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آثار ارسالی برای درج در مجله با ویژگی های 

زیر قابل بررسی است:
قباًلجایدیگریچاپنشدهباشد.

دارایچكیدهومنبعباشد.
ترجمههاهمخوانوهمراهبامتناصلیباشد.

ازنظرموضوع،نووکاربردیباشدوقابلیتتعمیمدر
مدرسهراداشتهباشد.

خوانا،روانوازنظردستورزبانفارسیدرستباشد.
درکاغذA4ویکرویکاغذنوشتهشود.

مقالههاتاحدامكاندارایجدول،نموداروعكس
مناسبباشد.

مجلهدرقبول،رد،ویرایشوتلخیصآثاررسیده
آزاداست.

آثارارسالیبازگرداندهنمیشود.

دفتر انتشارات كمك آموزشي به جز رشد 
معلم مجالت زیر را نيز منتشر مي كند:

رشد كودك: ویژةپیشدبستانودانشآموزاناولدبستان
رشد نوآموز:برايدانشآموزاندوموسومدبستان

رشد دانش آموز:برايدانشآموزانچهارمتاششمدبستان
رشد نوجوان: برايدانشآموزاندورةاولمتوسطه
رشد جوان:برايدانشآموزاندورةدوممتوسطه

رشد برهان)نشریةریاضيدورةمتوسطه(
ماه نامه هاي رشد معلم، تكنولوژي آموزشي، آموزش 

ابتدایي، مدیریت مدرسه، مدرسة فردا و آموزش متوسطه. 
و فصل نامه های آموزش فيزیك، آموزش شيمي، آموزش 

زبان و ادب فارسي، آموزش زبان، آموزش ریاضي، آموزش 
زیست شناسي، آموزش جغرافيا، آموزش معارف اسالمي، 

آموزش تاریخ، آموزش تربيت بدني، آموزش هنر، آموزش 
علوم اجتماعي، آموزش زمين شناسي، آموزش قرآن،آموزش 
فني وحرفه اي ، مشاور مدرسه و پيش دبستان)برايدبیران،

آموزگاران،دانشجویانتربیتمعلم،مدیرانمدارسوکارشناسان
آموزشوپرورش(.
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مهم ترین یادگار ما
احتماالًبامفهوم»کهنالگوها«یا»ناخوداگاهجمعی«آشناییدارید.کارل
گوستاویونگ،روانشناسسوئیسی،معتقدبودشخصیتانسانفقطدر
دورانمحدودزندگیاششكلنمیگیرد،بلكههرانسانمعجونیازعواطف،
باورهاوخصوصیاتنسلهایماقبِلخویشاست.صرِفنظرازدرستی
یانادرستیاینسخن،نكتةمهمایناستکهانسانبرایزندگیبهتر
ومعنیدارتر،نیازمند»ریشه«است.انسانبدونریشهمستعدگمراهی
اغلبکشورهامبالغهنگفتیصرفموزههاوحفظ وپوچیاست.در

میراثفرهنگیمیشودتاارتباطنسلهایجدیدباریشههابرقراربماند.
چیزیکهامروزمیتواندمفهومکهنالگوهارادرزندگیماعینیتبخشد
وساقةتُردجانفرزندانمانرابهریشههایدیروزشانپیوندبزند،شوقبه
مطالعهوتحقیقاست.بهعنوانامانتدارانروحوذهنبچهها،وظیفةما
ایننیستکهآنانرامانندچوبیخشکبااجباروسختیدردریایعلم
فروببریم.کارماایناستکهبانفوذدرعمقجانشان،براستعدادجذب
وچگالیآنهابیفزاییمتاخوددراقیانوسمعرفتغوطهورشوند.البته
شیفتهکردنبچههابهمطالعهوتحقیقظرافتهاییرامیطلبدکهضرورِت
هنِرمعلمیاست.دراینمسیر،مهمترینویژگیمعلم،»هنرقصهگویی«
اوست.بشرذاتاًگرایشبهقصهداردوخداوندحكیم،باعلمبههمینویژگی
مخلوِقخویش،بسیاریازآموزههایوحیانیرادرپرنیانیازقصههای
بیزوالپیچیدهودراختیاربشرقراردادهاست.پسچهبهترکهمانیزاز
آفریدگارخویشپیرویکنیم.بهطورمثالوقتیقراراستمفهوم»اشعة

ایكس«رابهبچههایادبدهیم،دوجورمیتوانشروعکرد:
1.اشعةایكس،نوعینورنامرئیباطولموجکوتاهوبسامدباالستکه...

2.روزییکدانشمندفرانسویبهنامهانریبكرلچندفیلمعكاسیرادر
کنارچندتكهسنگاورانیومتویکشويمیزشگذاشتهبود...

واضحاست،تدریسیکهبهشیوةدومآغازمیشود،تأثیریماندگارترو
عمیقترخواهدداشت.

کوتاهسخناینكه،بایدیادمانباشدبسیاریازمعلوماتیکهامروزبچههادر
مغزشانانباشتهمیکنند،چندسالبعدفراموشخواهندشدوفقطتأثیر
ناخوداگاهآنهادرذهنشانباقیخواهدماند.ازاینرو،مهمترینیادگارما
برایبچهها،انگیختنشوقآنهابهمطالعهوهنراندیشیدناست.برای
تأملبیشتردراینموضوع،دعوتمیکنیمپروندةویژةاینشماره)معلمو

کتاب(رابادقتبیشتریمرورنمایید.

یک درس و چند معلم
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هنر تدریس

»روش  اجرای  با  شما  شدیم  باخبر   
پيشرفت  در  توانسته اید  معلم یاری« 
تحصيلی دانش آموزان نقش مؤثری ایفا كنيد. چطور 
شد كه این روش را انتخاب كردید و چه مدت است 

كه آن را به كار می برید؟
حدودهشتنهسالاستکهباروش»معلمیار«کار
میکنم.پیشازآنازروش»تدریسفعال«استفاده
میکردمکهمشارکتدانشآموزانرامیطلبیدو
فعالترازروشمعلمیاریبود.امااینروشبرای
دانشآموزانکمیسختبود.اولیاهمراضینبودند.

روشمعلمیاری،همانطورکهازنامشپیداست،
دانشآموزانراکمکیادستیارمعلمقلمدادمیکند.
فهمقسمتهایمشكلدرسبابیانهمکالسان
دانشآموز است ممكن میشود.گاهی راحتتر
متوجهتوضیحاتمعلمنشود،بنابراین،غیرازمعلم،
بایدکسیباشدکهبعدازکالسبتواندبهاوکمککند.
معلمیارهاچنیننقشیدارند.دراینفرایندمعلمیارها
خودشانهمبیشتریادمیگیرند.یعنینوعیرابطة
بردبردبرقرارمیشودوهردوطرفسودمیبرند.

 »معلم یارها« را چگونه انتخاب می كنيد؟

درپایةاول،ازآنجاکههنوزبچههارانمیشناسیم،
انتخاب مالک را آنها معدل و علوم درس نمرة
بچهها دربارة که بعد میدهیم. قرار »معلمیار«
بهچندگروه را پیداکردیم،کلکالس شناخت
تقسیممیکنیم.البتهورودیهایمدرسةماازلحاظ
سطحعلمیخیلیباهمفرقدارند.بنابراینبایددر
موردهریکروشهایخاصیرااعمالکنیم.بعد
اینكهبچههاگروهبندیشدند،آنهاکهمعدل از
باالتریدارندسرگروهواگرراضیبودند»معلمیار«
میشوند.بقیةبچههاانتخابمیکنندکهدرگروه

انتخابروشتدریسمناسبهموارهیکیازدغدغههای
جدیمعلمانمتعهداست.بهگفتةبرخیمتخصصان

تعلیموتربیت،یکروشتدریسموفقدریککالسلزوماً
نمیتوانددرکالسدیگرمؤثرافتد.بنابراین،معلمانی
هستندکهمیکوشندروشهاییمتناسببانیازهاو

شرایطکالسخودرابهکاربگیرند.یکیازاینمعلمها
خانممهنازصالحی،دبیرشیمیدبیرستاندولتیعلیاکبر
صبوری)منطقة7تهران(استکهباانتخاب»روشتدریس
معلمیار«توانستهاستدررشدتحصیلیدانشآموزان

نقشبسیارمؤثریایفاکند.

یک درس و 
چند معلم

گفت و گو از: نصر اهلل دادار
عکاس: اعظم الریجانی

تجربة ای موفق از تدریس بچه ها به هم کالسی هایشان



کدامسرگروهقراربگیرند.
بعدازاینكهگروههامشخصشدند،ازسرگروهها
گزارشکارمیخواهیم؛دربارةاینكهچهروزهایی
درسراکارکردهاند،کداممباحثرامطالعهکردهاند

و...
یكیازوظایفسرگروه،پرسسشازدیگراعضایگروه
بهصورتشفاهییاکتبیودادننمرهبهآنهاست.
منایننمرههارابامدادوارددفترممیکنمتابچهها
بدانندامتحاناتیکهسرگروههامیگیرندبرایمعلم

نیزارزشدارد.
فعالیت نحوة دربارة نیز گروهها اعضای از البته
از بعضی مثالً میکنیم. نظرسنجی سرگروهها
دانشآموزانبعدازمدتیاعالممیکنندکهدیگر
نمیخواهنددرآنگروهباشندومندرصورتامكان

گروهشانراتغییرمیدهمتااجباردرکارنباشد.
كالس درس را چگونه آغاز می كنيد؟

بچههاسرکالسمینشینند.منبهروش
معلممحوریدرسراتوضیحمیدهم.آخرساعت،
آیا اعضایگروهخودمیپرسندکه از سرگروهها
اشكالیدردرسدارندیانه.اگراشكالیباشد،آنها

درسرابرایاعضایخودتوضیحمیدهند.
بعضیمواقعهمسؤاالتیمیپرسمکهبایدبهصورت
گروهیجوابدهند.بعدازاینكهکمیکارگروهی
از بعد جلسة که میگویم آنها به گرفت، قوت
همة به و میپرسم سؤال گروه فرد ضعیفترین
اعضایگروهنمرهمیدهم.اینجاستکههمةاعضای
تا میدهند آموزش ضعیفترینهایشان به گروه

سطحگروهارتقایابد.
چه ميزان از وقت كالس را گروه ها با هم 

كار می كنند؟
دانشآموز تا10 از9 درهرجلسةدرس تقریباً
پرسشکالسیانجاممیدهم.پسازآنکهپرسش
وپاسخهاانجامگرفتندومواردضعفبچههامشخص
شدند،درسجدیدراآغازمیکنم.پسازآن،اگر
زمانیباقیماند،بچههابهصورتگروهیباهمکار
میکنند.بیشترزمانمابهپرسشوپاسخمیگذرد
کهالبتهخودمهمبراینقسمتتأکیددارمووقت
بیشتریبهآناختصاصمیدهمتاازبچههارفع
اشكالشود.البتههنگامیکهمنازبچههادرس
میپرسم،بقیةگروههامشغولبحثورفعاشكالاز
یكدیگرند،یعنیهمزمانگروههانیزفعالهستند.
مندرکالسحداکثر20دقیقهصحبتمیکنم.
بقیةساعتکالس،بچههاازهمسؤالمیپرسندو

رفعاشكالمیکنند.
نقاط قوت »روش معلم یار« چيست؟

اینروشهمبرایمعلموهمبرایمعلمیار
مِن کار است. دانشآموزضعیفخوب و
معلمخیلیسبکترمیشود.دانشآموزضعیفاز
معلمیارکههمکالسیاشاستخجالتنمیکشدو
بهراحتیمیتواندمشكلشرارفعکندوسرگروهها

همباتكرارمطالببهتریادمیگیرند.خودشانهم
اقرارمیکنندکهگاهیآنقدرمباحثراتكرارومرور
میکنندکهبهحافظةدرازمدتشانمنتقلمیشود.

بوده  این روش چگونه  از   استقبال بچه ها 
است؟

خیلیخوب.حتیگاهیبرخیازدانشآموزانراکه
درسنمیخوانندومعموالًسرگروههاراخیلیاذیت
میکنند،ازگروهکنارمیگذاریم.ولیخودشانبعداز
مدتیمیخواهندبهگروهبرگردند.یعنیدوستدارند
درگروهباشند.البتهوقتیازگروهخارجمیشوند،باز

همدرکالسحضوردارند،ولیپرسشو
پاسخراخودمباآنهاانجاممیدهم.

پيشرفت  از  اوليا  و  شما  ارزیابی 
تحصيلی دانش آموزان با استفاده 

از این روش چيست؟
خیلیخوب.باتوجهبهورودیهایمدرسه
وکالس،راضیهستم.فكرمیکنمحداقل
یکسومازمحتوایکتاببرایمدتها
درذهنضعیفترینافرادکالسمیماند،
چراکهمطالبمدامتكرارمیشوند.اولیا

همازاینشرایطراضیهستند.
مشكالت این روش چيست؟

منضعفیندیدموفكرمیکنم
بچههاهمراضیترند.

به نظر شما با این روش می توان 
ریاضی،  مثل  دیگری  درس های 

فيزیك و ... را تدریس كرد؟
درمورددرسهاییمانندادبیاتنمیدانم،امادربارة
علومپایهمیتواندمفیدباشد.شیمیسومکامالً
حالتمسئلهمحوردارد.یعنیمثلریاضیوفیزیک
است.منمسئلههارادراختیارشانقرارمیدهم
وقتها بعضی کنند. حل را آنها باید گروهها و
هممسئلهکاماًلناآشناست.بازخورداینروشدر
امتحاننهاییکهسراسریاستبیشترمشخص
میشود،امادرپایههایاولودومکهامتحانداخلی
استکمترنموددارد.البتههمكارانریاضیوزبانما

همتاحدودیازاینروشاستفادهمیکنند.
این كارت های آموزشی كه روی ميزتان 

هست، به چه درد می خورند؟

بچهها خود را کارتها این
بهصورتفلشکارتتهیهکردهاند،به
شكلیکهنكتههاوسؤاالتمهمرا
یکرویکارتوجوابشرارویدیگر
کارتمینویسندکهمعموالًمطالب

حفظکردنیاست.اینکارسرعتخواندنشانراباال
میبردوآنهارازودتربهنتیجهمیرساند.

شما چه كارت هایی را توليد كرده اید؟
که را سؤالهایی کارتها روی من
میخواهمبپرسمنوشتهاموهنگامپرسشوپاسخ
دراختیارشانقرارمیدهم.یعنیدیگروقتصرف
خواندنیانوشتنسؤالهانمیکنم.کارتهارادر
اختیارشانقرارمیدهمتاسؤالهارابهدفترشان
منتقلکنندوجوابدهند.درهمانحینپاسخها
رامیبینمواشكاالتشانراگوشزدمیکنمتابدانند
درکدامقسمتضعفدارند.دراین
روش،دانشآموزباآگاهیازضعفش

دربرطرفکردنآنمیکوشد.
نمرة مستمر و آخر ترم بچه ها 

را چگونه می دهيد؟
نمرةمستمرباعملكردشاندرکالس
مشخصمیشود.هرنمرهایکهدر
لحاظ مستمر در میگیرند، کالس

میشود.
 نمرة گروه ها را هم در نمرات 

فردی لحاظ می كنيد؟
چونتفاوتمیانافرادگروهازلحاظ
سطحتحصیلیزیاداست،نمیتوان
ممكن داد؛ نمره گروهی بهصورت
استحقدانشآموزقویضایعشود.
بههمیندلیلدیگرنمرةگروهیرا

لحاظنمیکنم.

چه  می دهند،  معلم یارها  كه  نمره هایی  با   
می كنيد؟

آننمرههاراتأثیرمیدهم،امانهبهصورتصددرصد.
درخیلیازمواردبچههاباخودوسایلیمیآورند
انجام آزمایشی کالس در گروهی بهصورت و
میدهند.نمراتکارگروهیرادراینقسمتبیشتر

اعمالمیکنیم.
سخن آخر؛ از اعتمادتان به                            

بچه ها راضی هستيد؟
منبهتجربهدریافتهام،اگربه
نتیجه کنیم، اعتماد بچهها

رضایتبخشخواهدبود

روش 
معلم یاری 

برای تدریس 
بسیاری از 

درس ها مانند 
شیمی، فیزیک، 
ریاضی، زبان 
و علوم مفید 

است
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چشم انداز

سیدامیر سادات موسوی 

دورخیزی از گذشته برای آموزش امروز

زمیـن
از کی چرخید؟ 

مقدمه 
مدتیپیشیكیازهمکالسهایسابقمکهاکنوندردانشگاهبوستونآمریكا
کارشناسیارشدفیزیکمیخواند،ماجرایجالبیرابرایمتعریفکرد.استاد
درسالكترومغناطیسآنها،دریكیازجلسات،بنابهمناسبتی،دهدقیقهدربارة
پیشرفتهایعلمدرمیاندانشمندانمسلمانصحبتکردهوازابنهیثمو
فعالیتهایاودرزمینةنورشناسینامبردهاست.درنهایتقرارشدهاستکه
همکالسیقدیمیمن،تصویرهاییازنسخههایخطیمربوطبهابنهیثمتهیه
کندوبراییكیازجلساتبهکالسببرد.تاجاییکهازدستمبرمیآمد،سعی
کردمتصاویرمناسبیراازنسخههایخطیبرایاوتهیهوایمیلکنم.اماازآن

روزتاکنون،روشجالبتدریسایناستاد،ذهنمرامشغولکردهاست.
تاریخ جسارت های علمی 

یكیازفایدههایبهرهگیریازتاریخعلمدرآموزشایناستکهدانشآموزانرا
بهطورمستقیمباتاریخجسارتهایعلمیبشرروبهرومیکند.بشریکشبهبه
هیچکدامازمباحثعلمیامروزینرسیدهاستکهماانتظارداشتهباشیمدریک
کالسدرسهمةآنهارابهیکنفربیاموزیمواوبدونهیچعیبونقصیمطلب
رامتوجهشود.مثالًدانشآموزنوجوانیراتصورکنیدکهبرایاولینباردرمییابد
جهانبرخالفتصوراو،ازاجرامکوچکوغیرقابلمشاهدهایبهناماتمتشكیل
شدهاست.ازایندانشآموزچهانتظاریداریم؟آیامیخواهیماوبهصورتدقیق
مفهوماینموضوعرادرککند؟چیزیکهانسانهادرطولدوهزارسالبا

آزمونوخطافهمیدهاند،قطعاًظرفمدتنیمساعتقابلتفهیمنیست.

یک راه حل 
کافیاستدانشآموزانراباتالشهایی
کهدرطولتاریخعلمبرایرسیدنبه
یکمبحثعلمیاتفاقافتادهاست،
در اولینبار وقتی مثالً کنیم. آشنا
مقابلمفهومسینوسقرارمیگیرند،
بهآنهابگوییمکهدرتمامدورةیونانی

اهدافاصلیآموزش

ایجادروحیةپژوهشگرییاددادنمطالبجدید

ظاهراًمادراینزمینهچیزی
کموکسرنداریم.تاحدیکه
شخصاًحجممطالبآموزشی
دورةمتوسطهوسالهایاول
دانشگاهرابابرخیازمطالب
آموزشیموجوددرکشورهای
دیگرمقایسهکردهام،تفاوت
زیادیاحساسنکردهام.چه
بسادربرخیازموارد،مطالب
آموزشیماحتیحجیمتراز
برخیکشورهایاروپاییهم
باشد.بااینحسابچراما

آنطورکهبایدوشایددرعمل
نتیجهنمیگیریم؟

اشکالکارمااینجاست.
دانشآموزانماخیلیخوب
میتواننددرحیطةمطالبیکه
آموختهاندبهمسائلپاسخدهند،
اماوقتیبامسئلهایکاماًلتازه
روبهرومیشوند،فوراًدستو
پایشانراگممیکنند.حتماًشما
همتاکنوناینتعابیررازیاد
شنیدهاید:»هنوزاینمبحثرا
نخواندهایم«،»اینسؤالراباید
باکدامفرمولحلکرد؟«و...
اینسخناننشانمیدهندکه
دانشآموزانماجسارتعلمی

ندارند.

مسیربیناییازچشمتاقشرمغز
اینمسیرراابنهیثمترسیمکرد.

اوازوارونگیتشکیلتصویردرشبکیهآگاهیداشت.
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چنینچیزیوجودنداشتهاستوصرفاًازمفهوموتر)کهدرکآنسادهتراست(،
استفادهمیشدهاستوسینوس)بانامجیب(قرنهابعد،دردورةاسالمی،وارد
مثلثاتمیشود.اتفاقاًدربرخیازمتوناولیه،وتربراساسمفهومیقدیمیتر

تعریفمیشدهاست.

یک مثال: چرخش زمین 
سهچهارسالپیش،وقتیازمنخواستندبرای»مسابقةدانشآموزیشریف«
سؤالطرحکنم،عیناًبخشیازاستداللهایشرفالدینمسعودی،درخصوص
عللسكونزمینراانتخابکردم؛استداللهاییازایندستکهاگرزمین
میچرخید،بایدوقتیجسمیرابهسمتشرقیاغربپرتابمیکردیم،بُردآن
جسم،بستهبهاینكهدرراستایچرخشزمیناستیاعكسآن،متفاوتمیبود.
سؤالمندرانتهااینبود:»حاالشماباتوجهبهدانشامروزیتانتوضیحدهید

کهچرااستداللشرفالدینغلطاستوزمینمیچرخد؟«
بهاندازةچهارتازونكنپُر،جواببهدستمنرسید؛جوابهاییکهدانشآموزان
دورةمتوسطةسراسرایرانبرایاینسؤالنوشتهبودند.نكتةجالباینبودکه
اغلبآنهاغلطبودند.درواقعدانشآموزانمادقیقاًهماننگاهیرابهاینپدیده
داشتندکهپیشازشكلگیریمفهوم»لختی«وقانوناولنیوتنوجودداشت.
البتهدانشآموزانمامیدانستندکهزمینمیچرخد،چراکهقبالًکسیاینرابه

آنهاگفتهبود،امادرعملوقتیمیخواستنددلیلبیاورند،ناتوانبودند.
منظورمازاینمثالسادهایناستکهدانشآموزاندرهنگامدرکهرپدیده،
ذهنشاندقیقاًهمانمسیریراطیمیکندکهدانشمنداندرطولتاریخ
طیکردهاند.بنابراین،اگرمیخواهیمآموزشمابهفهمیعمیقمنجرشود،چه
چیزیبهترازگنجینةغنیتاریخعلم؟!اگردانشآموزانمامفهوملختیرابه
سادگیادراکنمیکنند،شایدبهترباشدبهآنهارکوراستتوضیحدهیمکه
سهچهارقرنپیش،دقیقاًچهآزمایشهاوتالشهاییباعثفهماینموضوعشد؟

فایدة آشنایی با ریشه های بومی علم 
بدونتعارفبایدبپذیریمکهامروزخطمقدمعلموفناوریدرجهانغرب
است.دانشآموزنوجوانماوقتیاخبارعلمیراپیگیریمیکندیاوقتیبهدنبال
جدیدترینفناوریهایامروزیمیرود،مدامنامآمریكاواروپارامیشنود.در
اغلبصفحههایکتابهایدرسیاونامدانشمندانغربیدیدهمیشود:نیوتن،
انیشتین،بور،داروین،پاستورو...اولیننتیجةطبیعیاینموضوعدرذهن
دانشآموزانچیست؟»منبرخاستهازآبوخاکیهستمکهسهمیدرعلم
امروزندارد«.قاعدتاًضمیرناخودآگاهادامهمیدهد:»پسنقشیهمدرآیندة

علمنخواهمداشت«!
نیازنیستاینجمالتبهزبانآوردهشوند.اینیکادراکناخودآگاهذهنیاست.
دقیقاًبههمانترتیبکهوقتیمدرسهایدرکنكوریاالمپیادنتیجةخوبیکسب
میکند،احساسخودباوریبهدانشآموزانسالهایبعدهممنتقلمیشود.
بیهودهنیستکهمدیرانمدارساصراردارندتابلویبزرگافتخاراتسالهای
گذشتهراتامدتهادرحیاطمدرسهنگهدارند.اینافتخاراتپیامیبزرگرابه
دانشآموزانمنتقلمیکند:»بچههایسالقبلتوانستند،پستوهممیتوانی!«
را دانشآموزان باید ما چرا اینكه برای است سادهای توضیح حرفها این 
نسبتبهگذشتةعلمیخودآگاهکنیم.کاخبلندعلمیكشبهبنانشدهاست
وتمامتمدنهایقدیمیوکهنوتمامانسانهاازهمةنژادها،درشكلگیری
آننقشداشتهاند.اگراینموضوعبهروشنیتفهیمشود،روحیةخودباوریو

اعتمادبهنفسدرمیاندانشآموزانمانیزبیشتردیدهخواهدشد.
آنهااطالعندارندکهابنهیثم،دانشمندمسلمانقرنچهارمه.ق،درجهانبه
عنوانپدرعلماپتیکشناختهشدهاست.بنابراین،بایستهبهنظرمیرسدکهاز

تاریخعلم)بانگاهیویژهبهدورةاسالمی(درآموزشاستفادهشود.

علم در دورة اسالمی  
سطحاطالعاتعمومیمادرخصوصگذشتةعلمدرجوامعاسالمیبسیارپایین
است.غمانگیزترایناستکهگاهیبااغراقهاوتوصیفاتشتابزدهبهاینمسئله
دامنزدهمیشود.بااینحال،باکنارگذاشتنتعصباتوتصوراتنادرست،
بایدخودمانراباواقعیتهایعلمیدردورةاسالمیروبهروکنیم.عبدالسالم،
فیزیکدانومسلمانیکهدرسال1979موفقبهدریافتجایزةنوبلشد،در
اینخصوصمیگوید:»تاآناندازهکهبهعلوممربوطمیشود،امتمسلماناز
گذشتهایپرشكوهبرخورداربودهاستودستکماز750تا1100میالدی،برای
مدتسیصدوپنجاهسال،ازتفوقمطلقجهانیدرعلومبهرهمندبودهاست«.

بهاینترتیب،ضروریاستکهدراولینمرحله،معلمان)کهخطمقدمآموزش
وروشنگریهستند(،دراینراهقدمبردارندوسعیکنندباآگاهیصحیحاز

پیشینةعلمدرمللمسلمان،بهمطالبآموزشیخودغنایبیشتریببخشند
 

ازشمارةبعدبامصداقهايبیشترواردبهاینموضوعخواهیمپرداختونمونههاییعینی
ازرهیافتهایتاریخعلمیرابرایآموزشمعرفیمیکنیم.
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در زنگ تفریح بی کار نمانیم
تمرین خوش نویسی با خودکار

اکبر فتحی

آقا معلم

قّصه گویی 
یک شیوة تدریس است
یادداشت های یک معلم تازه کار

نویسنده: فرانک مک کورت
مترجم: محمدعلی قربانی
تصویرگر: میثم موسوی

کاشروزهاینخستتدریسمدردبیرستانمککی
رامیدیدید!آنروزهادراواخردهةبیستسالگی
سیاه، و ژولیده موهای با استخوانی و بودم؛الغر
دندانهایخرابوچشمانیسرخومتورمازعفونت
کهنگاهیشرمندهدارد؛مثلعكسهایمهاجران
جزیرةالیس1یاجیببرهاییکهگیرافتادهاند.شاید

بپرسیدچرانگاهشرمنده؟
متولد نیویورک در من گفت. خواهم را دلیلش
ایرلندکوچکرده به درچهارسالگی و شدهبودم
یک حال عین در و عصبی آدمی پدرم بودیم.
وطنپرستجانبرکفبودکههرلحظهآمادهبود

جانشرابرایایرلندفداکند.
تازهدهسالمتمامشدهبودکهپدرمماراترککرد.
آنسالهایکخواهرنوزادودوبرادردوقلویمرا
همازدستدادهبودم.گرچهبعدهاخدادوبرادر
دیگربهمادادهبود.مادرمبرایسیرکردنماغذا
گداییمیکرد.برایلباسوذغالهمهمینطور.
ذغالرابرایجوشاندنآبودرستکردنچای
میگرفت.همسایههابهاومیگفتندکهبچههارابه
یتیمخانهبسپارد.منظورشانمنوبرادرانمبود.اما
اومخالفتمیکردواینراننگمیدانست.بههر
جانکندنیبودادامهدادومارابزرگکرد.منو
برادرهادرچهاردهسالگیمدرسهرارهاکردیمودر

رؤیایبازگشتبهآمریكارفتیمدنبالکار.
وبهترتیب،باکشتیعازماینکشورشدیم.مادرمان
همبابرادرآخربهآمریكاآمد.فكرمیکردمثلپایان
قصهها،ازآنپسخوشوخرمدرکنارهمزندگی

خواهیمکرد.

