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تا كم تر از صد سال پيش، آموزش و پرورش در همه جاى جهان، چيزى جز سواد آموزى نبود؛ يعنى خواندن 

ى البته آموزش روخوانى قرآن نيز جزو 
و نوشتن، حساب كردن و مقدارى هم مسائل اخالقى. در جوامع اسالم

آموز ش ها بود. همين آموزش ها كافى بود تا كسى باسواد قلمداد شود. 

ى) و به تبع آن، پيچيده شدن 
از اوايل قرن بيستم ميالدى، با رشد سريع و جهان گسترِ علم و تكنولوژى (فنّاور

وم و فنّاورى هاى نوين در عين حال كه نقش بسيار بزرگى 
زندگى بشر، انديشمندان به تدريج متوجه شدند، عل

ه و رفاه زندگى دارد، خود مى تواند عامل تهديدى براى زندگى بشر و موجوديت او باشد؛ چنان 
در رشد و توسع

كه امروز هم مشكالتى مانند رشد جمعيت، مصرف زدگى، رشد قارچ گونه ى ابر شهرها، آلودگى محيط زيست، 

ى به بار آمده 
م و فنّاور

ى... از رهگذر عل
 اعتياد، فقر، شكاف طبقاتى و حتى تغييرات اقليم

نابسامانى هاى روانى،
است.

براى رفع يا جلوگيرى از اين مشكالت و حداقل كاهش آن ها بود كه پس از جنگ جهانى دوم صاحب نظران 

د كه به پيدايش «آموزش عمومى» در 
ا ارائه دادن

آموزش و پرورش در جهان، به ويژه در آمريكا، راه حل هايى ر

مدارس منجر شد. اما آموزش عمومى چيست؟ 

امعه، به گونه اى كه استعداد هاى عقلى، 
در يك جمله، آموزش عمومى تالشى است براى تربيت قواى آحاد ج

ازد. در تعريف 
م آماده س

د و او را براى زندگى سال
س، به شيوه اى متعادل رشد كن

ى و مهارتى هر ك
عاطفى، تخيل

ى آماده كردن 
 كه در انتخاب موضوعاتش هيج نوع تخصصى برا

دقيق تر آموزش عمومى: «1.آموزشى است

ر كار در يك بخش خاص در نظر گرفته نمى شود؛ 2. نوع وسيعى از تربيت يا آموزش 
دانش آموزان به منظو

ها و رفتارى است كه مورد پذيرش و مطلوب جامعه است، و يا 
است كه هدفش رشد و تكامل نظرات، توانايى 

و سازگارى با مقتضيات زندگى آماده مى سازد؛ 
و به رو شدن با مشكالت 

مهارت هايى است كه شخص را براى ر

ى، 1385]
ى آورد» [فرمهينى فراهان

3. تجاربى است كه فرد از پرداختن به مسائل شخصى و اجتماعى به دست م

س ها مانند زبان 
پس اگر مى بينيم امروزه دانش آموزان دوره ى آموزش عمومى (دبستان و راهنمايى) انواعى از در

انه و مهارت هاى 
رافيا، تعليمات اجتماعى، علوم- تجربى، رياضى، هنر، دينى، ورزش و احياناً راي

مادرى، تاريخ، جغ

زندگى را مى خوانند، بر اساس فلسفه اى است كه بدان اشاره شد و هدف از آن هم بهتر زيستن است. 

ور ما، به اهميت و ارزش اين درس ها-معموالً  به جز رياضى و علوم- توجه چندانى نمى شود 
سفانه در كش

متأ

ــم درس هايى براى حفظ كردن و نمره گرفتن نگاه مى كنند؛ به همين دليل، اندوخته ى   ا غالباً به چش
و آن ها ر

س ها و تأثير آن در زندگى شان، ناچيز است.
دانش آموزان از اين در

هدف از گفت وگوى اين شماره، توجه دادن معلمان عزيزبه اين امر، يعنى «آموزش عمومى» به طور كلى، و به 

رافيا، به عنوان يك درس عمومى- و نه تخصصى- است. طرف گفت وگوى ما خوش بختانه يكى از استادان 
جغ

و آثار متعددى در اين 
شته دارد 

برجسته ى جغرافياست كه تجربه ى علمى، آموزشى و علمى فراوانى در اين ر

ت. ما در نظر داريم در آينده راجع به ديگر درس هاى آموزش عمومى نيز با كسان ديگرى 
د آورده اس

زمينه پدي

گفت و گو كنيم. اميد است اين اولين گفت و گو مورد توجه شما قرار گيرد. 

ش. 1385.
منبع: فرمهينى فراهانى،  محسن. فرهنگ توصيفى علوم تربيتى. اسرار دان

سردبير  

︀﹜﹥در ︋ ︀ب«آ﹝﹢زش ︻﹞﹢﹝﹩» ﹆﹞︣ ︨
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۴ آذر 
عیدغدیر

ــال 23 هجرى  ــه ى غدير در روز هجدهم ذيحجه ى س واقع
ــال حيات رسول گرامى اسالم اتفاق افتاد و از  قمرى،  آخرين س
ــال «حجْهً الوداع»،  نام گرفت. غدير از وقايعى  اين رو،  حج آن س
ــت كه در اصل آن،  همه ى مسلمانان اتفاق نظر دارند و آن را  اس
روز اعالم واليت على بن ابى طالب (ع) مى دانند: «َمن ُكنُت َموالُه 
َفهذا َعلىٌّ َمُواله». از اين روست كه همه ى فرق و طوايف عرفانى، 
سلسله ى معنوى خود را به آن حضرت مى رسانند. براى شيعيان 
ــا،  جداى از اين باور، غدير و آن چه پيامبر خدا در اين روز در  ام
ــينى على(ع)  محل «غديرخم» بيان و اعالم كرد، به معناى جانش
پس از پيامبر است. اين روز را به همه ى مسلمانان، به ويژه معلمان 

ارجمند، تبريك و تهنيت مى گوييم.

۱۰ آذر
شهادت سید حسن مدرس

مدرس از جمله رجال سياسى-روحانى برجسته اى است كه 
تقريباً همه ى موافقان و مخالفانش،  بر علو شخصيت و كفايت 
سياسى،  علمى و روحانى او اتفاق نظر دارند. مدرس كه از رجال 
ــى بودن و  ــروطيت بود،  مفهوم هاى ملى بودن،  سياس صدر مش
متدين بودن را به خوبى درك مى كرد و او بود كه جمله ى معروف 
«سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست» را بر 
زبان راند. وى كه ديكتاتورى رضاخان پهلوى را هرگز نمى توانست 
تحمل كند،  به مقابله با او 
برخاست تا سرانجام در 
سال 1306 دستگير و به 
ــپس كاشمر  خواف و س
ــد و پس از 11  تبعيد ش
ــه  ــا ب ــال،  در همان ج س

شهادت رسيد. 
مدرس  ــاى  ديدگاه ه
ــا  ــيارى از زمينه ه در بس
بسيار قابل توجه و حتى 

ــته ى مطالعه و بررسى است. توجه  هيجان انگيز و همواره شايس
شما را به مطلبى در مورد ديدگاه هاى او نسبت به آموزش عشاير 

در همين شماره جلب مى كنيم.

۱۲ آذر
تصویب قانون اساسی

ايران از آغاز مشروطيت تا امروز،  در دو مرحله قانون اساسى 
براى خود تعيين كرده است. قانون اساسى جمهورى اسالمى،  در 
سال 1358 توسط نمايندگان مجلس خبرگان نوشته شد و پس 
ــى و رأى اكثريت مطلق مردم ايران به آن،  در چنين  از همه پرس
روزى به تصويب رسيد. مقاله اى به قلم  آقاى سيروس غفاريان 
كه در اين شماره  آورده ايم، به همين مناسبت و در پاسداشت اين 

دستاورد بزرگ انقالب اسالمى،  يعنى قانون اساسى است.

۲۵ آذر
عاشورای حسینی

ــى  ــت كه چراغ آن هرگز خاموش ــورا،  واقعه اى اس عاش
نپذيرفته و صدها سال است چون مشعلى، فراراه جويندگان 
ــفينه  ــين مِصباُح  الُهدى و َس ــات قرار دارد: «اِنَّ الُحس راه نج
ــين بن على،  كه خود  ــاه». از آموزه هاى بزرگ قيام حس  النج
نقطه ى عطف و پيامد چند دهه مبارزه ى اسالم حقيقى علوى 
عليه اسالم اموى بود،  هشدار به همه ى مسلمانان و آزادگان 
است كه بدانند چگونه ممكن است كسانى به تعبير على (ع)،  
پوستين اسالم را وارونه به تن آن كنند و در عين حال بخش 
ــوند و آن را هم چنان اسالم  عظيمى از جامعه متوجه آن نش

بپندارند.
اين،  از  عاشورا،  گذشته 
ــات  احساس ــى  تجل  روز 
پاك شيعيان و عالقه مندان 
ــت.  ــين اس ابا عبداهللا الحس
ــه ى كوچك و بديعى  نمون
در  را  ــاس  احس ــن  اي از 
ــا  ــب «محــرم در باب مطل

باغى» بخوانيد .

روز﹡ــ﹍ــ︀ر
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﹎﹀️ و﹎﹢

︀︡ ﹝︺﹙﹞︀ن︋ ﹢ا﹨﹠︡ ︋
نرصالله دادار

گفت وگو با دكتر محمدحسين پاپلى يزدى
استاد جغرافيا،  نويسنده و مردم شناس

اندیشه ی گفت وگو با دكتر پاپلی یزدی هنگامی در ذهن 
ما جوانه زد كه اثر ایشان با عنوان «شازده ی حمام» به 
دستمان رسید؛ البته با سابقه ی علمی استاد،  از زمانی كه 
در دهه ی ۶۰ با مجله ی رشد جغرافیا همكاری داشتند،  
آشنا بودیم و همین موجب شد بیشتر به گفت وگو با 
ایشان راغب شویم. این گفت وگو در تهران انجام شد. 
دكتر پاپلی همــواره حرف های بســیاری برای گفتن 
دارد. از آموزش جغرافیا تا مسائل پیچیده ی فرهنگی- 
اجتماعــی و حتــی ادبی. بــه نظر او «هیچ كشــوری 
نمی تواند فرهنگ خودش را تقویت كند و به توســعه 
دســت یابد،  مگر این كه معلمان آن كشــور بخواهند. 
تدریس و معلمی خشت بنای توسعه است؛ تدریس و 
معلمی باید مشغله ی اصلی ما باشد. بر حسب تفنن به 

این شغل شریف نپردازیم و ...»
آن چــه در پی می آیــد، حاصل  گفت وگــوی ما،  در 
فرصتــی كوتاه،  با ایشــان اســت. توجه شــما را به 

خواندن آن جلب می كنیم. 
شــایان ذكر اســت،  دكتر پاپلــی (متولــد ۱۳۲۷،  یزد) 
بنیان گذار فصل نامه ی تحقیقــات جغرافیایی،  و اولین 
دارنده ی جایزه ی انجمن جغرافیای فرانســه اســت و 
ســابقه ی تدریس در دانشــگاه های فردوسی مشهد، 
 سوربن فرانســه و تربیت مدرس تهران را دارد. استاد 
اینك در مشهد مقدس ساكن است و به فعالیت  علمی-

اجتماعی خود ادامه می دهد.
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ــما از  ••بســم اهللا الرحمن الرحيم. آقاى دكتر پاپلى، ش
استادان برجسته ى رشته ى جغرافيا هستيد؛  ضمن آن كه نگاه 
آموزشى، فرهنگى و مردم شناسانه ى شما،  كه به خصوص 
در كتاب خاطرات شما «شازده ى حمام» آمده،  خيلى قوى 
است. از اين جهت اميدواريم اين گفت وگو بتواند پرتوى 

بر امر آموزش جغرافيا در نظام آموزشى كشور بتاباند.
به نظر شما ارزش و اهميت جغرافيا به عنوان يك درس 
ــال ها در مدارس تدريس مى شود  عمومى كه در بيشتر س
ــان،  اعم از آموزگاران  چيســت و اهميت آن را براى معلم
ــان،  به چه نحو مى توان تبيين كرد كه در  و دبيران و مدرس

تقويت اين درس مؤثر باشد؟
ــدف توأمان جغرافيا و تاريخ به غير از اهداف علمى،   ○ ه
يك مجموعه اهداف هويتى و ملى است؛ يعنى اين دو درس 

عمًال بايد براى كشور تبعه ى خوبى پرورش دهند. 
مى دانيد كه اين درس ها در تمام دنيا و در همه ى دوره هاى 
تحصيلى تدريس مى شود. حتى در بسيارى از كشورها از اول 
ــنا مى كنند تا  ابتدايى دانش آموزان را با مفاهيم جغرافيايى آش
ميل وطن پرستى و جهان دوستى را در وجود آنان تقويت كنند. 
پس گذشته از هدف علمى، يك هدف سياسى هم پشت اين 
قضيه وجود دارد. تاريخ انسان ها را به هويت گذشته مى برد و 
باستان شناسى نيز به عمق آن مى افزايد. جغرافيا نيز در هويت 
سرزمينى و فضاسازى جغرافيايى ايفاى نقش مى كند. اين ها 
اهداف سياسى هستند. اهداف اقتصادى و مادى جغرافيا نيز 
اين است كه پس از شناسايى مناطق،  از آن ها بهره بردارى كنند. 
در بسيارى از كشورها و در بعضى از مقاطع تاريخى،  اهداف 
سياسى آموزش جغرافيا مهم تر بوده است. مثًال در ايران 50 يا 
60 سال قبل، به منظور جا انداختن چارچوبه ى جغرافيايى و 
ــال هاى 33 يا  ملى ايران براى دانش آموزان- اين به حدود س
34 برمى گردد، كتاب جغرافيا و تاريخ پنجم و ششم دبستان را 
استادانى از جمله مرحوم دكتر لطف اهللا مفخم پايان زير نظر 
دكتر محمد حسن گنجى نوشتند كه به خاطر اهميت اين دو 
ــده  كتاب، قطع بزرگ ترى براى چاپ آن ها در نظر گرفته ش
بود. اين دو كتاب تنها كتا ب هاى رنگى مدارس در آن سال ها 
ــد و برخالف كتاب هاى ديگر كه قطع آن ها وزيرى بود،   بودن
قطع رحلى يعنى بزرگ داشتند. كتاب جغرافياى ايران، مناطق 
ــخص مى كرد؛ به طورى كه دانش آموز  مختلف كشور را مش
ــرزمين ايران را مى شناخت و به اين  كالس ابتدايى كم كم س
سرزمين،  هم از نظر فضاى جغرافيايى و محيط و هم از نظر 

گذشته ى تاريخى،  عالقه مند مى شد.
ــان و به ويژه به  ــگاه جغرافى دانان امروز به جه ــا ن • آي

كشورها،  مثل گذشته است يا دچار تحول شده است؟
○ البته متحول شده است. امروزه جغرافى دانان غربى تحت  
ــتند. يعنى  ــى، در حال جاانداختن قاره هس تأثير افكار سياس
مفهوم هاى ملت و مليت دارد كم كم به مفهوم قاره و قاره اى 
ــه يا ايتاليا و بلژيك  ــود. مثًال كسى كه در فرانس تبديل مى ش
ــت، در عين حالى كه به كشور خودش،  مثًال ايتاليا،  عشق  اس
مى ورزد، به قاره ى اروپا هم عالقه نشان داده و آماده است كه 
ــود. در ايران هم اگر اين جغرافيا در  ــه ى اروپا ش وارد اتحادي
ــا،  و مخصوصاً در قرن اخير در مدارس،  تدريس  طول قرن ه
نمى شد، مفهوم مليت و ايرانيت به معناى كنونى اين كلمات 

ــته جغرافيا و تاريخ بيشتر در  به وجود نمى آمد. البته در گذش
ــعار شاه نامه و ادبيات عرفانى ما خود را نشان مى داد، ولى  اش
ــيك در سطوح  امروز معناى دقيق علمى دارد و به طور كالس

گوناگون آموزش ديده مى شود.
ــت كه يكى از  ــكوئى مى گف • يك بار مرحوم دكتر َش
راهبرد هاى اساسى كشور آمريكا توسعه ى علم جغرافياست. 

اين به چه معنى است؟
ــبت به فضاى جغرافيايى از  ○ اصوالً ديدگاه اروپايى ها نس
نوع ديدگاه هاى تبعيض گرايانه است؛  همان گونه كه نسبت به 
آدم ها هم اين ديدگاه را دارند. در حدود سال 1750م منتسكيو 
كتاب «روح قوانين را نوشت  و اين از اولين  كتاب هايى است 
ــا در عين حال  ــت.  ام ــه جغرافياى علمى در آن مطرح اس ك
ــرايط اقليمى يا آب و هوايى را به گونه اى مطرح  منتسكيو ش
ــود كه مناطق با آب و  مى كند كه كم كم اين نتيجه عايد مى ش
ــان هاى برتر تربيت مى كند! البته ما هم قبول  هواى بهتر،  انس
داريم كه پتانسيل هاى طبيعى متفاوت است. باالخره در رشت 
مى توان برنج خوبى عمل آورد، در صورتى كه در يزد اين كار 
ــت. ولى اين كه بگوييم مثًال يزدى ها به خاطر  امكان پذير نيس
ــتى ها باالترند يا برعكس، غلط  ــرايط آب و هوايى از رش ش
ــت. اين يك بحث فرعى است كه از كتاب «روح القوانين  اس
منتسكيو» كم كم استنباط و ترويج شد. آمريكايى ها تا قبل از 
جنگ جهانى دوم اين ديدگاه را نداشتند و بيشتر بعد از جنگ 
بود كه نقش استعمارى پيدا كردند.در واقع آمريكايى ها در دو 
جنگ جهانى اول و دوم ضد فاشيست بودند و به كمك آن ها 
بود كه اروپا و بخشى از جهان آزاد شد. به هرحال اروپايى ها 
ــتثمار مى كردند؛  مثًال سرزمين هاى  مستقيماً سرزمين ها را اس
آفريقايى و آسيايى را؛  ولى آمريكايى ها بيشتر از طريق سرمايه 
وارد شدند. پس فضاى جغرافيايى براى آمريكايى ها به گونه اى 
ــورى را استعمار  ــتقيماً  كش بود كه بدون اين كه بخواهند مس
ــت مى گرفتند و يا با  ــور را در دس كنند منابع طبيعى آن كش
سرمايه گذارى،  سود سرمايه را بازمى گرداندند. منتسكيو كتاب 
ديگرى هم دارد به نام «علل عظمت و انحطاط روم» كه توصيه 
مى كنم معلمان ما و دوستان محترم 16 يا 17 صفحه ى اول آن 
ــد معلم اين صفحات را چاپ كند.  را بخوانند،  يا مجله ى رش
منتسكيو مى گويد همه ى اين حرف ها -منظورش پيدايش و 
سقوط تمدن هاست- به خاطر «غارت» است. مثًال وقتى روم 
توانست غارت كند عظمت يافته است و وقتى نتوانسته غارت 
ــقوط كرده است. اين غارت در مفهوم فرهنگ غرب  كند، س
از 2500 سال پيش وجود داشته، منتهى امروزه نوع آن عوض 

شده است.
• اگر قرار باشد شما توصيه اى به معلمان به ويژه معلمان 
جغرافيا در مقاطع مختلف داشته باشيد كه بينش جغرافيايى 

آن ها را باال ببرد،  آن توصيه چيست؟
ــتم، عرض مى كنم كه،  اول  ○ چون خود من هم معلم هس
ــيم. يعنى تدريس  ــته باش بايد به كارى كه مى كنيم اعتقاد داش
ــغل اول ما باشد و برحسب  ــق و عالقه ى ما و هم ش هم عش
ــغل شريف نپردازيم.  ــدن، به اين ش تفنن و از ترس بى كار ش
ــورى نمى تواند فرهنگ خودش را تقويت كند و به  هيچ كش
ــعه برسد، مگر اين كه معلمان بخواهند. اگر معلمان وارد  توس
مدار توسعه يافتگى نشوند و گرفتار معيشت و گرفتارى هاى 
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ــود،  آن  ــس براى آن ها امرى فرعى ش ــوند و تدري زندگى ش
كشور نمى تواند توسعه پيدا كند، چون تدريس و معلم خشت 
بناى توسعه در هر كشور. بنابراين، معلم بايد در درجه ى اول 
ــه دانش آموز منتقل كند.  ــود را تقويت و آن را ب ــه ى خ عالق
ــئله به تمام دروس برمى گردد و نه تنها به درس  البته اين مس

جغرافى.
ــتاد برجســته ى زمين شناسى  • مرحوم دكتر قريب،  اس
ــتند ما  ــالب، خيلى نمى خواس ــل از انق ــه قب مى گفت ك
زمين شناســى  و جغرافياى ايران را بدانيم. با فرض اين كه 
نظر دكتر قريب را بپذيريم،  به عقيده ى شما،  آيا اين مسئله 

عمدى بوده است يا از روى غفلت!؟
○ زمين شناسى اهميت اقتصادى دارد و البته در كشور روز 
به روز اهميت بيشترى پيدا كرده است. همين طور زمين شناسى 
نفت و گاز نيز اهميت ويژه اى يافته است. زمين شناسى ارتباط 

