، به تعدادي از آداب و وظايف معلم اشاره مي كنيم.

آداب و وظايف ويژة معلم
1. شايستگي براي تعليم؛ 2. حفظ حيثيت 
ــأن علم و دانش؛ 3. به كار بستن علم؛  و ش
4. حسن خلق و فروتني؛ 5. دريغ نورزيدن 
ــش در آموزش؛  از تعليم ديگران؛ 6.كوش

7. شهامت در اظهار حق .
آداب و وظايف معلم  نسبت به شاگرد

ــا آداب و  ــود را به تدريج ب ــاگردان خ ش
حقايق ديني آشنا سازد؛

ــوق و دل بستگي براي فراگيري دانش پديد  در دل آنان ش
آورد ؛

نسبت به شاگردان دل سوز باشد و آنان را ياري كند ؛
از محبت دريغ نكند ؛

نرمش و مدارا داشته باشد ؛
مطالب علمي ، در خور استعداد شاگردان باشد ؛

شاگردان را به اشتغاالت علمي ترغيب كند ؛
به شاگردان و افكار آنان احترام بگذارد ؛

ميان شاگردان تبعيض قائل نشود ؛
معلمان خوب را به شاگردان معرفي  كند.
آداب و وظايف معلم در جلسة درس 

-ظاهر خود را بيارايد ؛
-رابطة خود را با خداوندمستحكم سازد ؛

ات  ا مراع ي ر ــادگ ي وس ــ -آرامش ، متانت ، فروتني ، نرم خوي
؛  كند 

-نيت و هدف خود را خالص كند ؛
-نگاه خود را عادالنه ميان همة شاگردان توزيع كند ؛

ــرك وتيمن ، چند آيه از قرآن  ــش از درس به عنوان تب -پي
را تالوت كند ؛

-به آسان ترين روش درس دهد  ؛
-به مصالح شاگردان و وقت آنان توجه كند ؛

-در حفظ نظم جلسه دقت كند ؛
ــاگردان ،  انضباط و حس مسئوليت پذيري به  وجود  -در ش

آورد ؛
-اگراز آن چه نمي داند پرسش كنند  ، بگويد :نمي دانم ؛

-اشتباهات خود را به خودش تذكر دهد.

امام خميني(قدس سره)الگوي نظم و انضباط
ــئون و كار هاي خود نظم و  «حضرت امام ، در مجموعة ش
انضباط داشتند و به طور عادي ، هيچ گاه توجه به كاري ، موجب 
تضييع كار ديگرشان و يا غفلت از آن نمي شد.هم چنين هر روز 

﹜﹚︺
﹛ و ︑

ر︑︺﹙﹫
﹛ د

︷﹡
مينا پاكپور رودرسی*
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لق  ـ ، نام وبالگ متع آنوتا  ـ   آموزش، نوآوري و توسعة انساني      
به آموزش و پرورش استان زنجان است كه به وسيلة  محمد علي 
ــناس آن اداره مديريت مى شود. عمدة مباحث و  احمدي، كارش
مطالب وبالگ آنوتا در حوزة معلمي و آموزش و پرورش است و 

در ضمن، از مطالب ذوقي كوتاه نيز بي بهره نيست. 
ــاب كرده ايم كه  ــالگ انتخ ــاه از اين وب ــب كوت ــد مطل چن

مي خوانيد.
رمز شادابي و آرامش
قابليت هاي ذهن سالم

شايد اگر از هر كسي بخواهيد سالمت جسمي را براي شما 
ــف كند، از عهدة اين كار برآيد، ولي ذهن و روان هم چنان  تعري
براي بيشتر مردم عنصري ناشناخته است. اصوالً ذهن سالم ذهني 

است كه قابليت هاي خاصي داشته باشد.
ــتن و دوست داشته شــدن: فقدان اين  1.توان دوست داش
ــت داشته شدن از سوي ديگران مي تواند در  توانايي و عدم دوس

رشد و سالمت روحي انسان اختالل ايجاد كند.
2.توان پذيرش تغيير: داشتن روحية مثبت گرا با كمك گرفتن 
از عقل و منطق به انسان كمك مي كند تا بتواند با تغييرات كنار آيد 

و حتي شرايط بد را نيز تحمل كند.
3. توان رويارويي با خطر يا به اصطالح ريسك كردن در 
راستاي رسيدن به هدف هاي زندگي: البته در اين ريسك كردن، 

نبايد مدام منتظر وقوع پيامد هاي ناگوار باشيد.
ــري را حس  4. نشــان دان احساســات: همان طور كه خط
مي كنيد، مي توانيد احساساتتان را نيز به شكل يك نمود خارجي 

نشان دهيد؛ حتي نشان دادن احساسات منفي مانند خشم.
5. ديدن واقعيت ها به اندازة الزم: خوش بيني و بدبيني بيش 
از حد، هر دو به روحية انسان آسيب مي رسانند. اما اميد، ايمان و 
احساس حمايت شدن از غيب، همگي در تطابق با شرايط سخت 

به حفظ سالمت روح انسان كمك مي كنند.
6. داشتن قدرت تخيل و آزاد گذاشتن اين قوه براي توليدات 

ذهني: يعني همان روندي كه به خالقيت مي انجامد.
ــناخت صحيح از  ــتن ش ــوان خــود: داش ــي از ت 7. آگاه
توانايي هايمان، به ما كمك مي كند تا بتوانيم با مشكالت روبه رو 

شويم.
8. قدرت اعتراف به اشتباه: اين عنصر يكي از ظريف ترين 
ــالمت روان است كه به انتقاد از خود و آموختن از  عامل هاي س
ــود. بر خالف آن چه ابتدا به  ــتة خود مربوط مي ش تجربة گذش
ذهن مي رسد دست يابي به سالمت روان در اين بعد كار ساده اي 

نيست.
 

وش  ــ ي گوناگون ، گ ــا ت قرآن ، ادعيه ، مطالعه ه ــ عبادات ، قرائ
ه  ــي ك ي ورزش ه اخبار ، قدم زدن ، نرمش(حركت ها ــ ب ن  كرد
ــالمتي  ــج  الزامًا به منظور حفظ س ــكان معال طبق نظر پزش
ــخ گويي به امور شرعي  و  ــيدگي و پاس انجام مي  دادند ) ،رس
ــتجازات و قبض وجوه ،   مالقات ها ،  معاشرت  اجازات و اس
ــان ، هر كدام  ــراد خانواده ، خوراك و استراحتش ــس با اف و ان
ــام مي گرفت.همين  ــي منظم و در موعد خود انج به صورت
نظم ، در برنامة هفتگي شان حاكم بود. حضرت امام ، هيچ گاه 
ــروز را به فردا مؤكول نمي كردند. كارها و زندگي و  كار ام
ــان منظم و مشخص بود.در زندگي  همة شئون و امور ايش
حضرتش ، هرچيز سرجايش قرار داشت و هر كاري دور از 
ــتاب زدگي و عجله و بدون دل زدگي و تأخير ، در موعد  ش
ــا و تعداد امور و  ــرر آن انجام مي گرفت.با كثرت كار ه مق
ــلوغي و  ــانه اي از ش ــا و چيز هاي ديگر هيچ نش گزارش ه
ــاهده  تراكم و كار هاي به جا مانده ، در زندگي حضرتش مش

» [رحيميان:183-184] نمي شد

پيشنهاد براي پذيرش رعايت انضباط در 
دانش آموزان 

براي اين كه بتوانيد دانش آموز را به رعايت نظم و انضباط مقيد كنيد :
ــما و  ــه احترام ش ــد ك ــرار كني ــان برق ــررات را چن -مق

ظ بماند. ر دو ، محفو دانش آموز ، ه
-مقررات و محدوديت ها از روي هوس يا سليقة شخصي 
ــد ، بلكه بر اصول تربيتي و سازندة شخصيت نوجوان  نباش

مبتني باشد.
ــت قوانين  ، چه از لحاظ عاطفي و  ــوز را در رعاي -دانش آم

چه از لحاظ احساسي و رفتاري ، ياري كنيد.
-مقررات ساده و براي دانش آموز قابل درك باشند.

ــه و محبت خود را به  ــه عالق ــراي انضباط هميش -در اج
ــيراب كنيد. ــد و او را از محبت س ــان دهي ــوز نش دانش آم
ــما و  انضباط و محدوديتي كه تعيين كرده ايد ، نبايد ميان ش
دانش آموز رنجشي پديد آورد.بايد با پاداش و محبت ، او را 

به اجراي قوانين واداريد.

جمع بندي  
ــود ، به  ــراي آن كه نظم و انضباط بر محيطي حكم فرما ش ب
ــتواري و پايداري نياز است.از امام باقر(ع)روايت است  اس

م سجاد(ع)مي فرمود : ه اما ك
ــت دارم  ؛ اگرچه آن  ــا من مداومت بر عمل را دوس «همان

ي  ،ج 2 : 82]. ل كاف ك باشد»[اصو ل كوچ عم
ــم و انضباط در كار ها تحقق نمي يابد ، مگر با پايداري و  نظ
استواري. معلم توانا   مي كوشد با پايداري ، كارها را پي گيرد 
ــازد  ــم و انضباط را بر محيط كالس خويش حاكم س و نظ
ــامان و فرجام رسد. هنر معلم موفق آن است  تا كارها به س
ــتمرار بخشد، نه آن كه كاري را آغاز كند و  كه به كارها اس

سپس رها سازد.

منابع
1.لغت نامة دهخدا.

2.فرهنگ دانشگاهي.ترجمة المنجد. 
3.غرر الحكم.ترجمة محمد علي انصاري.ج 2.

و︋ــ﹑گ

سیروس درخشان
(1335)

آموزگار موفق زنجان
دارد  خدمــت  ســابقۀ  ســال   ۳۱
و اینــك بازنشســته اســت. طــی 
ســال های خدمت با عالقۀ بســیار 
آموزشی و پرورشی  فعالیت های  به 
می پرداخــت. رابطۀ بســیار خوبی 
برقــرار  او و دانش آمــوزان  بیــن 
بــود. وی در دانش افزایی بســیار 
جــدی بــود و كالس های خــود را 
به شــیوۀ فعال اداره می كرد. طی 
ســال های خدمت، بیش از بیســت 
بــار موفقیت های چشــم گیری در 
امتحانات، مســابقات و همایش ها 
بــه دســت آورد و اغلــب اوقات 
رتبه هــای اول یــا دوم را احــراز 
كســب  جملــه:  آن  از  می كــرد؛ 
مقام های اول مســابقات الگوهای 
برتــر تدریس در درس هــای علوم 
تجربــی، جغرافــی، ریاضی و هنر، 
تربیــت بدنــی، مســابقات علمی، 
ورزش هــای همگانــی و بومــی و 

محلی.
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9. احترام و شخصيت قائل بودن براي خود.

10. توان همراهي و برآورده كردن انتظار هاي جمع(مانند 
خانواده، همكاران يا همسايگان): البته براي همراهي و هم دردي، 
ــد به خود اجازة انتخاب دهيد. به اين ترتيب، در صورتي كه  باي
ــن كار را انجام  ــكاري بگيريد، مي توانيد اي تصميم به عدم هم

ندهيد.
11. احساس آزادي در نشان دادن افكار و عقايد خود و به 
اصطالح ابراز وجود: اين ابراز كردن مي تواند از طريق كالم، نوع 

لباس و پيام هاي غيركالمي باشد.
12.توان نشان دادن شادي و هيجان و تعجب واقعي: متأسفانه 
در برخي فرهنگ ها، اين ابراز شادي و هيجان در اجتماع، شايسته 

شمرده  نمي شود.
13. توان متعارف پاســخ گويي به نيازهاي منطقي خود و 

ديگران.
14. داشتن روحية شــوخ طبعي و بذله گويي: اصوالً توان 
ديدن روي خنده دار حوادث و در نظر گرفتن آن ها خصوصاً در 
مواقعي كه با مشكل روبه رو مي شويم، يكي از قابليت هاي بسيار 

كمك كنندة ذهن سالم به ماست.
ــنده: دكتر ولي اهللا  منبع: مقالة«قابليت هاي ذهن سالم»؛ نويس

سالمي.

نظرات تعدادي از فالسفة مشهور تعليم و تربيت جهان 
در ارتباط با آموزش و پرورش

ـ بزرگ ترين عيب آموزش و پرورش امروز، فراموش كردن  1

انسان و ارج اوست(كارل ياسپرس آلماني).
ـ بهترين روش آموزش، به كار بردن روش پژوهش علمي از  2

سوي خود دانش آموزاست(جان ديويي).
ـ انسان تنها كتاب من است. نخستين كار مربي بايد شناخت  3
طبيعت انسان باشد. نه كتاب، نه فن، بلكه خود زندگاني بايد پاية 
تعليم و تربيت باشد. بي عشق، انسان بي خداست و اگر عشق و خدا 

نباشد، انسان چيست؟ (يوهان هاينريش پستالوزي سوئيسي).
ــكوه آدمي به سه چيز است: دانش، اخالق و دين.  ـ همة ش 4
آموزش و پرورش بايد حركتي باشد گام به گام از قلمرو حس به 

قلمرو فهم(يوهان آموس كومنيوس. چك).

معرفي كتاب
در زمينة آموزش و پرورش كتاب هاي زير بسيار مفيدند و مطالعة 
آن ها را توصيه مي كنم.خواهشمندم شما نيز كتاب هاي خوب را 

براي معرفي در وبالگ، با مشخصات كامل برايم بفرستيد:
ــس. مترجمان ليلي  ــف اريك جن ــوزش. مؤل ــز و آم 1. مغ
ــين و سپيده رضوي. انتشارات مدرسه. قيمت 1380  محمد حس

تومان.
ــترانگ. مترجم  2. هوش هاي چندگانه. مؤلف توماس آرمس

مهشيد صفري. انتشارات مدرسه. قيمت 1550 تومان.
3. ياددهي هوشمند«پرورش استعداد در كالس درس و بيرون 
مدرسه». مؤلفان جانيس لروكس و ادنا مك ميلون. مترجمان علي 
رؤوف و حميدرضا فاطمي پور. انتشارات منادي تربيت. قيمت 

900 تومان. 

  ﹝︺ـــــــــــــ﹙﹞︀ن

یوسف
سلیمان زاده

(1354)
دبير زيست شناسى، اهل قلم. 

كردستان

مــدارس  در  شــاغل  دبیــر  وی 
كردســتان اســت و در رشتۀ خود 
تدریــس می كنــد. اهــل قلــم نیز 
می باشــد و تاكنون دو كتاب تألیف 
كرده است:« بررسی علمی و دینی 
سیر تحول در انسان»، و«آزادی در 
اســالم». كتاب ســیر تحول نگاهی 
دارد بــه خلقت انســان، تجزیه و 
تحلیل نظریــۀ داروین و بررســی 
علمــی و دینــی مراحــل خلقــت 
انســان. كتاب آزادی در اسالم نیز 
به شــبهاتی كــه پیرامون مســئلۀ 
آزادی در اســالم مطرح می شــود، 

پرداخته است.
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� مكتب تعليم و تربيت اسالمي
� نويسنده: دكتر علي شريعتي

� ناشر: چاپخش. 1389. قطع جيبي. 
[66404110  ـ021].

ــاز و اختصار،  ــن ايج ــاب در عي كت
ــال از  ــل س ــدود چه ــت ح و گذش
ــريعتي در سال 1356  نوشتن آن   ـ ش
ي  و نكات ب  ي مطال ـ حاو ــت      درگذش
ــه لحاظ نگرش  ــت و ب خواندني اس
ــم و تربيت به  ــه موضوع مهم تعلي ب
ــور كلي، و دو نوع تعليم و تربيت  ط
اسالمي و غربي، مي تواند مفيد باشد. 
ــفة تعليم و تربيت اسالمي  اوالً فلس
ــه در طي تاريخ  ــاس آن چ را، بر اس
ــالمي روي داده است بيان  تمدن اس
ــًا خواننده را با واژگان  مي كند و ثاني
ــم و تربيت  ــياري در حوزة تعلي بس
ــب،  ــازد: مكت ــنا مي س ــالمي آش اس
ــب، حوزة  ــه، خليفه، دارالكت مدرس
ــتاد  علميه، مدرس، حجره، طلبه، اس
ــه  ــي ب ــي اجمال ــًا در نگاه و.... ثالث
ــم و تربيت در جهان جديد، كه  تعلي
ــريعتي، خود آن را«تعليم و تربيت  ش
ــه با  اجتماعي»نام مي دهد، در مقايس
ــالمي    ـ كه آن را  ــم و تربيت اس تعلي
"انساني"مي نامد، كليدهايي به دست 
خواننده مي دهد تا با تأمل بيشتري به 

د بنگرد. ش موجو آموزش و پرور
� ويژگي هاي معلم مؤثر

ــه  خيري ــف:  تألي و  ــه  ترجم  �

بيگم حائزي زاده، ليلي محمد حسين
ــر: نشــر قطره و انتشارات  � ناش

منظومة خرد.
ــارم. 1386.[88956537   چاپ چه

ـ021].
كتاب حاضر، ترجمه و تأليف، و در 
ــتند به  تأليف بعضي از بخش ها، مس
تجربه هاي معلماني است كه در يكي 
ــتغال  از مدارس تهران به آموزش اش

داشته اند.
ــش  بخ دارد.  ــش  بخ دو  ــاب  كت
ــي مؤثر،  اول(در هفت فصل)آموزش
شخصيت معلم، سازماندهي كالسي، 
نظارت بر پيشرفت دانش آموزان و... 
ــرح مي دهد و بخش دوم(دردو  را ش
ــي را در اختيار معلمان،  فصل) منابع
ــي قرار  ــاوران آموزش مديران و مش
ــوا و مفاهيم بخش  ــا محت مي دهد ت
اول را به كار گيرند. كتاب به گونه اي 
ــه بتواند به  ــت ك ــده اس ــن ش تدوي
ــي در«كارگاه هاي  عنوان متن آموزش

آموزشي» مورد استفاده قرار گيرد.

� آشنايي با مكاتب نقاشي
� نويسنده: فوزيه(هيوا)لطفي

� ناشر: سروش هدايت. قم. چاپ 
چهارم. 1387.

ــتان  ــي هنرس ــر نقاش ــنده، دبي نويس
ــت و اين كتاب  ــنندج اس حكمت س

ــف كرده  ــور تدريس تألي ــه منظ را ب
ــوي  س از  ــر  حاض ــاب  كت ــت.  اس
گروه«برنامه ريزي درسي صنايع و هنر» 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
ــي مورد تأكيد  به عنوان كتاب آموزش
ــت. عناوين كلي كتاب  قرار گرفته اس
ــي باستان؛  عبارت اند از: مكاتب نقاش
ــالم؛  ــي ايران بعد از اس مكاتب نقاش
ــاور دور؛ مكاتب  ــي خ مكاتب نقاش
نقاشي اقوام بومي؛ مكاتب نقاشي قبل 
ــانس؛ مكاتب نقاشي غرب از  از رنس
ــانس تا قرن 19 ميالدي؛ مكاتب  رنس
نقاشي غرب در دنياي مدرن؛ آشنايي 

با مكاتب نقاشي پُست مدرن.

�  خاك هاي نرم كوشك
�  نويسنده: سعيد عاكف

ــم.  ــر: انتشــارات ملك اعظ � ناش
 .1388 آذر  نود و پنجــم.  چــاپ 

مشهد[7246169 ـ0511].
متولد  برونسي،  شهيد عبدالحســين 
ــن، از توابع  ــوي كدك ــتاي گلب روس
ــده تيپ 18  ــت حيدريه و فرمان ترب
جواد االئمه(ع) بود. وي قبل از انقالب 
ــود و در عين حال اهل مبارزه و  بنّا ب
مجاهدت. با شروع جنگ تحميلي به 
عرصه  دفاع مقدس وارد شد و مراتب 
رشادت و ايمان خود را نشان داد تا به 
درجة فرماندهي تيپ رسيد و سرانجام 
ــه  بدر(63/12/23) ب ــات  عملي در 

شهید 
عبدالحسین 

ر مبشّ
(1360  ـ1325)

دبير، فعال سياسى. خرم آباد 
لرستان

در روســتای ســیاه پوش از توابــع 
شهرســتان سلســله به دنیــا آمد. 
هم زمــان بــا تحصیل در مدرســه، 
دروس حــوزوی را نیز در خرم آباد 
خوانــد و ســپس به قــم رفت. در 
تهــران  دانشــگاه  از   ۱۳۵۲ ســال 
در رشــتۀ حقوق و علوم سیاســی 
فارغ التحصیــل شــد و در خرم آباد 
به تدریس و فعالیت های اســالمی 
روشــنگرانه پرداخت كه در پی آن 
به بهبهان تبعید شد. پس از انقالب، 
به فعالیت های انقالبی خود ادامه 
داد و با شــروع جنــگ به جبهه ها 
رفت. وی هم زمان مسئولیت بنیاد 
شهید انقالب اسالمی لرستان را نیز 
به عهده داشت. سرانجام در صبح 
روز ۵ مهــر ۱۳۶۰ در خرم آبــاد به 

دست منافقین به شهادت رسید.

︀﹡﹥ء  ﹝︺﹙﹛ ﹋︐︀ب︠ 
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ــد.  ــيد و مفقود االثر ش ــهادت رس ش
ــر از رزمندگي،  ــي، صرف نظ برونس
ــخصيت ويژه اي داشت كه موجب  ش
شده است ميان شهيدان دفاع مقدس، 
ــود و كتاب«خاك هاي نرم  نام آور ش
كوشك» كه دربارة او نوشته اند، يكي 
ــاي دفاع  ــن كتاب ه از پرخواننده تري
ــاب مجموعه  ــد. اين كت مقدس باش
ــي از  ــرات جمع ــاهدات و خاط مش
بستگان، دوستان، آشنايان و هم رزمان 

شهيد دربارة اوست.

� طوفان ديگري در راه است
� نويسنده: سيد مهدي شجاعي

� ناشر: نيستان، چاپ هفتم، 1389 
[5ـ22612443 ـ021]

ــيد مهدي  ــتين رمان س اين اثر نخس
ــه رقاصة  ــت. زينب ك ــجاعي اس ش
ــبي در يك  ــت ناگهان ش معروفي اس
ــود. به ثروت  مجلس، دگرگون مي ش
ــهرت پشت پا مي كند و با جواني  و ش
به نام كمال فرار مي كند و از ترس به 
ــتايي پناه مي برد. در آن جا براي  روس
ــنايان خود پيدا  كمال همسري از آش
ــال را وادار مي كند كه  ــد و كم مي كن
درس بخواند. كمال ديپلم مي گيرد و 
به كمك زينب به آمريكا  ـ نزد برادران 
زينب   ـ اعزام مي شود. در آن جا پزشكي 
ــود. وي  مي خواند و متخصص مي ش
ـ  هنگامي كه به ايران ـ   بعد از انقالب   

باز مي گردد مي شنود كه دكتر چمران 
ــنا شده  ـ   كه كمال در آمريكا با او آش
ــت. پس به اهواز  بود ـ در جبهه هاس
مي رود و به گروه چمران مي پيوند و 
چندي بعد به شهادت مي رسد. سال ها 
ــد زينب، كه در اين فرايند خود به  بع
ــده است، با پدر  زني ديگر تبديل ش
كمال روبه رو مي شود و ماجراي خود 

و كمال را براي وي بازگو مي كند. 

� ديوان امام خميني
[مجموعه اشعار امام خميني]

� ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خميني،

چاپ اول، 1388 
[66404873 ـ021]

ــخصيتي ذوابعاد  امام خميني(ره) ش

بود. كه بعد شعري او پس از رحلت 
ــوف گرديد و بسياري  ايشان مكش
ــگفت زده كرد. ديوان امام كه  را ش
ــان  ــت ايش ــي پس از درگذش اندك
انتشار يافت يكي از پرخواننده ترين 
مجموعه هاي شعري پس از انقالب 
است و بار ها به شكل هاي مختلف 
ــيده است. طرح جديد  به چاپ رس
در  ــي   ـ  پالتوي ــع  قط در  ـ  ــوان  دي
ــمارگان 12000 نسخه، به عنوان  ش
چاپ اول، سال گذشته منتشر شد.

پيمانه هاي بي پايان(2جلدي)
تعليقات: مهدي محبّتي انتخاب و 
اول،  چــاپ  ــس،  هرم ــر:  ناش

[88795674]1389
ــتاد  اس ــي  محبّت ــدي  مه ــر  دكت
است  دانشگاه  در  فارسي  ادبيات 
ــد از طريق  ــن مي كوش و در ضم
ــر كتاب و درس  ــخن راني، نش س
ــز  ــردم را ني ــود م ــاي خ گفتار ه
ــز  و  راز هاي  ــا و رم ــا زيبايي ه ب
ــي  فارس ــنگ  گران س ــات  ادبي
ــاي بي پايان  پبمانه ه ــد.  ــنا كن آش
ــامل  ــم، نثر) ش ــد (نظ در دو جل
ــاه  كوت ــاي  قصه ه از  ــده اي  گزي
ــت و براي  ــي اس ــات عرفان ادبي
ــن نوع ادبيات  ــدان به اي عالقه من

ــد. مي تواند مفيد باش

سیدعلیرضا  
خاضع

(1346)
دبيرومربى پرورشى موفق،

معلم نمونة كشورى. كهگيلويه  
 و بويراحمد

دارای ۲۵ سال ســابقه و هم اكنون 
شــاغل است. طی سال های خدمت 
خود در ابعاد آموزشــی، پرورشی، 
هدایــت  و  راهنمایــی  هنــری، 
دانش آموزان منشأ خدمت بوده و 
در ســال ۸۸ به عنوان معلم نمونۀ 
كشوری شناخته شــده است. اهل 
قلم بــوده و مقاالتی را به رشــتۀ 
تحریــر درآورده اســت. از دیگــر 
موفقیت هــای اوست: كســب مقام 
نمایش نامه نویسی،  در  استانی  اول 
كسب مقام اول در خاطره نویسی، 
نفر اول اســتان در رشــتۀ مفاهیم 
بــه  راۀابــی  و  قرآنی(دوبــار) 

مسابقات كشوری.
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حكيم فرزانه، فقيه بزرگوار و معلم اخالق حضرت آيت اهللا 
العظمى حاج آقا رحيم ارباب از علماى بزرگ اصفهان و استادى 
مسلم در تمام علوم اسالمى متداول از جمله حكمت، ادبيات، 
ــير، كالم، هيئت، رياضى و فقه و اصول بود. آن بزرگوار  تفس
عالوه بر دانش سرشار، فردى عارف، پركار، مؤدب، متواضع و 
ــان كامل بود، طورى كه  در مجموع الگو و نمونه اى از يك انس
در آن سال ها رفتار و برخوردهاى ايشان با مردم زبانزد خاص 

و عام است.
ــور آن روزگار  ــال 1332 بود. من و عده اى از جوانان پرش س
ــاجره به اين نتيجه رسيده بوديم  پس از تبادل نظر و بحث و مش
ــاز را به عربى بخوانيم؟ چرا نماز را  ــه چه دليلى دارد كه ما نم ك
به زبان فارسى نخوانيم؟ و عاقبت تصميم گرفتيم كه نماز را به 
فارسى بخوانيم و همين كار را هم كرديم. والدين، كم كم از اين 
موضوع آگاهى يافتند و به فكر چاره افتادند. تصميم گرفتند كه اول 
خودشان با نصيحت كردن، ما را از اين كار باز دارند و اگر مؤثر 
نبود راه ديگرى برگزينند. چون پند دادن آن ها مؤثر نيفتاد روزى ما 
را به نزد يكى از روحانيون آن زمان بردند. آن فرد روحانى وقتى 
فهميد ما به زبان فارسى نماز مى خوانيم به طرز اهانت آميزى ما را 
كافر و نجس خواند. اين عمل او ما را در كارمان راسخ تر و مصرتر 
ساخت. عاقبت يكى پدران، آن ها را، يعنى والدين ديگر افراد را 
به اين فكر انداخت كه ما را به محضر حضرت آيت اهللا حاج آقا 
رحيم ارباب ببرند و اين فكر مورد تأييد قرار گرفت. روزى آن ها 
نزد ايشان مى روند و موضوع را با ايشان درميان مى گذارند. ايشان 
ــتور مى دهند كه در وقت معينى ما را به خدمت آقاى ارباب  دس
راهنمايى كنند. در روز موعود، ما كه تقريباً پانزده نفر مى شديم 
به محضر ايشان رفتيم. در همان لحظة اول چهرة نورانى و لبان 
خندان ايشان ما را مجذوب خود ساخت. دانستيم كه با شخصيتى 
استثنايى مواجه هستيم. ايشان در آغاز دستور پذيرايى از همة ما را 
صادر فرمودند، سپس رو به والدين ما كردند و فرمودند شما كه 
نماز را به فارسى نمى خوانيد فعالً تشريف ببريد و مرا با فرزندانتان 
ــا بگذاريد. وقتى آن ها رفتند حضرت آيت اهللا ارباب رو به ما  تنه
ــما يكى يكى خودتان را به من  ــت ش كردند و فرمودند بهتر اس
معرفى كنيد و هر كدام بگوييد كه در چه سطح تحصيلى هستيد 
ــان را  ــته اى درس مى خوانيد. پس از آن كه امر ايش و در چه رش
اطاعت كرديم، به تناسب رشته و كالس هر كدام از ما پرسش هاى 
علمى طرح كردند و از درس هايى از قبيل جبر و مثلثات و فيزيك 
ــيمى و علوم طبيعى مسائلى پرسيدند كه پاسخ اغلب آن ها  و ش
ــده بوديم خارج بود،  ــاى نيم بندي كه ما خوان از عهدة درس ه
ــخ پرسش هاى ايشان برنمى آمد، با  اما هريك از ما از عهده پاس
ــد كه با لحن پدرانه اى  اظهار لطف حضرت ارباب مواجه مى ش
ــخ درست آن پرسش ها را خودشان مى فرمودند. اكنون پس  پاس
از سال ها مى فهمم كه ايشان با طرح اين سؤاالت قصد داشتند ما 
را خلع سالح كنند و به ما بفهمانند كه آن دروس جديد كه شما 
مى خوانيد من بهترش را مى دانم ولى به آن ها مغرور نشده ام. پس 
از اين كه همة ما را خلع سالح كردند به موضوع اصلى پرداختند 

و فرمودند: والدين شما نگران شده اند كه شما نمازتان را به فارسي 
مى خوانيد. آن ها نمى دانند كه من كسانى را مى شناسم كه، نعوذ باهللا 
اصالً نماز نمى خوانند. شما جوانان پاك اعتقادى هستيد كه هم 
اهل دين هستيد و هم اهل همت. من در جوانى مى خواستم مثل 
شما نماز را به فارسى بخوانم، اما مشكالتى پيش آمد كه نتوانستم 
به اين خواسته جامة عمل بپوشم. اكنون شما به خواستة دوران 
جوانى من لباس عمل پوشانيده ايد. آفرين به همت شما. اما من در 
آن روزگار به اولين مشكلى كه برخوردم،  ترجمة صحيح سورة 
حمد بود كه البد شما آن مشكل را حل كرده ايد. اكنون يك نفر 
از شما كه از ديگران بيشتر مسلط است ، به من جواب دهد كه 
بسم اهللا الرحمن الرحيم را چگونه ترجمه كرده است.  يكي از ما، به 
عادت محصلين، دستش را باال گرفت وداوطلب پاسخ به حضرت 
آيت اهللا ارباب شد. جناب ايشان با لبخند فرمودند خوب شد كه 
ــن از عهدة پانزده جوان  ــت، زيرا م طرف مباحثة ما يك نفر اس
نيرومند برنمى آيم. بعد رو به آن جوان كردند و فرمودند: خوب 
ــم اهللا را چگونه ترجمه كرده ايد؟ آن جوان گفت  بفرماييد كه بس
بسم اهللا الرحمن الرحيم را طبق عادت جارى ترجمه كرده ايم: به نام 

﹜﹫ر ︀ ︀ج آ﹇

غالمحسین 
افتخاری
(1321)

دبير بازنشسته، عضو مجمع 
خيرين مدرسه ساز. كرمانشاه

اظهار  بــه  افتخــاری  غالمحســین 
خود:« مــن كــه بــه تعلیــم میــان 
بســته ام/ از غــرض ســود و زیان 
رســته ام» طی پنجاه سال معلمی، 
پیوسته در خدمت آموزش و پرورش 
بــوده اســت. وی بــه مــدت ۱۵ 
ســال كــه نیمــی از آن درجنــگ 
گذشــت، مدیریت مدرسه ای را در 
كرمانشــاه به عهده داشــت و بعد 
از بازنشســتگی، مدیریــت دفتــر 
جهاد مقدس مدرسه سازی و مجمع 
خیرین مدرسه ســاز كرمانشاه را به 
صــورت افتخاری بــه عهده گرفت 
كــه طــی ســال های خدمــت او، 
صدها باب مدرســه از سوی افراد 
خیر، نهادهــا، ارگان هــا، صنایع و 
كارخانه ها ســاخته شد و در اختیار 

دانش آموزان قرار گرفت.

︀﹨ ﹤︋︣ ︠︀︵︣ه ﹨︀ و ︑︖



43
ـ   بهمن 1389 شمارة پنجم  

خداوند بخشندة مهربان. حضرت ارباب با لبخندى فرمودند: گمان 
نكنم كه ترجمة درست بسم اهللا چنين باشد. در مورد كلمة«اسم» 
ترجمة «به نام» عيبى ندارد. اما «اهللا» قابل ترجمه نيست ، زيرا اسم 
َعَلم (خاص) است براى خدا، و اسم َعَلم را نمى توان ترجمه كرد. 
مثالً اگر اسم كسى حسن باشد مى توان گفت زيبا؟ درست است 
كه ترجمة حسن زيباست ، اما اگر به آقاى حسن بگوييم آقاى زيبا، 
حتماً خوشش نمى آيد. كلمة اهللا اسم خاص است كه مسلمانان 
بر ذات خداوند متعال اطالق مى كنند، همان گونه كه يهود خداى 
متعال را «يَُهوه» و زردشتيان «اهورامزدا» مى گويند. بنابراين نمى توان 
«اهللا» را ترجمه كرد، بلكه بايد همان لفظ جالله را به كار برد. خوب 
«رحمن» را چگونه ترجمه كرده ايد؟ رفيق ما پاسخ داد كه رحمن 
را بخشنده معنى كرده ايم. حضرت ارباب فرمودند كه اين ترجمه 
ــت، زيرا رحمن يكى از صفات  ــت،  ولى كامل هم نيس بد نيس
ــت كه شمول رحمت و بخشندگى او را مى رساند و اين  خداس
شمول در كلمة بخشنده نيست، يعنى در حقيقت رحمن يعنى 
خدايى كه در اين دنيا هم بر مؤمن و هم بر كافر رحم مى كند و 
همه را در َكنَف لطف و بخشندگى خود قرار مى دهد،  از جمله 

ــم و امثال آن عطا مى فرمايد.  ــالمت جس آن كه نعمت رزق و س
ــنده  براى رحمن در حد كمال ترجمه  در هر حال ترجمةبخش
نيست. خوب، رحيم را چه طور ترجمه كرده ايد؟ رفيق ما جواب 
ــم را به مهربان ترجمه كرده ايم. حضرت آيت اهللا ارباب  داد رحي
فرمودند: اگر مقصودتان از رحيم من بودم (چون نام مبارك ايشان 
رحيم بود) بدم نمى آمد كه اسم مرا به «مهربان» برگردانيد!  اما چون 
رحيم كلمه اى قرآنى و نام پروردگار است بايد آن را غلط معنى 
نكنيم. باز هم اگر آن را به بخشاينده ترجمه كرده بوديد ، راهى 
ــى كه در آن دنيا گناهان  ــه دهى مى برد، زيرا رحيم يعنى خداي ب
مؤمنان را عفو مى كند و صفت بخشايندگى تا حدودي اين معنى 
را مى رساند. بنابر آن چه گفته شد،  معلوم است كه آن چه در ترجمة 
«بسم اهللا» آورده ايد بد نيست ، ولى كامل نيست و از جهتى نيز در 
آن اشتباهاتى هست، و من هم در دوران جوانى كه چنين قصدى 
را داشتم به همين مشكالت برخورد كردم و از خواندن نماز به 
فارسي منصرف شدم، تازه اين فقط آية اول سورة حمد بود،  اگر 
به بقية آيات بپردازيم،  موضوع خيلى غامض تر از اين خواهد شد. 
اما من عقيده دارم شما اگر باز هم به اين امر اصرار داريد، دست از 
نماز خواندن به فارسي برنداريد، زيرا خواندنش بهتر از نخواندن 
ــرمنده و منفعل و  ــت. در اين جا، همگى ش نماز به طور كلى اس
شكست خورده، از ايشان عذرخواهى كرديم و قول داديم كه ديگر 
نمازمان را به فارسى نخوانيم و نمازهاى گذشته را نيز اعاده كنيم. 
اما ايشان باز فرمودند كه من نگفتم نماز به عربي بخوانيد، هرطور 
دلتان مي خواهد نماز بخوانيد، من فقط مشكالت اين كار را براي 
شما شرح دادم. حضرت آيت اهللا ارباب با تعارف ميوه و شيريني 
مجلس را به پايان بردند و ما همگي درحالي كه ايشان تا دم در ما را 
بدرقه مي كردند، خداحافظي كرديم و در دل به عظمت شخصيت 
اين عالم بزرگ آفرين مي گفتيم و خوش حال بوديم كه افتخاري 
چنين نصيب ما شد كه با چنين شخصيتي مالقات كنيم. نمازها 
را اعاده كرديم و دست از كار جاهالنة خود برداشتيم. بنده از آن 
به بعد گاه گاهي به حضور آن جناب مي رسيديم و ازخرمن علم 
و فضيلت ايشان خوشه ها برمي چيدم. وقتي در دورة دكتراي زبان 
و ادبيات فارسي دانشگاه تهران به تحصيل  مشغول بودم، گاهي 
حامل نامه ها و پيغام هاي استاد فقيد، مرحوم بديع الزمان فروزانفر 
براي ايشان مي شدم و پاسخ هاي كتبي و شفاهي حضرت آيت اهللا 
را براي آن استاد فقيد مي بردم و اين خود افتخاري براي بنده بود. 
گاهي نيز ورقه هاي استفتائي كه به محضر آن حضرت رسيده بود 
ــته مي شد و آن جناب دستور مي دادند كه آن ها را  روي هم انباش
ــخ آن ها را طبق نظر آن حضرت بنويسم و پس از  بخوانم و پاس
خواندن پاسخ،  اگر اشتباهي نداشت آن را مهر مي كردند كه در اين 
مرحله با بزرگواري هاي زياد از سوي آن حضرت مواجه مي شدم 
كه اكنون مجال بيان آن ها فراهم نيست. خدايش بيامرزد و او را 

غريق درياي رحمت خويش كند. انّه كريٌم رحيم. 

︀ن ﹫﹛ ا︋ر︀ب و ︗﹢ا﹡

كرم سینا
(1339)

دبير اقتصاد، مؤسس، مؤلف. 
مازندران

وی در آموزش و پــرورش مازندران 
آن  جنــب  در  و  اســت  شــاغل 
فعالیت هــای بســیاری انجام داده 
است: تأســیس دانشــگاه پیام نــور 
شــهمیرزاد، تأســیس دانشگاه آزاد 
نكا، ریاســت شورای شــهر نكا در 
دورۀ اول، و عضویت در گروه های 
تألیفاتــی  وی  اســتان.  آموزشــی 
نیــز دارد؛ از جمله: كتاب شــاخص 
جهانــی شــدن و جایــگاه اقتصاد 
ایران، اقتصــاد و انتخابات(مقاله)، 
جهانی شــدن و عدالت اجتماعی و 
اقتصادی(مقاله)، ریاضیات و نقش 

آن در اقتصاد(مقاله).

* دبير اسبق دبيرستان ها و استاد  دانشگاه اصفهان

دکرت محمد جواد رشیعت*
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ــا را پر كرده بود.  ــپند فض ــوي عطر و گالب و عنبر و اِس ب
ــره)  اين رايحة دل انگيز از 10 روز پيش با ورود امام(قدس س
ــميم عشق تبديل شده  فضاي ايران را آكنده و در آن روز به ش
ــالمي  شكفته و انقالب پيروز شده بود. از  بود. گل انقالب اس
ــمان تكه هاي برف هم چون نقل بر سر مردم مي باريد. در  آس
كوچه، شوكت خانم، زن همسايه، مشغول دود كردن اسپند بود 
ــه، با لپ هاي گل انداخته  و بچه هايش خوش حال تر از هميش
مشغول بازي بودند. كمي آن طرف تر حسين آقا قنّاد، مشغول 
ــيدم،  ــيريني ميان اهالي كوچه بود. نفس عميقي كش پخش ش
ــيژِن ناِب هواي آزاد پر كردم و سرمست به  ريه هايم را از اكس
ــين ها با چراغ هاي روشن، يكسره مشغول بوق  راه افتادم. ماش

زدن بودند.
مردمي كه تا ساعاتي پيش گره ابروانشان را با هيچ وسيله اي 
نمي توانستي باز كني، حال با چهره هاي بّشاش، پيروزي انقالب 
ــه يكديگر تبريك مي گفتند. همه چيز و همه كس و همه  را ب
جا جلوه اي روحاني به خود گرفته بود، گويي مالئك آسمان 
ــن شركت كرده بودند. جوانان با تفنگ هايي كه  نيز در آن جش
ــت آورده بودند، تيرهاي هوايي  از خلع سالح نظاميان به دس

شليك مي كردند. صداي اخبار انقالب از راديو ها، فضاي شهر 
را پر كرده بود. پيرمرد و پيرزني، در حالي كه قاب عكس فرزند 
ــان را در دست داشتند، مشغول پخش نُقل و شيريني  شهيدش
ــاخه هاي گل را به رايگان  ميان مردم بودند. گل فروشي ها، ش

تقديم مردم مي كردند.
ــتي انقالب  همه چيز خوب بود، خوب خوب خوب. كش
ــود، باالخره با  ــرگردان مانده ب ــران كه در اقيانوس باليا س اي
ــكان داري آن پير راحل، به ساحل رسيد و ملت غيور ايران  س
ــاهي را در اين  ــتگي2500 سال زيستن در اعصار ستم ش خس

جشن از تن بدر كرد.
ــير پيروز شده و وعدة«جاءِ الَْحْق و...» عملي  خون بر شمش

گشته بود.
22 بهمن سال 57 بهترين روز زندگي من است. همه ساله 
ــميم عشق را كه نشان از تازگي و طراوت  در دهة فجر، آن ش
دارد، با تمام وجود حس مي كنم و از خداي قادر مي خواهم، در 
ساحل پيروزي، كشتي انقالب را از َشرِّ موريانه ها حفظ كند و 

هرگز مباد كه اين آفات بتوانند آسيبي به انقالب برسانند.

﹟︣ ︐ ︋
︡ا روز︠ 
پرويز كيانی

ابراهیم 
سحر خیز
(1343)

مدير كل، معاون وزير. همدان

مدیریــت  رشــته  دانش آموختــۀ 
و  معلمــی  در  اســت.  آموزشــی 
مدیریــت توانا و در پژوهشــگری 
نیــز صالحیت خود را نشــان داده 
اســت. وی در سال ۱۳۸۴ به عنوان 
كشــوری  برگزیــدۀ  پژوهشــگر 
انتخاب شــد. تا سال ۱۳۸۸مدیریت 
را  همــدان  آموزش و پــرورش  كل 
بــه عهــده داشــت و در ایــن كار 
موفق بود. در این ســال از ســوی 
وزیــر آموزش و پــرورش، به عنوان 
معــاون آموزش متوســطۀ وزارت 
همــكاری  بــه  آموزش و پــرورش 
دعــوت شــد و اكنــون در همیــن 

سمت خدمت می كند.

︠︀︵︣ه ﹨︀
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!﹜﹡︀ ا︗︀زه︠ 
﹜︐︧﹨ ﹜﹨ ﹟﹞

عاطفه عليزاده*

وقتي فرزند شش ساله ام از مدرسه 
ــاد و  ــد، برخالف روز هاي قبل، او را ش ــه خانه آم ب
ــتم  ــت،  از او خواس ــدان نديدم. مدتي كه گذش خن
تكاليفش راانجام دهد، ولي او گفت:«دوست ندارم. 
ــه بروم و كالسم را  ــت ندارم به مدرس اصالً دوس

دوست ندارم.
ــكوت كردم، چون مي دانستم سؤال كردن  س
در اين موقعيت، فقط باعث مي شود او بيشتر در 
خود فرو رود. بايد فرصت مي دادم تا خودش 

صحبت كند.
ــت. به سويش رفتم، او را در  مدتي گذش
آغوش گرفتم و نوازشش كردم. ديدم شروع 
ــرد به صحبت كردن ، امروز خانم معلم  ك
ــرون انداخت. من  ــن را از كالس به بي م
ــي او من را بيرون  ــدي نكردم، ول كار ب

انداخت.
ناراحت شدم. ولي به او گفتم، حتمًا 
ــتباهي انجام داده اي كه خانم  كار اش
معلم ناچار شده تو را از كالس بيرون 
ــدازد. و او دوباره گفت، من هيچ  بين

كار بدي انجام ندادم.
ــد تلفني با معلمش صحبت  روز بع

كردم. پرسيدم، ديروز چه اتفاقي افتاد؟ آرين 
ــود. او گفت:«ديروز هنگام  ــت ب خيلي ناراح

ــال و فايده هاي آن صحبت  ــس، دربارة پرتق تدري
ــت، براي  ــال ميوة خوبي اس ــردم. اين كه پرتق مي ك

ــرماخوردگي خوب و مفيد است و... يكدفعه آرين با  س
صداي بلند گفت، نه پرتقال اصالً ميوة خوبي نيست. تازه اگر 

پرتقال بخوريم، مريض مي شويم. من هم به دليل اين كه اين كار 
او باعث شد بقية دانش آموزان حواسشان پرت شود، او را از كالس 

درس بيرون كردم.»
 به فكر فرو رفتم. اين دومين باري بود كه خانم معلم، آرين را از كالس 

بيرون مي انداخت. با خودم گفتم، من هم معلم هستم، ولي هيچ وقت حتي 
دانش آموز دبيرستاني را كه خيلي بيشتر از دانش آموز پيش دبستاني مي فهمد، به 

خاطر اشتباهش از كالس درس بيرون نينداخته ام.
چرا چنين شد؟ آيا فرزندم با اين كار مي خواست به او توجه شود يا واقعاً از فايده هاي 

پرتقال چيزي نمي دانست؟ ولي او كه خيلي پرتقال دوست داشت و همواره مي گفت 

من پرتقال مي خورم تا قوي بشوم.
آيا بهتر نبود معلم به جاي بيرون انداختن 

ــتري مي داد يا به  دانش آموز، برايش توضيح بيش
ــويش مي رفت و با لبخند ي مهرآميز، دليل اين  س
كار را مي پرسيد و بعد او را متوجه اشتباهش مي كرد! 
به طور قطع برخورد درست معلم باعث مي شد ديگر 

چنين حركتي تكرار نشود.
براي دانش آموز پيش دبستاني، اين موضوع قابل هضم 
نخواهد بود. او هنوز در دنياي كودكي خويش سير مي كند. او 
براي اين كه داناتر شود، هنوز فرصت مي خواهد. او مي خواهد 
معلم دوستش داشته باشد و با او مهربان باشد. وقتي ببيند به 
او توجه نمي شود، به طور قطع با يك پيام اطرافيانش را 
آگاه مي سازد. آرين با اين پيام مي خواست به معلمش 

بگويد:«اجازه خانم! من هم هستم»
اي كاش معلم آرين به جاي اين كه او را از 
كالس درس بيرون كند، مي گفت:«آفرين 
ــت كه حواست جمع  آرين! معلوم اس
است، چون فقط تو بودي كه راجع 

به درس اظهار نظر كردي.»

*دبير شيمي ناحية 2 شهرري   

نعمت اهللا ادریسی
(1319)

دبير فلسفه و علوم تربيتى، 
پژوهشگر. يزد

در دبیرســتان ها و مراكــز تربیت 
معلم یزد به مدت ۳۵ سال تدریس 
كــرد و در همــان حال بــه انجام 
نوشــتن  و  متعــدد  پژوهش هــای 
مقاالتــی در موضوعــات درســی 
و آموزشــی پرداخته اســت. آقای 
ادریسی در پنج ســال مختلف، به 
عنــوان پژوهشــگر موفق اســتان 
است: پژوهشــگر  شــده  تقدیــر 
خوب از ســوی فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی(۷۸)؛ پژوهشــگر نمونــۀ 
برتر(۸۱)؛  پژوهشــگر  استان(۸۰)؛ 
برتر(۸۴)؛ پژوهشــگر  پژوهشــگر 
پرتالش(۱۳۸۶). وی در سال ۷۹ نیز 
از سوی پژوهشكدۀ تعلیم وتربیت 
وزارت آموزش و پــرورش به عنوان 
پژوهشگر برگزیدۀ سال انتخاب و 

معرفی شد.
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شهید سید 
كاظم موسوی
 (1360 ـ1313)
معلم، مؤسس، اهل قلم، 

معاون وزير. تهران
در شــهر میامی، در خانواده ای روحانی 
متولد شد و در همان جا دروس مقدماتی 
را نزد پدرش فرگرفت. از سیزده سالگی 
به حوزٔه علمیٔه مشــهد رفت و دروس 
حــوزوی را ادامه داد. در ســال ۱۳۴۱ به 
تهران انتقال یافت و در دبیرستان علوی به 
تدریس مشغول شد. هم زمان تحصیالت 
دانشگاهی را نیز در رشتٔه الهیات ادامه 
داد و تا مرحلٔه دكترا پیش رفت. موسوی 
در تأســیس مدارس دخترانٔه روشنگر 
تهران با حجت االســالم شــاهچراغی 
همكاری داشت. اهل قلم بود و با مرحوم 
رضــا روزبه، كتاب های عربی آســان را 
تألیف كرد. پس از انقالب، از سوی امام 
خمینی، بــه عنوان نمایندٔه ایشــان در 
وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و 
چون شهید رجایی به وزارت رسید، او را 
به سمت معاون پژوهشی خود و رییس 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
منصوب كرد. ســید كاظم موسوی در 
فاجعٔه هفتم تیر ۱۳۶۰ به شهادت رسید.

ــال تمام  ــه 50 س ــم، ك ــرگ اين معل ــورت، م ــر ص ــه ه ب
(89-1341) در دبيرستان مروي تدريس كرد و اكنون با انحالل و 
ـ  ـ كه ساختمان آن نيز به فروش رفت  پايان عمر مدرسة مروي 
عمر او نيز پايان يافت، موجب مي شود تا چاپ مجله را به تأخير 
بيندازيم تا يادي كنيم از يكي از بزرگ ترين و مؤثرترين مدارس 

ايران و معلم ماندگار آن، مرحوم محمد غياثي.

مدرسة مروي 
دبيرستان مروي دومين دبيرستان تأسيس شده در شهر تهران 
ــياري از رجال سياسي كشور در آن تحصيل  بود1 (1315) و بس
ـ  ـ خيابان ناصرخسرو كرده اند. مدرسه، در محلة شمس العماره 
ــة علميه مروي واقع بود. مؤسس اين مدرسه  و روبه روي مدرس
شخصي به نام حاج محمدحسين خان مروي، مشهور به خاِن 
ــتان و مرو سكونت  مروي بوده كه مدت ها در قفقاز و تركمنس

داشته است و در دورة قاجار در تهران ساكن مى شود.
دبيرستان مروي، مدرسه اي مجهز بود. آزمايشگاه هاي فيزيك، 
شيمي و زيست شناسي، البراتور زبان، اتاق هاي مخصوص تاريخ، 
رايانه، رياضي و ديگر امكاناتي داشت كه موجب شده بود داوطلبان 
بسياري مشتاق به تحصيل در آن شوند. ساختمان اين دبيرستان 
سرانجام در سال 1389 واگذار شد و بدين ترتيب، عمر ده ها سالة 
آن به پايان رسيد. مدرسة مروي آدم هاي بسياري را پرورش داد كه 
پاره اي از آن ها چهره هايي مشهور و تأثيرگذار شدند. اسامي پاره اي 

از فارغ التحصيالن سرشناس آن را مي آوريم: 
هادي منافي (وزير اسبق بهداشت)، جالل  آل احمد، ابوالقاسم 
حالت، محمدعلي نجفي (وزير اسبق آموزش وپرورش)، شهيد 

ــهيد حســن  ــبق نيروي هوايي)، ش جواد فكوري (فرمانده اس
باقري افشردي (فرمانده نيروي زميني سپاه)، شهيد محمدعلي 
فياض بخش، شهيد حاج مهدي عراقي، دكتر كاظم معتمدنژاد، 
حسين الهي قمشه اي، شــهاب گنابادي (وزير اسبق مسكن)، 
مرتضي مميز (پدر گرافيك ايران)، پرويز تناولي (مجسمه ساز)، 
موسي زرگر (وزير اسبق بهداشت)، احمد مسجد جامعي (وزير 
اسبق ارشاد) و دكتر محمود بروجردي (داماد امام خميني). در 
اين مدرسه، هم چنين كساني چون: فخرالدين حجازي، مرتضي 
كتيرايي، حسن اسدي الري، عبدالحسين زرين كوب و باالخره 

محمد غياثي تدريس مي كردند.

محمد غياثي كه بود؟
محمد غياثي، همان طور كه اشاره شد، دبير رياضي دبيرستان 
مروي بود و 50 سال تدريس كرد. وي در محلة سيد نصرالدين 
ــد. در تهران از  ــال 1316 متولد ش ـ در س ـ خيابان خيام كنوني 
دبيرستان اميركبير ديپلم گرفت. وارد دانشگاه تهران شد و مدرك 
ليسانس رياضي و آمار خود را در سال 1339 دريافت كرد. سپس 
ــت در مدرسة دانشگر  ــد. غياثي نخس وارد آموزش وپرورش ش
ــال به مدرسة مروي رفت و  تدريس مي كرد، ولي پس از يك س
همان جا ماند تا بازنشسته شد. شايد به همين جهت به او «معلم 
ماندگار مدرسة مروى» مى گفتند. او پس از بازنشستگي، باز هم 
در همان مدرسه تدريس مي كرد تا اين كه امسال، پس از انحالل 
مدرسة مروي، ديگر امكان ادامة تدريس نيافت و به ناچار با كالس 

و مدرسه وداع كرد.
محمد غياثي به دبيرستان مروي عشق مي ورزيد. آن را «يك 

!︡ ︀﹝﹢ش︫   ︠﹩︺﹝︫
چهارشنبه هفدهم آذرماه است. آقای محمد ناصری، مدیر مسئول مجالت رشد 
را در فرصتی کوتاه می بینم. کپی یک مصاحبه در روزنامه و نیز تصویر یک نامه را 
به دستم می دهد و می گوید: آقای دکتر محمدیان (معاون وزیر و رییس سازمان 
پژوهش) سفارش کرده که این معلم مورد خوبی برای مصاحبه در مجله ٔ    رشد 
معلم است. سعی کنید او را پیدا کنید و با وی مصاحبه ای داشته باشید. می گویم: 
ان شــاءالله و از یکدیگر خداحافظی می کنیم... . با کمی تأمل در اوراق، متوجه 
می شوم كه آقای دکتر محمدیان شب گذشته مصاحبه ٔ  یكی از روزنامه ها با محمد 
غیاثی، دبیر ماندگار دبیرستان مروی تهران را خوانده و چنان به شوق آمده كه 
در همان لحظه نامه ای برای وی نوشــته و از او دعوت كرده اســت به سازمان 

پژوهش بیاید و...
سه روز می گذرد. شامگاه شنبه، هنگام مرور در اینترنت، ناگهان چشمم به عنوان 
یك خبر می افتد: معلم ماندگار دبیرستان مروی درگذشت. خبر را می خوانم؛ آری، 
محمد غیاثی دارفانی را وداع گفته و امروز هم مجلس ختم او در مسجد نور 
برگزار شده است. دریغا كه دستمان به او نرسید! شمعی خاموش شد. روز بعد 
آقای ناصری می گوید: بلی، همان روز كه نامة آقای محمدیان را به در خانه ٔ   آقای 
غیاثی می رسانند، می بینند كه خانه سیاه پوش شده است و تمام! جالب این است 
كه همین خبر موجب می شود آقای محمدیان، خطیب مجلس ختم غیاثی در 

مسجدی شود كه خود (حجت االسالم محمدیان) امام جماعت آن است.
***
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ــتان  ــط مقدس» و «دبيرس محي
چريك خيز» مي دانست و معتقد 
ــت دبيرستان مروي  بود «قداس
مديون باني آن است». غياثي در 
چنين مدرسه اي به طور بي امان 
ــته نشد.  كار كرد و هرگز خس
آن طور كه خود مي گفت: زماني 
بود كه «در هر سال معموالً شش 
تا كالس ششم دبيرستان رياضي 
داشتيم با 80 تا 100 دانش آموز. 
ــم  ــري ه ــن كالس 119 نف م
ــته ام. يعني به طور متوسط  داش
هر سال 480 ديپلمه داشتم». از 
اين رو، وقتي در تابستان امسال 
ديگر نتوانست به تدريس ادامه 
ــد.  ــدت آزرده ش ــد، به ش ده
ــل دارم  ــت: خيلي تماي مي گف
بروم شهرهاي كوچك و آن جا 
ــه به  ــس كنم. من هميش تدري
همسرم مي گويم اگر بگذارند 
ــتاهاي كوچك  بروم و در روس
ــاز قدري برايم  تدريس كنم، ب

تسلي مي شود.
غياثي از شاگردان خود، بويژه 
شاگردان برجسته اش بسيار ياد 
ــرد و دو تا از بهترين هاي  مي ك
ــا را آقايان فالح و نجفي  آن ه
ــي)  ــي نجف ــر محمدعل (دكت
مي دانست. اين دو از شاگردان 
ــال هاي تدريس او  نخستين س

بوده اند.
محمد غياثي به معلماني كه 

ــود از آن ها درس آموخته بود  خ
نيز توجه داشت و نسبت به آن ها بسيار قدردان بود. در سال 88، 
ــالمي با وي مصاحبه اي كرد كه در پنجم  روزنامة جمهوري اس
ــيد. در آن جا از وي سؤال  ــت ماه آن سال به چاپ رس اردي بهش
مي كنند: «شما قريب 50 سال معلمي كرده ايد و مي كنيد. به طور 
طبيعي دانش آموز و دانشجو هم بوده ايد. آيا مي توانيد از معلم و 
استادي كه از او تأثير گرفته باشيد، نام ببريد؟» مرحوم غياثي پاسخ 
مي دهد: «بله، آقاي پرويز شهرياري روي من تأثير گذاشت. من 
ــگاه آذر درس مي خواندم. چهار پنج نفر رفيق  مدتي در آموزش
ــي بوديم. رفتيم ثبت نام كرديم. معلم ما استاد پرويز  و هم كالس
شهرياري بود. ما در ميانة راه به كمبود مالي برخورد كرديم. رفتيم 
پيش آقاي پرويز شهرياري مشكلمان را گفتيم. گفتيم پول پرداخت 
شهريه را نداريم و مي خواهيم از حضور شما مرخص شويم. استاد 
شهرياري اجازه نداد آموزشگاه را ترك كنيم و به ما رايگان درس 
ــهريه  داد. به ما اصرار مي كرد كه بياييد درس بخوانيد و فكر ش
نباشيد. مي گفت: من شما را دوست دارم، به شما درس مي دهم و 

شهريه اي هم نمي خواهم». 
غياثي در ادامه از موسي آذرنوش هم ياد مي كند و مي گويد: 

«او اولين رييس دبيرستان مروي بود. معلم رياضي بود و گيالني؛ 
ــيار خوش بيان بود. در عالقه مند كردن دانش آموزان به درس  بس
و تحصيل بسيار استاد بود. بچه ها در كالسش با عشق و عالقه 

حضور مي يافتند.»
ــاعر  ــهيد بلخي ش ــال پيش، هنگامي كه ش ــارى، هزار س ب
درگذشت، رودكي، دوست شاعر او، دوبيتي در رثاي وي سرود 
كه هنوز تازه مي نمايد: با ذكر اين دو بيت، ياد استاد محمد غياثي 
را گرامي مي داريم و با تسليت به همسر داغ دارش، براي آن معلم 

خدمت گذار آرزوي غفران و رحمت الهي داريم:
كاروان شهيد رفت از پيش 
وانِ ما رفته گير و مي انديش 
از شمار دو چشم يك تن كم 

وز شمار خرد هزاران بيش

www.marvi-mandegar.ir :سايت مدرسة مروي
زيرنويس

1. اولين دبيرستان تهران، دبيرستان البرز است.
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ـ   بهمن 1389 شمارة پنجم  

به ده نفر از كسانى كه حل صحيح جدول را ارسال كنند ،به قيد قرعه هديه اى داده خواهد شد.
moallem@Roshdmag.ir :صندوق پستى: 6586 - 15875       و       رايانامه

طراح: مسعود آباد

افقى
1. پدر تاكسيدرمى ايران

2. حنا – چيزهاى سبك و كم وزن – از ماه هاى فرنگى
3. پندار – سريع و تند – تپه و پشته

4. مساوى – جمع درد و رنج –  قصد باطنى –  قطعه اى 
مثلث شكل كه در ماشين ها پشت چرخ براى محكم كردن 

مى گذارند
5.خوب – گرفتن و دريافت كردن – رنگ تازى

6. گله و دادخواهى – سخن گفتن بلند و فصيح – سالح كاشتنى
7 . از شهرهاى ايتاليا – نغمه و آواز – غرش درندگان

8. از غذاهاى نذرى – فرياد شادى – از بخش هاى اوستا – 
حالتى در مو

9. قسمت و اندازه – عجز و زارى – معامله و داد وستد
10. پرده درى و رسوا كردن – مهمانى و جشن – از 

شهرهاى استان فارس
11. از اسم هاى زدنى – در پزشكى به حالت رخوت و 

كاهش هوشيارى گويند – از اثاث خانه
12 . هميشه و جاودانه – سرمه – دليرى و مردانگى – آرى 

لرى
13 . با تازه مى آيد – سر بى مو – اكنون 

14. صدمة جنگى – وزير افراسياب تورانى – آبشارى در 
استان لرستان
15. اثر فرويد

عمودى
1. علم فسيل شناسى – آتش باستانى

2. رودى در فارس – خارپشت بزرگ – از شهرهاى ايران كه 
ضرب المثل دور بودن است

3. دره – جام ورزشى – شمشير هندى – كلمة انتخاب
4. خداى هندو – آزاد و رها – تاخت اسب – عيب كسى را 

به اشاره گفتن
5. روز ازل – زالزالك وحشى – كاهيدن

6. نوعى پيراشكى – خانه و جايگاه اقامت – شوم 
7. صد متر مربع – صداي گاو– از انواع تجاري كولر – 

حرف تعجب
8. بهار در آذربايجان – قيمت و بها – خورشيد – بشقاب 

بزرگ و دراز
9.  بيمارى آب مرواريد – نمى دانى – پايه و ستون – عدد ماه 

10. حمام تاريخى كاشان- درخت تسبيح – خوبرويى ، 
زيبايى و موجه بودن

11. دستمزد – خانه و سراى – سرقت 
12. گردو – قدم يك پا – پسوند شباهت – جنبيدن شاخه
13. مخفف بلكه – چهره و رخ – آماس – معموالً با كوه 

هم نشين مى شود
14. زن بزرگ منش ـ مادر رستم ـ راه كوتاه شده

15. حيله و مكر ـ بندري در مراكش 
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