بیشترکسانیکهبهآمریكامیآیند،همینتصوررا
دارند.امامادربیچارةماحتینتوانستیکلحظه

طعمخوشبختیرابچشد.
درنیویورککارگریمیکردمونوکری.بعدوارد
ارتشوبهآلماناعزامشدم.دوسالبعدبرگشتم
تا رفتم بیل جیآی معلم تربیت دانشكدة به و
معلمشوم.درکالسهایادبیاتونگارششرکت
میکردم.استادکالسفنونوروشتدریسخودش
نمیتوانستکالسراادارهکند،تازهمیخواستبه

ماکالسدارییادبدهد.
آنجا از ایرلند. به برگردیم مککورت آقای خب

بگویید.چطوربزرگشدید؟
بااینكهبیستوهفتسالدارم،امامعلمیتازهکارم
ودارمباکنكاشدرزندگیوگفتنقصةگذشتهام
سعیمیکنماینشاگردانجوانآمریكاییراساکت
کنموراضینگهدارم.اصالًفكرنمیکردمروزی
گذشتهامبهدردبخورد.داستانبدبختیهایمنبه
چهدردکسیمیخورد؟چراآنهادوستداشتند

اینقصهرابشنوند؟
بعدیادمآمدپدرمهمینکاررامیکرد.اومارادور
ما برایمانقصهمیگفتو و آتشجمعمیکرد
ساکتگوشمیدادیم.اومیگفتآدمهاییهستند
بهنامنقالکهصدهاقصهمیدانندوبههمهجاسفر
میکنندوداستانهاییراکهمیدانندنقلمیکنند.
بااینکارهمگرممیشوندوهمغذامیخورندو
همپولیدرمیآورند.مردمساعتهاپایداستانهاو
آوازهایتمامنشدنیآنهامینشستندودستآخر
پتوییمیگرفتندودرگوشهایمیخوابیدند.گاهی

کارشانبیخپیدامیکردو
ترشیدة ازدختران یكی با

خانوادهوصلتمیکردند.
خجالت خودم از گاهی
میکشمکهبهجایتدریس،
برایبچههاقصهمیگویم.با
بعد میروم. کلنجار خودم
یادممیافتدکهقصهگفتن
تدریس خودشیکشیوة
چهکار باید تازه است.
هنوز که من میکردم؟
مهارتیدرتدریسنداشتم.
اینیککالهبرداری نكند
باشد!نكندداشتمبچههارا
فریبمیدادم!امابچههاکه
خیلیراضیبودندوباعالقه
گوشمیکردند.خوبچه

کنند؟آنطفلمعصومهاکهعقلشاننمیرسید!
منمعلمیهستمدریکدبیرستانآمریكاییودارم
تمامروزهایکالسراصرفگفتنقصةزندگیام
درایرلندمیکنم.البتهسعیمیکنمگاهیمطالب
خشککتابدرسیرابااینقصههانرمکنموبه

خوردبچههایکالسبدهم.
مراگربه انگار ایرلندگفت در ما معلم روز یک
بچهها است. آورده کالس به و گرفته دهن به
که طوری داد، سر خنده هم معلم خندیدند.
معلوم کاماًل رنگش زرد و خرگوشی دندانهای
ازگلویشصدایخسخسخلطیکه و شدند
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درحلقشگیرکردهبودشنیدهشد.
بچههاازصدایخندةمعلمدوبارهزدندزیرخنده
ومنهمازآنهامتنفرشدم.منازآقامعلمهم
متنفرشدم.دیگربچههامرارهانمیکردندوهر
روزدرحیاطبهمنتوهینیمیکردندورویماسم
میگذاشتند.راستشرابخواهید،اگرمعلمچنین
چیزیدرموردشاگرددیگریگفتهبود،منهم
ازچوب و بودم ترسو میخندیدم،چونمنهم

میترسیدم.
درکالسپسربچهایبودبهنامبیلیکمبلکهبا
بقیهنمیخندید.صافخیرهمیشدتویچشممعلم.
معلمهمبهاوزلمیزد.میگفتیماالناورامیکشد
بیرونوحسابشرامیرسد.اماآقامعلمهیچگاه

چنینکارینكرد.بهنظرمآقاازاعتمادبهنفساو
خوششآمدهبود.منهماوراتحسینمیکردم.
دوستداشتمشهامتاوراداشتهباشم.اماهیچوقت

نشد.
مرا آمریكایی لهجة ادای بچهها ایرلند توی
درمیآوردند.آدمکهنمیتواندجاییبرودولهجة
حرفزدنشراباخودشنبرد.اگرسوژهشویو
است. تمام بگیرد،کارت رادست لهجهات کسی
عواقب عكسالعمل هر کنی! کار چه میمانی
بدیدارد.کمکمآنقدرسربهسرتمیگذارندتا
صدایتدربیاید.تومیمانیوچهلبچهازکوچه
پسکوچههایلیمریککهاگرفرارکنیتاآخر
عمرمیشویبچهننهواگربمانیوبجنگیمیشوی
کانگستروسرخپوست.وسطدعواکسیمیکوبد
پیراهنی تنها روی میریزد خون و دماغت توی
کهداریوبعدبامادرتمسئلهدارمیشوی.هرچه
برایشتوضیحبدهیکهبهخاطرلهجةآمریكاییات
باآنهادرگیرشدهایوتازهداشتناینلهجههم
تقصیرمادرتاستنهتو،هیچفایدهایندارد.شب
حتماًکنارآتشیکتوسریمیخوری.بعدمادرت
آبرامیجوشاندوباناراحتیپیراهنترامیشوید
بلكهتاصبحکنارآتشخشکشودوبتوانیبپوشی

وبهمدرسهبروی.
درتماممدتچیزیراجعبهلهجةآمریكاییکه
هرروزاینهمهدردسربرایتودرستکردهاست
نمیگویی.امااشكالندارد!ظرفچندماهاینلهجه
جایخودشرابهلهجةلیمریكیمیدهدوهمهبه

جزپدرمازاینتغییرخوشحالمیشوند.
منبهخاطرپدرمهمکتکخوردهام.حتماًمیگویید
اگردرچهارسالگیلهجةلیمریكیرایادمیگرفتم،
نمیکرد. فرقی اما نمیافتادم. دردسر توی دیگر
چونبچههابهغیرازمنلهجةشمالیپدرمراهم
مسخرهمیکردند.دوبارهمجبورمیشدمدعواکنم.
بازمشتبودوخونرویپیراهن.مادرممیگفتاگر
یکباردیگراینپیراهنرابشوید،پارچهاشتكهتكه

میشود.
دردسراصلیوقتیبودکهپیراهنتاصبحخشک
نمیشدومنبهاجبارخیسآنرامیپوشیدموبه
مدرسهمیرفتم.بعدازظهردماغممیگرفتوبدنم
بهشدتمیلرزید.ودوبارهباپیراهنخیسبهخانه

برمیگشتم؛البتهاینبارخیسازعرق.

مادرمگریهمیکردوخودشرالعنتکهچرامرا
باپیراهنخیسروانةمدرسهکردهاست!پیراهنی
کهبهخاطردعواهایهرروزهرنگشمدامقرمزتر
و میخواباند رختخواب در مرا هم بعد میشد.
عالوهبرپتویخودش،هرلباسکهنهایکهدرخانه
بودرویمنمیکشیدتانلرزموخوابمببرد.گاهی
میانخوابوبیداریگالیههایشراازپدرمدرطبقة
پایینمیشنیدمکهبهروزهجرتمانازبروکلین

لعنتمیفرستاد.
دوروزاستراحتکردموبعدباپیراهنیکهحاال
صورتیرنگشدهبودبهمدرسهرفتم.بچههاگفتند
صورتیرنگدخترهاستومگرمندخترشدهام؟

یادممیآیدبیلیکمبلبلندشدوجلویگندهترین
یانكی این سر از »دست گفت: و ایستاد آنها

بردارید«.
اوجوابداد:»چهکسیمیخواهدمارامجبورکند

کهولشکنیم؟«
بیلیگفت:»من«.

وبعدپسرگندهرارهاکردورفتتهحیاطتابازی
کند.بیلیدردمرامیفهمید.پدرخودشهماهل
دوبلینبودوگاهیبچههاسربهسراومیگذاشتند.

منقصههایزیادیازبیلینقلمیکردم.همیشه
از یكی بار یک میکردم. تحسین را شهامتش
شاگردانمدستشرابلندکردوگفت:»آقاخوب
استکهبیلیراتحسینمیکنید،ولیشماباید
خودتانراهمتحسینکنید.شمایکتنهجلوی
بچههاایستادیدوازلهجةآمریكاییتاندفاعکردید«!
ایرلند در چون کردم، را کار این من نه. گفتم

سربهسرممیگذاشتندولجمرادرمیآوردند.
اماشاگردپانزدهسالهاماصرارداشتکهبهخودم
امتیازبدهم،البتهنهزیادکهریاشود.قبولکردم.
بهخاطرایستادگیومقاومتبهخودمامتیازدادم.
امابازگفتمفرقمنبابیلیاینبودکهمنازخودم
ازدیگران.ومنهمیشهآرزو او دفاعکردم،ولی

داشتممثلاوقهرمانشوم.
شاگردانمبازهمازگذشتةمنوخانوادهاممیپرسند.
چیزهای دارم که رسیدهام نتیجه این به کمکم
تازهایدرموردگذشتهامکشفمیکنم.اینقصه
راهمانطورکهمادرمبراییكیازهمسایههاتعریف

میکرد،نقلمیکنم:
»داشتمکالسكةماالکیراهلمیدادم.هنوزدو



سالشنشدهبود.فرانکهمکنارمداشتمیآمد.
اُکانلدرستجلویفروشگاه،اتومبیل درخیابان
درازسیاهرنگیایستادویکزنکهسرتاپایش
پوستبودوجواهر،ازآنپیادهشد.بهطرفماآمد
ونگاهیبهکالسكهکرد.بعدبهبچهاشارهکردوگفت
ماالکیرامیخرد.فكرشرابكنید،زنیباموهای
طالییودندانهایسفیدمثلمرواریدولپهای
گلگونمیخواستبچهامرابخرد.بهکالسكهنگاه
کردم.ماالکیمثلفرشتههاخوابیدهبودوجداییاز
اوسختبود.تازهاگربدونبچهبهخانهمیرفتمو
پدرشمیپرسید،جوابینداشتم.پسگفتمنه.بچه
رانمیفروشم.زنخیلیناراحتشد.منهمبرایاو

ناراحتشدم«.
وقتیبزرگشدم،یکروزکهشنیدممادرمبرای
صدمینباردارداینماجرارانقلمیکند،گفتم:
کاشهمانروزماالکیرامیفروختی.اینطوری
گفت مادر بخوریم. بیشتری غذای میتوانستیم
راستشرابخواهی،منبهجایماالکیتورابهآن
زنپیشنهاددادم،ولیآنزنزیربارنرفتوتورا

نخواست.
دخترهایکالسباشنیدناینحرفگفتند:وای،
چطورممكناستآقایمککورت!مادرتاننباید
مادرحاضر و پدر رامیکرد.چطوریک کار این
میشوندبچهشانرابفروشند.تازهآقامعلم،شماکه

آنقدرهازشتنیستید!
معلم آقا خودت، جون گفت:»آره پسرها از یكی

کالرگگیبل1است!«
تقصیرخودمبود.وقتیششسالمبود،معلممدرسة
لیمریکبهمنگفتپسربدیهستم.گفتهمة
پسرهایکالسخیلیبدند.رویکلمةخیلیتأکید

کرد. مصرف دقیق را واژه این باید گفت، و کرد
استفاده انشا یا درجوابها را واژه این اگر گفت
کنیم،سرمانرامیشكندوفقطجایکلمةخیلی
درجملهایمثلجملةخودشدرستاست.مابد
بودیمواوهرگزچنینمجموعهاییکجاندیدهبود
ونمیدانستدرسبهچهدردمابچههایولگرد

میخورد.
عاشقانة فیلمهای زبالههای از بود پر ما مغزهای
آمریكایی.مابایدسرمانراخممیکردیمرویسینه
ومیگفتیمتقصیرمناست.تقصیرمناست.خیلی

تقصیرمناست.
اینترکیبآخریواقعاًتقصیرمنبود.فكرکردم
تخته پای معلم بس از میشود. بهتر اینطوری
گناهكارم، من یعنی است، من تقصیر نوشتهبود
گناه زاییدةیک ما اومیگفت بود. باورمانشده
بزرگیموبایدباآبمقدسغسلتعمیددادهشویم.
گرچهاعتقادداشتکهآبرودخانةمقدسهمبا
شستنمابههدرمیرودواگرکسییکباربه
چشمانمانگاهکندخودشمتوجهایننكتهمیشود.
آقامعلمخودشرامأموریمیدانستکهوظیفهدارد
مارابرایاولیناعترافواولینعشایربانیآماده

کندتاشایدروحبیارزشمانرانجاتدهد.
اوبهمایاددادضمیرآگاهخودرابیابیم.مابایدبه
درونماننگاهودرخودجستوجومیکردیم.مامیوة
یکگناهبزرگبودیمواینلكهمثللجنیروحپاک
ماراآلودهمیکرد.غسلتعمیدمیتوانستدوباره

روحماراپاککند.
بزرگترکهشدیم،گناهانمانهمزیادترشد.روحمان
کارشازچرکوزخمدچارپارگیشدهبود.باید
مراقبةبیشتروبانورالهیآنهاراپاکمیکردیم.

مراقبههابایدباگفتنمنگناهكارمانجاممیشد.
اینجملهروحمانراگندزداییمیکرد؛حتیبهتر

ازنمک.
ماهرروزتمرینمیکردیمودرمقابلاووکالس
چیزی معلم آقا میکردیم. اعتراف گناهانمان به
تكان را سرش مینشست، میز پشت نمیگفت.
میدادوباچوبیکهبرایادبکردنمابود،بازی
میکرد.مابههفتگناهکبیرهاعترافمیکردیم:
و حسادت کاهلی، طمع، خشم، شهوت، غرور،

شكمپرستی.
مثالًآقامعلمبهیكیازشاگرداناشارهمیکردو
میگفت:»مدیگان،برایکالساعترافکنچگونه

گناهکبیرةحسدرامرتكبشدی؟
بود، ما عالقة مورد بیشتر که کبیرهای گناه

شاگردان از یكی به او روز یک بود. شكمپرستی
بهنامپدیکلوهسیاشارهکردوگفتتواعتراف
کنچطورمرتكبگناهشكمپرستیشدی؟اوهم
غذاهایرویاهایشراشرحدادوگفتکلةگرازبا
سیبزمینی،کلم،خردلویکلیواننوشیدنیکه
چربیغذاهارابشوید،خوردهاست.بعددسربستنی،
بیسكوییت،چای،شیروشكرزیادوبعداستراحت
از وتكراردوبارةهمانغذاها.گفتمادرشاصالً
اشتهایاوناراحتنشدهاست،چونغذابرایهمه

بودهوبازهممیآوردند.
وقتیمعلمحرفهایپدیراشنید،بهاوگفت:»تو

شاعرخوشذائقهایهستی!«
کسیمعنیذائقهرانمیدانست.سهنفرازمارفتیم
سراغکتابدارمدرسهآقایاندروکارنگیتااجازهبدهد
ازلغتنامهمعنیاینکلمهراببینیم.اوپرسیدمعنی
اینلغترابرایچهمیخواهیم.داستانرابرایش
گفتیم.خودشلغتنامهرانگاهکردوباتعجبگفت

معلمتانعقلشراازدستدادهاست.
پدیعالقهمندبودودوستداشتهرطورشده
استمعنیاینلغترابداند.کتابدارهمبهاوگفت
ذائقهمرکزحسچشاییاست.پدیچنانخوشحال
شدکهبادهانشسروصدایعجیبیدرآورد.حتی
صدا هنوز خیابان، توی خانه، به برگشت راه در
درمیآوردکهبیلکمبلبهاوگفت:»تمامشکن.

صدایدهانتمراگرسنهمیکند«.
اگرمیتوانستمبهجوانیامسفرکنم،بهاولینسال
با معلمی،خودمرابهخوردنیکپرساستیک
سیبزمینیبرشتهویکنوشیدنیدعوتمیکردم
وروراستباخودمحرفمیزدم.میگفتمبهخاطر
خداصافبایست.شانههایتراباالبگیر.زیرلبورور
نكن.درستصحبتکن.خودتراتحقیرنكن،چه
کیفیدارددراینوضعیتدستوردادن.توداری
معلممیشویومعلمیکارراحتینیست.مناین
رامیدانم،چونخودماینکارراتجربهکردهام.برو
وپلیسشو.درآنصورتچماقی،اسلحهایچیزی
برایدفاعکردنداری.معلمهیچسالحینداردبه
جزحرفزدن.اگرعاشقاینشغلنباشی،زندگیات

جهنممیشود
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سرمشق 

پینوشت
Clark Gable.1هنرپیشةمردفیلممشهوربربادرفته.

آقا معلم
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زشت و زیبا در مثل هاي 

قرآن کریم 
دکتر حمید محمدقاسمی
تصویرگر: مجید کاظمی

قلب به قرآن آیات شریانهای همة کلی، بهطور
و قصه مثال، نكته، هیچ و میانجامد »هدایت«
ماجراییدرقرآننیستکهبیهدفطرحشدهباشد.
ازاینرودرتمثیالتقرآنی،شنوندهتنهاخودرابا
یکجلوةادبیوهنریبدیعروبهرونمیبیندکهتنها
احساساتاورابرانگیزد،بلكهدرکناراینجنبهها،
اهدافتربیتیگوناگونیتعقیبمیشوندکهتااعماق
روحویرسوخمییابندواورادرصحنةعملیاری

میبخشند.
دریافتکهمحور اجمالیمیتوان بررسی بایک
تبیین را قرآنکریم تمثیالتوتشبیهات اصلی
فضایلورذایلاخالقیتشكیلمیدهدوهریک
ازمثالهایقرآن،دراصلبرایبهتصویرکشیدن
دادن جلوه زیبا بهمنظور اخالقی فضائل از یكی
آنیاترسیمیكیازرذائلاخالقیبهمنظورزشت
جلوهدادنآنودرنهایتپاککردنجامعهازلوث

زشتیهاوپلیدیهاست.

نمونه هایی از فضایل اخالقی 
در تمثیالت قرآنی

انفاق در راه خدا
مثال اول

کسانیکهاموالخودرادرراهخداانفاقمیکنند،
همانندبذریهستندکههفتخوشهبرویاندکهدر
هرخوشهیكصددانهباشدوخداوندآنرابرایهر
کسبخواهد)وشایستگیداشتهباشد(دویاچند

برابرمیکندوخدا)ازنظرقدرتورحمت(وسیعو
)بههمهچیز(داناست)بقره/261(.

نكتةقابلتوجهدراینآیهآناستکهکسانیکهدر

راهخداانفاقمیکنندبهدانةپربرکتیتشبیه
افشاندهشود. زمینمستعدی در که شدهاند

درحالیکهخودایناشخاصنبایدبهدانهتشبیه
شوند،بلكهیابایدانفاقآنهابهدانهتشبیهشودویا

خودشانبهکشاورزیکهدانهمیافشاند.
تشبیهافرادانفاقکنندهبهدانههایپربرکتجالبو
عمیقاست.قرآنمیخواهدبگویدعملهرانسانی
پرتویازوجوداوستوهرقدرعملتوسعهپیدا
کند،درواقعوجوداوتوسعهیافتهاست؛مگرنهاین
کهاعمالانسانتغییرشكلیازقواوموادجسمی
از را انسان بهعبارتروشنتر،قرآنعمل اوست؟
وجوداوجدانمیداندوهردوراشكلهاییمتفاوت
ازیکحقیقتمعرفیمیکند.یعنیاینگونهافراد
نیكوکار،همچونبذرهایپرثمریهستندکهبههر
طرفریشهوشاخهمیگسترانندوهمهجارازیر

بالوپرخودمیگیرند)تفسیرنمونه،ج234:2(.
ممكناستبرخیگمانکنندتنهافلسفةانفاقپر
شدنخألهایاجتماعیاست.لذامیگوینداگراین
مسئلهراحكومتودولتبهعهدهبگیردوباسازمانی
کهتشكیلمیدهد،مشكالتفقرومسكنتراحل
کند،دیگرنیازینیستکهانفاقبهصورتفردی
با انفاق یعنی نیست، چنین ولی گیرد. صورت

»ساختهشدن«رابطهدارد.
اینكهانسانچیزیراکهداردازخودجداکندو
مظهررحمانیتپروردگارشود،درساختناونقش
زیرا است، انسانسازی انفاق فلسفة دارد. بزرگی
ایثارها، و بخششها گذشتها، سایة در انسانها

روحشانروحانسانیمیشود.
قرآنمجیدخطاببهرسولاهلل)ص(میفرماید:

ازاموالآنهاصدقهایبگیرتابهوسیلةآنآنهارا
پاکسازیوپرورشدهی!)توبه/103(

دراینآیهبههمانفلسفةسازندگیصدقهاشاره
میکند،نهبهفلسفةاجتماعیاش،یعنیسیرکردن
شكممستمندان.پیامبرگرامیاسالم)ص(دربارة
رشدوافزایشمالانفاقشده،سخنیزیباوپربار
بیانفرمودهاست:هرکسازمالحاللصدقهو
انفاقوکمكیکند-البتهخداوندجزمالحاللو
پاکیزهرانمیپذیرد-خداوندرحمانبادستخود
آنرامیگیرد،اگرچهیکدانةخرماباشد.سپس
مالانفاقشدهدردستخدارشدونمومیکندو
بهقدریبزرگمیشودکهازیککوهبیشترمیشود.

مثال دوم
و)کار(کسانیکهاموالخودرابرایخشنودی
خداوتثبیت)ملكاتانسانی(درروحخودانفاق
میکنند،همچونباغیاستکهدرنقطةبلندی
باشدوبارانهایدرشتبهآنبرسد)وازهوایآزاد
ونورآفتاببهحدکافیبهرهگیرد(ومیوةخود
رادوچنداندهدواگرباراندرشتیبرآننبارد،
بارانهایریزوشبنمبرآنمیبارند)لذاهمیشه
شادابوباطراوتاست(وخداوندبهآنچهانجام

میدهیدبیناست.بقره/265
دراینمثال،انفاقکنندهبهباغیواقعبرتپهای
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تشبیهشدهاست.درباغمرتفعچندویژگیبهچشم
میخوردکهعبارتانداز:

الف(نورآفتاب،یكیازعواملمهمرشدگیاهان،از
هرسوبرآنمیتابدوهیچچیزمانعازتابشپرتو

حیاتبخشآفتابنمیشود.
ب(هوایمناطقمرتفعمعموالًپاکوسالمتراست

وایننیزیكیازعواملرشدونمودرختاناست.
ج(ازخطرسیالبدراماناست،درحالیکهباغهای
واقعدردرههاوکنارةرودخانههاهمیشهدرمعرض

تهدیدسیلوگلوالیآنهستند.
د(زیباییوشكوهباغمرتفعبهمراتببیشازدیگر

باغهاست.
بنابراین،چنینانفاقکنندگانی:

-بهتروگستردهترازنسیمدلانگیزبخشایشو
توفیقاتخداوندیبهرهمیگیرند.

-کمتردچاربالیاومرگهایبدمیشوند.
-بامعنویتپرشكوهدرنظردیگران،محبوبآنان

میشوند.

استقامت و پایداری در راه هدف
خداوندمتعالدربیاناوصافیارانپیامبراسالم

)ص(وویژگیهایآنانمیفرماید:
محمدفرستادةخداستوکسانیکهبااوهستند،در
برابرکفارسرسختوشدیدودرمیانخودمهرباناند.
پیوستهآنهارادرحالرکوعوسجدهمیبینی.آنها
هموارهفضلخداورضایاورامیطلبند.نشانةآنها
درصورتشانازاثرسجدهنمایاناست.اینتوصیف
آنهادرتوراتاستوتوصیفآنهادرانجیلهمانند
زراعتیاستکهجوانههایخودراخارجساخته،
سپسبهتقویتآنپرداختهتامحكمشدهوبرپای
خودایستادهاستوبهقدرینموورشدکردهکه
زارعانرابهشگفتیوامیدارد!اینبرایآناست
کهکافرانرابهخشمآورد.خداوندبهکسانیازآنها
کهایمانآوردهاندوعملصالحانجامدادهاند،وعدة

آمرزشواجریعظیمدادهاست.
دراینآیه،ابتدابهتوصیفیارانپیامبردرتورات
میپردازدواوصافآنهارادرپنجصفتچنینبیان

میکند:
1.دربرابرکفارشدیدومحكمهستند.

2.درمیانخودرحیمومهرباناند.
3.پیوستهدرحالرکوعوسجودوهموارهبهعبادت

خدامشغولاند.
4.هموارهفضلخداورضایاورامیطلبند.

5.نشانةآنهادرصورتشانازاثرسجدهنمایاناست.
میپردازد. »انجیل« در آنها توصیف به سپس

انجیلهمانندزراعتیاستکه توصیفآنهادر
جوانههایخودراخارجساخته،سپسبهتقویتآن
پرداختهتامحكمشدهوبرپایخودایستادهوقدری
رشدکردهوپربرکتشدهکهزارعانرابهشگفتی

وامیدارد.
جالباینكهدرتوصیفدومنیزپنجوصفعمدهبرای
مؤمنانویارانمحمد)ص(ذکرشدهاست.یعنی
جوانهزدن،کمککردنبرایپرورش،محكمشدن،

برپایخودایستادنونموچشمگیراعجابانگیز.
درواقع،اوصافیکهدرتوراتبرایآنهاذکرشده،
اوصافیاستکهابعادوجودیآنهاراازنظرعواطف
صورتظاهربیانمیکند.اما واهدافواعمالو
اوصافیکهدرانجیلآمده،بیانگرحرکتونموو

رشدآنهادرجنبههایگوناگوناست.
آریآنهاانسانیهاییهستندباصفاتواال،کهآنی
از»حرکت«بازنمیایستند،هموارهجوانهمیزنند.
میشوند. بارور و مییابند پرورش جوانههایشان
هموارهاسالمراباگفتارواعمالخوددرجهاننشر
میدهندوروزبهروزخیلتازهایبرجامعةاسالمی
میافزایند.هرگزازپاینمینشینندودائماًروبهجلو
حرکتمیکنند.درعینعابدبودنمجاهدندودر
عینجهادعابدند.ظاهریآراسته،باطنیپیراسته،
عواطفینیرومندونیاتیپاکدارند.دربرابردشمنان
حقمظهرخشمخدایندودربرابردوستانحق

نمایانگرلطفورحمتاو.