عمده اى با توسعه دارد. وقتى يك كشور بخواهد توسعه يابد 
ــتفاده كند، بايد به زمين شناسى بيشتر بها بدهد.  و از منابع اس
ــى  ــران هم از روزى كه صحبت نفت بوده، زمين شناس در اي
ــى نفت»، قوى بوده است.  ــاخه ى «زمين شناس به ويژه در ش
منظور اين كه،  توسعه ى زمين تابع اقتصاد و توسعه است. مثالً  
وقتى در شيلى معادن مس خيلى غنى بود و آمريكايى ها از آن 
ــالوادور آلنده كه  معادن بهره بردارى مى كردند- البته قبل از س
در كودتا كشته شد- آمريكايى ها خيلى گرايشى به كار كردن 
روى زمين شناسى ايران و در آوردن معادن مس نداشتند. چون 
ــاف معدن زياد مى شود،  نرخ آن  مى دانيد كه وقتى حجم اكتش
ــورس كاهش مى يابد. بعد كه آلنده رئيس جمهور  در بازار ب
ــت آمريكايى ها را از كشورش قطع كرد، آن  شيلى شد و دس
وقت معادن مس سرچشمه، توسط آمريكايى ها فعال شد. اما 
ــد و پينوشه روى كار آمد، دوباره رونق معادن  وقتى كودتا ش
مس سرچشمه افول كرد. مى خواهم بگويم، پيدا كردن ذخاير 
ــى است و به بازار بورس ارتباط دارد.  معدنى كار زمين شناس
ولى بحث جغرافيا يك بحث سياسى است. در دوران پهلوى، 
اصوالً  سياست ايران ناسيوناليسم محور بود و اين هم خودش 
از تمام مسائل دنيا منشعب مى شد؛  چون بسيارى از كشورهاى 
ــى بودند. همين مليت گرايى  ــا در حال تقويت مليت گراي دني
ــد، به جنگ هاى شديد دامن مى زد. اما در  وقتى افراطى مى ش
ايران، بعد از انقالب،  بحث جهانى مليت گرايى كمرنگ تر شد. 
زيرا اسالم اگر چه به سرزمين و ميهن احترام مى گذارد، ولى 
يك دين سرزمينى نيست بلكه جهانى است. بنابراين مرز در 
اسالم آن معناى مليت گرايانه را ندارد. اسالم به دنبال اين است 
كه هركجا مسلمانان هستند با آن ها ارتباط برقرار كند. براساس 
دين اسالم هركجا ظلم باشد بايد مخالف آن بود. اصوالً اديان 
الهى مرزشناس نيستند و اگرچه در چارچوب يك كشور كار 
مى كنند،  در نهايت در يك كشور محدود نمى شوند. عقيده مرز 
نمى شناسد و جهانى است. اصوالً در تفكر انبيا،  امت اسالم ، 
ــتم، مدنظر است نه ملت اسالم. نظر به امت  تا اوايل قرن بيس
ــت. مثًال وقتى عثمانى ها روى كار بودند و به عنوان  واحد اس
نماينده ى بزرگ امت اسالمى حكومت مى كردند فقط به دنبال 
ــان نبودند بلكه در پى گسترش  پاس دارى از مرزهاى خودش
آن در اروپا بودند كه آثار آن را هنوز مى بينيم. اين كه مى بينيد 
ــلمان ولى آلبانى تبارند مى خواهند از  ــووو كه مس مردم كوس
صربستان جدا شوند، به همين دليل است كه عثمانى ها آن جا 
را گرفته و اسالم را در آن گسترش داده بودند. بعد از انقالب 
ــت  ــن تفكر در ايران هم قوت گرفت. اين تفكر ممكن اس اي
ــى هم رسوخ پيدا  ــيك و كتاب هاى درس در جغرافياى كالس
كند. ما در دهه ى 60 در مدارس،  كتاب جغرافياى كشورهاى 
مســلمان داشتيم كه ناظر بر همين تفكر بود. يك سخن رانى 
ــتاد محمد تقى  ــخن رانى مرحوم اس خوبى از اين ديدگاه،  س
جعفرى در سازمان جغرافياى ارتش بود كه در حدود 20 سال 
پيش ايراد شد و مفهوم مرز و مفهوم مليت را به خوبى روشن 
ــايد از بيان من رساتر  كرد. اگر بتوانيد آن متن را پيدا كنيد، ش
ــد. مى دانيد كه اوايل انقالب اصًال بحث ايران در راديو و  باش
تلويزيون بسيار كم بود ولى از وقتى كه صدام حسين به ايران 
ــد و دفاع از  حمله كرد،  آهنگ اى ايران هر روز پررنگ تر ش

سرزمين در اولويت قرار گرفت.
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• از توضيحات شــما تشكر مى كنيم. اجازه بدهيد حاال 
ــر كتاب خاطرات شما «كتاب شازده ى حمام»  بياييم بر س
كه  واقعاً در خاطره نويسى يك «پديده» است و با خاطرات 
ــن از جهت تحليل هاى  ــاوت دارد و اي ــران خيلى تف ديگ
ضمنى است كه شــما در تحوالت اجتماعى استان يزد و 
تا حدى كردستان، به آن پرداخته ايد؛ بدون اين كه بحثتان 
انتزاعى و كلى باشد. اول بفرماييد چه شد كه به فكر نوشتن 

خاطرات افتاديد؟
ــان كودكى قصه مى گفتم كه در  ــه از هم ○ اوالً من هميش
ــب را خوانده ايد.هم چنين، در يزد پاى  خاطراتم نيز اين مطل
منبر «حاج آقا صمصام» مى رفتم كه قصه هاى قرآنى مى گفت. 
ــاى عالم زاده ولى معروف به صمصام بود. 80  البته نام او آق
درصد منبر اين روحانى به قصه هاى قرآنى اختصاص داشت. 
من و عده اى ديگر از بچه ها نيز به اين مطالب عالقه ى زيادى 
داشتيم. من اين مطالب را پيوسته براى ديگران بازگو مى كردم. 
ــودم هم قصه  ــدم، براى بچه هاى خ ــداً وقتى بزرگ تر ش بع

مى گفتم. 
ــگردهاى من اين است كه در مجالسى كه  اصوالً  يكى از ش
ــى روم، اعم از خانوادگى و غيره،  چون حوصله ى بحث هاى  م
ــى و اقتصادى را ندارم،  خاطره تعريف مى كنم. دوستان  سياس
خوش حال مى شوند و سؤاالتى هم طرح مى كنند. وقتى بنا شد 
خاطرات خودم را بنويسم،  عده اى مرا تشويق كردند. منتهى وقتى 
ــتم خاطره هايم را بنويسم، چون فرزند يك آدم سياسى  خواس
مطلع و يا فرزند يك ميلياردر نبودم،  بايد زندگى عادى روزمره 
را مى نوشتم. پس رويكردم بايد متناسب باشد. از نظر زبان هم در 
اين جا بايد به طرف مثًال  زير ديپلم ها مى رفتم يا رويكردم متوجه 
ــبك نگارش خاصى را  ــردم عادى مى بود. به همين خاطر س م
انتخاب كردم. مثًال در «شازده ى حمام» كمتر جمله اى را مى بينيد 
كه دو سطر باشد. جمله ها خيلى كوتاه است. پس از داليلى كه 
ــد، همين سبك نگارش آن است  اين كتاب با اقبال روبه رو ش
ــاده  تدريس  كه اهميت خاصى دارد . من غالباً  در كالس هم س
ــانس هم بيشتر مثال  مى كنم و در كالس هاى دكترا و فوق ليس
مى زنم. يعنى مثًال بحث  فلسفه ى جغرافيا را كه درس مى دهم، 
وارد بحث فلسفى قضيه نمى شوم و با مثال و از«روش مصداق 
ــجويان تفهيم مى كنم. معلوم  به مفهوم»،  مطلب را بهتر به دانش
است وقتى مطلب به دانشجويان دوره ى دكترا به اين نحو بهتر 
تفهيم مى شود، طبيعتاً اشخاص عادى خيلى بهتر متوجه مطالب 
مى شوند. يكى از خوش حالى هاى من اين است كه از وقتى جلد 
دوم كتاب «شازده ى حمام» چاپ شده، طى يك سال اين كتاب 
به چاپ ششم رسيده است. يك نمونه برايتان بگويم: معموالً 
ــد، ولى آن را نمى خرند. مثًال يك نفر  خيلى ها كتاب مى خوانن
حدود هفت ماه پيش با من تماس گرفت كه از آشناياِن دور من 
است. او گفت كه نفر سى و هشتمى است كه كتاب «شازده ى 
ــن دارم مى خوانم،   ــام» را مى خواند. گفت اين كتاب كه م حم
ــت اسم خودش را روى آن نوشته  هركس كه آن را خوانده اس
و با اين ترتيب من نفر سى وهشتم هستم؛ بعد از من خواست 
دو صفحه ى 42 و 43 را كه كنده شده بود براى او فكس كنم! 
مى بينيد؟ جاى اين كه 38 نفر كتاب را خريدارى كنند،  38 نفر 
آن را خوانده اند. مجموعاً  اين كتاب باعث تشويق من شده و من 
تا حاال نزديك به دو هزار نامه و ايميل دريافت كرده ام كه شايد 

ــت كه با غلط هاى اماليى  ــا 500 تاى آن ها نامه هايى اس 400 ت
زيادى نوشته شده است. مثًال چند روز پيش دكتر محسنيان راد 
كه يكى از بهترين استادهاى ارتباطات است، ايميلى از كانادا زده 
بود كه ما وقتى به كانادا رفته بوديم، همسرم جلد دوم شازده ى 
حمام را براى خواندن دست گرفت و با تمام گرفتارى ها،  آن را 
ــما چهار روز وقت ما را گرفت. يا  خواند. بعد گفت: كتاب ش
آقاى دكترمحمد گنجى كه جلد اول كتاب را برايشان فرستادم، 
گفتند تا اين كتاب را نخواندم، به كار ديگرى نپرداختم. اين براى 
ــه چهار نامه از طرف افراد بى سواد  من تشويق است. حتى س
دارم كه قادر به خواندن نيستند، ولى ديگران كتاب را براى آن ها 
خوانده اند. اين نشان مى دهد كه اجتماع مى خواهد خودش را 
بشناسد. اگر در اين كتاب فقط راجع به خودم مى گفتم، كسى 
حوصله ى خواندن مطالب را نداشت. بنابراين، ويژگى  اين كتاب 
اين است كه خاطرات مربوط به من بوده است، ولى به شخص 
ــن اختصاص ندارد؛ بلكه زندگى اجتماعى ديگران به زبان و  م
قلم من است. آن هم زندگى افرادى كه تاكنون كسى درباره ى با 

آن ها چيزى ننوشته است.
• آيا شما در نوشتن اين كتاب تحت تأثير شخص يا آثار 

خاصى بوده ايد؟
 ○ نمى توان گفت كه متأثر از هيچ كس نيستم. باالخره بنده 
ــايد 500 سفرنامه  خوانده باشم،  چون جغرافى دان هستم و  ش
كارم خواندن سفرنامه هاست. يك سرى خاطرات هم مطالعه 
كرده ام. بنابراين بى تأثير نبوده است. من معلم جغرافيا هستم، 
ــگاه، 80  ــال 46 تا كنون و در دانش ــى مى توانم بگويم از س ول
ــا خوانده ام.  ــر و فقط 20 درصد جغرافي ــد مطالب ديگ درص

بنابراين تحت تأثير ادبيات ايران هستم.

• اشاره داشتيد به اين نكته كه در رابطه با كتاب «شازده ى 
ــال  ــما ارس حمام»، تا كنون دو هزار نامه و ايميل براى ش
شده كه واقعاً شگفت آور است. لطفاً  بفرماييد اين نامه ها و 

ايميل ها بيشتر در چه زمينه هايى بوده است؟
اكثراً بحث ساده نويسى است و اين كه توانسته اند به سادگى 
اين كتاب را مطالعه كنند و بفهمند. مثًال  امروز آقايى به نام دكتر 
حسينى كه استاد نجوم هستند نيز به كشش اين كتاب به خاطر 
ساده نويسى اشاره كردند و اين كه مطالعه ى اين كتاب خارج 
از متن و قصه ى كتاب،  لذت بخش است. آقاى دكتر سياوش 

اگر معلمان وارد مدار 
توسعه يافتگى نشوند 
و گرفتار معيشت و 
گرفتارى هاى زندگى 
شوند و تدريس براى 
آن ها امرى فرعى 
شود،  آن كشور 
نمى تواند توسعه پيدا 
كند، چون تدريس 
و معلم خشت بناى 
توسعه در هر كشور 
محسوب مى شود
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شايان، سردبيررشد جغرافيا، هم امروز مطلبى گفت كه باعث 
تشويق من شد. ايشان گفت، اين كتاب از نادر كتاب هايى بود 
كه هنگام مطالعه آن را كند مى خواندم، مبادا زود تمام شود.! 
ــه جذابيت كتاب  ــايد يكــى از موضوعاتى كه ب • ش
مى افزايد، اين است كه به نحوى «كيستى» و «چيستى» ما 
را هم به زبان ساده بيان مى كند. يعنى پنهان ما را به خوبى 

نشان مى دهد. نظر شما چيست؟
ــتم. من معتقدم،  ○ من در اين كتاب اهداف متعددى داش
ــوده كه در قرن هاى 18  ــرفت اروپا اين ب يكى از داليل پيش
ــان و جامعه را  ــت كه انس ــيده اس تا 20 ادبيات غرب كوش
آن چنان كه هست بنمايد و اين همان واقع گرايى يا رئاليسم 
ــان  ــت. براى مثال، «بينوايان» ويكتورهوگو به خوبى نش اس
مى دهد كه جامعه ى عصر انقالب كبير فرانسه چگونه است. 
ــال به زندان مى رود  ــى يك قرص نان مى دزدد و 19 س كس
ــى  جلوى ستمگرى يك سرمايه دار را  ولى از آن طرف كس
نمى گيرد. يا مثالً  در «جنگ و صلح» تولستوى و «داستان هاى 
داستايوفسكى»، اين ها جامعه ى خودشان را عريان كرده اند؛ 
و وقتى جامعه عريان شد، قوانين بر مبناى آن وضع مى شود. 
ــت. اديان هم  ــت اجتماعى اين اس ــت واقعي يعنى گفته اس
كارشان همين است. خداوند مى گويد انسان خسران نعمت 
ــان  ــاد مى كند؛ بنابراين اجتماع و انس كرده و روى ارض فس
همين است كه مى بينيد. من معتقدم، ما در ادبياتمان به دليل 
ــال اخير اتفاق افتاده و البته  تحجرى كه طى 200 تا 300 س

قبل از آن نيز همين گونه بوده است،  يكسره به مدح خودمان 
ــى واقعيات  ــتيم نگفته ايم؛  يعن ــم و از آن چه هس پرداخته اي
جامعه را عريان نكرده ايم. مثالً  هميشه گفته ايم يزد يك شهر 
دارالعباده بوده است،  خوب بله. يزد به طور نسبى نسبت به 
ــهرهاى ديگر بهتر بوده و هنوز هم بهتر است. اما كسانى  ش
هم بوده اند كه هم نماز خوانده و هم نزول خورده اند كه بايد 
اين جا بياييم و از آن ها هم بگوييم. بايد آن تيپ ادبياتى را كه 
ــتى ما را نشان مى دهد، تبيين كنيم. مطلب  چگونگى و چيس
ــل ما سه هزار سال عمر دارد. وقتى ما  ديگر اين كه مثًال نس
ــه هزار سال قبل  بچه بوديم، زندگى ما به گونه اى بود كه س
ــال قبل هم برق و امكانات نبوده  ــت!؟ سه هزار س بوده اس
است و ما يك نسل تحول يافته هستيم كه زندگى گذشته و 

جديد، هردو را ديده ايم.
يكى از اهداف من اين بوده كه نشان دهم در جامعه ى ما 
طى 50 سال گذشته، باالخره تحوالتى ايجاد شده است. مثًال 
ــديدى زندگى  ــنگى ش در بافق و بهاباد، مردم با فقر و گرس
مى كردند، ولى اكنون همان منطقه آباد است و امكاناتى براى 
ــت. يكى هم اهداف توسعه اى است كه  ــده اس آن فراهم ش
ــغل و تحول ايجاد شود تا مردم توسعه پيدا  باالخره بايد ش
ــداف كالن و مجموعه اى هم اهداف  كنند. يك مجموعه اه

خرد در نظر داشتم. 
• آيا كتاب ديگرى هم در اين زمينه داريد؟

ــاه عباس و  ــه،  يك كتاب ديگر هم تحت عنوان «ش ○ بل
ــتر مى پسندم. البته كتاب  پينه دوز» دارم كه خودم آن را بيش
ــانس  ــد روز پيش يك آقاى فوق ليس ــت. چن كوچكى اس
ــه من به خاطر بيكارى  ــته بود ك براى من پيامك زده و نوش
ــى كرده بودم. اما در  ــكالتى كه داشتم قصد خودكش و مش
ــدم و  ــن لحظات اين كتاب را كه خواندم منصرف ش آخري
هدف خودم را عوض كردم. چرا كه در اين كتاب به تالش 

و كوشش تأكيد شده است.

اما در ايران، بعد 
از انقالب،  بحث 

جهانى مليت گرايى 
كمرنگ تر شد؛ 

زيرا اسالم اگر چه 
به سرزمين و ميهن 
احترام مى گذارد، 

ولى يك دين 
سرزمينى نيست،  بلكه 
جهانى است. بنابراين 

مرز در اسالم آن 
معناى مليت گرايانه را 

ندارد

يكى از داليل 
پيشرفت اروپا اين 

بوده كه در قرن هاى 
18 تا 20 ادبيات 

غرب كوشيده است 
كه انسان و جامعه را 
آن چنان كه هست 
بنمايد و اين همان 

واقع گرايى يا رئاليسم 
است
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ــائل جامعه،  عده اى  • گاهى اوقات در تبيين روند مس
ــل اين كه ما در  به گونه اى مســائل را مطرح مى كنند مث
ــال هاى اخير از رشــد برخوردار نبوده ايم. نظر شما در  س

اين باره چيست؟
ــه صفر و صد هستيم. يك چيز را  ــفانه هميش ○ ما متأس
ــت نيست.  يا خوِب خوب و يا بِدبد مى بينيم،  ولى اين درس
وقتى بحث خيانت مى شود، ممكن است يك آدمى خيانت 
كرده باشد. ولى آيا همين يك آدم كشور را ساخته يا مجموع 
آدم هاى ايران مملكت را ساخته اند؟ اين همه معلم،  مهندس، 
 وطن پرست،  جبهه رفته،  سرمايه دار،  كارخانه دار و ساير اقشار 
ــتند؟ باالخره يك ملت كشور را ساخته اند.  جامعه، چه هس
ــت كه بايد گفت اگر  ــايد يك نفر خيانت كرده اس منتها ش

خيانت نمى كرد بهتر مى شد.
بايد ادبيات ما به ويژه در شرايط فعلى، به طرفى برود كه 
به جوان ها اميد بدهد و آن ها را به آينده اميدوار كند. چرا كه 
در كشور، بيكارى،  به معناى مطلق اين كلمه،  نيست و كسى 
ــيارى از افراد مى توانند با سرمايه ى اندك  بيكار نمى ماند. بس
ــد،  ولى به خاطر اين كه  ــكارات جديدى بزنند و كار كنن ابت

اعتماد به نفس ندارند، كارى نمى كنند.
ــيار  ــتان هايش، عزت نفس را بس ــكى در داس داستايوفس
پررنگ جلوه داده است. واقعيت اين است كه انسان نه قدرت 
ــهوت تنها و نه اقتصاد تنهاست. من  تنها،  نه عزت تنها،  نه ش
پشت اين مسائل،  در خاطراتم،  دنبال اين حرف ها هم بوده ام 
ــام تجربيات خودم با مردم، همراه با  كه يك ملغمه اى از تم
تجربيات كالسيك و فلسفى كه داشته ام، نشان دهم. خاطره 
همان خاطره است، ولى نوع نوشتن آن تفاوت دارد. به همين 
خاطر مى بينيد كه ما در دوره ى ابتدايى دو خط از شعر حافظ 
ــعر حافظ را در دوره ى راهنمايى و  مى گوييم. بعد،  همين ش
دبيرستان هم مى گوييم. در دوره هاى ليسانس،  فوق ليسانس، 
 دكترا و فوق دكترا هم مى گوييم. آيا در مقاطع مختلف تعبير 
ــت؟ مسلمًا  نه! در  ــير ما از اين دو خط شعريكى اس و تفس

دوره ى ابتدايى به روخوانى و در دوره ى دكترا به بحث هاى 
فلسفى وارد مى شويم.

• آقاى دكتر، شــما كتابى هم به نام «شاه نامه از منظر 
ــته ايد. ظاهراً ارتباطتان بايد  توحيد و خداپرســتى» نوش
با شاه نامه خيلى قوى باشــد كه اين كتاب را نوشته ايد. 

انگيزه ى شما از نوشتن اين كتاب چه بوده است؟
○ بعد از انقالب، فردوسى در نظر برخى منفى شده بود. در 
حقيقت برخى مى گفتند فردوسى كافر است! همين انگيزه اى 
شده كه من شاه نامه را خواندم و ديدم در شاه نامه،  هيچ بخشى 
ــت كه از خدا سخنى به ميان نيامده باشد و حمد و ثناى  نيس
ــى در همه ى اشعار خودش به  ــد. فردوس خداوند در آن نباش
نحوى از زبان آن پادشاه،  پهلوان يا قهرمان يا آدم، حمد و ثناى 
ــت. در كنار اين مسائل،  مطالب اجتماعى  خداوند را گفته اس
ــت:  ــرى مثًال  بيمه هايى كه در آن زمان بوده و... آورده اس ديگ
ــاه نامه از اين لحاظ، مى توانيم افتخار ملى ايجاد  در بررسى ش
كنيم. برخى مى گويند اين ها در دوران پادشاهان قبل از اسالم 
ــى ايده ى آن را هزار  ــت. حتى اگر نباشد هم فردوس نبوده اس
ــت. گفته كه به بيوه زنان و انسان هاى از كار  سال قبل داده اس
افتاده،  بچه هاى يتيم و جان بازان بايد حقوق داده شود. حاال اگر 
انوشيروان اين را نگفته، ولى فردوسى گفته است. در شاه نامه، 

مسائل خشك سالى و بيمه هاى خشك سالى وجود دارد.
• گويا كتابى هم در زمينه ى زيارتگاه هاى ايران 

نوشته ايد. در اين باره هم توضيح دهيد.
○ بله. نام آن «فرهنگ آبادى ها و مكان هاى 
ــت. اين  ــت كه يك كتاب پايه اس مذهبى» اس
كتاب شامل نام 80 هزار آبادى به اضافه ى بيش 
از چهار هزار مكان مذهبى است و در سال 66 
ــوى آستان قدس چاپ شده؛ جديداً هم  از س
تجديد چاپ شده است. اين كتاب، فقط اسم 
آبادى ها و طول و عرض جغرافيايى و ارتفاع 
آن ها از سطح درياست. من مدتى معاون بنياد 
ــدرس رضوى و مدير  ــتان ق پژوهش هاى اس
ــال 62 تا 70.  ــروه جغرافياى آن بودم؛  از س گ
ــان يك گروه و اكيپى را در آن جا راه  در آن زم

انداختيم. اكنون هم بى ارتباط نيستيم.
بار ديگر از شما تشكر مى كنيم.

بايد ادبيات ما به 
ويژه در شرايط 
فعلى، به طرفى 
برود كه به جوان ها 
اميد بدهد و آن ها 
را به آينده اميدوار 
كند. چرا كه در 
كشور، بيكارى،  به 
معناى مطلق اين 
كلمه،  نيست و 
كسى بيكار نمى ماند
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رگ ا︣ان ﹝︺﹙﹞︀ن ︤︋
ــتانم دبير  ــيراز رفته بودم. يكى از دوس مهرماه  1350 به ش
رياضى مدرسه ى عشايرى بود. روزى مرا ديد و گفت: «دارم 
ــيار آماده از  ــاس مى كنم. محصالنى بس لذت معلمى را احس
ــوز فكرى از ذهن من  ــيار محروم دارم. هن خانواده هايى بس
ــته و يا جمله اى از زبان من جارى نشده،  دانش آموزان  نگذش
ــر و آن جمله را مى خوانند،  دريافت مى كنند و واكنش  آن فك
مناسب نشان مى دهند و اين انگيزه اى شده است براى آن كه 
ــق ورزم و خود را پوياتر  من با همه ى وجود،  به معلمى عش
كنم تا با اين شاگردان هماهنگ باشم و بتوانم در آن ها تحرك 
ــتر به وجود آورم. آيا مى خواهى با اين بچه ها آشنا شوى  بيش
و عامل تحرك آن ها را بيابى؟ » با اظهار خوش حالى فراوان، 
ــايرى شيراز بروم. در  ــه ى عش  با او وعده كردم كه به مدرس
ــانى روبه رو شدم سراسر شور زندگى و  آن جا بود كه با انس
سازندگى؛ مردى شاد و مصمم با چهره اى باز و پيشانى بلند 
ــيد؛  ــمانش قوت مى بخش كه در همان لحظه ى ديدار،  با چش
ــدم،  ــام محمد بهمن بيگى. وقتى به او معرفى ش مردى به ن
ــرد و با نگاه هاى نافذ خود، در عمق  ــت مرا به گرمى فش دس
ــى كه در دفتر كار او  وجودم جاى گرفت. پس از احوال پرس
صورت گرفت، گفت بهتر است به كالس برويم و با بچه هاى 
من آشنا شويد. با او به راه افتادم و به يكى از كالس هاى اول 
ــديم.  راهنمايى رفتيم. از دبير كالس اجازه گرفت و وارد ش
مرا به دانش آموزان معرفى كرد و از دبير كالس خواست كار 

بچه ها را معرفى كند. 
معلم، يكى از بچه ها را با نام كوچك به پاى تخته خواند و 
گفت، يك بيت شعر بنويس. دانش آموز با سرعتى فوق العاده،  

گچ را برداشت و چنين نوشت:
من خاك و آبم و تو آفتاب و ابر   
گل ها و الله ها دهم ار تربيت كنى

خط بسيار پخته و زيبا بود و آن را دانش آموز بسيار سريع 
نوشت و اجازه گرفت و نشست. 

دبير كه لباس عشايرى بر تن داشت،  ديگرى را صدا كرد و 
گفت، مناطق عشايرنشين ايران را در نقشه نشان بده.

دانش آموز نقشه اى از ايران را در يك لحظه كشيد و فارس، 
ــتان، بلوچستان، خراسان و آذربايجان را روى  كرمان، خوزس
آن با رنگ خاصى مشخص كرد و خورشيدى در شيراز نقش 
ــوى استان ها رسم كرد و در  نمود و از آن جا پرتوهايى به س

زير نقشه،  در آب هاى خليج فارس نوشت:
چو ايران نباشد تن من مباد

و احترامى كرد و بر صندلى خود جاى گرفت.
آقاى معلم نفر سوم را صدا كرد و ...

ــيد. دانش آموز  ــبات عددى رس نوبت به رياضى و محاس
ــه ضرب كردن عددهاى  ــرعتى غيرقابل باور،  ب ديگرى با س
ــه رقمى و چهاررقمى در هم پرداخت. كار او آن  دورقمى،  س
ــخت بود. من كه  ــريع بود كه باور كردنش برايم س اندازه س
ــوزان تيزهوش و تندكار را ديده  ــان، اغلب دانش آم در اصفه
ــگفت زده شده بودم. هر يك از  بودم،  از ديدن اين عجوبه  ش
دانش آموزان كه پاى تخته سياه مى آمدند، هنرى تازه از خود 

نشان مى دادند.
ــا بود كه بچه ها انواع  ــه كارگاه رفتيم. در آن ج از كالس ب

(١٣٨٩-١٢٩٩)

اسفندیار معتمدی
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ــل مى آموختند. يكى نجارى  ــا و هنرها را از راه عم حرفه ه
ــا راديو و  ــاخت، آن يكى ب ــمه مى س مى كرد، ديگرى مجس
ــود. دانش آموزى تلفن تعمير  ــغول ب ديگرى با تلويزيون مش
ــد. در آن جا بود كه  ــغول بودن ــرد و هر يك به كار مش مى ك
ــاس كردم. به آزمايشگاه  ــت هاى سازنده» را احس معنى «دس
ــايل مربوط به يكى  فيزيك رفتيم. روى هر يك از ميزها وس
از بخش هاى فيزيك قرارداشت: وسايل مكانيك، الكتريسيته، 
ــده بود: آزمايش هايى را  ــته ش  نور... روى برگ كاغذى نوش
ــايل موجود آزمايش كنيد  ــى كنيد و هر يك را با وس طراح
ــت و نوآورى  ــيد. در آن جا بود كه خالقي ــزارش بنويس و گ
ــدم. آقاى  ــن كار ديدم و غرق لذت ش ــوزان را ضم دانش آم
ــه از عشايرند. هر يك  بهمن بيگى گفت ، معلمان اين مدرس
را از گوشه ى سيا ه چادرى آورده ام و تربيت كرده ام،  به مراكز 
تربيت معلم يا دانشگاه فرستاده ام و براى تكميل تحصيالت 

حتى به خارج از كشور هم روانه كرده ام. 
ــت.  ــايرى در ايران اس بهمن بيگى بنيان گذار آموزش عش
ــاير ايران را شناخت و  ــتعدادهاى درخشان فرزندان عش اس
ــرد. كتاب ها  ــفرها ك ــه ى ايران س پرورش داد. به چهارگوش
نوشت و از زندگى خود چنين گفت: «من در يك چادرسياه 
به دنيا آمدم. زندگى را در چادر با تير تفنگ و شيهه ى اسب 
آغاز كردم. تا ده سالگى حتى يك  شب هم در شهر و خانه ى 
شهرى به سر نبردم. زمانى كه پدر و مادرم را به تهران تبعيد 
ــادمان بود ، من  ــد،  تنها فرد خانواده كه خوش حال و ش كردن
ــقى و تفنگم را مى گيرند و  ــتم كه فشنگ مش بودم. نمى دانس
قلم به دستم مى دهند. به كتاب و مدرسه دل بستگى داشتم. دو 
كالس يكى مى كردم،  شاگرد اول مى شدم. سرانجام تصديق 
ــم آورد... در  ــك در چش ــوق اش ــور و ش گرفتم. پدرم از ش
ــو افتادم و با دانش نامه ى حقوق  قضايى،  به  پاپيتخت به تكاپ
سراغ دادگسترى رفتم تا قاضى شوم و درخت بيداد را از بيخ 
ــم پوشيدم...  و بن براندازم. دلم گرفت و از ترقى عدليه چش
نامه اى از برادرم رسيد. بوى جوى موليان مدهوشم كرد. ترقى 
را رها كردم. تهران را پشت سر گذاشتم و به سوى بخارا بال 

و پر گشودم. بخاراى من ايل من بود».
ــل خود بازمى گردد و  ــيراز و به اي محمد بهمن بيگى به ش
ــواد كردن بچه هاى بى صاحب عشاير مى افتد. در  به فكر باس
ــر  ــاير فارس منتش 1324 كتابى به نام عرف و عادت در عش
ــايه ى مهر و  ــاير را فقط در س مى كندو در آن درمان درد عش
محبت و تعليم و  تربيت ميسر مى داند. از استادش دكتر على 
شايگان كه مقام وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش كنونى) 
را يافته بود،  كمك مى طلبد و درخواست مى كند كه براى آغاز 
ــته شود كه «دبستان هاى  كار، 50 آموزگار در اختيارش گذاش
متحرك» را راه اندازد. از مقام وزارت دستور «اقدام سريع» را 
گرفت،  اما مدير كل فارس گوش شنوا نداشت و تير به سنگ 
خورد. اما شور و شوق بهمن بيگى افزايش يافت و دوستانى 
ــوق يك معلم را  ــت،  پذيرفتند هر كدام حق ــه در ايل داش ك
ــيله ى حمل و نقل مدرسه را همراه حركت  تأمين كنند و وس
عشاير فراهم آورند. همين كمك سبب شد بتواند دبستان هاى 
ــيار عشايرى را برپا كند. در اين دبستان ها هركس هر قدر  س
مى توانست ياد مى گرفت و پيش مى رفت. تعداد اين مدارس 
ــايرى  ــد. معلمان اين مدارس از عش ــتر ش از 80 واحد بيش

ــواد خواندن و نوشتن و حساب كردن داشتند،  اما  بودند كه س
ــمى نبودند. استاد بهمن بيگى براى آن كه عشاير از تعليم  رس
و تربيت درست بهره گيرند،  مدتى 40 نفر از آموزش ديدگان 
ــراى مقدماتى شيراز را به عشاير گسيل كرد. آن ها با  دانش س
وجود آن كه سواد بيشتر داشتند و از دولت حقوق مى گرفتند 
ــتند، از شور و نشاط كار بى بهره  و قدرت صدور كارنامه داش
ــهرى، به درد آموزش  ــخص شد اين جوانان ش بودند و مش
بچه هاى محروم عشاير نمى خورند. زندگى در ايل براى اين 
معلمان جوان شيرازى طاقت فرسا بود. حتى دانش سرا ديدگان 
ــر محروم بودند نيز نتوانستند در ايل  جهرمى كه خود از قش
ــيس «دانش سراى  ــوند. پس به ناچار طرح تأس مؤثر واقع ش
ــد و آن را در  ــوراى عالى گذران ــايرى» را از تصويب ش عش
شيراز تشكيل داد. و  توانست ساليانه گروهى از جوانان ايلى 
را با امتحان ورودى كتبى و مصاحبه و بدون توجه به مدارك 

تحصيلى، انتخاب و براى معلمى عشاير تربيت كند.
ــاير در آموزش و  ــره ى آموزش عش ــن زمان،  داي در همي
پرورش فارس به وجود آمد. اين دايره پس از مدتى به اداره 

و سپس به «اداره ى كل آموزش عشاير كشور» تبديل شد.
ــكالت آموزش عشايرى،  آموزش خط و زبان  يكى از مش
فارسى به قشقايى هاى ترك زبان،  بويراحمدى ها و ممسنى هاى 
ــود كه در اين جا عباس  ــه ى عرب زبان ب لرزبان و ايل خمس
ــياحى را ديدم. ايشان را  ــياحى را كشف مى كند: «آقاى س س
به شيراز آوردم، برنامه هاى بعدازظهر دانش سرا را برهم زدم. 
ــته جمعى فراهم كردم و خودم نيز بدون  براى او كالس دس
ــتم. از آن پس  ــاگران نشس يك لحظه تعطيلى، در رديف ش
ــايرى از نوشيدن آب زالل هم  تدريس الفبا به نوآموزان عش

آسان تر بود».
ــراوان به جاى  ــود آثار ماندنى ف ــد بهمن بيگى از خ محم
ــت. از جمله كتاب به اجاقت قسم خاطرات آموزشى  گذاش
ــيد. بخــاراى من ايل من  ــت كه در 1380 به چاپ رس اوس
ــت كه در 1380 چهارمين چاپ خود  ــتانى اس مجموعه داس
ــت. در بهمن ماه 1384 انجمن آثار و  ــر گذاش ــت س را پش
ــان ترتيب داد و وى  ــتى براى ايش مفاخر فرهنگى،  بزرگداش
را «پژوهشگر توانا و استاد دانا، محمد بهمن بيگى، بنيان گذار 
آموزش عشايرى ايران» ناميد و مجموعه اى براى ايشان منتشر 

كرد.
پيام بهمن بيگى به معلمان، در بخش پايانى كتاب اگر قره 

قاج نبود چنين است: 
كليه ى مشكالت ما،  در البه الى الفبا خفته است. پس اينك 
شما را به يك قيام جديد و مقدس دعوت مى كنم. قيام براى 
ــواد كردن مردم ايالت. من به نام مردم،  با اين چشم هاى  باس
بى  فروغ و پوست هاى پرچروك،  لباس هاى ژنده، شكم هاى 
ــما  ــنه،  با اين لب هاى بى خنده و دل هاى پرخون،  از ش گرس
ــب و گاه و بى گاه درس  مى خواهم كه به پاخيزيد،  روز و ش

بدهيد،  درس بدهيد،  درس بدهيد».
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محمد بهمن بيگى را به حق بايد بنيان گذار آموزش عشاير ايران 
دانست ، به  ويژه كه خود عالوه بر مؤسس بودن ، مدير تقريباً مادام 
العمر اين دستگاه نيز بود و توانست كار كرد آن را تا حد مطلوبى 
ــد كه از كسانى  ارتقا دهد. اين اعتراف ، اما مانع از آن نخواهد ش
ــه ى آموزشى و پرورشى  ياد كنيم كه پيش از بهمن بيگى انديش
ــاير را طرح كرده و يا در اين باب سخنى را نداده اند كه از آن  عش
جمله است سيد حسن مدرس ؛ اين نوشته اشاره اى است به او و 

انديشه ى وى در اين باب.
ــت بايد دانست كه عشاير ايران هيچ گاه در تاريخ خود  نخس
ــواد و آموزش بى بهره نبوده اند.در همه ى زمان ها ، خوانين و  از س
كدخدايان و كالنترها غالباً از طريق جذب معلمان ، و بهتر بگوييم 
ــواد كردن فرزندان و  ــا وميرزاها به ايل ، حداقل در پى باس مّاله
ــواد را مى دانستند. نزديكان خود برمى آمده اند ؛ چون آن ها قدرس

ــتر قابل درك است كه بدانيم ، در تاريخ ايران  اين امر وقتى بيش
ــاى ايل ها بوده اند كه  ــران يا رؤس تقريباً در همه ى موارد ، اين س
همواره توانسته اند قدرت مركزى را قبضه كنند و به خود عنوان 
شاه بدهند و سلسله اى را تأسيس كنند(قاجاريه ، زنديه ، افشاريه 

︪︡﹥ ی ︣یو ا﹡ ︀ ︑︃︨﹫︦ ﹝︡ارس ︻︪

ــواد ، براى مثال مى توان بزرگان ايل بختيارى را  و ...).درمورد س
ــاره اى از آن ها در دوره ى قاجاريه و بعد ،  ــال آورد كه از ميان پ مث
چهره هاى فرهيخته اى پيدا شدند و بعضاً حتى با زبان هاى خارجى 

آشنا بودند.
به اين نكته هم بايد توجه داشت كه در گذشته ، نه تنها عشاير 
ــتايى نيز در  ــهرى و روس و ايالت ، بلكه به طور كلى طبقات ش
سواد آموزى وضع خيلى بهترى از عشاير نداشتند و اين وضع بود 
تا اواسط دوره ى قاجار كه مدارس جديد پا به عرصه گذاشتند و 

ساير قضايا .
و اما مدرس ؛ سيد حسن مدرس(1316-1248 ش) اگر نگوييم 
بى نظير ، شخصيت كم نظيرى بود كه دوست و دشمن به علّميت ، 
سياست ، هوشيارى ، ذكاوت و واقع بينى او اذعان دارند.در مجموع ، 
كارنامه و كاروند وى نشان مى دهد كه از دقت نظر زيادى نسبت 
به همه ى پديده هاى پيرامون وعصر خود از جمله : تاريخ جهان ، 
ــواد آموزى ، زبان  ــرفت و ترقى ، مدرسه ، س صنعت جديد ، پيش
ــى ، ايرانى بودن و  هم چنين آموزش عشاير كه مقصد اين  فارس

نوشته است ، بر خوردار بود.
در آن سال ها كه احمد شاه قاجار ، به فرنگ(فرانسه) رفته بود و 
تمايل چندانى به ادامه ى سلطنت نشان نمى داد ، ولى هنوز اسمًا 
و رسماً پادشاه ايران بود ، مدرس متوجه شد تحركاتى در جريان 
است تا قاجاريه را به طور قانونى منقرض سازند و به جاى آن ، 
رژيمى را در ايران روى كار بياورند كه مايل به غرب و البته مايل 
به  انگليس باشد. كما اين كه اين كار را كردند و رضاخان پهلوى را 
به پادشاهى رساندند.مدرس كه اين موضوع را درك مى كرد ، نامه 
ــاه نوشت و آن را به دست يكى از روزنامه نگاران  اى به احمد ش
مورد اعتماد خود به نام سيدعلى اصغر رحيم زاده صفوى داد تا به 
پاريس برود و به احمدشاه برساند.حرف اصلى او در نامه ، خطاب 
ــاه ، اين بود كه الزم است وى هرچه سريع تر به ايران  به احمدش
بازگردد و تخت سلطنت را ، به اصطالح ، سخت بچسبد و آن را 
حفظ كند ؛ مبادا اتفاقى كه پيش بينى مى كرد روى دهد و سرنوشت 
ايران دگرگون شود.در آن نامه ، مدرس از جمله راجع به آينده ى 
عشاير ايران نيز به احمدشاه هشدار داده و چنين نوشته  بود :«.... آيا 
تربيت ايالت غير از تخته قاپو كردن[اسكان دادن] راهى ندارد ؟ آيا 
نمى توان براى ايالت ، مدارس سيّار با برنامه ى متناسب درست 
كرد كه اصول وطن دوستى و مسائل صّحى(بهداشتى) و فالحتى 
به آن ها آموخته شود ؟ آيا نمى توان بيمارستان هاى سيار و پزشك 
و دوا براى ايالت فرستاد؟   همه ى اين ها ميّسر و خيلى هم آسان 
است ، اما رژيم آينده تصميمى ندارد جز اين كه ايالت را تخته قاپو 
كند تا گوسفند و اسب ايرانى كه در حال حاضر براى فروش تا 
قلب اورپا انتقال مى يابد و سر چشمه ى عايدات هنگفت اين كشور 
است  ، رو به نابودى گذارد و روزى برسد كه براى شير و گوشت 

و پوست هم گردنمان جلوى خارجيان خم گردد.»
البته مى دانيم كه احمدشاه به ايران بازنگشت و با او سلسله ى 
ــيد ،  مدرس هم نماند و سرانجام به دست  قاجاريه به پايان رس

مأموران رضاخان در كاشمر به شهادت رسيد.
اما انديشه ى مدرس در باب آموزش عشاير ، پس از چند دهه ، 

به دست محمدبهمن بيگى صورت تحقق يافت.

*اين نوشته حاصل مطالعه ى كتاب زندگانى سياسى احمدشاه قاجار به قلم 
دكترجوادشيخ اسالمى است. 

︡ ︧﹟ ﹝︡رس ﹫︨
جعفر ربانی
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یادداشتی كه در پی می آید،  اگر به عهده ی خودم بود، شاید نوشته نمی شد. ولی به حرمت ماه محرم،  به یاد پدرم، 
 برای سپاس از گروهی عاشق و به سفارش و توصیه ی یكی از دوستان اهل عرفان مجالت رشد،  دست به قلم بردم و 

آن را به نگارش درآوردم.
ــتان درس *** ــه در دوره ى دبس ــش ، آن هنگام ك ــال ها پي س

مى خواندم،  همواره يكى از لذت هاى وافرى كه نصيبم مى شد،  
شركت در هيئت هاى عزادارى شهرمان تبريز در ماه محرم و 
ــال بود. در تبريز  نيز صبح جمعه ى بعضى از روزهاى طى س
به هيئت هاى عزادارى و جلسات حسينى، با همان زبان تركى 
رايج در اين شهر،  «سيره» (sire) گفته مى شود كه بسيار سريع 
و بدون كشيده شدن دو حرف صدادار موجود در اين كلمه ادا 
ــود. در دوره ى كودكى،  سال ها به دنبال  يافتن معنى اين  مى ش
كلمه بودم و نمى دانستم چرا به اين نشست ها سيره مى گويند؛ 
ــباهتى به كلمه ى «سيره» كه با طمأنينه ى كامل  چرا كه هيچ ش
و با كشيده شدن هر دو حرف صدادار ادا مى شود و به معنى 
ــيره (سيره ى نبى اكرم(ص)،  سيره ى اهل بيت و ... ) است،  س
ــيره در ميان مردم تبريز، بيشتر اسم مكان   ندارد. هم چنين،  س
است و ذهن كودك كم سن و سال دبستانى را كمتر به سمت 
و سوى سيره ى اهل بيت و معانى عرفانى- اسالمى نهفته در 

اين رفتارها مى كشاند.
ــيره هاى تبريز،  يك ويژگى جالب داشتند و نمى دانم آيا  س
ــوالت فراوانى كه  ــهر و تح ــال دورى از اين ش بعد از 34 س
ــم اين ويژگى در آن ها باقى  ــت،  بازه جامعه به خود ديده اس
ــتانى به  ــه؟ آن ويژگى  كه براى كودكى دبس ــت يا ن مانده اس

ــن و سال من،  جالب مى نمود؛ اين بود كه به محض ورود  س
صبحگاهى به هر سيره اى- كه معموالً به صورت گردشى در 
ــد- عزاداران اول به اتاق صبحانه هدايت  منازل برگزار مى ش
ــه محتويات آن   ــدند و صرفاً  پس از صرف صبحانه ك مى ش
غالباً پنير و نان كره اى مخصوص تبريز بود،  به جمع عزاداران 
مى پيوستند. البته از يك وقت خاصى كه معموالً  در آن موقع،  
خواندن زيارت عاشورا تمام و ذكر مصيبت و خواندن مرثيه ها 
ــده بود،  بساط صبحانه جمع مى شد و كسانى كه وارد  آغاز ش
مى شدند،  از نعمت پنير،  نان كره اى و چاى شيرين-كه البته در 
ــيره ها به عسل و كره يا عسل و سرشير و نان تبديل  برخى س

مى شد- بى بهره مى شدند.
ــال با پدرم به سيره رفتم و توأمان لذت مادى  سال هاى س
ــزادارى آقا اباعبداهللا  ــه  را با لذت ناخودآگاه معنوى ع صبحان
الحسين (ع) به جان نيوشيدم و هنوز هم بعد از گذشت قريب 
ــش به يادم مانده  ــال،  لحظه به لحظه ى صحنه هاي به چهل س

است.
ــورا رنگ  ــات تكرارى،  در روز عاش ــا همه ى اين اتقاق ام
ديگرى مى گرفت؛ تا آن جا كه به ياد دارم، صبح روز عاشورا،  
ــيره نمى رفت و الجرم من هم نمى توانستم بروم.  پدرم به س
ــتانش،  به «بابا  ــورا،  به همراه تنى چند از دوس پدرم روز عاش

﹩︾︀ ︋︀ در︋ ︀︋
مرتضی مجدفر
رسدبیر مجله ی رشد آموزش ابتدایی
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ــاه قاجار  باغى» مى رفتند. بابا باغى كه نامش را از فتحعلى ش
ــت،  منطقه ى خوش آب و هوا و پُردار و درختى در  گرفته اس
شمال غربى شهر تبريز است كه اكنون ديگر به شهر پيوسته و 
به راحتى تردد به آن جا امكان پذير است. تبريز،  وليعهدنشين 
بود و وليعهدهاى شاهان قاجار،  براى استراحت،  خوشگذرانى 
ــن منطقه در زمان  ــه مى رفتند. چون اي ــكار به اين منطق و ش
ــمايل باغ در آمده و حصاركشى  ــاه به شكل و ش فتحعلى ش
شده بود،  قاجارها با اشاره به نام جدشان،  اين باغ را «بابا باغى» 
ــه امروز هم همان نام بر اين منطقه  (باغ بابابزرگ) ناميدند ك

اطالق مى شود.
در سال هاى ميانى دهه ى 30، به دليل شيوع بيمارى جذام 
در خطه ى آذربايجان و ضرورت جداسازى بيماران جذامى از 
مردم عادى ،  «آسايشگاه جذاميان بابا باغى» در اين محل شكل 
گرفت كه تا امروز به كار خود ادامه داده است. عالوه بر اين،  
آسايشگاه منطقه اى شده است براى ماندگار كردن چهره هايى 

ناشناخته در تاريخ انسانيت.
در سال هاى دور،  راهبه هايى مسيحى،  كه عمدتاً فرانسوى 
ــاران جذامى،  به بابا باغى  ــد،  براى خدمت گزارى به بيم بودن
ــد و برخى از آن ها  ــان در آن جا ماندن آمدند و تا آخر عمرش
ــوت كردند. البته اكنون نمى دانم  آيا از راهبه هاى قديم- كه  ف
ــال هاى 48 تا 1352 هم كه سالى يك بار به باباباغى  همان س
مى رفتيم،  پير بودند- كسى زنده مانده است يا نه؟ ولى در هر 
صورت، اين انسان ها شناسنامه ى باباباغى بودند؛  شناسنامه اى 

با كدهاى انسان هاى از خود گذشته.
ــيحى،  كه تركى و فارسى را مانند  افزون بر راهبه هاى مس
ــك و  ــده بودند،  بايد از پزش زبان اصلى خود به خوبى بلد ش

ــاعر بزرگوار تبريزى،  دكتر محمد حسين مبين كه در شعر  ش
«شيمشك» تخلص مى كند هم يادى كنيم كه با وجود شهرت 
ــكى داشت،  تمام سال هاى پربار  و مهارت فراوانى كه در پزش
ــى و در خدمت بيماران گذارند،  به  ــى اش را در بابا باغ زندگ
طورى كه در ميان اهالى علم و ادب تبريز، از او با عنوان «آلبرت 
شوايتزر جذاميان آذربايجان» ياد مى كنند. در اين ارتباط،  كريم 
مشروطه چى،  شاعر قدر تبريزى،  كه ترجمه ى منظوم فارسى 
او از حيدر بابايه سالم شهريار، سرامد ترجمه هاى ديگر است،  
در قطعه شعر بلندى،  سال هاى زندگى دكتر مبين در بابا باغى 

را به زيبايى به تصوير كشيده است.
ــدرم به همراه تنى  ــث اصلى دور نيفتيم. گفتم كه پ از بح
چند از دوستانش،  از صبح روز عاشورا به بابا باغى مى رفتند. 
ــخت  ــخت بود و هم تعجب برانگيز. س ــن براى من هم س اي
ــيره ها را از  ــيرين س از اين نظر كه نان كره اى،  پنير و چايى ش
دست مى دادم و تعجب برانگيز از اين وجه كه محبور بودم در 
ــال ها كه محرم در ماه هاى پايانى پاييز  ــرماى سخت آن س س
ــده بود،  از سيره كه اتاق هاى گرم و نرمى داشت،  جدا  واقع ش
ــگاه بابا باغى بروم كه درختان سر به فلك  ــوم و به آسايش ش
كشيده و تنومند تبريزى اش در آن موقع از سال،  خود به خود 
تداعى كننده ى سرما بود. ولى به دليل همراهى پدرم  مى رفتم 
و اكنون بسيار خوش حال هستم كه او مرا هم در اين تجربه ى 

زيبايش همراه مى ساخت.
ــيدن به بابا باغى، قاطى  ــتانش، به محض رس پدرم و دوس
دسته هاى عزادارى جذاميان مى شدند؛ با آن ها زنجير مى زدند،  
ــا گريه مى كردند و بدون  ــا آن ها عزادارى مى  كردند،  با آن ه ب
واهمه  از حرف هاى شايع و غلط آن موقع كه مى گفتند جذام 
ــر سفره ى امام حسين(ع) مى نشستند و  واگير دارد،  با آن ها س
ناهار مى خوردند و تا عصر،  كه هنگامه ى دلگير شام غريبان فرا 
مى رسيد، در همان جا باقى مى ماندند. حتى بعضى از دوستان 
ــان را هم به باباباغى  ــام نذرى هاى خودش پدرم، انواع و اقس
ــا در هم مى آميختند. در  ــد و با نذرى هاى جذامى ه مى آوردن
ــالم و بيمار چنان با هم پيوند مى خوردند كه  آن روز،  افراد س
ــازى آن ها غيرممكن بود. در واقع،  در آن روز خاص،  جداس
 همه عزادار ابا عبداهللا (ع) بودند، بى هيچ غل و غشى و بدون 

هيچ ترس و نگرانى خاصى از مريض شدن.
من اين گونه با بابا باغى آشنا شدم. البته بعدها كه فيلم «خانه 
ــت» فروغ فرخ زاد را هم كه سال ها پيش از حضورم  سياه اس
ــده بود،  ديدم،  عالقه و  ــال 44 ساخته ش در بابا باغى و در س
ــتگى ام به اين مكان خاص افزون تر شد تا اين كه بزرگ  دلبس

غالمرضا مجدفر، در سال 1306 در 
تبريز متولد شد. اوتحصيالت خود را تا 
پايان متوسطه ادامه داد و در بازار تبريز 
مشغول به كار شد. به دليل همراهي با 
ــي،  دهه هاي 30 تا 50،   تحوالت سياس
مدتي را در زندان گذراند و نيز مجبور 
شد سال هايي را بيرون از ايران در تبعيد 
باشد. با وجود حضورش در بازار، نقش 
فراواني در فعاليت هاي فرهنگي داشت. 

او با گروهي از دوستانش،  به ابتكاراتي 
ــت زد كه  در فعاليت هاي فرهنگي دس
«عاشورا در بابا باغي» يكي از آن ها بود. 
ــعار او به نام «وجدان سسي»  ديوان اش
ــده است. در  ــال 1361 منتشر ش در س
ــعر  ــال هاي جنگ تحميلي،  ده ها ش س
ــات چاپ و از  ــي او در مطبوع حماس
روي چند قطعه از اشعار وي سرودهايي 
حماسي ساخته شد. مجموعه ي تطبيقي 

ــي به  ــاي تركي و فارس ضرب المثل ه
صورت موضوعي،  ديوانگان فرزانه ي 
ــات خيام به  ــه ي رباعي ــز، ترجم تبري
ــاي تبريز،  از آثار ديگر  تركي و نغمه ه
ــت. هم اكنون مجموعه آثار او،  به  اوس
ويژه اشعار و منظومه هايش،  در شرف 
انتشار است. او در شهريور 1380، پس 
از آن كه سه ماه در بستر بيماري ماند،  

درگذشت.

به ياد
پدر
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خــدايــى؟ ــدان  ــي ــه ش اى  ــد  ــي ــجــاي ك
ـــــت كـــربـــاليـــى! بـــالجـــويـــان دش

عــاشــق؟ ــان  ــك روح ــب س اى  كــجــايــيــد 
ـــى! ـــواي ه مــــرغــــان  ز  ـــر  ـــده ت ـــرن پ

ــده؟ ــي ره ــا  ج و  زجــــان  اى  كــجــايــيــد 
«كــجــايــى؟» ــد:  ــوي گ را  مرعقل  كسى 

شكسته؟ زنـــــدان  در  اى  كــجــايــيــد 
ـــى! رهـــاي را  وام داران  ــــــداده  ب

ــاده؟ ــش گ ــزن  ــخ م در  اى  ــيــد  كــجــاي
ــى؟ ــواي ــن ــي ب ـــــواى  ن اى  ــد  ــي ــاي ــج ك

اوســت  كــف  عــالــم  كــايــن  بحريد  درآن 
ــى ــاي ــن ــــــد آش زمـــانـــى بــيــش داري

عالم ـــاى  ـــورت ه ص ـــاســـت  دري كـــف 
صفايى اهــــل  اگــــر  بــگــذر  كـــف  ز 

ــرق ــش زم ــزى  ــري ــب ت ــس  ــم ش اى  بـــرآ 
ضيايى هـــر  اصـــل  اصـــل  اصـــل  كـــه 

دیوان شمس تربیزی

و بزرگ تر شدم،  از 
تبريز دور افتادم،  و 
ــت پدر را  در نهاي
چيزش،  ــه  هم كه 
ــزادارى اش  حتى ع
ــود،  از  ب ــاص  خ
ــت دادم. اكنون  دس
ــه عكس هاى  ب كه 
از يكى  مانده  باقى 
ــوراهاى  عاش از 
باباباغى نگاه مى كنم 
ــه به  ــدرم را ك و پ

ــزاداران  ع ــيوه ى  ش
ــرش بسته است،  مى بينيم، به  ــياهى به س تبريزى، پارچه ى س
عمق كار او و دوستانش در تبلغ راه و رسم حسين(ع) آفرين 

مى گويم.
در سال هاى اخير كه هر از چندگاه توفيقى نصيبم مى شود 
ــى و ساير بخش ها تأليف و  تا كتابى را در حوزه هاى آموزش
منتشر كنم،  با خود عهد كرده ام كه حتماً نسخه اى از آن را براى 
ساكنان باباباغى (اعم از پدران و مادران بيمار و فرزندان سالم 
آن ها) نيز ارسال كنم. حتى در سال هاى اخير كه خوش بختانه 
ــبب بهبود وضعيت بهداشت عمومى در كشورمان،  آمار  به س
ــيار قابل توجهى كاهش يافته  ــكل بس مبتاليان به جذام به ش
ــه هاى داخل آسايشگاه بابا باغى هم به تدريج  است و مدرس

بسته شده اند، اين رويه را ادامه داده ام.
ــتى كه در ابتداى يادداشت  ــتان امسال،  همان دوس در تابس
از او سخن گفتم،  مرا در حالى كه داشتم دو كتاب جديدم را 
ــى مى كردم تا به بابا باغى بفرستم، ديد. گفت چه  پشت نويس
ــى و همين كافى بود تا من همه ى آن چه را كه تاكنون  مى كن
ــه گفت: «اين تجربه ى  ــما خوانديد، به او بگويم. بالفاصل ش
زيسته ات را بنويس و سعى كن حتماً  در يكى از نشرياتى كه 

در طى ماه محرم چاپ مى شود،  منتشر شود.»
ــتان عشاق  ــته ى پدر تو و دوس و بعد ادامه داد: «كار شايس
همراهش،  مى تواند الگوى شايسته اى باشد براى همه ى كسانى 

كه داعيه ى تبليغ دين و آيين رسول گرامى اسالم و اهل بيت 
ــش را دارند. حتماً اينها را بنويس تا تو نيز در ترويج  واالمقام
ــته باشى و به نوعى از پدرت  و  فرهنگ حسينى سهمى داش

دوستانش ياد كنى.»
دوستم به كتاب هايى كه زيردستم بود،  اشاره كرد و گفت: 
«درست است كه تو به دستور دلت عمل مى كنى، ولى پيشنهاد 
مى كنم اين كار را به ساير دوستان پژوهشگر، نويسنده،  مترجم، 
ــاعر و هنرمندى كه با مجالت رشد همكارى مى كنند،  نيز   ش
توصيه كنى، مطمئن باش اين بار به جاى دو سه كتاب، مى توانيد 
ــال كنيد:  با كمك هم يك كتاب خانه ى كامل به بابا باغى ارس

«كتاب خانه ى رشد در بابا باغى.»
هر دو پيشنهاد و توصيه ى دوست اهل عرفان مجالت رشد 
را به كار بستم. يادداشت را نوشتم كه اكنون در حال خواندن 
سطور پايانى آن هستيد و نيز از نويسندگان،  مترجمان، هنرمندان 
ــد همكارى مى كنند، خواستم خودشان  و شاعرانى كه با رش
ــان را امضا كنند تا به مثابه هديه اى  صفحه ى اول كتاب هايش
ناقابل از سوى بروبچه هاى مجالت رشد و به ياد ساكنان بابا 
ــود. كتاب هايى كه اگر مسئوالن بابا  ــال ش باغى،  به تبريز ارس
ــه اى از كتاب خانه ى  ــالح ديدند،  مى توانند در گوش باغى ص
ــد» بنامند تا ان شاءاهللا در نوبت هاى  ــه ى رش خود،  آن را «قفس
بعدى،  در تكميل آن و تبديل كردنش به كتاب خانه اى بزرگ 

بكوشيم.

عاشقان همراه بابا باغی
ــندگان،  نويس از  ــي  برخ
شاعران،  مترجمان و هنرمنداني 
ــاي كتاب هاي خود،   كه با امض
در حركت فرهنگي خودجوش 
ــدي ما همراهي مان كردند  رش
ــان نشدند،  و مانع از ذكر نامش
ــد ناصري،  ــا بودند: محم  اين ه
ــم نيا،   ــكوه قاس ناصر نادري، ش
افسانه موسوي  شهرام شفيعي،  
گرمارودي،  حبيب يوسف زاده، 
جعفر رباني،  اصغر نديري، حيدر 
توراني،  علي رئوف،  جواد محقق، 
 ابراهيم اصالني، ليال سليقه دار،  ندا 
عظيمي، طاهره خردور،  شكوه 
تقديسيان، حسن ساالري،  بهرام 
فرهمندپور،  پونه ندايي،  رسول 
يونان،  حسين محمد زاده صديق، 
 علي نامور،  سياوش ذوالفقاريان، 
 طاهره ايبد، فرشته نجفي، بيوك 
ــفيعي،  نيلوفر  ملكي، فرشيد ش
ميرمحمدي، پژمان رحيمي زاده،  
فرهاد حسن زاده، علي خدايي،  
ــدادي، ماهني تذهيبي،   هدي ح
ــن زاده،  زهره پريرخ، امين حس
 اشرف باقري، مرجان كشاورزي 
آزاد، عطيه بزرگ سهرابي،  مهدي 
ميركيايي، ليال حكيم الهي،  افسانه 
ــعبان نژاد، محمدرضا شمس،  ش
مهدي صادقي، شيال خزانه داي، 
ــدادي، فريبا كلهر و  ــه ح تهمين
ــراوان ديگري كه همراه  تعداد ف

ما بودند.
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︀وا  ﹁
مهندس عبدالحسین نفیسی

رويكردهاى ارتباط فناورى اطالعات با برنامه ى 
درسى (سطح ميانى)

ــين كه بگذريم، بايد به چگونگى  ــت كالن پيش از سياس
ــى بپردازيم. با  ــات با برنامه ى درس ــاط فناورى اطالع ارتب
ــه نوآورى هاى پايدار در آن ها  مالحظه ى آن 59 موردى ك
ــى در كاربرد  ــد برنامه ى درس ــت - از دي ــاعه يافته اس  اش
ــه رويكرد مشاهده شده  فناورى اطالعات در آموزش- س

است.
يك رويكرد، برنامه ريزى درسى تك درس محور است 
ــخص كرده تا از طريق آن  ــورى آمده و درسى را مش كش

فناورى را وارد آموزش و پروش كند.
ــى آن است كه كشورهاى  رويكرد دوم در برنامه ى درس
ــكل «مضمون بنياد» عمل كرده اند. موضوعى  ديگرى به ش
ــاورى را از آن طريق مطرح كنند.  ــاب كرده اند تا فن را انتخ
ــته اند و با انتخاب  بدين ترتيب، مرز بين درس ها را شكس
ــوم اجتماعى  ــى و عل ــامل علوم، رياض ــى كه ش موضوع
ــت كه به نوعى همه ى آن ها را  ، مثًال محيط زيس ــود مى ش

پوشش مى دهد،  اين گونه فناورى را طرح كرده اند.
ــورها نيز  ــوم، معدودى از كش و اما به عنوان رويكرد س
ــى «مدرسه محور» هستند. در اين  داراى برنامه ريزى درس
ــه، محور قرار گرفته تا در آن  ــورها كل برنامه ى مدرس كش

فناورى  مورد استفاده قرار گيرد.
ــزى، اين ها را  ــوع برنامه ري ــاس ن ــن در جدولى براس م
ــك درس محور، هدف  ــرده ام: در برنامه ى ت ــدى ك طبقه بن

كسب دانش ممتد با ژرفاى بيشتر است.
ــرى مادام العمر و  ــه ى «مضمون محور»، يادگي در برنام

جامع اتفاق مى افتد.
ــدف انتقال مديريت  ــه محور، ه ــه ى «مدرس و در برنام
ــت و اين كه دانش آموز بياموزد،  يادگيرى به دانش آموز اس
ــود به  ــه يادگيرى خويش رامديريت كند (رجوع ش چگون

جدول 1).
ــدن  ــتن از موضوع هاى ديگر به دليل طوالنى ش با گذش

 ﹩﹑︵ ﹩︐︮︣ ︣ورش(٢) ﹁ ︣ایآ﹝﹢زش و︎  ︋

﹝﹆︀﹐ت
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ــن تجربه براى  ــتاوردهاى اي مطلب، مى خواهيم ببينيم دس
ى چيست؟ ى آموزش برنامه ريزى ها

ــت كه اصالحات برنامه ى درسى  اولين يافته اش اين اس
كه مبتنى بر فناورى اطالعات باشد، در وسعت قابل توجه، 
ــت، يعنى در همه جا اندك  ــى به ندرت پيش آمده اس  خيل
اندك كار را شروع كرده اند و كسى آن را وسيع آغاز نكرده 

است.
ــى، هر چه  ــن كه الگوى برنامه ى درس ــن نتيجه   اي دومي
ــه نوآورى هاى  ــبت ب ــد، در آن، نگرش دانش آموز نس باش
ــت كه نكته ى مهمى به  مبتنى بر فناورى اطالعات مثبت اس
ــتقبال دانش آموز از اين فناورى خيلى  حساب مى آيد و اس

خوب است.
ــتاورد مهم  ــه الگو دس ــه اين كه در هر س ــومين يافت س
ــت كه  ــاى كار با فناورى اس ــب مهارت ه دانش آموز،  كس
ــه را از طريق يك درس  ــوز كار با فناورى يا رايان دانش آم

مستقل فرا نگرفته، بلكه به طور غير مستقيم از طريق درسى 
كه فناورى در آن به كار رفته، كسب كرده است.

ــترك  ــه نتيجه ى مش نكته ى بعدى اين كه در اين كار س
براى معلمان پيش آمده است. اول، نگرش معلمان نسبت به 
ــود. دوم، همه ى معلمان مهارت هاى  نوآورى ها مثبت مى ش
ــب كرده اند و سوم اين كه در شيوه هاى تدريس  كار را كس

همه ى آنان، بهبود حاصل شده است.
ــا وقتى نوآورى ها موفق  موضوع مهم اين كه در همه ج
ــتيبانى كرده اند. مثًال مدير  ــوده كه مقامات باالتر از آن پش ب
ــت كه اگر  ــتيبانى كرده.  طبيعى اس ــه از نوآورى پش مدرس
ــه گسترده شود، بايد  ــطح مدرس بخواهيم اصالحات در س
ــتيبان آن باشد و مدير  ــت هاى محلى و منطقه اى پش سياس
ــه هم نقش بيشتر را ايفا كند. اما در اين جا به موضوع  مدس
ــات در كالس درس  ــاورى اطالع ــيم كه فن اصلى مى رس

است.

رويكردهاى كاربرد فناورى اطالعات در كالس 
درس (سطح خرد)

ــرد فناورى  ــر در تدريس و كارب ــش عوامل مؤث من نق
ــل معلم،  ــار عام ــراى چه ــات در كالس درس را ب اطالع
ــه كار گرفته  ــاورى اطالعات و نوع ابزار ب ــوز،  فن دانش آم

شده، به شرح زير دسته بندى كرده ام.

نقش عوامل مؤثر بر تدريس در كاربرد فاوا در 
كالس درس

ــاوره،  سازمان دهى،  طراحى  نقش معلم: سخن رانى،  مش
ــا دانش آموزان ، همكارى  ــواد، هدايت كارها،  همكارى ب م
ــه  ــاير معلمان، همكارى با ديگران در خارج از مدرس با س

(8مورد).
ــام پژوهش،   ــن  و تكرار ،  انج ــش دانش آموز: تمري نق
ــت وجوى اطالعات، حل مسئله،  تحليل داده ها، انتشار  جس
نتايج پژوهش ها،  توليد محصوالت،  همكارى با ديگران در 
ــه، سنجش خود و ديگران و  ــه و در بيرون از مدرس مدرس

مديريت كارهاى مربوط به خود (11 مورد).
ــات: خودآموزى،  ــات و ارتباط ــاورى اطالع نقش فن
ــوالت، همكارى،   ــات،  توليد محص ــت وجوى اطالع جس
ــت) فعاليت ها، و  ــت (مديري ــازى، هداي پژوهش، شبيه س

برنامه ريزى  (8مورد).
ــاى اطالعات و ارتباطات به كار گرفته  نوع فناورى ه
ى (LAN)، پست  ى محل ــبكه  ى لب تاپ،  ش شــده: رايانه 
ــى (Web)، ابزارهاى  ــبكه ى جهان ــك، منابع ش الكتروني
ى،  ابزارهاى طراحى شبكه،  محيط مساعد همكارى،  بهره ور
ــبيه سازى، خود  ــانه ها،  ابزارهاى واژه پردازى،  ش  چند رس

آموزى (tutorials) و مديريت دروس (11 مورد).
ــب كنيم، طيف  ــا را با هم تركي ــر همه ى اين نقش ه اگ
ــار معلمان  ــا در كالس درس،  در اختي ــيعى از تجربه ه وس
قرار مى گيرد. هر معلم با تركيب هاى متفاوتى از اين عوامل 
ــرفت  ــائل خودش يا پيش مى تواند از فناورى براى حل مس

فرايند يادگيرى استفاده نمايد.
ــورد تجربه ى معلم ها، مى توان 8 رويكرد را  از آن 174 م

در همه جا وقتى 
نوآورى ها موفق 
بوده كه مقامات 
باالتر از آن 
پشتيبانى كرده اند. 
مثًال مدير مدرسه از 
نوآورى پشتيبانى 
كرده.  طبيعى 
است كه اگر 
بخواهيم اصالحات 
در سطح مدرسه 
گسترده شود، بايد 
سياست هاى محلى 
و منطقه اى پشتيبان 
آن باشد و مدير 
مدسه هم نقش 
بيشتر را ايفا كند
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در كالس درس طبقه بندى كرد كه به شرح زير است:
1. استفاده كننده از ابزار: استفاده ى گسترده از ابزارهاى 

بهره ورى،  منابع وب و پست الكترونيك (14مورد).
ــاوا براى  ــتفاده  ى معلم از ف ــت اطالعات: اس 2. مديري
ــى ديجيتالى،   ــواد درس ــت وجوى اطالعات، توليد م جس

نظارت بر دانش آموزان و برنامه ريزى(22مورد).
ــت وجو و تحليل داده ها  ــش دانش آموزى: جس 3. پژوه
ــوز،  با نظارت معلم  ــيله ى دانش آم و انجام پژوهش به وس

(14 مورد).
ــاركت معلم: همكارى معلمان با دانش آموزان، با  4. مش

معلمان همكار و با افراد خارج از مدرسه  (19مورد). 
ــورت و نظارت  ــه: مش ــاركت با خارج از مدرس 5. مش
ــه  ــكارى دانش آموزان با افراد خارج از مدرس ملعم بر هم

(27 مورد).
ــر محصوالت  6. توليد محصوالت: طراحى، توليد و نش
به وسيله ى دانش آموزان، نظارت، راهنمايى و سازمان دهى 

كار بر عهده ى معلمان (35 مورد).
ــى  به وسيله ى  7. آموزش و تمرين: طراحى مواد آموزش
ــتفاده از نرم افزارهاى خودآموز، انجام تكاليف و  معلم،  اس

تمرين به وسيله ى دانش آموزان (12 مورد).
ــتن الگوى ويژه (31  ــده: نداش 8. تجربه هاى تعريف نش

مورد).
اما با مشاهده ى جمع بندى صورت گرفته هم از اين 174 
ــترك فوق العاده زيادى قابل بررسى است.  مورد،  نقاط مش
ــتفاده شده و  در تمام موارد از چند نوآورنى در كنار هم اس
يك نوآورى،  چندان مطرح نبوده است تا نتيجه ى مطلوب 
ــيوه ى  ــده،  ش به بار آيد. مثًال  در محتوا تغييراتى حاصل ش
ــده، ارزش يابى بهبود يافته،  ارتباط دانش  تدريس عوض ش
ــده و  ــوز با معلم و معلم با خانواده ى دانش آموز بهتر ش آم

مجموع اين ها سبب گرديده تا پيشرفتى حاصل شود.
ــى آن 174 مورد ،توجه به  ــتاورد سوم در بررس و اما دس
نقش معلم به عنوان ارائه كننده ى دانش و  در واقع،  جايگاه 
قديم و سنتى معلم است. دراين راستا در 90 درصد موارد،  
ــورت دادن كرده اند. به جاى ارائه ى  ــروع به مش معلمان ش
ــازمان دادن فعاليت دانش آموزان  ــش،  در 80 درصد،  س دان
ــراى هر دانش آموز  ــت. يعنى ب مورد توجه قرار گرفته اس
ــه ى يادگيرى طراحى كرده اند.  به طور جداگانه، يك برنام
ــى فعاليت هاى كالس را نظارت كرده اند... در  در بخش هاي
ــده كه در 83 درصد از  ــاهده ش مورد دانش آموزان هم مش
موارد با دوستان خودشان همكارى داشته اند. در 84 درصد 
ــات پرداخته اند. در 68  ــت وجوى اطالع ــوارد به جس از م
ــتفاده كرده اند. در  ــت الكترونيك اس درصد از موارد از پس
ــتفاده كرده اند.  78 درصد از موارد از ابزارهاى بهره ورى اس
ــترك با كمك  هم چنين، معلمان و دانش آموزان به طور مش
رايانه ها و فناورى اطالعات، به توليد محصول پرداخته اند. 
ــت كه دانش آموزان تنها در 39 درصد از  اين نكته مهم اس
ــتر كارها را  موارد به اجراى پژوهش پرداخته اند و بقيه  بيش

م داده اند. انجا
ــا توجه به اين كه بهترين نتيجه ى بهره مندى از فناورى  ب
ــرورش،  امكان تربيت دانش آموز  اطالعات در آموزش و پ

پژوهنده است، ولى مى بينيم كه تنها در 39 درصد از موارد،  
ــوزان در دنيا به اجراى پژوهش پرداخته اند. در 33  دانش آم
ــئله كمك كرده اند و 26 درصد  درصد از موارد به حل مس
ــه بهره  ــوزان از محيط بيرون از مدرس ــوارد، دانش آم از م

ول 2). برده اند(جد

نتيجه گيرى، و درس هايى از تجربه ى جهانى
ــرده اى مطرح  ــه مباحث فش ــد، گرچ بحث طوالنى ش

گرديد. در اين جا مى خواهم به نتيجه گيرى بپردازم:
اول اين كه تاكنون همه ى اقدامات اصالحى ما در آموزش 
ــت و خواسته ايم مشكالت را  و پرورش كالن نگر بوده اس
ــز را با هم اصالح  ــه پايين حل كنيم و يا همه چي ــاال ب از ب
ــرش اين بوده كه همواره اصالحات  كنيم. نتيجه ى اين نگ
ــا از اين تجربه ى  ــت. م ــت در كالس متوقف مانده اس پش
ــد بياموزيم كه در اصالحات آينده، نمى توان همه  گران باي
ــه كنيم كه اگر نقطه ى ناموفق  ــز با را هم حل كرد. توج چي
ما در فرايند اطالحات به فرايند يادگيرى و ياددهى مربوط 
مى شود، بايد اصالحات را از همين نقطه شروع كنيم، يعنى 
ــتفاده از فناورى  از خردترين بخش كار و راه حل آن هم اس
ــت.  ــردن تدريجى اصالحات به كالس درس اس و وارد ك
اجازه بدهيم اين فناورى، آموزش و پرورش را غير متمركز 

كند و سيطره ى ستاد را از سر معلمان بردارد.
اجازه بدهيم تا شيوه هاى ارزش يابى،  متناسب با موضوع 
و متناسب با خصوصيات دانش آموز انتخاب شود. فناورى 

مى تواند اين راه را براى ما باز كند.
خصوصيت ديگر فناورى اين است كه به ما اجازه مى دهد 
با بهره مندى از آن،  اصالحات را از محروم ترين بخش ها آغاز 
كنيم. يك تجربه ى جهانى در اين زمينه وجود دارد، از اين قرار 
كه آموزش دختران كه در كشوهاى آفريقايى، خيلى عقب تر 
از آموزش پسران است، به كمك اين فناورى،  خيلى توسعه 
يافته و پيشرفت تحصيلى دانش آموزان، افزايش فوق العاده اى 
پيدا كرده است. به طورى كه وقتى نتايج را با مدارس هم تراز 
شهرى كه از فناورى استفاده نكرده اند مقايسه مى كنيم، خيلى 
ــيوه هاى سنتى  ــبت به ش بهتر بوده و هزينه ى اين كار نيز نس
ــيدن به آموزش روستايى  ــيله ى يونسكو براى رس كه به وس
تجويز مى شود، ارزان تر تمام مى شود. اتفاقاً اين نكته ى مهم 
ــات در آموزش و پرورش  ــى كالن فناورى اطالع در طراح
ــبب كه يكى از چهار  ــت. بدان س مورد توجه قرار گرفته اس
ــال مى كند،  ــوزش و پرورش دنب ــى كه هم اكنون ، آم طرح
تربيت دانش آموز پژوهنده به كمك فناورى اطالعات است. 
ــتا شروع كرد،  ــده كه اين طرح را مى توان از روس مطالعه ش
ــه اين ترتيب كه دولت به جاى اين كه به همه ى بخش هاى   ب
خود در روستاها اعم از ادارى،  بهداشتى،  آموزشى،  خدماتى 
و ... امكانات فناورى ارائه دهد كه هزينه ى زيادى مى طلبد، 
يك دهم اين اعتبارات را اگر خرج مدارس نمايد و مدارس 
ــور وصل  ــت به بانك هاى اطالعاتى كش ــق اينترن را از طري
ــتايى مى توانند در جمع آورى  ــد، تمام دانش آموزان روس كن
ــاركت كنند و اطالعات  ــان كمك و مش اطالعات روستايش
جمعيتى،  فرهنگ، كشاورزى، آب و هوا يا تغييرات مهاجرتى 
ــته بندى كنند. عالوه بر آن،  و ... را مى توان جمع آورى و دس

اجازه بدهيم اين 
فناورى، آموزش 
و پرورش را غير 

متمركز كند و 
سيطره ى ستاد را از 

سر معلمان بردارد.
اجازه بدهيم 
تا شيوه هاى 
ارزش يابى،  

متناسب با موضوع 
و متناسب با 
خصوصيات 

دانش آموز انتخاب 
شود. فناورى 

مى تواند اين راه را 
براى ما باز كند
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نوع فاواى استفاده 
شده نقش فاوا نقش دانش آموزان نقش معلمان نقش ها و 

الگوها
نامه ى الكترونيك، ابزارهاى 
بهره ورى،  منابع وب، چند 

رسانه 
ارتباط،  جست وجو، توليد 

محصول
همكارى با ديگران، جست وجو، توليد 

محصول
به كار گيرى ابزار 

(n=14)

لب تاپ،  شبكه ى  محلى، 
نامه ى الكترونيكى،  چندرسانه 

همكارى، پژوهش،  
شبيه سازى، جست وجو،  

توليد محصول

پژوهش، تحليل داده ها، همكارى، 
جست وجو، حل مسئله

تدريس، مشورت، 
سازمان دهى،  نظارت،

 طراحى

پژوهش 
دانش آموزى

(n=14)

منابع شبكه، مديريت دروس، 
ابزار بهره ورى

جست وجو، توليد محصول، 
 نظارت، 

برنامه ريزى
جست وجو، حل مسئله، نشر نتايج،  خود 

ارزش يابى
سازمان دهى، طراحى مواد، 

مشورت، نظارت
مديريت اطالعات

(n=22)

منابع شبكه،  ابزارهاى 
مديريت درس ها و بهره ورى

توليد محصول،  ارتباط،  
جست وجو

به كار خود پرداختن، جست وجو و 
نشر نتايج،
همكارى

همكارى با دانش آموز،  
همگنان و افراد بيرون از 

مدرسه
همكارى 

 (n=19)معلمان

شبيه سازى، منابع شبكه، 
ابزارهاى بهره ورى، چند 

رسانه
ارتباط، جست وجو همكارى با خارج ا ز مدرسه، پژوهش ، 

جست وجو، توليد محصول
مشورت، سازمان دهى،

 نظارت،  همكارى با همگنان
ارتباط با خارج از 
 (n=27) مدرسه

منابع شبكه، ابزارهاى 
بهره ورى، چند رسانه توليد محصول، جست وجو طراحى توليدات، جست وجو، همكارى، 

نشر مشورت، سازمان دهى
توليد 

محصول
(n=35)

خود آموزى آموزش دادن تمرين، تكليف شب طراحى مواد، همكارى با 
همگنان آموزش و تمرين

تك درس محورابعاداجزا ى الگو
(11 مورد)

مضمون محور
(13 مورد)

مدرسه محور
(8 محور)

تغيير هدف ها و برنامه ريزى شده
محتوا

كسب دانش موجود با 
ژرفاى بيشتر

هدف هاى نو- 
يادگيرى مادم العمر

مديريت يادگيرى دانش 
آموز

اجرا شده

دانش آموز

معلم

سازمان برنامه ى 
درسى

پژوهش ، توليد 
محصول، حل مسئله، 

مشاركت 

مشورت، توليد مواد، 
سازمان دهى، نظارت

بدون تغيير محسوس

توليد محصول، كار 
با اطالعات، 
خودارزشيابى
مشورت، 

سازمان دهى، نظارت

برداشتن مرزهاى 
موضوعات درسى

توليد محصول، كار با 
اطالعات،  خودارزشيابى،

خوديادگيرى
مشورت، همكارى، 
سازمان دهى، نظارت

تغيير عمده در سازمان و 
تقويم مدرسه

ــتفاده  در درس هاى روزانه هم مى توانند از اين اطالعات  اس
ــود  ــه ى آن ها در يك بانك اطالعاتى جمع ش ــد و هم نماين
ــتاهاى كل كشور به صورت  و بدين تربيت، اطالعات روس

سهل الوصول جمع آورى و متمركز شود.
ــاورى  به دليل انعطافى كه  ــه ى آخر اين كه اين فن و نكت

دارد، مى تواند در هر شرايطى مورد بهره بردارى قرار گيرد. 
ــه ى غنى وجود دارد، مى توان از همه ى  در جايى كه مدرس
امكانات استفاده كرد. در جايى كه اين امكان وجود ندارد، 
ــته اكتفا كرد  و از  ــوان به آموزش چند محصل برجس مى ت

طريق آنان پيشرفت تحصيلى را در مدرسه اشاعه داد.

جدول 1

جدول 2
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﹝﹆︀﹐ت

ــى كه پايه و اساس تشكيالت هر رژيم  براى قانون اساس
ــده  ــد، تعاريف زيادى ارائه ش ــى را معين مى كن يا حكومت
ــوژى حقوقى (فرهنگ حقوقى)  ــت؛ از جمله در ترمينول اس
نوشته ى دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، قانون اساسى 
ــت: قانون اساسى، قانونى است كه  چنين تعريف شده اس
ــى و اصول مهم  ــط قدرت هاى عموم تشــكيالت و رواب
حقوق عمومى يك كشور را متضمن است.* ولى فرهنگ 
الروس قرن بيستم، تعريف جامع ترى به اين شرح مى آورد: 
ــيوه ى اعمال حاكميت و شكل حكومت  «قانون اساسى، ش
ــرد قدرت هاى مربوط  ــى، اختيارات و عملك و رژيم سياس
ــاركت  ــى مردم و باالخره مش به دولت، حقوق مهم و اساس
شهروندان در اعمال قدرت را، از طريق حق رأى يا گزينش 
ــى به عنوان  آزادانه ى نمايندگان، معين مى دارد. قانون اساس
ــدرت منبعث از ملت -و نه از  ــك پديده، از هنگامى كه ق ي
شاهزادگان يا مرجعى خاص- تلقى گرديد، پديدار گشت و 
با پيدايى آن، رؤسا و پادشاهان نه به عنوان «مالكان قدرت»، 
ــه دقيقاً قدرت خود را از قانون  بلكه به منزله ى حاكمانى ك
ــى احراز مى كنند و همين قانون اساسى نيز صالحيت  اساس
آنان را براى اعمال قدرت تأييد كرده است، شناخته خواهد 

شد. [بيرو، 1366]»
ــرو مى توان ادعا كرد كه اولين  با توجه به تعريف آلن بي
ــه و  ــي درجهان، ، بعد از انقالب فرانس ــى واقع قانون اساس
ــلطنتى در 1789 پديد آمد و از آن زمان بود  سقوط رژيم س

كه قدرت دولت ها از ملت ها ناشى شد.

سير تاريخى قانون اساسى از قديم ترين زمان 
تاكنون

مورخان، اكثراً مبدأ و منشأ فلسفه هاى اجتماعى و قوانين 
ــد. عده اى نيز  ــتان مى دانن ــپس روم باس مدون را يونان و س

شرق باستان يا بين النهرين را خاستگاه قانون و دستگاه هاى 
ــاره اى به قوانين حمورابى دارد.  قانو ن گذارى مى دانند كه اش
ــى، امپراتور بابل،  ــيح، حموراب هجده قرن قبل از ميالد مس
ــد حمورابى1» روى  ــت عنوان «ُك ــه قوانينى را تح مجموع
ــه تنظيم كننده ى رابطه ى مردم با  لوحه هايى حكاكى نمود ك
يكديگر از يك طرف و حاكم بر روابط پادشاه بابل با مردم،  
ــود برگرفته از پاره اى  ــر بود. اين مجموعه  خ از طرف ديگ

قوانين سومر و اكد و حتى از آن ها مترقى تر بود.
ــرق زمين  ــل دورانت مورخ آمريكايى، در كتاب «مش وي
ــد كه قوانين حمورابى از قوانين  گاهواره ى تمدن» مى نويس
ــزار مترقى تر جلوه مى كند. مى توان گفت،  روميان و ژول س
ده فرمان نيز كه در كوه طور بر حضرت موسى(ع) از جانب 
ــد عتيق آمده و به عنوان قوانين  ــد و در عه خداوند نازل ش
ــناخته شده است، به نوعى قانون اساسى و حاكم بر  الهى ش

روابط اجتماعى مردم در آن زمان بوده است.

قانون اساسى در يونان باستان و ايران هخامنشى
ــهر براى خود قانون اساسى  ــتان هر دولتش در يونان باس
جداگانه اى داشت. مهم ترين دولتشهرها عبارت بودند از آتن 
ــپارت. بعد از مرگ كدروس آخرين پادشاه ديكتاتور  و اس
ــد كه قانون اساسى سخت گيرانه  اى  يونان، دراگون حاكم ش
ــه ى مردم با دولت وضع كرد. بعد از او نيز، در 594  در رابط
ــذار و قرمان رواى آتن،  قبل از ميالد، ســولون ديگر قانون گ
ــام قانون اساسى سولونى كه پايه  و  ــى به ن يك قانون اساس
ــى در يونان بود، ايجاد كرد كه در  اساس حكومت دمكراس
ــده است. بر طبق  ــهور ش تاريخ علم حقوق به همين نام مش
ــولون، فقرا از دادن ماليات و انجام خدمت  قانون اساسى س
نظام معاف بودند و مجلسى به نام بوله رابطه ى بين حاكميت 

و مردم آتن را تنظيم مى كرد. 

︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ ﹫︧️؟ ﹇

اشاره
این مطلب به مناسبت سالروز 
تصویت قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۱۳۵۹، 
و به منظور آگاهی بخشی به 
خوانندگان محترم، به سفارش 
دفتر مجله تهیه شده است. 
رشد

سیروس غفاریان

تصوير قسمت باالى لوح حمورابى
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ــامل حال بردگان و غير يونانى ها  ــى، البته ش اين دمكراس
كه بربر خوانده مى شدند، نمى شد. در حالى كه آتن از قانون 

اساسى مدون بهره مند بود.
ــى، از سنت هاى نيكو و عرف به عنوان  در ايران هخامنش
ــد.  ــتفاده مى ش ــده ى رابطه ى حاكميت با ملت اس تنظيم كنن
ــاه تشكيل مى شد كه  ــى در حضور پادش بدين منظور مجلس
ــى بودند. در  ــتادگان قبايل مختلف پارس نمايندگان آن، فرس
اين گردهمايى ها كه در حكم پارلمان دولت هخامنشى بود، 
ــى نيز دعوت به عمل  ــاتراپ هاى غير پارس از نمايندگان س
ــيم  ــروه ايرانى و غير ايرانى تقس ــردم را به دو گ ــد. م مى آم
نمى كردند و كسى از حقوق مدنى محروم نمى شد. حتى در 
ايران هخامنشى، در زمان داريوش، در ساختن تخت جمشيد 
ــياى صغير تا هنرمندان دره ى سند و حتى از  از معماران آس
هنرمندان سامى نژاد لبنان (فنيقى) نيز استفاده مى شد و به همه 
صرف نظر از نژاد و مذهب و مليت، به اندازه ى كار مساوى، 
ــد. در واقع مى توان ادعا كرد كه  مزد مساوى پرداخت مى ش
ايرانيان باستان، از قانون اساسى غير مدون بهره مند بودند كه 
ــأ آن همان عادات و خصائل و عرف مورد پسند كليه ى  منش

اقوامى بود كه در محدوده ى فالت ايران زندگى مى كردند.
ــته از اين، مى دانيم كه كوروش هخامنشــى بعد از  گذش
ــردگان را آزاد كرد و اولين  ــل، همه ى ب ــهر باب آزاد كردن ش
ــه اى كه امروز آن  ــر را در لوح اعالميه ى جهانى حقوق بش
ــه كار او باالتر از  را منشــور كوروش مى نامند، ثبت كرد ك
همه ى قانون هاى اساسى بود و حقوق بين الملل را نيز تنظيم 

مى كرد.

روم باستان و قانون اساسى
ــيدن  ــدن يونان بودند، براى رس ــه وارث تم رومى ها ك

ــلطنت  ــى، در 510 ق م تاركين متكبر را از س ــه دمكراس ب
ــد. روميان نيز،  ــت را جمهورى اعالم كردن ــع و حكوم خل
ــين) و عوام  ــراف (پاتريس مانند مردم آتن، به دو طبقه ى اش
(پلبين) تقسيم مى شدند. آن ها نيز مانند آتنى ها براى غالمان 
ــى  ــردگان حقوقى قائل نبودند و غير رومى ها را وحش و ب
ــه كامل ترين قانون  ــواح دوازده گان ــر مى خواندند. ال و برب
ــان در آن دوره (قرن پنجم ق م) بود. بر طبق  ــى رومي اساس
ــنا اداره كننده ى واقعى كشور  اين قانون اساسى، مجلس س
ــناتور تشكيل مى شد. اين مجلس به جاى  بود و از 300 س
ــاه دو نفر كنسول را به عنوان عالى ترين مقام نظامى و  پادش
ــا خارجيان انتخاب  ــور و جنگ ب اجرايى براى اداره ى كش
ــول ها حق داشتند، طبق قانون اساسى ، پاره اى  مى كرد. كنس
ــنا عده اى از  ــن مصوب را وتو كنند. در مجلس س از قواني
طبقه ى  عامه نيز كه شهروند روم بودند، به عنوان «تريبون2» 
حضور داشتند و در تصويب قوانين شركت مى كردند. روم 
به مدت 480 سال حكومت جمهورى داشت تا آن كه اكتاو 

اگوست در سال 30 ق م آن را به امپراتورى تبديل كرد.

اشكانيان و مجلس مهستان
ــبب  ــى از ايرانيان بودند كه به س ــن قوم ــكانيان اولي اش
ــودن، پارلمانى  ــت دارى فرهنگ يونانى يا فيل هلن ب دوس
ــمى به سبك يونان و روم باستان در ايران ايجاد كردند.  رس
ــوذ فرهنگ غرب  ــن قدم در راه نف ــوان گفت كه اولي مى ت
ا  ــد، زيرا اوالً آن ه ــته ش ــكانيان برداش به ايران، در زمان اش
ــاط با روميان،  ــلوكيان بودند و ثانيًا هنگام ارتب ــين س جانش
ــا يونانى مذاكره  ــه زبان رومى ي ــان جنگ و صلح ب در زم
مى كردند. درباره ى وجود مجلس مهستان، مورخان رومى، 
ــن پارلمان ايرانى از دو  ــى و يونانى اتفاق نظر دارند. اي ارمن

حمورابى
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مجلس تشكيل مى شد، يكى مجلس شاهزادگان يا شوراى 
خانوادگى اشكانى و ديگرى مجلس سنا (مجلس بزرگان و 
روحانيون) كه سالطين نواحى خودمختار يا خودشان و يا 
نمايندگانشان در اين مجلس شركت مى كردند و به موجب 
ــه برادر يا عموى پادشاه  رأى نمايندگان اين مجلس، هميش
ــلطنت انتخاب  ــين) به س متوفى ( در صورت نبودن جانش
ــاره اى از موارد،  ــت در پ ــس حق داش ــد.  اين مجل مى ش
ــق تا آن جا باال  ــاه بنمايد؛ بعدها اين ح ــى به ش توصيه هاي
رفت كه مجلس مهستان، شاهى را از سلطنت خلع مى كرد 
ــاهى ديگر را به جاى او برمى گزيد. مصوبات مجلس  و ش
مهستان در حكم قانون اساسى بود كه رابطه ى حاكميت و 

مردم را تنظيم مى كرد.

اسالم و قانون اساسى
ــى  ــرآن كريم را مى توان، به نحوى، همان قانون اساس ق
ــه حضرت محمد  ــت. زمانى ك ــلمانان دانس ــالم و مس اس
ــكيل  ــيد و در مدينه حكومت تش ــرى رس ــه پيامب (ص) ب
ــترين  ــات اين كتاب الهى كه دربردارنده ى بيش داد، مندرج
ــد. در  ــأ قانون گذارى پذيرفته ش قوانين بود، به عنوان منش
ــيعه، چهار منبع كتاب (قرآن)، سنت، اجماع و عقل،  فقه ش
ــت و  ــتخراج قواعد و احكام فقهى و حقوقى اس مبناى اس
ــن منابع براى تدوين قانون  ــالمى نيز از اي در جمهورى اس

اساسى سود جسته اند.

نظريات منتسكيو درباره ى تفكيك سه قوه
ــتين بار، منتســكيو عالم  ــد، براى نخس ــرون جدي در ق
ــوى (1755- 1689م) در كتاب خود  ــوق دان فرانس و حق
ــه قوه يعنى قوه ى مجريه،  «روح القوانين»، اصل تفكيك س
ــوه ى قضاييه را مطرح نمود و تفكيك اين  قوه ى مقننه و ق
ــتحكام حكومت ملى دانست. از آن  سه قوه را نشانه ى اس
پس در همه ى انقالب هاى سياسى كه در اروپا و آسيا روى 
داد، همه خواهان تفكيك اين سه قوه از يكديگر بودند. در 
ــى مشروطيت و هم در قانون  ايران نيز، هم در قانون  اساس
اساسى جمهورى اسالمى، روى تفكيك اين سه قوه  تأكيد 

شده است.

مشروطه و اولين قانون اساسى ايران
ــد طبقه ى  ــلطنه به بع ــرزا نايب الس ــاس مي ــان عب از زم
تحصيل كرده بر اثر مسافرت به فرنگ، همواره در بازگشت 
ــتبداد و ايجاد حكومت قانون و  به وطن، خواهان محو اس

تدوين قانون اساسى بودند.
ــيد،  ــروطه به پيروزى رس ــى انقالب مش ــرانجام وقت س
مظفرالدين شاه در حالى كه بيمار بود ( در 14 جمادى الثانى 
ــى= 5 اوت  ـــ ق = 14 مرداد 1285 هجرى شمس 1324 ه
ــروطيت را امضا كرد و بالفاصله  1906 ميالدى) فرمان مش
ــى در  ــراى تدوين قانون اساس ــان ب ــن مجلس مؤسس اولي
مدرسه ى نظام تشكيل گرديد و متن قانون اساسى كه منابع 
ــالمى و پاره اى از مقررات موجود در بلژيك  آن حقوق اس
ــد. آن متن، ابتدا به نام نظام نامه ى  ــه بود، آماده ش و فرانس
ــاه رسيد و متمم آن نيز  اساســى در 51 اصل به امضاى ش

ــر و جانشين  ــاه به امضاى پس در 107 اصل بعد از مرگ ش
ــاه رسيد. در كليات اصل دوم متمم قانون  او محمدعلى  ش
ــى چنين مى خوانيم كه: مجلس مقدس شوراى ملى،  اساس
ــد حضرت امام عصر عجل اهللا تعالى فرجه  با توجه و تأيي
الشريف تشكيل شده و لهذا مقرر مى دارد: «در هر عصرى 
ــر از مجتهدين و  ــى را، كه كمتر از پنج نف ــار، هيئت از اعص
ــند، به مجلس  فقهاى متديِن مطلع  از مقتضيات زمان، نباش
شوراى ملى معرفى كنند تا از تصويب قوانينى كه با ديانت 
ــد». به اولين  ــرى به عمل آي ــات دارد، جلوگي ــالم مناف اس
ــوراى ملى كه در 18 شعبان 1324 تشكيل شد،  مجلس ش
به سبب آن كه در حال طرح ريزى قانون اساسى انجام شد، 
ــان اول نيز گفته اند. اصوالً مجلس مؤسسان  مجلس مؤسس
به مجلسى گفته  مى شود كه هدف طرح ريزى قانون اساسى 
ــمتى يا به طور كلى قانون اساسى  ــى يا قس و يا تغيير بخش
را داشته باشد. در نظام جمهورى اسالمى، به جاى مجلس 

مؤسسان، مجلس خبرگان وجود دارد.

قانون اساسى در عصر پهلوى
ــروطه  ــى مش ــان پهلوى اول و دوم، قانون اساس در زم
ــان در  هم چنان برقرار بود، ولى چندين بار مجلس مؤسس
ــد. از جمله، دومين مجلس  جهت منافع پادشاه تشكيل ش
ــتان در  ــان كه در تكيه ى دولت در جنب كاخ گلس مؤسس
ــز پس از آن كه  ــد. يك بار ديگر ني ــكيل ش آذر 1304 تش
ــاه  ناصــر فخرآرايى در 15 بهمن 1327 به محمدرضا ش
تيراندازى كرد، آخرين شاه سلسله ى پهلوى به فكر ازدياد 
ــاره اى از رجال  ــد. او ضمن آن كه پ ــدرت خويش برآم ق
ــه اى در كاخ مرمر دعوت كرد  ــروطه را به جلس صدر مش
ــه وكالى مجلس نيز بودند)، خطاب به آن ها  (در اين جلس
ــما مى آوريد و مى بريد، ولى من بايد  گفت: «دولت ها را ش
ــكيل مجلس  ــپس ترتيب تش گلوله ى آن را بخورم.» او س
مؤسسان سوم را داد كه در آن اصل 48 قانون اساسى را به 
ــرح تغيير دادند: «شاه مى تواند هر يك از دو مجلس  اين ش
ــنا را جداگانه و يا هر دو را در آن واحد  ــوراى ملى و س ش
ــه احمد قوام كه  ــى از رجال - از جمل ــل كند.» بعض منح
ــته شده بود- در اين باره  ــروطيت به خط او نوش فرمان مش
به شاه اعالن خطر كردند. قوام از خارج كشور پيام داد كه 
كشور به استبداد كشيده مى شود؛  ولى دربار توجهى نكرد. 
به اين ترتيب شاهى كه طبق قانون اساسى از مسئوليت مبرا 
بود، خود را مسئول كرد. وى، پس از روى كار آمدن دولت 
ــور مشروطه تا سه  على امينى، مجلس را منحل كرد و كش
ــهريور 1346 نيز بعد از  ــال  فاقد مجلس بود. در 16 ش س
تيراندازى به شاه در كاخ مرمر، شاه اصل چهار متمم قانون 
اساسى  را به اين شرح اصالح نمود كه: چنان چه شاه فوت 
ــيده باشد، فرح پهلوى  ــن قانونى نرس كند و وليعهد به س

نايب السلطنه خواهد بود. 

قانون اساسى جمهورى اسالمى
ــالمى كه در 22 بهمن 1357  پس از پيروزى انقالب اس
ــه رهبرى امام خمينى (ره) اتفاق افتاد، مردم ايران همگى  ب
به جمهورى اسالمى ايران رأى دادند. سپس قانون اساسى 

منتسكيو، نويسنده ى كتاب روح القوانين  

ساختمان مجلس شوراى ملى  در ميدان بهارستان
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جمهورى اسالمى توسط عده اى از خبرگان به مسائل دينى 
ــته شد و در جلسات متعدد مجلس خبرگان  و حقوقى نوش

به تصويب رسيد.

مقايسه ى پاره اى از مواد قانون اساسى 
مشروطيت و جمهورى اسالمى ايران

قانون اساسى جمهورى اسالمى وجه تشابهاتى با قانون 
اساسى مشروطيت دارد. يك تفاوت عمده ى آن به تفاوت 
نظام سياسى مشروطه ى سلطنتى با نظام جمهورى اسالمى 
ــك مقام رهبرى  ــى اخير، ي ــردد. در قانون اساس باز مى گ
ــى به نام ولى فقيه در رأس نظام قرار دارد و تأكيد بر  مذهب
ــريعت اسالمى است. اما قانون اساسى جمهورى  اجراى ش
ــود،  ــواردى كه به حقوق مردم مربوط مى ش ــالمى در م اس
ــدارد. براى  ــروطيت ن ــاوت زيادى با قانون دوره ى مش تف

نمونه دو مورد را از مدنظر مى گذرانيم.
ــتم متمم قانون اساسى مشروطه آمده است:  در اصل هش
«اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولت متساوى الحقوق 
خواهند بود.» اصل بيستم قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ــان  ــز مى گويد: «همه ى افراد ملت اعم از زن و مرد يكس ني
ــانى،  ــت قانون قرار دارند و از همه ى حقوق انس در حماي
ــى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين  سياس

اسالم برخوردارند.»
ــى مشروطه مى گويد: «افراد  اصل نهم متمم قانون اساس
ــرف محفوظ و  ــكن و ش ــردم از حيث جان و مال و مس م
مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدى نمى توان 
ــن مملكت معين  ــه قواني ــم و ترتيبى ك ــد مگر به حك ش
ــالمى نيز  ــى جمهورى اس مى نمايد.» اصل 22 قانون اساس
ــن مضمون را به اين صورت بيان مى كند كه: «حيثيت،  همي
جان، مال،  حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون 

است، مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.» 
ــالمى، تشكيل مجمعى  ــى جمهورى اس در قانون اساس
دوازده نفره به نام شوراى نگهبان قانون اساسى با عضويت 
ــه مقتضيات زمان» به  ــاى عادل و آگاه ب ــش نفر از فقه «ش
انتخاب مقام رهبرى و شش نفر حقوق دان از طرف مجلس 
شوراى اسالمى پيش بينى شده است كه وظيفه ى اصلى آن 
انطباق مصوبات مجلس شوراى اسالمى با موازين اسالم و 
قانون اساسى است. مصوبات مجلس شوراى اسالمى بدون 

تأييد آن از طرف شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد.
ــير قانون  ــالوه بر وظايف فوق، تفس ــوراى نگهبان ع ش
اساسى را نيز برعهده دارد و تأييد صالحيت نامزدهاى مقام 
رياست جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى نيز 
با اين شوراست. قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران در 
ــب مجلس خبرگان  ــل و 177 اصل به تصوي ــارده فص چه

رسيده است.

زيرنويس
ــت تعاريفى از  ــخن به ميان آمد، بهتر اس * وقتى از قانون و حقوق س

آن ها را پيش رو قرار دهيم:
ــت كه از طرف قانون به شخصى داده مى شود؛ در فقه،  حق، قدرتى اس
ــه كار مى برند. بر طبق قانون، افراد  ــلطه را ب در همين معنى، كلمه ى س
يا اشخاص حقوقى، مؤسسات، دولت ها و رژيم هاى سياسى صاحب حق 
ــيله نظم اجتماعى برقرار گردد. اما قانون عبارت  ــوند تا بدين وس مى ش
ــيله ى مرجع صالح انشا  ــتور كلى و گاهى جزئى كه به وس ــت از دس  اس
ــيح مرجع  ــيله ى مجالس قانون گذارى تصويب و به توش ــده و به وس ش

صالحيت دار مى رسد. 
1. Hammurabi's Code

2. Tribunes
منابع 

ــارات  ــالمى ايران. انتش ــى جمهورى اس 1. تاجانى، بهرام. قانون اساس
انديشه عصر. تهران. 1388.

ــى مشروطيت مندرج در  ــين. مدخل. قانون اساس 2. مصاحب، غالمحس
دايره المعارف فارسى مصاحب، جلد دوم.

ــلطنت قاجار. انتشارات علمى.  ــميم، على اصغر. ايران در دوره ى س 3. ش
تهران.1371.

ــم. تهران. 1387. جلد  ــر عل 4. طلوعى، محمود. دانش نامه ى تاريخ. نش
دوم.

ــت وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار. انتشارات  5. عاقلى، باقر. نخس
جاويدان. تهران. 1370.

ــوق، كتابخانه گنج  ــرودى، محمدجعفر. ترمينولوژى حق 6. جعفرى لنگ
دانش.تهران. 1376.

ــر. تهران.  ــل. فرهنگ معاص ــن. فرهنگ روابط بين المل ــتا، حس 7. پس
.1384

ــى. جلد اول و دوم. اميركبير. تهران.  8. علومى، رضا. اصول علوم سياس
.1348

ــاروخانى. تهران.  ــگ علوم اجتماعى. ترجمه باقر س ــرو، آلن. فرهن 9. بي
كيهان. 1366.

شهيد آيت اهللا محمد  بهشتى
درتصويب قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران نقش اساسى داشت
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خاك و باد و آب و آتش
بردبار ــوال  اح همه  در  بــاش  خــاك  چــون 
بَود ــادرى  ق كس  همه  بر  ــوات  ه چــون  تا 
رسان همى  هركس  به  خويش  نفع  آب  چو 
ــرى بود ــرت ــا هــم چــو آتــشــت زجــهــان ب ت

چنین زندگانی
ــى ــزادم ن گيتى  ـــادر  م ز  كــاشــكــى  اى 
بدادمى را  جــان  بــودم،   زاده  چو  پس  يا 
گزيدمى ــان،  آن  ج نـــدادم  و  زادم  چــون 
فتادمى نيكى  ــه  ب خلق  ـــان  ده ــدر  ــان ك
جهان از  ــارى  ب يافتمى  نيست،   چو  نيكى 
گشادمى او  ــا  ب رازى  ــه  ك كسى  آخــر 
بدترم بسيار  و  بــس  دى  ز  مــن  ـــروز  ام
مبادمى! ــن  او،  م ــود  ب ــر  گ ــاد،  ــب م ـــردا  ف

آخراالمر
ــال مــــردارى اســت  ــث ــر م ــان ب ايـــن جــه
ـــزار ه ـــــزار  ه او  ــــرد  كــركــســان  گ
مخلب ـــد  زن هــمــى  را  آن  ـــر  ـــن، م اي
منقار ـــد  زن هــمــى  را  ـــن  اي آن،  مــر 
آخــــــراالمــــــر،  بــــرپــــرنــــد هــمــه
ــــردار ــــن م ـــد اي ـــان ـــازم ـــه ب ـــم وزه

دولت و دین و دل
دال ــه  س بـــراى  ــز  ك نيست  هــيــچ كــس 
نشد ــت  ــرس ــرپ ــف س ــدر،   ــن ــك س چـــون 
كــوشــش از  ــت  ــش گ ــت  ــس س پـــاى هـــا 
نشد دســـت  ــه  ب دل  و  ديـــن  و  ـــت  دول

هم نشینی با بدان
ــــدان كـــه صــحــبــت بد ـــا ب مــنــشــيــن ب
كند ــد  ــي ــل پ را  ـــو  ت ـــى،   ـــاك پ گــرچــه 
را  ـــت،  او  اس ـــن  روش ـــه  آفــتــاب،  ارچ
ـــد كــنــد ـــدي ـــاپ ــــــر،  ن ــــــــاره اى اب پ

آیین زیستن
آن  از  ــه  ــرچ گ ــان  ــه ج خــلــق  هــمــه  ــا  ب
ـــه رهــنــد ب ــــى ره و كــمــتــر  ب بــيــشــتــر 

ــرى،  بــرهــى  ــي ــم ب كـــه  زى  ــان  ــن ــوچ ت
برهند ــمــيــرى  ب ــو  ت ـــون  چ ــان  ــن چ ــه  ن

زنگی و آیینه
راه  در  زنـــگـــى اى  ــه  ــن ــي آي يـــافـــت 
نگاه ـــرد  ك ــش  ــوي خ روى  وانـــــدرو 
زشــت لــب  دو  و  ـــد  دي ــخــج  پ ــِى  ــن ــي ب
زانــِگــشــت رخـــى  و  آتـــش  از  چشمى 
بنهفت آيـــنـــه  ــش  ــب ــي ــروع ب ــــون  چ
بگفت و  زمــــان  آن  زد  زمــيــنــش  ــر  ب
است ــد  ــداون را خ ــت  ــن زش اي ــه  ك ــان  ك
اســت ــده  ــكــن اف ره  در  ــى ش  ــت زش بــهــر 

︣﹨﹠﹌ ، ادب ، آ﹝﹢زش ﹁

به کوشش : کربی محمودی
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نقش 
ابــلــهــى ديــــد اشـــتـــرى بـــه چــرا
ــرا؟ چ اســـت  ــژ  ك هــمــه  نقشت  گــفــت 
ــار  ــرگ ـــن پ ـــدري ـــه ان ــت اشــتــر ك ــف گ
ـــاش مــى كــنــى هــشــدار ـــق عــيــب ن
ــش نــگــاه ــق ـــه ن ــن ب ــك ـــــــژى ام م درك
خـــواه ــن  ــت رف ــــت  راس راه  ـــن  زم تـــو 

علی (ع)
كـــــّرار  ـــدر  ـــي ح مـــيـــر  ــــــد  اُح در 
پيكار آن  در  ـــوى  ق ــى  ــم زخ ــت  ــاف ي
ــش ــاي پ در  تـــيـــر  پـــيـــكـــان  ـــد  ـــان م
ـــش راي ـــــان  زم آن  ــــرد  ك اقــتــضــا 
پــيــكــان ــــدم  ق از  آرد  ـــــرون  ب ـــه  ك
ــــان درم ورا  ـــر  م ــــود  ب هـــمـــان  ـــه  ك
ــد ــدي ب ـــو  چ جـــرايـــحـــى  ــــرد  م زود 
ــد ــري ــــاز ب ــغ ب ــي ـــه ت ــت بـــايـــد ب ــف گ
ــد ــر پـــديـــد آي ــگ ــان م ــك ــي ـــه پ ـــا ك ت
آيـــد ــد  ــي ــل ك را  زخـــــم  بـــســـتـــه ى 
ــاز گ دمِ  بـــا  نـــداشـــت  ــت  ــاق ط ــچ  ــي ه
ـــه وقــــت نــمــاز ـــا ب ـــگـــذار ت ــت ب ــف گ

ــــدر نـــمـــاز، حــّجــامــش ـــون شـــد ان چ
ـــش ـــدام ان لــطــيــف  آن  ـــد  ـــري ـــب ب
آورد ــــرون  ب او  از  ــكــان  ــي پ جــمــلــه 
درد و  ـــه  ـــال زن ــر  ــب ــى خ ب ــــــده  واوش

قرآن
ـــرآن  ق ــــذت  ل ــم و  ــع ــى ط ــش ـــى چ ك
ــــردى و نــبــردى جــان ــــان ب ـــون زب چ
آى ــــان  ج ــر  ــظ ــن م ـــه  ب ـــن  ت در  از 
ــــــرآن آى ـــــاغ ق ـــاى ب ـــاش ـــم ــــه ت ب
ـــو جـــلـــوه بــنــمــايــد ــــان ت ـــه ج ـــا ب ت
ـــه هــســت، آنـــچ آيد ـــود، آن چ ـــه ب آن چ

تندرستی
نيست تندرستى  چو  دنيا  نعمت  زجمله 
بيمار از  بپرسى  گر  ايــن،   ــرددت  گ درســت 
بينى نــادرســتــى اى  انــدر،  چــون  ــارت  به ك
مدار شكسته  دل  هيچ  بود،  درست  تن  چو 

گفتار حكیمان،  كردار كریمان
ــاالر  س ز  بپرسيد  منوچهر  روز  ــك  ي
نريمان! سام  اى  بـِـه؟  چه  عالم  همه  كاندر 
فانى عالم  ــن  اي در  كــه  جــوابــش  داد  او 
كريمان ـــردار  ك و  ــه  ب حكيمان  گفتار 

زيرنويس
مخلب: چنگ

زنگى: سياه پوست
پخج:زشت و گنده،پخ

انگشت: زغال

خداوند: صاحب
ورا: اورا

جرايحى: جّراح
گاز:قيچى طّبى
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9. پادزيست ها (آنتى بيوتيك ها)
كشف پادزيست ها جبهه اى كامالً جديد در نبرد عليه بيمارى ها 
ــالح پادزيست ها كه  ــمندان با س ــان قرار داد. دانش فراروى انس
باكترى ها را نابود  كرده يا رشد آن ها را متوقف مى كنند، به وبا، ذات 
الريه، كزاز، سل و بسيارى ديگر از عفونت هاى باكتريايى كشنده كه 

سابقاً به طور بى وقفه مردم را از بين مى بردند، يورش بردند.  
برخى از مهم ترين موفقيت ها در علم، به طور غيرمنتظره ايجاد 
ــوند و كشف پنى سيلين، احتماالً پركاربردترين پادزيست  مى ش
در كل جهان، يكى از اين موارد است. باكترى شناس بريتانيايى، 
ــف پنى سيلين مشهور است؛  ــر الكساندر فلمينگ38 به كاش س
البته دانشمندان ديگر قبل از او هم مالحظه كرده بودند كه كپك 
ــد برخى از انواع باكترى ها را  پنى سيلينيوم نوتاتيوم جلوى رش

مى گيرد. بنابراين، يافته ى فلمينگ در حقيقت كشفى دوباره بود. 
ــپتامبر 1928 هنگامى كه مجموعه اى از اتفاقات خوب  در س
ــت آماده  مى شد تا با خانواده ى  غيرمنتظره رخ داد، فلمينگ داش
خود به تعطيالت برود. درست قبل از ترك منزل، فلمينگ تصميم  
ــت كند تا  زمانى كه برمى گردد، به  گرفت استافيلوكوك را كش
مطالعه ى آن بپردازد. اين اولين مرحله ى خوش شانسى او بود. او 
نتوانست هيچ باكترى را براى مطالعه به دست آورد، اما  به صورت 
اتفاقى توانست چيزى را به دست بياورد كه نسبت به پنى سيلين 

حساس بود. 
ــاز كرد تا  ــرى39 را براى چند ثانيه ب ــك ظرف پت فلمينگ ي
ــرايط، هيچ قارچ  ــتافيلوكوك را داخل آن قرار دهد. در آن ش اس
ــانس اين را كه وارد ظرف بشود نداشت، اما دو طبقه  كپكى ش
پايين تر از آزمايشگاه او، دانشمند ديگرى در حال مطالعه ى كپك 
پنى سيليوم نوتاتيوم بود. ميليون ها قارچ كپك سبك در هوا شناور 
ــور، الى درهاى هميشه باز  بودند: باالى پلكان و فضاى آسانس
آزمايشگاه فلمينگ، و داخل ظرف باز كه خوشبختانه فقط در آن 

استافيلوكوك را قرار داده بود. 
فلمينگ در حالى كه فكرش مشغول تعطيالت بود، ظرف پترى 
ــتگاه كشت قرار دهد،  روى  را به جاى اين كه در محيط گرم دس
ميز آزمايشگاه گذاشت. اين هم خوش شانسى ديگرى بود؛ زيرا 
باكترى و پنى سيلينيوم نوتانيوم معموالً در دماهاى متفاوت رشد 
مى كنند. استافيلوكوك در درجه حرارت باال و پنى سيلين در دماى 
پايين تكثير مى شود. هنگامى كه فلمينگ در تعطيالت بود، دماى 
هوا تغييركرد و درجه حرارت براى رشد پنى سيلين مناسب شد، 
ــتافيلوكوكى كه به آهستگى رشد  اما اين درجه حرارت براى اس
مى كرد، چندان خوب نبود. كپك پنى سيليوم رشدكرد و پنى سيلين 
ــد. اين اتفاق جلوى  ــح نمود و در اطراف ظرف تراوش ش ترش
رشد استافيلوكوك را گرفته و باعث شده بود كپك پنى سيلين از 

مجموعه هاى كوچك باكترى هاى داخل ظرف جدا شود. 
فلمينگ پس از بازگشت، فوراً متوجه  شد كه چه اتفاقى رخ 

داده است. در نتيجه، براى اين كه بفهمد اين ماده ى كپكى رمزآلود، 
ــت چه باكترى هاى ديگرى را از بين ببرد، آزمايش هاى  قادر اس
متعددى انجام داد. او هم چنين سعى  كرد پنى سيلين خالص توليد 
كند، اما موفق نشد. فلمينگ معتقد بود، ماده ى كپكى كه او آن را 
پنى سيلين ناميد، مى تواند براى جلوگيرى از عفونت، روى يك 
ــود. با اين حال، چند سال بعد،  بريدگى يا خراشيدگى ماليده ش

فلمينگ از مطالعه روى كپك منصرف شد.
ــيلين تا آغاز جنگ جهانى دوم ( 1939-1945)  تقريبًا  پنى س
ــد تا اين كه دانشمندان دانشگاه آكسفورد  به فراموشى سپرده ش
ــيلين مى تواند از عفونت هاى  ــان دادند كه پنى س انگلستان نش
باكتريايى در حيوانات و انسان ها جلوگيرى كند. آن ها شيوه اى براى 
توليد انبوه پنى سيلين خالص اختراع و دانشمندان شركت هايى در 
اياالت متحده را به توليد انبوه پنى سيلين ترغيب كردند. داروى 
جديد، با نجات هزاران انسان در جنگ جهانى دوم، شهرت پيدا 
كرد. در سال 1945، فلمينگ و دو نفر از دانشمندان آكسفورد، سر 
هوارد فلورى40 و ارنست بى چين41 جايزه ى نوبل فيزيولوژى 

(پزشكى) را دريافت كردند. 

10. دى ان اى
شايد بزرگ ترين موفقيت پزشكى قرن بيستم، كشف ساختار 
دى اوكسى ريبونوكلوييك اسيد (دى ان اى ـ مبناى مولكولى وراثت) 
باشد. دست يابى به دانش ساختار شيميايى دى ان اى به دانشمندان 
اجازه داد كه براى اولين بار دريابند چگونه دى ان اى تكثير مى شود 
و اطالعات ژنى را از يك نسل به نسل بعدى انتقال  مى دهد. اين 
كشف بسيار بزرگ، تقريباً بسيارى از جنبه هاى علم پزشكى را 
متحول  كرد و پيشرفت چشمگيرى در داروها، هورمون ها و مواد 
مفيد ديگر كه به لحاظ ژنتيكى مهندسى شده بودند، ايجاد نمود. 
ــف به تغييراتى بنيادين منجر شد. دانشمندان اميدوارند  اين كش
ــان  ــه ى كاملى از كدهاى ژنتيكى انس در هزاره ى جديد، به نقش
دست رسى پيدا كنند كه به آن ها كمك خواهد كرد داليل ژنتيكى 
ــد و داروهاى ممكن  ــه ى بيمارى هاى وراثتى را رديابى  كنن هم
ــى به نام  ــك سوئيس را براى پيش گيرى از آن ها بيابند. يك پزش
فردريك ميشر42، براى اولين بار در سال 1869 دى ان اى را جدا 
كرد. اما عملكرد اين ماده ى شيميايى كه تنها در هسته ى سلول ها 
يافت مى شود ناشناخته بود. پس از گذشت سال ها، دانشمندان 
دريافتند كه دى ان اى حاوى فسفات، نوعى شكر به نام دى اكسى 

ريبوس و چهار تركيب متفاوت به نام  پايه هاى نوكلئوتيد است. 
در سال 1944 پزشك و باكترى شناس كانادايى مقيم آمريكا، 
اسوالد تى آورى43 و همكارانش، طى مجموعه اى آزمايش روى 
باكترى، پى بردند كه دى ان اى اطالعات ژنتيك را انتقال مى دهد. 
قبل از كار موفقيت آميز آورى، بسيارى از بيوشيمى دان ها عقيده 

داشتند كه پروتئين ها منبع اطالعات ژنتيكى هستند. 

دا﹡︩ ﹝︺﹙﹛

الكساندر فلمينگ - كاشف پنى سيلين

فرانسيس كريك(راست) وجيمز واتسون
كاشفان دى . ان . اى

︣وز ︫︤﹊﹩ ا﹝  ︎  ︩ ︀ی دا﹡ ︋﹠﹫︀د﹨
نویسندگان: مایر فریدمن - جرالد دبلیو فردلند
ترجمه: معصومه خیرآبادی

بخش سوم و پايانى
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ــال 1950 دو گروه از دانشمندان شديداً به دنبال كشف  در س
ساختار دى ان اى بودند. يكى از اين گروه ها در آزمايشگاه كاونديش 
ــتان مشغول به كار بود و گروه ديگر در يك  كمبريج44 در انگلس
كالج سلطنتى در لندن. گروه اخير متشكل از يك فيزيك دان به نام 
ماريوس ويلكينز45 و يك فارغ التحصيل فيزيك به نام  ريموند 
گوسلينگ46 بود. آن دو در سال 1951 با روزاليند فرانكلين47 كه 
متخصص كريستالوگرافى اشعه ى ايكس48 بود، در زمينه دى ان اى 

همكارى خود را آغاز كردند.
در سال 1950، ويلكينز نمونه اى خالص و بى نظير از دى ان اى 
ــود. با اين نمونه، او  ــى دريافت كرده ب را از فيزيك دانى سوئيس
توانست رشته هاى دى ان اى را با يك ميله  ى شيشه اى جدا كند. 
در همان سال، ويلكينز وگوسلينگ از طريق اشعه ى ايكس، از اين 
رشته ها عكس گرفتند و فرانكلين كه در سال 1951 به آزمايشگاه 

آن ها ملحق شد نيز اين كار را انجام داد. 
اما يك سوء تفاهم باعث شد فرانكلين و ويلكينز، هر يك به 
تصور اين كه خودش مسئول كريستالوگرافى اشعه ى ايكس بوده 
است، از ادامه ى همكارى امتناع كنند. فرانكلين در سال 1952 از 
ــد و تمامى عكس هاى انكسار اشعه ى ايكس را به  تيم خارج ش
ــان داد كه مولكول  ويلكينز تحويل داد. يكى از اين تصاوير نش
ــكل مارپيچ دوبل است؛ ساختارى كه به نردبانى  دى ان اى به ش

پيچ خورده شباهت دارد. 
در همان زمان، زيست شناس آمريكايى، جيمز واتسن49 كه در 
يك نشست در ناپل50 ايتاليا حضور يافته بود، يكى از عكس هاى 
ــار اشعه ى ايكس ويلكينز را ديد. او بالفاصله فكر كرد كه  انكس
ــد. وى در پاييز 1951 به  مولكول مى تواند يك مارپيچ دوبل باش
گروه دانشمندان آزمايشگاه كاونديش پيوست و در آن جا توانست 
بيوفيزيك دان بريتانيايى، فرانســيس كريك51  را متقاعد كند كه 
ـ با استفاده از توپ هاى پالستيكى، سيم ها  تركيبى از مدل سازى 
ـ و روش كريستالوگرافى با اشعه ى ايكس،  و صفحات فوالدى 

مى تواند آن ها را به ساختار دى ان اى هدايت كند.
ــچ دوبل به خودى خود تنها راز مولكول دى ان اى نبود.  مارپي
ساختار شيميايى كلى آن هم به توضيح نياز داشت. واتسن، بدون 
اطالع از دستاوردهاى ويلكينز، اينك متقاعد شده بود كه دى ان اى 
ساختار مارپيچى دارد. او همراه با كريك، به شدت در حال كار 
كردن روى تهيه ى مدل پيچيده ى مولكول بود و توانست آن را در 
دومين هفته ى سال 1953 به پايان برساند. اين مدل تمامى عناصر 
ــده ى دى ان اى را با يكديگر تركيب  كرده و  شيميايى شناخته  ش
تا حد زيادى بر الگوى انكسار مشاهده شده در عكس ويلكينز 
منطبق بود. واتسن و كريك به درستى نتيجه گيرى كردند كه دو 
  ، رشته ى مارپيچ دوبل، كه قبل از تقسيم سلولى از هم جدا مى شوند
ــان با  قالب ها يا الگوهايى را براى توليد دو مولكول جديد همس

مولكول اصلى ايجاد مى كنند.
ــن و كريك يك كپى از دست نوشته هاى خود را براى  واتس
ــاوى آن چيزى بود  ــته ها ح ــتادند. اين دست نوش ويلكينز فرس
ــام  داده بودند و ويلكينز فكر  ــز و فرانكلين قبالً انج كه ويلكين
ــت. ويلكينز پس از مطالعه ى  مى كرد محصول كار خودش اس
ــت كه اين گونه شروع  ــته ها، نامه اى براى آن ها نوش دست نوش
مى شد: «من فكر مى كنم شما دو فريبكارهستيد...» اما به زودى بين 

آن ها تفاهم ايجاد شد.
ــگاه  در 25 آوريل 1953، مجله ى نيچر52 يك مقاله از آزمايش

كاونديش  كمبريج و دو مقاله از كالج سلطنتى لندن را با موضوع 
ساختار مولكولى دى ان اى چاپ كرد. ده سال بعد، در سال 1962، 
ويلكينز، واتسن و كريك به طور مشترك، برنده ى جايزه ى نوبل 

فيزيولوژى يا پزشكى شدند. 

افق هاى جديد
ـ همانند كشف اشعه ى ايكس در  ــاختار دى ان اى  كشف س
ـ در  اواخر قرن نوزدهم يا كشف باكترى، در بيش از دو قرن قبل 
علم پزشكى تغييرات بنيادى ايجاد كرد و افق هاى ناشناخته اى را 
فراروى اين علم گشود. محققان اميدوارند با مجهز شدن به نقشه اى 
از ژنوم هاى انسانى (كدهاى كامل ژنتيكى)، در قرن آينده بتوانند 
داليل ژنتيكى بسيارى از بيمارى هاى وراثتى از قبيل اسكيزوفرنيا، 
فيبروز كيستيك، هموفيكى و انواع سرطان ها را ريشه كن كنند. 
ــيارى از دانشمندان، پيشرفت  مهم تر از همه اين كه به اعتقاد بس
در ژنتيك مولكولى، زمينه را براى تغييرات اساسى در تشخيص 
و درمان بيمارى ها فراهم مى آورد. بنابراين، به جاى درمان صرف 
عالئم بيمارى ها، يعنى كارى كه هم اكنون انجام مى شود، پزشكان 
هزاره ى جديد ممكن است اين توانايى را داشته باشند كه قبل از 
بروز نشانه ى بيمارى ها، داليل آن ها را تشخيص دهند و برطرف 

كنند.
ــكى  ــاى خيره كننده ى پزش ــا وجود موفقيت ه ــفانه، ب متأس
مغرب زمين در مبارزه با بيمارى ها كه موجب افزايش طول عمر 
ــورهاى در حال توسعه  بشر شده است، وضعيت سالمتى كش
ــدن نهاده است. اگرچه واكسن ها و پادزيست هاى  رو به بدتر ش
ــان را در سرتاسر  ــال جان ميليون ها انس جديد مى توانند هر س
ــل، فلج  دنيا نجات دهند؛ اما هم چنان افراد زيادى به ماالريا، س
ــه و اختالالت ديگرى كه به راحتى قابل درمان  اطفال، ذات الري
هستند، مبتال مى شوند. هم اكنون افراد زيادى نيز با سندرم نقص 
ــابى (ايدز) روى زمين زندگى مى كنند، در حالى كه  ايمنى اكتس
براى ادامه ى حيات، به داروهاى گران قيمت دست رسى ندارند. 
يكى از بزرگ ترين چالش هاى قرن آينده، يافتن راه هايى است كه 
دست رسى به دستاوردهاى عظيم پزشكى غرب را براى افرادى 

كه بيشتر به آن نياز دارند، امكان پذير سازد.

درباره ى نويسندگان: 
ــكو (يك گروه  ــان فرانسيس ــه ى س ماير فريدمن از بنيان گذاران مؤسس
ــتاد بازنشسته ى دانشگاه  تحقيقاتى غيرانتفاعى) و جرالد دبليو فردلند، اس

استنفرد در رشته ى راديولوژى است.

هوارد فلورى، همكار الكساندر فلمينگ

38. Sir Alexander  Fleming
39. ظرف مخصوص كشت ميكروب

40. Sir Howard Florey
41. Ernst B.Chain
42. Friedrich Miescher
43. Oswald T.Avery
44. Cavendish Laboratory in Cambridge
45. Marurice Wilkins
46. Raymond Gosling
47. Rosalind Franklin

ــيوه اى كه از پرتوهاى ريز اشعه ى ايكس براى ايجاد تصاويرى از روابط  48. ش
ساختارى بين اتم ها و مولكول هاى مواد شيميايى استفاده مى كند.

49. James Watson
50. Naples
51. Francis Crick
52. NATURE
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تا كنون هشت آيه از سوره ى حجرات را مورد شرح و تفسير 
قرار داده ايم و دراين بخش دو آيه ى ديگر اين سوره ى مباركه را 

مرور مى كنيم :
و اِن طائفتان مِن المؤمنين اقتتلوا َفاَصلِحوا بَينهما ...(9)

ــأن نزول آيه آمده است ، دو قبيله ى معروف مدينه كه  در ش
مسلمان بودند ، اختالف پيدا كردند و با هم درگيرشدند. خداوند 
راه حل اختالف بين دو دسته از مؤمنان را ، طى چهار مرحله ، به 

صورت زير تشريح فرمود :
1.وظيفه ى ساير مسلمين است كه پا درميانى كنند  و آنان را 

صلح دهند و نمى توانند بى تفاوت و تماشاگر باشند،
2.اگر يكى از طرفين بر ديگرى ستم كرد و حاضر به پيشنهاد 
ــد ، بر جامعه ى اسالمى است كه با طايفه ى"ياغى" و  صلح نش

طغيانگرپيكار كند ، تا به فرمان خدا گردن نهد ،
3.اگر گروه ستمگر تسليم حكم خدا شود و زمينه ى صلح 
ــان آن دو ، طبق اُصول عدالت ، صلح برقرار  فراهم گردد ، در مي

سازند،
ــط و عدل را در رفع مخاصمه كامالً رعايت كنند و از  4.قس

اعمال تبعيض بپرهيزند.
واژه ى"قسط" در عربى دو معناى متفاوت دارد ؛ يكى به معناى 
"ظلم كردن" است.(مثال گروه معاويه در جنگ صفين  ، قاسطين 
ــت ،به ويژه وقتى به  گويند)  و ديگر به معناى عدل ورزيدن اس
ــطوا اّن  باب اِفعال رود ؛ مانند آيه ى  مورد نظر كه مى فرمايد :"اَقِس
اهللا يحب الُمقسطين"؛ هم چنين در عبارت قرآنى"ليَقوم الناس 
بِالقسط". اگر عميق تر وارد شويم ، عدل باقسط كمى تفاوت دارد 
و آن اين كه"قسط" در مقابل "تبعيض" است اما"عدل" در مقابل 

واژه ى ظلم به كار مى رود[همان ، اعراف : آيه ى 29].
ــوره ى حجرات و دقت در واژگان و  با غور در آيه ى نهم س
مفاد آن ،نتايج متعددى عايد خواننده مى شود كه اهم آن ها از اين 

قرار است :
الف)ايمان مانع درگيرى نيست ، ولى نزاع بين مؤمنان موقت 
است ، زيرا عبارت"اِن ...اقتتلوا" حاكى از احتمال دعواست ، نه دوام 
آن.جنگ پاى همه را به ميان مى كشد ، چرا كه ابتدا صحبت از 
دو طايفه فرموده ، سپس فعل جمع را به كار برده است(اقتتلوا).

بايد براى برقرارى صلح بين مسلمانان ، با سرعت و بدون فوت 
وقت اقدام كرد.اين معنا از حرف فاءِ در"فاصلحوا" درك مى شود. 
ــالمى  اگر يكى از طرفين دعوا ياغى گرى كرد ، همه ى اُمت اس
بايد سريعاً بر ضد او بسيج شوند كه از فعل امر"فقاتلوا" فهميده 
ــود كه  ــود. ضمناً از حرف فاءِ اول اين فعل معلوم مى ش مى ش
ــركوب ياغى نبايد مسامحه كرد. هدف از اين قيام ، انقياد  در س
وگردن نهادن به حكم خداست(حتى تفىَء الى امر اهللا) ، ونبايد 
اين هدف مقدس با مالحظات حزبى ، قومى ،شخصى ، خودنمايى 
ــود. در  ــم از ديگران ، آلوده و ناخالص ش و يا گرفتن زهر چش
مرحله ى درگيرى كه متجاوز معلوم نيست ، بايدنخستين تالش 
براى خاموش كردن درگيرى و ايجاد صلح باشد(فاصلحوا) ، اما 
در مرحله ى بعد متجاوز شناخته شد ، ايجاد صلح بايد در دفاع از 
مظلوم و گرفتن حق او از ظالم باشد وخسارات وغرامت جنگ 
را بايد از ظالم گرفت(بالعدل).جايى كه طوفان غرايز وغضب و 
فتنه است ، سفارش هاى پى درپى الزم است ؛ كما اين كه در اين جا 
كلمات بِالعدل ،  اقسطوا  ومقسطين پياپى آمده اند. جايى كه موضوع 
تحمل مشكالت و مصائب در كار است ، از اهرم"محبت" بايد 
بهره گرفت ، كما اين كه مى فرمايد : ان اهللا يحب المقسطين. ساكت 
كردن طرفين نزاع ، بدون استقرار عدالت بين آن ها مطلوب است 

و كارآمد نيست[تفسير محسن قرائتى ، ذيل آيه].
ب)براى رفع چنين مخاصماتى ، به قدرت حكومتى نياز است. 
بنابراين ، اگر مسلمانان بخواهند احكام اجتماعى دين خدا و از 
جمله همين حكم را اجرا كنند ، بايد دنبال تصدى دولت و كسب 
قدرت بروند ، طاغوت را سرنگون كنند و به استقرار نظامى الهى 
و اسالمى مبادرت ورزند.در غير اين صورت ، بايد تن به تعطيلى 
نيمى از احكام خدا بدهند و به قول بعضى از تفكر هاى انحرافى ، 
دست روى دست گذارند تا حضرت مهدى(عج) بيايد و امور را 

اصالح كند و از خود در ايام غيبت سلب مسئوليّت كنند.
ج) در آيه ى شريفه ،هدف از ارسال رسوالن نيز قيام عادالنه ى 
مردم اعالم شده است(ليقوم الناس بالقسط[حديد ،25]) ؛ قيامت و 
رسيدگى به اعمال مردمان نيز بر مبناى حق و عدل است ، به طورى 
كه ذره اى از اعمال انسان ها ضايع و بى پاسخ نمى ماند و خداوند 
به عنوان حسابگر آن كافى است(كفى بنا حاسبين[انبيا ،47]). ما را 

 ﹚ ︀﹥ ︨︀︮ر در︨ 
محمد حسن مكارم

حسین
 خوش نویسان

 (۱۳۱۳)  
معلم، مدير، مؤسس. تهران

در گلپایگان متولد شــد. دیپلم ریاضی 
گرفــت. در ســال ۱۳۳۲ رتبــه ی اول 
کنکور دانش  سرای عالی و رتبه ی سوم 
دانشکده ی فنی را به دست آورد، ولی 
به دلیــل عالقه به معلمی، تحصیل در 

دانش سرا  را ترجیح داد و معلم شد. 
خوش نویســان پــس از ۲۳ ســال کار، 
به دلیل فعالیت انقالبــی،  با اجبار باز 
نشسته شــدولی پس از انقالب به کار 
دعوت شــد و مســئولیت هایی چون 
مدیریت  دبیرســتان البــرز،  همکاری 
با شــهید رجایی،  مدیریــت آموزش و 
پرورش شمیرانات و مدیر کل آموزش و 
پرورش تهران را به عهده گرفت. عالوه 
بر آن، مدارس غیر انتفاعی عام المنفعه 
را تاسیس کرد و طرح اردوهای جهادی 
دانش آموزی را،به منظور مدرسه سازی 
در مناطق محروم كشــور، به اجرا در 
آورد. امر مدرسه ســازی و خانه سازی 
در مناطق محروم کشور فعالیت دارد.

خوش نویســان هم اکنــون مدیریت 
عالی مــدارس عام المنفعه در تهران را 
که ىرچهار ساختمان متمرکز است، به 

عهده دارد.

﹜﹫︫︀ ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا
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عقيده بر آن است كه در پايان همين دنيا و قبل از ورود به برزخ و 
قيامت نيز حكومت عادله به دست با كفايت مهدى دادگستر(عج) 
پايه ريزى مى شود و بشر خسته از ظلم ها وتبعيض هاى قدرت هاى 
استكبارى و دست نشانده ، براى يك بار هم كه شده است ، طعم 

عدالت را مى چشد. 
ــت كه صفت  ــيعى تا آن جا س ــدل در تفكر ش ــتره ى ع گس
ــت الهى ، مهم ترين صفت  پس از توحيد و يكتايى او طرح  عدال
ــاب مى آيد.مضافاً اين كه  ــود و از اُصول اعتقادى به حس مى ش
ــروط به احراز عدالت براى  جمعى از مناصب اجتماعى كه مش
ــت ، مرجعيت دينى ، واليت فقيه ، امام جمعه ،امام  متصدى آن اس
ــئول بيت المال و ... همگى بايد عادل  جماعت ،                                    قاضى  ،شاهد ،مس
باشند. على (ع) به مأمور جمع آورى زكات سفارش مى كند كه 
اگر چند حيوان به عنوان زكات گرفته شود  و قرار باشد بر آن ها در 
طول مسير سوار شوند ، رعايت عدالت كنند و به تساوى از آن ها 

بار بكشند[نهج البالغه ،نامه ى25].
"انّما المومنون اِخوه َفاَصلِحوا بين اََخويُكم َو اتَّّقوا اهللا لَعّلَّكم 

تُرَحمون".
در آيه ى دهم سوره ى حجرات ، به دنبال روش رفع مخاصمه 
وايجاد صلح ومسالمت ، سخن از اُخوت و برادرى است. دقت در 

واژه ها وعبارات به كار رفته ، ما را به نتايج زير رهنمون مى شود :
1.مؤمنان نسبت به يكديگر برادرند ؛ شبيه دو نفر كه از يك پدر 
و مادر نشئت مى گيرند و به خاطر ارتباطات ارثى و ژنتيكى ، يار 
وغم خوار ودوست دار يكديگرند ؛ با اين تفاوت كه عامل يكدلى در 
آن جا وراثت است و در اين جا "ديانت".نه فقط دو طرف اختالف ، 
ــتركى به نام ايمان ،برادر يكديگرند و بر ساير  به خاطر وجه مش
مؤمنان است كه نزاع بين آن  دو را فيصله دهند ، بلكه ساير مومنان 
ــن دو پا در ميانى مى كنند ، برادر يا  ــم كه براى رفع كدورت اي ه
ــاب مى آيند. گويى نزاع  ، نزاعى خانوادگى  برادران آن دو به حس
است و با اين تلقى ، از يك طرف عميق نيست و قابل حل است 
واز سوى ديگر ، ساير اعضاى خانواده بايد سريعاً براى رفع منازعه 
بين برادرانشان اقدام كنند(فاصلحوا بين اخويكم). معموالً درگيرى ، 
عوارضى به دنبال دارد مثل قهر ،  سوءظن  و حس انتقام.از اين رو ، 
با كلمات اِخوه ، اَخويكم ، اتقوا و ترحمون ، بر زخم هايى ناشى از 
ــته است.نزاع و درگيرى موجب دور شدن از  جنگ مر هم گذاش
ــت خدا مى گردد وصلح و صفا مقدمه ى دريافت رحمت  رحم

الهى است[تفسير قرائتى ، ذيل آيه ى 9].
2.رابطه ى اُخوت ، به معناى حقيقى آن ، از ابتكارات اسالم است 

و تنها در سايه ى ايمان پديد مى آيد.مسائل سياسى ، اقتصادى ، نژادى 
ــال آن ، هرگز نمى تواند چنين رابطه اى بين مردم ايجاد كند. وامث

در صدر اسالم ، پيامبر(ص) با 740 نفر در منطقه ى"نخيله" بودند 
كه جبرييل نازل شد و گفت  : خداوند ميان فرشتگان عقد برادرى 
بسته است.حضرت ميان اصحابش عقد اُخوت بست و هر كس 
با ديگرى كه هم فكرش بود ، برادر مى شد : ابوبكر با عمر ،  عثمان با 
عبدالرحمن بن عوف ، سلمان با ابوذر ،  طلحه با زبير ،  مقداد با 
عمار و شخص پيامبر(ص) با على(ع) برادر شدند[بحار ، 338-

335].به فرموده ى قرآن كريم ، برادرِى نََسبى روزى گسسته خواهد 
شد ، اما برادرى دينى حتى در قيامت پايدار است.مهم تر از گرفتن 
برادر ، حفظ برادر است و در روايات سفارش شده است كه اگر 

برادران از تو فاصله گرفتند ، تو با آنان رفت و آمد داشته باش.
ــده ، الفت  از نعمت هاى خداوند كه در قرآن به آن تصريح ش
ــت(الّف بين قلوبكم) ؛" اصالح ذات  ميان دل هاى مسلمانان اس
البين" به منزله ى زكات آبروست. اسالم براى تحقق اين امر مهم 
ــت ؛ براى مثال ،  اجتماعى ، بعضى احكام خود را ناديده گرفته اس
دروغ كه از گناهان كبيره است ، اگر به هدف آشتى بين دو مؤمن 
به كار رود ، گناهى ندارد[بحار ، 269-242]. نجوا ودر گوشى سخن 
گفتن كه از اعمال شيطان و موجب سوءظن است ، اگر به منظور 
ــد ، مجاز  اصالح دو نفر يا دو گروه و رفع كدورت بين آن ها باش
است[نساء ، 114].با اين كه عمل به سوگند واجب و شكستن آن 
ــوگند ياد كند كه دست به اصالح  ــت ، اما اگر كسى س حرام اس
وآشتى دادن ميان دو نفر نزند ، اسالم شكستن اين سوگند را جايز 
مى داند[بقره ، 224]. با اين كه عمل كردن به وصيت واجب و ترك 
آن حرام است ، اما اگر اين كار در مواردى موجب فتنه و كدورت 

شود ، مى توان چنين وصيتى را كنار گذاشت[بقره ، 182].
روايتى جامع از حضرت محمد(ص) داريم كه طى آن حقوق 
سى گانه ى مؤمن نسبت به برادر مؤمن او برشمرده شده است ؛ از 
جمله ى اين حقوق عبارت است از  : لغزش هاى برادر مؤمنش را 
ببخشد ؛ اسرار او را پنهان دارد ؛ دعوت او را بپذيرد ؛ سوگندهايش را 
تصديق كند؛ در يارى او بكوشد ، به طورى كه اگر مظلوم باشد ، در 
گرفتن حق اورا مساعدت كند ، و اگر ظالم باشد ، او را درظلمش 
ــاز دارد ؛ در بيمارى از او عيادت كند ؛ در برابر بدگويان از او دفاع  ب
كند ؛ در حال مرگ ، در تشييع او حاضر شود.آيا با اين حال ، هيچ 
ــاس  مؤمنى، حتى  در اقصا نقاط عالم ، با بودن برادر دينى ، احس

تنهايى و افسردگى مى كند.
*مدرس مراكز تربيت معلم و مركز آموزش فرهنگيان استان فارس

حسن نیلفروشان  
 (۱۳۱۰)

مدير، معلم،  مؤسس. اصفهان

تحصیــالت او در رشــته ی فیزیــك 
است و در این رشته تدریس كرده 
است. وی در سال ۱۳۴۲ دبیرستان 
ملی كیهان را در اصفهان تأســیس 
كرد و خود مدیریت آن را به عهده 
گرفــت. پــس از پیــروزی انقالب 
اسالمی،  از سوی فرهنگیان انتخاب 
و به عنــوان مدیر كل پیشــنهادی 
آموزش و پرورش اســتان به مركز 
معرفی شــد كه ابالغ او از ســوی 
وزیــر وقــت وزارت صــادر شــد. 
ایشان اكنون در شوراهای آموزش 
و پرورش استان، و شورای نظارت 
بر مدارس غیرانتفاعی فعال اســت 
و مدیریت دبیرســتان شــماره(۱) 
بنیــاد فرهنگی امام محمد باقر(ع) 

را نیز به عهده دارد. 
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﹜︋و﹑گ︋ ︧︀ز
پرویز قراگوزلو

مقدمه
ــى از پديده هاى جديد و تأثيرگذار در حيطه ى اينترنت،  يك
 وبالگ است. در سال هاى اخير، اين پديده انقالبى در اينترنت 
ــتر از آن به وجود آورده است. دليل اين امر  ــتفاده ى بيش و اس
قابليت هايى است كه در وبالگ ها نهفته است. مهم ترين قابليت 
ــايت نيز به حساب  اين پديده كه تفاوت عمده ى وبالگ و س
ــاج به تخصص و  ــاد وبالگ احتي ــت كه ايج مى آيد، اين اس
ــت كه افراد زيادى  ــده اس دانش خاصى ندارد و اين  باعث ش
به وبالگ نويسى روى بياورند. در ميان اين افراد مى توان طيف 
ــيار گسترده اى را مشاهده كرد؛  از پزشك و پرستار گرفته تا  بس
ــوزان عالقه مند در مدارس  ــجو و دانش آم روزنامه نگار و دانش
راهنمايى و متوسطه. تفاوت ديگر، رايگان بودن ايجاد و استفاده 
از وبالگ هاست كه اين تفاوت نيز نقش بسيار مهمى در استقبال 
ــتقبال  افراد و به خصوص جوانان از اين پديده دارد. همين اس
ــده اطالعات و مطالب بسيار مفيدى از اين  ــترده باعث ش گس
رهگذر به عرصه ى اينترنت افزوده شود. اطالعاتى كه ما تا پيش 
از اين به علت ناآشنايى اين اقشار با طراحى صفحات وب،  از 
آن ها محروم بوده ايم. اين پديده به خصوص در ايران با استقبال 
ــده است. يك تفاوت ديگر بين وبالگ  گسترده ترى مواجه ش
و سايت هاى معمولى،  پويا بودن وبالگ هاست. اكثر سايت ها 
ماهيتى ايستا و ساكن دارند و معموالً  به سرعت تغيير نمى كنند، 
 يا اگر تغيير كنند،  بخش كوچكى از آن ها تغيير مى كند (به استثناى 
ــايت هاى خبرى و برخى سايت هاى ديگر). ولى اگر پس از  س
ــت اثرى  ــه يك وبالگ فعال مراجعه كنيد، ممكن اس ده روز ب
از نوشته هاى قبلى نبينيد،  زيرا وبالگ ها ماهيتى پويا و روزامد 
شونده دارند و به تبع همين ماهيت،  بازديدكنندگان وبالگ ها هم 

بسيار بيشتر و در فواصل زمانى كمتر به وبالگ ها سر مى زنند.

وبالگ چيست؟
وبالگ صفحه اى شخصى روى اينترنت است كه با استفاده 
از آن مى توانيد اطالعات خود را در شبكه ى جهانى عرضه كنيد. 
شما مى توانيد خاطرات،  درددل ها، دانسته ها و تجربيات،  نشانى 
پايگاه هاى مفيد،  اخبار و حتى مقاالت خود را در وب الگ قرار 

دهيد.
از پيدايش وبالگ چند سالى بيشتر نمى گذرد. كلمه ى وبالگ 
ــود،  تركيبى است از دو كلمه ى  كه به آن بالگ نيز اطالق مى ش
ــى) و log (به معناى گزارش  ــبكه ى جهان web (به معناى ش
ــود كه  ــت هايى گفته مى ش ــت) و به يادداش روزانه يا روزنوش

ــط يك يا چند نفر به صورت روزانه،  هفتگى يا گاه به گاه  توس
نوشته مى شود و در عرصه ى اينترنت قرار مى گيرد. در برابر اين 
واژه، چند معادل فارسى نيز پيشنهاد شده است؛ مثل تارنگار يا 

تارنگاشت كه كمتر مورد استفاده قرار مى گيرند.

1. ثبت نام و ايجاد وبالگ در بالگفا
ــايت هاى سرويس  براى ايجاد وبالگ از خدمات مجانى س
دهنده ى وبالگ استفاده مى كنيم. يكى از اين سايت ها،  سايت 
ــت. البته سايت هاى رايگان ديگرى  www.blogfa.com اس
ــى از آن ها را مى آوريم.  ــز وجود دارند كه در اين جا نام برخ ني
ناگفته نماند كه اگر كسى ايجاد وبالگ در بالگفا را ياد بگيرد، 
قادر خواهد بود در هر كدام از سايت هاى ديگر هم وبالگ مورد 
عالقه ى خود را ايجاد كند. به هر حال،  سايت هايى كه به صورت 

مجانى براى ايجاد وبالگ سرويس مى دهند،  عبارت اند از: 
www.blogfa.com

www.persianblog.com
www.mihanblog.com

www.blogger. com
www.blogsky.com

ــايت www.blogfa.com را انتخاب  ــان س ــا فعالً  هم م
ــايت www.blogfa.com برويد. روى  مى كنيم. پس، به س
«ثبت وبالگ جديد»،  كليك كنيد،  فرمى براى شما ظاهر خواهد 
ــد كه بايد آن را پركنيد. در فرم ثبت نام نخست بايد يك نام  ش
ــر بگيريد. آدرس  ــراى خود در نظ ــرى (username) ب كارب
http://username. اينترنتى وبالگ به طور كلى به صورت
blogfa.com خواهد بود. بنابراين اگر آدرس خاصى مدنظر 
 ،http://username.blogfa.com ــت،  به طور مثال شماس
تنها كافى است نام خود (username) را به عنوان نام كاربرى 
ــد. در انتخاب نام كاربرى خود دقت كنيد تا در آينده  وارد كني
ــويد.  ــار به تغيير آدرس وبالگ و ايجاد وبالگ جديد نش ناچ
مثًال Hosseineahmadi. (حسين احمدى)در اين صورت 

آدرس وبالگ شما چنين خواهد بود:
http://Hosseineahmadi.blogfa.com 

كلمه ى عبور 
فرم ثبت نام از شما مى خواهد كلمه ى عبورى را نيز براى ورود 
به بخش مديريت و ارسال مطالب در وبالگتان مشخص كنيد. 
اين جا بهتر است عبارات يا كلماتى را در نظر بگيريد كه به خاطر 
ــپردن آن براى خودتان آسان،  ولى براى ديگران قابل حدس  س 30
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ــد. بنابراين،  از درنظرگرفتن كلمه  عبورهايى مانند 1234،  نباش
ــودِ نام كاربرى و يا ديگر موارد قابل حدس،  جداً خوددارى  خ
ــد. كلمه ى عبور را نبايد در اختيار فرد ديگرى قرار دهيد و  كني
بايد آن  را محرمانه نگه داريد. در پايين كادر كلمه ى عبور كادر 
ديگرى وجود دارد: «تكرار كلمه ى عبور» كه از شما مى خواهد 
كلمه ى عبورى را كه در باال نوشته ايد،  دوباره بنويسيد؛ شما بايد 

همان كلمه ى عبور را عيناً در آن جا بنويسيد.

عنوان وبالگ
ــما كامًال به سليقه ى خودتان وابسته است.  عنوان وبالگ ش
پيشنهاد مى كنيم،  عناوين تكرارى بسيار معمول و يا عنوان ديگر 
ــهور را براى وبالگ خود انتخاب نكنيد. يك  وبالگ هاى مش
عنوان اختصاصى، به خوانندگان وبالگ شما كمك خواهد كرد 

تا آن را راحت تر به خاطر بسپارند. 
ــد،  در نظر گرفتن  ــما مى خواهن آن چه مديران بالگفا از ش
ــگ،  قوانين و هنجارهاى رايج در ايران در انتخاب عنوان  فرهن
وبالگ و عدم استفاده از كلمات نامناسب است. مى توانيد براى 
ــب با مطالبى كه در آن خواهيد نوشت،  وبالگ خود نام متناس

انتخاب كنيد. مثًال: بلدرچين، گلستان، آونگ و ... .

نام نويسنده
شما مى توانيد هر نامى را به عنوان نام نويسنده ى وبالگ وارد 

ــتعار شما  كنيد. اين نام مى تواند نام واقعى خودتان و يا نام مس
باشد. اكثر خوانندگان تمايل دارند نام واقعى نويسنده ى وبالگ 

را بدانند،  در اين صورت با آن ارتباط بهترى برقرار مى كنند.

شرح وبالگ
نوشتن يك توضيح كوتاه براى وبالگ مى تواند به خوانندگان 
كمك كند تا با سرعت بيشترى با نوع مطالب وبالگ يا نظرات 
نويسنده ى آن آشنا شوند. بنابراين،  انتخاب شرحى مناسب به 

شما كمك مى كند وبالگ بهترى داشته باشيد.

ايميل خصوصى
ــايت بالگفا  ــه در اين بخش وارد مى كنيد،  نزد س ايميلى ك
محفوظ خواهد بود و در جايى نمايش داده نمى شود. اين ايميل 
تنها براى ارسال نام كاربرى و كلمه ى عبور و يا ديگر پيام هاى 
سايت مورد استفاده قرار مى گيرد و در وبالگ شما نمايش داده 
نخواهد شد. وارد كردن ايميل خصوصى الزامى است و پس از 
ثبت نام،  نام كاربرى و كلمه ى عبورِ ورود به بخش مديريتى،  به 

اين ايميل ارسال خواهد شد.

ايميل نويسنده
ــالگ نمايش داده  ــنده معموالً در صفحات وب ايميل نويس
ــنده ى وبالگ  ــود و كمك مى كند تا خوانندگان با نويس مى ش

فاطمه دیبا 
 (۱۳۴۱)

دبير شيمى،  معلم نمونه. زنجان

لیســانس شــیمی دارد و در همیــن 
رشــته تدریس می كند. در مســابقات 
آزمایشگاهی ناحیه ای و نیز جشنواره ی 
الگوهــای برتر تدریــس داوری كرده 
است. مدرس كالس های ضمن خدمت 
كتاب های شیمی جدیدالتألیف ۲،۱و۳ 
پیش دانشــگاهی نیز بوده اســت. در 
طراحی سؤاالت امتحانی مدرس بوده و 
در سال ