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ــمى كشور، 8 اسفند،  ــال روز امور تربيتى» در تقويم رس نام گذارى يك روز به نام «روز تربيت و س
حكايت از اهميت اين موضوع در نظام آموزش و پرورش كشور، بلكه كل نظام مملكتى، دارد. اماسؤال 
ــت كه اگر تربيت را مهم مى دانيم، در ازاى آن - چه در بعد فردى و چه اجتماعى - چه  اين اس
اقداماتى انجام داده يا مى دهيم كه نشان دهد اين «اهميت» يا «مهم بودن» را درك مى كنيم؟ پاسخ 
ــت، زيرا به راحتى مى توان به تعداد مدارس و  ــهل و ممتنع است. سهل اس ــؤال س به اين س
دانشگاه ها، تعداد دانش آموزان و دانشجويان، شمارگان كتاب هاى درسى، تنوع درس هاى 
اخالق مدار و دين محور و... اشاره كرد و نتيجه گرفت كه اين ها همه شاهد! و البته همين 
ــه، اين پاسخ اگر چه «الزم» است، ولى  ــت؟ اما مى دانيم كه به قول اهل هندس طور اس
«كافى» نيست و به سؤال هاى اساسى تر كه همانا ميزان بهره ورى نظام تربيتى ماست، 
پاسخ نمى دهد. از كانت حكيم آلمانى، نقل شده است كه: دو كار در زندگى بشرى 
از هر امرى مشكل تر است؛ يكى مملكت دارى و ديگرى تعليم و تربيت. و روشن 
است كه منظور او از تعليم و تربيت، ِصرف تربيت اخالقى و بارآوردن آدم هاى 
خوب، به معناى مصطلح كلمه، نيست. بلكه اشاره دارد به «بار آوردن» افراد به 
گونه اى كه از برآيند تعامل آن ها «جامعه» رو به تعالى و تكامل برود. با اين نگاه 
است كه  مى توان فهميد چرا تربيت، هم طراز مملكت دارى قلمداد شده است.

ــال هاى آغازين انقالب اسالمى، بسيارى از نخبگان انقالبى كه خود  در س
معلمانى برآمده از آموزش و پرورش بودند (كسانى چون شهيد بهشتى، شهيد 
ــوى و...) و سال ها در اين مسير  ــهيد رجايى، شهيد سيدكاظم موس باهنر، ش
ــارى مكتوب پديد آورده بودند، به  ــيده، كار كرده و حتى قلم زده و آث انديش
ــت نهادند تا از رهگذر آن بتوانند تحولى در  ــتى بر امر «تربيت» انگش درس

آموزش و پرورش كشور كه به اصطالح «طاغوتى» بود، ايجاد كنند.
ــتا بود كه ادارة كل امور تربيتى را به معاونت پرورشى وزارت  در اين راس
ارتقا دادند و با تربيت و جذب تعداد قابل توجهى مربى پرورشى، اين بخش 
ــوزش و پرورش ثبت كردند، وبه خوبى  ــه صورت يك «نهاد» در دل آم را ب
ــهيد- باهنر و رجايى- تا چه حد  ــم كه اين فعاليت بويژه با نام دو ش مى داني

پيوند دارد. 
اكنون كه سه دهه از انقالب اسالمى مى گذرد، بررسى عملكرد امور تربيتى و 
به دست دادن كارنامه اى از آن، ضرورتى است كه بايد بدان اقدام و معلوم شود 
كه چرا اين حوزه از آموزش و پرورش، دچار دگرگونى و دگرديسى هايى شد و 
حتى يك بار در محاق انحالل رفت و بار ديگر طالع شد! و آيا در اين طلوع دوباره، 

چه كار تازه اى، و از كدام منظر، انجام شد كه قبًال انجام نمى شد.
ــب حضور مستقيم و غير مستقيم خود در اين حوزه، از آغاز تا  نگارنده بر حس
امروز، الزم ديد، در سال روز تشكيل امور تربيتى، دو نكته را خاطر نشان سازد كه شايد 

در آسيب شناسى امر تربيت - كه مسئلة هميشه ماست - مؤثر باشد.
ــگاه غالب ما به امر تربيت، عموماً نگاهى معطوف به «پرورش فضايل اخالقى و  1. ن
دينى» در دانش آموزان بوده است، بدون آن كه كليّت آن را در سطح وسيع علمى، تجربى، 
اجتماعى و حتى تاريخى مورد و تجزيه و تحليل قرار دهيم. به عبارت ديگر، نگاه فراگير به 
تربيت را مغفول نهاده و خواسته ايم از خالل بازگويى ارزش ها ، نه نشان دان و تجسم بخشيدن 

آن ها در آزمايشگاه رفتارهاى فردى و اجتماعى، به فردِ تربيت يافته دست يابيم.
ادامه درصفحة 9
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روز﹡ــ﹍ــ︀ر

12 اسفند
ميالد پيامبر اسالم(ص) و امام جعفر صادق(ع)

ــد  ــايد از اين منظر قابل توجه باش تقارن دو ميالد بزرگ، ش
ــد و آن را با تعبير  ــي دو نور را دي ــه مي توان در آن، تجل ك
ــالم  ــول گرامي اس ــي نور» توصيف كرد. رس قرآني«نوٌرعل
آورندة«مكتب» است و فرزندش جعفر بن محمد صادق(ع) 
ــت و  آورندة«مذهب»؛ مذهبي كه خود از دل مكتب برخاس
ــيعيان را در دل تاريخ هموار ساخت.اين  راهِ ادامة حيات ش
ــه در واقع آخرين روز«هفتة وحدت» نيز  روز و اين هفته ك
هست، بر همة معلمان ما، چه سني و چه شيعي، مبارك باد.

18 اسفند
روز امور تربيتي

ــكيالتي به نام«امور  ــرورش، از ديرباز تش در وزارت آموزش و پ
ــالمي بود كه اين  ــت، اما بعد از انقالب اس ــي» وجود داش تربيت
ــكيالت از صورت قبل خود خارج شد و به صورت نهادي  تش
فرهنگي در آمد و منزلتي تازه يافت. امور تربيتي طي سه دهه ي 
ــته، خدمات بسياري به جامعه ي دانش آموزي كشور كرده  گذش
ــال هاي دفاع مقدس، نقش مهمي در جلب  است. به ويژه در س
ــت. اين نهاد با وجود  نيروهاي جوان و نوجوان به جبهه ها داش
ــته و حتي يك  بحث و گفت و گو هايي كه دربارة آن وجود داش
ــال منحل شد، هم چنان فعال است. رشد معلم،  بار براي چند س
سال روز تأسيس آن را به همة معلمان به ويژه«مربيان تربيتي» عزيز 

تبريك مي گويد.سر مقالة اين شماره را بخوانيد.

23 اسفند
تأسيس بنياد شهيد و روز شهدا

ــعري كه  ــم و اين روز را با ش ــار قرار داري ــتانة به در آس
حال و هواي آن روزها را به ياد مي آورد، به ياد شهدا گرامي 

مي داريم:
اي مرغ هاي توفان! پروازتان بلند

آرامش گلولة سربي را
 در خون خويشتن

اين گونه عاشقانه پذيرفتيد
                          اين گونه مهربان.

زان سوي خواب مرداب، آوازتان بلند
مي خواهم از نسيم بپرسم:

بي جزر و مّد قلب شما،
                         آه،

دريا چگونه مي تپد امروز؟
اي مرغ هاي توفان! پروازتان بلند.

ديدارتان: ترنِّم بودن
بدرودتان: شكوهِ سرودن
تاريختان: بلند و سرفراز

آن سان كه گشت نامِ سرِ دار
زان يارِ باستاني هم رازتان بلند

 محمدرضا شفيعي كدكني

29 اسفند
 ملي شدن نفت

ــال 1329 روي داد.  ــدن نفت واقعه اي بود كه در س ملي ش
ــاي 28 مرداد 1332  ــرانجام به كودت ــن واقعه اگر چه س اي
ــد و تومار همة صحنه گردانان اين ماجرا را در هم  منجر ش
ــدن صنعت نفت فراموش  ــد، ولي اصل  اقدام ملي ش پيچي
ــوي ملت ايران،  ــك كار با ارزش از س ــد و به عنوان ي نش
ــور هاي  ــي مردمان ديگر كش ــداري و آگاه ــمة بي سرچش
ــد. مقاله اي كه دربارة ملي شدن  ــتعمار زدة آن روز ها ش اس
نفت در همين شماره مي خوانيد، به بهانة گرامي داشت اين 

روز تهيه شده است.

در اين ماه مناسبت هاي ديگري هم چون روز درختكاري(15)، 
ــد آبادي(18)، بمباران  ــيد جمال الدين اس ــت س بزرگداش
ــي(25) را نيز  ــت پروين اعتصام ــه(25) و بزرگداش حلبچ

داريم. اين روز هارانيز گرامي مى داريم.
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﹎﹀️ و﹎﹢

︣ش ﹨ ﹍﹡ ︣ ﹫﹫︽︑ مدير كل آموزش و پرورش استان مازندران
 در گفت و گو با رشد معلم:

استان مازندران يكي از استان هاي شمالي كشور است كه با وسعتي معادل 
23756/4 كيلومتر مربع، جمعيتي متجاوز از 3 ميليون نفر دارد.

عده اي از مورخان و نويسندگان ريشة واژة مازندران را از كلمة«ماز» به 
معني«دژ» مي دانند. در تاريخ آمده است كه مردم به فرمان مازيار بن قارن، 
سردار معروف طبرستان، براي جلوگيري از نفوذ اعراب، در نقاط حساس 
اين منطقه به احداث دژ پرداختند و مازندران را به صورت(ماز+اندرآن) به 

معني «دژ در آن» مي شناختند.
استان مازندران استاني زيبا و توريستي است و اقتصاد آن بر كشاورزي و 

گردشگري مبتني است.
اين استان از نظر علمي و فرهنگي جايگاه بسيار خوبي در ميان استان هاي 
سراسر كشور دارد.بنا به اظهارمسئوالن در كنكور سراسري دانشگاه ها و در 
جشنوارة جوان خوارزمي رتبة سوم كشوري را به خود اختصاص داده است 
و در المپيادهاي علمي و فرهنگي، جايگاه خيلي خوبي را كسب كرده و در 

توسعة رشته هاي فني و حرفه اي، از متوسط كشوري گذشته است.
ــتان مازندران در دوران دفاع مقدس نيز، همة توان خود را به  مردم اس
كار گرفتند و با تشكيل لشكر ويژة 25 كربال(تنها لشكر ويژة دوران دفاع 
مقدس)، رسالت تاريخي خود را به نحو احسن محقق ساختند. به گونه اي 
ــهيد و هزاران جان باز و آزاده، تقديم پاس داري از  كه 10 هزار و 400 ش

ايران عزيز كردند.
به همراه آقاي محمد ناصري، مدير كل دفتر انتشارات كمك آموزشي 
و مدير مسئول مجالت رشد و تعدادي از معاونان دفتر و سردبيران مجالت 
رشد، به اين ديار سفر كرديم و در حاشية اين سفر دو روزه، گفت و گويي با 
آقاي عبد الوحيد فّياضي، مدير كل ادارة آموزش و پرورش استان مازندران 
انجام داديم كه تقديم مي شود. شايان ذكر است، آقاي فياضي داراى مدرك 
ــابقة خدمت در  ــت. 25 سال س ــي اس ــد مديريت آموزش كارشناسى ارش
آموزش و پرورش دارد و در مسئوليت هاي متفاوت از معلم ابتدايي تا مدير 

كلي آموزش و پرورش استان مازندران ايفاي نقش كرده است.
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استان مازندران در 
كنكور سراسري 
امسال دانشگاه  ها، 
رتبة 3 كشوري را به 
خود اختصاص داد

اين استان 40 هزار 
معلم و 35 هزار 
بازنشستة فرهنگي 
دارد

اقتصاد اين استان بر 
كشاورزي و توريسم 
مبتني است

آموزش و پرورش 
استان مازندران 
300 دكترا و 3700 
فوق ليسانس دارد

ــاي فرهنگــي و  ــدران چــه ويژگي ه ــتان مازن  اس
ــب جمعيتي، چه وضعيتي  ــي دارد و از نظر تركي اجتماع
ــن، تركيب جمعيتي دانش آموزان و معلمان  دارد؟ هم چني

دوره هاي گوناگون تحصيلي چگونه است؟
ــه  ــتان مازندران از س ــر آخرين آمار، جمعيت اس  بناب
ــت. آمار دانش آموزي هم بيش از  ميليون نفر تجاوز كرده اس
ــي است. جمعيت جوان  520 هزار نفر در 32 منطقة آموزش
استان حدود يك ميليون نفر مي شود.جمعيت روستايي اين 
استان مقداري بيش از متوسط كشوري است. در عين حالي 
ــتي و زيبا به نظر مي رسد،مناطق محروم و  كه استان توريس

صعب العبور فراوان دارد.
ــگري مبتني است.  ــتان بر كشاورزي و گردش اقتصاد اس
استان وحدت فرهنگي بااليي دارد. ضريب هوشي مازندران 
باالست؛ به گونه اي كه در تراز استان هاي قابل اشاره در اين 
ــت. دانش آموزان ما هم دانش آموزان  ــده اس زمينه قلمداد ش
موفقي هستند و مخصوصاً در سال هاي اخير رتبه هاي حائز 
ــب كرده اند. معلمان ما االن بايد حدود3800 نفر  اهميتي كس
ــتخدام جديد2000 نفر نيرو نيز به آن اضافه  ــند و با اس باش

شده اند. بازنشسته هاي ما35000 نفرند.
تعداد قابل توجهي مراكز آموزش عالي داريم. دانشگاه فني 
و صنعتي بابل، دانشگاه كشاورزي ساري، دانشگاه مازندران 
و دو دانشكدة علوم پزشكي، از دانشگاه هاي اصلي هستند. با 
اين حال مراكز آموزش عالي استان مازندران به نسبت بعضي 

از استان ها خيلي كمتر است.

 از كدام استان ها، از نظر داشتن مراكز آموزش عالي 
ضعيف تر هستيد؟

 امسال ما در كنكور سراسري دانشگاه ها، رتبة3 كشوري 
ــت سال گذشته،  را به خودمان اختصاص داديم. در طي هش
ــت پيدا كرده و آن را حفظ  از رتبه هاي 12و8 به رتبة 3 دس
كرده ايم. اما يزد و سمنان و حتي اصفهان از نظر دانشگاه هاي 
دولتي از ما برخوردارترند. بورسية دانشگاه هاي دولتي آن ها 
ــتر است. از اين حيث، شايد مقداري استان مورد غفلت  بيش

واقع شده است. البته دانشگاه آزاد ما قوي است.

 وضعيت تحصيلي38000 معلم استان چگونه است؟
 براساس آمار سال گذشته، ما حدود 300 دكترا و بالغ بر 
3700 فوق ليسانس داشتيم كه قطعاً امسال بر اين اعداد اضافه 
شده است. باالترين فراواني ما ليسانس است. بخشي هم زير 

ليسانس داريم كه مشغول طي مراحل تحصيلي هستند.

 آيا مي توان گفت از نظر ســطح تحصيلي معلمان، با 
كمبودي رو به رو نيستيد؟

 من معتقدم ساز و كار تحصيل معلمان بايد اصالح شود. 
ــوند و  ــان براي ادامة تحصيل نمي توانند مأمور ش االن معلم
موانعي وجود دارد. اگر موانع برداشته شود، تحصيل معلمان 
ــا وجود اين، آموزش و پرورش  راحت تر صورت مي گيرد. ب
همكاري مي كند تا معلمان ادامة تحصيل دهند و هر ساله بر 

عدد فارغ التحصيالن جديد افزوده مي شود.

 به جز جايگاهي كه استان مازندران در كسب رتبه هاي 
باالي كنكور دارد، چه نقطة قوتي براي آموزش و پرورش 

استان مازندران مي توانيد ذكر كنيد؟
ــت.  ــراي ارزيابي، به ابزارهاي متفاوتي نياز اس ــه ب  البت
ــتند. نكتة مهم، پوشش تحصيلي در  آزمون ها يك ابزار هس
ــتان مازندران است كه در دورة ابتدايي پوشش واقعي ما  اس
99 درصد است. اين رقم بااليي است. توسعة فني و حرفه اي 
ــتور كار ماست. و ما در اين رشته از متوسط كشوري  در دس
باالتر هستيم. مازندراني ها در المپيادها رتبه هاي خيلي خوبي 
ــه هستيم.  ــنوارة خوارزمي در رديف دو و س دارند. در جش
ــه بوديم. در زمينة مسائل پرورشي  ــته رديف س ــال گذش س
ــت. مثًال در رابطه با پرشش مهر، هر ساله  هم، همين طور اس
ــاير  مقام هاي خوبي داريم. در زمينة مفاهيم قرآن و نماز و س
ــابقاتي كه در معاونت پرورشي برگزار مي شود، همواره  مس
جزو رتبه هاي برتر هستيم. امسال در زمينة غني سازي اوقات 

فراغت مقام اول دستگاه هاي اجرايي را كسب كرديم.

ــتان ها،   در چــه زمينه اي ضعف داريد؟ بعضي از اس
ــته ها مثل رياضي، فيزيك يا زبان مشــكل  در برخي رش
دارند. آيا درسي هست كه شما در آن از ميانگين كشوري 

︀م اول ︑﹢ل  ﹎ ،︀ ﹨
گفت و گو از: نصراهللا دادار
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توسعة رشته هاي 
فني و حرفه اي در 

استان مازندران از 
متوسط كشوري 

باالتر است. تعداد 
دانش آموزان 

فني حرفه اي ما 
از 40درصد عبور 

كرده است

در سفر دوم 
رييس حمهور، 

تأسيس چند 
هنرستان 

فني حرفه اي را 
تصويب كرديم 

كه اكنون مراحل 
پاياني آن ها طي 

مي شود

مازندراني ها 
در المپيادهاي 
گوناگون رتبة 

خيلي خوبي 
دارند. سال گذشته 

در جشنوارة 
خوارزمي رتبة 
سوم را كسب 

كرديم

مازندران در 
گروه علوم انساني 
مقداري ضعيف، 

ولي در حال رشد 
مي باشد و اكنون 

از رتبة 15 به 6 يا 7 
رسيده است

پايين تر باشيد؟
 مازندران در علوم انساني مقداري پايين بود كه االن در 
حال رشد است. رتبة علوم انساني ما از 15 به 6 يا 7 رسيده 
است. در رياضي ما حرف براي گفتن داريم. اما علوم انساني 
هنوز جزو ضعف هاي ما قلمداد مي شود. برايش جشنواره ها 

در برنامه هاي پژوهشي داريم تا ان شاءاهللا مشكل رفع شود.

 چه درصدي از دانش آموزان استان جذب رشته هاي 
فني حرفه اي و كار و دانش شده اند؟

 االن از مرز 40 درصد عبور كرده ايم.

 نسبت به كل دانش آموزان متوسطه اين گونه است؟
ــيديم. ما   بله، برابر با برنامه، ما بايد به اين عدد مي رس
ــده هم مقداري عبور كرده ايم. گرايش  االن از حد تعريف ش
ــت كه پوشش فني و حرفه اي بايد  برنامة چهارم اين بوده اس

پوشش غالب باشد.

ــات  ــه خصــوص امكان ــات مناســب ب ــا امكان  آي
سخت افزاري، براي توسعة اين رشته وجود دارد؟

 بله، ما تأسيس هنرستان هاي فني حرفه اي را سال گذشته 
در دستور كار داشتيم. در سفر دوم آقاي رييس جمهور، احداث 
چند هنرستان فني حرفه اي را مصوب كرديم كه اين ها مراحل 
ــي كار را طي مي كند. همان موقع 2 ميليارد تومان براي  پايان
ــاص دادند كه با آن بودجه، مراكز  مراكز فني حرفه اي اختص
هم تجهيز شده است. اين ها گام هايي است كه براي توسعة 
فني حرفه اي الزم بود. ضمن اين كه ما سال گذشته 22 درصد 
اعتبار استاني را براي تجهيزات فني حرفه اي اختصاص داديم. 
امسال رقم مورد نظر وزارت خانه 12 درصد بود كه ما بيش 
از 15 درصد خريد تجهيزات داريم. فني حرفه اي يعني خريد 
ــاخت كارگاه و هنرستان، كه به طور جد، در  تجهيزات، و س

دستور كار ما قرار دارد.

ــوزان مازندراني از  ــا و دانش آم ــتقبال خانواده ه  اس
فني حرفه اي چه طور است؟

 استقبال، نياز به تبليغ و كار دارد. ما در استان، كميته اي 
ــغ براي ثبت نام  ــي از بحث هاي اصلي آن تبلي داريم كه يك
است. ثبت نام بايد هدايت شده باشد. الحمد اهللا با بهره گيري 
ــم و با فعاليت  ــتان داري ــانه اي اس خوبي كه از امكانات رس
روابط عمومي، توانستيم مردم را با اين رشته بيشتر آشنا كنيم 
تا بدانند فني حرفه اي، نياز عمده كشور است. تا حدود زيادي 
ــت. البته هنرستان هاي جديد، رغبت  هم تأثير گذار بوده اس
ــد. هماهنگي هايي كه با مراكز  ــوز را افزايش مي ده دانش آم
ــاورزي و غيره داريم، همه  ــتگاهي مثل جهاد  كش برون دس

عامل تحقق برنامة چهارم براي توسعة فني حرفه اي است.

 آيا توانسته ايد با صنعت ارتباط خوبي برقرار كنيد؟ 
آيا امكانش وجود دارد؟

 نشست هاي متعددي داشته ايم. ارتباط صنعت و آموزش 
 و پرورش در استان مازندران، كليد خورده است. اين بخشي 
كه شما مالحظه مي كنيد، مرهون همين ارتباط است. ارتباط 
خيلي مي تواند كمك كند. االن«هنرستان هاي هم جوار»داريم.
ــان هنرستان ها قرار دارند. ما داريم  يعنى مدارسي كه كنارش
ــي محقق شده،  فضا را آماده مي كنيم. در حال حاضر، بخش
ــمتي برويم كه صنعت و دستگاه هايي كه در  ولي بايد به س
توليد نقش دارند، بيشتر خود را مسئول بدانند. اين موضوع 

به كار بيشتر نياز دارد.

 االن چند هنرستان داريد؟
 در سطح استان بالغ بر 220 هنرستان داريم.

ــدران نقش پر رنگــي در دفاع مقدس  ــتان مازن   اس
داشت. مي توانيد كمي در اين باره صحبت كنيد؟

ــكري داشت به نام لشكر ويژة 25   استان مازندران لش
كربال. اين لشكر تنها لشكر ويژه بود. آثار اين لشكر ده هزار و 
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چهارصد شهيد استان مازندران است. آمار شهدا و ايثارگران 
ــهيد، از معمول كشوري باالتر است.  استان به تعبير بنياد ش
ــهيد و 1710 دانش آموز  ما در حوزة فرهنگي،  300 معلم ش
ــان دهندة وجه ايثار و شهادت استان  شهيد داريم. اين ها نش
ــپاه  ــپاه كربالي مازندران، س ــت. هنوز هم س ــدران اس مازن
ــال دفاع مقدس آن را  ــت كه يادگاران هشت س مقتدري اس
مديريت مي كنند. استان مازندران سهم خود را در بسياري از 

مناطق جنگي خوب ايفا كرد.
ــراي ترويج  ــه، برنامه هاي متنوعي ب ــم در اين زمين ما ه
فرهنگ ايثار و شهادت داشته و داريم. تأكيد ما اين است كه 
ــهداي عزيز است. در حال  هر چه وجود دارد از قهرماني ش
طرح ريزي هستيم كه يادماِن شهدا را در مدارس برقرار كنيم. 
5 آذر امسال گردهمايي معلمان ايثارگر را داشتيم؛ هفت هزار 
ــران و خانواده هاي  ــر در اجتماعي بزرگ. تجليل از همس نف
ــتور كار ما بوده است. با استخدام  ــهدا و جان بازان در دس ش
جديد، رقم قابل توجهي از ايثارگران جذب آموزش و پرورش 
شده اند كه به تعبير بنياد شهيد پشت آن ها راست شده است 
ــا داريم در  ــهدا را نداريم. بن ــتغال خانوادة ش ــكل اش و مش
آيندة نزديك، گردهمايي ويژه اي براي فرزندان شهدايي كه 
ــده اند، ترتيب دهيم. براي آن ها حساب ويژه اي  استخدام ش

باز كرديم.

ــتان نام  ــهيد فرهنگي اس  اگر بخواهيد از يكي دو ش
ببريد، از چه كساني ياد مي كنيد؟

 شهدا فراوان و همه نام دارند. شهيد شريفي، از پرسنل 
ادارة كل آموزش و پرورش است. شهيد مجتهدي، مدير كل 
ــهيد ولي پور، اولين شهيد  ــت. ش آموزش و پرورش بوده اس
ــتان مازندران بوده است كه اكنون فرزند ايشان  فرهنگي اس

رييس آموزش و پرورش منطقة قائم شهر است.

 به نظر شــما مجالت رشــد در نظام تعليم و تربيت 
كشور چه جايگاهي دارد؟ در برنامة درسي ملي، مجالت 

ــد به عنوان بخشي از بستة آموزشي تلقي شده است؟  رش
ــوان به كيفيت  ــا با وضع موجود مجالت رشــد، مي ت آي

آموزشي آن ها قانع بود؟
 مجالت رشد نقش خود را به نوعي ايفا مي كنند كه ما 
از دست اندر كاران توليد اين محتواي ارزشمند تشكر مي كنيم. 
منتها آن چه واقعيت است، اين است كه ما هنوز تا رسيدن به 
اهدافمان راه درازي در پيش داريم. همه بايد دست به دست 
هم دهند تا آموزش و پرورش به اهدافش برسد. اعتقاد ما اين 
است، براي غني شدن مجالت رشد بايد با مخاطبان ارتباط 
بيشتر و تنگاتنگ و روان تري داشته باشيد. هر چه قدر شما 
مسير ارتباط با مخاطب را تسهيل كنيد، مجله غني تر مي شود. 
ــوردش هم روان  ــت كه روان مي رود و باز خ آبراهه اي اس
دريافت مي شود. بايد تالش كنيم مجالت را از حالت فانتزي 
و حاشيه اي، خارج كنيم و به اصل و محتوا تبديل كنيم. بايد 
ــد،  ــيم كه اگر مجله به دانش آموز يا معلم نرس به آن جا برس
ــران كند. ما خودمان وقتي نوجوان بوديم به  ــاس خس احس
ــك مي رفتيم  برخي مجالت عادت كرده بوديم. اگر به كيوس
و يك شماره را نداشتند، احساس مي كرديم كه من كجا بايد 
ــم. يعني فكر مي كرديم  ــا  و اطالعات را پيدا كن آن بحث ه
ــت. مجلة رشد  صفحه به صفحه و خط به خط آن مفيد اس
ــت كه  ــد. اعتقاد من اين اس ــته باش بايد اين ويژگي را داش
تنوع ذائقة مخاطبان، كار شما را سخت تر مي كند. بايد براي 
همه سليقه ها، حرفي براي گفتن داشته باشيد. شما مجالت 
ــي مثل: ادبيات و فيزيك داريد. اما معلم بايد بتواند  تخصص
ــي پيدا كند، چون  در كنار اين، به مطالب ديگر هم دست رس
ــازي معلمان است. ضعف ما در كجاست؟  بحث توانمند س
ــت. معلم  بايد بدانيم ضعف معلم ما تنها در يك حوزه نيس
ممكن است كه يك مجلة رشد تخصصي را دريافت كند و 
ــازي در او شكل بگيرد، اما  از نظر اطالعات نوعي توانمند س
بايد به رفتار، ارتباطات، مشي و منش معلمي هم در مجالت 

تخصصي پرداخته شود.

ما سال گذشته 
22درصد 
اعتبار استاني را 
براي تجهيزات 
فني حرفه اي 
اختصاص داديم

هماهنگي هايي 
كه با مراكز برون 
دستگاهي مانند 
جهاد كشاورزي 
و غيره داشته ايم، 
نقش خوبي در 
توسعة آموزش هاي 
فني و حرفه اي استان 
داشته است

ارتباط صنعت و 
آموزش و پرورش در 
استان كليد خورده 
است

عكاس: غالم رضا بهرامي
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 به نظر شما كه ســال ها در آموزش و پرورش تجربه 
ــد از محتواي بهتري  ــد، چه بايد كرد تا مجالت رش داري
برخوردار شــود و حالت ســطحي و فانتزي پيدا نكند و 

پوشش بيشتري داشته باشد؟
ــت. هميشه هر كتابي   بايد ببينيم نياز مخاطبان ما چيس
ــود، اگر متناسب با نياز مخاطب باشد، شايد  كه توليد مي ش
ــه صرفاً تراوش  ــود، اما كتابي ك ــاد بار تجديد چاپ ش هفت
ــت و خودش آن چه را كه فكر كرده،  انديشة يك محقق اس
ــت، ممكن است  ــر كرده اس به قلم تحرير در آورده و منتش
مورد استقبال قرار نگيرد. چون اين فرد اصًال ارزيابي نكرده 
ــانى اند. در مجالت رشد، بايد  كه «جامعة هدف» او چه كس
ــد بر مدار  ــه اين معني كه باي ــور بود. اما نه ب ــب مح مخاط
مخاطب بگرديم. نه! ما بر مدار مخاطب نياز سنجي مي كنيم و 
براساس آن نياز، آن چه را كه مي خواهيم، براي آن ها طراحي 
ــته، خواستة ماست و نياز، نياز  مي كنيم. يعني در واقع خواس
آن هاست. اين جا من اين را مخاطب محوري قلمداد مي كنم. 
چه معلم باشد و چه دانش آموز. اگر براي معلم باشد، تالش 
ــاختار ذهني معلمان را شكل دهد. نگرش  كنيم مطالب ما س
معلمان را تغيير دهد. يعني مجالت رشد بهترين محل براي 
ــر تحولي از  ــن اعتقاد دارم ه ــت. م ــر نگرش معلم اس تغيي
ــود. اگر اين تغيير نگرش، نسبت  تغيير نگرش شروع مي ش
ــبت به خود معلم، هدف هاي  ــه كالس، آزمون، محتوا، نس ب
ــطة كاري كه در مجالت  تعليم و تربيت و دانش آموز، به واس
رشد صورت مي گيرد، ايجاد شود، كار بسيار بزرگي كرده ايد. 
ــاي جديد، بايد در  ــوزة دانش آموزي، ايجاد ظرفيت ه در ح

دستور كار مجالت رشد باشد. آن قدر ظرفيت هاي ناشناخته 
ــف اين  ــوزان وجود دارد كه كار مجله، بايد كش در دانش آم
ــد بتواند به واسطة سؤاالت  ــد. اگر مجلة رش ظرفيت ها باش
ــف ظرفيت هاي جديد را  ــئله اي كه ايجاد مي كند، كش و مس
ــيار گراني تهيه كرده  تعقيب كند، براي خودش خوراك بس
است و مي تواند همواره غني شود و غني سازي را در حوزة 
ــودش همواره در زايش  ــوزي آغاز كند. در واقع خ دانش آم
است. اين ها همه در گرو آن چيزي است كه توليد مي كنيد. 
ــيلي كه در حوزة كار شماست، اين  من معتقدم، با اين پتانس
ــت. البته بايد بدانيم كه آموزش و پرورش  امر امكان پذير اس
فقط دانش آموز و معلم را شامل نمي شود، عناصر ديگري هم 
ــما چه قدر مي توانيد خانواده را تحت تأثير  دخيل اند. مثًال ش
ــي از موانع ما در فرايند تعليم و تربيت،  قرار دهيد؟! زيرا يك
ــاير عوامل اجرايي،  ــت. بايد ديد شما و س خود خانواده اس
چه قدر مي توانند تأثير داشته باشند. حتي من معتقدم ما بايد 
ــيم. ادارات ما شايد  ــد ادارة آموزش و پرورش داشته  باش رش
هنوز ادارات باقابليتي نباشند، قابليت هايي كه حقيقتاً به نيازها 
ــما مي توانيد نقش راهبردي  جواب دهد. من اعتقاد دارم، ش
براي ستادي ها داشته باشيد. اين ما هستيم كه مديران مدارس 
ــت مي دهيم و لذا  ــان مي گردانيم و يا جه ــه دور خودم را ب
ــم و پيش پايمان  ــاز به مطالعه و تدبير داري ــتيم كه ني ما هس
ــه دور و برمان نگاه  ــت. حتي اگر خوب ب موانع زيادي اس
ــت. باور كنيد!  ــه اس كنيم، مي بينيم گاه اداره، مانع كار مدرس
يعني اگر مديرمدرسه را به حال خودش رها كنيم، بهتر كار 
مي كند. گاه مدير نمي گذارد معلم خوب كار كند. يك اهرم 
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كنترل كننده و بازدارنده براي معلم مي شود. به دانش آموز بايد 
ــكال ندارد، اگر گزينه اي را خطا زدي، بايد اشتباه  بگوييم اش
كني تا علتش را پيدا كني تا دوباره اشتباه نكني. اما خودمان، 
ــه  ــان و همكارانمان اين ميدان را نمي دهيم. هميش مديرانم
مي خواهيم براساس استانداردهايي عمل كنيم كه محقق هم 

نمي شود. نوع نگرش را بايد عوض كرد. 

ــي ضــروري  ــر نگــرش را در چــه حوزه هاي  تغيي
مي دانيد؟

ــبت به محيط   در همة حوزه ها. تغيير نگرش معلم نس
ــبت به همه  خود، تغيير نگرش مديران آموزش و پرورش نس
چيز، حتي مجلة رشد. هنوز هم ممكن است ما مجلة رشد را 
كاري اصلي و بنيادين تلقي نكنيم. يا خود مجله مقصر است 
و يا نگرش ما ايراد دارد. در هر حال، اين روند بايد اصالح 
شود تا با محوريت آن كار، بقية كارها را مستند كنيم. چه قدر 
خوب است كه معلمان در پژوهش هايشان بگويند منبع كار 
ــد شمارة فالن است و هر استادي اين را ببيند،  ما، مجلة رش
ــت. مجله را قوي و جدي تلقي  بگويد اين مأخذ خوب اس
كنند. با ظرفيت عظيم آموزش و پرورش، رشد ما هم مي تواند 

به مرجعي قوي تبديل شود.

 استان مازندران از جمله استان هايي است كه استقبال 
خوبي از نشريات رشــد داشته است. در حقيقت جزو 5 
يا 4 استان اول است. علت اين قضيه را چه مي دانيد؟ آيا 

كار خاصي در اين باره انجام گرفته است؟
ــجام يافتة خيلي خوبي از گذشته انجام گرفته   كار انس
ــيدي معاون آموزش ابتدايي  ــت. در سال 84 ، آقاي رش اس
ــروع كرده بودند. مطمئن باشيد  بودند. كارهاي خوبي را ش
ــفقانه و  ــر به موضوعي مثبت، ماليم، مش ــر گاه نگاه مدي ه
حمايت گرانه باشد، كار در ريل خودش قرار مي گيرد و پيش 
مي رود. ما معتقديم كه اين كار مي تواند كار آموزش و پرورش 
را روان تر سازد و به هدف ها نزديك تر كند. ما اين ديدگاه ها 
را به مديران آموزش و پرورش و معاونان شهرستان ها منتقل 
ــتان ها  ــم. آن ها هم به شهرس ــدان هم مي دهي ــم و مي مي كني
ــران مدارس صحبت مي كنند و اين باعث  مي روند و با مدي
ــرفت مي شود. اما اگر اتفاقي بيفتد و من بگويم رشد در  پيش
اولويت اول دوم ما نيست، مطمئن باشيد كه حجم فعاليت ها 
در خود استان و شهرستان ها مي خوايد. البته اميدواريم كه در 

آينده بهتر از اين باشيم.
ــى به خاطر حضــور در اين گفت وگو   از جناب عال
ــما و همكارانتان و معلمان استان شما  تشــكر و براى ش

آرزوى موفقيت داريم.

استان مازندران با 
جمعيتي متجاوز از 
3 ميليون نفر، داراي 
520 هزار دانش آموز 
در 32 منطقة 
آموزشي است

اگر چه استان 
مازندران، استاني 
زيبا و توريستي 
است، ولي 
مناطق محروم و 
صعب العبور دارد

ما سال گذشته 
22درصد 
اعتبار استاني را 
براي تجهيزات 
فني حرفه اي 
اختصاص داديم

استان مازندران 
لشكري به نام لشكر 
ويژة 25 كربال دارد 
كه تنها لشكر ويژة 
دوران دفاع مقدس 
بود. آثار اين لشكر 
10400 شهيد استان 
مازندران است

ادامة صفحة 2 
بديهى است اين روش به كلى بى  راه نيست و در هر حال، 
ــراه دارد و افراد  ــدى ، و فقط درصدى، از موفقيت هم درص
ــا كه همين شما، به  كارامدى را هم تحويل مى دهد و چه بس
عنوان يك مربى پرورشى يا معلم، بتوانيد ده ها نمونة مثبت را 
نام ببريد. اما آيا صدها و بلكه هزاران دانش آموز يك مدرسه، 
همه و يا اكثريت آن ها ، از همين نمونه ها هستند؟ بى ترديد نه. 
نگارنده ترديد دارد كه در اين روش ، هنوز تحول بزرگى روى 

ــد؛ اگر چه خود شاهد بوده كه در ساليان اخير  داده باش
ــاورة روانى، مشاورة تحصيلى،  به امورى چون مش

ــهروندى،  مهارت هاى زندگى، مهارت هاى ش
تشكيل شوراهاى دانش آموزى و مانند اين 

ــوزة امور تربيتى اند  ها كه همه در ح
ــده است، ولى به  توجه خوبى ش

ــروف، «حكايت هم  قول مع
چنان باقى است».

ــوز  ــراً هن ــا ظاه  2. م
ــا اين مهم  تكليف خود را ب

روشن نكرده ايم كه آيا «تربيت» را 
ذيل «آموزش» مى خواهيم و يا آموزش 

را ذيل تربيت! و اگر هر يك را بر ديگرى 
ــت  ترجيح مى دهيم، مقتضيات عملى آن چيس

ــى الزم دارد. البته ترديد  ــه تمهيدات و مقدمات و چ
ــت كه آموزش ذيل تربيت قرار مى گيرد و كارنامة  نيس

مربيان بزرگ جهان، كه بويژه در قرون اخير مكتب هاى تربيتى 
مهمى را پايه گذارى كرده اند، دليل بر اين ادعاست. همة اين 
مربيان، آموزش را جزء يا پاره اى از امر تربيت دانسته اند، گو 

ــان از تربيت و مبانى و مبادى آن، با منظور  ــن كه منظور آن اي
ما - مسلمانان - از اين مقوله ممكن است  متفاوت باشد.

خالصه اين كه اگر مي خواهيم آموزش و پرورش ما ذيل 
ــت، به  ــر مهم «تربيت» قرار گيرد ، كه همين طور هم هس ام
ــايد بتوان از آن به «مكتب تربيتى،  برنامه اى نياز داريم كه ش
ــن برنامه اى، به  ــيدن به چني ــاى عمل» تعيير كرد. رس راهنم

مشاركت جمعى و تحمل دشوارى هاى راه نياز دارد.
توجهى كه در سال هاى اخير به موضوع تدوين «سند 
ــد و اين سند سرانجام  ملى آموزش و پرورش» ش
متولد شد و در شوراى عالى آموزش و پرورش 
ــع برآيند  ــيد، در واق ــز به تصويب رس ني
دغدغه هايى بود از اين دست كه به آن 
ــاره شد و لذا بايد آن را قدمى  اش
ــند  به پيش تلقى كرد. اين س
البته هنوز در سطح وسيع، 
بويژه درميان معلمان، مورد 
نقد و بررسى قرار نگرفته است، 
ولى اميدواريم انتشار و سپس تدوين 
برنامه ها بر اساس آن، بتواند رهگشاى ما 

به سوى فردا باشد.
ــت به مربيان  در پايان روز امور تربيتى را نخس
ــور و سپس به معلمان  ــى عزيز در سراسر كش پرورش

ارجمند،  كه خود نيز مربى اند، تبريك مى گوييم.
بهارى شورانگيز و سالى همراه با موفقيت در پيش داشته 

باشيد.
سردبير
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︣﹨﹠﹌ ، ادب و آ﹝﹢زش ﹁

زهرا  قيداري*

﹝︺﹠﹢یر﹨︀ورد﹨︀ی 

تو بايد ياد 
بگيرى با هستى 
مراوده كنى!

اشاره
ــال چيستند جز انديشه هاي متغير در  «...و فصل هاي س

ذهنتان؟
بهار، بيداري است در سينه هاتان و اما تابستان شناختي 
است به باروري خودتان؛ آيا پاييز نغمه ساز باستاني در شما 
ــت كه براي آن چه هنوز در وجودتان كودك است،  نيس

الاليي بخواند؟
از شما مي پرسم؛ آيا زمستان چيزي است جز خوابي پر 

از روياهاي تمام فصول؟»
ــدم؛ چيزي به ظاهر مرده  ــتزاري دانة بلوطي دي در كش
ــه  و بي خاصيت. و در بهار، همان دانة بلوط را ديدم، ريش
ــيده بود. اين آغاز درخت بلوط بود كه به  دوانده و قد كش

سوي خورشيد باال مي رفت.
ــد، با وجود اين،  ــما اين را معجزه مي انگاري بي ترديد ش
چنين معجزه اي در رخوت هر پاييز و در شور و شوق هر 

بهار هزار بار اتفاق مي افتد[جبران خليل جبران].
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سال نو گشت به ياران كهن مژده دهيد 
كه بهار آمد و باغ آمد و گل آمد و عيد

سال نو گشت و به آيين كهن مي بايد
خدمت دوست شد و دست ارادت بوسيد
خدمت دوست ببايد شد و گفتن با دوست

بر تو اي دوست مبارك بُود اين عيد سعيد[عنصري] 
***

كائنات تسبيح گوي خدا و آموزگار انسان
«...آفرينش همه جا جلوه گر شاهد ماست

عكس آن ماه در اين آيينه ها مي نگرم
بلبل از باغ كند نغمة توحيد بلند

شاخه ها را همه چون دست دعا مي نگرم
زهره و شمس و قمر آينه گردان تواند
من در اين آينه ها روي تو را مي نگرم

قصر صد رنگ فلك چشم مرا حيران كرد
كه به هر پردة آن نقِش خدا مي نگرم...»[مهدي سهيلي] 

ــك روز، هم  چنان كه«فاردورس» يوناني در باغ قدم  «...و در ي
ــنگي برخورد كه او را خشمگين نمود.  مي زد، پايش به تكه س
برگشت، سنگ را برداشت و با صدايي آرام گفت:«اي چيز مردة 

سر راهم!»
ــه دور پرتاب كرد. مصطفي، آن برگزيده و محبوب  و آن را ب

گفت:
ــي در اين باغ  ــرا مي گويي«اي چيز مرده؟ تو مدتي طوالن چ
بوده اي! آيا نمي داني كه هيچ چيز مرده اي اين جا نيست؟ همه چيز 
در دانش روز و بزرگي شب زندگي مي كنند و مي تابند. تو و سنگ 
يكي هستيد. اين جا اختالف فقط در تپش قلب است، قلب تو 

كمي تندتر از قلب سنگ مي زند. آيا چنين نيست دوست من؟!
ممكن است آهنگ ديگري در دلت باشد، اما من به تو مي گويم 
كه اگر اعماق روحت را بپيمايي و بلندي هاي فضا را در نوردي، 
ــنوي كه در آن آهنگ، سنگ و ستاره آواز  فقط يك آهنگ مي ش

مي خوانند... يكي با ديگري، با هماهنگي كامل.
اگر سخنانم را درك نمي كني، تا سپيده دم صبر كن. اگر اين 
سنگ را كه به دليل نابينايي ات لگد كردي، نفرين نمودي، بدان اگر 
سرت[از بلندي] به آسمان برسد، ستاره را هم نفرين خواهي كرد. 
ــيد كه تو هم چون كودكي كه سوسن هاي  اما روزي خواهد رس
مرغزار را مي چيند، سنگ ها و ستاره ها را جمع كني و آن گاه درك 

خواهي كرد كه همه چيز زنده و عطرآگين است[و در حال تسبيح 
ذات اليزال اويند]»[جبران خليل جبران].

دگرگوني كاِئنات، نويدبخش سرزندگي جان هاي آدميان
از بهاران كي شود سرسبز سنگ

خاك شو تا گل برويد رنگ رنگ[مولوي]
بهار را حال ديگري است. از آن رو كه دست دعا فراز كرده ايم 
و دگرگوني احوال را از آستانش طلبيده ايم. از درگاهش خواسته ايم 
ــه هايمان را مهيا سازد تا نرگس وار نگران شقايق  لب ها و انديش

باشيم. ايدون باد اين بهار و بهاراِن در راه!
آري بهار، سمبل تحول و دگرگوني است. آداب و ادعية نوروز 
نيز با اين رويكرد آغاز مي شود. آن چنان كه در روايات آمده است: 
در اين روز(نوروز) جملة«يا ذالجالل و االكرام» را بسيار تكرارو 

اين دعا را با خود زمزمه كن كه:
«يا مقلب القلوب و االبصار، يا محول الحول و االحوال، يا 

مّدبر الليل و النهار، حّول حالنا الي احسن الحال.»
بهار، راه حل خداوند است. راه حل خداوند براي بيرون آوردن 
طبيعت  از انقباض و ترديد. درست مثل وقتي كه اولين پيامبرش 
را فرستاد. درست مثل وقتي كه آخرين پيامبرش را فرستاد. مثل 
وقتي كه به قلب پيامبر مهربانش نيرويي داد براي صبوري كردن، 
تا زمستاِن قلِب آدم ها را به بهار تبديل  كند. آري، پيامبر رحمت 
مأموريت دارد كه بهار را در قلب زمستان يخ زده جاري كند. وقتي 
قنديل هاي يك قلب منجمد آب شد آن وقت پيامبر برايش قرآن 
مي خواند و در آن قلب بهار جاري مي شود و ان وقت شاخه ها، 
دستور دارند جوانه بزنند و چشمه هاي كوچك، در حالي كه سرود 
زنده بودن مي خوانند، جاري مي شوند... بدين گونه جهان در انتظار 
همة ماست. كار خدا خلق انسان بود و رسالت انسان متجلي كردن 
خداوند بر زمين. انسان نردباني است كه از طريق آن خداوند از 

فراز آسمان بر زمين گام مي نهد.
ــان، به زبان عطر و رنگ  ــت كه خداوند با انس بهار زماني اس
ــخن مي گويد. آري،«آن گاه كه تو به ستايش زيبايي  و تصاوير س
گل ها، سكوت شب و جوش و خروش رود خانه اي كه به سوي 
ــت زبان بگشايي، چيزي در درونت شكوفا مي شو  دريا روان اس
ــد و شكوفايي مي كني. ستايش تو، پلي ميان  ــروع به رش د و ش
ــاس تر، شاعر پيشه تر و زيبايي  ــتي مي شود، و تو حس تو و هس
گراتر مي شوي. حساسيت تو، تو را از زيبايي چشم گيري كه ما 
ــه و از راز بزرگ بي پاياني كه نه آغازي دارد و نه پاياني،  را گرفت
آگاه مي سازد. احساس اين كه ما بخشي از اين راز هستيم، بسي 

شادماني مي آفريند»
ــتارگان  ــتي مراوده كني. پس با س «تو بايد ياد بگيري با هس
گفت و گو كن، با رودخانه گفت و گو كن. با درختان و صخره ها 
نيز؛ از اين كار خجالت نكش، زيرا خداوند از اين راه خود را به 
تو مي نماياند. هرچيزي كه هست جلوه اي از خداوند است. شروع 
به مراوده با خداي آشكار كن تا روزي قادر شوي با خداِي پنهان 
مراوده كني. با ديدن شروع كن تا بتواني به سوي ناديدني ها جهشي 

بزرگ انجام دهي»
ــت. زيرا همه چيز سرشار از خداست.  آري، همه چيز زيباس
حتي تخته سنگ ها نيز سرشار از خدا هستند. هيچ چيزي خالي از 
خدا نيست. همه و همه قلب انسان ها را سرشار از الهام و آرامش 

مي كنند.

با ديدن شروع كن 
تا بتواني به سوي 
ناديدني ها جهشي 
بزرگ انجام دهي

كار خدا خلق انسان 
بود و رسالت انسان 
متجلي  كردن 
خداوند بر زمين. 
انسان نردباني است 
كه از طريق آن 
خداوند از فراز 
آسمان بر زمين گام 
مي نهد

هرچيزي كه هست 
جلوه اي از خداوند 
است. شروع به 
مراوده با خداي 
آشكار كن تا روزي 
قادر شوي با خداي 
پنهان مراوده كني
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بهار آمد زمشرق زر در آورد
گل از خواب زمستان سر در آورد
به شوق گردشي در باغ و صحرا

پرستوي دل من پر در آورد![مهدي سهيلي]

هماهنگي و همدلي كائنات، تداوم بخش دوستي ها
بيا كه تا نفسي هست، يار هم باشيم
به غنچه هاي محبت، بهار هم باشيم.

وقتي دانه اي در زمين مي كاريد، به بلندترين بلندي ها مي رسيد و 
وقتي زيبايي صبح را به همسايه تان سالم مي كنيد، از دريايي عظيم 

گذر مي كنيد»[جبران خليل جبران].
ــان ها در هيچ يك از ويژگي هايشان به اندازة نيكي كردن  انس
به هم نوعان خود خداي گونه نيستند. به ياد داشته باش كه امروز 
ــد، دل ها را با عطر گل ها  ــوع ديگري ندارد و بهار كه مي رس طل
ــد. نسيم نرم بهار  ــبزه ها به خود مي كش و نگاه ها را با رويش س
بر جان هايمان مي وزد و ناخوداگاه نرممان مي كند تا با يكديگر 

مهربان تر شويم. 
«ما بنابر قانون طبيعت، وابسته به هم زندگي مي كنيم؛ قانوني 
باستاني و بي زبان. پس بياييد در مهري عاشقانه زندگي كنيم. ما 
يكديگر را درتنهايي جست و جو مي كنيم. و وقتي آتشداني نداريم 

تا در كنارش بنشينيم، در راهي ناپيدا قدم مي گذاريم.»
در زميني كه ضمير من و توست

از نخستين ديدار
 هر سخن، هر رفتار

دانه هايي است كه مي افشانيم
برگ و باري است كه مي رويانيم

 آب و خورشيد و نسيمش«مهر» است[فريدون مشيري].
و بدين گونه است كه نياز فطري ما به پرستش و شكرگزاري 
خالق يكتا، اين صدا را در فضاي قلب مان طنين افكن خواهد كرد 
كه تو تنها نيستي، پروردگاري كه تو را باعشق پرورد ، او هميشه 

خداي عشق باقي خواهد ماند.

نو شدن هر سالة طبيعت، نشانه اي برگذر عمر
آن كه عمر به عبث مي گذراند، درگذر همة فصل ها غريبه 

مي گردد[جبران خليل جبران]
اويس قرني را پرسيدند: حالت چگونه است؟ گفت:«چگونه 
باشد كسي كه بامداد برخيزد و نداند كه شبانگاه خواهد زيست 

يا نه؟»
رسول اكرم(ص) خطاب به ابوذر مي فرمايد:«اي ابوذر بر عمر 

خويش بخيل تر از درهم و دينارت باش.»
آن چه ندارد عوض اي هوشيار

عمر عزيز است غنيمت شمار[شيخ بهايي]
ــي به گردو فروشي گفت:«مي شود همة گردوهايت را به  كس
ــن بدهي؟!» گردو فروش با تعجب به او نگاه كرد و  رايگان به م

جوابي نداد. دوباره پرسيد:«مي شود يك كيسه گردو بدهي؟»
و باز باسكوت مواجه شد.

ــت كم يك عدد گردوى مجاني  ـ پس خواهش مي كنم دس
به من بده.

و آن قدر اصرار كرد تا باالخره گردو را گرفت.
ـ يك عدد كه ارزش ندارد، يك عدد ديگر هم بده!

 و با اصرار يك عدد ديگر گرفت و درخواست كرد كه گردوي 
سوم را نيز مجاني بگيرد. گردو فروش عصباني شده بود گفت:« 
زيرك! اين طور مي خواهي يكي يكي همة گردوهايم را تصاحب 

كني؟!
مشتري سمج گفت:«راستش مي خواستم درسي به تو بدهم. 
عمر و زندگي ما نيز چنين است. اگر به تو بگويم همة عمرت را 
به من بفروش، به هيچ قيمتي اين كار را نمي كني، ولي روزهاي 
زندگي ات را بي توجه، يكي يكي از دست مي دهي و تا به خودت 

بيايي، همة عمرت از كف رفته است.»

رستاخيز طبيعت، تذكري بر رستاخيز عظيم
فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و داية ابر بهاري 
را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد. درختان را به خلعت 
نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم 

ربيع، كاله شكوفه بر سر نهاده...[گلستان سعدي]
همة اين اشارت ها، بشارتي است به ما كه دريابيم بهار پر رمز و 
راز نيز اشارتي بر«اناهللا و انااليه راجعون» است؛ يعني هميشة ايام 
با آمدنش، كائنات نو نوار مي شوند و چون رخت سفر بر مي بندد، 

رخوت و سستي زمين و زمينيان را احاطه مي كند. 
هنگام اين تماشا با چشم دل نظر كن

نقاش چيره دستي، در متن اين تماشاست[مهدي سهيلي]

هفت سين، الهام بخش جاري بودن زندگي
بزم فلك، ميالد گل، جشن بهار است

تو ميهماني، ميزبان پروردگار است
ــيبي را با دندان مي شــكافي، در دل با  «... وآن هنگام كه س

او بگو:
تخم هاي تو در دل من خواهند زيست و شكوفه هاي فرداي 
تو در دل من خواهند شكفت و عطرت نفس من خواهد بود، 
و ما با هم در همة فصل ها شادي خواهيم كرد»[جبران خليل 

جبران].
از ابتداي زندگي دو امر مهم انديشة هر انسان را به خود مشغول 
داشته است: زندگي و مرگ. و انسان عيني ترين صورت اين مرگ 
و حيات مجدد را در گياهان و رستني ها و روييدني ها مي بيند و 

مي يابد.
هفت سين، اين سفرة زميني در حقيقت نمادي از سفرة بزرگ 
زمين است؛ و گونه اي از شكرگزاري اين نعمت ها ياد كردن آن ها 

و قرار دادنشان بر اين سفره است.

و اما گذري كوتاه بر نشانة نماديِن اين مائده هاي آسماني
ــت. در گذشته، گاه  ــبزه: نمادي از رويش و سرسبزي اس س
ــبزه ها سه ظرف بود كه بازمانده اي كهن از سبزه رويانيدن  اين س

گذشتگان ما بود به نشانة پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك.
آورده زفصل بهار پيغام

اين سبزه كه برطرف جويبار است

سپند:(اسفند به معني مقدس) براي استعاذه و جهت دفع چشم 
زخم.

يك ره اي آتش به فرياد سپند من برس
در گره تا چند بندم ناله و فرياد را

انسان ها در 
هيچ يك از 

ويژگي هايشان 
به اندازة نيكي 

كردن به هم نوعان 
خود خداي گونه 

نيستند

همة اين 
اشارت ها، بشارتي 
است به ما كه بهار 

پر رمز و راز نيز 
اشارتي بر«اناهللا 

و انااليه راجعون» 
است
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سمنو: از بهترين نعمت هاي گياهي، جوانة گندم؛ كه روزِي 
كلية آدميان و آدمي زادگان است .آدمياني كه پيوسته خواستاران 

زندگي جاويدند.
آري، سمن و الله رويد از خاك

تا ابر بهاري گهر فشان است[صائب تبريزي]

سيب: نشانة عشق و نماد زايش.
باز شده بوستان، رشك بهشت برين 

صورت هستي گرفت لطيفة ماء و طين
به صورت گونه گون آمده ماء َمعين

فِستَق و بادام و جوز، فندق و زيتون و تين
ترنج و نارنج و سيب، آبي و امرود و نار[پروين اعتصامي]

ــان دلدادگي و برانگيزانندة  سنجد: از دورترين زمان ها، نش
احساسات طبيعي انساني بوده است.

ــير: از دير زمان به عنوان دارويي براي تندرستي شناخته  س
شده است.

ــهريور و جلب  ــپاس داري امشا سپند ش ــانة س سكه: نش
ــت و  جذبة لطف و مرحمت از اين ايزد كه نگهبان فلزات اس

رونق بخشي دادو ستد با اوست.
سقف فلك بنگر چو بزم پاكبازان

هي سكه مي ريزد زدست سكه سازان[نعيم اصفهاني]
ـ عالوه بر هفت سين[هفت شين يا هفت چين] سفرة نوروزي 

را چيزهاي ديگري نيز زينت مي داده است چون:
ــروردگار و پاكي دل و صفاي دورن  ــاني از لطف پ آينه: نش

است؛
آيينه را گرفتم و گفتم: صفا كجاست؟

گفتا: صفاست در دل«ما» غير ما كجاست؟[مهدي سهيلي]

شمعدان(الله): نشانة نور و رهاورد دنياي پر فروغ و بي پايان 
ــت و نمادي از جايگاه روان هاي روشن.  ــني اس و جهان روش
برافروختن چراغ و روشني زياد در هنگام جشن، نشانگر دنياي 

نور و نمايندة توجه به مهم ترين جلوه هاي پروردگار است.
در خاك و افالك اين چراغاني چه زيباست

بزم زمين، روشن زشمع آسمان هاست[مهدي سهيلي]

نان: ياد كرد نعمت و بركتي است كه در طول سال بهرة 
صاحبان خانه بوده و به آرزوي تداوم آن در آينده بر سفره 

قرار مي گرفته است.
از آن روي بر نان گرمي  رسيدي

كه گر ناشتايي است نانش رساني[همان]

كوزة آب: نشان جريان زندگي و مايه حيات
باري، از چشمة عشق آب حياتي خوردم

كه دگر ايمني از چاه مماتم دادند

ماهي: نشانة خورشيداست در ظرف آبي كه نماد افالك 
ــمان در آستانة سال نو در  ــت. آن چنان كه خورشيد آس اس
ــي را از نمادهاي اصلي  ــت؛ نيز ماه برج حوت(ماهي) اس

آناهيتا(ايزد بانوي آب ها و نگهبان باروري)  دانسته اند.
چون فلس ماهي، آب دريا موج زن بين 

درياي روشن را بيا در چشم من بين[شهريار]

تخم مرغ: كه تمثيلي از زايش و باروري است.
***

من ريزه خوار سفرة جود و عطاي تو
تو آفريده نعمت بي حد براي من[مهدي سهيلي]

ــفرة جان بنوش  ــر لطف و اي س ــمان ببار از س «اي آس
ــناك درونت  ــماني، تا كوير عطش و بچش از مائده هاي آس
ــاط  ــرد و از اين بارش باطراوت و بانش ــي دوباره گي جان

ضميرت نفس كشد.»
ــر در راز آفرينش بهار، دل و  ــد آن كه با تأمل و تفك امي
ــتياق به بهارآفرين  ــه لبريز از دل تنگي و اش جانمان هميش

جاودان باشد و بس.
عيد شما مبارك، اي شاهدان كه هستيد

از شهد شوق لبريز، وز شورِ َوجد سرشار
فهرست منابع در دفتر مجله موجود است.

* دبير تاريخ، شهرستان بيجار 
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چه شب هاى سرد و سياهى كه استاد در كوچه ها 
ــهد مى رفت تا به محفل  ــهر مش و پس كوچه هاى ش
ــد و سخن از حق و قرآن به گوش آنان  جوانان برس
ــاند و چه بسيار روزهاى گرمى كه عرق ريزان  برس
ــازندة خويش را  ــخن رانى هاى آگاهى بخش و س س
ــتان ها و ديگر جاها ادامه مى داد تا جوهر  در دبيرس

شعورى اسالم را به درك نسل ها بدهد.
محمدرضا حكيمى، تفسير آفتاب
استاد محمد تقى شريعتى را غالبًا به عنوان يك بيدارگر، 
ــريعتى، دكتر  ــتاد مرتضى مطهرى، دكتر على ش از قبيل اس
ــته در كار  ــند كه پيوس ــا مى شناس ــد اين ه ــتى و مانن بهش
ــخن رانى و مبارزه عليه استبداد سياسى و  تبليغ، تأليف، س
ــود، كه بود. اما كمتر گفته  ــاى فكرى و عقيدتى ب كژروى ه
ــال هاى سال  ــهد كه س ــود كه وى معلمى بود در مش مى ش
ــهر به تدريس، مديريت،  ازعمر خود را در مدارس اين ش
نظامت و آموزش جوانان گذراند و از رهگذر آن انسان هاى 
ــيارى را تربيت كرد كه پاره اى از آنان در سال هاى بعد  بس

نقش آفرين وتأثيرگذار شدند. 
ــه فرزندى  ــوخته جان و دردمند ك ــم اين معلم س ببيني
سوخته جان تر و دردمند تر از خود - على شريعتى - تربيت 

كرد، كه بود؟
محمد تقى شريعتى در روستاي مزينان، از توابع سبزوار، 
ــتايى است در كوير، كه دكتر على  به دنيا آمد. مزينان روس
شريعتى وصف گوشه هايى از حيات طبيعى و انسانى آن را 

در كتاب خواندنى خود «كوير» به قلم آورده است. 
پدر محمدتقى، روحانى روشن انديش، عالم و مجتهدى 
ــائل و احكام  ــة مزينان او را مرجع مس ــود كه مردم منطق ب

رگ ا︣ان ﹝︺﹙﹞︀ن ︤︋

1286 - 1366
جعفر رباني



ــالگى در مزينان  ــتند. محمد تقى تا بيست س خود مى دانس
ــهد رفت و در  ــپس به مش ــى را خواند. س دروس مقدمات
ــة فاضل خان كه قبًال دو برادر بزرگ ترش در آن جا  مدرس
بودند، ساكن شد و به تحصيل ادامه داد. وى در طول مدت 
تحصيل خود، استادان بزرگى را ديد و از محضر بسيارى از 
ــتفاده كرد. اديب نيشابورى اول، اديب نيشابورى  آن ها اس
ــيخ محمد كاظم دامغانى، ميرزا مهدى اصفهانى،  دوم، ش
ــى، ميرزا جواد  ــيخ محمود حلب ــيخ مجتبى قزوينى، ش ش

تهرانى و...  
ــه يك معنى  ــريعتى را ب ــى  ش ــى محمدتق  دوران زندگ
ــيم كرد: 1. دورة رضا شاه، كه به  ــه دوره تقس مى توان به س
تحصيل در حوزه و تدريس در مدارس مشهد گذشت؛ 2. 
ــهريور 20 كه در عين اشتغال در مدرسه، به  دورة پس از ش
مبارزه با توده اى ها صرف شد؛ 3. دورة پس از كودتاى 28 
مرداد كه به مبارزه با استبداد پهلوى سپرى شدو تا انقالب 

اسالمى ادامه داشت. 
استاد دربارة دورة اول مى گويد:«از سال 1309 تا 1312 
ــرافت بودم. بعداً آمدم به مدرسة ابن يمين  ــة ش در مدرس
ــتان شبانه هم داير شد. من، هم نظامت دبيرستان  كه دبيرس
ــت، و هم  ــاگرد داش ــتم كه 800 - 700 ش ــه را داش روزان
ــماعيل مرآت كه وزير فرهنگ شد،  ــتان شبانه را.اس دبيرس
ــتان هاي شبانه را تعطيل كرد، ولى ما كالس هاى تك  دبيرس
ــبانه را به جاى دبيرستان شبانه داير كرديم . صبح  درس ش

كه مى آمديم، شب ساعت 12 به منزل باز  مى گشتيم.»
ــهريور 20، وقتى جامعه از استبداد رضا خانى  پس از ش
آزاد شدو حزب توده آغاز به فعاليت علنى و گسترده كرد، 
ــريعتى  ــانى چون محمد تقى ش گويى تازه مبارزه براى كس
شروع شده بود:«از سال 1320 به بعد كه حزب توده فعاليت 
ــن اول از كالس هاى  ــت، مبارزه با آن ها را م ــديد داش ش
ــروع كردم. بعد ديدم كه من يك نفرم!»استاد در  مدرسه ش
حالى كه بعضى از دوستانش توده اى شدند، دست تنها ماند 
و به همة امتيازاتى كه به او مى دادند، پشت كرد:«حتى آن ها 
(توده اى ها) قانع شدند كه من به طور مستقيم به كمونيسم 
حمله نكنم و به ماركس و انگلس و امثال اين ها، وآن ها در 
ــوض، مزايايى را كه به رفقاى ديگر ما داده بودند، به من  ع
بدهند. حتى شيطان هم مرا وسوسه مى كرد كه اين پيشنهاد 
ــى در آخر يك مرتبه به خودم گفتم كه دنيا  را بپذيرم... ول

دارد تو را فريب مى دهد! و اين پيشنهاد را رد كردم.» 
ــريعتى، هم زمان عليه  جالب توجه اين كه محمد تقى ش
ــروى گرى هم كه در آن سال ها باب شده بود، فعاليت  كس
مى كرد. كسروى به نوع خاصى، ادعاى نبوت مى كرد كه از 
سوى هيچ مسلمانى پذيرفته نبود. با اين حال، طرف دارانى 
داشت. محمد تقى شريعتى از راه بحث و انتقاد سعى مى كرد 
ــروى را براى جوانان بيان كند، و البته در  كژ روى هاى كس
اين كار دست تنها بود:«در مشهد با همان كمونيسم هم كه 
ــى برخورد نداشت، چه رسد به  همه جا را گرفته بود، كس

كسروى گرى كه نسبت به جريان توده اى ها گمنام بود.»
حسن شهرت و اعتبار دينى شريعتى در مشهد به جايي 
ــتند لباس  ــتانش از وى خواس ــيارى از دوس ــيد كه بس رس
ــن كار نمى ديد،  ــد، ولى او ضرورتى به اي روحانيت بپوش
ــهد  ــژه وقتى كه آيت اهللا العظمى بروجردى كه به مش بوي

ــت همين طور  ــود، تلويحًا به وى گفت كه بهتر اس رفته ب
ــتاد تا پايان عمر همچنان با لباس  راهش را ادامه دهد واس
معمول عموم مردم كارى درشأن روحانيت انجام مى داد . 

ــه با همكارى  ــريعتى ك ــات مؤثر محمد تقى ش از اقدام
ــيس «كانون نشر  ــد، تأس ــتانش انجام ش تنى چند از دوس
ــال 1320 شروع  حقايق اســالمى» در مشهد بود كه از س
ــد. وى در اين كانون، هفته اى سه شب به ترتيب تفسير  ش
ــت و سعى مى كرد  ــخن رانى و كالس درس داش قرآن، س
ــد و ترقى و كسانى را كه خواهان  جوانان عالقه مند به رش
ــده  ــى بودند، به كانون جذب كند. نقل ش ــاى دين آگاهى ه
است كه:«يك بار واعظ شهير، محمدتقى فلسفى، به كانون 
ــخن رانى و علم  ــده بود و چون آوازة س ــهد آم حقايق مش
ــريعتى را شنيده بوده، خودش منبر نمى رود و  محمدتقى ش
ــريعتى مى خواهد سخن رانى كند، و شريعتى  به اصرار از ش
ــود اطاعت كند.» بعداً يكى از دوستانش به وى  ناچار مى ش
ــى از وعاظ،  ــاهد بودم كه در مجلس مى گويد:«در تهران ش
ــفى همگنان خود را مخاطب قرار داد و به آن ها  آقاى فلس
گفت كه اخيراً در مشهد يك منبر از يك« غير منبرى» ديدم 
كه توانست بر اساس آية «يا ايها النبى انا ارسلناك شاهداً و 
ــراً و نذيراً...» مسئلة تبليغ دين را با زيبايى و جامعيت  مبش

بيان كند.»
يكى از دوستان و هم فكران صميمى محمد تقى شريعتى، 
استاد شهيد مرتضى مطهرى بود. استاد مطهرى و دوستانش 
ــر حقايق اسالمى مشهد،  در تهران با همان روِش كانون نش
ــيس كردند كه بعداً از شريعتى نيز  ــاد را تأس حسينية  ارش

براى سخن رانى در آن  جا دعوت كردند. 
ــت و امامت»  ــريعتى به نام «خالف ــاب محمدتقي ش كت
ــه سخن رانى هاى هفتگى در حسينة ارشاد  حاصل 23 جلس
ــت. وى به دعوت آيت اهللا طالقانى، بارها نيز در مسجد  اس

هدايت سخن رانى كرد.
استاد شريعتى آخرين سخن رانى خود در حسينية ارشاد 
ــاه كه  را در عيد فطر 1351 ايراد كرد و پس از آن رژيم ش
ــترش آگاهي در ميان مردم وحشت داشت، حسينيه  از گس
ــاية سياه استبداد بيش از پيش  را تعطيل كرد. از آن پس س

بر جامعه گسترده شد. 
ــريعتى و فرزندش على شريعتى را  ــال 52 استاد ش در س
ــال و اندى پدر وبيش از دو سال  ــتگير كردند و يك س دس
ــر را در زندان نگه  داشتند. پس از آزادى هم ديگر امكان  پس
فعاليت نه تنها از اين دونفر، بلكه از همة مبارزان سلب شد. 
ــريعتى به  ــى كه در 28 خرداد 1356 دكتر على ش هنگام
ــتاد آوار  ــت، اندوهى جانكاه بر اس ناگهان در لندن درگذش
ــا بروز انقالب  ــا او همراه بود. تنه ــد كه تا پايان عمر ب ش
اسالمى بود كه توانست او را تسكين دهد و بار ديگر وى 
ــاد و نيز راديو بازگرداند.  ــخن رانى در حسينية ارش را به س
با اين حال، كهولت سن نيز مزيد بر علت شد و سر انجام 
ــنگرى و بيدارى با  ــم بزرگي كه عمرى را در راه روش معل
ــود، در 31 فروردين  ــپرى كرده ب مجاهدت و اخالص س

1366 در 80 سالگى در گذشت. رحمه اهللا عليه.
منابع

1. كيهان فرهنگى.اسفند 1364
2 . http://drshariati.org
3 . www.pajohe.com

دكتر على شريعتى

استاد شهيد مرتضى مطهرى 
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︢اری  ا﹞︀ن ﹆﹫﹆﹩ و  ﹎ ️ ﹠﹞
محمد حسن مكارم*

ــز، با اين مقاله،  ــدگان گرامي و معلمان عزي خوانن
مجموعه مقاالت ما دربارة«تفسير سورة حجرات»به 
پايان مي رسد. در نخستين شمارة مجله، يادآور شديم 
كه سورة حجرات را به خاطر محتواي غني تعليمي و 
ــازندة اخالقي آن، براي تفسير  تربيتي و دستورات س
ــم؛ با اين اميد كه بتواند در تهذيب اخالق و  برگزيدي
ــود. اينك با آرزوي  ــوس خوانندگان مؤثر واقع ش نف
ــاني كه تا اين جا اين مجموعه را  توفيق براي همة كس
ــندة محترم مجموعه  دنبال كردند، بار ديگر از نويس

تشكر مي كنيم. 
رشد
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در مقاالت پيشين، شّمه اي از اصول اخالق فردي و اجتماعي 
ــورة مبارك حجرات برداشت و ارائه شد  مورد نظر قرآن از س
و در نهايت، تفاوت«اسالم آوردن» و «ايمان آوردن»، به محضر 

خوانندگان ارجمند و همكاران گرامي تقديم شد.
ــه از اين مجموعه، به دو  ــمين و آخرين مقال اينك، در شش
ــورة حجرات مي پردازيم كه از آيات  موضوع باقي مانده از س

پانزدهم تا آخر ُمستفاد مي گردد.
ــيماي مؤمن حقيقي:"الذين آمنوا باهللا و رسولِه ثم لم  1. س
يَرتابوا و جاَهدوا باموالهم وانفِسهم في سبيل اهللا":مؤمنان كساني 
هستند كه به خدا و رسول او ايمان مي آورند و سست نمي شوند 

و با اموال و جان هاي خود در راه خدا مجاهدت مي ورزند.
ــالم"  ــت و"اس ــا كه"ايمان" امري باطني و قلبي اس از آن ج
امري ظاهري و لساني، و رسيدن به رتبة ايمان نشانه هايي دارد، 
ــه مورد  ــة مذكور، عالمت هاي مؤمنان حقيقي را طي س در آي

بر مي شمرد:
الف) به خدا و پيامبرش باور قلبي دارند.

ــتند و گهگاه دچار  ب) در اين عقيده ثابت و پا بر جا هس
ترديد و دودلي نمي شوند.

ج) حاضرند با مال و جان خود در راه خدا به جهاد و ايثار 
بپردازند.

شايان ذكر است كه استقرار و استمرار ايمان در دل، بايد با 
ــير  ــد: بذل مال و بذل جان در مس دو ظهور بيروني همراه باش
ــة آيه،"مؤمن صادق" لقب داده  ــي. چنين افرادي را در ادام اله
ــت. يادآوري شود كه طبق شأن نزول اين آيات، جمعي از  اس
طايفة"بني اسد" در يكي از سال هاي قطحي و خشك سالي وارد 
ــدند و به اميد گرفتن كمكي از پيامبر(ص)، شهادتين  مدينه ش
بر زبان جاري كردند و اسالم آوردند. خداوند از طريق پيامبر 

اسالم به آن ها فرمود كه اسالم كافي نيست، بلكه بايد ايمان قلبي 
بياوريد و آثار آن در عملكردتان بارز گردد[نمونه،ج22:209].

ــارت انحصار آميز"اِنّما  ــي، عب ــاً در چهار آية قرآن مجموع
ــده است كه براي آشنايي با سيماي مؤمنان  المؤمنون" ذكر ش

حقيقي، بايد به سه آية ديگر نيز اشاره كرد.
ــام خداوند  ــد كه هر گاه ن ــان واقعي آن هاين ــف) . مؤمن ال
ــان مي لرزد و همين كه آيات الهي بر آنان  برده شود، دل هايش
تالوت شود، بر ايمانشان افزوده مي گردد، و تنها بر خدا تكيه 

مي كنند[انفال:2].
ــان دارند و  ــولش ايم ــتند كه به خدا و رس ب) . آن ها هس
ــتند، بدون اجازة  ــر وقت با پيامبرش در كاري گروهي هس ه

حضرت، از صحنه خارج نمي شوند[نور:62].
ج). مؤمنان برادر يكديگرند[حجرات:10].

از كنار هم نهادن اين چهار آية شريفه كه دو آية آن در همين 
ــورة حجرات قرار گرفته است، مؤمن حقيقي با داشتن اين  س
ــات و خصايص، ممتاز و ُمبّرز مي گردد: دلش به ياد خدا  صف
ــت، توكل و تكيه اش به  ــد، دائماً در حال تزايُد ايمان اس مي تپ
ــت، مطيع حكم رهبر الهي در نظام اجتماعي است، به  خداس
همه به چشم برادري مي نگرد، ايمانش عميق است، در حوادث 
ــود و هر گاه نياز باشد، با  زندگي دچار ترديد و تزلزل نمي ش

جان و مال از مكتب خود دفاع مي كند.
از عبارت"لم يرتابوا" نتيجه مي شود كه احتمال دارد انسان به 

مراتبي از ايمان دست يابد.
عبارت فوق داراي مؤيّد هايي در سوره هاي ديگر نيز هست؛ 
ــان هاي خداپرست و پيامبران الهي آرزوي آن  جاهايي كه انس
ــالم و ايمان، تا پايان عمر  ــتقيم و بر اس دارند كه بر صراط مس
استوار بمانند؛ عباراتي چون:"توفّنا مع االَبرار، توفّني ُمسلماً، و ال 

شايان ذكر است 
كه استقرار و 
استمرار ايمان 
در دل، بايد با 
دو ظهور بيروني 
همراه باشد: بذل 
مال و بذل جان 
در مسير الهي
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تموتُّن اّال و انتم مسلمون"[قرائتي، تفسير حجرات:79].
ــك از ما، اعم از نگارنده و خوانندة اين مقال، چه قدر  هر ي
اطمينان دارد كه به هنگام خروج از اين سرا و ورود به درگاه ايزد 
متعال، كماكان بر ايمان قلبي پا بر جا مانده باشد و رسانه هاي 
ــتي و امواج حامل پيام هاي اِلحادي منتشر در  دنياي ما ترياليس
هوا و جذب شده توسط موج گيرهاي پشت بام، در باور ديني 

او رخنه نكرده باشد؟! به راستي بايد به خدا پناه برد.
ــته،  ــتمداد از خداي متعال، مطالعة تاريخ گذش همراه با اس
ــگرد هايي كه براي  ــلمانان در اندلُس و ش از جمله تاريخ مس
ــد، چراغ راه  ــل جوان آن روز به كار گرفته ش ايمان زدايي نس
ــد بود. پس از نزول آية مورد بحث  پايداري ما در دين خواه
ــانه براي"صدق در ايمان"، گروهي از اعراب  ــه نش و بيان س
ــم خوردند كه در ايمان خود  نزد پيامبر اكرم(ص) آمدند و قس
ــت. از اين رو، آية 16  صادق اند و ظاهر و باطن آن ها يكي اس
سورة حجرات نازل گرديد و فرمود:قل اَتَُعلِّمون اهللاَ بِدينكم...: 
آيا مي خواهيد خدا را از دين و ايمان خود آگاه كنيد، در حالي 
ــمان و زمين است، آگاه و عليم مي باشد.  كه او به آن چه در آس
ــه جا حضور دارد و از رگ گردن به ما  ــاك او هم آري، ذات پ
نزديك تر است و ميان انسان و قلبش حائل مي شود. با اين حال، 

نيازي به اّدعايي بر صدق ايمان نيست.
ــَلموا، قل التمنّوا علّي  2. منّت گذاري:"يَُمنّون عليك اَْن اَس
ــالمكم، بِل اهللا يَُمّن عليكم اَْن َهداُكم لِاليمان": اي پيامبر،  اِس
گروهي بر تو منّت مي گذارند كه مسلمان شده اند. بگو به آن ها: 
بر من به خاطر مسلمان شدنتان منّت نگذاريد. بلكه خدا بر شما 

منّت مي گذارد كه به ايمان هدايت كرد شما را.
از آية شريفة فوق بر مي آيد كه اعراب باديه نشين اسالم آوردِن 
خود را به ُرخ پيامبر مي كشيدند و مي گفتند: ما با تو مسالمت 
كرديم، اما بسياري از قبايل عرب با تو از در جنگ برآمدند و به 
ستيزه جويي پرداختند. قرآن در پاسخ به آن ها مي گويد: آن ها بر 
تو منّت مي گذارند كه اسالم آورده اند. به آن ها بگو: اسالم خود 
را بر من منّت  نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منّت دارد كه شما 

را به سوي ايمان هدايت كرد.
ــت كه"منّت" از ريشة"مّن" به  در كتاب هاي لغت آمده اس
معني وزنة مخصوصي است كه براي توزين به كار مي رود و به 

تدريج به هر نعمت سنگين و ارزشمندي اطالق شده است.
ــته باشد،  ــت: اگر جنبة"عملي" داش منّت بر دو نوع اس
ــد و  ــدري را به ديگري ببخش ــردي نعمت گران ق يعني ف
ــنديده است و منّت هاي الهي از  ارزاني دارد، ممدوح و پس
اين قبيل است. ولي اگر جنبة لفظي داشته باشد، مانند منت 
ــان ها، كاري مذموم و ناپسند است[نمونه،  ــياري از انس بس
ــلمانان در گذشته و حال، بر اين  ج22: 216]. برخي از مس
ــادات و رعايت  ــالم و انجام عب ــد كه با پذيرش اس خيال ان
حالل و حرام، خدمتي به خداوند كرده و حمايتي از پيامبر 
ــن دليل انتظار  ــالم نموده اند و به همي ــان عليهم الس و امام

پاداش دارند.
اين در حالي است كه امير المؤمنين علي(ع) مي فرمايد: خدايا، 
من تو را به خاطر بيم از كيفر يا به خاطر طمع ورود به بهشت 
پرستش نكرده ام، تو را اليق پرستش ديدم، لذا به عبادتت قيام 

كردم[بحار، ج41، باب 101:حديث4].

ــم كه مديون خداونديم به خاطر آن كه نعمت ايمان و  مايي
هدايت را به ما مرحمت كرد. اگر بهشت و دوزخي هم در كار 
نبود، به جاست كه ممنون نعمت بزرگ الهي باشيم. اگر در برابر 
ــت و نعمت داده، لطف مضاعف  طاعت و عبادت وعدة بهش

است و داللت بر رحمت واسعة پروردگار دارد.
ما در ساية"ايمان"، به درك تازه اي از جهان هستي مي رسيم، 
عالم را هدفمند و غايت مدار مي بينيم، انسان شناسي خاص پيدا 
ــاي آن از جلوي  ــم، ظلمات جهان بيني مادي و تنگنا ه مي كني
ــام ارزش الهي براي ما تعريف  ــممان به كنار مي رود، نظ چش
مي شود و دنيا مقدمه و مرزعة حيات اُخروي معني مي گردد و 

بر اين همه، خداي را شاكريم.
عرضه كردن عقايد خود به اولياي خدا ممكن است به هدف 
ــد؛ درست همان كاري  ارزيابي و اصالح نقاط ضعف آن باش
ــني(ع) در ديدار با امام هادي(ع)  كه حضرت عبد العظيم حس
ــت اين عمل بسيار پسنديده است، اما  انجام مي داد. بديهي اس
ــاني كه مخاطب آية مورد بحث هستند، رياكارانه و  اقدام كس
ــت مي گذاردند و لذا  ــر پيامبر خدا منّ طلبكارانه بوده  و بر س

توبيخ شده اند.
با دقت در متن آية شريفه در مي يابيم كه خداوند منّت گذاري 
اين گروه را نسبت به رسول، منّت گذاري بر خود تلقي كرده، 
لذا پاسخ مي دهد كه خداست كه بر شما منّت دارد(نه شما بر 

او).
در نگاهي كلي به قرآن كريم، خداوند در سه مورد، ارزاني 
داشتن نعمات خود را"منّت" بر مردم نام نهاده است؛ به شرح 

ذيل:
الف) نعمت ايمان(آية مورد بحث)

ب) نعمت فرستادن انبيا(آل عمران/ 164)
ج) نعمت وارث كردن مستضعفان بر زمين(قصص/ 5)

ــتنباط كرد كه مهم ترين نعمات  بنابراين، مي توان چنين اس
الهي كه بر مردم نازل شده، عبارت اند از: هدايت الهي، رهبري 

معصوم و حكومت حق.
ــورة مباركة حجرات،  ــوان آخرين آية س ــه و به عن در ادام
علم خداوند و بصيرت او بر عملكرد جوامع بشري ياد آوري 
گرديده و حسن ختام واقع شده است. ايمان به علم و آگاهي 
ــان است،چرا كه اگر ما بدانيم دوربيني  خدا، ضامن تقواي انس
اعمال ما را فيلم برداري مي كند، يا نواري گفته هاي ما را ضبط 
ــتري از كرده ها و گفته هاي خويش به  ــد، مراقبت بيش مي نماي
ــه خود را دائماً در محضر  ــد به اين ك عمل مي آوريم، چه رس

علم الهي حاضر بدانيم.
اميد است اين مرور اجمالي بر آيات هجده گانة سورة حجرات، 
ــه، بر ارتقاي بينش اخالقي و  ــش مقاله در اين مجل طي ارائة ش
ايماني همة ما مؤثر واقع شود و خوانندگان ارجمند، نويسنده را به 

لغزش هاي خويش در تدوين اين سطور آگاه كنند.
* مدرس مراكز تربيت معلم و مركزآموزش هاي فرهنگيان استان فارس
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اشــــاره
خوانندگان عزيز به ياد دارند كه 
در شمارة 8 سال گذشته (ارديبهشت 
ــوادآموزي  با عنوان«س ماه) مقاله اي 
ــازي اجتماعي» از  ــه آگاه س ــه مثاب ب
محمدباقر پيري دربارة پائولو فريره 
به چاپ رسانديم. مقاله اي كه اكنون 
ــت  مي خوانيد نيز در همان مقوله اس
ــر تكميل مقالة  ــا آن را به خاط و م

ــه نياز به  ــاپ كرديم. آن چ ــماره چ ــي در اين ش قبل
ــة پائولو فريره به  ــت كه انديش توضيح دارد، اين اس
سال هاي دهة 60 به بعد قرن بيستم، يعني حدود 50 
ــال پيش تعلق دارد و در فضاي جهان در آن زمان،  س

يعني عصر جنگ سرد، مطرح شد. 
در واقع، فريره از زاوية مبارزات ضد امپرياليستي 
ــورهاي  ــتم ديدگان و محرومان كش و حمايت از س
جهان سوم به موضوع آموزش و پرورش مي نگريست. 
البته نظرات او اثر گذار شد و مورد توجه بسياري از 

ــع جهاني قرار گرفت و حتي  مجام
او به عنوان مشاور تعليم و تربيت 
ــوراي جهاني كليساها دعوت  به ش
ــبختانه به نظر مي رسد،  شد. خوش
ــه دنبال آن  ــه پائولو فريره ب آن چ
ــياري از نقاط  ــود، امروزه در بس ب
ــت. چه، در  ــان تحقق يافته اس جه
كشور خودمان ايران نيز شاهديم 
ــبت به  ــى، نس كه فضاهاي آموزش
فضاهاي آموزشي در زماني كه فريره در آن مي زيست، 
ــده است و امروزه معلمان، عموماً  بسيار متفاوت ش
ــبت صميمانه تر،  با دانش آموزان خود روابطي به نس
ــاركت پذيرتر و آگاهي بخش تر دارند. بر عكس  مش
ــز، دانش آموزان با معلمان خود روابط صحيح تري  ني
ــال، اميدواريم دو مقاله اي  برقرار مي كنند. به هر ح
كه در اين زمينه در رشد معلم به چاپ رسيده است، 
ــكاران ما به تغيير و تحول در  بتواند در نگرش هم

آموزش و پرورش مؤثر واقع شود.

︀دی
ش ا﹡︐﹆

︣ور
ش   و ︎

ز ﹢﹞
آ

زهرا حاجي آخوندي*
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ــته ترين نظريه پردازان آموزش   پائولو فريره1يكى از برجس
ــوف تعليم و تربيت برزيلى است   و پرورش انتقادى2 و فيلس
كه انديشه هايش در شكل گيرى و نظام دهى به نظرية انتقادى 
ــهم به سزايى داشته است. او يكى از  در آموزش و پرورش س
برجسته  ترين و احتماالً مشهورترين آموزگار آموزش و پرورش 
ــت كه آموزش انتقادى به روش آگاهى بخشى3 را  انتقادى اس
طراحى و اجرا كرده است. او از آموزش رسمى و سنتى انتقاد 
ــى مى داند كه خصوصاً در  ــت و آن را تعليماتى منف كرده اس
ــعه نايافته، به ابزارى براى سركوبى انسان ها بدل  جوامع توس
ــده است. وى معتقد است، بايد آموزشى به افراد ارائه شود  ش
ــب اراده باور كنند و  ــه بتوانند خود را به عنوان فردى صاح ك
ــد. اما اين تغييرات  ــاخت جهان و فرهنگ خود بپردازن به س
ــود، چرا كه تنها علوم و  با آموزش هاى سنتى حاصل نمى ش
ــوند، بدون اين كه در  ــات به ذهن دانش آموز القا مى ش اطالع
ــته باشند. او بر  عمل هيچ گونه كاربرد فردى و اجتماعى داش
ــعور و وجدان تأكيد مى كند و آن  آگاهى4 به معناى درك، ش
ــى كه آن را  را در مقابل علم محض قرار مى دهد و از آموزش
ــت، به  شدت  آموزش بانكى5 نام  نهاده و در مدارس رايج اس
انتقاد مى كند و آن را وسيله اى مى داند كه جامعه و حاكمان از 
آن براى سلطه يافتن بر مردم استفاده مى كنند تا نتوانند دخل و 
تصرفى در اوضاع و احوال خود، فرهنگ و جامعه شان داشته 
باشند و حتى گاهى اوقات از آن بى اطالع بمانند. او روش هايى 
را براى مقابله با اين نوع آموزش هاى سركوبگر پيشنهاد مى كند 
ــوند، زيرا صرفاً يك نظرية خام مؤثّر  كه بايد در عمل پياده ش
ــت. او در آموزش پيشنهادى خود با عنوان آموزش طرح  نيس
مسئله6، براى معلمان نقش ها و وظايفى را تعريف كرده است 

كه در ادامه تبيين و تحليل مى شود.

آموزش بانكى
به  عقيدة فريره، تعليم و تربيت سنتى رايج در مدارس، عمل 
ذخيره كردن اطالعات است كه درآن معلم ذخيره كننده است و 
شاگردان انبارند. معلم گفته هاى خود را به  صورت اعالميه بيان 
ــد و دانش آموزان آن ها را دريافت و بعد حفظ و تكرار  مى كن
مى كنند، بى آن كه دركى از آن مطالب داشته باشد. در اين نوع 
آموزش، معلم خوب كسى است كه اين مخازن را بهتر پركند 
ــتند كه اجازه مى دهند، بيشتر  ــاگردان خوب كسانى هس و ش
ــان كنند [فريره، 1972]. درست مانند بانك ها كه افراد با  پرش
افتتاح حساب بانكى، در هر بار مراجعه، مقدار مشخصى پول 
ــاب شخصى خود پس انداز مى كنند. وظيفة بانك دار،  در حس
ــده در زمان مورد انتظار  نگه دارى و بازپس دهى پول سپرده ش

است [فتحى واجارگاه، 1386].
ــيم  ــتقل تقس در روش بانكى، كار معلم به دو مرحلة مس
ــه درس ها را  ــت، معلم درحالى ك ــود: در مرحلة نخس مى ش
ــازد،  مطالعه مى كند و خود را براى ارائه در كالس آماده مى س
ــود و در مرحلة دوم، دربارة  ــنا مى ش با موضوع مورد نظر آش
ــح مى دهد. از دانش آموزان  ــاگردان توضي آن موضوع براى ش
خواسته نمى شود موضوع را بفهمند، بلكه انتظار مى رود آن چه 
را معلم نقل مى كند، از بركنند. دانش آموزان در آموزش بانكى 
تقريباً هيچ وقت متوجه نمى شوند كه آنان همة آن چه را كه در 
ــان هاى ديگر يادگرفته اند، مى دانند.  روابطشان با جهان و انس

ــاگرد تأكيد  در آموزش بانكى همواره بر تضاد ميان معلم و ش
ــاگردان شناخته مى شود و  ــود، زيرا معلم در تضاد با ش مى ش

جهل مطلق شاگردان دليل وجود معلم است [فريره، 1972].

آموزش طرح  مسئله
فريره در مقابل «آموزش بانكي» نوعي آموزش فّعال به نام 
ــنهاد مي كند كه در آن به  جاى  ــئله» را پيش «آموزش طرح  مس
ــناخت مى نشيند. در اين  انتقال صرف اطالعات، معرفت و ش
ــى الگوى معلِم شاگردان و شاگرداِن معلم از  موقعيت آموزش
ــاگرد يا شاگردان- معلمان  بين مى رود و به  الگوى معلم- ش
ــود. ديگر معلم تنها كسى نيست كه درس مى دهد،  بدل مى ش
ــاگردان ياد مى گيرد. شاگردان  بلكه خود او نيز در بحث با ش
ــتند كه با هم در آن رشد  ــئول جريانى هس و معلم هر دو مس

مى كنند [فريره، 1972].
ــئله، معلمان به عنوان تسهيل كننده در  در آموزش طرح مس
آموزش عمل مى كنند و بايد به دانش آموزان در حل مسائلشان 
كمك كنند؛ نه به اين معنا كه مسائل آن ها را حل كنند، بلكه از 
اين جهت كه آن ها را به جست جوى راه هاى خّالقانه خودشان 
ــنود به آن ها  ــويق كنند و در عين حال از طريق گفت وش تش
كمك كنند [شور، 1987]. در خالل طرح مسئله، دانش آموزان 
ــؤاالت خود پاسخ دهند، به  جاى اين كه  ياد مى گيرند كه به س
ــند. در اين نوع آموزش و پرورش،  ــخ سؤاالتشان را بپرس پاس
دانش آموزان آموزش را به عنوان كارى كه خود انجام مى دهند 
ــود.  ــد، نه آن چيزى كه روى آن ها انجام مى ش تجربه مى كنن
بنابراين، آن ها ديگر ظرف هاى خالى نيستند كه قرار است پر 
ــوند [مك الرن و لئونارد، 1993]. فريره با اشاره به اشكال  ش
روش بانكى كه دانش آموزان را انبارى از علوم موردنياز براى 
ــه دانش آموزان بايد  ــود ك زندگى تلقى مى كند، متذكر مى ش
ــازند كه اكنون از آن برخوردارند  دانش خود را از دانشى بس
ــت كه به آن ها بياموزد چگونه دنيا  و وظيفة معلم تنها آن اس
را درك كنند، همان طوركه بايد خود درك كنند دانش آموزان 
ــه ياد مى گيرند. او آموزش را فرايند انتقال علم از معلم  چگون
به دانش آموز نمى داند، زيرا نتيجة اين انتقال مكانيكى، صرفًا 

حفظ كردن ماشينى است [فريره، 1998]. 
ــت كه  ــنود اس ــئله گفت وش جنبة مهم آموزش طرح مس
ــت. در  ــان معلم و دانش آموزان اس ــه  معناى رابطة افقى مي ب
ــدازه مى آموزد كه  ــم از دانش آموزان به  همان ان ــن راه معل اي
ــز، 2004]. بنا بر نظر فريره،  ــا از او درس مى گيرند [فريت آن ه
آموزش و پرورش بايد رابطة كهنه و پدرساالنة معلم و شاگردي 
را درهم  شكند و به تربيت انسان هايي بپردازد كه در برخورد 
ــان خود مى نگرند.  ــنودي با ديگران، نّقادانه به جه گفت وش
ــى براى كاهش سخن رانى معلم در كالس  گفت وشنود روش
و جلوگيرى از عقب نشينى دانش آموزان در بحث هاى كالسى 

است [شور، 1987].

نقش معلم در ديدگاه فريره
واژة  ــاى  ج ــه  ب ــره،  فري ــى  آموزش روش  در 
ــا  ي ــوزان  دانش آم ــاى  ج ــه   ب ــده8»،  معلم7«هماهنگ كنن
ــاگردان9«اعضاى گروه10»و به  جاى مدرسه11 كه به تعبير  ش
ــنتى و منفعل است،«حلقة/محفل فرهنگى12»  او مفهومى س
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به كار مى رود [فريره و ماكدو، 1998]. اين كار صرفًا تغيير 
نام نيست، بلكه از نگرشى خاص در پس اين نام ها حكايت 
دارد. در اين ديدگاه، كالس درس به گروهى آموزشى بدل 
ــود كه در آن اعضاى گروه به  يارى هماهنگ كننده و  مى ش
ى سخن رانِى14معلم)  ــنود13(به جا از طريق بحث و گفت وش
ــخ مى دهند كه براى  ــؤاالتى پاس با هم به طور گروهى به س
ــده است. اين سؤاالت كه معموالً نخست از  آن ها ايجاد ش
سوى هماهنگ كننده مطرح مى شود، از ميان مسائلى مطرح 
ــود كه اعضاى گروه در زندگى روزمرة خود با آن ها  مى ش
مواجه هستند و آن ها را به حل مسائلشان ترغيب و تشويق 
ــبت به اين مسائل و از طريق  مى كند تا با ديدى آگاهانه نس

تفكر انتقادى، به دركى عميق از آن ها دست يابند.
ــان  معلم ــره،  فري ــادى  انتق ــرورش  پ و  ــوزش  آم در 
ــه جايگاه   ــوند ك ــن تلقى مى ش ــن فكرانى تحول آفري روش
ــن فكرانى  ــل توجهى دارند؛ روش ــِى قاب اجتماعى و سياس
مردمى كه اجتماعى ترين و سياسى ترين مسائل محله، ملت 
ــت به معلمان براى  و دنيا را بيان مى كنند. اين فراخوانى اس
ــت  بردوش  گرفتن نقد اجتماعى؛ معلمان بايد از درون دس
ــترش دهند  ــى  را گس به نقد بزنند تا عملكردهايى آموزش
ــاد آگاهى انتقادى و نيز عمل تحول آفرين را  كه امكان ايج

افزايش مى دهند [ژيرو، 1381]. 
ــويق مى كنند كه  ــكنانه، معلمان تش از نظرگاه ساخت ش
ــى  ــت ها را در متن بررس ــوزان تناقض ها و گسس دانش آم
ــبت به اين  ــد و در هنگام خواندن متون و مقاالت، نس كنن
ــند. چراكه اين امر  تناقض ها و خالف گويى ها بى اعتنا نباش
ــك خواهد كرد  ــاى تحليلى آن ها كم ــعة مهارت ه به توس
ــى، 1383]. در اين ميان، توجه به مباحث  [فرميهنى فراهان
ــدن به حوزه هايى از بحث است  انتقادى و تأكيد بر وارد ش
ــت.  ــاختن مبانى نظرى آموزش انتقادى مؤثر اس كه در س
ــت تا بتوانند  ــاختن دانش آموزان اس اين اقدام براى توانا س
ــوند و در جريان كنونى  به افرادى نّقاد و تحليلگر تبديل ش
ــب كنند  و آتى زندگى، ظرفيت و انگيزة فعال  بودن را كس
ــر انتقادى براى  ــم با آموزش تفك ــان، 1382]. معل [آهنچي
ــب ديدگاهى نّقاد، آن ها را براى زندگى آماده مى كند تا  كس
با مسائل متفاوتي كه روبه رو مى شوند، كوركورانه برخورد 
ــد. از اين رو، در آموزش و پرورش انتقادى، «آموزش  نكنن
ــادى»، در رأس  ــن» و «آموزش تفكر انتق چه طور يادگرفت

برنامه هاى آموزشى معلمان قرار مى گيرد.
ــه  ــورى ب ــر كالس درس از معلم  مح ــر تغيي ــره ب فري
ــد. در واقع تأكيد بر  ــيار تأكيد مى كن دانش آموزمحورى بس
ــوزش مى دهند و  ــدگاه كه معلمان آم ــت كه اين دي آن اس
ــت، چراكه  ــوزان ياد مى گيرند، مطابق با واقع نيس دانش آم
ــتند.  ــازندة دانش، ايده و زبان هس خود دانش آموزان نيز س
ــادى، معلم و دانش آموز هر  ــد تعليم و تربيت انتق در فراين
ــا مي كنند. هر دو  ــده را ايف ــده و ياددهن ــش يادگيرن دو نق
ــير  ــوند و آن را تفس ــد خود با واقعيت روبه رو مي ش از دي
ــا معلم در كالس نقش شاگرد را بازى كند  مى كنند. چه بس
و از دانش آموزان بياموزد. هريك از دانش آموزان در كالس 
ــت كه عالوه  بر كسب دانش  درس فريره چونان معلمى اس
ــاگردان نيز ياد  و ارتقاى آگاهى خود، به معلمان و ديگر ش

مى دهد [فريره، 1972]. البته اين بدان معنا نيست كه فريره 
معلم و شاگرد را هم سان مى داند، بلكه او ميان آن ها تفاوت 
قائل است. اما معتقد است كه اين تفاوت نبايد تناقض آميز 
باشد. تفاوت وقتى تناقض آميز مى شود كه مرجعيت معلم، 
ــى  ــود و معلم با روش ــلطه جويى بدل ش ــتبداد و س به اس
ــت بگيرد. به نظر او نبايد  ــتبدانه كنترل كالس را در دس مس
ــوزان را به حال خود رها كرد يا كامًال آن ها را زير  دانش آم
نظر گرفت. هدايتگرى/راهبرى معلم نبايد چنين تعبير شود 
كه او به دانش آموزان فرمان مى دهد كه چه كنند، بلكه تنها 

بايد كالس را راهبرى كند [گدوتى، 1994].
ــرورش انتقادى را اجرا مى كنند،  معلمانى كه آموزش وپ
ــدى در امر آموزش اند كه از  ــواره دانش آموزندگانى ج هم
بصيرتشان براى ارتقاى نظريات يادگيرى، مطالعات فرهنگى 
دربارة جوامعى كه مدارس را احاطه كرده اند و جوانانى كه 
ــته از  ــى كه برخاس ــان آن ها زندگى مى كنند، و دانش در مي
ــه هاى روشن فكرانى است كه در اين جوامع زندگى  انديش
ــند با باورها  ــد، بهره مى گيرند. اين معلمان مى كوش مى كنن
ــد و اين ذهنيت را به  ــاى خود جهان را تغيير دهن و ايده ه
ــد بيش از آن  ــد كه آنان نيز مى توانن ــوزان القا كنن دانش آم
ــند كه هستند و قادرند سرنوشتشان را خودشان  چيزى باش

رقم بزنند [كينچلو، 2009].
ــروه، طرح  ــده (معلم) در گ ــى هماهنگ كنن ــش اصل نق
ــت  ــت. هم چنين الزم اس ــؤاالت تحريك كنندة ذهن اس س
ــم آورد كه تفكر  ــروه فراه ــراى اعضاى گ ــى را ب اطالعات
انتقادى را توسعه مى دهند. فريره پيشنهاد مى كند در كالس 
ــائلى را براى گفت وشنود انتخاب  كنند  درس، معلمان مس
ــت: موضوعاتى  ــده اس كه از زندگى دانش آموزان گرفته ش
ــه دربارة آن ها  ــى و اقتصادى ك اجتماعى، فرهنگى، سياس
ــوزان در زندگى  ــا  كه دانش آم ــينند. از آن ج ــه بحث بنش ب
فرصت هاى كمى براى به  عهده  گرفتن يادگيرى شان دارند، 
ــنود و آموزش/يادگيرى  ــت در ابتدا با گفت وش ممكن اس
ــن  رو، در  ــند. از اي ــته باش ــاس راحتى نداش هم تراز احس
ــؤال كردن  ــدا معلمان بايد انتظارات دانش آموزان را با س ابت
ــؤاالت  ــخيص دهند. وقتى دانش آموزان دريابند كه س تش
ــان پيوند دارد، نسبت به  معلم با تجارب زندگى روزمره ش
ــد. بدين ترتيب،  ــاس راحتى مى كنن اين نوع آموزش احس
ــرد و دانش آموزان خود به  ــاى كالس تغيير خواهد ك فض
پرسش خواهند پرداخت و ايده هاى جديدى دربارة مسئله 

طرح خواهند كرد [شور، 1987].
از ديدگاه فريره سازمان دهى فضاى فيزيكى كالس درس، 
ــا در گروه هاى كوچك،  ــراردادن دانش آموزان در حلقه ي ق
تقويت خودانگارة دانش آموزان به عنوان همكاران معلمان، 
ــوش دادن به گروه و به كارگيرى  ترغيب دانش آموزان به گ
ــاركتى، طراحى فعاليت هاى عملى و تشويق افراد  زبان مش
ــر مؤثر نيز از  ــه يكديگر براى يادگيرى و تغيي ــه اعتماد ب ب

وظايف معلم انتقادى است [شور، 1987].
ــوزش «بانكى» و آموزش  ــاى ميان معلم در آم تفاوت ه
ــده  ــت ش ــئله»، به  اجمال در جدول زير فهرس «طرح مس

است:

معلمانى كه 
آموزش وپرورش 
انتقادى را اجرا 
مى كنند، همواره 
دانش آموزندگانى 
جدى در امر 
آموزش اند
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به آموزش خوش بين هستم. در جايي خواندم كه بر سر يكي از دانشگاه هاي 

آمريكا نوشته شده است:«توقف در آموزش، توقف در زندگي است و توقف 

در پژوهش، توقف در آموزش و زندگي است.» كم كم داشتم با تمام وجود 

ا را باور مي كردم كه چنين شعاري را بايدبه آب طال نوشت و بر سر 
اشعار زيب

تمام آموزشگاه ها نصب كرد تا هميشه جلوي چشمان نكته سنج صاحبان خرد و 

ي را از زبان دانش آموزي به معلمش 
جويندگان علم باشد، اما در جايي ديگر، نامه ا

خواندم كه بسيار جاي تأمل داشت و من را بر آن داشت كه تجديد نظر كنم و 

 نامة او از 
آموزش محض را نجات بخش بشريت در عصر انفجار اطالعات ندانم و

اين قرار بود:

 اردوگاه هاي مرگ هستم، چشمان 
ي از بازماندگان

 معلم عزيز سالم«من يك

من چيز هايي ديده اند كه هيچ كس نبايد ببيند. اتاق هاي گازي كه توسط مهندسان 

آموزش ديده ساخته شده بودند، كودكاني كه توسط پزشكان تحصيل كرده مسموم 

شدند، نوزاداني كه توسط پرستاران تربيت شده كشته شدند، و زن ها و بچه هايي 

كه توسط فارغ التحصيالن دبيرستان ها و دانشگاه ها هدف گلوله قرار گرفتند.در 

ت كه: به 
نتيجه، نسبت به آموزش و تحصيل بد بين هستم. تقاضاي من اين اس

شاگردان خود كمك كنيد تا انسان بار بيايند. كوشش هاي شما هرگز نبايد ديو هاي 

آموزش ديده، ديوانگان ماهر يا «ايشمن» هاي تحصيل كرده بسازد. تدريس خواندن، 

ارد كه در خدمت انسان تر شدن فرزندان ما قرار 
نوشتن يا حساب زماني اهميت د

د.         
داشته باش

   محمد فايق مجيدي

دهگالن. سنندج 

️ ︀دد︫ا
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﹁︣﹨﹠﹌، ادب، آ﹝﹢زش

نعت پيامبر
فـــرســـتـــادگـــان ـــــاج  ت گـــهـــر  اي 
ــــــــان آزادگ گــــوهــــر  ده  تــــــاج 
ــان مــن است ــود روضـــة1 ج ــاك تــو خ خ
ــن است ــو جـــان جــهــان م روضـــــة(2) ت
ـــة چــون جــان پاك ــر ايــن روض ــر س ب
خاك ــه  ب نشينم  و  بـــاد  چـــون  ــزم  خــي
 مخزن االسرار

در صدق و راستي
رســتــگــار شـــوي  كـــه  آور  راســـتـــي 
ــار ــردگ ك از  ــر  ــف ظ تـــو  از  راســـتـــي 
ــي ــت ــاس ــم و ك ك ـــه  ب افــتــي  ــي  ــج ك از 
ــي ــت راس ـــر  اگ َرســـتـــي  غـــم  ــه  ــم ه از 
                                                  مخزن االسرار

*
گشت ــم  ك قــدر  را  سخن  كــج گــويــي  ز 
گشت محتشم  شــد  ــو  راســت گ كــو  كسي 

كــردن  ـــرج  را خ راســتــي  بــتــوان  چــو 
ـــردن؟ ك درج  ــد  ــاي ب چــه  را  ــــي  دروغ
                                                     خسر و شيرين

درصبر
خريدن كــامــي  ـــوان  ت دل  اي  صبر  ــه  ب
ــــــــي خـــريـــدن ـــــــي دالرام بــــه آرام
ــردد ــگ ــل بـــْه ن ــاق ــي كـــار ع ــرم ـــه گ ب
ــه نــگــردد          ــرب ــز ف ــه ب ــــي ك ـــك، 3دان ــه ت ب
                                                       خسر و شيرين

*
بــي شــك ــر  ــب كـــنـــي، ز ص ــر  ــب ـــر ص گ
ــــد انــــدك انــــدك ـــو آي ـــه ت ـــــت ب دول
ــوي بـــه صـــابـــري سست ــش ـــان تـــا ن ه
ـــوان جست ـــي ت م ــــگ  بـــه درن ــر  ــوه گ
                                                         ليلي و مجنون

در رزق
در ز  نــــگــــردد  بـــــاز  تــــو  روزي 
ــور ــَخ م روزي  غـــم  ـــن،  ك ـــدا  خ ـــار  ك
ازوســـت فــــروزي4  ــه  ك ــو  ش او  در  ــر  ب
ازوســـت روزي  ــه  ك ازوخـــــواه  روزي 
                                                         مخزن االسرار

در قناعت
محتاج تخت  و  تـــاج  ــه  ب ــاشــي  ب اگـــر   
تاج را  خــورشــيــد  ــن  ك تخت  را  زمــيــن 
ــه ســيــم ديـــگـــران زريــــن مــكــن كــاخ ب
ــه ســوراخ ــبّ ـــردد ق ــز و ديــن رخــنــه گ ك

                                                    
داري ــه  ك ــان  ك هــر  از  دامـــن  ــشــان  اف ــر  ب
داري ــه  ك نــان  ــك  ي ـــدان  ب ــن  ك قناعت 
پست ـــدن  ش در  ــالن  ــي پ ـــاي  پ ـــر  زي ــه  ب
دســت ــن  ــت داش خسيسان  پــيــش  از  ــه  ب
ــاري ــك ـــــازان ش ــي خـــور چـــو ب ــالل ح
ـــواري ـــردار خ ــســان م ــرك مــكــن چـــون ك
                                                        خسر و وشيرين

به كوشش: كبرى محمودى
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در نصيحت قدرتمندان
كــد خــدايــي روي  ز  ــزي  چــي ــر  ه ــه  ب
ــي ــاي ــادش پ االّ  ــد  ــاب ــرت ب ســكــون 
شتابد ــر  ب ــو  ك ـــود  ب را  او  ــان  ــه ج
ـــر نــتــابــد ــري تــوقــف ب ــي ــان گ ــه ج
ــش دروي هيچ  در  مبين  ــاري  ــبّ ج ــه  ب
خويش بــر  باشد  محتشم  او  هــم  كــه 
كميني از  نــاگــه  ــه  ك زان  ــن  ك حــذر 
ــد خــلــوت نــشــيــنــي ــن ـــد ك دعـــــاي ب
فرياد و  بانگ  آن گـــه  ســـودت  ـــدارد  ن
باد ــر  ب ملك  بــاشــد  داده  نفرين  ــه  ك
                                                       خسر و شيرين
هست  ــي  ــت ــن درس ت و  جـــوانـــي  تـــا 
ـــد اســبــاب هــر مــــراد بــه دســت آي
ــار ك در  ــن  ــاخــت ــن ش ــعــمــت  ن حـــق 
نعمت خوار ــه  ب ــد  ده ـــزون  اف نعمت 
ــزد ــگــي ــشــگــر ان ـــه ل شــــاه بـــايـــد ك
ــزد؟ ــرخــي ب ـــرد  گ چـــه  ســـــواري  از 
                                                             هفت پيكر

در عدل و احسان
كمال ــا  ب ـــود  ش ـــدل  ع از  مملكت 
جمال ــرد  ــي گ ــو  ت عـــدل  از  ــو  ت كـــار 
ــودي دل هــــا گــذار ــن ــش عــمــر بــه خ
ــار ــردگ ـــود ك ــود ب تـــا ز تـــو خــشــن
ـــي ـــان ده درم و  كـــن  ـــي  ـــان دردســـت
ـــه فــرمــان دهــي ــــات رســانــنــد ب ت
ــكــاري اســت ــم ــت ــي زس ــراب ــه خ ــان خ
ــي ز كــــــم آزاري اســت ــاق ب ــــت  دول
                                                        مخزن االسرار

در عقل و هنر
ـــوز آم ـــي  ـــزرگ ب و  ــب  ــل ط دانـــــش  
روز از  روزت  ــد  ــرن ــگ ن بـــْه  تـــا 

خــوانــي ــه  ك ورق  ــر  ه ــه  ب ــوش  ــي ك م
دانـــي ـــام  ـــم ت را  دانـــــش  كــــان 
                                                         ليلي و مجنون

قــــدر اهــــل هــنــر كــســي دانـــد
ــد ــوان ــي خ ــس ــا ب ــه ه ــام ــر ن ــن ـــه ه ك
ــاري ي رســـد  و  ــز  ك آن  اســـت  خـــرد 
داري ــر  ــن ه ــــر  اگ داري  ــه  ــم ه
ــواري اســت ــف خ ــل ــي ع ــز پ آدمـــي ن
اســت ــاري  هــشــي و  ــي  ــرك زي ــي  پ از 
ــوش ك كـــاِهـــل  تــيــز عــقــل  ــســا  ب اي 

ــروش  ــال ف ســف ــي5  ــل ــاه ك از  ــد  ش ــه  ك
تعليم از  كـــه  ـــــوردل  ك ــا  ــس ب اي 
اقليم هفت  قــاضــي الــقــضــات  گشت 
                                                           هفت پيكر

در سخن
كشند ــر  ب سخن  ــه  ك سنجان  قافيه 
دركشند6 سخن  ــه  ب عــالــم  دو  ملك 
مكن ارزان  شــد  شهد  سخنت  ــون  چ
مكن شــكــر افــشــان  را  ســخــن  شــهــد 
                                                       مخزن االسرار
نايد ــشــه  ــدي ان ــر  س از  ـــان  ك ســخــن 
نشايد را  گــفــتــن  و  را  ــن  ــت ــوش ن
ــّواص غ گوينده  و  شــد  گوهر  سخن 
خاص گوهر  ــد  آي كــف  در  سختي  بــه 
سفت ــوان  ت آيد  پيش  كه  جوهر  هر  نه 
گفت ــوان  ت آيــد  ــان  زب بر  آن  چه  هر  نه 
ــردن ك درج  ـــش  دان ــه  ب ــد  ــاي ب سخن 
كــردن ــرج  خ آن گــه  سنجيدن  زر  چــو 
را خــود  حــرف  بين  دشمنان   چشم  به 
را بد  و  نيك  شناسي  حــرفــت(7)  بدين 
خسرووشيرين

زيرنويس
1.روضه: باغ

2. روضه ي تو: مرقد تو
3.تك: دويدن

4.فروزي: روشنايي
5.كاِهل: تنبل

6.دركشند: جذب كنند
7.ِحرفت: روش                                           
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﹝﹆︀﹐ت

︀ز ︑︀  ︡ناز آ︾  ︫﹩﹚﹞
اشاره

قانون ملي شدن نفت ايران كه در اسفند سال 1329 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد، 
ــبب بيداري  ــتم بود و س ــة مهمي نه تنها در تاريخ معاصر ايران بلكه در تاريخ قرن بيس واقع
ملت هاي ديگر شد. به منظور آن كه همكاران ما اطالع اجمالي از فراز و فرود اين واقعه، و به 
طور كلي ماجراي نفت در ايران، پيدا كنند، از آقاي سيروس غفاريان خواستيم مقاله اي در اين 

باره بنويسند. اميد كه  مطالعة آن بتواند انگيزه اي باشد براي مطالعة بيشتر دربارة اين رويداد.
رشد

سيروس غفاريان
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در اين مقاله ابتدا به تاريخچة مختصر نفت از دادن امتياز 
ــط مظفر الدين شاه و درباريانش و تغييراتي  به دارسي توس
ــه اين قرارداد تا لغو كلي آن نمود، پرداخته ، در ادامه  به  ك

اهميت ملي  شدن صنعت نفت و نتيجة آن مي پردازيم.

قرارداد دارسي
ــر  قص در  1280ش)  ــرداد  خ  5) ــه1901م  م  26 در 
ــوت، نمايندة ويليام  ــخصي به نام ماري صاحبقرانيه بين ش
ــي انگليسي قرارداد امتياز نفت جنوب، منعقد گرديد.  دارس
بر طبق اين قرارداد،«شركت نفت ايران و انگليس»كه خود 
ــيطرة كمپاني BP (British - petrolum) بود  تحت س
ــد كه بعد از بهره برداري، از  ــي متعهد ش ــيس و دارس تأس
منافع نفت استخراجي، ساليانه شانزده درصد به اضافة مبلغ 
بيست هزار ليرة انگليسي نقداً و معادل بيست هزار ليرة ديگر 
ــهام به دولت ايران واگذار نمايد. مدت امتياز  به صورت س
ــال، يعني تا 1961 ميالدي، بود و مقرر شد  ــصت س نيز ش
ــايل و ابنيه و ادوات  ــس از انقضاي دورة امتياز، تمام وس پ
ــرداري به دولت ايران  ــركت، جهت ادامة بهره ب موجود ش
ــامل مناطق شمالي ايران  تعلق گيرد. ضمنًاحوزة قرارداد ش
ــد  ــان نمي ش يعني آذربايجان و گيالن و مازندران و خراس
ــادن در حوزة نفوذ  ــن نقاط را از نظر مع ــون روس ها اي چ

د مي دانستند. خو
ــي در تاريخ  ــرارداد، يعن ــد از امضاي ق ــال بع  هفت س
28مه1908(5 خرداد 1287) در زمان پادشاهي محمد علي 
ــاه و صدارت ميرزا احمد خان مشير السلطنه حفر اولين  ش
چاه در مسجد سليمان در عمق 360 متري به نفت رسيد و 
ــار بسيار زياد فوران كرد. با اين رويداد، شركت  نفت با فش
ــا اطمينان از  ــس در 14 آوريل1909 ب ــت ايران و انگلي نف
ــي را در  ــران، توافقات دارس ــودن چاه هاي نفت اي غني ب
ــانيد. بعد از اين، سيل كارشناسان  ــمًا به ثبت رس لندن رس
ــال 1288  ــرازير گرديد و آن ها در س ــي به ايران س انگليس
ــمال  ــگاهي را در ش ــاختمان پااليش ــي(1909م) س شمس
جزيرة آبادان، در 12 كيلومتري شهر خرمشهر آغاز كردند. 
ــه به ظرفيت  ــگاه، يك خط لول ــان با احداث پااليش هم زم
ــكه در روز) از  ــت هزار بش چهارصد هزار تن در سال(هش
ميدان نفتي مسجد سليمان به سوي آبادان احداث شد. و در 

1291ش(1912م) پااليشگاه آبادان با ظرفيت 2500 بشكه 
در روز آغاز به كار كرد. در همان سال اولين محصول نفت 
ــه هزار تن صادر شد. در سال  خام ايران به ميزان چهل و س
ــيد.و در 1914م  ــادرات نفت به 81000 تن رس 1913م ص
ــده و خام صادر گرديد  بالغ بر 274000 تن نفت تصفيه ش
كه قسمت مهم آن را نيروي دريايي انگلستان و متفقين در 
ــانيدند. پس مي توان گفت  ــات جنگي به مصرف رس عملي
يكي از عوامل پيروزي متفقين در جنگ جهاني اول، نفت 

ايران بود.

 ناسازگاري شركت نفت ايران و انگليس با دولت 
ايران

ــتخراج و صدور نفت  به رغم آن كه از 1915 تا1920 اس
ــرد، دولت انگليس  ــعه پيدا مي ك ــم گيري توس به نحو چش
ــط لوله از  ــي را براي احداث خ ــة آن كه زمين هاي به بهان
خوانين بختياري خريده و يا براي حفظ امنيت خطوط لوله 
ــده است، هر سال از ميزان حق السهم  مخارجي را متقبل ش
ــت ايران و  ــركت نف ــر مي كرد. عالوه  براين، ش ايران كس
ــاليانه در بانك هاي لندن به  ــهم ايران را س انگليس حق الس
حساب خاصي واريز مي كرد و تا زماني كه نمايندة وزارت 
ماليه(دارايي)ايران، آن ها را از حساب ويژه برداشت نمايد، 
مدت ها طول مي كشيد و دولت انگليس از سود آن بهره مند 
مي شد. اين ناسازگاري ها باعث شد كه اولياي دولت ايران 
ــي بيفتند. از اين رو، در  به فكر تجديد نظر در قرارداد دارس
ــال 1311، تقي زاده وزير دارايي ايران به سرجان كدمن،  س
رييس هيئت مديرة شركت نفت اطالع داد كه دولت ايران 
ــي  ــة دارس ــاز نام ــر 1932) امتي از 6 آذر 1311 (27 نوامب
ــت و از ايران  ــرد. دولت انگليس نپذيرف ــو خواهد ك را لغ
ــكايت كرد. كار به جامعة ملل كشيد و دكتر«بِنش» وزير  ش
ــلوواكي حكميت بين ايران و بريتانيا را بر  خارجة چك اس
ــر دارايي كابينة حاج  ــرانجام تقي زاده وزي عهده گرفت. س
مخبر السلطنه هدايت، در 29 آوريل 1933 (19 ارديبهشت 
ــرارداد جديد را امضا كرد. در اين قرارداد اگرچه  1312) ق
ــي در عوض  ــد ول ــران 25 درصد اضافه ش ــهم اي حق الس
ــاله را تجديد كرد.  بدين  ــتان مدت امتياز شصت س انگلس
ــامبر 1993 معين  ــب انتهاي قرارداد، در تاريخ 31 دس ترتي

ويليام ناكس دارسى

دكتر محمد مصدق

آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشانى



28
ـ   اسفند 1389 شمارة ششم  

گرديد. اين قراداد، در 7 خرداد 1312، در حالي به تصويب 
ــوراي ملي رسيد كه براي تمديد آن، اعتراضات  مجلس ش
ــت. تقي زاده بعدها در اين  ــادي در مجلس صورت گرف زي

باره گفت كه «من آلت فعلي بيش نبودم». 
ــغال ايران در  ــه در زمان اش ــت بود تا آن ك ــن وضعي اي
ــاره اي از روزنامه هاي چپ گرا  هنگام جنگ دوم جهاني، پ
ــيه (شوروي)  ــمال به روس و توده اي از دادن امتياز نفت ش
ــي آن دكتر محمد مصدق در  ــخن به ميان آوردند. در پ س
ــون قراردادهاي زيان بار  ــة 11 آذر 1323 نطقي پيرام جلس
ــس ارائه داد كه فوراً  ــت ايراد كرد و"طرحي" را به مجل نف
ــك از مقامات  ــه موجب اين طرح، هيچ ي ــد. ب تصويب ش
ــا خارجي ها  ــه امتياز نفت ب ــتند راجع ب ــور حق نداش كش
ــغال ايران مذاكره كننديا قرارداد منعقد نمايند و  درزمان اش
ــتند به  براي فروش نفت هم تنها با اجازة مجلس مي توانس
ــن كار اقدام نمايند؛ تا جايي كه متخلفين از اين قانون به  اي
حبس مجرد از 3 تا 8 سال و انفصال دائم از خدمات دولتي 

م مي شدند. محكو

از قرارداد«ِگس ـ گلشائيان» تا طرح ملي شدن 
صنعت نفت

ــه اي كابينة خود  ــاعد مراغ ــان 1327 محمد س در 25 آب
ــكيل داد كه عباسقلي گلشائيان وزير دارايي اش بود.  را تش
ــركت نفت  ــات با«ِگس»، نمايندة ش ــائيان ضمن مالق گلش
ــه  الحاقي"به  ــه اي  را به نام"اليح ــس، اليح ــران و انگلي اي
ــهم ايران را تا حدي  ــرارداد 1933 تنظيم كرد كه حق الس ق
ــرداد 1328 در آخر  ــه در اول م ــاال مي برد. اما اين اليح ب
ــد. در همان زمان دكتر مصدق  عمر مجلس پانزدهم رد ش
عقيده اش بر ملي شدن نفت در سراسر ايران بود. يك سال 
بعد، در5 تير 1329 سپهبد رزم آرا به نخست وزيري رسيد. 
او قصد داشت اليحة نفت را بر مبناي(50 ـ 50) با شركت 
ــانزدهم تقديم كند كه با ترور او در  انگليسي به مجلس ش
ــك هفته بعد از  ــش ناكام ماند. ي ــفند 1329،  طرح 16 اس
ترور رزم آرا كميسيون نفت به رياست دكتر مصدق نمايندة 
ــران جهت تصويب طرح خود تالش بي وقفه اي را آغاز  ته

ــفند ملي  شدن نفت به تصويب  ــرانجام در 24 اس كرد و س
مجلس شوراي ملي رسيد.

ملي شدن نفت و نتايج آن
كليه فعاليت هايي كه در راه ملي شدن صنعت نفت انجام 
ــانزدهم بود. در 28 مرداد 1329  گرفت، در مجلس دورة ش
ــيون نفت نامة  دكتر مصدق رهبر جبهة ملي و رييس كميس
پرشور آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني را داير بر ملي شدن 
صنعت نفت قرائت كرد. آيت اهللا كاشاني در نامة خود تأكيد 
ــت و بايد  ــرده بود كه نفت ايران متعلق به ملت ايران اس ك
ــش ماه بعد، در 4آذر 1329 مصدق به عنوان  ملي شود. ش
رييس جبهة ملي پيشنهاد زير را قرائت كرد:«به نام سعادت 
ــن صلح جهاني،  ــه منظور كمك به تأمي ــت ايران و ب مل
ــه صنعت نفت  ــدگان زير پيشــنهاد مي كنيم ك امضا كنن
ــتثنا، ملي اعالم شــود، يعني  در مناطق كشــور بدون اس
عمليات اكتشاف، استخراج و بهره برداري در دست ملت 
ــايگان ـ دكتر  ــرد.» اللهيار صالح ـ دكتر ش ــران قرار گي اي

محمد مصدق ـ حسين مكي ـ حائري زاده.
ــه از جانب جبهة ملي،  ــدن اين اطالعي به دنبال علني ش
ــي از ميادين تهران و  ــا، ضمن تظاهرات در بعض توده اي ه
ــعار«فقط نفت جنوب بايد ملي شود» را سر  خوزستان ش
ــمال بايد به  ــدف آن ها اين بود كه نفت ش ــد كه ه مي دادن
ــات 26  ــود. نمايندگان جبهة ملي در جلس ــيه داده ش روس
ــي كردن صنعت  ــوراي ملي، طرح مل ــس ش و 28آذر مجل
ــس نيز آيت اهللا  ــارج از مجل ــال كردند. در خ ــت را دنب نف
ــتيباني از جنبش ملي شدن  كاشاني رهبري متينگ هاي پش
ــت و حتي آيت اهللا محمد تقي  صنعت نفت را بر عهده داش
ــدن نفت فتوي داد و آيت اهللا سيد  خوانســاري به ملي ش
ــه  ــرانجام در جلس محمود طالقاني از آن حمايت كرد. س
ــت به اتفاق  ــدن صنعت نف ــفند 1329 طرح ملي ش 24 اس
ــبت اين واقعة تاريخي در  ــيد و به مناس آرا به تصويب رس
تهران چراغاني شد و در جلسة 29 اسفند مجلس سنا، رأي 
ــدن  ــورا مورد تأييد قرار گرفت. به دنبال ملي ش مجلس ش
ــتان در مناطق  ــت نفت عوامل توده اي و عمال انگلس صنع

نفتي اغتشاش به راه انداختند.

آيت اهللا 
كاشاني رهبري 

متينگ هاي 
پشتيباني از 

جنبش ملي شدن 
صنعت نفت را 

بر عهده داشت 
و حتي آيت اهللا 

محمد تقي 
خوانساري به ملي 
شدن نفت فتوي 

داد و آيت اهللا 
سيد محمود 

طالقاني از آن 
حمايت كرد
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 نخست وزيزى مصدق
ــتعفاي حسين عال از  ــت 1330 در پي اس در 7 ارديبهش
ــت وزيرِي دكتر مصدق  ــت  وزيري، مجلس به نخس نخس
ــاه نيز به ناچار پذيرفت و مصدق كابينة  اظهار تمايل كرد. ش
خود را تشكيل داد. مصدق، برنامة خود را اجراي كامل ملي 
ــر كشور اعالم كرد و طي بخش نامه اي  شدن نفت در سراس
ــركت نفت ايران و انگليس را به كليه سازمان هاي  انحالل ش
ــيد حسين  اداري اعالم كرد. دكتر مصدق، هم چنين دكتر س
فاطمي مدير روزنامة باختر امروز را به عنوان معاون نخست 
ــرد. به عالوه،  ــر امور خارجه انتخاب ك ــپس وزي  وزير و س
ــت، هيئت مأمور  ــدن صنعت نف ــراي اجراي كامل ملي ش ب
ــازرگان و عضويت  ــت مهندس مهدي ب خلع يد را با رياس
ــيبي، به اتفاق چند نفر ديگر عازم آبادان نمود.  مهندس حس
ــتان در 6 خرداد 1330 از ايران به ديوان داوري  دولت انگلس
بين المللي الهه شكايت كرد و در 5 مهر 1330 موضوع نفت 
را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشانيد. مصدق ابتدا 
ــوراي امنيت رفت و ضمن نطقي از  به اتفاق همراهان به ش
حقوق ملت ايران دفاع كرد و سپس با ترومن رييس جمهور 
ــه ايران وارد  ــت ب ــكا مالقات نمود، وي در راه بازگش آمري
قاهره شد. اخوان المسلمين و جمعيت هاي ديگري با فرياد 
ــرق از او استقبال كردند. در قاهره  زنده باد مصدق قهرماِن ش
با نحاس پاشا نخست وزير و حاج امين الحسيني مفتي اعظم 
ــت، به محض ورود به  ــطين مالقات نمود و در بازگش فلس
تهران، با استقبال پرشوري روبه رو گرديد. دولت انگلستان از 
نظر فروش نفت، كشور ما را تحريم كرد و كشتي«روزماري» 
ــت ايران را بارگيري كرده بود  ايتاليايي را كه هفتصد تن نف
ــد از طريق بانك  در بندر عدن توقيف كرد. مصدق ناچار ش
ــر كند كه فقير و غني آن  ملي ايران اوراق قرضة ملي منتش
ــتند. در بهمن  ــد و دولت را تنها نگذاش ــداري كردن را خري
ــد و افرادي  ــات دورة هفدهم مجلس انجام ش 1330 انتخاب
ــالوه بر افراد  ــاني و حسين علي راشــد ع مثل آيت اهللا كاش
ــي مثل  ــدند. اما كس نهضت ملي در حوزة تهران انتخاب ش
ــه از مخالفان  ــرافي مدير روزنامة آتش نيز ك مهدي ميراش
ــرافي بود كه  مصدق بود به مجلس راه يافت. همين مير اش
بعدها به اتفاق دكتر بقايي، آيت اهللا كاشاني و دكتر مصدق را 
روبه روي يكديگر قرار داد. سرانجام در 7 خرداد 1331 دكتر 
مصدق براي دفاع از حقوق ملت ايران عازم دادگاه الهه شد 
ــن دادگاه به نفع دولت ايران  ــات او منجر به رأي اي و دفاعي

ــال 1331 بانك شاهنشاهي را كه  گرديد. دكتر مصدق در س
ــاختمان مركزي آن را  متعلق به انگليس بود تعطيل كرد و س
ــرقي توپ خانه واقع بود به بانك بازرگاني  ــة ش كه در گوش
واگذار كرد؛ سپس شيالت شمال را ملي نمود. دولت مصدق 
ــت موازنة منفي"نه به روسيه امتياز داد و نه به  با اتخاذ"سياس
ــال بدون صدور قطره اي  غرب، و به مدت نزديك به دو س
ــور را اداره كرد. در طول دورة اول نخست وزيري  نفت، كش
ــت كه شاه و درباريان در  مصدق، توطئه ها عليه او ادامه داش
ــرانجام در25 تير1331  اين امر نقش مهمي ايفا مي كردند. س
بر سر واگذاري اختيارات وزارت جنگ به مصدق، بين شاه 
و دولت اختالف ايجاد شد. مصدق به عنوان اعتراض استعفا 
ــروطه شاه بايد سلطنت  كرد. مصدق مي گفت در دولت مش
كند نه حكومت.  شاه استعفاي مصدق را پذيرفت اما اين بار 
نيز آيت اهللا كاشاني از مصدق پشتيباني كرد و احمد قوام كه 
مي خواست جانشين مصدق شود قادر به تشكيل كابينه نشد. 
ــاني به حمايت از مصدق  در روز 30 تير مردم به فرمان كاش
به تظاهرات در خيابان هاي تهران پرداختند كه درگيري روي 
داد و عده اي از تظاهركنندگان به شهادت رسيدند. شاه ناچار 
ــد بار ديگر مصدق را به عنوان نخست وزير بپذيرد. از 30  ش
ــر  ــرافي و مظفر بقايي بر س تير 1331 به بعد مهدي مير اش
ــش ماهه از مجلس، عمًال مجلس هفدهم  اخذ اختيارات ش
ــر مصدق قرار دادند و عالوه بر اين، با توطئة مظفر  را در براب
ــهرباني را ربوده و  ــار طوس، رييس ش ــرتيب افش بقايي، س
كشتند. مصدق مجبور شد كه در 19 مرداد 1332 با برگزاري 
ــد. در پي انحالل مجلس،  ــدوم، مجلس را منحل نماي رفران
ــد و در ميان طرفداران  ــكاف بين دربار و دولت بيشتر ش ش
ــار و دولت هاي  ــالف افتاد. توطئه هاي درب ــت نيز اخت نهض
ــاه كه قدرت  ــس و آمريكا نيز هم چنان در كار بود. ش انگلي
ــرداد از ايران گريخت و به  ــود را در خطر ديد روز 25 م خ
ــادماني كردند و  ايتاليا رفت كه به دنبال آن مردم نيز اظهار ش
مجسمه هاي او را پايين كشيدند. اما اين وضع ديري نپاييد و 
ــه روز بعد، در 28 مرداد 1332 با كمك آمريكا و انگليس  س
ــورش هايي كه اراذل و اوباش در تهران به راه انداختند،  و ش
شاه به تهران بازگشت. نظاميان با كشتار و دستگيري رهبران 
ــتگيري دكتر مصدق، شاه را به قدرت  نهضت، از جمله دس
ــه سال زندان و به تبعيد  بازگرداندند. مصدق را محاكمه، س
در احمدآباد محكوم كردند و ديگر مخالفان را نيز سركوب 
ــت و ترور در ايران  ــد. بدين ترتيب دوره اي از وحش نمودن

آغاز شد. البته ملي شدن نفت امري برگشت ناپذير بود. 
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به تظاهرات در 
خيابان هاي تهران 
پرداختند كه 
درگيري روي 
داد و عده اي از 
تظاهركنندگان به 
شهادت رسيدند. شاه 
ناچار شد بار ديگر 
مصدق را به عنوان 
نخست وزير بپذيرد

شاه كه قدرت 
خود را در خطر 
ديد روز 25 مرداد 
از ايران گريخت 
و به ايتاليا رفت 
كه به دنبال آن 
مردم نيز اظهار 
شادماني كردند و 
مجسمه هاي او را 
پايين كشيدند. اما 
اين وضع ديري 
نپاييد

دكتر محمد مصدق و وزير خارجة او دكتر سيد حسن فاطمى(سمت چپ)
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﹝﹆︀﹐ت

ــتر، شما متخصص مطالعات فرهنگي     پروفسور اِش
ــي به جامعة  ــال از جامعة صنعت ــة انتق ــتيد و به مقول هس
ــراي خوانندگان ما  ــه اي خاص داريد. ب دانش محور عالق

بگوييد كه اين انتقال و تغيير چه مشخصه هايي دارد؟
ــدي كه هم اكنون در طليعة  ــان نظم اجتماعي جدي     بني
ــاس دانش است. زماني كه ما (در اوايل  آن قرار داريم، بر اس
ــان را در مباحثات  ــة 80 ميالدي) مفهوم جامعة دانش بني ده
دانشگاهي مطرح كرديم، از خودمان سؤال هايي مي پرسيديم 
ــد اقتصادي در آينده از چه منابعي تأمين خواهد  كه مثًال رش
ــدرن به چه  ــى در جامعة م ــه ارزش آفرين ــا اين ك ــد و ي ش
ــت سال ها،  ــبختانه اكنون با گذش صورتي خواهد بود. خوش
ــته است در مقابل ديگر  اين مفهوم(جامعة دانش بنيان) توانس
ــته بندي هاي جامعة پسا صنعتي، قد علم كند، زيرا كه اين  دس
مفهوم به طور شگفت انگيزي، سؤاالت بسياري را در پي دارد؛ 
سؤاالتي در مورد شرايط، مؤلفه ها و خط مشي توسعة جوامع 
ــدرن. اين امكان وجود دارد كه مفهوم جامعة دانش محور را  م
ــائل نو ظهور كلي جوامع اطالق كنيم،  نه تنها به جوانب و مس
ــكالت تمام نهادهاي اجتماعي بزرگ  بلكه آن را در مورد مش
به كار بنديم. نهاد هايي اصلي  هم چون دولت، اقتصاد، كليسا، 
خانواده و آموزش. از طرف ديگر، عبارت يا اصطالح«جامعة 
ــا صنعتي»، واژه اي غلط انداز و گمراه كننده است. درست  پس
ــي  ــت كه چيزي از اهميت بخش صنعت و آن بخش اين اس
ــت و مثًال اتومبيل، يخچال و تلويزيون را  كه متولي توليد اس
توليد مي كند، كاسته نشده است و همان اهميت گذشته را دارد 
ــت،البته تعداد افرادي كه در بخش صنعت كار  و خواهد داش

مي كنند، به طور پيوسته در حال كاهش است.

   اين تغيير روي چه كساني تأثير مي گذارد؟
ــاس، همه چيز و همه كس از اين تغييرات متأثر     در اس
مي شوند. دنياي كسب و كار، جهان صنعت، بخش خدمات و... 

هم چنين در كشاورزي و در همة بخش هاي اقتصاد، چيز هايي 
اساسي و بنيادي در حال تغييرند كه همه نمايانگر آن ا ست كه 
ما داريم به سمت جامعة دانش محور حركت مي كنيم. امروز، 
حتي كشاورزان هم نيازمند سطح بااليي از آموزش و تعليم اند 

تا بتوانند با فرايند هاي پيچيده و تجهيزات فني، كار كنند.
   نيروي محرك اين توسعه چيست؟

ــة دانش محور  ــه در مورد جامع ــئله ي جديدي ك    مس
ــت، زيرا افراد  ــت، ظهور مشاغل دانش محور نيس مطرح اس
خبره و متخصص كه داراي اين گونه مشاغل اند، همواه وجود 
داشته اند. آن چه جديد است، پيدايش مشاغل پرشماري است 
كه نيازمند كار دانِش پايه اند و بخش قابل توجهي از كل شغل ها 
را به دست خواهند آورد. در عين حال، افول و كاهش سريع 
ــيا  ــاغلي كه به طور مثال در جابه جا كردن چيز ها و اش در مش
ــري نياز كمي دارند،  ــده اند و يا به توانايي هاي فك تعريف ش
ــت. افرادي كه امروزه با  از ويژگي هاي جامعة دانش محور اس
ــته وارد بازار كار  ــبت به گذش تحصيالت عاليه و باالتري نس
ــوند، انتظارات بسيار متفاوتي دارند و خود اتكايي آن ها  مي ش
ــت. اين موضوع به تغييرات اساسي ديگري در  هم بيشتر اس

دنياي كار خواهد انجاميد.

ــة دانش بنيان، مهارت هاي اجتماعي از چه     در جامع
اهميتي برخوردار خواهند بود؟

ــة  ــر جامع ــراي ه ــاي الزم ب ــن توانايي ه    از مهم تري
دانش محور، تنها توانايي هاي فكري نيست، بلكه مهارت هاي 
ــت هم چون عزم و اعتماد براي تطابق پذيري و  اجتماعي اس
تغيير و يا در يك كالم"شناخت نفس" [شناخت خود]. [همان 
چيزي كه به آن مهارت هاي زندگي اطالق مي شود. مترجم]. 
جوانان تحصيل كردة امروزي، ابتكار عمل بيشتري دارند. به 
عبارتي، آن ها در وجود خود توانايي دست يافتن و رسيدن به 

خواسته ها را حس مي كنند.

️﹫﹇﹑ ︀ن  و︠  ﹫﹠ ︋︩ ︀﹝︺﹥  ء    دا﹡ ︗
نويسنده: مارتين اُرت
مترجم: حسين رباني اشاره

در شمارة قبل، مطلبي با عنوان«چرا خالقيت در عصر ما اين قدر مهم است»،خوانديد. آن مطلب گفت و گويي بود كه از 
مفهوم خالقيت، ارزش، اهميت و ضرورت آن در دنياي امروز سخن گفته بود. آن چه اينك مي خوانيد نيز در همان راستا 
و از منظري تا حدي متفاوت است، ولي در هر حال بر خالقيت تأكيد دارد و به ويژه جنبة علمي بودن آن را مورد بحث 
قرار مي دهد.در اين گفت و گو،پروفسورنيكو اِشتر، متخصص مطالعات فرهنگي در دانشگاه زپلين آلمان، از موضوع انتقال از 
جامعة صنعتي به جامعة دانش محور و تأثيراتي كه اين موضوع بر زندگاني بشر خواهد گذاشت، سخن مي گويد. اين مطلب 

از مجله يDeut schlandشمارة سپتامبر4/2007 ترجمه شده است.
رشد

نيكو اِشتر
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   اين تغييراتي كه در دنياي كار و اشتغال ايجاد مي شود، 
چه تأثيراتي در حوزة نظم اجتماعي خواهند داشت؟

ــمت جامعه اي دانش بنيان، در عين حال،     توسعه به س
ــكننده. به عبارت ديگر،  ــت به سوي جامعه اي ش حركتي اس
ــاي بزرگ آن،  ــت كه نهاد ه ــة دانش بنيان جامعه اي اس جامع
ــركت هاي بزرگ، در حال از دست  ــا و ش مثل دولت، كليس
ــع آن ها ضمن اين كه چيزي  ــتند. در واق دادن نفوذ خود هس
ــلطه و قدرت سنتي خود را از دست نداده اند، در مقابل  از س
ــد فردگرايي و در مقابل گروه هاي كوچك، كم آورده اند.  رش
ــور فزاينده اي در  ــه افراد و گروه هايي كه به ط بدين معني ك
موقعيتي تازه قرار گرفته اند، مي توانند قدرت نهاد هاي بزرگ را 
كم اهميت نشان دهند. در جامعة جديد، روابط جديدي بين 
مشتريان و مؤسسات در حال شكل گيري است؛ هم چنين، بين 
كارفرما و كارمندان، دانشجويان، دانشگاه ها و... و اين يكي از 
ــت. در عين حال،  مهم ترين چالش هاي دنياي دانش محور اس
اين به آن مفهوم نيست كه همه به يك شكل و هم زمان از اين 
تغييرات تأثير مي پذيرند. كساني كه تصميم مي گيرند به طوري 
فعاالنه، بيشترين درگيري و مشاركت را در اين تغييرات داشته 

باشند، در آينده نقش بسيار مهمي را ايفا مي كنند.

    اين اشخاص خالق از كجا مي آيند؟
ــچ تحولي با  ــمالي، هي ــخ اروپا و آمريكاي ش  در تاري
تجربيات مردم در دهه هاي گذشته قابل مقايسه نبوده است؛ به 
ــال هاي بين 1650 تا 2000. در پايان اين دوران،  خصوص س
ــًال همواره 75  ــدات دائمي و ناامني اقتصادي كه قب آن تهدي
ــا آن درگير بودند، حداكثر به 20 درصد  درصد مردم جهان ب
مردم محدود شد. گرچه هنوز حتي در جوامع پر نعمت و به 
اصطالح پيشرفته، فقر مطلق وجود دارد، اما طي50ـ40 سال 
اخير، نه تنها در زمينة استانداردهاي زندگي مادي، تقريباً رشد 
و بهبود وقفه ناپذيري وجود داشته، بلكه در زمينة فرصت هاي 
ــت آمده  آموزش نيز تجارب منحصر به فرد و يگانه اي به دس
كه نسل امروز درگير آن است. اين ها هم با واقعيتي كه سطح 
استاندارد آموزشي باالتر و رفاه كلي تبلور آن است، مشخص 
مي شود. تغييرات اين چنيني و كلي، نياز به خالقيت بيشتر و 

افراد خالق فراوان تر را مي طلبد.

   همكار آمريكايي شما، ريچارد فلوريدا، از اين فراتر 

رفته و به ظهور طبقة اجتماعي جديدي معتقد است كه طبقة 
خالق ها يا نخبگان نام دارند و آن را عاملي تعيين كننده براي 

موفقيت مي داند؟
ــل ادراكي و  ــت. خالقيت، عوام ــاً همين طور اس    قطع
شناختي، دانش و اطالعات، تعيين كنندة ميزان ثروت افراد در 

هر جامعة دانش محور خواهند بود.
ــتثناي خدمات و  ــه عبارت ديگر، در آينده، توليد   ـ به اس ب
ــده و معين   ـ كمتر وكمتر با تعداد كار  ــتاندارد ش كاالهاي اس
ــود. نهايتاً در آينده  ــنتي و سرمايه هاي فيزيكي تعيين مي ش س
ــد فرصت هاي شغلي خود را بر  ــركت ها ناچار خواهند ش ش

اساس مهارت هاي شناختي تعريف كنند.

ــدا هم چنين معتقد اســت كه"طبقة     ريچــارد فلوري
خالق"، يا نخبگان، عاملي اساســي در موفقيت شهر ها و 
مناطق خواهند بود؛ چيزي كه او آن را با توســعة شهر هاي 
آمريكا و مناطق آن نشان مي دهد. آيا"مراكز خالقيت پروري" 

مي توانند در آلمان هم بر همان اساس شناخته شوند؟
   يك قانون مهم توسعة اجتماعي، در آينده نيز، هم چنان 
در جامعة دانش بنيان مطرح خواهد بود. و اين«قانون تفكيك 
فاصله اي و موقتي توسعه هاي اجتماعي» است و اين كه شهر ها 
ــيار متفاوتي، از تغييرات  و مناطق مختلف جهان، به طرق بس

جامعة دانش محور متأثر مي شوند.

   آيا مي توانيد براي جامعة دانش محور نمونه اي نشان 
دهيد؟

   بله. بگذاريد نزديك ترين مثال را بزنم؛ شهر فريدريش 
هافن. اين شهر، اگر چه در مرز جنوبي آلمان واقع شده است، 
ــالق يا دانش بنيان  ــه را الزمه ي يك جامعة خ ــي هر آن چ ول
است، در خود دارد. از يك طرف، بخش صنعتي جا افتاده اي 
دارد كه موتور كشتي، قطعات خودرو و ماهواره توليد مي كند 
ــتخدام كرده است و از طرف  ــيار متخصص را اس و افراد بس
ديگر، حومه ي جذاب و زيبايي دارد و تفريحات زيادي را در 
خود جاي داده كه در كنار درياچه ي كنستانس قرار گرفته اند. 
ــگاهي دارد كه وجهه اي معتبر دارد. اين شهر  ــپس دانش و س
ــكاري را در آلمان دارد. و تحصيلكرده هاي  كمترين ميزان بي
ــگاهي آن، بيش از هر جاي ديگري در آلمان است. اين  دانش
ــاس امنيت و آسايش  افراد همگي خالق اند و در اين جا احس

مي كنند.

دانشگاه زپلين
دانشگاه زپلين در شهر فريدريش هافن يكي از جوان ترين دانشگاه هاي 
آلمان است. اين دانشگاه كامالً خصوصي، در اوايل ترم تابستانة 2003 
ــروع به كار كرد و اكنون در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد  ش
در رشته هاي مديريت، اقتصاد، ارتباطات، مديريت فرهنگي و مديريت 
اجتماعي و حاكميت، دانشجو مي پذيرد. دانشگاه زپلين تالش مي كند، 
مهارت هاي مديريتي را به شيوه اي بين رشته اي و بين المللي تعيين كند و 
آموزش دهد. بر اساس آخرين رده بندي مراكز آموزش عالي منتشر شده 
در"مجلة كارير" در ماه مه 2007، اين دانشگاه جديد التأسيس، يكي از 10 

دانشگاه برترجهان  در رشته هاي مديريت و اقتصاد بوده است.

امروز، حتي 
كشاورزان هم 
نيازمند سطح 
بااليي از آموزش و 
تعليم اند تا بتوانند با 
فرايند هاي پيچيده 
و تجهيزات فني، كار 
كنند

گرچه هنوز حتي 
در جوامع پر 
نعمت و به اصطالح 
پيشرفته، فقر مطلق 
وجود دارد، 
اما طي50ـ40 
سال اخير، نه 
تنها در زمينة 
استانداردهاي 
زندگي مادي، 
تقريباً رشد و بهبود 
وقفه ناپذيري وجود 
داشته، بلكه در 
زمينة فرصت هاي 
آموزش نيز تجارب 
منحصر به فرد و 
يگانه اي به دست 
آمده است
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ــج روز(14ـ   9 خرداد  ــه مدت پن ــي پيش آمد تا ب فرصت
ــفري به استانبول داشته باشم. راهنمايم در اين سفر  89) س
ــال است  ــيد كمال مير خلف بود كه مدت پنج س آقاي س
ــتانبول، به خدمات فرهنگي و  ــولگري ايران در اس در كنس
ــت. مردي آگاه و هنرمند كه توانسته  ــغول اس حقوقي مش
ــجد ايرانيان  ــت در مدت توقف در تركيه، محراب مس اس
ــكل هنرمندانه اي كاشيكاري كند، تابلوهاي زيبايي  را به ش
ــد، با انجمن خيرية ايرانيان مقيم تركيه و هنرمندان،  بنويس
ــياري از ايرانيان ساكن استانبول،  پزشكان، بازرگانان و بس

پيوند دوستي برقرار كند. 
در همان روزِ ورود، من را كه مي دانست با مدرسه الفتي 
ــتان معلمم برد. در آن جا بود كه  ديرين دارم، به ديدار دوس
ــرا چنان جذب خود كرد  ــه م كالس و تخته و زنگ مدرس
كه دعوت دوستان را پذيرفتم و اقامت در سوييت كوچك 

مدرسه را بر هتل مجلل و كنار دريا برتر دانستم و با محبت 
ــورهاي  ــت مدارس ايراني كش آقاي دكتر مهدوي، سرپرس
ــليمي نسب، رييس مجتمع  همسايه و آقاي محمد علي س
فجر، در آن جا ماندم و با معلمان و سوابِق كار و اثر شگرف 
اين مدرسه در زندگي ايرانيان مقيم تركيه آشنا شدم. آن گاه 
در بازگشت به ايران، با بهره گيري از نوشته هاي گوناگون، 

به تنظيم اين گزارش پرداختم.
*

مدرسة ايرانيان استانبول كه اكنون در سال تحصيلي89ـ 
1388، از پاية اول ابتدايي تا پايان پيش دانشگاهي(رشته هاي 
ــي و تجربي)را در بردارد، داراي 215 نفر دانش آموز  رياض
ــان برنامه اي  ــا هم ــت. برنامة كالس ه ــر اس ــر و دخت پس
ــود. ساعت  ــور اجرا مي ش ــت كه در مدارس داخل كش اس
ــت و بعد ازظهرها كالس هاي  ــي13/30 اس كار از 8/15 ال

︀﹡︊﹢ل  ︣ا﹡﹫︀ن ا︨︐ ء ا ﹤ ﹝︨︡ر
اسفنديار معتمدي

︤ارش ﹎

محمد باقر نيرومند
ـ 1278) 1369)

معلم، مدير، مؤلف و پژوهشگر. 
خوزستان

ــيخ جعفر شوشتري، واعظ  وي نوة مرحوم ش
ــتر متولد  ــار بود و در شوش ــهير عصر قاج ش
ــر و معلمي  ــمند، بصير، مدي ــد. مردي دانش ش
ــال در  ــه مدت 33 س ــان بود. ب ــوز و باايم دلس
ــتر و  ــتان، در شوش آموزش و پرورش خوزس
ــتگي باز  ــواز خدمت كرد. پس از بازنشس اه
هم به مديريت دبستان ملي جعفري منصوب 
ــال نيز در اين سمت خدمت كرد  شد و 18 س
ــال از عمر خود را در خدمت به  و جمعاً 52 س
فرهنگ و تعليم و تربيت گذراند. پس از آن نيز 
به كار پژوهش و تأليف ادامه داد و كتاب هايي 
را تأليف كرد؛ از جمله: تحرير قرآن مجيد به 
ــتر، اشعار محلي  خط خودش، تذكره ي شوش
خوزستان، واژه نامه ي گويش شوشتري(يادي از 
شوشتر كه اين كتاب را انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگي چاپ كرده است.) محمد باقر نيرومند 
به كار هاي هنري و فني نيز عالقه داشت. براي 
مثال، در دبستان جعفري، كالس هاي عكاسي 
براي دانش آموزان داير كرده بود.همسر وي خانم 
مريم محمدي نيز زني فاضله بود و كتاب«راهي 

به سوي دين» را تأليف كرد.
ــي از پايه گذاران  ــر نيرومند كه يك محمد باق
فرهنگ نوين در خوزستان بود، در 28 مهر ماه 

سال 1369 در شيراز در گذشت.
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محمد احمد وند
(1352ش)

دبير زبان انگليسي، مدرس 
آموزش عالي، مؤلف. همدان

ــد آموزش  ــي ارش ــدرك كارشناس وي م
ــهر  ــون در ش ــي دارد و اكن ــان انگليس زب
ــد.  ــت مي كن ــدان) خدم ــتان هم سامن(اس
ــن  ــي، در انجم ــان انگليس ــر زب او عالوه ب
ــز كارگرداني  ــران ني ــان اي ــيماي جوان س
ــينما آموخته است. احمد پور كه اكنون  س
سرگروه زبان انگليسي در سامن است، در 
دو زمينه ي تدريس و تأليف فعال است. در 
مدارس همدان، كالس هاي ضمن خدمت و 
دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و دانشگاه علوم 
ــه كتاب تخصصي  قرآني تدريس كرده، س
ــرده و تعدادي  ــان تأليف ك در آموزش زب
ــد  ــان در مجله ي رش ــي زب ــة تخصص مقال
ــان مقاالتي نيز در  ــته است. ايش زبان نوش
زمينه هاي آموزشي، اجتماعي، نقد فيلم و... 
ــد معلم، سروش نوجوان و  در مجالت رش

ديگر مطبوعات به چاپ رسيده است.

ــگاه از نوع  ــود. اين آموزش تقويتي و فوق برنامه داير مي ش
ــهرية  ــت و بخش عمدة هزينه ها از راه ش نمونه مردمي اس
ــود. آموزگاران و دبيران مجتمع،  دانش آموزان تأمين مي ش
ــانس دارند و در  ــانس و فوق ليس ــالت ليس ــراً تحصي اكث
ــورند كه از طريق  ــود از آگاه ترين دبيران كش تخصص خ
مصاحبه و مسابقه برگزيده مي شوند. مدت مأموريت آن ها 
ــال و حداكثر سه سال است. شيوة  به تركيه، هر يك دو س
تدريس و ارزش يابي همان است كه در كشور جريان دارد. 
دانش آموزان هم زمان با دانش آموزان مدارس داخلي امتحان 
مي دهند و معموالً براي امتحانات هم ناظري از تهران اعزام 

مي شود.
ــرد، عوامل متعدد  ــه جلب ك آن چه من را به اين مدرس
ــيس مدرسه، چگونگي تشكيل آن، نظام نامة  بود: زمان تأس
ــر شوق بودند  ــه، وجود بعضي از معلمان كه سراس مدرس
ــگاه هاي تركيه  ــوزان ايراني در دانش ــي دانش آم و در قبول
ــتند، هم بستگي و تجمعي كه اين مدرسه در ميان  تأثير داش
ايرانيان مقيم استانبول به وجود آورده بود و سرانجام زنده 
ــار روزنامه هاي  ــي در تركيه و انتش ــتن زبان فارس نگه داش
ــي زباني كه در انقالب مشروطيت مؤثر بوده است. و  فارس

در اين جا به اختصار به شرح هر يك مي پردازيم.

1. تأسيس مدرسه
ــال 1301ق/  ــتانبول، در س ــم اس ــان مقي ــة ايراني مدرس
ــه اى   ــال پيش از آن كه مدرس 1263ش/ 1884م، چهارده س

در تهران داير شود به وجود آمد. 
ــتان  ــه، گروهي از تجار و فرهنگ دوس ــان مدرس مؤسس
ــيس كردند.  ــتانبول انجمن تأس ايراني بودند كه ابتدا در اس
مديريت اين انجمن بر عهدة حاج رضا قلي خراساني بود. 
جالب است بدانيم كه هم اكنون(1389)در استانبول«انجمن 
ــيس 1945) به مديريت  ــان مقيم تركيه»(تأس ــة ايراني خيري
آقاي محمد ابراهيم برهان الدين شبســتري و درامد ماهانة 
20هزار دالر داير و در خدمت امور فرهنگي و اقتصادي و 

اجتماعي ايرانياِن نيازمند است.
مدرسة ايرانيان در يك اتاق استيجاري در محلة والدخان 
ــروع  ــجد فعلي ايرانيان، با 9 نفر دانش آموز ش در كنار مس
ــئوليت تدريس  ــرد و ميرزا علي خان خويي مس ــه كار ك ب
ــپس  ــر عهده گرفت. بعد از او حاج نجف خويي و س را ب
ــاني معلمان اين كالس شدند. حاج  حاج رضا قلي خراس
ــفير ايران در تركيه، جلسه اي تشكيل  رضا قلي با حضور س
داد. در آن جلسه تصويب شد كه از طرف ايرانيان كنسرتي 
ترتيب داده شود. اين كنسرت تشكيل شد و از محل درامد 
ــران، در بهترين  ــفارت اي فروش بليت، خانه اي نزديك س
محل استانبول، خريداري شد و به مدرسه اختصاص يافت. 
پس از چند سال محل مدرسه فروخته شد و جاي ديگري 
ــلطان احمد، جنب  ــع در محلة س ــعت 900مترمرب به وس
ــد. اين محل در سال  ــتانبول خريداري ش ــتري اس دادگس
1279شمسي به بيمارستان تبديل شد و يكي از مجهز ترين 
ــد. سنگ نوشته اي از افرادي كه  بيمارستان هاي آن شهر ش
ــاخت بيمارستان كمك كرده اند، در ساختمان موجود  به س

است. 

اكنون مدرسه با 1780مترمربع زير بنا، در چهار طبقه و در 
ــالمي ايران  مالكيت وزارت آموزش و پرورش جمهوري اس
ــه به آزمايشگاه، كارگاه، سالن اجتماعات،  قرار دارد. مدرس

كتاب خانه و يك سوييت جداگانه مجهز است.

2. نظام نامة خصوصي دبستان ايرانيان استانبول
ــيس مدرسه،  ــال تأس ــال 1263، يعني در همان س در س
ــد و  ــل و 102 ماده تنظيم ش ــت فص ــه اي در هش نظام نام
ــه، شرايط ثبت نام، شرايط  كلية امور مربوط به ادارة مدرس
ــي در  ــوزان و معلمان، روش تدريس و مواد درس دانش آم
ــني  ــد؛ به طوري كه هر كس به خوبي و روش آن منظور ش
ــت. برطبق موادي از اين نظام نامه،  تكليف خود را مي دانس
ــه 8 سال است و فارغ التحصيالن  مدت تحصيلي در مدرس
ــد. مادة 22 اين  ــد و به كار مي پردازن ــهادت نامه مي گيرن ش
ــاگردان بخوانند، به اين  ــه بايد ش ــي را ك نظام نامه، دروس

ترتيب مشخص كرده است:
ــد، حرف و نحو  ــتن، علم عقاي ــِي خواندن و نوش فارس
ــم،  ــي، منطق و معاني، تاريخ عمومي، تاريخ ايران، رس عرب
علم حساب، جغرافيا، هندسه جبر، هندسة رسميه و مناظر 
ــا، تاريخ طبيعي، علم هيئت  ــتويّه، حكمت طبيعه، كيمي مس

قوانين دول، علم ثروت، اصول دفتر جديد، لسان  اجنبي.
مادة سي ام: زبان رسمي دبستان فارسي است. معلم دائمي 
دبستان و خليقه ها مجبورند كودكان را فارسي آموخته و به 

تكلم نمودن فارسي مجبور نمايند.
ــم  حكي ــتان،  دبس ــراي  ب از  ــتم:  سي و هش ــادة  م
ــك] معين خواهد شد كه القل پانزده روز  مخصوصي[پزش
ــاگردان را معالجه نموده و از  ــتان آمده، ش يكمرتبه به دبس
براي هريك معالجه الزم باشد، نسخه دوا خواهد داد[مورد 

ت آموزش و پرورش]. ه وزار توج
ــتان، زدن معامالت تحقيريه به  مادة پنجاه و يكم: در دبس

كلي ممنوع است.
ــن  ــاگردان با احس ــر: معلم ها دائمًا با ش ــوارد ديگ از م
ــا را نيز تا  ــات و وصاي ــوده و تنبيه ــالت حركت نم معام
ــب اجرا نمايند. دبستان هيچ وقت بي معلم نبايد  زمان مناس
ــاگردان در دبستان نماز خود را ادا خواهند نمود.  بماند. ش
ــيده و جلب توجه مافوق خود  ــاگرداني كه زحمت كش ش
ــامي آن ها با خط جلي در لوحة مخصوص  را نموده اند، اس

تحسين ثبت و در درس خانه آويخته خواهد شد.

3. معلمان اين مدرسه
ــتي كه آقاي محمد علي سليمي نسب از مديران  در فهرس
ــي فجر استانبول تهيه كرده است، به غير از  مجتمع آموزش
حكمت بيك .الكساندر بيك كه از مردم تركيه و فرانسه اند، 
ــال اخير، مديريت مدرسه را  45 نفر ايراني در طول 126 س
برعهده داشته اند كه نمونة آن ها شادروانان حسن تقي زاده 
و علي جواهر كالم بودند. يكي از مديران دوره هاي اخير 
ــيد محمد كاظم معصومي الر ي بود كه دو  ــه س اين مدرس
ــه شد. ايشان را در  ــال مدير مدرس نوبت به مدت چهار س
ــتانبول ديدم. انسان فرهيخته   انجمن خيرية ايرانيان مقيم اس
ــال دارد. او در  ــي آگاه و نمونه بود و اكنون 77 س و معلم

مادة پنجاه و يكم:
 در دبستان، زدن 
معامالت تحقيريه  به 
كلي ممنوع است
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دفتر يادداشتم چنين نوشته است:
ــيد محمد كاظم معصومي الري، متولد 1312 شمسي  «س
ــالة ابتدايي را در مدرسة رازي  ــش س در كنگاور. دورة ش
ــطه را در دبيرستان  ــاه تمام كردم. دورة اول متوس كرمانش
شرافت بغداد و دورة دوم متوسطه را در دبيرستان  فردوسي 
تهران. سال 1957 براي تحصيالت عالي به استانبول آمدم. 
ــتن خِط خوب، در سرپرستي  ــال به علت داش در همان س
امور دانشجويان در تركيه و مدرسة ايرانيان استخدام محلي 
ــال هم كار اداري و هم سرپرستي  ــدم و به مدت 23 س ش

امور دانشجويان و هم تدريس نمودم.
ــخ(2010) هفته اي چهار روز  ــال 1958 تا اين تاري از س
در دانشگاه، انجمن خيريه، كتاب خانة ملي تركيه و انجمن 
ــراي ترك ها و  ــي، كالس زبان وادبيات ب ــان ايران بازرگان
ــتانبول متولد شده اند، ولي زبان مادري را  ايرانياني كه دراس

ر مي شود.» د، برگزا نمي دانن
آقاي معصومي مي گفت، پس از انقالب اسالمي در حالي 
كه 23 سال معلمي كرده بودم، به من اعالم شد كه مي توانم 
ــتخدام رسمي دولت درآيم. به تهران  به تهران بروم و به اس
ــغول شوي تا  رفتم. به من گفتند بايد در منطقة 8 تهران مش
ــابقة كارم  ابالغت را صادر كنيم. گفتم: زندگي، عالقه و س
ــت. اجازه بدهيد همان جا مشغول شوم و كارم  در تركيه اس
را ادامه دهم. گفتند نمي شود و تنها راهي كه براي برگشت 
داري، خريد خدمت است. من هم به وزارت خانه رفتم. به 
اتاق مرحوم باهنر، وزير آموزش و پرورش، و نامه اي نوشتم 
ــخص وزير واگذار  و همة حق و حقوقم را به دولت و ش
كردم تا صرف امور خيريه كنند. باز هم رضايت نمي دادند. 
مي گفتند ممكن است بعد از شما فرزندانت اعتراض كنند. 
ــن امضاي موافقت فرزندانم را گرفتم و تحويل دادم و به  م
ــال است در  ــتم. با وجود اين كه اكنون 53 س تركيه بازگش
ــتم مليت ايراني خود را  ــه زندگي مي كنم  حاضر نيس تركي

از دست بدهم.»
ــي را به هر يك  ــران و مليت ايران ــق به اي موضوع عش
ــاس  ــتانبول كه ديدار كردم، كامًال احس از ايرانيان مقيم اس
نمودم. خانم هنرمندي مي گفت، با همة مشكالت خارجي 

بودن را تحمل و مّليت خود را حفظ مي كنم. يكي ديگر از 
معلمان اين مدرسه، رضا  زاده شفق بوده است كه«تدريس 
ــه برعهده  ــخ ادبيات ايران را در اين مدرس ــي و تاري فارس
ــفق پس از حملة روس ها به آذربايجان و كشتار  داشت. ش
آزادي خواهان و تعطيلي روزنامة شفق، به تركيه رفت و در 

اين مدرسه به آموزش پرداخت [صدر هاشمي  ج3: 74]».

4. مركز تجمع ايرانيان
مدرسة ايرانيان استانبول محل تجمع ايرانيان و بحث هاي 
ــائل ايران و به خصوص  آزادي خواهان و تبادل نظر در مس
موضوع مشروطيت بوده است. معموالً روزنامه هاي فارسي 
ــدند، از روزنامه هاي تهران  ــر مي ش زبان كه در تركيه منتش
ــنگرتر بودند و درآن جا نوشته، و چاپ و  پيشروتر و روش
ــدند. اين روزنامه ها عبارت بودند  ــتاده مي ش به ايران فرس
از: آزادي(1327ق)، اختر(1313ق)، سروش(1327ق) به 
مديريت علي اكبر دهخدا، شاهســون(1306ق) به مديريت 
طالبوف،شمس(1327ق)،شيدا(1329ق) عبدالرحيم  حاج 

وفكر استقالل(1328ق).
ــتانبول مركزي براي انتقال فرهنگ  ــة ايرانيان اس مدرس
غربي به ايران بوده است. تأسيس اين مدرسه سبب شد كه 
در ايران مدارس مشابهي تأسيس شود و آموزش و پرورش 

جديد گسترش يابد.
ــهراب احساني، دبير فيزيك مدرسه بر اين باور  آقاي س
ــطح آموزش در مدرسه ايرانيان از مدارس تركيه  بود كه س
ــط اين مدرسه  ــت و حتي شاگردان متوس ــيار باالتر اس بس
ــگاه ها قبول  ــوب ترك در دانش ــتر از دانش آموزان خ بيش

 . مي شوند

منابع
1. دست نوشته هاي آقاي محمد علي سليمي نسب

ــر  ــمي پويا. مركز نش 2. مدارس جديد در دورة قاجاريه، تأليف اقبال قاس
دانشگاهي. چاپ اول. 1377.

ــال 1329. تأليف ه.ل.رابينو. ترجمه و  3. روزنامه هاي ايران از آغاز تا س
تدوين جعفر خمامي زاده.

4. تاريخ مشروطيت ايران. تأليف احمد كسروي. صداي معاصر. 1380.
5. تاريخ مطبوعات ايران. تأليف صدر هاشمي. جلد 3.  

مدرسة ايرانيان 
استانبول محل 
تجمع ايرانيان 

و بحث هاي 
آزادي خواهان 
و تبادل نظر در 

مسائل ايران و به 
خصوص موضوع 

مشروطيت بوده 
است. معموًال 
روزنامه هاي 
فارسي زبان 
كه در تركيه 

منتشر مي شدند، 
از روزنامه هاي 

تهران پيشروتر و 
روشنگرتر بودند
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﹙﹞﹫﹟ ︗︪﹠﹢اره 
اشاره

جشنوارة بين المللي فيلم هاي آموزشي در سال 1342 آغاز به كار كرد و پس از 
انقالب اسالمي با عنوان«جشنوارة بين المللي فيلم رشد» هم چنان ادامه يافت. شما 
آگهي برگزاري چهلمين دورة آن را در پشِت جلد شمارة 2 اين مجله مشاهده 
كرديد. جشنوارة چهلم در شامگاه جمعه هفتم آبان ماه 89 طي مراسمي در سينما 
فلسطين تهران آغاز به كار كرد و تا جمعه 14 آبان به كار خود ادامه داد. بنا به 
اظهارات آقاي حميدرضا كفاش، دبير جشنواره(و معاون سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي) در جشنوارة امسال عالوه بر ايران، كشورهاي فرانسه، 
آلمان، انگلستان، سوئد، نروژ، فنالند، آمريكا، كانادا، هلند، استرليا، اسپانيا، 
هند، آفريقاي جنوبي، لهستان، مجارستان، مكزيك، بلژيك، بالروس، كره، 
هنگ كنگ، صربستان، ونزوئال، پرتغال، اتريش، لتوني، يونان، لبنان، پرو 
و كلمبيا شركت كردند. آمار فيلم هاي رسيده و انتخاب شده نيز از سوي 
آقاي كفاش به اين شرح اعالم شد: فيلم ايراني: 1001 فيلم(737 فيلم آزاد، 
ــوي فرهنگيان، 192 فيلم از سوي دانش آموزان) و فيلم هاي  72 فيلم از س
خارجي 357 فيلم(325 فيلم آزاد و 32 فيلم دانش آموزي) كه جمعاً 1352 

فيلم مي شود.
ــنواره، نشريه اي در ميان حاضران و  به مناسبت برگزاري چهلمين جش

مدعوين توزيع شد كه در آن ابعاد مختلف جشنواره مورد بحث و گفت و گو 
قرار گرفته بود كه از جمله مطالب قابل توجه در آن، يكي گفت و گو با آقاي 

مهدي مختاري رييس هيئت انتخاب جشنواره و گفت و گوي ديگر باآقاى  امير 
هاشمي مسئول كميتة علمي جشنواره بود. نظر به اين كه نشريه مزبور در تعداد 

بسيار محدود و فقط براي شركت كنندگان در مراسم اختتاميه در نظر گرفته شده 
بود و دست رسي به آن براي همگان فراهم نبود، ما متن دو گفت و گوي مزبور را براي 

آگاهي عالقه مندان به جشنوارة فيلم هاي رشد از نظرتان مي گذرانيم.
رشد

احسان هوشيار

گفت وگو با سيد 
امير هاشمى، 
مسئول كميتة علمى 
و  مهدى مختارى 
رئيس هيئت 
انتخاب جشنوارة 
فيلم رشد   
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گفت و گو با سيد امير هاشمي
 اهداف كميتة علمي و نقش آن در برگزاري جشنوارة 

رشد چيست؟
 جشنواره هاي دنيا را اگر بخواهيم تقسيم بندي كنيم، عمدتًا 
دو نوع جشنواره داريم. جشنواره هاي تبليغي و جشنواره هاي 
محتوايي. جشنوارة فيلم رشد يك جشنوارة محتوايي است. در 
واقع ما از بستر سينما براي منظورهاي خاص كمك مي گيريم. 
پس اگر بخواهيم از رسانة فيلم براي يادگيري در كالس درس 
ــريع كند و تعميق  بهره بگيريم، فيلم مي تواند يادگيري را تس
ــنواره هاي محتوايي به واسطة داشتن  ببخشد. معموالً در جش
يك هدف غنايي سعي مي كنند به برنامه هاي علمي جشنواره 
اهميت بدهند و بر مبناي برنامه هاي علمي، جشنواره را هدايت 

و حمايت كنند.
ــنواره را به سمت خواسته هاي  كميتة علمي مي تواند جش
ــد، 47 سال است در  ــنوارة فيلم رش دروني هدايت كند. جش
آموزش و پرورش به فعاليت  خودش ادامه داده است و در طي 
ــته ادعا كند كه فيلم  ــال ها، با 40 دوره برگزاري، توانس اين س
ــي يك ژانر و گونة سينمايي است و آن را بايد از فيلم  آموزش

مستند و ساير گونه هاي سينمايي منفك كرد.
ــت كه ما به  ــاس مي كنم االن وقت آن اس بنابراين من احس
ــد را به جامعة  ــنوارة چهلم، اين نوي عنوان كميتة علمي جش

فرهنگي خودمان بدهيم كه سينماي آموزشي يك واقعيت و نياز 
است و بايد به آن وفادار باشيم و بگرديم به دنبال شاخص ها و 

معيارهايي كه اين نوع سينما را تعريف كند.
اما برنامه هايي كه ما براي كميتة علمي مي توانيم مدنظر قرار 
ــنده نمي كند، بلكه  ــنواره بس دهيم، فقط به اين يك هفته جش
ــي را مي توان در قالب اين  ــاي كوتاه مدت و بلند مدت برنامه ه

كميته تعريف كرد كه جزو وظايف آن است.
 39 دوره از برگزاري جشنوارة رشد سپري شده است، 
ــته است در تبيين اين اهداف  كميتة علمي تا چه حد توانس

بلند مدت و كوتاه مدت موفق عمل كند؟
ــم كه در واقع  ــاره كن  من مي خواهم به يك واقعيتي اش
ــت به خودمان. 39 دوره جشنواره برگزار  به نوعي انتقادي اس
كرده ايم، اما هر بار از اول شروع كرده ايم. اگر اين طور نگاه كنيم، 
ما 40 سال است كه از اول شروع مي كنيم. اگر چه اين واقعيت 
ــت كه در هر دوره از برگزاري جشنواره، تجربياتي را  نيز هس
كسب كرده ايم كه زنجيره وار به هم كمك كرده اند تا در نهايت 
به جشنواره چهلم برسيم. حاال چه كار كنيم كه جشنواره چهلم 
را منسجم كنيم تا ديگراني كه مي آيند با استفاده از اين 40 سال 

مجبور نشوند و تجربه ديگري را رقم بزنند!
ــيس سازمان جشنواره است، يعني جشنوارة  اولين كار تأس
ــاختارش از يك اداره  ــد بعد از 40 سال بايد س بين المللي رش
ــته باشند ،  ــئوالن امر توجه داش ــازمان تغيير كند و مس به س
جشنواره اي كه مي تواند بزرگ باشد و كمك دهندة امر آموزش، 
ــد و يك موجوديت  ــتة اداري خودش در آي ــد  از پوس مي باي

مستقل پيدا كند.
ــازمان جشنوارة فيلم رشد»   يعني سازماني به نام «س

تأسيس شود؟
ــه وزارت آموزش و پرورش با اين  ــما! چرا ك  درود بر ش
ــانه دارد، تا نيازهاي آموزشي كشور را  عظمت نياز به اين رس
ــخ دهد. آن وقت است كه مي توانيم بپرسيم اين جشنواره  پاس
ــي انجام داده است. من  چه كاري براي ارتقاي مباحث آموزش
ــوم، چرا كه  ــنواره بش نمي خواهم منكر تمام ارزش هاي جش
االن تولد«سينماي آموزشي» را از طريق همين جشنوارة رشد 

مي توانيم جشن بگيريم.
 در واقع شما معتقديد كه جشنوارة فيلم رشد زير نظر 
ــود كه آن فرد تفكر آموزشي نسبت به سينما  فردي اداره ش
داشته باشد و در نهايت با سياست گذاري و حمايت بتواند 
كاري كند تا اهميت فيلم آموزشــي به طور گسترده در بين 

مسئوالن درك شود؟
 كامًال درست است. اما من حتي مي خواهم باالتر از اين 
ــتر و  قضيه، اين را بگويم كه آموزش و پرورش بايد از اين بس
ــد، اگر چه تا همين جا هم  ــتفاده كن امكان به بهترين وجه اس
ــتفاده كرده است. ما مي خواهيم اين را ارتقا دهيم و  خوب اس
به تجربة 40 سالة جشنواره بيفزاييم. با تجربه چند ساله اي كه 
ــته ام به اين نتيجه رسيدم كه  من در مديريت اين مجموعه داش
ما مي توانيم در قدم اول، جشنواره را در دو كشور هم زمان مثل 
تاجيكستان و افغانستان به صورت ادواري برگزار كنيم و بعد 

شبيه همين جشنواره را در آن كشورها برگزار كنيم.
ــوي مسئوالن  ــدت از س ــنهاد به ش خوش بختانه اين پيش
آموزش و پرورش اين كشورها استقبال شده است. نكتة بعدي 

سينماي آموزشي 
يك واقعيت و 

نياز است و بايد 
به آن وفادار 

باشيم و بگرديم به 
دنبال شاخص ها 
و معيارهايي كه 

اين نوع سينما را 
تعريف كند

سيد امير هاشمى
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ــنواره از يك كشور اسالمي به 57 كشور اسالمي  حضور جش
ديگر و زير نظر آيسسكو است .يعني  جشنوارة رشد مي تواند 

در 57 كشور زيرنيز برگزار شود.
ــا دارد. اول اين كه  ــراي م ــن مزيت ب ــن حركت چندي اي
فيلم سازان كشورمان را به جامعة اسالمي و دوميليارد جمعيت 
ــنواره اي با اين قدمت داريم،  مسلمان معرفي كنيم. وقتي جش
چرا نبايد بتوانيم آن را به ساير كشورهاي اسالمي صادر كنيم. 
ــتي متوجه مي شويم كه اين  ــاب سرانگش بنابراين با يك حس
ــنواره نه تنها براي آموزش و پرورش، بلكه براي نظام نيز  جش

پديده اي بسيار مبارك است.
 ما يك جشــنوارة بين المللي به نام كودك و نوجوان 
ــينماي كشور  داريم كه به نوعي قديمي ترين جشــنوارة س
است و در دنيا نيز با استقبال روبه رو مي شود، اما يك خأل در 
داخل كشور وجود دارد كه با وجود تمام اين امتيازها، اين 
فيلم ها در چرخة نمايش در سينماهاي كشورجايي ندارند، 
در حالي كه ديده شدن اين فيلم ها خودش يك عامل بسيار 
مهم براي ارتقاي سطح دانش كودكان و نوجوانان است.نظر 

شما چيست؟
ــه  واقعيت هاي  ــن اين خأل از يك مجموع ــه اعتقاد م  ب
بيروني ناشي مي شود. اول اين كه فيلم هاي آموزشي و علمي، 
اغلب مناسب اكران سينمايي نيستند. مخاطب خاص دارند و 

بالطبع ما بايد اول مخاطب را تشنة ديدن كنيم.
ــنواره  ــتة جش آن چه كه در تجربة مخاطب دوره هاي گذش
ــان خود را به  ــن بود كه ما همواره مخاطب ــت،  اي رخ داده اس
سالن برده ايم. البته اين كه ما مخاطبا ن را در اختيار داريم ،براي 
آموزش و پرورش امتياز  است. ولي براي فيلم ساز امتياز نيست.

بنابراين فيلمي كه با تمام توان و توانمندي خودش تهيه شده 
است، نياز دارد تا مخاطبان قبل از آن آگاه بشوند كه قرار است 
چه فيلمي را ببينند و بايد آن ها را در يك بستةمناسب آمادةديدن 
فيلم كنيم. به نوعي فيلم آموزشي زماني تأثير خودش را خواهد 
گذاشت كه نوعي آگاهي در مخاطب ايجاد شود .از اين لحاظ 
كه قرار است اتفاقي را رؤيت كند كه در زبان گفتار و نوشتار 
ــتند و حاال فيلم آمده است با بيان رسا و  از بيان آن عاجز هس

تصويري، مفاهيم را براي مخاطب به تصوير بكشد.
 به اعتقاد شما آيا جشنوارة فيلم رشد مي تواند بستري 

براي رسيدن به اين ايده آل ها باشد؟
ــانه هاي  ــد. در واقع دفتر تأمين رس ــه نظر من مي توان  ب
ــالت انجام اين كار بايد بر عهدة آن گذاشته  ــي كه رس آموزش

شود، مي تواند اين كار را انجام دهد.
ــت كه جشنواره به نوبة خودش توانسته  اين هم گفتني اس
ــت دربرهه اي از زمان مسئوالن را دور هم جمع كند و اين  اس
تعامل كه مسئوالن در  جشني دور هم جمع مي شوند،  باعث 
مي شود دوستان رسالت هاي خود را مرور كنند و اين باور كه 
ــتفاده كنيم،  نهادينه شود.  ــي اس از فيلم به عنوان  ابزار آموزش
اميدوارم كه بتوانيم از اين فرصت به وجود آمده نهايت استفاده 

را ببريم.
ــراي دوره هاي بعدي جشــنواره  ــكاري را ب  چه راه

پيشنهاد مي كنيد؟
ــواد رسانه اي يك علم تبيين شده است كه   به نظر من س
هم مديران و هم سياست گذاران بايد از اين ابزار به نحو احسن 

ــت كه مديران نسبت به آن  ــتفاده كنند و الزمه اش اين اس اس
اشراف الزم را پيدا كنند.

گفت و گو با مهدي مختاري 
 اگر قراربرارزيابي جشنوارة چهلم باشد، ويژگي ها و 

تفاوت هاي اين دوره از جشنواره چيست؟
ــي صحبت كنيم، با توجه به  ــر بخواهيم از لحاظ كم  اگ
شرايط جهان كه نشئت گرفته از مسائل سياسي است،  انتظارمان 
اين بود كه اين دوره نبايد خيلي با استقبال رو به رو مي شد. اما 
ــال 54 كشور به دبيرخانة جشنواره  برخالف اين تصور،  امس

فيلم ارسال كردند كه عمدتاً كشورهاي اروپايي هستند.

 بنابراين يكي از ويژگي هاي جشنوارة اين دوره ، همين 
حضور پر رنگ كشور هاست؟

ــال نسبت به   بله اما از بعد كيفي هم بايد بگويم كه امس
سال گذشته، كيفيت فيلم هاي رسيده به جشنواره بهتر است.

ــدام گونه از فيلم ها   اين كيفيت باالتر مشــخصاً در ك
بود؟

 ما هر ساله خوشبختانه بين فيلم سازان داخلي در بخش 
تربيتي هيچ گونه مشكلي نداريم،  اما ضعف عمدة ما در داخل 
بيش تر روي فيلم هاي علمي است؛ يعني فيلم هاي آموزشي كه 

مي خواهند با زبان تصوير صحبت كنند.

ضعف عمدة ما 
در داخل بيشتر 
روي فيلم هاي 
علمي است؛ يعني 
فيلم هاي آموزشي 
كه مي خواهند 
با زبان تصوير 
صحبت كنند.

به نظر من امروز 
مشكل ما صرفاً در 
توليد فيلم آموزشي 
نيست، بلكه 
مشكل  در فرايند 
بهره برداري از آن 
است

مهدى مختارى 
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 يعني بحث اصلي سينماي ايران كه در وجه آموزش، 
همواره با اين خأل روبه رو بوده است؟

 دقيقاً همين طور است. البته اصلي ترين وجه، فيلم نامه و 
در مرحلة بعد پرداخت آن فيلم نامه است. به هر ترتيب ما در 
ــدن فيلم ها را در بخش  بعد كيفي مي توانيم اين حس بهتر ش
داخلي ببينيم و اعالم كنيم. در بخش خارجي نيز به خصوص 
در گرايش فيلم هاي داستاني به دليل تفاوت هايي كه خارجي ها 
با ما دارند، عمدتاً از لحاظ كيفيت و ساختار شاخص هستند. 
ــخت  اما از لحاظ محتوا هم خواني اين آثار با فرهنگ داخل س

است.
ــما دو دوره رييس هيئت انتخاب   با توجه به اين كه ش
بوده ايد، اگر قرار بر آسيب شناسي باشد، فكر مي كنيد مشكل 
ــينماي آموزشــي تربيتي ما كجاست؟ با توجه به  اصلي س

اين كه كارگردانان شناخته شده اي در اين عرصه داريم.
 خوشبختانه ما در بحث توليد فيلم هاي آموزشي خيلي 
ــي را به طور عموم  ــط قرمز نداريم، اگر بحث آسيب شناس خ
ــت. بحث  ــر من خيلي مهم اس ــم دو نكته از نظ ــرح كني مط
اول«اقتصادِ توليد فيلم آموزشي» است و نكتة دوم حيطه شناختي 
است. خوشبختانه ما مشكلي در بعد تكنيكي قضيه نداريم و 
فيلم نامه نويسان خوبي در اين زمينه داريم، كارگردان خوب و 
كسي كه زاوية ساخت اين گونه فيلم ها را بشناسد داريم، اما آن 
ــت بحث بازگشت سرمايه است. يعني اگر  چيزي كه مهم اس
من به عنوان بخش خصوصي مي خواهم وارد حيطه توليد فيلم 
آموزشي بشوم اول بايد بدانم كه براي كجا توليد مي كنم. دوم 
ــت، يعني اول بايد مشكالت كار آموزشي  حيطه  شناختي اس
تعريف بشود تا نيازها را بشناسيم. بنابراين نيازها بايد در درجه 

اول خوب شناخته شود و بعد به سازندگان آثار منتقل شود.
 اين بحث شناخت و انتقال اهداف به فيلم ساز كه شما 
مطرح كرديد بحث بسيار مهمي است. آيا در حال حاضر در 

اين موضوع كاري صورت مي گيرد؟
 آموزش مقوله اي بسيار پيچيده است. پازلي است كه از 
ــكيل مي شود. و اولين قطعه در اين پازل،  قطعات مختلف تش
ــي و يا آموزشي،  ــي است. در برنامة درس تدوين برنامة درس
ــي تدوين مي كنيم.  ــود را از يك مبحث درس ــا انتظارات خ م
ــاري به صورت كتاب مدون  ــة دوم، اين اهداف رفت در مرحل
مي شود. اما يكي از مسائل، چگونگي انتقال اين مفهوم است. 
اگر كسي كه دارد اين برنامه را تدوين مي كند، به ساير الگوهاي 
ــانه اي توجه كند، به راحتي مي تواند از آن ها كمك بگيرد.  رس
اما اگر فقط نگاهش به كتاب باشد، قطع به يقين همان طور كه 
ــته ايم براي فيلم آموزشي در نظام درسي خود  ما امروز نتوانس

جايگاه پيدا كنيم، هم چنان در جا خواهيم زد.
 با اين توضيح، من فكر مي كنم مي توان در خصوص 
شاخصه هاي فيلم آموزشي صحبت كرد. از نظر شما فيلمي 
كه مي خواهد به عنوان نماد آموزشي شناخته شود، بايد چه 

شاخصه هايي داشته باشد؟
 به نظر من امروز مشكل ما صرفاً در توليد فيلم آموزشي 
نيست، بلكه در فرايند بهره برداري از آن است. اگر چه نقدهايي 
ــناخت را  ــازنده هاي آثار داريم و مي گوييم كه بايد ش را به س
ــم آن فيلم را به درون  ــت كنند و... ،چرا كه ما مي خواهي تقوي
كالس ببريم،  اما قبل از اين كه به عوامل توليد بپردازيم، بايد به 

عوامل برنامه ريز بپردازيم. يعني اصًال فرض را بر اين مي گذاريم 
كه يك فيلم آموزشي با همة شاخصه هايي كه مدنظر ما بوده، 
ــده است. اما اتفاقي كه قرار است رخ دهد، چيست؟  توليد ش
چگونه ما اين را به نظام ارزشيابي معلم ببريم و متوجه شويم 
ــته است با استفاده از رسانه اي به نام سينما،  كه آن معلم توانس

براي انتقال مفاهيم مورد نظر موفق عمل كند.
به همين نسبت بايد دانش آموزان نيز تشويق شوند كه جداي 
از كتاب به عنوان منبع اصلي، مثًال ياد بگيريند كه بخشي از نمرة 
خود را از طريق منبعي ديگر به نام فيلم تأمين كنند. در نتيجة 
اين كار، اقتصاد توليد نيز تكان خواهد خورد. چرا كه خانواده ها 
متوجه مي شوند براي اين كه فرزندشان نمرة قبولي بگيرد، بايد 
بتواند يك فيلم مناسب تهيه كند. بنابراين، قبل از اين كه بخواهيم 
سراغ فيلم ساز برويم، بايد به سراغ آن برنامه ريز برويم كه دارد 

مسائل درسي را تدوين مي كند.
يعني در واقع ما تنها جشنواره را برگزار مي كنيم، اما كساني 
ــه حاضر  ــئوليت برنامه ريزي دارند، اصًال در اين پروس كه مس

نيستند.
ــؤال پاياني چه راهكاري براي تغيير اين   به عنوان س

چرخة معيوب پيشنهاد مي كنيد؟
ــورايي داريم به نام شوراي   ما در آموزش و پرورش ش
عالي آموزش و پرورش كه كارش تدوين سياست هاي كالن 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي كه سياست هاي  ــت؛ مثل ش اس
ــخص مي كند. به قطع يقين، بخشي كه  كالن فرهنگي را مش
مي تواند خيلي تأثير گذار باشد، همين شوراست كه مي تواند 
روي مسائل كالن آموزش و پرورش و جهت دهي هاي فكري 

مصوبه بدهد و انتظار داشته باشد اين مصوبه اجرا شود.
ــودش بايد در اين زمينه  ــاً آن مغز متفكر آموزش، خ قطع
مجاب شود كه فرهنِگ ما آمادگي اين را دارد كه رسانه هاي 

آموزشي ديداري و شنيداري نيز وارد برنامة درسي شوند.
عباس دبستانی 

رفسنجانی

(گلبانگ كرماني). 
1331

معلم، نويسنده، شاعر، 
روزنامه نگار. كرمان

در رفسنجان متولد شد. در دانش سراي تربيت 
معلم تحصيل و چند سال در شهر بايك خدمت 
كرد. از دانشگاه تهران مدرك كارشناسي زبان 
و ادبيات فارسي گرفت و طي سال ها به خدمت 
در شهر هاي تهران، رفسنجان، زاهدان و كرمان 
ــومين  ــال 1373 براي س ادامه داد. وي كه در س
بار به عنوان دبير نمونة كشوري موفي شده، با 
تخلص گلبانگ كرماني، اشعار بسياري سروده 
است كه پاره اي از آن ها به صورت كتاب يا در 
مطبوعات، چاپ شده است. گلبانگ كرماني 
چهره اي مطبوعاتي است و همكاري تنگاتنگي 
با صدا و سيما، مطبوعات و مراكز فرهنگي دارد. 
وي اشعارش را در پنج مجموعه در دست تنظيم 

دارد و آن ها را براي چاپ آماده مي كند.
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89/8/19
به نام رب جليل

سالم
خوب، مدرسة ما نامش اقبال است و 

امروز هم به همين مناسبت،
جست و جويي در لغت نامة معين انجام 
ــت  ــه معناي لغوي آن را به دس دادم ك

مي داد؛
همان معناي بخت و شانس و طالع.

ــا ما يك اقبال ديگري هم داريم كه  ام
الهوري اش مي نامند.

اتفاقاً چندي پيش ياد روز او بود.
بنابراين با آرزوي خوش اقبالي شما، 

89/8/14
به نام رب جليل

سالم
ديروز را مي گويم،

روز خوبي بود؛
ــر  كم نظي ــي  راه پيماي در  ــركت  ش

دانش آموزان در يزد و بعد شركت
در كالس زبان كه جست و جويي نيكو 

در اينترنت در آن انجام شد و شركت
ــي و دادن  ــير موضوع در كالس تفس
ــورد برهان حركت و  توضيحات در م

هدف آن اثبات ضرورت معاد.
واهللا اعلم بما يصفون.

89/5/12
به نام رب جليل

سالم
روز هاي سختي بود

اول از همه پرشين بالگ
ــوع فروش آن و نگراني از  يعني موض

آن،
بعدش هم استاد[محمد] نوري
كه عمري خاضعانه تالش كرد.

ــق  مردي كه وطن را نفروخت و عش
را معنا كرد.

يادگاري هاي او را مي توانيد از اين جا 
بشنويد.

︋و﹑گ ﹝︺﹙﹞︀ن
اشاره

حميد حاجي اسماعيلي اردكاني معلم است و در شهر خود، اردكان، خدمت مي كند. او وبالگي دارد كه فعال و به روز است؛ 
بر خالف بسياري از وبالگ ها. اخيراً در تماسي كه با مجله داشت، ضمن ستودن كار مجله در معرفي وبالگ هاي معلمان، 

 yaali110.persianblog.ir  :نشاني وبالگ خود را نيز در اختيار ما قرار داد
با تشكر از آقاي اسماعيلي، توجه شما را به مطالعة پاره اي از مطالب ايشان جلب مي كنيم.
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محمود سرفراز
معلم و فعال در آموزش هاي 

ديني و قرآني. تهران

در نيشابور متولد شد.دوره ي ابتدايي را در 
ــالت خود را تا  ــود و بقية تحصي زادگاه خ
ــب مدرك دكترا از دانشكدة الهيات،  كس
در تهران ادامه داد. وي به توصيه ي آيت اهللا 
ــتخدام  ــه اس ــاني، ب ــم كاش ــيد ابوالقاس س
ــال هايي را در  ــگ در آمد. س وزارت فرهن
ــان خدمت كرد  ــهر، آبادان و بهبه خرمش
ــد و طي سال هاي  و بعد به تهران منتقل ش
ــاي آموزش  ــكيل كالس ه متمادي، به تش
ديني و قرآن براي معلمان اهتمام ورزيد و 
در اين كار از همكاري هاي شهيد مطهري، 
شهيد بهشتي، شهيد باهنر و مرحوم دكتر 
ــرد. دكتر  ــيار بهره ب ــزاده غفوري، بس گل
ــمند بود.  ــتي دانش ــرفراز مردي به راس س
ــيار خوب مي دانست  ــه را بس زبان فرانس
ــرب و  ــات ع ــي و ادبي ــات فارس و در ادبي
ــفه  ــود. در فلس ــتاد ب ــالمي اس معارف اس
ــاگرد حكيم معروف، حاج ميرزا مهدي  ش
آشتياني بود. استاد يك بار پس از تصحيح 
اوراق امتحان اشارات ابن سينا، به سرفراز 
ــت، در اين 30  ـ20  ــاهد اس گفت:«خدا ش
ــمرقند، بخارا،  ــالي كه در مصر، بلخ، س س
ــرده ام،  ــران تدريس ك ــراق، و اي ــل، ع كاب
ــي كه از من به اخذ نمرة 19 نايل  تنها كس

گرديد، تويي!»
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88/12/16
به نام رب جليل

سالم
مقالة زير را بد نيست مطالعه اى كنيد:

براى درختان
ــر مؤثر بوده اند. قرن هاست  درختان همواره در زندگى بش
ــدت گرما و تابش  ــان از ش ــاية شاخسارش كه آدمى در س
ــان  ــيد در امان مانده و از ميوه هاى الوان و شيرينش خورش
ــه در البه الى  ــدگان ك ــت. آواى پرن ــته اس ــد گش بهره من
شاخسارشان مأوا گزيده اند، روح و جانش را صفا بخشيده 
و قلب وى را مملو از خوشى و شادابى نموده است. در دل 
زمستان سرد نيز بار ديگر به مدد هيمه اى كه از تنة درختان 
فراهم آورده و آتشى كه از آن افروخته، سرما و يخبندان را 
ــت. و بار  ــت و پنجه نرم كرده اس تاب آورده و با آن ها دس
ــكوفه هاى زيباى درختان اند كه به او نويد فرا  ديگر اين ش

رسيدن بهارى دل انگيز را مى دهند.
ــر  ــب، بهره مندى هايى كه از درختان عايد بش به اين ترتي
ــان را نعمات الهى  ــت و اگر درخت ــمار اس مى گردد، بى ش
بدانيم، سخنى به گزاف نگفته ايم. شايد به همين دليل است 
ــعرا، بزرگان و استادان در  ــان هايى فرهيخته نظير ش كه انس
ــوايان و بزرگان دينى، همواره آن را  زمينة ادبيات و نيز پيش

مدنظر قرار داده و بدان توجه نموده اند.
ــن زمينه  ــى در اي ــزرگ ايران ــاعر ب ه ســعدى ش چنان چ

مى گويد:
برگ درختان سبز در نظر هوشيار 

هر ورقش دفترى است معرفت كردگار 
ــد (ص)  و امام جعفر  ــالم حضرت محم پيامبر گرامى اس
ــادق ( ع) در پاره اى از احاديث خود به اهميت درخت  ص

و درخت كارى اشاره نموده اند:
پيامبر صلى اهللا عليه و آله فرموده اند:

ــَجَرًة و َصبََر َعلى  ِحفِظها و الِقيامِ َعَليها َحتّى   َمن نََصَب َش
ــى ءٍ يُصاُب مِن ثََمِرها َصَدَقٌة ِعنَداهللاِ:  تُثِمَر كاَن لَُه فى ُكلِّ َش
ــد تا ميوه  ــر كس درختى بكارد و در نگه دارى آن بكوش ه
ــت آيد، پاداشى نزد  دهد، در برابر هرچه از آن ميوه به دس

خدا خواهد داشت.
ــاَعُة و فِى يَِد أَحِدُكم َفسيَلٌة، فإِن استَطاَع أْن  إن قاَمِت السَّ
ــها، َفليَغِرْسها: اگر قيامت فرا رسد و در  اليَقوَم َحتّى  يَغِرَس
ــت يكى از شما نهالى باشد، چنان چه بتواند برنخيزد تا  دس

آن را بكارد، بايد آن را بكارد.
ُ لَُه مَِن األجِر َقدَر ما  ما مِن َرُجٍل يَغِرُس َغرسًا إالّ َكتََب اهللاَّ
ــرِس: هر كه نهالى بكارد، خداوند  يَخُرُج مِن ثََمِر ذلَِك الَغ
ــت مي آيد، در نامة  به مقدار ميوه اى كه از آن درخت به دس

اعمال او پاداش مي نويسد.
ــرى، درختان نقش  ــدن جوامع بش ــا صنعتى ش ــروزه ب ام
ــويى مقدمات  ــر ايفا مى كنند. از س مهم ترى در زندگى بش
ــتر صنعت و فناورى را موجب مى شوند و  ــرفت بيش پيش
ــايل چوبى، مبلمان،  منابع تأمين كنندة محصوالتى نظير وس
ــف)  الوار و  ــواع مدادهاى مختل ــوازم التحرير (كاغذ، ان ل
ــوب مى شوند و از سوى ديگر  هزاران محصول ديگر محس
ــده و نقش مهمى در  ــهر تلقى ش ــه منزلة ريه هاى يك ش ب

ــالمت اعضاى جامعه ايفا مى كنند. اين مورد اخير  تأمين س
از مورد قبل مهم تر مى نمايد. 

ــت و درخت كارى  ــئله ي درخ ــرايطى، مس ــن ش در چني
راه حلى مناسب براى مبارزه با آلودگى هاى مذكور به شمار 
مى آيد. ايجاد جنگل هاى مصنوعى و فضاى سبز در اطراف 
ــيژن  ــيس كارخانجات توليد اكس ــهرهاى بزرگ، به تأس ش

مى ماند.
در همين راستا در ايران اسالمى كه ملهم از تعاليم ادبى و 
دينى مى باشد كه خود دستاورد فرهنگ غنى اسالمى ايرانى 
ــت، روزى را به درخت و درخت كارى اختصاص داده  اس
ــت كارى نام نهاده اند. به اين ترتيب، همه  و آن را روز درخ
ــفند ماه كه آخرين ماه فصل زمستان  ــاله در روز 15 اس س
ــتقبال از  ــت، در حالى كه همة ايرانيان خود را براى اس اس
ــارى آماده مى كنند، نهال هاى جوان  روزهاى پر طراوت به
به دست خاك مهربان صبور و مقدس ايران اسالمى سپرده 
مى شود تا به درختانى نيرومند و سرسبز بدل گردند. به اين 
ترتيب، گامى در آبادى ايران اسالمى برداشته مى شود و نيز 
امرى خداپسندانه انجام مى گيرد كه وارستگانى چون پيامبر 
گرامى اسالم و حضرت امام جعفر صادق (ع) آن را واجب 

ا دانسته اند. االجر

88/10/28
به نام رب جليل

سالم
و ما نيز مانده ايم بر كرانة حضور

و خدا را شكر كه تا اين حد نيز رفته ايم.
اميدواريم درست گفته باشيم.

اما خدايا:
ما به حقيقت ايمان داريم

و به عشق
و به بوى گل سرخ.

گل سرخ ما، نشان عاشقى را به ما داده است
و عشقش شورى ديگر افكنده است

و ما نيز...

84/7/20
صبحــدم از عرش مي آمد خروشــي، عشــق 

گفت
قدسيان گويي كه شعر حافظ از بر مي كنند

ــيرازى، از  ــمس الدين محمدبن محمد حافظ ش خواجه ش
ــت. حافظ  ــى اس ــاعران نغزگوى ادبيات فارس بزرگ ترين ش
ــال 727، در شيراز ديده  ــتم ه .ق، حدود س در اوايل قرن هش
ــازرگان و مادرش اهل  ــود. پدرش بهاءالدين، ب به جهان گش
ــمس الدين كوچك نزد  ــس از مرگ پدر، ش ــود. پ كازرون ب
مادرش ماند و در سنين نوجوانى به شغل نانوايى پرداخت. در 
ــب علم و دانش عالقه مند شد و به درس  همين دوران به كس
ــوم، زندگى او تغيير  ــه پرداخت. بعد از تحصيل عل و مدرس
ــم درآمد و مجالس درس علماى  ــرد و در جرگة طالبان عل ك
ــيراز را درك كرد. او به تحقيق و مطالعة كتاب هاى  بزرگ ش
بزرگان آن روزگار، از قبيل كشــاف زمخشرى، مطالع االنظار  40
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قاضى بيضاوى و مفتاح العلوم سكاكى و امثال آن ها پرداخت. 
ــوام الدين ابوالبقاء عبداهللا بن  ــن در مجالس درس ق هم چني

محمود بن حسن اصفهانى شيرازى نيز حضور داشت. 
حافظ هم چنان كه از تخلص او برمى آيد، قرآن را از حفظ 
ــه) مى خواند.  ــكل (قرائات هفتگان ــت و به چهارده ش داش
حافظ داراى زن و فرزندان بود. در غزلياتش به مرگ يكى 

از فرزندانش اشاره كرده است:
فــرزنــد فـــرزانـــه  آن  ــه  ك ديــــدى  دال 
رنگين؟ ــاق  ط ــن  اي ــدر خــم  ان ــد  دي چــه 
كــنــارش در  سيمين  ـــوح  ل جـــاى  ــه  ب
سيمين لـــوح  ــادش  ــه ن ــر  س ــر  ب فــلــك 

حافظ به سفر عالقه اى نداشت و چون دل بستگى خاصى 
ــيراز داشت، تقريبًا تا آخر عمر از شيراز خارج نشد و  به ش
ــهر يزد سفر كرد، ولى به خاطر ماللت از  تنها يك بار به ش

يزد و يزديان به شيراز بازگشت:
ــكندر بگرفت رخت بربندم و تا  ــت زندان س دلم از وحش

ملك سليمان بروم
هم چنين به دعوت سلطان محمود دكنى راهى دكن شد، 
ولى در جزيرة هرمز گرفتار طوفان گرديد و به همين دليل 
سفر خود را آغاز نكرده به پايان برد و به شيراز بازگشت.

ــرعى و آگاه  ــظ مردى بود اديب، عالم به علوم ادبى و ش حاف
ــتعداد خارق العادة او در  از دقايق حكمى و حقايق عرفانى. اس
ــون بيانى در غزل، او را  تلفيق مضامين و آوردن صنايع گوناگ
سرامد شاعران زمان خويش و حتى تمامى شاعران زبان فارسى 
كرده است. او بهترين غزليات مولوى، سعدى، كمال، اوحدى، 
خواجو و سلمان را استقبال كرده است، اما ديوان او به قدرى از 
بيت هاى بلند و غزليات عالى و مضمون هاى نو پر است كه اين 
تقليدها و تأثرها در ميان آن ها كم و ناچيز مى نمايد. عالوه بر اين، 
مرتبة واالى او در تفكر عالى، حكمى، عرفانى و قدرتى كه در 
بيان آن ها به فصيح ترين و خوش آهنگ ترين عبارات داشته، وى 
ــاعران ايران  را به عنوان يكى از بزرگ ترين و تأثيرگذارترين ش

قرار داده و ديوانش را مورد قبول خاص و عام ساخته است.
ــرد كه عهد حافظ با آخرين  ــن نكته را نبايد فراموش ك اي
مراحل تحول زبان فارسى و فرهنگ اسالمى ايران مصادف 
ــه با استادان  ــة او در مقايس بود. از اين روى زبان و انديش
ــت و به اين سبب است كه  پيش از وى به ما نزديك تر اس
ما حافظ را بيشتر از شاعران خراسان و عراق درك مى كنيم 

و سخن او را بيشتر مى پذيريم.

88/7/6
به نام رب جليل

سالم
ــه ام و  ــدم رفت ــل كار جدي ــه مح ــت ب ــد روزى اس *چن

ه است. خوش گذشت
انسان بايد تحول را تجربه كند.

ــى دارم. برايم دعا كنيد بتوانم  *امروز كالس وبالگ نويس
خوب بنويسم و بگويم.

*امروز تعطيلم، اما كار تعطيل نيست.
يا حق

88/2/8
به نام رب جليل

سالم
خوبيد دوستان؟

شما احتماالً اين يادداشت مرا در طول روز مى بينيد،
ــر  ــم، همراه با همس ــى به هر حال من اكنون مى نويس  ول

عزيزم،
ــدارى كرده ايم و با  ــه تازگى خري ــار رايانه اى كه ب در كن

اينترنت هوشمند اردكان.
اين روزها شوق نوشتن بود، اما مجال آن نه.

شما را به خدا انصاف دهيد ديگر...
ــتم، يك توصية جدى به جوانان  اما بگذاريد حاال كه نوش

بكنم وآن هم
امر مقدس ازدواج است.

از آن غفلت نكنيد.
ــود، پله هاى  ــالم انجام ش اين امر بزرگ اگر به موقع و س

ترقى را به روى
 انسان مى گشايد و راه را براى حضور در عرصه هاى نور 

ر مى كند. هموا
دوستان عزيز مجرد بشتابند.

البته اگر بينى و بين اهللا، در خود توان ازدواج را مى بينند.

86/7/
به نام او

سالم دوستان
ــى را از زبون آقاى  ــروز، خاطرات ــروز يا بهتره بگم دي ام

نيك،
ــتارى   همراه آيت اهللا خاتمى (ره) ديدم و تا حدى ويراس

كردم.
واقعًا زيبا بود و سرشار از سادگى.

ما اين بزرگان رو از دست داديم ....راست ميگن كه: 
اذا مات العالم ثلم فى االسالم ثلمه اليسدها شى

ــالم رخنه اى ايجاد  ــه عالمى از دنيا رود در اس هنگامى ك
مى شود كه چيزى آن را پر نمى كند

خدا رحمتشون كنه و راهشون رو پر رهرو.
اما روز قبل، روز عصاى سفيد هم بود .

ــاى اردكان رو با  ــه دو تا از بچه هاى نابين ــد روزيه ك  چن
سوارى همكارم مى بريم يزد.

 اگه بدونيد اينا چه صفايى دارند! 
راستى بايد بدونيم كه اينا دل سوزى الزم ندارند. 

احترام و شخصيت دادن رو درك مى كنند. 
و بايد مثل همة انسان ها زندگى كنند...

نزد همه بى بصـــــــر شود خار و خجل
 وز كور دلى اسيــــــر مانـــــــد در گل

بگريز ز تيـــــــرگى  و روشــــن دل باش
دانى چه بود تيرگى ات، كورى دل

 
آرى سعى كنيم روشن دل باشيم.
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حميد فرزام
(1385  ـ 1302)

 معلم، اديب، استاد دانشگاه. 
كرمان   ـ تهران

در كرمان متولد شد. در شش سالگي پدرش 
ــهر به مدرسه  ــت داد. در همان ش را از دس
ــتان، به  ــس از دورة اول دبيرس ــت و پ رف
ــراي مقدماتي رفت. در دانش سراي  دانش س
ــد و اجازه  ــوز ممتاز ش ــي دانش آم مقدمات
ــراي عالي تهران برود. در  يافت به دانش س
ــتادان برجسته اي  تهران از محضر درس اس
ــعراي بهار، احمد بهمنيار،  مانند ملك الش
ــال، ابراهيم  ــاس اقب ــوي، عب ــدرس رض م
ــار و علي اكبر  ــورداود، محمد كاظم عص پ
ــرانجام با رتبة اول  ــي بهره برد و س سياس
ــال 1324  ــد. فرزام از س فارغ التحصيل ش
ــتان شاهپور  ــال دبير دبيرس به مدت ده س
ــپس به  تجريش(آل احمد كنوني) بود و س
ــال رياست دبيرستان صفاي  مدت هفت س
شميران را به عهده گرفت و اين مدرسه را 

به بهترين وجه اصالح كرد.
پس از اين، با درجة دكتراي زبان و ادبيات 
ــگاه اصفهان منتقل شد و  ــي، به دانش فارس
ــتادي آن دانشگاه رسيد. فرزام مردي  به اس
ــهير  عميقاً معنوي و عارف بود. با عارف ش
ــت و  ــر داش ــاط، حشر و نش ــي خي رجبعل
ــگفتي هايي از او ديد. بعد ها به عضويت  ش
ــتان زبان و ادب فارسي در آمد و  فرهنگس

در همين سمت بود كه در گذشت.



42
ـ   اسفند 1389 شمارة ششم  

︀﹡﹥ء ﹝︺﹙﹛ ﹋︐︀ب ︠

زيتون سرخ
� خاطرات ناهيد يوسفيان.
گفت و گو و تدوين:سيدقاسم 

ياحسيني
� ناشر: سورة مهر، چاپ دوم، 

1387، 236ص، 3000 تومان
[66460993ـ021]

ــفيان، همسر شهيد  بانو ناهيد يوس
علي اميني است. زندگي او و همسر 
شهيدش، داستان پرماجرايي است كه 
ــن بانوي بزرگوار صفحه هايي از آن  اي
ــايد. روزهايي كه  را در برابر ما مي گش
در اين زندگي پركشش سپري شده، پر 
از تجربه ها، تلخي ها و شيريني هاست. 
در همين زندگي است كه اميد معناي 
ــد و مانند  ــود را باز مي ياب ــي خ واقع
ــه الي ابرهاي تيرة ترديد  آفتابي، از الب
بيرون مي آيد و به خانة كوچك او گرما 
و روشني مي بخشد. تصميم براي ادامة 
زندگي، آن هم در دل جنگ، گونه اي 
ــي بانو  ــمار مي رود، ول ــر به ش تحقي
يوسفيان با دارا بودن عالي ترين مدارج 
علمي و دانشگاهي، بر همة پيامدهاي 
جنگ غلبه مي كند و چراغ زندگي اش 
ــن نگه  ــتن دو فرزند روش ــا داش را ب
ــيني كه در كار  مي دارد. سيدقاسم حس
ــار مبارزات  ــش و گردآوري آث پژوه
انقالب و دفاع مقدس مردي تواناست، 
اين گفت و گو را طي بيست ساعت با 

خانم يوسفيان انجام داده است.

باغ سبز
 گفتارهايي دربارة شمس و موالنا

ي موحد � نويسنده: محمد عل
� ناشر: نشر كارنامه، چاپ 
دوم، 1387، 408ص، 11000 

تومان[88962792 ـ021]
ــتاد محمد علي موحد از نوادر  اس
ــاي  زمينه ه در  و  ــت  ماس روزگار 
حقوق، تاريخ، عرفان و ادب فارسي 
ــرامدان است. وي عضو پيوستة  از س
ــي  فارس وادب  ــان  زب ــتان  فرهنگس
ــد  ــي از چن ــبز"، يك ــت."باغ س اس
ــمس و  ــتاد موحد دربارة ش ــر اس اث
ــت. اين كتاب مجموعة 18  موالناس
ــخن راني و مقاله) در حوزة  گفتار(س
شناخت شمس و موالناست كه همه 
به مناسبت سال موالنا(1385) ايراد و 
يا نوشته شده اينك در يك جا چاپ 
ــت. مطالعة اين اثر بي شك  ــده اس ش
ــنة معنا و  براي دبيران و معلمان تش

معرفت، اثربخش درآمده بود.

مرد جهاني از بيرجند
� خاطرات ايام تحصيل دكتر 

محمد حسن گنجي
� به كوشش: غالم رضا سحاب
� ناشر: گيتا شناسي، چاپ اول، 

1389، 224ص، 8000 تومان
ـ 021]  66703460]

دكتر محمد حسن گنجي كه اكنون در 
ــالگي قرار دارد، پدر علم  آستانة صد س
ــتاد ممتاز جغرافيا  هواشناسي ايران، اس
ــال 2001  ــال هواشناسي در س و مرد س
ــت. كتاب حاضر، شرح زندگي دكتر  اس
ــي از كودكي تا پايان تحصيالت او  گنج
در آمريكا(سال 1945م) را در بر مي گيرد. 
ــاب را از خالل  ــن كت ــحاب اي آقاي س
ـ كه مي گويد  خاطرات و نوشته هاي دكتر
بالغ بر60 - 70 جلد دفتر خاطرات روزانه 
ـ آماده كرده است.  و50 سفرنامه مي شود
قل  ــره اي از مادرش ن ــر گنجي خاط دكت
مي كند كه«در چهار سالگي در روستاي 
ديهوك، به تقاضاي مادرم، درويشي فال 
من را مي گيرد. سپس به مادرم مي گويد 
كه: اين كودك در آينده آدم مهمي خواهد 
شد، سفر هاي زيادي خواهد رفت و ديگر 

تو او را در خانه ات نخواهي ديد.»
ــگفتي از  اكنون دكتر گنجي با ابراز ش
ــتن خاطرات خود را  تحقق آن فال، نوش
ــت. فهرست 46 سفرنامة  آغاز كرده اس
ــت كه حاكي از  او در آغاز كتاب آمده اس
همان«سفرهاي زيادي است كه درويش 
گفت.» بي ترديد معلمان به ويژه معلمان 
علوم اجتماعي و دبيران جغرافيا از خواندن 

اين اثر ارزشمند بسيار لذت خواهند برد.

باقر گوهری اناركی
دبير رياضي. اصفهان

ــال  س از  ــس  پ ــد.  ش ــد  متول ــارك  ان در 
ــوزش معلمي  ــراي آم ــتان ب ــوم دبيرس س
ــان رفت.  ــراي مقدماتي اصفه ــه دانش س ب
ــاز  ممت ــوزان  دانش آم ــزو  ج ــا  آن ج در 
ــازه يافت براي  ــد. لذا اج فارغ التحصيل ش
ــه  ــانس، ب ــتة ليس ــل در رش ــة تحصي ادام
ــراي عالي تهران برود. وي در سال  دانش س
ــتة رياضي فارغ التحصيل شد  1338 از رش
ــه تدريس در  ــت و ب ــه اصفهان بازگش و ب
ــت. باقر گوهري  ــهر پرداخ مدارس اين ش
سال ها يكي از انگشت شمار دبيران موفق 
ــتان هاي هاتف،  ــود و در دبيرس ــي ب رياض
ــس  ــنايي تدري ــم س ــب، ادب و حكي صائ
مي كرد. حسن عمل و شهرت ايشان، وي را 
ــه ي فرهنگي خوارزمي در تهران  به مؤسس
ــاند(1353) و او هم زمان در اصفهان و  كش
ــال 1357 تدريس مي كرد. پس  تهران تا س
از آن نيز در مدارس استعدا هاي درخشان، 
ــهيد  نيكان، كوثران، فيض و مجتمع فني ش

شمسي پور، تدريس مي كرد.
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رويكردهاي توسعة حرفه اي 
معلمان

� تأليف:دكتر سيديوسف حجازي، 
دكتر محمد حسن پرداخت چي، دكتر 

محمد رضا شاه پسند
� ناشر: انتشارات دانشگاه تهران، 
چاپ اول، 1388، 247ص، 60000 

ريال[88012078ـ  021]
در  ــود  موج ــاغل  مش از  ــي  بعض
جامعه«حرفه»اند؛ بدين معنا كه شاغالن 
ــا، خدمتي حياتي و مهم به جامعه  آن ه
ــد؛ در نتيجه بايد از دانش  ارائه مي دهن
ــارت، و  ــي و مه ــات، تواناي و معلوم
ويژگي هاي خاص تجربي و تحصيلي 
و حتي شخصيتي و اخالقي برخوردار 
ــت مورد انتظار  ــند تا بتوانند خدم باش
ــته ارائه  ــوي درخور و شايس را به نح
دهند. پزشكي، مهندسي، مشاغل مالي 
و اقتصادي و نيز«معلمي» از اين منظر 

حرفه اند.
ــعة  مؤلفان كتاب«رويكردهاي توس
حرفه اي معلمان» كه هر سه از استادان 
دانشگاه هاي تهران هستند، با اين نگاه به 
تأليف دست زده و كتابي پديد آورده اند 
ــاني در  ــر تربيت نيروي انس كه از نظ
آموزش وپرورش، حائز اهميت است. 
ــن كتاب مي تواند به عنوان  بي ترديد اي
ــي نيز در كالس هاي  يك متن آموزش
ــتفاده  آموزش و تربيت معلم مورد اس

قرار گيرد.

خدا و علم
� نويسنده: ژان گيتون/ گريشكا 

بوگدانف، ايگور يوگدانف
� ترجمه: دكتر عباس آگاهي

� ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 
چاپ ششم، 1387، 176ص، 18000 

ريال[22713367ـ  021]
ــتور  ــداي كتاب از قول پاس در ابت
ــان را از  ــي دانش انس مي خوانيم:«اندك
خدا دور مي كند، اما دانش بسيار، انسان 
ــد.» در اين گفته  را به خدا برمي گردان
حقيقتي نهفته است به ويژه وقتي سخن 
از«علم جديد» در ميان باشد كه در نظر 
اول«راهزن دين» مي نمايد و افراد ناآگاه 

را بسيار فريفته است.
ــته  ــه متفكر برجس اين كتاب اثر س
ــت: ژان گيتون، عضو فرهنگستان  اس
ــكا  ــه، ايگور بوگدانف و گريش فرانس
بوگدانف كه هر دو متخصص فيزيك 
ــك نظري اند. كائنات از  كيهاني و فيزي
ــت؟ چه  كجا مي آيند؟ حقيقت چيس
روابطي ميان معرفت و ماده وجود دارد؟ 
ــت كه چيزي  ــتر مي توان گف چرا بيش
ــت؟ و... سؤال ها  هست تا چيزي نيس
و مسئله هايي است كه در كتاب، مورد 
بحث و گفت و گو واقع شده است. در 
ــه چالش ميان علم و دين  روزگاري ك
هم چنان هماورداني مي طلبد، به ويژه در 
فضاي آموزش هاي ديني در دبيرستان ها، 
اين كتاب مي تواند رهگشاي معلمان و 

دانش آموزان باشد.

ناصر صالح زاده
(1348)

معلم كارشناس، نويسنده. 
گنبد كاوس

ــت. دانش  ــده اس در گنبد كاوس متولد ش
ــران ساري  آموختة مركز تربيت معلم پس
است و پس از آن موفق به دريافت مدرك 
ــي نيز شده  ــي مديريت آموزش كارشناس
ــت. اكنون در كارشناسي تكنولوژي و  اس
ــتغال  ــي گنبد به كار اش گروه هاي آموزش
ــجويي  دانش ــگام  هن از  ــح زاده  صال دارد. 
ــته و آثار  ــتن عالقه داش ــه نوش ــون ب تاكن
ــالم بچه هاي  ــددي از او در مجالت س متع
ــد آينده،  ــوان، گلبانگ، امي ــروش نوج س
ــريات محلي در  ــز نش ــالب و ني ــد انق امي
ــت. از آثار  ــتان چاپ شده اس استان گلس
اوست: گرگ هاي گرسنه، كنده هاي روي 
ــوان ملي  ــت. وي در فراخ ــرة بيس آب، نم
پرسش مهر سال 80 [؟]رتبة اول كشوري 
ــه دريافت  ــق ب ــت آورده و موف ــه دس را ب
جايزه و لوح تقدير از دست رييس جمهور 

شده است.
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� كتاب كار و تمرين 
پژوهش

� مؤلفان: 
منوچهر فضلى خانى و ديگران

� ناشر:
 انتشارات 

شورا،تهران،1389[021-66954921]
ــه پژوهش  ــة اخير، ب ــك ده در ي
ــارآوردن  ــده ب ــدارس و پژوهن در م
ــيار توجه و حداقل  دانش آموزان بس
ــاي زيادي  ــاره صحبت ه ــن ب در اي
ــت.اين موجب شده است  ــده اس ش
ــياري از معلمان عالقه مند نيز  كه بس
ــش  توجه كنند و  ــه موضوع پژوه ب
محور  پژوهش  اتخاذرويكردهاي  به 
ــان دهند.به تبع آن مؤلفان  تمايل نش
و ناشران نيز در پي تأمين كتاب هاي 
مناسب بدين منظور برآمده اند. كتاب 
ــش در دو جلد،  كار و تمرين پژوه
ــه) راهنمايي(112صفح اول  ــراي  ب
در  ــه)،  راهنمايي(116صفح دوم  و 
همين راستا تأليف شده است و براي 
ــيوه هاي  ش مي خواهند  ــه  ك دبيراني 
ــس خود را پژوهش مدار كنند،  تدري

مفيد خواهد بود.
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︀﹨ ﹤︋︣ ︠︀︵︣ه ﹨︀ و︑︖

ــياه، رياضي را براي دانش آموزان بود. در يكي از روزها كه در كالس به كمك گچ، هنوز سه چهار سالي از استخدامم نگذشته  ــتانه با آن ها برقرار مي كردم. براي اين كه دانش آموزان خوب گوش كه ميلي هم به ياد گرفتن آن نداشتند، تدريس روي تخته س ــتي كتاب با انسان مي گفتم. بدهند، گاهي رابطه اي دوس ــه نمرات دروس ديگر آن دانش آموز در دفتر درس رياضي دلسرد كند. براي اطمينان خاطر، خوبي براي شاگردان نداشته باشد و آن ها را از غرق فكر كرد كه خدايا نكند كالس درسم تأثير رمان است نه رياضي. اين جمله، من را ساعتي يكي از آن ها به طعنه گفت: دوست انسان كتاب مي كردم و از دوس ــي نگاه كردم. ديدم اصًال رضايت بخش ب ــا در درس رياضي، بلكه در كالس ــت. او نه تنه ــت. ناچار نيس ــه دعوت كردم و از اوضاع دروس ديگر نيز خيلي ضعيف اس ــدم. فهميدم كه پدرش مادر او را به مدرس ــي آن ها جويا ش ــه زندگي و زندگ ــت و نه تنها عالقه اي ب ــان نمي دهد، بلكه به دنبال فرصتي معتاد اس ــت كه از آن ها استفادة سوء نيز داشته باشد. بچه ها نش ــوخت. مدير اس ــم به حال اين مادر و دختر س ــه را در جريان امر قرار دادم و به خاطر دل ــمتان روز بد نبيند. ديدم كه پدر معتاد آن ها سر زديم كه اي كاش نمي زديم.حصول اطمينان بيشتر، روزي ناگهاني به خانة مدرس چش

ــت و حسابي درس پرسيدم:مگر شما تا به حال چگونه درس مي خوانديد و دانش آموز جواب ناراحت شد و من را حسابي كتك زد.»چراغ اتاقمان را تا دير وقت براي انجام تكاليف رياضي روشن نگه داشته بودم راه حل اين مشكل، به مشورت مي نشستم. روزي دختر گفت:«پدرم از اين كه رفتاري پدر و مادرش را از او مي گرفتم و با مدير در ميان مي گذاشتم. بعد در با او دوست شوم. و در اين كار موفق نيز شدم. از اين طريق، تمام اطالعات راهنمايي بود نيز صحبت مي كردم و مي كوشيدم خود را به او نزديك كنم و اين خانواده مشورت مي كرديم. هر روز با خود او كه دانش آموز كالس دوم من و مدير مدرسه گاه بي گاه كه به صحبت مي نشستيم، در مورد مشكالت براي سوخت گيري به اين اتاق مي آورد و تغذيه مي كند. خانواده اتاق جداگانه اي در گوشة حياط دارد كه هر روز چند معتاد ديگر را  ــما به خانة ما بياييد، درس ــده ام. ولي حاال كه شما من را اين قدر دوست داريد و به من به نخوانده بودم. از سال اول راهنمايي هم كه پدرم به اين وضع افتاده است، به داد:«خانم، من تا روزي كه ش ــدم. با مدير و خوب درس بخوانم.»چشم دختر يك معتاد نگاه نمي كنيد، تصميم گرفته ام دانش آموز خوبي باشم زور قبول ش ــت. ناراحت ش كالس سوم را پشت سر گذاشت و راهي اول دبيرستان شد.دانش آموز هم به قول خود عمل كرد و درس خواند و با معدل خوب، حتي صحبت كردم. از طريق اوليا و مربيان اداره، تذكراتي به پدر و مادر او داده شد. درد دل دختر بچه مانند تيري بر قلبم نشس
* آموزگار عجب شير. آذربايجان غربي

رقيه شهبازي*

︀ی ︎︤ ︣ ﹎ ﹏﹀︵

عصمت باقری
(1350)

آموزگار، مؤلف. خراسان شمالي

وي در شهرستان بجنورد خدمت مي كند و 
داراي مدرك كارشناسي آموزشي ابتدايي 
ــت داراي فعاليت هاي پژوهشي است و  اس
ــتان  ــه تأييد كميته شهرس ــورد آن ب 35 م
ــال هاي 88 ـ  ــيده است. هم چنين در س رس
87 و 89 ـ 88 موفق به كسب رتبه اول در 
ــنواره الگوهاي تدريس در شهرستان  جش
ــت. خانم باقري اهل قلم  ــتان شده اس و اس
است و در حوزة ادبيات كودك مي نويسد. 
ــر،  پردردس ــد  مرواري ــت:  اوس ــار  آث از 

قارقارك بدجنس.
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نوزده ساله بودم كه در سال 1360 به 
ــتاهاي  صورت پيماني در يكي از روس
ــاده، به عنوان آموزگار پاية پنجم  دور افت
ــدم. اهالي اين روستا از  مشغول كار ش
ــي از قبيل آب،  ــل امكانات زندگ حداق
ــت محروم بودند. بچه ها  برق و بهداش
ــم بايد درس  ــر ها ه و به خصوص پس
ــاورزي  ــد و هم در كار كش مي خواندن
ــك خانواده ها مي كردند.  و دام داري كم
زندگي به سختي مي گذشت. مدرسه ما 
ــر) اداره  به صورت مختلط(دختر و پس
ــم بخصوص  ــد. بچه ها و باز ه مي ش
ــر ها، به خاطر مشكالت فراواني كه  پس
ــتند، مدام مردود مي شدند و گاهي  داش
ــي به كالس پنجم مي آمدند، حدود  وقت

پانزده سال داشتند.
ــر دانش آموز  ــن دوازده نف كالس م
داشت كه چهار نفر آن ها دختر و هشت 
نفرشان پسر بودند. دختر ها مهربان بودند 
ــن رابطه برقرار  ــعي مي كردند با م و س
كنند، اما پسرها بزرگ و قلدر بودند. از 
آن جا كه من زن بودم، نمي توانستند من را 
بپذيرند و به حرف هايم گوش نمي دادند. 
لجبازي مي كردند و مرتب نظم كالس را 
ــر هم مي زدند. من هم كه تجربه اي در  ب
امر آموزش نداشتم و كم سن وسال بودم، 
از دست آن ها عاجز شده بودم و آن ها را 
تنبيه و يا  از كالس بيرون مي كردم. تا... 
عاقبت يك روز سركرده ي آشوبگران را 
كه حسين علي و آقامحمد بودند، بعد از 
يك تنبيه حسابي، از كالس بيرون كردم و 
به آن ها گفتم:«ديگر حق نداريد به مدرسه 

بياييد.»
ــا به خاطر غروري  از روز بعد، آن ه
ــه نيامدند. جلوي  كه داشتند، به مدرس
هم كالسان خود طوري وانمود مي كردند 
ــد  و از درس و  كه خيلي خوش حال ان
ــده اند. من هم از اين  مدرسه راحت ش
كه دو مزاحم را بيرون كرده بودم، بسيار 
خوش حال بودم. هرگاه در طي روز يا در 
ــير مدرسه، خود را به طريقي به من  مس
نشان مي دادند، من راضي از تصميمي كه 

گرفته بودم، به آن ها توجهي نمي كردم.
... يك روز كه از خانه بيرون آمدم تا به 
مدرسه بروم، هنوز چند قدمي دور نشده 
بودم كه سگي به طرف من آمد. براي اين 
كه حيوان را بترسانم، سنگي برداشتم و 
به طرف سگ پرتاب كردم. ناگهان سگ 

︩ آ﹝﹢ز ! ﹌ وآن دو دا﹡  ︨،﹟﹞

شروع كرد به پارس كردن و به طرف من 
حمله ور شد. من كه بسيار ترسيده بودم، 
ــادر و كتاب هايم روي  ــي كه چ در حال
زمين افتاد، پا به فرار گذاشتم. حسين علي 
و آقامحمد كه از دور شاهد اين صحنه 
ــگ را  ــد، به طرف من دويدند، س بودن

فراري دادند...
ــا از حال رفتم.  من از ترس همان ج
بعد كه به هوش آمدم، ديدم اهالي روستا 
و دانش آموزان اطرافم جمع شده اند. من 
ــه خانه بردند و برايم تعريف كردند  را ب
كه چگونه اين دو پسر شجاع، به ياري ام 
آمده بودند. هم چنين تعريف كردند كه 
ــگي يكي از معلمان  چند روز پيش، س
ــدت  نهضت را گاز گرفته و او را به ش

زخمي كرده است.
ــدت ضعف و  ... روز بعد، من از ش
اضطراب به مدرسه نرفتم. از طرف ديگر، 
تصميمي كه در مورد اين دو پسر گرفته 
بودم، آزارم مي داد و نمي دانستم چگونه 

بايد جبران كنم.
ــاگردانم با مدير به ديدنم  ... عصر ش
آمدند. خوشبختانه حسين علي وآقامحمد 
هم جزو آن ها بودند. دلگرم شدم. بعد از 
ــكر از آن ها،  خوش و بش با بچه ها و تش
ــجاعت اين دو پسر را  مدير تعريف ش
ــگ  ــرد كه چگونه من را از چنگال س ك

نجات داده و نگران حال من بودند. من 
رو به آن دو كردم و گفتم، شما كه چنان 
ــتيد كه جان من را  شجاع و نترس هس
نجات داديد و اين قدر نگران من بوديد، 
چرا در مدرسه به حرف هاي من گوش 
نمي دهيد. شما كه از همه بزرگ تر و گل 
سر سبد مدرسه هستيد، بايد طوري رفتار 
كنيد كه شاگردان ديگر از شما ياد بگيرند. 
بايد خوب درس بخوانيد تا ان شااهللا قبول 
شويد. آن دو فقط سر به زير انداخته بودند 
و در حالي كه صورتشان تا بنا گوش قرمز 
شده بود، هيچ  نمي گفتند. مي دانستم كه 
در فرهنگ آن ها، معذرت خواهي از يك 
زن جايي نداشت. زهرا كه بين دختر ها 
ــت: خانم،  ــر بود، گف ــه بزرگ ت از هم
ــين علي و آقامحمد قول مي دهند  حس
ــما را اذيت نكنند. كالس را  كه ديگر ش
به هم نريزند و خوب درس بخوانند. با 
وساطت خانم مدير و ديگر دانش آموزان، 
آن دو را بخشيدم و به قول معروف با هم 
آشتي كرديم. بعد از آن، من با ياري خدا، 
توانستم اشتباهاتم را تا حدي اصالح و با 

دانش آموزان رابطة دوستانه اي برقرا كنم.

سيده خديجه اعتضادي
ليسانس آموزش  ابتدايي. ناحيه 5 اصفهان

زهرا عباسی
(1353)

آموزگار موفق و فعال خراسان 
جنوبي

ــتغال  ــه كار اش ــدان ب ــتان نهبن در شهرس
ــال مجمع خيرين  ــان عضو فع دارد و هم زم
ــور بانوان اين  ــيون ام نهبندان، عضو كميس
ــتان و رابط امور بانوان با مديريت  شهرس
ــا  ويژگي ه از  ــت.  اس ــرورش  آموزش و پ
ــل  ــر در ح ــت: پي گي ــاي اوس و فعاليت ه
ــر  ــاط مؤث ــوزان، ارتب ــكالت دانش آم مش
ــي و مجالت  ــة منابع آموزش ــا اوليا، تهي ب
ــزار كنندة  ــد براي دانش آموزان، برگ رش
ــركت فعال در  ــي، ش ــاي آموزش كارگاه ه
ــت ها و نمايشگاه ها جهت  برگزاري نشس
ــي با  ــوزش زنان و دختران. خانم عباس آم
ــه در موضوعاتي چون،  ــد مقال ــتن چن نوش
تعليم و تربيت در اسالم، حجاب و عفاف 
ــال جاري  ــوي مصرف در س ــالح الگ و اص

حائز رتبة برتر شده است.
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ــرگروه و عضو  ــوم اجتماعي، س ــعيد عزيزي، دبير عل س
ــنهادات ادارة  ــي پيش كميتة پژوهش و تحقيق و كميتة بررس
آموزش و پرورش منطقة محروم(اُشتُرينان)شهرستان بروجرد 

استان لرستان هستم.
ــتاهاي محروم و دورافتادة منطقة  ــال است در روس 17 س
ــتم. تاكنون  ــريف معلمي مشغول هس ــترينان به شغل ش اُش
ــايد بهترين  ــت كه ش ــده اس ــاي زيادي نصيبم ش موفقيت ه
ــال تحصيلي  ــتاني)در س ــب عنوان معلم نمونة اس آن ها(كس
ــد. بنده طرف دار پروباقرص تمامي نشريه هاي  ــته باش گذش
ــتم كه بي صبرانه منتظر رسيدن  رشد، به ويژه«رشد معلم»هس
به موقع آن ها، و خواندنشان و ارائة خالصه اي از مطالب براي 
ــات گروه هاي آموزشي و اداري و شوراي  همكارانم در جلس

معلمان هستم.
ضمن سپاس فراوان از زحمات بي دريغ و خداپسندانة شما، 
پيشنهادهايي را براي كيفيت بخشي احتمالي به خدمتتان عرض 

مي كنم:
ـ رشد معلم در شماره هاي جديد بسيار با كيفيت، جذاب تر، 
ــده است و اگر از نظر صفحه آرايي و جنس كاغذ  و فني تر ش
و بيشتر شدن صفحات توجه بيشتري شود، مقبوليت بيشتري 

خواهد داشت.
ـ عكس هاي روي جلد زيباتر و كيفي تر شوند و از تمامي 
شخصيت هاي ديني و اسالمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي 
ــتان ها  ــتان ها و اس و تاريخي معاصر و متعلق به همة شهرس

استفاده شود.
ـ براي استفاده از تجربيات و دانش معلمان نمونة كشوري، 
ــتمر زندگي نامه يا مصاحبه هايي از ايشان در ماه نامة  بطور مس

رشد معلم چاپ شود.
ــي و فرهنگي در  ــي وآموزش ــابقات علم ــي مس ـ طراح
شماره هاي مختلف ماه نامه و به مناسبت هاي گوناگون، در نظر 

گرفته شود.
ـ تجربيات منحصر  به فرد و بديع و قابل استفاده در شوراي 
معلمان و گروه هاي آموزشي مدارس كشور، به انتخاب شما 

عزيزان در ماه نامه چاپ شود. 
ـ نكته ها و گفته هاي نغز، شيرين، كوتاه، آموزشي، علمي، 

ادبي و پرورشي، بيشتر در ماه نامه گنجانده شود.
ــي و معلمان موفق  ـ از مناطق محروم و دورافتادة آموزش

روستايي، براي استفادة همه معلمان و پاس داشت زحمات اين 
معلمان، گزارش تهيه شود.

ــتان ها و مناطق محروم، براي  ــتان ها، شهرس ـ در مراكز اس
انعكاس اخبار و اطالعات فرهنگي و آموزشي و ارتباط مستمر 

با ايشان، خبرنگاران افتخاري انتخاب شوند.
ـ در اين ماه نامه، به خواسته ها ونيازهاي آموزشي و پرورشي 
ــه در دو دوره(راهنمايي و ابتدايي) ــان و همكاراني ك مخاطب

مشغول تدريس هستند، بيشتر توجه شود.
ـ مسئوالن آموزشي و پرورشي و گروه هاي آموزشي(آموزش 
ــنايي و  ــوند و براي آش ــي) در وزارت خانه معرفي ش عموم

دست رسي بيشتر معلمان به ايشان، با آنان مصاحبه شود.
ــد به ويژه رشد معلم، به موقع توزيع شوند.  ـ مجالت رش
ــتان و منطقة محروم ما(اُشترينان)،  ــتان لرس ــفانه در اس متأس
ــد فايده واقع  ــد و كمتر مفي ــتمان مي رس مجالت دير به دس
مي شود. بهتر است از جانب شما عزيزان، نظارت بيشتري بر 

استان ها صورت گيرد.
ـ هرچند امروزه فناوري هاي رايانه اي و ديجيتالي در اختيار 
معلمان و خانواده ها و دانش آموزان هست، اما به عنوان معلمي 
عالقه مند به نشريات رشد تأكيد مي كنم، كه اين نشريه هنوز 
ــهل الوصول بودن مورد اقبال همكاران است و  هم، به دليل س
ــريات، به صالح معلمان است. البته مي توان  ادامة اين نوع نش

برمجالت عمومي بزرگ سال مديريت كيفي داشت.
ـ به نظر بنده، اين مجله(رشد معلم) مي تواند آيينة تمام نماي 
همة مجالت عمومي بزرگ سال باشد تا از مطالب آن(آموزشي 
و فرهنگي    ـ    علمي و فناوري و پرورشي)در تهية آن ها استفاده 

شود؛ به دليل عالقه مندي و كثرت خوانندگان اين مجله.
ـ قيمت مجله هم رضايت بخش است. به شرط آن كه اضافه 

نشود.

︀﹝﹥ ﹨︀از ﹝﹫︀ن ﹡
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عالىخوبمتوسطضعيفرديف:        سؤال: ارزيابى شما از  مطالب ومحتواى مجله چيست؟
عكس يا تصوير چهره هاى فرهنگى ـ آموزشى معاصر روى جلد1
معرفى هنرمندان خوش نويس (صفحة 2 جلد)2
سرمقاله ها3
ياد ايام4
گفت وگوها (با افراد صاحب نظر)5
گفت وگوها (با مديران كل استان ها)6
اين گونه باشيم (شرح سورة حجرات)7
فرهنگ، ادب و آموزش (شعر)8
مقاالت و نوشته هاى علمى، آموزشى و تاريخى9
مقاالت همكاران10
معلمان بزرگ ايران11
وبالگ معلمان12
معرفى كتاب13
خاطرات و تجربه ها14
جدول كلمات متقاطع15
ويژه نامة شمارة 250 (مهرماه)16
ويژه نامة آموزش ضمن خدمت (شمارة 4 ـ دى ماه)17
معرفى ده معلم در حاشية صفحات18
نظرات ديگر:19

نام و نام خانوادگى:                 شغل: آموزگار �   دبير راهنمايى �   
دبير متوسطه �   مدير �   معاون �   كارشناس �   غيره �

نشانى دقيق پستى و شماره تلفن:

معلمان ارجمند و خوانندگان گرامى
در آستانة پايان دوره اى ديگر از مجلة رشد معلم قرار داريم. با سپاس و تشكر از همة كسانى كه سال گذشته در نظرخواهى شركت 
كردند و به پرسش نامه پاسخ دادند، در اين شماره نيز بار ديگر پرسش نامه اى را براى كسب اطالع از نظرات و ديدگاه هاى شما راجع 
به محتواى مجلة سال جارى آورده ايم. خواهشمند است آن را كامل كنيد و به نشانى مجله از طريق صندوق پستى 15875-6586، 
دورنگار 88301478-021 و يا نشانى الكترونيك moallem@Roshdmag.ir ارسال فرماييد. به ارسال كنندگان، هم چون سال قبل، 

يك جلد كتاب اهدا خواهد شد.
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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. مخترع دما سنج – نمايش نامه اى از رومن روالن

2. تعليم دهنده – امضاى مختصر
3. از واحدهاى اندازه گيرى –  از چاشنى ها – كميابى
4. پارچه صاف كن – قيچى پشم زنى – به دنيا آمدن

5. اصطالحــى در رايانه – برگ كاغذ يا كتاب – قطعه اى 
از چرخ خياطى

6. از فلزات سبك وزن – آدم آهنى – چه كسى
7. پرچم و علم – غارتگر نفت ايران – بى عقل و بى سواد

8. زير پا مانده – زمانى واحد پول اروپايى بود
9. نام پسرانه – شهر همدان 

10. بيمارى تنفسى – پايتخت اوگاندا 
11. خداحافظى ژاپنى – مدت حركت زمين به دور خورشيد 

– خوردنى حرام
ــاه كيانى كه كيخســرو او را به شهريارى  12. مادر – پادش

ايران برگزيد – انبار كردن
13. حرف شــرط به معنى اگر – دست نخورده – خريد و 

فروش – پهلوان
14. اسباب و ابزار – حراست

15. موشك انداز دستى – مجموعه كسانى كه در يك اداره 
كار مى كنند

عمودى
1. اختراع ويليام كروكس – خوشه چينى

2. ديروز – خرمن – ژانرى نمايشى – پسوند شباهت
3. بوئيدن – ظرف غذاى سربازان – سر و لغزنده 

4. جنگنده و جنگجو – مركز هاوائى
5. محلول يد و الكل – خنجر – كندن نقش يا نوشتن چيزى 

بر روى جسم سخت
6. باطل و ضايع – پايه و ستون – اى خدا

7. كلمه تعجب – تلخ – انبوه و فشرده
8. خواب – آب ويرانگر – اسير و دربند

9. هميارى و مساعدت در انجام كارى – صدمه و آسيب – 
واحد سنجش ارتفاع

10. سوداگر – مقايسه دو چيز با يكديگر – دفعه و مرتبه
11. باالى بيگانه – جارى – درد 

ــه – اصطالحى در ورزش  12. گونه اى از انســان هاى اولي
كشتى – اقامت دائم

13. شــكننده – خواهر حضرت يوسف(ع) – اسم به زبان 
آذرى

14. ورود كننده – جوهر مرد – واحد پول هندوراس
ــتفاده مى شود –  15. براى حفاظت پارچه از بيد زدگى اس

معبد ورزشى چين 

1. شمارة مهرماه: شيرعلى آردن(اََهرم بوشهر)، مجتبى 
برخوردار(دولت آباد اصفهان)، فريبا بهروش(تهران)، خديجه 
تاريوردى(خرم دره زنجان)، ناصر حبيبى(بهشهر)، جميله 
حسن بابايى(الهيجان)، بهزاد خليلى(قائم شهر)، خديجه 
صادقى(تهران)، فهميه عباسى شاهكوه(رحمت آباد گلستان)، 
احمد كهن قوى(تهران).

2. شمارة آبان ماه: مهران رحمت انصارى(تالش)، حسين 
رنجبر(رفسنجان)،  اعظم سالمه زاده( بُرخوار   اصفهان)

محمدعلى فياضى(املش)، زهرا متقى(شاهين شهر اصفهان)، 
مريم مؤذنى(زواره اردستان)، الهام ناصرين(آبادان)، بهناز 
نيكى اسكويى(تهران)، آزاده وحيدى موثق(تهران).

اسامى برندگان جدول
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