نمونه های رذایل اخالقی 
در تمثیالت قرآنی

عهدشکنی
میدانیم،ازمهمترینسرمایههایهرجامعه،اعتماد
متقابلافراداجتماعبهیكدیگراست.اصوالًآنچه
جامعهراازصورتآحادپراکندهبیرونمیآوردو
همچونرشتههایزنجیربههمپیوندمیدهد،همین
اصلاعتماِدمتقابلاستکهپشتوانةفعالیتهای
هماهنگاجتماعیوهمكاریدرسطحوسیعاست.
قرآنکریمبرایدعوتمسلمانانبهرعایتعهد
وپیمانهاوبرحذرداشتنآنهاازپیمانشكنی،
مثالینغزارائهکردهاستومیفرماید:همانندآن
زن)سبکمغز(نباشیدکهپشمهایتابیدةخودرا
پسازاستحكاموامیتابید،درحالیکهسوگند)و
پیمان(خودراوسیلةخیانتوفسادقرارمیدهید...

اینمثال،اشارهبهداستانزنیاستازقریشبهنام
رایطهدرزمانجاهلیتکهازصبحتانیمروز،خودو
کنیزانشپشمهاوموهاییراکهدراختیارداشتند،
میتابیدندوپسازآندستورمیدادهمةآنهارا

بهعنوان بههمینجهت و تابند وا
»حمقاء«)زناحمق(درمیانعرب

القمی،ج1: )تفسیر بود معروفشده
.)389

دربارةاینکچراخداوندمتعالوفایبهعهد
رابهتابیدنپشموپیمانشكنیرابهواتابیدنآن

تشبیهکردهاست،نكاتیچندبهنظرمیرسد:
قابل برایهیچکاری پشمدرحالتعادی
استفادهنیست،نهفرش،نهلباسونهابزار
زندگیونهچیزدیگری.اماوقتیهمینپشمتابیده
شود،اگرباریکشودوبهصورتنخدرآید،باآن
پارچهوفرشومانندآنمیبافندواگرضخیمتر
باشد،باآنطنابوحتیخانههایبیابانیوچادر
میسازند.جامعةمتفرقوازهمگسیختهنیزمانند
پشمبیخاصیتاست،امابههنگاماتحادمنشأآثار

فراوانیمیشود.
پشمدرحالتعادیبسیارسستوآسیبپذیر
است،وزشبادمالیمیآنرامیبردوقدرت
مقاومتدرمقابلنسیمراندارد،امااگرهمینپشم
تابیدهشودومحكمگردد،گاهسنگینترینوزنههارا
باآنحملونقلمیکنندوحتیکشتیهایبزرگ

راباآنمهارمیکنندوباآنلنگرمیاندازند.
تنهاعاملیکهاینپشمبیمصرِفسسترا
مقاوممیکند،اتحادرشتههایآناست.پساز
اینكهاینرشتههادستبهدستهمدادندوهمدیگر
وهماهنگی اتحاد پیمان و آغوشگرفتند در را
بستندودستازتشتتواختالفبرداشتند،منشأ
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خیراتفراوانیمیشوند.اینبهانسانمیآموزدکه
دروجودشنیزاستعدادهایبالقوةفراوانیداردکه
اگرتابیدهشود،محكممیشودوپیامآورمحصوالت
اراده،وحدتکلمه، ومفیدیچونتصمیم، تازه

ایمان،توکلبهخداومانندآنخواهدشد.
ازاینرو،قرآنمجیدمیفرماید:شمابهوسیلةایمان
تابیدهشدهاید،انسانعاقلدوبارهطنابایمانخود

راوانمیتابد!)تفسیرنمونه،ج378:11(.
نكتةدرخورتوجهآناستکهدرادامةمثالمذکور،
خداوندپایبندیانسانهابهعهدوپیمانهاراعاملی
َّما برایآزمایشومحکزدنآنانبرشمردهاست)اِن
یَْبُلوُکماهللُبِه(ووفایبهعهدراابزاریبرایشناخت
چهرةواقعیانسانهاقلمدادمیکندکهبهوسیلة
آنمؤمنانراستین،ازمدعیاندروغینبازشناخته

خواهندشد.

غیبت
سرمایههای از یكی که است بدیهی
بزرگانساندرزندگی،حیثیتوآبروو
شخصیتاوستوهرچیزکهآنرابهخطر
اندازد،مانندآناستکهجاناورابهخطرانداخته
باشد.بلكهگاهترورشخصیتازترورشخصمهمتر
محسوبمیشود.بههمیندلیلاستکهگاهگناه
هتکحرمتافرادازقتلنفسنیزسنگینتراست!

)تفسیرنمونه،ج188:22(
افراد قرآنکریمبرایبیمهکردنآبرووحیثیت
جامعهازابزارهاوروشهایمتعددیبهرهجسته
استوسورةحجراتبهششدستورالعملبرای
تحققاینمهماشارهکردهاستکهعبارتانداز:
نهیاز:تمسخر،عیبجویی،القابزشت،گمانبد،

تجسسوغیبت.
امادرخصوصغیبتتشبیهبیسابقهایرابهکاربرده
وصحنهایمشمئزکنندهونفرتانگیزرابرایمجسم
کردنقبحوزشتیاینگناهترسیمکردهوفرموده
است:وهیچیکازشماازدیگریغیبتنكند.آیا
کسیازشمادوستداردکهگوشتبرادرمردةخود
رابخورد؟)بهیقین(همةشماازاینامرکراهت
دارید.تقوایالهیپیشهکنیدکهخداوندتوبهپذیر

ومهرباناست)حجرات/12(.
دربارةتشبیهغیبتبهخوردنگوشتبرادرمؤمن،

چندیننكتهرامیتوانخاطرنشانکرد.
مردمباایمانبرادروهمخونیكدیگرند.

آبرویانسان،مثلگوشتبدناووسیلةقوام
اوست.

را ازخود دفاع قدرت مرده همانگونهکه
ندارد،شخصیکهدربارهاشغیبتمیشود
نیز،چونحاضرنیست،قدرتدفاعازخودراندارد.

اگرازبدنزندهقطعهایجداشود،امكانپر
مردهای از اگر ولی هست، آن جای شدن
چیزیکندهشود،جایآنهمچنانخالیمیماند.
آریغیبت،آبرویمردمرابردناستوآبروکهرفت

دیگرجبراننمیشود.
غیبتکردندرندگیاست.

مقتضایبرادریآناستکهفردبرای
برادردینیخودیارویاورومشفقاو
باشد،اماغیبتکنندهبهجایایناموربهعیبجویی
وطعنهزدنوبردنآبرویویرویآوردهواین

همانندقطعهقطعهکردنگوشتاوست.
ازآنجاکهغیبتکنندهازکارخودلذتمیبرد
واینکاررادوستدارد،همانندکسیاستکه

ازخوردنگوشتبرادرمردهخودرادوستدارد.
بههرحال،اینتشبیهبیسابقهدرقرآنونیزتأکید
روایاتدرتوضیحمطلب،بیانکنندةزشتیاینعمل
استکهبدترینظلموستمبهبرادردینیاستودر
ننگینبودناینعملهمینبسکهگرگنسبتبه

همنوعاینکارراانجامنمیدهد.
مفسرگرانقدرعالمةطباطباییمیفرمایند:شارع
مقدساسالمازاینجهتازغیبتنهیفرمودهکه
غیبتاجزایمجتمعبشریرایكیپسازدیگری
فاسدمیسازدوازصالحیتداشتنآنآثارصالحی
و میکند ساقط میرود، توقعش هرکس از که
آنآثارصالحعبارتاستازاینكههرفردازافراد
جامعهبافرددیگربیامیزدودرکمالاطمینانخاطر
وسالمتیازهرخطریبااویكیشودوترسیاز
ناحیةاوبهدلراهندهد.امااگربراثرغیبتوبدگویی
من،دیگریازاوبدشبیایدواورافردیمعیوب
بپندارد،بههمینمقداربااوقطعرابطهمیکندو
اینقطعرابطهراهرچنداندکباشد،وقتیبینهمة
افرادجامعهدرنظربگیریم،آنوقتمیفهمیمچه
خسارتبزرگیبهماآورده.پسدرواقع،عملغیبت،
اینبالیجامعهسوز،بهمنزلةخورهایاستکهدر
بدنشخصراهمییابدواعضایاورایكیپساز
دیگریمیخوردتاجاییکهبهکلیرشتةحیاتش

راقطعسازد.
ازجملةرذایلاخالقیکهقرآنکریمتمثیلهای
آوردهاست،عبارتاند ماندگاردربارةآنها و زیبا
از:قساوتقلب)حجرات/11و12(،علمبیعمل

)جمعه/5(،انفاقتؤامبامنتوآزار)بقره/264(



بخوانیم تا بخوانند
برای نمیخوانیم. کتاب ما از بسیاری بگذاریم. کنار را تعارف بیایید
همینشاگردانوفرزندانمانهمنمیخوانند.برایخیلیازکتابخوانها
عنوان نخواندنمان کتاب دلیل را معیشت سختی که است شگفتآور
طبقة از دنیا کتابخوانهای غالب مگر میگویند آنها میکنیم!
ثروتمنداناند؟مگرنویسندگانکتابهاازمتموالنروزگارخودبودهاند؟
برایآنهاجالباستکهمیگوییم»نمیرسیم،وقتنداریم«.مگرغذا

خوردنوقتمیخواهد؟
برایهمةآدمها–کتابخوانوغیرکتابخوان-شگفتآوراستکهمعلم
بیمطالعهچگونهبهکالسمیرود؟مگرسینمابیدوربینشدنیاست؟

مگربهاربیگلامکاندارد؟
بااینکهمیدانیممسئلةکتابنخوانیمابهاینزودیهاحلنخواهد
شد،دراینویژهنامهدوموضوعاصلیراپیگرفتهایم؛یکیکتابخوانی

معلمانودیگریکتابخوانیدانشآموزانبهکمکمعلمان.

الف. کتاب خوانی معلمان
واحد مخاطبان. آشناکردن به برای معلمان، کتابخوانی موضوع در 
با را معلمان تا معرفيکردهایم را آموزشي کتابهاي بخشي سامان
کتابنامههايرشدآشناکنیمکهمرجعيمطمئنبرايشناختکتابهاي
موردتأییدآموزشوپرورشمحسوبميشود.برایآگاهیازفنون
مطالعةسریع،مقالهایباموضوعتندخوانیآوردهایم.چونواقعاًوقت
انسانقرنبیستویکمیمغتنماستوبایددرمطالعههممراقبآن
بود.بامعلمفیزیککتابخوانیگفتوگوکردیمتاازاحواالتاوجای

خودمانراپیداکنیمو...
ب. کتاب خوانی دانش آموزان به کمک معلمان

باوجودبرگزاریجشنوارههاومعرفيکتابهایبرگزیدةکودکونوجوان،باز
همنحوةاطالعرسانیرسمیوعمومیکتابهايمناسببهمعلمانمشتاق
کتاباشکاالتيدارد.بنابراین،کوشیدیمدرادامةمعرفيکتابنامههايرشد،
فهرستیازکتابهایبرگزیدةومناسبکودکونوجوانرافراهمسازیمتا

پاسخیباشددررفعبخشیازنیازهایبچههادرحوزههایگوناگونوبرای
ارائةجذابومفیدکتابهایخوبدرکالسدرس.

کتابخانه های بی کتابدار
واماپرسشیاساسیازمسئوالنمحترمآموزشوپرورشکهدغدغة
چندسالةمدیرانومربیانمحترماست.چراسالهاستکهپستکتابدار
حذفشدهاست؟چراکتابخانههایمدارسبیسرپرستادارهمیشوند؟
دروضعیتحاضر،چراغکتابخانةهرمدرسه،باسلیقههایگوناگونو
بستهبهامکاناتومنابعانسانیموجودروشنمیشود؛یکجامربی
پرورشیکتابداراست،یکجادانشآموزانوکتابخانههایزیادیهم

بیسرپرستماندهاند!
کسی شوند. خارج رده از باید مدارس فرسودة و کهنه کتابهای
باید کند.کسی راشناسایی ها بچه مطالعاتی نیازهای تا باشد باید
دانشآموزانکتابخوانراراهبرومشوقباشد.کسیبایددرکتابخانه

راهنمایواقعیوهمیشگیبچههاباشد.
درحالحاضر،هرمدرسهایبهسلیقةخودشکتابهایشراطبقهبندی
میکند،هرسالسلیقةتازهایقفسههایکتابهارامیچیندوچندباره

برتننیمهجانکتابهابرچسبهایتازهمیزند.
مامعلمهامیخواهیمازکتابخانةمدرسهماناستفادهوکالسهایمان
رادرآنجابرگزارکنیم،اماهربارپشیمانبازمیگردیم.بانبودکتابدار
کم که دهیم می را پیام این بچهها به کتابخانهها، در متخصص
موجود بیمصرفترین و است کتابخانهاش مدرسه جای اهمیتترین

مدرسهکتابهایش!
بایدچارهایاندیشید.

سخن آخر
دستبوستمامیمعلمانداناوعاشقاینسرزمینهستیمکهکتابها
رابهگلستانکالسهایشانمیبرند؛چراکهبهفرمایشامیرالمؤمنین

علی)ع(»کتاببوستاندانشمنداناست«.

علی اکبر زین العابدین / دبیر ویژه نامه
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حلقه ای 
برای یار مهربان

ــه ب ــش گرای ــل عام ــن مهمتری اقدامی

ــرنگاهما ــت.اگ ــی،نگرشمامعلمهاس کتابخوان
ــد،ماهمچنان ــابوکتابخوانیتغییرنكن بهکت
میگوییمزمانمحدوداستوانتخابکتابمناسب
ــخت.درحالیکهاینطورنیست.باتغییرنگرش، س
ــةمتفاوتیمیانمعلموکتاببهوجودمیآید. رابط
ــترمعلمهاکتابخوان بندهبدبینانهمعتقدم،بیش
نیستند.بههمیندلیلهمنمیتوانندکمککنندکه
کتاببهزندگیبچههاراهیابد.تصورهمةماایناست
کهمسابقاتکتابخوانیمعلماندرآموزشوپرورش،
ــرروندکتابخوانیمعلمهاتأثیریمثبتدارد.در ب
ــتوکمكیبهتغییر صورتیکهاینامرمقطعیاس
ــاانگیزههایمتفاوتیدر نگرشنمیکند.معلمهاب
اینمسابقاتشرکتمیکنند:نامدارشدن،افزایش

حقوقوماننداینها.
ــیکهدر ــوممطالب ــمبایدمتقاعدش ــِنمعل م
ــم«وکالسهایضمن ــای»تربیتمعل آموزشه
خدمتآموختهام،برایهدایتوراهبریبچههایی
ــانباجهان ــتندوجهانش ــنجلوترهس ــهازم ک
ــت.بایدبیاموزیمو ــت،کافینیس منمتفاوتاس
ــویمتابتوانیمدریچههایتازهایبهجهان مجهزش

بچههابازکنیم.

مثاًل  بدهيم.  عملی  پيشنهادهای  بيایيد   
شاید اگر معلم هم زمان با شاگردانش كتاب خوانی را 
تجربه كند، آغاز خوبی باشد. البته خيلی از همكاران 

ارائة  برای  اما  هستند،  كتاب خوان  ما 
كتاب به كالس، برنامه ای ندارند. 

و عشق داریم توقع ما    صفایی   
در مدرسه در کتابخوانی به عالقه
قبل درحالیکه بگیرد، شكل کودک
ازوروداوبهمدرسه،خیلیازعادتها
دروجودششكلگرفتهاند.اگروالدین
قبلازرسیدنبچههابهسنمدرسه
کنند، آشنا کتابخواندن با را آنها
مشكلکمترخواهدشد.نمیتوانفقط

ازمدرسهومعلمتوقعداشت.
است،  درست  نكته  این   
محيط  در  كه  بچه هایی  همين  چرا  اما 
خانواده كتاب خوان نشده اند، وقتی به 
فكری«  پرورش  »كانون  كتابخانه های 
می شوند؟   جذب  می كنند،  رفت وآمد 

كانون  كتابخانة  مربی  كه  را  كاری  همين  نمی توان 
انجام می دهد، در كالس و مدرسه هم اجرا كرد؟

صفایيدرکتابخانةکانون،بچههاآزادانهبین

و مینشینند هم همانجا میروند. راه قفسهها
کتابراورقمیزنندومیخوانند.گاهیمربیان
کتاب جذابی لحن با کوچکتر بچههای برای
میخوانند.هنگامپسدادنکتابنیز
مربیانازبچههاسؤالهاییمیپرسند؛
البتهسؤالهاییآسانکهباعثترسو
نگرانیبچههانشودواتفاقاًبهانهایبرای

تشویقشانباشد.
سال1379پژوهشیانجامدادمتاببینیم
آیامیتوانبرایگروهسنیکودکسیر
مطالعاتیتعیینکردیانه.نتیجهگرفتم
کهبچههایاولتاچهارمابتداییعالقه
شعر، بخوانند؛ را کتابی نوع هر دارند
داستان،علمیو...آنهامثالًدرطول
ماهفقطمیآمدندوکتابهایسرگرمی
وبازیمیخواندند.امابعدازآن،دریک
دورهایبهکتابهای»کمیکاستریپ«
خواندن به بعد و میآوردند روی
ولی میپرداختند. دیگر کتابهای
بچههایپنجم-کهکتابخوانشدهبودند-کمکم
واردسیرمطالعاتیمیشدندومربیانبهوالدینآنها
گزارشمیدادندکهمثالًفرزندشمابهکتابهای

اگر کسی یک 
بار در زندگی 
لذت کتاب 
خواندن را 
تجربه کند، 
تا آخر عمر 
کتاب خوان 
خواهد شد

نشستی صمیمی دربارة حلقة گمشدة
 کتاب وکتاب خوانی در مدارس
علی اکبر زین العابدین
عکاس: غالمرضا بهرامی

عالقةدانشآموزانبهکتابوکتابخوانیازجملهموضوعهای
بسیاربحثانگیزدرزمینةآموزشوپرورشکودکانمحسوب

میشود.بهظاهردانشآموزانبهمطالعهعالقهندارند.برخیگناه
آنرابهگردنکیفیتنامطلوبکتابهامیاندازند،برخیکالس
وکتابدرسیرامقصرمیکنند،وبرخینیزتحوالتفناوریو
گرایشبهرایانهرامسبباصلیآنمیدانند.صدالبتهمثلهر
بحثدیگردرحوزةتعلیموتربیت،دراینجانیزباپرسشهای

گوناگونیمواجههستیم:
چهکنیمتاشوقکتابخوانیدرکالسدرسرواجیابد؟معلمان
ازچهطریقیمیتوانندبهوجودکتابهایمناسبگروهسنی

دانشآموزانشانپیببرند؟
باچهشیوههاییمیتوانبچههاراتشویقکردکهازکتابهای

غیردرسیدرتحقیقوپژوهشبهرهببرندوکتابخوانیرابهعنوان
یکیازلذتهایزندگیبهرسمیتبشناسند؟

جستوجویپاسخمناسببرایسؤالهاییازایندستبهانهایبود
تاحلقهایازکارشناساناینعرصهرابههمفکریدعوتکنیم.

میزگرد

سرمشق 
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تخیلیعالقهدارد.
یا  عمومی  كتابخانة  هيچ  انگلستان  در   
را  زیر 18 سال  افراد  خصوصی حق جریمه كردن 
به علت تأخير در برگشت كتاب ندارد. بچه ها وقتی 
یك بار به كتابخانة مدرسه جریمة نقدی می پردازند، 
دیگر به سراغ آن نمی روند. كتابخانه نباید خودش 

مانع كتاب خوانی كودك شود.
شاه آبادی وقتیدربارةکتابخوانکردنمردم،

بهخصوصبچهها،صحبتمیکنیم،انگارمیخواهیم
دارویتلخیرابهبیماربخورانیم.اینالگویذهنی
ــكلکتابخوانیازهمینجا ــت.مش درستینیس
شروعمیشودکهمعموالً»کتابخوانی«رارفتاری
خستهکنندهوناخوشایندتلقیمیکنیمکهبایدبا

روشهاییآنرادلچسبکرد.
بارهاشنیدهایمکهسرانةمطالعهدرکشورهایدیگر
بسیارباالترازایراناست.مثالًمردمژاپندرمترو
طول در اتوبوس رانندة یک یا میخوانند کتاب
زمانیکهدرایستگاهمنتظرمسافراناست،کتاب
میخواند.ماهیچوقتفكرنكردهایمچهچیزیآنها
راتااینحدبهکتابعالقهمندکردهاست.درژاپن
کتابهاییبهنام»مانگا«چاپمیشودکههرصبح،
وقتیمردمواردمترومیشوند،آنرامیخرندو
بعدازخواندندرمترو،آنرادورمیاندازند.متن
اینکتابهابسیارسادهاستورویکاغذروزنامه

وکاغذهایارزانقیمتچاپمیشود.گاهرانندهای
کهدرایستگاهمنتظرمسافراناست،کتابیرادست
میگیردکهبتواندآنراسهدقیقهبهسهدقیقه
بخواندوکناربگذارد.دراینکشورها،کتابخوانی

فعالیتیلذتجویانهاست.
کسی بگویید کودکی به اگر خودمان کشور در
را نفر یک کند، نقاشی خواندن کتاب درحال را
باعینکوکتابیقطوردرمحیطیساکتوآرام
درحالخواندنمیکشد.ماآدمکتابخوانراآدم
خاصیمیدانیم،نهآدمیمعمولی.یكیازدوستان
درهمینجاگفتکهماکتابرایابرایلذتیابرای
پژوهشمیخوانیم.میخواهمبگویمکهماکتاب
پژوهش که کسی میخوانیم. لذت برای فقط را
میکند،ازکتابخواندنلذتمیبرد.اگراینلذت
رابهدیگرانمنتقلکنیم،مشكلکتابخوانیکمتر

میشود.
بهیاددارمدربرخیکتابخانههاازبچههامیخواستند
کهبعدازخواندنکتاب،خالصةآنرابنویسند.این
نوعیتنبیهاست.اگرکسییکباردرزندگیلذت
کتابخواندنراتجربهکند،تاآخرعمرکتابخوان
خواهدشد.اگرگروهیازمعلمهایمااالنکتابخوان
نیستند،بهایندلیلاستکهازابتداکتابخواندن

برایشانامریمشقتبارتعریفشدهاست.
اقدامی همینکهدانشآموزبداندمعلمپس

لذت در نمیخواهد، چیزی او از کتابخوانی از
بردنشاثرزیاددارد.اینخیلیمهماستکهکودک
واکنششمارادربرخوردباکتابببیند.مندر
جلسههایاولچیزیازبچهنمیخواهم.فقطنشان
میدهمکهخیلیازمطالعةکتابلذتبردهام.در
جلسههایبعدیاستکههمراهاینلذتجوییاز
بچهمیخواهمدربارةکتابتوضیحدهد،سؤالکند

وازتجربههایخودشبگوید.
صفایی مدارسمامعموالًکتابخانههایخوبی

هزار 13 مدرسهای کتابخانة بودم شاهد ندارند.
جلدکتابداشت؛اینیعنیمخزنیبسیارغنی.
اماکتابهاچیدمانخوبینداشتند.قدبچههابه
قفسههانمیرسیدوآنقدربایدتوانوزوربچهزیاد
میبودکهبتواندکتابموردنظرشرابردارد.کتابها
دستهبندیمنطقیهمنداشتند.اماکتابخانههای
دستهبندی موضوع و سنی گروه براساس کانون
در کتاب« انتخاب و بررسی »کمیتة در شدهاند.
کانون،درجلساتیکهکارشناسانشرکتمیکنند،
نمایندههایبچههاهمحضوردارندودربارةکتابها

نظرمیدهند.
طرحدیگریداشتیمبهنام»کتابخانةدوستداشتنی
بهصورت کتابها چیدمان بودیم گفته مدرسه«.
نمایشگاهیباشد؛یعنیجلدآنهاقابلمشاهدهباشد
تابچههاطرحهایرویجلدراببینندوبعدکتاب
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راانتخابکنند.البتهاینشیوهزحمتمربیرازیاد
میکند.چوندرآخر،مربیبایککتابخانةدرهمو
شلوغمواجهمیشودکهاکثرکتابهایشسرجای
خودشانقرارندارند.بچههاممكناستدهتاکتاب

راورقبزنندوکتابیازدهمراانتخابکنند.
یککارخوبهمایناستکهمدرسهنویسندگان
وشاعرانمطرحاستانرادعوتکندتابچههااز

نزدیکباآنهاآشناشوند.
 مهارت كتاب خوانی قابل آموزش است؟

ابزار نوشتن و خواندن مهارتهای شاه آبادی 

کتابخوانی برای ما هستند. کتابخوانی
بهآموزشبرخیرفتارهانیازداریم.درسال
اولدانشگاه،استادبهماگفتندکهمیخواهم
ورقزدنکتابرابهشماآموزشدهم.به
مابرخوردکهاستادمارابچهفرضکرده
است!ایشانمیدانستکهورقزدنکتاب
از بسیاری که مهارتی است؛ مهارت یک
از استفاده نیستند. بلد ما کتابخوانان
شناسنامةکتاب،فهرستکتابومنابعو
مآخذکتابمهارتمیخواهد.بااینرفتارها
شمامیتوانیدکتابخوبوبدرادرنگاهاول
تشخیصدهید.خریدنکتابهممهارت
الزمدارد.مثالًیکباربایدسریعکتابرا
ورقزدوبررسیکردتامطمئنشدصفحة

سفیدنداردیاجلدشپارهنیست.
نكتةبعدی،انتخاب،جستوجوویافتن
کتاباستکهآنهمبهمهارتنیازدارد.
ازطریقفهرستها،منابعومآخذکتاب،
اینترنتیابامراجعهبهکارشناسمیتوان
بنابراین، شناخت. را مناسب کتابهای
پسازاینكهمادرمقاممعلمسهمهارت
را کتابشناسی و کتابیابی کتابخوانی،
بهدستآوردیم،میتوانیمبهبچههابگوییم

چهکتابهاییرابخوانند.
ذهنی مفهوم یک از »کودک«، میگوییم وقتی
قابل بیرون دنیای در که میکنیم صحبت
معرفی کودک که را افرادی نیست. اندازهگیری
میکنیم،تواناییهایمتفاوتیدارند.مندریكی
ازکتابخانههایکانوندیدمکهمربیکانوننشسته
و است کرده جمع را راهنمایی دورة بچههای و
یککتابگروهسنی»ج«،یعنیپنجمابتداییرا
روخوانیمیکند.ازمربیعلتراسؤالکردم،گفت:
»اینبچههاباوجوداینكهدانشآموزدورةراهنمایی
هستند،تواناییخوانداریشانضعیفاست.برای

همینکتابیپایینترازسنشانرابرایشانمیخوانم«.
ازطرفدیگر،بچههاییداریمدرپایةپنجمابتدایی
کهکتابهایسنگینترازسنشانمیخوانند.بهاین
تفاوتهاکامالًتوجهداشتهباشیموبراساسآنها،به
بچههاکتابمعرفیکنیم.نكتةکلیدیایناستکه
مهارتهایکتابشناسیرابهبچههاآموزشدهیم.
یعنیبچههاهمیشهمنتظرنباشندکتابیبهآنان
معرفیشود.بلكهبایداینتواناییرابهدستآورندکه
خودشانکتابخوبراجستوجووانتخابکنند
وازآنحداکثراستفادهراببرند.اینمهارتقطعاًبه

مرورزمانبهدستمیآید.دراینزمینهکتابهایی
تحقیق. روش کتابهای مثل شدهاند، منتشر
کتابهاییهمدرموردفنکتابداریوکتابخوانی
نوشتهشدهاند.کالسهاییهمدراینزمینهبرای
گروههایخاصبرگزارمیشوند.توجهداشتهباشید،
چطورخواندنکتابهمیکمهارتاست؛اینكهبه

بچههایاددهیمجملهرابخوانند،نهکلمهرا.
با  غنی  تجربة  داشتن  به دليل  معلم   
كودكان، الزم نيست در تمامی موارد به كارشناس 
شرایط  از  شناخت  با  می تواند  او  كند.  مراجعه 

شاگردانش،  دانش  سطح  و  سنی  گروه  فرهنگی، 
كتاب های مناسب برای آن ها را تشخيص دهد. شما 
كتاب  شاگردانتان  برای  مالك هایی  چه  اساس  بر 

انتخاب می كنيد؟
به را آن نخوانم، را کتابی تا من اقدامی 

کتابی میکوشم نمیکنم. معرفی دانشآموزانم
راانتخابکنمکهمسائلآنگروهسنیودغدغة
جامعهدرآنمطرحشدهباشد.تنهازاویةدیدخودم
که میکنم انتخاب را کتابی نمیگیرم. درنظر را
کمحجمباشدوگراننباشدتااکثربچههابتوانندآن
راتهیهکنند.زبانآنسادهوقابلفهم،و
شیرینولذتبخشباشد.کتابهاییکه
تصویردارند،برایگروهسنیدبستانو

راهنماییمناسبترند.
با را طرحی پیش چندی صفایی 

عنوان»کانونومدرسه«اجراکردیم.در
اینطرح،مدرسههاهرماهیکروزبچهها
فكری پرورش کانون کتابخانههاي به را
اعالم معلمشان هم قبل از ميآوردند.
ميکردکهامروزمامثالًعلوم،فارسيو
تاریخرادرکانونبرگزارمیکنیم.اینبچهها
باچنانهیجانيواردکتابخانهميشدندکه
برايخودمربیانهمتعجبآوربود.دراین
طرح،مربيکانونبااستفادهازکتابهاي
را علوم مفاهیم از یكی مثالً غیردرسي،
ازجمله ميداد. آموزش دانشآموزان به
بادرستکردن را بهجامد تبدیلمایع
ژلهبهبچههایادمیداد.منفكرميکنم
مفهومتبدیلمایعبهجامدتاابدازذهن
آنها به هم بعد نشود. پاک بچهها آن
ميتواند دارد دوست هرکسي میگفت:
فردابرايخوردنژلهبهاینجابیاید.روزبعد
صفيطوالنيازبچههادرکتابخانهتشكیل
میشد،امابهجایژلهکتابهاي»چراو

چگونه«رابهبچههاامانتمیدادند.
چرامعلماناینکتابهارابهکالسنمیبرند؟چرا
همینآزمایشهايعلومرابهکمککتابدرکالس

انجامنمیدهند؟
اروپایی عكسی  از كشورهای   در یكی 
را دیدم از  جعبه ای خوش رنگ در خيابان كه روی 
ميله ای بلند نصب شده بود، مثل تلفن هاي عمومي 
اما كوچك تر. این جعبه یك در شيشه اي، یك قفل 
و كليد و دو طبقه داشت. روي آن نوشته شده بود: 

»یك كتاب بردار، یك كتاب بگذار«.

متولد1346.تهران.
کارشناسادبیاتفارسی

وانگلیسی.
مترجمودبیرادبیات

فارسی.
مدرسکارگاههای

آموزشیبرایکارشناسان
ومربیانکانونپرورش

فكریکودکانو
نوجوانان.

مترجمرمان»مدرسة
کنارجاده«نوشتةلوئیس

سكر.
مترجممقاالتیدر

زمینةفعالیتگروههای
کتابخوانیدر
سایرکشورها.

موسسگروههای
کتابخوانیبرای

گروههایسنیگوناگون.

 فریبا اقدامی
متولد1343،نائین.
کارشناسعلوم

تربیتی)گرایشمدیریت
برنامهریزی(.

داراي30سالسابقة
خدمتدرکانونپرورش
فكریکودکانونوجوانان.
کارشناسفرهنگیکانون
دراستانهایاصفهان

وتهران.
مسئولومربینمونة
مراکزفرهنگیـهنری

کانون.

بهناز صفایی نائيني
متولد1346.تهران.
کارشناسارشدتاریخ.
نویسنده،پژوهشگرو

مدیرفرهنگی.
معلممدارسمنطقة18

تهران.
مدیرقبليانتشارات
ومعاونتتولیدکانون

پرورشفكریکودکانو
نوجوانان.

مولفبیشاز30کتاب
برایکودکان،نوجوانان
وبزرگساالن؛ازجمله:
افسانةتیراندازجوان
)برگزیدةکتابخانة

بینالمللیمونیخدرسال
.)2001

حميد رضا شاه آبادی

میزگردجدول کتاب

سرمشق 
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عابرین در آن را باز می كردند، یك كتاب از خودشان 
مي گذاشتند و یك كتاب برمي داشتند. آیا می شود 
خود  توسط  شيوه  این  با  را  كالسی  كتابخانه های 
بچه ها ایجاد كرد؟ 30 نفر در یك كالس، 30 كتاب 
بياورند و بعد، یك كتاب بگذارند و یك كتاب امانت 

ببرند. 
بیاورند کتاب بچهها اینكه با من  اقدامی

موافقنیستم.چوندرمحلههایدارایتمكنمالی
باال،بچههاکتابدارندوميآورند.درمدرسههای
محلههایفقیرنشینشایداین30جلدکتاباصاًل
جمعنشود.ممكناستکتابیدرخانهنداشتهباشند.
اگرهمبیاورند،کتابمناسبينميآورند؛مثالًکتاب
مادریاپدرشانراميآورند.بهتراستدراینگونه
مواردکتابهاازطریقمدارسبرایتهیهمعرفی
شوند.امامیتوانیمپیشنهادکنیمهرکسکتاب
بهبچهها بیاوردوآنرا خواندنیدارد،بهکالس

معرفیکندیادورخوانیکنند.
 آیا اختصاص دادن وقت كالس به كتاب 
برنامة  اجرای  برای  وقت  كمبود  باعث  غيردرسی، 

درسی نمي شود؟
شاه آبادی مادرواقعمیتوانیماینفرایندرابه

که همانطور کنیم. دنبال درسي برنامة موازات
معلمميتواندکالسرادرحیاطمدرسهبرگزارکند،
ميتواندیکساعتکالسرابهبحثغیردرسي
اختصاصدهد.متأسفانهآموزشوپرورشماهنوز
بهجایینرسیدهاستکهبررسيونقدکتابهاي
غیردرسيراجزوبرنامههايدرسيبداند.تصورغلطی
همبینخانوادههاومردموجودداردکهخواندن
ازدرسعقبمياندازد. را بچه کتابغیردرسي،
درصورتيکهبرعكساست.گاهيکودککتابهاي
کتابخواني در چون نميشود، متوجه را درسي
مهارتندارد.اگربچهیادبگیردکتابغیردرسی
میفهمد. را کتابدرسی راحتتر بخواند،خیلی
میرود، باالتر هرچهسن ما درکشور متأسفانه
استفادهازکتابهایغیردرسیکمترمیشودواین
حاصلهماننگرشوتصورغلطاست.اتفاقاًخوب
استتحقیقیانجامشودبااینموضوع:»وابستگی
زیادازحدبهکتابهایدرسیچهاندازهمیتواند

خطرناکباشد؟«
هم  غيردرسی  كتاب  با  معلم  كار  نحوة   
بچه ها  استنتاج  قوة  است  قرار  اگر  دارد.  اهميت 
شيوه های  با  باید  برود،  باال  غيردرسی  كتاب  با 

حساب شده باشد.
و میخوانم درکالس را کتابی من  اقدامی

باجامعهایکهدرآنزندگی بعدمحتوایآنرا

میکنیم،مقایسهمیکنموموضوعراشرحوبسط
میدهم.بهاینترتیب،کالسرابهچالشمیکشانم
وبچههاراواردبحثمیکنم.اینکارذهنراتقویت
میکند.ضمناًدرچنینکالسیکههممعلملذت
میبردهمدانشآموز،همراهیبچههابامعلمبیشتر

خواهدبود.یعنیکالسیکهکودکدرآن
لذتمیبرد،دارایانگیزههایبیشتری
میشودومیرسدبهیادگیریلذتبخش.
اینباعثمیشودکهدرساعتهایبعد
همدانشآموزانبهدرسهاگوشکنند.
کودکیکهکتابخوانیراتجربهمیکند،
درکلسرعتیادگیریاشباالترمیرود،
تمرکزشبیشتروفراینددرسخواندنش

تندتروعمیقترمیشود.
ریاضی  معلم های  از  یكی   
را  كالس  اول  دقيقة  ده  دبيرستان، 
برای بچه ها كتاب قصه می خواند. با این 
همة  می كرد.  جادو  را  بچه ها  انگار  كار 
به همين  دارند.  دوست  را  قصه  آدم ها 
دليل هم خداوند برای قرآن كریم زبان 
قصه را برگزیده است. با این عمل، معلم 
خودش را در همان اول كالس به بچه ها 
هم  تمركزی  و  می كند. سكوت  نزدیك 
می آورد،  بچه ها  برای  قصه  شنيدن  كه 
تا آخر كالس حفظ می شود و كالس به 
تجربة  كه  معلم هایی  می رسد.  آرامش 
كتاب خوانی در كالس را دارند، خودشان 
بيشتر لذت می برند؛ زیرا شوق بچه ها به 

آن ها منتقل می شود.
بهترین  كه  است  این  ما  بعدی  سؤال 
شيوة استفاده از كتابخانة مدرسه توسط 
اختصاصی اش،  درس  به  توجه  با  معلم، 

چيست؟ 
صفایی معلمبایدازقبلشناختی

ازمنابعوکتابهایموجوددرکتابخانة
نمیتواند وگرنه باشد، داشته مدرسه
بهطورمؤثرباشاگردانشواردکتابخانه
شود.کتابدارانمادرکانونپرورشفكری

ازکتابهایکتابخانهوموضوعومتنآنهاآگاهی
دارند.یککارجالبکتابدارانماایناستکهوقتی
کتابهابهدلیلاستفادةبدبچههاخرابمیشوند،
بههمراهبازی،روشصحافیکتابرابهبچههایاد
میدهند.کارجالبدیگرشانهمایناستکهبه
بچههامیگویند:»نامکتابهاییراکهمیخوانید
بنویسیدتابعدباهمآماربگیریموببینیمنویسندگان

کدامیکازاینکتابهامشترکهستند«.اینگونه
که مجموعههایی و کتابها روی را آنها توجه

خواندهاند،متمرکزمیکنند.
كه  می خوانند  كتاب هایی  بچه ها  گاهی   
به نظر ما مبتذل هستند، اما برای آن ها جذاب اند؛ 
مثل برخی كتاب های ژانر وحشت برای 
كه  عاشقانه  كتاب های  برخی  یا  پسران 
پرطرفدارند.  دبيرستانی  دختران  ميان 
مواجه  وضعيت  این  با  معلم ها  وقتی 

می شوند، چه باید بكنند؟ 
بهنظر عامهپسند ادبیات شاه آبادی 

الزم بودنش نیست. بد فینفسه من
برای باشد پلی اینكه شرط به است،
کتابخوانی بهسمت کتابخوانها غیر
جدی.میتواندزمینهسازهماننهضت
مطالعهباشد.بیننویسندگانگروهسنی
بزرگسال،مرحومذبیحاهللمنصوریبه
اینمعروفاستکهیکخطکتابرا
بهصدهاصفحهترجمهمیکرد.مورخان
همبرایکتابهایایشانسندیتعلمی
قائلنیستند.امانمیتوانازاینموضوع
چشمپوشیدکهذبیحاهللمنصوریبخش
عظیمیازکتابخوانهایماراپرورش
دادوباعثشدبرایآنهاسؤالهاییپیش
کتابهای در را پاسخهایشان که بیاید
بچهها نباید من بهنظر بیابند. جدیتر
رابرایکتابهاییکهانتخابمیکنند،
سرزنشکرد؛مگرمابهطورحتمبدانیم
کهمطالبآنکتاببرایبچهبدآموزی
او شخصیت تخریب موجب و دارد
اول ازهمان  را میشود.چنینکتابی
نبایددراختیاربچهگذاشت.دراینموارد،
راهكارمندربارةفرزندانماینبودهاست
کهمثالًاگرکتابطنزیمیخواندندکه
ازاستانداردالزمبرخوردارنبودهاست،من
کتابمناسبتریرابهجایآنبهآنها
پیشنهادکردهام.بهترینراه،جایگزینی

مناسبومرتبطباموضوعاست.
مناطق در نباشد بد شاید  اقدامی

آموزشوپرورشبرایمعلمانجلساتکتابخوانی
برگزارشود؛جلساتکتابخوانیآزادتاهرکس
دوستدارددرآنشرکتکند.البتهباحضور
کارشناسانآگاهوحرفهایودرمحیطیمتفاوتو
مفرح.دراینهمشكینیستکهدرسالهایاول

تعدادشرکتکنندگانکمخواهدبود!

اگر به 
کودکی 

بگویید کسی 
را درحال 

کتاب خواندن 
نقاشی کند، 
یک نفر را 
با عینک و 

کتابی قطور 
در محیطی 
ساکت و 

آرام درحال 
خواندن 
می کشد. 
ما آدم  

کتاب خوان را 
آدم خاصی 
می دانیم، 
نه آدمی 
معمولی
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نگاهی به تالشي پیگیر برای سامان دهی 
بازار  کتاب های آموزشی

بفرمایید
کتاب خوب

کتابهایآموزشیوکمکدرسیکهتااواخردهة
1370منتشرمیشدند،نهتنهابافلسفةتعلیمو
تربیتاسالمیچندانهمراهوهمسونبودند،بلكه
تضاد در کتابهایدرسی آموزشی اهداف با گاه
بودند.تحملاینشرایطبرایمعلماندلسوزیکه
سعیداشتنددانشآموزانرابهکوششهایفكریو

ابتكاروخالقیتوادارند،دیگرممكننبود.
درچنیناوضاعواحوالی،درسال1378،وزارت
آموزشوپرورشبهسازمانپژوهشوبرنامهریزی
کتابهای نابسامان اوضاع داد مأموریت آموزشی
به را امر این نیز سازمان دهد. سامان  را مزبور
دفتر در مستقر آموزشی کتابهای دبیرخانة

»انتشاراتوتكنولوژیآموزشی«سپرد.

چه کتاب هایی توصیه کنیم؟
شایدبرایشمابهعنوانمعلم،پیشآمدهاستکه
دانشآموزتانیااولیایاونامچندکتابآموزشی
تحصیل کنار در تا بخواهد شما از را مناسب
مدرسهایبتواندبهمعلوماتخویشبیفزاید.شاید
همگاهیپیشآمدهباشدبخواهیدبراییكیاز
اعضایفامیلهدیةفرهنگیمعلمانهایمثلکتاب

تهیهکنید،اماکتابمناسبسناورانشناسید.
برابر در بارها و هستم معلم شما مثل هم من
درخواستدانشآموزانممبنیبراینكهچهکتابی

اما ماندهام. عاجز است، مناسب آنها سن برای
خوشبختانهچندیاستباواحدیآشناشدهامبه
نام»ساماندهیمنابعآموزشیوتربیتی«.یكی
ازاصلیترینفعالیتهایاینواحد،تهیةفهرستی
دانشآموزان، برای مطلوب آموزشی کتابهای از

خانوادههاومعلمانآنهاست.
واحدساماندهیمیکوشدمرجعیمطمئنبرای
تهیةکتابهایآموزشیدراختیارماودانشآموزانمان
قراردهد.برایاینمنظور،کارشناساناینواحداز
بینکتابهایناشرانآموزشی،کتابهایمناسب
رابرمیگزینندومشخصاتوچكیدهایازآنهارا
اضافةتصویررویجلدشانفهرستمیکنند. به

1
2
3
4

5

کبری محمودی
تصویرگر: مجید کاظمی

کتابخانه  

ماجراازآنجاشروعشدکهانواعکتابهایخوشخطوخالمثلپیچک
شروعکردندبهباالآمدنازدرخِتبرنامةدرسی.وقتیبازارکتابهای
آموزش مدعی رنگارنِگ کتابهای از شد انباشته نوجوان و کودک
دانشآموزانوانواعحلالمسائلهاوراهنماهاینامطلوبآموزشیکه

عرصهرابرکتابهایمکملبرنامةدرسیتنگکردند،
گونه این بازار شد مصمم پرورش و آموزش وزارت
کتابهاراازمسیرانحرافیبازگرداندوآنرابهسمت
رشدوتعالیمخاطبان،اعمازدانشآموزان،معلمان

ومتولیانآموزشیسوقدهد.
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سال پایة بر موضوعی، صورت به فهرستها این
تحصیلیوکامالّطبقهبندیشده،درکتابهاییبا
عنوان»کتابنامةرشد«درجمیشودتاجویندگان

کتابهایآموزشیراازسردرگمیبرهاند.

کتاب نامه های رشد را از کجا تهیه کنیم؟
رشد کتابنامههای شد، گفته که همانطور
فهرستهاییتوصیفیازکتابهایمناسبومرتبط
بابرنامةدرسیدورههایآموزشیهستند.وقتینام
راهمییابد، رشد کتابنامة به کتابی ومشخصات
بدینمعنیاستکهکتابمذکورازاستانداردهای
و مدیران و است برخوردار آموزشی کتاب یک
معلمانمدارسمیتوانندباخیالراحتآنرابرای

دانشآموزانتهیهکنند.
سال هر اول نیمة پایان تا رشد کتابنامههای
همراه تحصیلی، سال آغاز در و مییابند انتشار
سراسر به رشد، مجالت شمارة نخستین با

نیز آنها از نسخهای میشوند. فرستاده کشور
تا ارسالمیشود کشور سراسر کتابخانههای به
دانشآموزانوخانوادههایعالقهمند،بهاینفهرست
دسترسیداشتهباشند.انتشارکتابنامههایرشداز

سال1380آغازشدهاستوهنوزادامهدارد.
درکتابنامةرشد،زیرهرعنوانکتاب،چكیدهای
نام شامل آن کامل مشخصات و آن محتوای از
مؤلف،ناممترجم،ناشر،سالومحلنشر،تعداد
صفحات،قطع،موضوع،دورهوپایةدرسیمرتبطو
کلماتکلیدیآمدهاست.درپایانهرکتابنامهنیز
نمایههایمتعددیبرایخوانندهفراهمآمدهاندکه
یافتنکتابهارابراساسعنوانکتاب،نامناشر،پایة
تحصیلی،کتابدرسیمرتبطباآنوپدیدآورندگان
آثارمیسرمیسازند.نسخهایازکتابنامهنیزدروبگاه
دبیرخانةسامانبخشی،دردسترسعالقهمندانقرار
بافراهمآوردنامكانجستوجو، دارد.اینوبگاه
کتابهایمناسبرابراساسموضوع،دوره،پایة
تحصیلیومشخصاتدیگریمانندناممؤلف،نام
مترجم،ناشر،سالانتشارومحلنشر،بهمخاطبان
معرفیمیکند.درعینحالفهرستیازنامکتابها
درسی«قرار کتابهای تألیف »دفتر اختیار در
میگیردتادرپایانکتابدرسیمربوطهدرجشود.

فهرست مناسب سن دانش آموزان من 
کدام است؟

کتابنامههایرشد،برایهمةگروههایسنیبه
تفكیکدورههایتحصیلیوگاهینیزپایةتحصیلی،

کتابهایمناسبرامعرفیمیکنند:
کتابنامههایرشدبرایدورةپیشدبستانی،ابتدایی،
راهنماییتحصیلی،متوسطةنظری،متوسطةفنیو

حرفهایوکاردانشوکودکاناستثنایی.

جست و جوی اینترنتی کتاب های مناسب 
چگونه است؟  

اگرمیخواهیدبهصورتاینترنتیکتابمناسب
خودراازکتابنامههایرشدبیابید،میتوانیدبا
http://samanketab.roshdmag.irمراجعهبه
در شوید. کتاب« »سامان تارنمای صفحة وارد
کتاب جستوجوی گزینة صفحه، چپ سمت
مناسبرادنبالکنیدتابهجدولیبرسیدکهبا
فهرستی درخواستی، کتاب اطالعات واردکردن
ازکتابهایمناسبخودرامییابید.گزینههای
پیشنهادیرایادداشتکنیدتادرفرصتمناسب،
کتابیراکهمشخصاتآنرایافتهاید،ازکتابخانه
امانتبگیریدیاازبازارتهیهکنید.درایننشانی
میتوانیدنسخةالكترونیكیکتابنامههایرشدرا

نیزمشاهدهکنید.

نمونه ها یی از کتاب های معرفی شده در کتاب نامه های رشد 
آنچه معلمان و مربیان باید بدانند

نویسنده:رضافرهادیان
مخاطبان:معلمانومربیان

ناشر:بوستانکتاب.قم،1390
کلماتکلیدي:تربیتمعلمان،نکتههايتربیتي،

تأثیرتوحیدبراخالق

چکیده 
کتابحاضرچهلویكمینجلدازمجموعةاخالقوعلومتربیتياست.نگارنده
دراینکتابنخستنقشمعلمرادرسازندگينونهاالنبررسيکردهاست،سپس
آثارتوحیدرابراخالقورفتارانسانشرحدادهاست.ازنظرنویسندةاینکتاب،
معلمخوبکسياستکهعالوهبرتسلطکاملبرموضوعدرسي،بااصولتعلیم
وتربیتآشنایيداشتهباشد،بهپرسشهايدانشآموزانجوابمناسبدهد،از

مطالعةمستمرویادگیريمطالبتازهبرايافزایشمعلوماتخوددریغنورزد،و...

مثنوي جوان؛ گزیدة قصه ها، آیات، روایات 
و حکمت ها

نویسنده:جعفررباني
مخاطبان:معلمان،دانشآموزان،مشاورانو

دانشجویانمراکزتربیتمعلم
ناشر:افق.تهران،1391

کلماتکلیدي::شعرفارسي،مولوي،مثنوي،

چکیده
جاللالدینمحمدمولوي،مشهوربهموالناومواليرومي،چهرهايتابناکدر
سراسرتمدناسالمياست.دیوانمثنوياینمردبزرگاثريبيمانند،نهتنهادر
زبانفارسي،بلكهدرمیانهمةآثارادبيعرفانياست.مثنويجواندردوبخشبه
اینشرحتنظیمشدهاست:بخشاولکهگزیدةمثنويوخودشاملچهارقسمت
است:قصهها،داستانها،ابیاتناظربرآیهوآیاتيازقرآنکریم؛بخشدومکتابنیز

بهشرحادبیاتبخشاولبهجزحكمتهااختصاصیافتهاست.
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کتابخانهجدول کتاب
دایره المعارف کوچک من 

دربارة آداب معاشرت
نویسنده:فرانسوازدوگیبرت.ترجمةرویاخویي

مخاطبان:دانشآموزاندورةابتدایي
ناشر:محرابقلم.تهران،1390

کلماتکلیدي:آدابمعاشرت،دایرهالمعارف،رعایت
قوانین،مهارتهايزندگي

چکیده 
کودکانبامطالعةکتابحاضرومشاهدةتصویرهايجذابآن،یادميگیرندکه
دربرخوردبادیگرانودرموقعیتهايمتفاوتآدابمعاشرترارعایتکنندواز
اینراهبهحقوقدیگراناحترامبگذارند.آنهادرميیابندکهرعایتقوانینمعاشرت

باعثميشود،انسانهازندگيشادوقشنگيداشتهباشند.
استفادهازکلمههايجادویي،عذرخواهيهنگاماشتباهکردن،آدابغذاخوردن،
آدابحرفزدنباتلفن،آدابگفتوگو،وچگونگيرفتاربامهمان،عنوانهاي

برخيمطالبکتابهستند.

 چراهاي شگفت انگیز
نویسندگان:مهديچوبینه/کوروشامیرينیا
مخاطبان:دانشاموزانچهارموپنجمدبستان

ناشر:محرابقلم.تهران،1390
کلماتکلیدي:آذربایجانشرقي،تبریز،آموزش

جغرافیا،مشاهیرایران،آدابورسوم

چکیده 
مخاطبانبامطالعةکتابحاضروکتابهايدیگرمجموعةایرانشناسي،
ونیزبامشاهدةعكسهايرنگيآنها،باشهرهايایران،آثارتاریخي،بازارها،
غذاها،سوغاتيها،رودهاونیزویژگيهايدیگرشهرهاواستانهايکشورمان

آشناميشوند.

آشنایي با بدن انسان براي کودکان
نویسنده:حسنساالري

مخاطبان:دانشآموزانپایههايدومتاچهارمدبستان
ناشر:نوايمدرسه.تهران،1389

کلماتکلیدي:داستانآموزشي،بدنانسان،
فیزیولوژي،آموزشعلومتجربي

چکیده 
دراینکتابکهبهشیوةداستانينگاشتهشدهاست،دانشآموزان،بهزبانيسادهو
بهکمکتصویرهايرنگي،بادستگاهگوارش،چگونگيرشدبدنانسان،دستگاه

دفاعيودندانهاآشناميشوند.

آموزش بر پایة تفکر خالق
نویسندگان:محسننیازي/عباسزارعي

مخاطبان:کارشناسان،معلمانودانشجویانمراکز
تربیتمعلم

ناشر:ثامنالحجج.تهران،1389
کلماتکلیدي:پرورشخالقیت،روشتدریس،تفکر

درتعلیموتربیت،اصولیادگیري

چکیده 
موضوعکتابحاضرتفكروتأملدریادگیريوشیوههايتفكروخالقیتدرزمینة

تدریساست.
تفكردرتعلیموتربیت،نقشتفكردرتعلیموتربیت،شیوةبرانگیختنتفكر،
فایدههايتفكرتحلیلي،تفكرارزشي،وشیوههايارزشیابيیادگیري،عنوانهاي

برخيفصلهايکتابهستند.

 ارزشیابي توصیفي
نویسنده:حمیدرضایوسفي

مخاطبان:معلمان
ناشر:کالجبرتر.تهران،1390

کلماتکلیدي:ارزشیابيتوصیفي،هدفهايآموزشي،
پوشةکار،خودسنجي

چکیده 
نگارندهدراینمجموعهابتدالزومداشتننگاهجدیدبهارزشیابيراموردبحث
قراردادهوسعيکردهاستتانگرشجدیدينسبتبهارزشیابيداشتهباشد.در
ادامه،چیستيارزشیابيراباارائةتعاریفمتعددازارزشیابيبهبحثگذاشتهودر
ـیادگیريآورده نهایتابزارهايارزشیابيوچگونگيکاربردآنرادرفرایندیاددهي
است.درپایانکتابنمونهايکاملازیکپوشةکاربااهدافيچونخودسنجيو
فراهمآوردنموقعیتهايمفیدیادگیريباپرورشنگرشهايمثبتدرفراگیرنده

برايیكيازدروسطراحيشدهاست.
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 ظرافت هاي معلمي
نویسنده:مجیدنقیه
مخاطبان:معلمان

ناشر:گاج.تهران،1388
کلماتکلیدي:معلمان،دبیرانواستادان

چکیده 
معلماننیرويخطمقدموعاملاصليتحققاهدافنظامآموزشيتلقيميشوند.
دراینکتاب،678نكتةکاربرديبرايمعلمانودبیراندربارةروشهاوفنون
تدریس،توجهفراگیرندگانبهمطالبدرسي،عواملمؤثردرتمرکزآنان،برخوردبا
فراگیرندگانبيانضباطومخلکالس،باالبردنقدرتمدیریتورهبريمعلمان،
ارتباطبیشتروعمیقتربافراگیرندگان،باالبردنانگیزةآنانو...تدوینشدهاست.

ها اطلس بچه
نویسندگان:جیسونپیج.ترجمةناصرجعفرزاده/

فاطمهمحمدي
ناشر:ضریحآفتاب.مشهد،1390

مخاطبان:دانشآموزانپایههايچهارموپنجم
دبستان

کلماتکلیدي:نقشه،آموزشجغرافیا،اطلس،
شناختجهان

چکیده 
اطلسکتابنقشههاستکهقسمتهايمتفاوتجهانرانشانميدهد.
نقشههاشكلهايکوچكيازمكانهايبزرگهستندکهازنمايباالرسمشدهاند.
دانشآموزانبامطالعةاینکتابومشاهدةنقشهها،اطالعاتزیاديدربارةاطلس
ونقشه،نقشهخواني،قطبجنوب،قطبشمال،کانادا،ایالتمتحدةآمریكا،
مكزیک،آمریكايمرکزيوکارائیب،آمریكايجنوبي،اروپايشمالي،اروپاي
جنوبي،روسیهوهمسایگانش،خاورمیانه،آفریقايشماليوجنوبي،آسیا،استرالیا

و...بهدستميآورند.

فعالیت ها  بازي ها،  درس؛  کالس  در  بیدپا   
مبناي   بر  محور  خالقیت  پژوهش هاي  و 
براي  دمنه  و  کلیه  افسانه هاي  و  تمثیل ها 
توسعة سواد خواندن در میان دانش آموزان 

دبستاني
مرتضيمجدفر

مخاطبان:دانشآموزاندورةدبستان
ناشر:امرود

کلماتکلیدي:تمثیل،افسانه،آموزشخالقیت

چکیده 
سومینشمارهازمجموعة«توسعةسوادخواندندرمیاندانشآموزاندبستاني

شاملبازيها،فعالیتهاوپرورشهايخالقیتمحوربرمبنايتمثیلهاو
افسانههايکلیلهودمنهاست.هدفازتدویناینمجموعهتوسعةسوادخواندن
بیندانشآموزاندورةابتدایيوتقویتمطالعةکتابهايغیردرسيازراه
آشناکردنفراگیرندگانبانمونههايبرجستةفولكلور،فرهنگوادبیاتتمامي

مللجهاناست.

چرا خدا چنین کرد؟
غالمرضاحیدريابهري

مخاطبان:دانشآموزاندورةدبستان
ناشر:جمال.تهران،1391

کلماتکلیدي:داستانآموزشي،خداشناسي،
زبانآموزي

چکیده
کتابحاضرمجموعهايششجلدياستکهدریکمجلدبهچاپرسیدهو
شاملداستانهایيدربارةشكلظاهريحیواناتاست.داستانهاياینکتاب

بهصورتششجلدجداگانهنیزچاپشدهاند.دراینکتابميخوانید:
کودکانباخواندنداستانهاياینکتابدرميیابندکهخداوندهیچچیزي
رابیهودهخلقنكردهاستوهرکدامازاعضايبدنحیواناتکاربرديمفید

براياودارد.

جادوي کاغذ
نویسنده:یوکیکوکوروساوا.ترجمةمحمد

یعقوبیان
مخاطبان:دانشآموزاندورةدبستان
ناشر:پیامآزادي.تهران،1390

کلماتکلیدي:تاکردنکاغذ،اریگامي،کاردستي،
آموزشهنر

چکیده 
درنخستینجلدازمجموعةحاضر،کودکانباتاکردنکاغذبهشیوههايابتكاري
وگامبهِگام،باساختنسرروباه،جغد،پرنده،هواپیما،پروانه،تاج،فنجان،بادبزن،
عروسکو...کاغذيآشناميشوند.انجاماینکاردستيهاموجبرشدخالقیتو
استعدادآنهاميشود.درپایانکتاب،هنراستفادهازکاغذمچالهشدهوکاغذهاي

رنگيورنگافشانيآموزشدادهميشود.

23

وم
 س

ارة
شم

13
92

اه
ذرم

آ



1
2
3
4

5

بچههامنتظرمعلمهستندتادستکندداخلکیفش
ویککتابتازهبیرونبیاورد،تاتصویرهایرنگارنگ
رویجلدراببینندوصدایآشنایمعلمواژههای
بچههادرسینه بكشد.نفس نمایش به را کتاب
حبساست.معلمآمادةاجراینقشاست؛آنهمبا
دیرینهترینابزارکمکآموزشی،یعنیکتاب.امامعلم

چهکتابیراازکیفبیرونخواهدکشید؟
کتابی اوست؛ خود درس به مربوط که کتابی
است؛ متناسب شاگردانش سنی گروه با که
کتابیکهحداقلاستانداردهایعلمیوزبانیرا
چاپ گرافیک، است، جذاب که کتابی داراست؛

که کتابی دارد؛ نوآورانه و گیرا تصویرسازی و
بهراحتیدردسترساستوخالصه،کتابیکه

بهدانشآموزمادروغنمیگوید.
که مطالبی جز به دیدیم بهتر ویژهنامه این در
دراهمیتکتابخوانیوشیوةورودخوبکتاب
غیردرسیبهکالسدرستهیهمیکنیم،فهرستی
دهة در که را مناسب و خواندنی کتابهای از
آمدهاند، بازار به نوجوانان و کودکان برای اخیر
پیشنهاددهیم.اینفهرستهمپیشنهادیبرای
شماست.ایندستپیشنهادهادر»رشدمعلم«

ادامهخواهندیافت.

کتابخانه

پیشنهاد کتاب های مناسب برای 
کالس ها و دانش آموزان در مدارس

پریسا برازنده

سفرة اي
براي روح بچه ها 

کتابهاییبرایمعرفیدرکالسدرس،
طرحدرسنویسی،پژوهشدانشآموزی،
مسابقات مدارس، کتابخانة تجهیز
کتابخوانی،هدیهبهدانشآموزان،معرفی

بهاولیایدانشآموزان.

سرمشق 
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گروه ناشرپدیدآورنده و مترجمنام كتاب
گسترة اطالعاتسنی

داستانکوتاهفارسياز14سالروزنهداوودغفارزادگان21داستان
داستانهايکوتاهفارسي/رماننوجواناز12سالکانونمحمودبرآباديرازباغمتروک

رمان/جنگایرانوعراق/واقعگرا/از14سالکانونفرهادحسنزادههستی
اعتمادبهنفسبهدختراننوجوان

مجموعهکتابهاینارنجی
)54جلد(

سرورکتبی،فروزندهخداجو،فریبا
تخیلی/فانتزی/داستانهایکودک/هراز6سالقدیانیکلهر

جلدهفتقصه،هرهفتهیککتاب
داستانهايکوتاهفارسي/رماننوجواناز12سالکانونمحمدرمضانياالکلنگکودکي
داستانکوتاهفارسياز14سالثالثداوودغفارزادگانماسهنفرهستیم
داستانهايکوتاهفارسي/رماننوجواناز12سالکانونحسناحمديبازيهاولحظهها

داستانهايکوتاهفارسي/رماننوجواناز14سالکانونمصطفيخرامانآرزويسوم

شهرقلموشكوهقاسمنیاوگروهنویسندگانمجموعةیکاسموچندقصه
فانتزی/تخیلی/موضوعاتپیراموناز5سالچكه

کودکان
داستانهايکوتاهفارسي/رماننوجواناز12سالافقاحمداکبرپورهفتخوانوخردهاي

مجموعهداستان/نوجواناز12سالسروشحمیداباذريخائندوجانبه
داستانهايفارسي/رماننوجواناز12سالکانونهديحداديدلقک

نظرلینداسینفالكن/روزبهتذهیبیدوبارهنگاهکن
نقاشی/نقدوتفسیراز12سال)خروس(

موسیقی/آموزشخالق/مهارتشنیدن/از6سالسورهمهرسودابهسالمبخوانبامن،بسازبامن
آموزشحواسپنجگانه

نظرآماندارنشاو/فاطمهکاونديلطفاًبههنردستبزنید)2ج(
آثاربرجستههنری/خیال/خالقیت/آشناییاز7سال)خروس(

باهنر
علوم/طنز/تاریخعلم/آزمایشاز10سالپیدایشنیکآرنولد/محمودمزینانیمجموعهعلومترسناک)35ج(

بدنمن،منازچهچیزیساخته
شدم؟

رابرتوینستون/محسنوآریا
علوم/مغز/هوش/ساختمانبدن/علتاز13سالمحرابقلمارجمند

ومعلولی
رمانطنزدفاعمقدساز12سالکانونداوودامیریانگردانقاطرچيها

داستانکوتاه/طنز/فانتزیاز9سالکانونشهرامشفیعیمجموعةجزیرةبیتربیتها
اطلسجغرافیایجهانبرای

دانشآموز
نقشههایتاریخیکشورها/وقارهها/تحوالتاز12سالافقبلینداوبر/مسعودجوادیان

تاریخی/قلمروسرزمینها
مذهبي/خداشناسي/چارپارهاز9سالمدرسهغالمرضابكتاشبادعايباران

ریچاردپنچیک/ساقینخعیزاده،مجموعهعلموماجراهایعلمی
شیوامقانلو

اختراعاتنخستین/باستانشناسیو...از12سالققنوس

فوتکوزهگری،مثلهایفارسیو
داستانهایآن)2ج(

مصطفیرحماندوستوگروه
نویسندگان

داستانهایمربوطبهضربالمثلهایاز12سالمدرسه
ایرانی

داستانهایقرآنی/قصههایپیامبراناز12سالطالیيشهرامشفیعیراهوچاه)قصههایقرآنی(

طبیعت/دوستياز12سالکانوناکرمکشایيصبحیکروزاردیبهشتي

منادیآتوساصالحیداستانهایشاهنامه)12ج(
اساطیر/تاریخ/ادبیات/حماسیاز12سالتربیت

از13سالکانونبابکنیکطلبتاخیابانخوشبخت
الطافوزیباییهايخدا/شعرنیمایي/

غزل/چارپاره

رماندفاعمقدساز13سالکانونحمیدرضانجفيکوچهصمصام

رمانانقالباز13سالسورهمهرداوودغفارزادگانسنگاندارانغارکبود
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سیاوش پیریایي

شیوه هایی برای وارد کردن کتاب های 
غیر درسی به کالس درس

کتاب
پراکنی

گاهینمیدانیمچگونهکتابرابهکالسدرس
ببریم،طوریکهدروقتمحدودکالسبتوانیم

دانشآموزانراباشیرینیمطالعهوکتابهایمفید
غیردرسیمأنوسکنیم.دراینجاسعیکردهایم

بهصورتگامبهگاموبهبیانیساده،نکتههاییرادر
اینبارهمرورکنیم.بااینامیدکهجوابیبرایاین

سؤالهاپیداکنیم:
-چرادانشآموزانبایدکتاببخوانند؟

-چگونهبایدکتابرابهکالسبردوکنجکاوی
دانشآموزانبیمیلبهمطالعهرابرانگیختوآنها

راسرشوقآورد؟
-چگونهمیشوددانشآموزانراازخواندِنَسرَسریو

ِبزنَدرروبهمطالعهایعمیقوآگاهانهرساند؟

1
2
3
4

5

کتابخانه
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ویژگی های دانش آموزان اهل مطالعه
-دانشوآگاهیبیشتریدارند؛

-بینشودیدگاهشانعمیقتروبازتراست؛
-قدرتدرکوتحلیلچندجانبهدارند؛

-ازاحساسیانسانیتربرخوردارند؛
-دردنیایبزرگتریزندگیمیکنند؛

-زبانشیواتروگنجینةواژگانوسیعیدارند؛
-دربیاناندیشههاواحساساتخودتواناترند؛

-بادیگرانبهترارتباطبرقرارمیکنند؛
-یکسروگردنازهمساالنخودباالترند.

چگونه دانش آموزان را با کتاب آشنا کنیم؟
کتاب دو حداقل دانشآموز هر تعداد به
متفاوتبهکالسمیبریم،یعنیبرای30

نفر60کتاب.
خوِد از میتوانیم کتاب تعداد این تأمین برای
بچههاکمکبگیریم.بهطورمثال،بچههامیتوانند
کتابهاییراکهخواندهاندوفكرمیکننددیگرنیازی
بهمطالعةآنهاندارند،باذکرمشخصاتخوددر
پشتجلد،تحویلمعلمبدهندتادرصورتلزوم،در
پایانبتوانیمکتابهارابهصاحبانآنهابرگردانیم.

و »سرگرمکننده کتابهای باید کتابها بین
هیجانانگیز«،»خوب«و»درجهیک«1وجودداشته
باشدتاهمهراراضینگهداردورفتهرفتههمهرابه

خواندنعالقهمندکند.
کتابهارابهطورتصادفیبینبچههاپخش
میکنیم.باراولهرنفریککتاب.)30

کتاباول(
دوسهدقیقهفرصتمیدهیمتاهمهکتاب

خودراخوببراندازکنندوورقبزنند.
پنجدقیقهوقتمیگذاریمتابچههاکتابها
رابینخودشاندستبهدستکنندوبههر

کتابنگاهیگذرابیندازند.
بعدازچنددقیقههمةکتابهاراجمع
دیگر تای با30 کتابها نباید میکنیم.

ادغامشوند.
باردومبههرنفربهطورتصادفیدوکتاب
میدهیم،یککتابازدستهایکههنوز

ندیدهاند،یککتابهمازمجموعهایکهدیدهاند.
بهبچههافرصتمیدهیمدرعرضیكیدو
دقیقه،ازدوکتابخود،یكیراانتخابکنند

ودیگریراتحویلدهند.
کتابهایباقیماندهرادرجایمشخصو
امنیازمدرسهمیگذاریمودرکالس30
نفره،سهنفرازبچههارامسئولمیکنیمتااگربچهها

کتابهایخودرازودخواندند،درغیابمعلمبتوانند
کتابشانراعوضکنند.

بچهها بین سال طول در باید کتابها
دستبهدستشود،یعنیهرکسکتابشرا

خواند،بهدیگریبدهد.
بچههابایدهرجلسهکتابهایشانراباخود
باشندوچه راخوانده بیاورند؛چهآنها

نخواندهباشند.
درهرجلسهچنددقیقهوقتمیگذاریمتا

بچههاکتابهایشانراعوضکنند.
دربعضیازجلساتدرصورتامكاناجازه
میدهیمبچههاچنددقیقهایدرکالس

کتابخودرابخوانند.
اینفعالیتتاپایانسالبههمینترتیببانظمی

مستمرادامهمییابد.
برایاینكهبچههاآگاهانهترکتاببخوانند،میتوانیم
پرسشهاییکلیدیراکهدرانتهاینوشتهآمده

است،بهآنهابدهیم.
بهتراستحداقلیکنوبتدرسالدربارةیكیاز
کتابهاییکهدوستشدارندبههمراهمعلمگفتوگو
کنندوگزارشتصویرییاپاورپوینتبسازند.بااین
بچهها ذهن در خواندهشده کتاب محتوای کار

ماندگارمیشود.
بایدبچههاراهموارهدرآمادهباشکاملنگهداریم؛
یعنیبایدنشاندهیمکهمتوجهمیزانپیشرفت
آنهاوحجممطالعهشانهستیم.درواقعبایداز

آنهابیقیدوشرطحمایتکنیم.

ویژگی های کالس آشنا با کتاب 
-کسالت،یكنواختیوتكراردرآندیدهنمیشود.

-بهکنجكاویدانشآموزانپاسخمیدهد.
-نشاطوشورزندگیدرآنجریاندارد.

-اندیشهسازاست،نهحافظهمدار.
-دانشآموزانشپرسشگرندومنتقد.

-حلقةمحاصرةدستگاههایارتباطیورسانههای
صوتیوتصویریوموبایلرامیشكند.

-بهدانشآموزانشامكانمیدهدبیواسطهدانش،
بینشواحساسخودرااصالحکنندوگسترش

دهند.
-اشتیاقبهمطالعهراافزایشمیدهدوشوقبه

خواندنراازمدرسهبهخانهمیکشد.

پاورپوینتمیتواندشاملاجزایزیرباشد
1.تصویرنویسنده

2.معرفینویسنده

3.چرااینکتابرابهدیگرانپیشنهادمیکنیم؟
4.بخشهایبرگزیدهوکوتاهازکتاب

5.انتخابچندتصویرکهبافضایامعناوحالو
هوایکتابهمخوانیوتناسبدارد

6.توضیحدربارةدلیلانتخابتصاویروارتباطآنها
باکتاب

بدونکالم انتخابموسیقی امكان 7.درصورت
متناسبباموضوعوحالوهوایکتاب

پرسش های کلیدی
الف. کتاب های داستانی

1.شخصیتاصلیداستانکیست؟
2.چهویژگیهاییدرشخصیتاصلیاورابرای
خوانندهدوستداشتنی،قابلاحترامیانفرتانگیز

میکند؟
3.آیادلیلعملكردهایاودلیلومنطقاستیا

احساسات؟
4.آیاکشمكشهایامشكالتدرداستانبهراهحل

میرسند؟
5.نقطةاوجداستانکجاست؟

6.کدامتوصیفهایکتاببرایشمابهیادماندنی
است؟

7.اینداستاندرکجاوچهزمانیرویمیدهد؟

ب. کتاب های علمی
1.موضوعکتابدربارةچیست؟
2.کتابچهسرفصلهاییدارد؟

3.چهدانشیرابهمامنتقلمیکند؟
4.ازچهمنابعیبهرهگرفتهاست؟

5.جذابتریناطالعاتآنکداماند؟

پی نوشت
کتابهای»سرگرمکنندهوهیجانانگیز«کتابهایی
هستندکهطنز،تصویر،کاریكاتور،معماوماجراهای
هیجانانگیزدارند؛مانندمجموعةبچههایبدشانس،

هریپاتروکتابهاییازایندست.
کنار در که هستند آنهایی »خوب« کتابهای
تفكر، خود، هیجانآفرین و سرگرمکننده وجه
تحتتأثیر نیز را آموز دانش احساس و تخیل
باعثرشدذهنیآنهامیشوند؛ و قرارمیدهند
کیومرث نوشتة مجید، قصههاي مجموعه مثل
پوراحمدیاگردانقاطرچيهانوشتةداوودامیریان
کهدلمانمیخواهدهمةدانشآموزانازخواندن
این شوند. جذب بهسویشان و ببرند لذت آنها
کتابهاوجهسرگرمکنندگیشانکمرنگتراست،
است الیهدارتر و عمیقتر انسانیشان وجه اما
باید بچهها دارند. پنهانتری زیباییشناسی و
رفتهرفتهبهکشفآنهاعادتکنند؛مثلدشتبان
نوشتةاحمددهقان،ناهينوشتةجمشیدخانیانو

کوچةصمصامنوشتةحمیدرضانجفي.
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پریسا برازنده

آشنایی با برخی شیوه های تندخوانی

دویدن
با کتاب

چرا باید تند بخوانیم؟
امروزهسرعتنقشیمهمبرایبهرهگیریهرچه
بیشتراززندگیداردوآنچهدرعصراطالعاتو
اطالعات داشتن میکند، قویتر را ما ارتباطات
از گذر با میتوانیم چگونه اما است. بیشتر
حجم خستگیها، و زمانی محدودیتهای

اطالعاتدریافتیمانراافزایشدهیم؟
درصدسالگذشته،هرپنجاهسال،منابعدانش
بشریبهدوبرابرافزایشمییافت.اماامروزهاین
پس میشود. برابر دو ماه هشت هر در مقدار
مطالعة سرعت بیاموزیم. را تندخوانی ناچاریم
هرایرانی150کلمهدردقیقهومیانگینسرعت
مطالعهدرجهان800کلمهاست؛اماباتندخوانی

سرعتمطالعهتاششبرابرافزایشمییابد.
خاصی تحصیالت سطح یا سن به تندخوانی
معلم، میآید: همه بهکار نیست. منحصر
دانشآموزان،وکیل،حسابدارمالیاتی،روزنامهنگار،

روانشناس،مهندس،کارمند،خانهدارو...
آموزشی، نرمافزارها،سایتهای کتابها، امروزه،
فلشکارتها،ابزاروامكاناتمتعدددیگریبرای
مسابقات حتی دارند. وجود تندخوانی آموزش
تندخوانیهمبرگزارمیشوند.باتوجهبهکتاب
ثبترکوردهایجهانی»گینس«،تندخوانترین
فرددنیا»هاوارداستیفنبرگ«استکهدرهر
400 کتاب کلمه)یک 25هزار از بیش دقیقه

صفحهای(رامیخواند.

وقتی تند می خوانیم:
ـچشمانمانکارفیزیكیکمتریرویهرصفحه

انجاممیدهند؛یعنینزدیکبه100توقفدر
صفحه.بههمینخاطرخستگيچشمانمانکمترو

درکمانازمتنبهترمیشود؛
میخواهیم که را اطالعاتی بالفاصله تقریباً ـ

پیدامیکنیم؛
ـقراردادها،مدارک،فرمهاو...رادوتاسهبرابرسریعتر

وبدونازدستدادناطالعاتمهم،میخوانیم؛
زبانهای میگیریم؛ یاد سریعتر را چیز همه ـ
خارجی،علومرایانهای،ورزش،بازیواقتصاد.ببخش
زیاديازدانشماازطریقخواندنبهدستمیآید؛
ـتندخوانیباصرفهجوییدروقت،موجبکاهش
تنشهاوبهبودبهداشتجسمیوروانیمامیشود.
ـذهنمافعالترمیشودوباهمهچیزدقیقو

حسابشدهبرخوردمیکنیم.
ـزمانبیشتریراباخانوادهسپریمیکنیموبه

سرگرمیهایدلخواهمانمیپردازیم؛
بیوگرافی ـمیتوانیمرمانهایبیشتریبخوانیم؛
شخصیتهایمعروف،روزنامهها،مجالتومقاالت.

همةاینهابادوتاششبارزمانبیشتر.

وقتی تند می خوانیم، با درک بهتر مطالب:
ـدرشغلوآموختنهوشمندترودقیقترمیشویم؛
ـدوستانمان،همكاران،کودکانوخانوادهاحترام
بیشتریبرایمانقائلمیشوندوهموارهمایلاندنظر

مارابخواهندوازمشاورةمابهرهمندشوند؛
ـزندگیمامتحولمیشود.کاراییوخالقیتمان
افزایشمییابد.مشكالتمانراسریعتروآسانتراز
بسیاریدیگرازآدمهاحلمیکنیموراهپیشرفت

برایمانهموارمیشود؛

ـبههرزبانیکهمطلببخوانیم،سالیانهتا3000
کلمهبهگنجینةلغاتمانافزودهمیشود.اطالعات
جدیدراآسانترمیآموزیموبهاینترتیببهترین

کارشناسدرحوزةکاریخودمیشویم؛
ـباخواندنسریعتربهشكلخودکارپولبیشتری
برگزاری روزهای کاهش با و میآوریم بهدست

سمینارهادرهزینههایمانصرفهجوییمیشود؛
ـاعتمادبهنفسمانافزایشمییابد.

غوغا در مغز
خواندن تمرین چشمها+ آموزش خواندن+
کاربردی+تصمیم=دوبرابرشدنسرعتخواندن
تمرکز افزایش مغز+ ظرفیت برابرشدن سه و

1
2
3
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کتابخانه
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مغز+ وچپ راست نیمکرة دو هر از استفاده و
منطقی قیاس راه از حافظه و هوش تقویت
برایذخیرهسازیطوالنیمدتویكپارچهسازی

اطالعاتروزمره+یادداشتبرداریمؤثر

10 روش تندخوانی 
تنظیم سرعت خواندن ابتداازمتونساده،گزارشهایروزنامهای1

باکمتریندقتدرخواندن ومطالبکماهمیت
شروعکنید.سپسابزارتشریحی)مداد،خطکش،
مارکروخطنگهدار(رادردستبگیریدومتنرا

بهطوردقیقتحلیلکنید.

رعایت قانون بازده اجباری اگرخودتانرابهخواندنسریعوادارید،به2
واقعدرطولساعتباسرعتبیشتریمیخوانید.
همچنین،هدفزمانیخودرابرایسریعخواندن
مشخصکنید:مثالًیکساعتبرایخواندنمقالة
مجلهیا25صفحهازیککتابتخصصی.اینکار

عواملانحرافیراکاهشمیدهد.

اجتناب از پرش به عقب بهعقبپریدنچشمهادشمنتندخوانی3
ناشی اطمینان نداشتن و وسواس از که است
میشود؛درستمثلتماشاییکفیلمدرسینما.
آیاشمامیتوانیدفیلمرابهعقببرگردانید؟بسیاری
ازافرادهنگامیکهمطلبیرانمیفهمند،مایلاند
بهعقببرگردند،غافلازاینكهدرانتها،قالبمتن

محتوایآنراآشكارخواهدکرد.

نورافکندن به جای استفاده از  چراغ  قوه )عبارت خوانی(4
تمرکزچشمسرعتخواندنراپایینمیآورد.این
کارمانندآناستکهدرشبباچراغقوهدنبال
چیزیدرچمنبگردید.فراموشنكنید،زمانیکه
جملهایرابهعباراتمعنیدارتقسیمکنیم،سرعت
خواندنباالمیرود.معموالًافرادتندخوانگسترة

دیدشانتاششکلمهافزایشیافتهاست.

غنی سازی فرهنگ لغت شخصي باشد،5 غنیتر واژگان گنجینة هرچه
درکمتنبهترمیشود.بهخصوصدرمتونفنی
وتخصصیاینامراهمیتبیشتریدارد.بهجای
از مداوم نگاه با کلمه، معنی درک برای اینكه
را کلماتی است بهتر کنید، کم خواندن سرعت
لغت فرهنگ از قباًل نمیدانید، را کهمعنیشان
مدت کلمات ترتیب، این به کنید. استخراج

بیشتریدرذهنتانمرورمیشوند.

خرق عادت ازدورانمدرسه،خواندنمتنبرایما6
ابتدایسطر از یعنی است. بوده فرایندیخطی
شروعکردهایموخطبهخطمتنراخواندهایم.آیا
بهترنیستقبلازخواندنکلمتن،دیدیکلیو

انتخابیبهمتنداشتهباشید؟

درک ساختار دارد.7 را خود خاص معماری متن هر
تابعیخاص دارای عناصرساختاری از هریک

استکهباهممتفاوتاند؛مثلحمام،آشپزخانه
هم معابری معماری این در اما خواب. اتاق و
وجوددارندکهبایدفقطازآنهاعبورکرد.پس
ازاینمعابربهسرعتعبورکنیدتاازاتاقهابهرة

بیشتریببرید.

نا امید نشدن برایهرکاریابتدابایدسرمایهگذاری8
کنید.برایتندخوانیباراولهرمتنالزماست
مغز در زیادی اتصاالت مطلب، درک بهمنظور
ایجادشوندکهازابتدادردسترسنیستند.صبور
باشید!طبیعیاستاگرباراولدرخواندنمتن،
درککاملازآننداشتهباشید.اماباخواندنو
خواندنوادامهدادن،کمکممفاهیمنهفتهدرآن
آشكارمیشوند.یادمانباشدبلندخوانی،لبخوانی

وصوتخوانی،ازسرعتخواندنمیکاهند.

گزینش هوشمندانه چشمهارابهطورمارپیچحرکتدهیدتا9
مهمترینحقایقمتنراجستوجوکنید.حشویات
غیرضروریمتنرافیلتروفقطرویپیامهایاصلی

تمرکزکنید.

مدیریت زمان غالبا10ً آهستهمیخواند کسیکهخیلی
خوانندة است. سرگردان ذهنش و ندارد تمرکز
با توأم توقف توقفها)حدود500 بهخاطر کند،
تمرکزدید(وشروعهایمكرروپیشرفتنامطمئن،
عضالتچشمانشزودترخستهميشود،حوصلهاش
سرميرود،تمرکزحواسخودراازدستميدهد،
حضورذهنشکاهشميیابدوازدرککاملمعنی

آنچهمیخواندبازميماند.
راهكاریمفیدبرایچنینافرادیآناستکهفقط
45دقیقهتمرکزکنندوپشتمیزوبهصورتنشسته
بخوانند،سپس15دقیقهرویتختدرازبكشندو
اجازهدهندذهنمتنراپردازشکندودوبارهسراغ
بهطورمتناوب بروند.میتوان ادامةخواندنمتن
هر15-10دقیقهیکوقفهداشتتاازخستگی
مغزکمکرد.وقتیمغزخستهمیشود،سرعتشکم
میشودوبهخواندنکلمهبهکلمهبازمیگردد.با
انرژیکامل،شمابیشاززماناستراحتتانکارانجام

خواهیدداد.
انجامگیرد، استصبحها بهتر تندخوانی تمرین
چوندراینزمانچشمهاخستهنیستندومغز
به تندخوانی مهارت حفظ دارد. باالیی کارایی

استمرارآننیازدارد
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گوناگون

محسن بهرامی

کتاب و مطالعه در نگاه

 اهلِ نظر
آنکتابزندهقرآنحكیم

حكمتاوالیزالاستوقدیم
اقبال الهوری

همچوکتابیاستجهانجامعاحكامنهان
جانتوسردفترآنفهمکناینمسئلهرا

مولوی

خواندننتوانیشچون،چهحاصل
درخانههزارتاگرکتاباست

پروین اعتصامی

درچشمخردهبینانهرنقطهصدکتاباست
آنخالرابهصدوجهتفسیرمیتوانکرد

صائب تبریزی

بعضيازکتابهابرايماقصهميگویندتابخوابیم
وبعضيقصهميگویندتابیدارشویم.

جایزه و ميشوند اول شاگرد کتابها از بعضي
ميگیرند.بعضيمردودميشوندوبعضيتجدید.
بعضيازکتابهاتقلبميکنند.بعضيازکتابها

دزديميکنند.
احترام خود مادر و پدر به کتابها از بعضي
ميگذارندوبعضيحتياسميهمازپدرومادر

خودنميبرند.
بعضيازکتابهاهرچهدارندازدیگرانگرفتهاند
دیگران به دارند چه هر کتابها از بعضي و

ميبخشند.
براي حرفي ولي حرفاند پر کتابها از بعضي
آراماندوليیک و ندارندوبعضيساکت گفتن

عالمحرفگفتنيدردلدارند.
بعضيازکتابهادوقلویاچندقلوهستند.

بعضيازکتابهاپیشازتولدميمیرندوبعضي
تاابدزندههستند.

قيصر امين پور

ارزشهرکتاببستگیبهبهرهایداردکهازآن
میبریم.

جیمزجویس

آنهاییکهمیگویندوقتمطالعهندارند،درواقع
اینکارهنیستند.

جوليو راگ

توی پُتک مثل اگر میخوانیم، که کتابهایی
به ما میخورند؟ درد چه به نزنند، سرمان
آسمانی بالیی مانند که داریم نیاز کتابهایی
تكاندهندهباشند.کتابخوببایدمثلیکتبر،
یخهاییراکهسطحدریایدرونمانراپوشانده

است،خردکند.
فرانس كافكا

کسیکهازخواندنیکرمانخوبلذتنمیبرد،
یکتختهاشکماست.

جين آستين

تلویزیونواقعاًآموزندهاست.چونهروقتکسی
آنراروشنمیکند،منبهاتاقدیگرمیرومو

مشغولمطالعةکتابمیشوم.
گروچو ماركس

اتاقبدونکتابمثلبدنبدونروحاست.
سيِسرو

تمامکردنهرکتابخوبمثلوداعبادوستي
صمیمیاست.
ویليام فيدر

کتابوقتیکتاباستکهآنرابخوانی.وگرنه
مشتیکاغذبیشنیست.

فردریش فيليپ گُرو

بد کتاب اما میُکشد، بار یک فقط زهر جام
میتواندنسلهایپیدرپیرامسمومکند.

 ویليام مورای

خواندن کتاب با را خریدن کتاب مردم اغلب
اشتباهمیگیرند.
 باربارا تاچ من 

هزینة از بیشتر ما آدامس هزینة وقتی تا
خبری تمدن و فرهنگ از باشد، کتابهایمان

نیست.
 اِلبرت هوبار

خواندنکتاببدوناندیشهوتأمل،مثلخوردن
غذابدونهضمآناست.

 ادموند بورك

کسیکهخیالمیکندفقطباکتابخواندنداناتر
با خواهدشد،مثلآدمیاستکهفكرمیکند

پرخوریقویترمیشود.
 ِجِرمی كوليِير
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وحید پورافتخاري

گفت وگو با یک دبیر فیزیک، به بهانة 
شیفتگی اش به مطالعه

مطالعه
یک وظیفة شغلی است

»مریمدلخوش«کهاکنونهفدهمینسالخدمتشرا
میگذراند،میگویدگاهیفرمولهارارویپردههایرنگیکالس
مینوشتمتااگربچههاآنهارافراموشکردند،بهپردههانگاه
کنند؛پردههاییکهباهزینةشخصیتهیهمیکردم.اوبرای
بچهها،برگههایامتحانیرامثلصفحاتمجله،رنگیوجذاب
طراحیمیکرد.دلخوشبهخاطرابتکاراتدلسوزانهاش،درسال
1384مقامسومجشنوارة»روشهاینوینتدریس«رادراستان
تهرانبهدستآورد.باایشاننهبهعنواندبیرفیزیک،بلکهبهعنوان

یککتابخوانحرفهایبهگفتوگونشستهایم.

 از كی به مطالعه عالقه مند شدید؟
ازکودکیخیلیکتابمیخواندم.خواندنکیهان
بچههاهمرویعالقهامبهکتابخوانيتأثیرمثبت
داشت.کمکممطالعاتمعمیقترشدوبهکتابهای
نجومرسیدم.همینهاباعثشددردانشگاهرشتة

فیزیکراانتخابکنموامروزدبیرفیزیکباشم.
 غير از كتاب های علمی، به چه موضوعاتی 

بيشتر عالقه دارید؟
با تهمایههایروانشناسیدارند- کتابهاییکه
انگیزةشناختبهتربچهها-،البتهازموضوعاتدیگر

همغافلنیستم.بهویژهکتابهایادبی.

 با چه كتاب هایی راحت ترید؟
ازلحاظقطع،کتابهایجیبیراخیلیدوستدارم.
رویتخت،کنارمیزپذیراییودرهرجاییازخانهام

چنینکتابهاییپیدامیشوند.
 مطالعة كتاب های غير درسی چه تأثيری 

بر تحصيالتتان داشته است؟
مطالعاتجنبیمنباعثمیشددرسهارابهتر
درککنم.مثالًمباحثمربوطبهنورواُپتیکرا
بانگاهجامعهشناسانهتحلیلمیکردموبینآنها
روابطیراکشفمیکردم.حاالهمارتباطمباحث
فیزیکرابازندگیروزمرهکامالًحسمیکنم.راه
باقواعد را رفتنآدمها،حرکتماشینهاوغیره

فیزیکانطباقمیدهموازاینکارلذتمیبرم.
به  توصيه ای  چه  كتاب خوانی  مورد  در   

همكاران دارید؟
بهطورکلی،مطالعهبرایمعلموظیفهایشغلی
است.معلمبایدازخیلینكاتاطالعاتکافی
داشتهباشد.معلمهایموفقبهغیرازمطالعه
درحوزةتخصصیشان،بهکتابهایدیگر
همنیازدارند؛برایشناختدنیایامروز

وشناختبهتربچهها.
را  نيازتان  مورد  كتاب های   

معموالً از كجا تهيه می كنيد؟
هرسالدرایامنمایشگاه،یکباربرایپسرمبهبخش
کودکانونوجوانمیرویم.چندبارهمبرایخودمبه
سالنهایدیگر.پسرمنوروزهرسال،عیدیهایشرا
جمعمیکندتاموقعنمایشگاهکتاببرایخودش

کتاببخرد.اینکارعادتهرسالهاششدهاست.
 از كتابخانة شخصی تان بگویيد.

خیلیهاپولخرجتجمالتمیکنند،منهمبرای
کتابخانهامخرجمیکنم.موقعخستگیمیتوانمبا
مطالعةکتابهابهآرامشبرسمودلتنگیهایمرابا
خواندنشعربرطرفکنم.همازشاعرانمعاصر،هم

بزرگانیچونحافظوسعدیومولوی.ازنگاهکردن
به خوشایندی حس کتابهایم منظم قفسة به
است. مرتب چیز همه انگار میدهد. دست من
جالباستبدانیدگاهیبهکتابخانههایدوستانم

حسودیاممیشود!
 برای شاگردانتان هم كتاب می برید؟

یکوقتهایی.کتابهایکمکدرسیومذهبی،
و سجادیه صحیفة مثل  کتابهایی هم گاهی
معرفی کردهام. معرفی بچهها به را نهجالبالغه
کتابهایمذهبیتوسطدبیرفیزیکبرایبچهها

لطفدیگریدارد.
 بهترین كتابی كه خوانده اید؟

بهترینکتابیکهدرعمرمدیدهوخواندهام»قرآن
کریم«است.تأملدرطرزبیانقرآنبرنحوةبیانو

تدریسمنتأثیرفوقالعادهایداشتهاست.
به  كتاب خوانی  لذت  چشاندن  برای   

دیگران چه شيوه ای پيشنهاد می كنيد ؟
منخودمخیلیهاراباکتابهایکوچکوجیبی،
کتابخوانکردهام.بایدبامعرفیکتابهایکمحجم،
مصوروجذاب،فرهنگمطالعهرادرنزدیكانمان
ایجادکنیم.کسیکهاهلمطالعهباشد،یکروزنامة
کهنههمکهدستشبرسد،میخواند.خودمخیلی
وقتهادرحینپاککردنسبزی،محوخواندن

روزنامهایمیشومکهسبزیرادرآنپیچیدهاند!
 برای مطالعه مؤثر چه شيوه ای دارید؟

اگرکتاببرایخودمباشد،بامدادزیرکلمههایي
خطمیکشمیاچیزیرادرحاشیةکتابمینویسم.
گاهییکصفحهراچندینبارمیخوانم.اگرهم
کاغذ روی را کارها این همه باشد، امانت کتاب
انجاممیدهم.قبالًکهفرصتبیشتریداشتم،در
وبالگشخصیامراجعبهکتابهاییکهمیخواندم

مینوشتم.

گفت و گو
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معلم180 درجه
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کتاب  و   کباب
حبیب یوسف زاده 
تصویرگر: وجید امینی

درستاستکهبچههابایداهلتحقیقباربیایند،اماازطرفي
»وقت«همعلفخرسنیست.راههايمیانُبررابهآنهانشان
دهید.امروزهدکانهايزیاديیافتميشوندکهکارشانفروش
انواعتحقیقوحتيپایاننامهاست.بهجايسرگردانکردن
بچهها،آنهاراباداللهايعلموتحقیقآشناکنید.

بشرهزارانسالقبلازآنکهبتواندغذاهاراکنسروکند،کنسروکردن
افکارشرایادگرفتوتوانستبایکمیخوچکشحرفهایدلشرا
برایروزمبادارویسنگوکلوخکندهکاریکند.شایدبیدلیلنیست
کهدرمیانپستانداران،مغزانسانباالترازشکمشقراردارد.البته
دراینمیاناستثناهاییمثلزرافهومیمونهمهستندکهنبایدزیاد
جدیشانگرفت.القصه،آدمهایمجهزبهمیخوچکش،باایناختراع
عجیب،زمانراازوسطدوشقهکردندوهرچهراقبلازخودشانبود،
اسمشراگذاشتند»ماقبلتاریخ«!آدمهايمظلوِمماقبلتاریخچون
دستشانازمیخوچکشکوتاهبود،برايهمیشهآنسويدیوارتاریخ
ماندندوصدایشانهرگزبهجایينرسید!بدنیستشماهمکارُهل
دادنبچههابهسمتکتابخوانيرابایادآوريهمیننکتهشروعکنیدتا
درمخشانفروبرودکهاگرکتابنبود،تاریخهرگزمتولدنميشد.

قبلازهرچیزبهیاد
داشتهباشیدکهکتاب
باالخرهچشموگوش

بچههارابازميکند.چون
چشموگوشبچههاي
مردمنزدماامانتاست،
بایدمراقبباشیمکه
بیشازحدبازنشوند.

بنابراینکارراباکتابهاي
مالیمومتناسببااندازة
چشموگوشبچهها

شروعکنید.

1

چگونه تنور کتاب خوانی را در کالس خود گرم نگه داریم

2
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الگوسازيکنید.
اگرکتابخوان
نیستید،الاقل
خودتانرا
کتابخوانجابزنید
وهرروزچند
کتابقطوررابا
خودتانبهکالس
ببریدتابچهها
بفهمندکهشما
بيخودياینهمه
باسوادنشدهاید.

یکضربالمثلچینيميگوید:بهترینراه
موفقیت،عملکردنبهنصیحتهایياست
کهبهدیگرانميکنیم.بدنیستگاهي
نصیحتهايخودراضبطکنیموموقع

خواببهآنهاگوشکنیم.

براياینکههموارهالگوبمانیدوخدايناکردهفسیلنشوید،
بهطورگروهيدرمسابقاتکتابخوانيشرکتکنید.فایدة
کارگروهیایناستکهیکيازهمکارانبهسؤاالتجواب
ميدهدوبقیةهمکارانپاسخهاياوراتأییدميکنندو

جوابهایایشانضربدرتعدادهمکارانميشود.

بهبچههایادبدهیددرزندگيشانبین
کتابوکبابتعادلبرقرارکنند.چرانباید
بهازايهریخچال،یکقفسهکتابداشته
باشندوبهازايهردهسیخکبابنایاب،
یکجلدکتابجذاببهبدنبزنند!

یکمسیرمطالعاتيبهبچهها
ارائهکنیدتامعلوماتشاناز
پایهشکلبگیرد.

4

5

6

3

7
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راهافتادهبودمتویجادهها،اولباهواپیماازرویدریاچةتشنةارومیه

ردشدهبودموبعدافتادهبودمتویراههایسبزیکهمیرسیدبه

شهریدرلبمرز.بامجسمهایدروسطمیدان؛بهیادشهدایبمباران

شیمیاییسردشتکهردشتااینمیدانواینشهرکوچکومردم

آنهمرسیدهبود.بعدراهمازمیانخیابانهایاصلیشهرکشیده

شدهبودبهمحلهایفقیرنشینوبعدکتابخانهایکوچک.تمامطول

راهبرایهمهتوضیحدادهبودمکهچرادارماینهمهراهمیرومتا

یککتابخانةبدونتجهیزاتومعمولیراببینم.یکهفتهقبلرفته

بودمبهکتابخانهایمجهزدرمدرسهایمرفهوآهازنهادمبلندشده

بودکهچراهیچوقتکتابخانةمدرسهامآنطورنبود؟حاالمنبودمو

محلةسیدآباداشنویهویککانونفرهنگی-هنریکهتازهیکهفته

بودکتابخانةهزارجلدیاشراهافتادهبود.آنهمنهبههمینسادگی،

دیدار از کتابخانه ای مردمی در شهر مرز ی اشنویهبه حال بچه هافـکری آستینباالزدهبودندکهچه؟کهباخوِندل...باکلینامهنگاریوهمتاهالیمحلهایکهخودشان

عکاس: مجتبي اسماعیل زادتهمینه حدادی

گزارش
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یكی یكی که بچههایی بهحال کنند فكری که
تلفنیبه مدرسههارارهامیکنند.اینهاراقبالً
منگفتهبودند.برایهمینآمدهبودمبرایدیدن
کتابخانهایسادهدریکاتاقککوچک؛فضاییپراز
کودکانیکهچشمهایشانازخوشحالیبرقمیزد.

دیدنیهایکانونفخررازیفقطیک
میزمستطیلشكلوچندصندلیبرای
بچههاودومیزکوچکبرایمعلمانو
رایانةاهدایییکانجمنتهرانینبود.
حتیچندقفسةکوچکآکندهازکتاب
درگوشةاینمستطیلهمچنگیبهدل
نمیزد.جالبتریندیدنیاینکانون
هممحلیهاییبودندکهیکروزدست
دردستهمدادهبودندتاکاریبرای
محلهشانانجامبدهند.هرکسایدهای
دادهبودوبعدآستینهاراباالزدهبودند.
اینجامثلکتابخانةمدرسةبینالمللِی
تهران-کهچندیقبلدیدهبودم-ده
اساس اما نداشت. کتاب جلد هزار
محكمیداشت.میگفتندنرمافزاریاز
کتابخانةملیگرفتهایمبرای»ردهبندی
دیویی«اماشمازودرسیدهایدوهنوز
همةکارهایماتمامنشدهاست.کتابدار

پسریپانزدهسالهبودبهاسمحيدر پيغامیکهبه
خاطرمحصلبودنمدامشیفتشرابادوستشرضا 
فصيحی عوضمیکرد.لباسکردیتنشبودوزیاد
حرفنمیزد.اعضایانجمنهمهشاغلبودندوتنها
بخشیازوقتخودرامیتوانستندبهفعالیتهای
تصمیم همین برای دهند. اختصاص داوطلبانه
گرفتهبودندازبچههاکمکبخواهند.هرچهباشد
آنهاباهمسنوسالهایخودشانبهترارتباط

برقرارمیکنند.اینطوریتوانستهبودنددرِکتابخانه
راازصبحتاغروببازنگهدارند.

میگفتندانجمندردوسالگذشتهفعالیتزیادی
داشتهاست.ازبرگزاریکالسداستاننویسیوشعر
برایکودکانونوجوانانتاآموزشداستاننویسی،
شعروحتیترجمةمتونادبیفارسیبه
کردیوکردیبهفارسی.عمر محمدی 
از تعدادی که است معلمانی از یكی
ادامة امكان فقر خاطر به شاگردانش
تحصیلندارندواوتصمیمگرفتهاستبا
کانونهمكاریکندوبهبچههاخواندن
ونوشتنبهدوزبانفارسیوُکردیرا

یادبدهد.
محیط زنها برای کانون زنها. اما و
آموزشيدنجيفراهمکردهاست.اول
کالسقرآنوبعدکالسزبانانگلیسی؛
احساسکردند وقتی مجانی. همهاش
بهکتابهایبیشترینیازدارند،شروع
کردندبهنامهنگاریوبرقراریارتباطبا
نهادهایمختلف.حاالدیگرکتابخانهپا
گرفتهبود.کتابخانهایرایگانکهمیشد
را ازتحصیل بازمانده بچههای آن در
کتابخوانکرد.گفتندبچههاکتابها
رادوستدارند.چوناکثرآنهابانظرکارشناسی
تهیهشدهاندونیازبچههادرآنهالحاظشدهاست.
امادردوکتابخانةدیگرشهربااینكهانواعواقسام
کتابهاموجوداست،بچههابهراحتینمیتوانند

کتابهایمناسبخودراپیداکنند.
بچههامشغولمطالعهبودند.برخیکتابهاکردی
بودندوبرخیفارسی.برایمتعریفکردندکهبهزودی
قراراستطرح»بامنبخوان«دراینکانونبرگزار

دیدهشیوههای آموزش مدرس یک گفتند شود.
درستمطالعهرابهبچههایادخواهددادواجرای

آندوماهطولخواهدکشید.
بعدازظهر،وقتیکتابخانهداشتتعطیلمیشد،
مداممیگفتندُخببچههادیگروقِترفتناست.اما
آنهادلنمیکندندومیلیبهرفتننداشتند.باالخره
همحاضرنشدندکتابهارابگذارندوبروند.آنها
راباخودبهخانهبردند.اکثراًشعربودند.فكرکردم
اگربچههاباهمینسرعتتمامکتابهارابخوانند
ونشودکتابخانهرابهروزکرد،نكندازشوروشوق

خواندنبیفتند؟
موقعآمدنچشمممیافتدبهعكسیرویدیوار.

- این عكس كيست؟
-استادهژار.شاعرومترجممهابادیوهمشهری
ترجمه ُکردی به را قرآن است. محمدقاضی
کردهاست.یكیدیگرازکارهایشترجمةشفایابن

سینابهفارسیبوده.
- چه شد كه خواستيد این جا را راه بيندازید؟

-دیدیماینجانیازبهفرهنگسازیداریموباید
کارراازبچههاشروعکنیم.تصمیمگرفتیمازپایین
هرمشروعکنیم.خواستیمازآسیبهایاجتماعی
جلوگیریکنیم.گفتیمشایدبااینکارهابشودمانع

ازترکتحصیلبچههاشد.
- دوست دارید چه اتفاقی بيفتد؟

-اگرجاوامكاناتمانبیشترشود،میتوانیمکارهای
بزرگتریانجامبدهیم.

اگر بچه ها با 
همین سرعت 
تمام کتاب ها 
را بخوانند 
و نشود 

کتابخانه را 
به روز کرد، 

نکند از شور و 
شوق خواندن 

بیفتند؟

پی نوشت
مجری و دولتی غیر نهاد یک حامی« »انجمن
طرح»بامنبخوان«است.یكیازفعالیتهایاین
مناطق در کتابخانهها تجهیز و راهاندازی انجمن

محروماست.
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آقایخدمتیزیردفترنمرهرامینوشتکهپچپچ
بچههاکالسراپرکرد:»بازرس،آقااجازهبازرس...«
آقایخدمتیدستپاچه،دفترنمرهرابست،رویمیز
راجمعوجورکردورفتطرفپنجره.جیپلكنتة
بازرسنالهکنانازشیبخاکیجادهخودشراباال
میکشیدوگردوخاککنانمیآمدطرفمدرسه:

»بازاینلعنتیپیدایششد...«
آقایخدمتیاینحرفهاراتویدلشزدوکسی
صدایشرانشنید.درآنروستایپرتباکالسیسه
پایهای،آنقدردردسرداشتکهبابازرسلجنكند.
صدایشراصافکردوروبهکالسگفت:»بچهها

مرتبباشید!«
ازکالسرفت بازرس ومثلهمیشهبرایپیشباز

بیرون.
بازرسازماشینپیادهشدهبود،یکسینهبخشنامه
را بادچرخها پا نوک با و میفشرد دلش روی را
امتحانمیکرد.وقتیآقایخدمتیرادیدچهرهاش
بازشد:»بدجوریزرتشدررفته.یهسرباالییکه

میآیدنفسشمیگیرد.«
آقایخدمتیبرایاینكهحرفیزدهباشد،بالبخندی
ساختگیگفت:»شماکهماشاا...وسعتانمیرسد،یه

نوشرابخرید.«
بازرسباشنیدنحرفهایخدمتیسگرمهاشدر
که تاجر میرسد. وسعتان را »چیچی رفت: هم
میدهد، دولت که هم دهشاهی صنار یه نیستم.
کوفتاینیابویپیرمیشود.ادارههمکهکاریبه
اینکارهاندارد.فقطگزارشبازدیدهاوغیبتهارا

میخواهد.«
آقایخدمتیکهازحرفهایشپشیمانشدهبود،

گفت:»صحیحمیفرمایید،حقیقتش،کارشماخیلی
سختاست...«

بازرسحرفخدمتیراقطعکرد،یکدستهکاغذ
مال »اینها وگفت: کرد بخشنامههاجدا میان از
کن، تعطیل را کالس فعاًل میخوانی. بعد توست.

برویم!«
»اما داد: نشان را تعجبساعتش با آقایخدمتی

هنوزدوساعتازوقتکالسمانده!«
میرفت، ور ماشین لق در با داشت که بازرس
حرفهایخدمتیرانشنید،اماوقتیدیداوهنوزدم
درمدرسهایستاده،ازکورهدررفت:»برایچهماتت

برده.کالسراتعطیلکنبرویم!«
را بازرس منظور و بود شده گیج خدمتی آقای
فرستاد را بچهها و کالس رفت ناچار نمیفهمید.
احساس شد، دور که بچهها هلهلة خانههایشان.
عجیبیبهآقایخدمتیدستداد.یکلحظهفكر
از را او و بههیئتگرگدرآمده بازرس کردکه
همخواهددرید.وقتیدرمدرسهراقفلمیکرد،
سرش توی ناخوشایندی و برهم درهم افكار
مار این از بدهد. چرخمیخورد:»نكندکاردستم
هفتخطهرچهبگویی،برمیآید.یكدفعهمیبینی
باآدملجمیافتدوگزارشهایخالفمینویسد...
امامنکهکارینكردهام.سرمبهکارخودماست.
بچهها اگر ادارهمیکنم. را پایهکالس تنهاییسه
درسشانضعیفاست،تقصیرمننیست،باباننهشان
بیسوادند.تازهازمدرسههمکهدرمیآیند،یكراست

میفرستندشانچوپانی...«
که گاوصندوق در میدهی. لفتش اینقدر چته -
نمیخواهیببندی.باشنیدنصدایبازرس،خدمتی

بهخودآمد.زوددرزواردررفتة
مدرسهراچفتوبستکردو

رفتطرفجیپبازرس.
ماشینکهراهافتاد،دلآقای
خدمتیتاپتاپمیزد.بازرس
میکرد عوض دنده مدام

رد را جاده چالهچولههای و
میکرد.کمیکهسرعتگرفت،
انگارخاکعالمبلندشدواز

درزهاریختتو.
و گرد این دست از امان -
عیال میروم که خانه خاک.

تو. بگذارم پا نمیگذارد
را رختهایت میگوید

همانجاتویحیاطبكنوبیا.هرچهمیگویمبابا
دستازسرکچلمابردار،توگوششنمیرودکه

نمیرود.حقهمدارد،آخر...
تودلش بازرسیكریزحرفمیزدوخدمتیدل
نبود.نمیدانستمدرسهرابرایچهدوساعتزودتر

تعطیلکردهاندوحاالکجادارندمیروند.
رویصندلیبندنمیشد.همانطورکهسرشرا
بهتأییدحرفهایبازرستكانمیداد،دستبرد

سـگ
داوود غفارزادگان
تصویرگر: مجید صالحی

داستاني در بارة  ترس هاي موهوم زندگي

روستاها در سالها که است اردبیلي معلم غفارزادگان داوود
تدریسکردهوبسیاريازداستانهایشمرهونایندوراناست.
داستانسگماجرايیکمعلمروستاستکهبازرسمنطقهبه
دیدارشميآیدواوراهراسانميکند؛غافلازآنکهخودبازرس

دستبهگریبانترسيدیگراست.
ازغفارزادگانداستانهايموفقبسیاريمنتشرشدهاست.از

جمله:فالخون،فراموشانوسنگاندازانغارکبود.
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بهجیبشوسیگاریگیراند.بازرسبااینكهسیگاری
قیچیکرد: او راجلویصورت انگشتش دو نبود،

»معرفتتکجارفتهآقایخدمتی!«
آقایخدمتیکهازکارشسختشرمندهشدهبود،
پاکتسیگاررادرآوردوبهبازرستعارفکرد.بازرس
و کرد روشن را برداشت.خدمتیسیگار سیگاری
پرسید:»راستی،خبریهکهمدرسهرازودترتعطیل

کردیم.«
بازرسازدودسیگاربهسرفهافتادهبودوشانههایش

میلرزید:»چطورمگه؟«
-هیچی،همینطوریپرسیدم.

بازرسیکلحظهزلزدبهصورتخدمتی
وزدزیرخنده:»میخواستیچهخبرباشد،

نترسجانم.چراهولبرتداشته.«
و زد سیگار به محكمی پک خدمتی آقای
عینكشرارویدماغجابهجاکرد:»ادارهکه

نمیرویم؟«
بازرسپقیخندید:»اداره؟شایدهمرفتیم.«
بعدپکناشیانهایبهسیگارزدوباتمسخر
غصة داری منو تا جانم. »نترس گفت:
ناکردهسیاسی رانخور.خدای اینچیزها
میاسیکهنیستی،خالفیهمکهازتسر

نزده...«
ودرحالیکهازشدتخندهوسرفهکبود
شدهبود،ادامهداد:»نكندتوهمیكیازآنها
باشی.بااینعینکتهاستكانیکهبهچشمت

میزنی،اینکارهاخیلیبهتمیآید.«
آقایخدمتیخیسعرقشدهبود.عینكش
رابرداشت،گردوخاکرویشیشههایش
رافوتکردودوبارهگذاشترویدماغش:
»اختیاردارید.ماراچهبهاینکارها.راستش
خودمهمدلخوشیازاینعینکندارم.اما
خب،ازوقتییادممیآید،عینكیبودهام.

آخهچشمهامخیلی...«
بازرسمیانحرفهایخدمتیدویدوبا
قیافةجدیگفت:»نكندمیخواهیبگویی

عینكیبهدنیاآمدهای...ها؟«
شد. سرخ بازرس شوخی از خدمتی
چشم و کرد خندهای ناخواسته

دوختبهجاده.
بازرسکهازگوشةچشمنگاهشمیکرد،گفت:»به

دلنگیر،شوخیکردم.«
خدمتیهرلحظهبیشتربهبازرسمشكوکمیشد؛

باصدایضعیفیگفت:»اختیاردارید!«
بهجادةاصلیکهرسیدند،بازرسنفسشرابیرون
داد:»شكرخدا،ازدستچالهچولههاراحتشدیم.«

وفرمانراچرخاندبهطرفچپ.

آقایخدمتیکهفكرمیکردبازرساشتباهکرده،
باکفدستکوبیدرویداشبورت:»دوربزنید!این

جادهکهبهشهرنمیرود.«
بازرسپشتسرهمدندهعوضمیکردومیگازید:
به بچسب نمیکنم... خالی را جیبهات »نترس.

صندلیکهکلهپانشوی.«
فشار ماشین محكمکف را پاهایش آقایخدمتی
فرورفت:»چهکار ناراحتجیپ ودرصندلی داد
میخواهدبكند؟انگارزرخریدشم.تاوقتیمعلمبود
ازوقتکالسمیزدودنبالاینوآنموسموس

میکرد.حاالشدهبازرسو...«
بازرسناگهانترمززدوفرمانراپیچاندبهیکجادة

فرعی:»اَه.حاالبیاازاینسنگالخبروباال.«
خدمتیکهماتومبهوتماندهبود،باحالتعصبی

گفت:»اینراهکهمیرودخاتونکندی!«
-ُخب،ماهممیرویمآنجا.

جیپکهبهسختیدستاندازهاراردمیکرد،نیمه
راهسرباالییبهفسفسافتادوایستاد.

زمین از یكباره ماشین دندةکمكی، به زد بازرس
باالخزیدن. به کرد قارقارکنانشروع و کندهشد
نفس از را بازرس قارقارک و بود تند سرباالیی
میانداخت.ناچار،بازرسماشینرازدکنارجادهو

پیادهشد.
»ِدبیاپایین.واسهچیگرفتینشستی؟«

روی خاک و گرد شد، پیاده ماشین از خدمتی
لباسشراتكاندونگاهیبهدرندشتاطرافانداخت.
بازرسدوتاچوباززیرصندلیجیپبیرونکشید
وکیفکارشراکهپربودازبخشنامهودفتربازدید،

داددستخدمتی.
-مجبوریمبقیةراهراپیادهبرویم!

وجلوافتاد.
افتاد.سرباالیی اوراه لهلهزنانپشتسر خدمتی،
کهتمامشد،درپاییندره،خاتونکندینمایانشد؛
باچنددهخانه،انبوهیدارودرختویکمدرسة
با بود، بلندیپشتخانههایده کاهگلیکهروی
پرچمیبرافراشتهبربامشکهرنگهاشبهزردی

میزدوعوعویسگهاکهیكدفعهدرهراپرکرد.
بازرسیكیازچوبهارابهطرفخدمتیدرازکرد
ازغریبهها وگفت:»بگیر!سگهایخاتونکندی
خوششاننمیآید.زودمیرویممدرسه،یکگزارش

مینویسموبرمیگردیم.«
خدمتیچوبراتویمشتشفشردوگفت:»برای

همینمنوهمراهخودتآوردی!«
با و گرفت نشنیده را خدمتی حرفهای بازرس

شانههایافتادهسرازیرشدتویدره.
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کمی دربارة وبالگ نویسی
فعالیتهای از وبالگنویسی اینترنت، دنیای در
پرطرفدارياستکهتقریباًهرکاربراینترنتیقادر
بهانجامآناست.چونهمایجادوبالگرایگاناست
وهمراهاندازیواستفادهازآنبسیارآسان.همین
مردم از نفر میلیون صدها امروزه شدهاست باعث
دنیاازتمامسنینوطبقاتاجتماعی،افكار،عقاید
واحساساتخودرابهشكلنوشته،طرحیاعكس،
ازطریقوبالگهایفردییاگروهیدرمعرضدید

همةساکنانایندهكدةجهانیقراردهند.
اینصفحات پرطرفدار و رایج کاربریهای از یكی
اینترنتی،اطالعرسانیوآموزشازطریقآنهاست
هواداران و مخاطبان از معلمها میشود باعث که
وبالگ خود که معلمهایی باشند؛ آنها خاص
میخوانند را وبالگها که آنهایی یا مینویسند
با خود دانش و اندیشه تبادل برای راه این از و
میکنند. استفاده همكارانشان و دانشآموزان
معلمهایخوشذوقیکهدانستههاوتجربهشانرا
الیزرورقهنروادبیاتمیپیچندوباسخاوتو

مهربانیبههمههدیهمیکنند.
و شما بین پلیشویم کوشیدهایم شماره این از

و حرفها گاهی که معلماني خواندنی وبالگهای
تصویرهایوبالگهایشانهمانگمشدههایماست.

ّیر کودکان بندر د
www.bandarstudents.blogfa.com 

»منیکآموزگارم.اینخانهرابرایکودکانبندر
ساختهام زمین ایران کودکان تمامی و دیّر زیبایم
نشدنی جبران کودکیهای طریق این از شاید تا
خانم را معرفی این بنشینم...«. تماشا به را خودم
فاطمه رسولی واقعياش نام که ما معلمصورتی
استوکارشناسآموزشابتداییمیباشد،درصفحة

نخستوبالگشنوشتهاست.
و بوشهر استان در دیر بندر متولد رسولی خانم 
سعیدی آیتاهلل دبستان کودکان آموزگار اکنون

همانشهراست.
فعالیتهای آیا هستید؟ مطالبی چه بهدنبال شما
درستان کالس برای متنوع و تازه آموزشی
علمی آزمایشهای انجام طریقة میخواهید؟
تهیة طرز میکنید؟ جستوجو را ساده و جذاب
برایکالس رامیخواهید؟ چکلیستهایدرسی
هنریامناسبتهایمختلفوساعاتتفریحبچهها

زیبا و ساده کاردستیهای ساخت روش دنبال
تازهای و مناسب فضاسازی میخواهید هستید؟
برایکالسدرسخودداشتهباشید؟شعروداستان
و بازی یا میخواهید دانشآموزانتان برای مناسب

سرگرمیهایتازهبرایاردوها؟
همةاینمطالببهروزوبابهترینشیوهوکیفیت
دراینوبالگوجوددارد.مطالبیکهیاازتجربیات
درس کالس در معلم خود کمنظیر و شخصی
معلم یک یا گرفته سرچشمه دیّر بندر بچههای
باسلیقه،باوسواسوتیزبینیخاصخودش،آنها
راازسایتهاوصفحاتاینترنتیگردآوردهاست.البته
بهسبباینكهخانممعلمخوشذوقوباحوصلةما
خودشدرپایةدومدبستانتدریسمیکند،مطالب
تحصیلی پایة این به عموماً هم وبالگ آموزشی
مربوطاند،اماشیوههایارائةمطالببهقدریجذاب
ازروشهای محتوا، از کهمیتوانصرفنظر است
تحصیلی دیگر پایههای برای وبالگ این تدریس
در که مطالب بقیة اینكه کرد.ضمن نمونهبرداری
بسیار شكل به محتوایی لحاظ به نخست صفحة
خوبیدستهبندیشدهاند،درسایرپایههایدبستان

کاربرددارند.

گمشده های ما در 
وبالگ های معلمان

لیال جمالی عالم
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اینوبالگچهارسالهیکمجلةاینترنتیمجزابه
نام»نازک«همبرایمخاطبانشراهانداختهاستکه
خانممعلمدروبالگشآنرا»نشریةاینترنتیزندگی
کودک«نامیدهاست.نشانيالكترونیكیآنمجلهرا

دروبالگببینید.

معلم روستا
www.moallemroosta.blogfa.com

با و است آموزشی و فرهنگی علمی، وبالگ »این
از ندارد. کاری و... اقتصادی سیاسی، موضوعات
هجویاتوبیهودهگوییبهدوراست.سعیمیکند
مطالبمفیدوارزندهدراختیارتانبگذاردوشمارا
بازندگیواخالقیاتوروحیاتوسختکوشیهای
دانشآموزانومعلمانروستاییآشناکند.نویسندة
وبالگمعلمیاستکهبیشازبیستوپنجسالاست
درروستاخدمتمیکندوبهدانشآموزانروستایی

عشقمیورزدوبهاینخدمتافتخارمیکند.
یاحق،معلمروستا«.

وبالگش از علیاکبرخاموشی آقای معرفی بهنظرم
ازهرتعریفیکاملتروگویاتراست.امانكتةبسیار
صنعت از استفاده روستا، معلم وبالگ چشمگیر

وبالگ این محتوای و نام بین که است تضادی
و نویسنده سرشار ذوق از قطعاً که دارد وجود
البته کردهاست)که تراوش شاعریاش قریحة
در میتوانید راهم ایشان ادبی قطعههای و اشعار
وبالگشانبخوانید(.چونمطالبوبالگکامالًبهروز
است،بیشتربهنظرمیرسدکهمعلمماکهدراستان
خانواده آموزش دورههای مدرس خود خراسان،
نوعي به روستا معلم نام انتخاب با و هست هم
از لبریز ایشان وبالگ  است. کرده شكستهنفسی
نوشتههاییاستکهدرهرزمینهایبهویژهسالمت،
موضوعاتمذهبی،سالمتروانوقوانینشهروندی،
اطالعاتمفیدومؤثریبهخوانندهمیدهد.خاطراتی
همکهباعنوانهرهفتهیکخاطرهدروبالگنوشته
و برگزیده تجربه با معلمي ذهن فیلتر از شدهاند،

ویرایششدهاند.

معلمان حرفه ای
www.moalleman.ir

محیطی ایجاد منظور به حرفهای، معلمان سایت 
تواناییهای افزایش افزاییو اندیشی،هم برایهم
علمیمعلمانوفرهنگیانکشورایجادشدهاست.

بقیه و بنویسد نفر یک نیست قرار سایت این در
مجموعه این در برعكس، کامالً باشند، شنونده
برای حرفی هرمعلمی و است محور »مشارکت«
بین مقالهاي یا تدریس گفتنميآورد؛یکتجربة
المللی،یکپیشنهادیاایدهاينووهرچیزیکهبه
مادانشیاضافهکند.حتیخانوادههاهممیتوانند
مشكالتخودرادرانجابیانکنند.سایتمعلمان
حرفهای،برنامههایمتنوعيبرایتوسعهوپیشرفت

دارد؛ کشور فرهنگیان جامعة مهارتی و فكری
و... مجازی همایشهای رادیویی، برنامة مصاحبه،

ولیاساسهمةاینبرنامهها»مشارکت«است.
بهخاطرداشتهباشیم،اگرخواهانپیشرفتودرک
با»مشارکت« باید معلمهستیم، اجتماعی جایگاه
و»مطالعه«بهجامعهثابتکنیمکهمعلمیشغلي
»حرفهای«استودرآنصورتاستکهمامعلمان،
جایگاهواقعيخودراخواهیمیافت.اینامرفقطبا

»ما«شدنممكنمیشود.
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طنز

ایستگاه 
شعر امروز

تمام جنگل
ازخجالتداشتآبمیشد

غریبیمیکرد
خجالتشکهریخت

نشست
وتمامجنگلرادرآغوشگرفت

برف

بن بست
هیچخیابانیبنبستییكطرفهنیست
هیچخیابانیكطرفهایبنبستنیست

زندگیخیابانییكطرفهاست
پسبنبستنیست
راهبازگشتینیست

امامیتوانیبایستیودوبارهشروعکنی

آنگاه
یکروزوقتهستحوصلهنیست

روزیدیگرحوصلههستوقتنیست
گاهیهموقتهستهمحوصله،اما

آنگاهخودمنیستم

مهدی فرج اللهی

سکتة ملیح
شاعریازشدتشیرینزبانیسكتهکرد

تاجریدرحجرهازشوقگرانیسكتهکرد

اوکهبردندشسرشبشاعریمشهوربود
نصفشبگفتندبیماریروانیسكتهکرد

فیلمراقیچیبهدستانازسروازتهزدند
»دختربیچارهباکفشکتانی«سكتهکرد

دیدآمارفروشسیدی»عّصار«را
ناگهانبانكیبرآمد»اصفهانی«سكتهکرد!

درمیادینجهانیبسکهمادرمردهباخت
تابهاودادندجامقهرمانیسكتهکرد

شعرنافهمانبرایشبسکهسوتوکفزدند
شاعربیچارهدراوججوانیسكتهکرد

پنجساعتشعرهایدیگرانراگوشداد
دلبرماصافوقتشعرخوانیسكتهکرد

خطاولدوماینجامراالجرعهخورد
چونمهاجمبوددرخطمیانیسكتهکرد

تاخبردادنددکانخودتآتشگرفت
ناگهانرانندةآتشنشانیسكتهکرد

بیستسالیانجمنرفتاوولیشاعرنشد
تابهاوگفتندموالنایثانیسكتهکرد

گیریکامضایکوچکبوداستخداممن
نوبتمبودورئیسبایگانیسكتهکرد

بعدمرگمکاشبنویسندبافونتدرشت
شاعریازشدتشیرینزبانیسكتهکرد!

 سعید بیابانکی 

سعید بیابانکي

چار در چار
ایخوشآنشعربدکهدردلشب

گیریکدستگاهچاپافتد
بشودناشیانهدستبهدست
دستخوانندههایپاپافتد..!

*
هموعدهکنارچشمهایروشنداد
همقولدرستزندگیکردنداد

همگفتبیاکنارآنکاجبلند
آنروزکهوعدةسرخرمنداد!

*
هستیبهبریدنگلوییبنداست

مستیبهشكستنسبوییبنداست
گیسومفشانتوبةمارامشكن

چونتوبةعاشقانبهموییبنداست...
*

خریدیتازهکردمماجراشد
نفهمیدمچرامحشربهپاشد

خریدمیکعددشلوارتکبود
رسیدمخانهشلوارمدوتاشد...!
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زنگ لبخند 

گردیزمین
تمامیخداحافظیهارا
بهسالمختممیکند

ازرویپلعابرپیاده
عرضخیابانرا

بهطولعمرماضافهمیکنم

کمربندایمنی
دستوپایمرگرامیبندد

سرعتگیر
رانندةعجولرادستمیاندازد

دستانداز
بهسرعتاتومبیلگیرمیدهد

کاشعزرائیلهم
مثلآمبوالنس

درترافیکگیرافتادهبود

م.مربا
تصویرگر: مجید صالحی

سهم ما
سهممارابدهازآبحیاتایساقی
کشتمارانمکآبقناتایساقی

گفتهبودیکهفقطباتوبیامیزموبس!
پسبفرماکهکنمباهمهکاتایساقی

بسکهبرسینهزدمسنگتورادرهمهعصر
شدهاممظهررمیجمراتایساقی

بردلمبارگناهیاستبهسنگینیکوه
باچهروییبرومرویصراطایساقی!

برمنازخطفرودینهفراترمپسند!
سیئاتمشدهبیشازحسناتایساقی!

مفتیوشیخوعسسخوبپیکارهماند!
چشمبددورزجمعحضراتایساقی

شاهدومطربومیجملهمهیاستولی
دارداینهرسهبرایمخطراتایساقی

تاکهباجوهرمیرفعخماریبكنم
خمبیاورکهمرانیستدواتایساقی

بنشینبرسرجایخودوکمعشوهبریز
کهبعیداستزتواینحرکاتایساقی!

ناصر فیض
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یک درس، یک نمایش

تکرار درس ها معلم را خسته می کند
پیش گاهی میکند. تهدید را ما روزمرگی 
و شویم زندگی یكنواخت چرخة وارد میآید
نداشته وجود امروزمان و دیروز میان تفاوتی

باشد.
کمین در معلمان کار محیط در خطر این
را زیرایکمبحثدرسی است. آنهانشسته
درچندینکالستدریسمیکنندواینتكرار
تدریس، هنگام میشود. کسلکننده معموالً
معلمدربرابرچندینشاگردقرارمیگیرد،در
چگونه دقیقاً زنگ آن میداند فقط حالیکه
به توجه شرایط، این در رفت. خواهد پیش
معلمودرستنهاکمكیاستکهدانشآموزان

میتوانندبكنندتادرسبرایشانتفهیمشود.
مادرکالسهایمانبهیکنظامتقسیمکار
بهشیوةتئاترآموزشینیازمندیمتاکارها

میانمعلموشاگردتقسیموفضایی
زندهبراییادگیریبچههامهیا

شود.اینبارمیخواهیمازاجرای
نمایشدرزنگزیستشناسی

سخنبگوییم.هدفدرس
زیستشناسیو
اجرایتئاتربه
نمایشگذاشتن
حیاتوزندگی

است.

نام نمایش: زیرپوستسلول
موضوع درس: ساختمانسلول

مكان اجرا: حیاطمدرسه)درصورت
محدودیتفضایداخلکالس(

كارگردان- معلم:معلمزیستشناسی
بازیگران:همةدانشآموزانکالس

هفتنقشاصلیبهترتیباجرا:هسته،ریبوزوم،
شبكةآندوپالسمی،جسمگلژی،میتوکندری،
هم کالس بچههای بقیة واکوئل لیزوزوم،

تماشاگروایفاکنندةنقشغشاهستند.
ابزار صحنه و گریم:مدلهاییکهمانندشكل

زیر،بایونولیتورنگتهیهشدهاند.

قبل از اجرا باید...
میان از را اصلی بازیگر هفت معلم ابتدا
را عملكردشان و میکند انتخاب دانشآموزان
توضیحمیدهد.بعدازآنهامیخواهدابزاراجرا
راآمادهوباهمکمیتمرینکنندتاهماهنگ
باشند.دراینمرحله،دانشآموزانرادرجریان

ترتیبعملكردسلولمیگذارد.

تدریس زیست شناسی با اجرای نمایش

بهترینراهماندگارییکمفهومدرزیر پوست سلول
ذهن،انگیزشهیجانییادگیرندگان

است.هیجانیآمیختهباخالقیتوفرصت
کشف.دراینجابچههانقشکوچکترین
جزءوجودشانرابازیمیکنندتااینُکِل

اعجابانگیزرابهتربشناسند.
الناز قلی زاده
عکاس: غالمرضا بهرامی
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پیشنهاد نحوة اجرا 
واقع در که تماشاگران- مدرسه، درحیاط
تشكیل را دایرهای هستند- غشا همان
میدهند.هفتنقشاصلیداخلایندایره
بازیگرنقشهستهدرمرکز قرارمیگیرند.
دایرهقرارمیگیردوباکنترلیکهدردست
او میدهد. فرمان دیگر نقشهای به دارد،
میگویدکههرجزئیچهکاریبایدبكند.
همچنین،هرنقشیمیتوانددرحیناجرا
عملكردشدرسلولرابهطورمختصربیان
کند.مثاًل:»نقشمندرسلول...«.بازیگران
میتوانندبهصورتایماییوبیکالمنیزنقش

خودرابیانکنند.
بازیگرریبوزومنواریازسوسیسوماسیس
و دارد دوش بر است( ساخته قبل از )که
با او است. بغلش زیر تكهگوشتهم یک
نظارتهسته،اینموادپروتئینیرابهتدریج

بهشبكةآندوپالسمیمیدهد.
مقابل در آندوپالسمی شبكة نقش بازیگر
هستهمیایستدوتحتنظارتاوست.یک
او ازگردن توری یاکیسة ماهیگیری تور
تولیدخودش غذایی مواد که است آویزان
قرار آن در ریبوزوم توسط شده تولید یا
دارد.آندوپالسماینموادرابهجسمگلژی

میدهد.
شبكة از را غذایی مواد گلژی جسم
آندوپالسمیمیگیردودرمشمایاپاکتی

میگذاردوبستهبندیمیکند.
مثل انرژیزا مواد دادن با میتوکندری
را آنها انرژی اجزا، به نوشابه و شكالت
از اکسیژنیکه باکپسول و تأمینمیکند
قبلساختهاست،نقشتنفسسلولیخود

رابهنمایشمیگذارد.
در را تمیزی زبالة کیسة میتواند لیزوزوم
دستبگیردوموادبهدردنخورداخلفضای
کیسه این انتها در بریزد. آن در را سلول
از یكی به هسته فرمان با و میبندد را
تماشاگرانمیدهدتاموادزائدراازسلول
هم غشا نقش عمل این با کنند. دفع

تعریفمیشود.
بازیگرنقشواکوئلنیزمشماییرنگییا
بیرنگبهلباسشآویزانمیکندکهدرآن
آباست.رویاینمشمامیتواندواژةانباری

رابنویسد.

توجه 
همةهفتنقشاصلینبایدهمزماننقشخود
رابازیکنند.هسته،ریبوزوم،شبكةآندوپالسمی
وجسمگلژیدرادامةیكدیگروبافرمانهسته
بازیمیکنند.امالیزوزوم،میتوکندریوواکوئل
اجرا را خود نقش هسته کنترل با کدام هر
میکندوباکنترلهستهبیحرکتوخاموش

میشود.
هردانشآموزیپرازاستعدادوخالقیتاست.به
اوفرصتدهیمخودشدرآموزشمشارکتکند.

تئاتر آموزشی 
یاد آدمها اکثر تئاترصحبتمیشود، از وقتی
سالنهایبزرگشهرمیافتندوفكرمیکنند
بعضیها شاید هستند. مواجه فاخر فضایی با
یادتئاترهایعروسكیوخیابانینیزبیفتند.اما
درسالهایاخیر،تئاتریبهنامتئاترکاربردی1
قشرهای همة که تئاتری است؛ شده مطرح
جامعهدرصحنةآنجامیشوندودرزندگی
این که حوزههایی از یكی است. جاری مردم
آموزشی«است. »تئاتر میپردازد، آن به تئاتر
درکشورخودماننیزمتخصصانتئاترکاربردی

رویایننوعتئاترپژوهشوفعالیتمیکنند.

پینوشت
برای تئاتر کاربردی، تئاتر زیرمجموعههای از .1
آموزشگری،تئاتربرایکودکانوتئاترقانونگذار

هستند.

باتشكرازکارشناسانمحترم:
1.داوودکیانیان)استادتئاتر(

2.سپیدهشهیدی)دبیرزیستشناسی(
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یاد نگار

قالب هایتان را محکم کنید
درشمارةاولبهاینموضوعاشارهکردیمکهاگر
از گنجینهای بنویسد، خاطره یک سالی معلم هر
تجربیاتارزشمندفراهممیشودکههمبرنامهریزان
آموزشیمیتوانندازآنهااستفادهکنندوهمبرخی

ازآنهارامیتوانبهفیلموداستانتبدیلکرد.
می نشان را دوره هر فرهنگ تاریخ خاطرات این
خود آموزشی خاطرة معلم وقتی عالوه، به دهند.
رامینویسد،گویییکباردیگرآنتجربهراتكرار
میکند.بهقولبودلر،وقتیخاطرهایرامینویسم،
اتفاق وقتی یكی میکنم؛ زندگی دوبار گویی
افتادهاستودومزمانیکهآنرابازنویسیمیکنم.

دردومینشماره،بهایننكتهپرداختیمکهدرموقع
را نوشتهتان هرگز بنویسید. قلبتان با ابتدا نوشتن
همانموقِعنوشتناصالحنكنید.بعدازاینكهمدتیاز
نوشتنخاطرهیاهرنوعنوشتهایکهدردستدارید
کنید. ویرایش مغزتان با آنرا و برگردید گذشت،
همچنینگفتیم،یكیازایرادهاییکهنوشتنمارا
بهتعویقمیاندازدهمزمانیآنباویرایشاست.اگر
بگذاریممطلبیاخاطرهایکهنوشتهایممدتیبماند
وبهاصطالحدمبكشدیایخببندد،فرصتخوبی
دستاندازهای بهویژه و اشكاالت تا میشود ایجاد

آنراپیداکنیموبرطرفسازیم.
دراینشماره،بهچندنكتةکلیدیدیگربراینوشتن

خاطرهاشارهمیکنیم:

1. شروع خاطره
خود خاطرة برای دلچسبی شروع کنید سعی
پیداکنید.خیلیهااوِلنوشتهایرامیخوانندواگر
گیراییداشتهباشدادامهمیدهند.میگویندشروع
نوشتهبهقالبیمیماندکهمخاطبرابهداممیاندازد
واوراپایمطلبنگهمیدارد.چنانچهدستاندازهای
آنراهمگرفتهباشید،خوانندهمطلبراتاآخرادامه

خواهدداد.
خاطره اصل به ربطی هیچ که شروعهایی معموال
ندارندوبیشترواردموعظهواهمیتموضوعیکه

خاطرهبهآنمربوطاستمیشوند،گیراییالزمرا
ندارند.فرضکنیدمیخواهیدخاطرةدیررسیدن
بنویسید. را بعدیاش اتفاقات و کارتان محیط به
اگرراجعبهاهمیتبهموقعرسیدنحرفبزنید
ونصیحتکنیدکهنبایدبهمحلکاردیررسید،در
هماناولکارمخاطبراازدستمیدهید.امااگر
اینطورشروعکنید:همهاشنگاهمبهساعتبود،
خداخدامیکردماینبارزودبرسم.قیافةمعاونرا

تجسممیکردمکه...
امروز، جای به که شدم متوجه تازه : اینطور یا
مانده برداشتهام. را فردا برنامة و وسایل اشتباهی
بودمبرگردمیابهراهخودمادامهدهم.فكراینكهباید

دوبارهقیافةمعاونراتحملکنم،...
تلفن گذاشتم، بیرون خانه در از را پا که همین
زنگزد.میخواستمبرگردمتاببینمچهکسیزنگ

زدهاست،یادمافتادکهدوبارهدیرخواهمرسید.
توجهداشتهباشیدهرشروعیادامةخاصخودش
به را بیرمقی کلمات حال بی شروعهای دارد. را
دنبالمیکشدوشروعهایجاندارکلماتپرانرژی
رافرامیخوانند.بههرحال،شمابایدبتوانیدبایک
شروعخوبواستفادهازکلماتگرموپرتحرک

خوانندهراهمراهخودنگهدارید.
دراینجابراینمونهازخاطراتیکهخودشمامعلمان
بهدفترمجلةرشدمعلمفرستادهاید،مثالمیآوریم.
بهشروعاینخاطراتتوجهکنید.کدامیکازاین
شروعهارابیشترمیپسندید؟فكرکنیدآیاانتخاب
شمابهخاطرقالبینیستکهنویسندهدرآغازنوشته

ایجادکردهاست؟

نماز در روز بارانی
مهنازسطوت

هرروزیكیازهمكارانبرایاقامةنمازجماعتدر
مدرسهمیماندوهمراهبچههانمازمیخواند.آنروز
نوبتمنبود.پسازاقامةنمازورفتنامامجماعت،
بچههارابدرقهکردموازسالنمدرسهخارجشدم.

تازهمتوجهشدمکهبهشدتبارانمیبارد.

نشانی بوی سیب
حسینتاران

ناحیه2زنجان
به من نامة دعوت که زمانی

سرزمینعشقوعطشوعاشورا
به مسافرتم خواستم شد، امضا

سفرنامهتبدیلشود،برایهمینقلم
بهترینهمسفرمشد.میدانستمکه

عاشوراروایتیاستکهچونتقویمدر
دفترروزگارورقخوردهوسالبهسالنو

شدهاست.بنابراینبایدبرایشروعجشنوارة
نگاهدربهشتتماشاوفرصتچشمگرداندنو

یافتناوآمادهمیشدم.

مدرسة اول
سیدمحمدمیرموسوی/شهرستانگرگان

مدرسهبابنایآجریرطوبتکشیدهوحلبهای
بود برافراشته قد پهناوری مرتع کنار زده، زنگ
نشین، آفتاب پیرزنی مانند  نداشت. پیكر و در و
دستهاوقوزکپاهایشرادرسینهاشجمعکرده
بود.تكانخوردنپرچم وبهگوشهایخیرهشده
رنگورورفتةوسطحیاطنشانمیدادکهاینجا

مدرسهاست.

درس ریاضی
هادیدهقان/شهرستانکرمان)گلباف(

همةدانشآموزانومعلمانشنیدهاندکهریاضیات
درسشیرینیاست.پدربزرگومادربزرگهایکم
سوادیاحتیبیسوادنیزاینجملهراشنیدهاند!
ازطرفدیگر،بسیاریازدانشآموزاناولیناظهار
نظرشاندربارةدرسریاضی،سختبودنآناست.

بهترین هدیه
سیدهرقیهسّیدیجربندی/شهرستاننکا

چندسالیاستکهبهلطفخداوباالهامازمتون

زندگي دوباره
نکته هایی کاربردی دربارة خاطره نویسی

سید حسین حسینی نژاد 
مدیر مسئول و سردبیر نشریة انشا و نویسندگي، 
عضو شوراي کارشناسي مجلة رشد معلم
تصویرگر: مجید صالحی
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درسریاضیونمازدرروزبارانی،بیانکنندةموضوع
خاطراتهستند.باچنینعنوانی،نویسندهدراولین
گامتعدادیازمخاطبانشراازدستمیدهد.البته
شایدنشانیبویسیبکمیتازگیداشتهباشد،اما

بهخاطرشروعش،مخاطبشراازدستمیدهد.
عنوان،قالباولبهشمارمیآید.اگرقویعملکنید،
مخاطبرابهسمتخواندنشروعمیکشانید.تازه
میتوانید آیا میکنید تجربه که است شروع در
مخاطبرانگهداریدیااوشمارارهامیکندوصید

دیگریمیشود؟
بنابراین،همعنوانوهمشروعخاطرهرادردوسه
غذای مثل شما خاطرة بگیرید. جدی اول سطر
تازهایاستکهخوانندهمیخواهدآنراامتحانکند.
اگرخوشمزهوگیراباشد،ادامهمیدهدوگرنهآنرا
رهاوغذایبعدیراآزمایشمیکند.اینفرصترا
نه بیهودهخرجکنید را نهعنوان ازدستندهید.
شروعرابهپندونصیحتواهمیتموضوعخاطره

اختصاصدهید.
میخوانیم. هم با را خاطره یک قبل، شمارة مثل
دوستداشتیمجابیشتربودوهمةخاطراترسیده
اینخاطرهراهمبهدلیلکوتاهتر رامیآوردیم.
بودنشانتخابکردیم.کاشهمكارانبهایننكته
منظور حداکثر کلمات، حداقل در که کنند توجه
خودشانرابرسانندنهبرعكسآن.بهنظرشمااین
آنكهبه خاطرهچقدرمیتوانستکوتاهترشود،بی

محتوایشآسیبیبرسد؟
درشمارةبعدیبهموجزنویسیبیشترمیپردازیم.
محترم نویسندة یا شما که میشویم خوشحال
بازنویسی 300کلمه در حداکثر آنرا خاطره، این
کندوبرایدفترمجلهبفرستد.فراموشنكنیمکه
کوتاهنویسینیزیكیدیگرازقالبهاییاستکهتا
پایانمطلب،خوانندهرادردامنویسندهنگهمیدارد.
صیادخوبیباشیم:کوتاهبنویسیم،شروعخوبیرا
فراهمآوریموعنوانچندانآشكاریبرایخاطرهمان

انتخابنكنیم.

ترکة انار، یادش فراموش!
سیدمحمدفاطمی/آموزگارمنطقةجرقویة

علیایاصفهان
بودم. دبستان چهارم کالس شاگرد 1364 سال
معلمیداشتیمکههمفامیلبودیم.البتهخویشوقوم
این کماالتش! از بود. دیگری ازجای او و نبودیم
بودکهازتنبیهدانشآموزانکوتاهینمیکردواز
کماالتخودماینكهدانشآموزیبودممظلوموسر

بهزیر،منضبطوحرفگوشکن.
و نمیآمد منخوشش از معلم این بد، شانس از

مرتبتنبیهممیکرد.بچههاهمیشهقبلازآمدن
کالس در تنبیه برای او که را اناری ترکة معلم،
میگذاشتازپنجرهبیرونمیانداختند،ولیمعلم
بهمحضآمدنبهکالسوشروعپرسشکالسی
از فرار برای روزی میداد. سفارش جدید ترکهای
تنبیههرروزهفكریبهنظرمرسید.تصمیمگرفتم
برایفرارازتنبیهدرستاریخکهبعدازظهرداشتیم
ومننخواندهبودم،حیلهایبهکارببرم.ظهرکهبه
خانهبرگشتم،گفتمدلمدردمیکندونمیتوانمبه
مدرسهبروم.خدامادرمرابیامرزد،خیلیناراحتشد.
ازبسکهدلسوزبودگفت:»بایدبهبهداریپیش

دکتربرویم.«
داشتم. وحشت آمپول و دوا دکتر، از که هم من

بنابراینازمنانكاروازمادرماصرار.
درنهایتبااصرارمادرموموتوربرادرم،سهنفری
تخت روی مرا معاینه، از بعد رفتیم. دکتر پیش
محكم را پایم نبیند، بد روز چشمتان خواباندند.
نوشجان را آمپولی زاری و باگریه ومن گرفتند
کردم.چونمیخواستمازبهداریودکترخالصی
پیداکنم،گفتمحالمخوبشدهاستومیخواهم

بهخانهبروم.
سوارموتورشدیم.بینراهمادرمازمنپرسیدکه
حالتخوبشدهاستیانه،وچونگفتمبله،اوبه
برادرمگفت:»هنوزوقتداریم.بیااورابهمدرسه

ببریمتاازدرسشعقبنیفتد!«
و ظهر جماعت نماز تازه رسیدیم، که مدرسه به
عصرتمامشدهبودودانشآموزانداشتندبهکالس
که نفری اولین واردکالسشدم، وقتی میرفتند.
معلمبرایجوابدادندرسصدایشکرد،منبودم.
بااکراهوناراحتیپایتختهسیاهحاضرشدم.بعد
ازچندسؤالکهجوابشانراکاملبلدنبودم،ترکة
که زد دستهایم کف بر وآنقدر برداشت را انار
صدایگریهوزاریامکالسراپرکرد.البتهنصف
به را مادرم بود.هم آمپول درد بهخاطر گریههایم
دردسرانداختهبودم،همآمپولخوردهبودموهم

تنبیهشدهبودم.
حاالکهآموزگارشدهام،هروقتاینخاطرهرامرور
میکنم،بهیاداینضربالمثلمعروفمیافتمکه:
»همپولدادم،همپیازخوردموهمکتک«امیدوارم
دانشآموزانامروزازاینفكرهانكنند.هرچنددیگر

تنبیههالطیفترشدهاند!
این معلمان همة برای سرافرازی آرزوی ضمن
مرزوبوم،ازهمكارانخوبمخواهشمیکنمباتشویق
وایجادانگیزهدردانشآموزان،ازتنبیه،بهخصوص
تنبیهروانی)زبانی،سرزنشوسرکوفت(بپرهیزند،

چونتأثیرآنبدترازتنبیهجسمیاست

سعادتبخشقرآنکریم،توفیقپیداکردمتادختر
یتیمیبهنامآرزوراتحتاکرامخوددرآورم.عالوه
برمبلغیوجهنقدکهپایانهرماهبهحـسابآرزو
برایش واریزمیکنم،بهمناسـبتهایگوناگونهم
کـادومیفرستممثالدرشروعسالتحصیلی،عید

سعیدغدیر،عیدنوروزو...

اولین نماز
خدیجهقربانلو/زنجان

که بود داوود حاج همچون دخترپدری او
به پدر از را شدن حق شیفتة و خودساختگی
ارثبردهبود.زهرارامیگویم.ازصندوقچةچوبی
که گرفتهبود هدیه زیبایی پارچة مادربزرگش،
9ساله امسال او داشت. قشنگی و زرد گلهای
با دوستانش و او تكلیف جشن قراربود و میشد

حضورپدرومادرهادرمدرسهبرگزارشود.

امید
دورةکاردانیراباعشقوعالقهوامیدفراوانتمام
شروع منتظر امید انتهای بی جادة در و کرده
روح عاشق مردة جان به که کاری کارشبود؛

میبخشد.
طبقپرسوجوهاواطالعاتقبلی،قرار
بودروز23مرداد1371سازمانبندی

منطقةسلطانیهشروعشود.

2. عنوان خاطره
ه یک ت ا طر رخا یشت ب
تاکنوندیدهام،عنوانشان
بیانگرموضوعآنهاست.

اینكهشمابدانیددربارةچه
موضوعیخاطرهمیخوانید،کمیازاشتیاقتانبرای
با باید خواندنکممیشود.عنوانهممثلشروع
قالبیخوانندهراشكارکند.یکباردیگربهعنوان
تازگی شما برای کدامش نگاهکنید. باال خاطرات
دارد؟درواقعکدامشمارابهسمتخواندنادامة
نظر هم من با هم شما شاید میکشاند. خاطره
بهترینهدیه، نماز، اولین اول، مدرسة باشیدکه
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تازههفتسالمشدهبودوبایدبهمدرسهميرفتم.
پدربزرگمهمیشهبهپدرمميگفت:»ماخیليتنها
هستیم،یکزنومردپیروسالخورده،تکوتنها«.
برايهمینازپدرمخواستهبودیكيازبچههایشرا
پیشآنهابفرستدتاهمازتنهایيدرآیندوهماگر
بودکه اینگونه انجامدهد. برایشان کاريداشتند

قرعهبهناممنافتاد«.
چسبیدهبهخانةپدربزرگ،یکمكتبخانةقدیمي
مدرسههاي رسم و راه ميخواست تازه که بود
امروزيرااجراکند.پدرمهمسالهاپیشهمانجا
با هم هنوز مدرسه مسئولیت بود. خوانده درس
هروشخودشمدرسهرا ـب ودکه ـب آقـايمؤدب

ادارهميکردوپدرمخاطراتزیاديازاوداشت.
نميدانمچهموقعثبتنامواینجورکارهاراانجام
دادند،منکهاصالًنفهمیدم.احتماالًپدرميدانست

اگرمنمتوجهشوم،گریهوزاريسرخواهمداد!
اولمهرکهرسید،همهچیزآمادهبود؛کیف،مداد
ودفترچه.همهرابرایمتهیهکردهبودند؛آنهماز

بهتریننوع.
آنروزمثلهمةبچههاراهيمدرسهشدم.مادربزرگ
دعایمکردوگفتبسماهللبگویم.پدربزرگهمتادر
مدرسههمراهيامکردوپسازتحویلدادنمنبه
آقايمؤدب،مكتبدارباسابقهوبلندقامتمدرسه،
سر بر نمدي کاله مؤدب آقاي برگشت. خانه به
روي تا که ميپوشید بلندي پالتوي و ميگذاشت

زانوهایشمیرسید.
سالمکردم،جوابمراداد.زیرچشمينگاهشکردم.
بعدیواشكیسرمرابلندکردمتااورابهترببینم.
بود.بین ایستاده بلندجلويمن مانندیکستون

من نميشناختم. را کدامشان هیچ رفتم، بچهها
بچهشهريبودموآنهاروستایي.طولينكشیدکه
دستوردادندهمهبهصفبایستیموکالسبنديرا
شروعکردند.البتهبچههاياولبیشترازیککالس
نميشدند.ازهمانروزبرنامههايآقايمؤدبشروع
داشتحد معلمسعي آقا نزدیكيهايظهر شد.تا
بچههارابداندواینكهچقدربلدندوباچهاطالعاتي

بهمدرسهآمدهاند.
حدودسهساعتیابیشترميشدکهدرچهاردیواري
مدرسهباتنهایيخودکنارآمدهبودم.لقمةنانو
بود، راکهمادربزرگداخلکیفمگذاشته پنیري
بابغضوبياشتهایي،درگوشهايازحیاطکوچک

مدرسه،آرامآرامخوردم.
باالخرهظهرشدوانتظاربهسررسید.همهمطمئن
ناگهانآقاي اما بودیمکهراهيخانهخواهیمشد.
مؤدبسررسیدوگفت:»کسيوسایلشرابرندارد.
همینجاباشد.اتفاقيبرايآنهانميافتد.بهصف
شویدتابرویموضوبگیریموبراينمازآمادهشویم«.
یککـوچهآنطرفتر،جويآبیبودکهمردمبه
آنماديميگفتندوآبقناتدهازآنجاميگذشت.
وقتيسرجويآبرسیدیم،ازدیدنمنظرةدرون
آب در قرمزرنگي کرمهاي خورد. بههم حالم آب،
جوالنميدادندواینطرفوآنطرفميرفتند.
آقايناظمباچوببلندشبااليسرمانایستادهبود
وفرمانميداد.بهناچارباپشتدستمرويآبرا
کنارزدمووضوگرفتم،امادیگرتحملمتمامشده
بود.سوتآمادهباشزدهشدودوبارههمهبهصف

شدیمتابهمدرسهبازگردیمونمازبخوانیم.
نزدیكيهايمدرسهکهرسیدم،قیدکیفووسایلم

رازدموفراررابرقرارترجیحدادم.چنانباسرعتبه
طرفخانةپدربزرگدویدمکهانگارپروازميکردم.
آن وسط و داشت وسیعی حیاط پدربزرگ خانة
حوضقشنگيبودباچندماهيقرمز.خودرابهکنار
حوضرساندم.دریکلحظهمادربزرگرادیدمکه
استوخیاطيميکند.هنوزدو ایواننشسته در
سهدقیقهايازرسیدنمبهمنزلپدربزرگنگذشته
بودوهمچناندرحالنفسزدنبودمکهناگهان
ناظم آقاي لرزاند. را بدنم ناظم آقاي یااهلل صداي
بيدرنگواردخانةپدربزرگشد.آنقدرسریعکه

فرصتنكردمخودمراپنهانکنم.
و گرفت را دستم پرقدرتش دستهاي با او
برد،درحاليکهگریه بهسويمدرسه کشانکشان
والتماسميکردم.اوهمچنانمرابهطرفمدرسه
ميکشاند.فقطصدايمادربزرگمراميشنیدمکه

ميگفت:»پسرمچهکارکردهاست؟«
آقايناظممرابهمدرسهبردوچشمتانروزبدنبیند،
بود، ایستاده منتظرمن آقايمؤدبکهدرحیاط
شاخهايازدرختانارباغچةمدرسهجداکرد.بعداز
آنفقطیکجملهازحرفهایشفهمیدمکهگفت:

»ازمدرسهفرارميکني!؟«
دستمراگرفتواززمینبلندمکرد.بینزمینو
آسمانآویزانشدهبودموهرچهتالشميکردمپایم
بهزمیننميرسید.بچههاتماشاگراشکهاوجیغو
فریادوالتماسهايمنبودند.آنقدرکتکخوردم

کهشلوارمراخیسکردم.
بعددرگوشهايازمدرسهرهاشدم.بچههانمازرا
خواندندویكيیكيراهيخانههایشانشدند.مننیز
لنگانلنگانوسایلمراجمعکردموبهخانةپدربزرگ

رفتم.
یكه ظاهرم دیدن از همه شدم، خانه وارد وقتي
خوردند.چشمهايگریان،شلوارخیسولباسهایي
کهپرازگردوخاکشدهبودوازهمهبدتربغضي

کهدرگلوداشتموصدایمرابندآوردهبود.
پسازاینكهخودمرامرتبکردم،بااعتراضگفتم:
»مندیگربهمدرسةمؤدبنميروم.اصالًدوست
را اینطوري مدرسة بروم. مدرسه دیگر ندارم

نميخواهم«.
اینموضوعباعثشدپدربزرگومادربزرگقید

داشتنهمدمرابزنند.
مندوبارهبهشهربازگشتم،بهمحلةخودمانوبه
جمعدوستانخودم.پدرماسممرادریکمدرسة
مدرسه به همبازيهایم با من و نوشت دولتي
رفتم؛مدرسهايکهحیاطآنبهوسعتدنیابودو
دیوارهایشبلندنبودندوميشددرآنجانفسکشید؛
من نبود. انار ترکة از آنخبري در که مدرسهاي
مدرسهامرابسیاردوستداشتم.آنمدرسههمان
جایيبودکهدررؤیاهاوآرزوهایمتصورميکردم.

مدرسةمحبت،دوستيومهرباني.

تصویرگر: هومان خیراندیش
باز هم ماجرای اولین روز مدرسه

مدرسهفرار از 
خاطره
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طراح: غالمحسین باغبان
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عزیزمان
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مخترعماشینقلب
حساب
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مسئلةآموزشوپرورشوتغییروتكاملبرنامههاو
نگهداری و تربیت و ارزشیابی و درسی کتابهای
معلمهموارهموردتوجهکارشناسانومسئوالنادارة
راه این افراددر بودهوهست.بسیاری امورکشور
حاصل بعضی میکنند. و کرده فراوان تالشهای
و میشوند تشویق بیشتر و میبینند را تالششان
برکوششخودمیافزایندوبعضیدیگرهموقتی
سنگینیکارومسئولیترااحساسکردند،صحنهرا
خالیمیکنندوبهکاردیگریمیپردازندتازودتربه

هدفهایخودبرسند.
افراددستةاول ازهمان خانمطاهرهرستگاریكی
استکهباامیداثربخشیبهکارآموزشپرداختواز
زمانیکهاحساسکردکارشمؤثراستومیتواند
مهارتهای آموزش و معلمان آوردن شوق به در
معلمیبهآنانموفقباشد،بهتالشبیشترپرداختو
یكبارهخودراوقفکارآموزشکردودردبیرستان،
و پژوهش دانشگاهوسازمان و تربیتمعلم، مرکز
و تحقیق و مدیریت و تدریس به برنامهریزی،

برنامهریزی-باهمةاحساسوتوان-پرداخت.
در منظم و جدی تحصیل با رستگار مهندس
مهارتهای و دانش دانشگاه، و دبیرستان دبستان،
الزمراکسبکرد.اوفوقلیسانسمهندسیشیمی
ازدانشگاهشیرازوفوقلیسانس رادرسال1352
دانشگاه همان از 1358 در را مكانیک مهندسی
و درآمد آموزشوپرورش استخدام به و گرفت
معلم تربیت مرکز مدیریت و مسئولیتسرپرستی
شیرازراپذیرفت.ازسال1359تا1368بهتدریس
ریاضیدرمدارسمشغولبود،تاآنكهدراینسال
سازمان تجربی علوم کتابهای مؤلفان گروه عضو
از جمعی گروه این شد. برنامهریزی و پژوهش
کارشناساندفترتألیفوبرنامهریزیبودندکههدف
علوم تدریس روش در اساسی تغییر آنها اصلی
تجربیبود.آنهاباعالقهوهمبستگیبیمانندیبه
کاربزرگیدستزدندوتوانستندبامطالعةدقیقو
همهجانبةبرنامههاوروشهاوشرکتدردورههای
آموزشیداخلوخارجکشورودعوتازکارشناسان
بلندپایةیونسكو،پروژةملیآموزشعلومرادرکشور
طراحی،برنامهریزیواجراکنند.برنامةاینگروهاز
سال1372باتهیةکتابدانشآموز،کتابمعلمو
کتابکارازکالساولدبستانآغازشدوسالبه
سالادامهیافتتاآنكهدورةراهنماییرادربرگرفت.

مانند جدیدی اصطالحات پروژه، این اجرای با
ارزشیابی نگرشی، و توانشی دانشی، هدفهای
کشور علوم آموزش در پایانی، ارزشیابی و مستمر
راهمشاهدة از یادگرفتندانشآموز بر و واردشد
علمی روش و گروهی فعالیت و طبیعت مستقیم
تأکیدفراوانبهعملآمد.مؤلفانکتابهایدرسی
گرفتند برعهده خود را معلمان آموزش پروژة این
حتی و معلمان آموزش دورههای در حضور با و
نقاط دورترین به دانشآموزان درسی کالسهای
کالس که بود آن بر کوشش کردند. سفر کشور
و شود تبدیل فعال و پرنشاط محیطی به درس
پژوهنده و پرسشگر و جستوجوگر دانشآموزان
باشند.خانممهندسرستگاربرایآنکهمسئولیت
خودرابهبهترینوجهانجامدهد،برنامههایآموزش
علومسایرکشوررامطالعهکردودورههایمتعددکار

آموزشیزیرراگذراند:
1.روشهایتولیدکتابهایآموزشعلومتجربی

)ژاپن،1369(؛
دفتر ابتدایی علوم آموزش منطقهای کارگاه .2

منطقهاییونسكو،تهران،1373؛
یونسكو، )ایران، یادگیری مهارتهای آموزش .3

1374(؛
فرایند در مهارتها آموزش منطقهای کارگاه .4

آموزشعلومابتدایی)1375(؛
تجربی علوم شیوههایسنجش آموزش کارگاه .5

)1377(؛
6.انرژیهاینو،بیوگاز)چین،1377(؛

خارج در دوره هر گذراندن از پس رستگار خانم
کارشناسان برای را کارگاههایی ایران در کشور، از
نتیجةدورة وعماًل برگزارمیکرد معلمان و دیگر
آموزشیرابهکالسدرسمیبردودربارةآنکتاب
ومقالهمینوشت.بعضیازگزارشهایایشاندر
موردآموزشعلومدرایران،موردتوجهپژوهشگران
و گرفته قرار بینالمللی سطح در تعلیموتربیت
سببشدهایشانبرایکنفرانسهاییدرکشورهای
آن از کند؛ کسب افتخاراتی و شود دعوت دیگر
جملهاند:همایشبینالمللیآموزشعلومودنیایدر
حالتغییر،10-8مردادماه1371،کشورسریالنكا
وسمیناربینالمللیمنطقهایمعلمانعلومتجربی،

انگلستان،دانشگاهلیدز.
دونمونهازافتخاراتیهمکهاوبهدستآوردهاست،

از جایزة»صریمککاردی« دریافت از: عبارتاند
شورای به وابسته ابتدایی علوم بینالمللی شورای
معلمانعلومتجربیآمریكادرسال1384،ودریافت
در آموزشوپرورش وزارت از ماندگار« »قلم عنوان

سال1382.
خانممهندسرستگارباتماموجودیکمعلماستو
بهمعلمیخودافتخارمیکند.اومیگوید:باوردارم
کهکودکاناینمرزوبومظرفیتشگرفیدررشد
وبالندگیدارندواگرشرایطرابرایشانآمادهسازیم،
موفقیتهایبزرگیرابرایایرانیانرقمخواهندزد.
خداوندرابهخاطرفرصتیکهبرایخدمتبهکودکان

اینمرزوبومبهمندادهاستسپاسگزارم«.

نمونة تألیفات و ترجمه ها
علومدردورة آموزش ملی پروژة در خانمرستگار
پنج و درسی کتاب جلد پنج نوشتن در ابتدایی
جلدکتابراهنمایمعلمبااعضایگروههمكاری
داشت.عالوهبرآن،بهتألیفوترجمةکتابهاییهم

دستزدهاست؛ازجمله:
1.آزمایشلذتبخشفیزیک،تألیفجانیسبرت
شاهدهشهیدی. و رستگار طاهره ترجمة وانکلیو.

مدرسةبرهان.1380.264.
تألیف همیاری، طریق از یادگیری با آشنایی .2
سوزانالیسوسوزانویلن.ترجمةطاهرهرستگار.

نشرنی.1382.
3.کتابکارعلومتجربیسومدبستان.تألیف:طاهره
رستگار،سیمیندختروحیوعزتالساداتحقیقی.
انتشارات درسی، برنامهریزی و پژوهش سازمان

مدرسه.1382.
در نو رویكردی آموزش؛ خدمت در ارزشیابی .4
باتأکیدبرسنجشمستمرو ارزشیابی سنجشو
پویاوبازخوردمؤثردرفرایندآموزش.تألیفطاهره

رستگار.مؤسسةفرهنگیمنادیتربیت.1382.
سوم تجربی علوم امتحانی سؤالهای مجموعه .5
براساس ارزشیابی پرسشهای مجموعه دبستان،
هدفهایجدیدآموزشعلوم.تألیفطاهرهرستگار
برنامهریزی و پژوهش سازمان منصوری، منیره و

درسی،انتشاراتمدرسه.1383.
6.راهنمایمعلمدرارزشیابیعلومتجربیچهارم

دبستان.انتشاراتمدرسه.1382.

اسفندیار معتمدی
آشنایي با مهندس طاهره رستگار، پژوهشگر و مؤلف کتاب هاي درسي 

خانم علوم
یاد یار مهربان
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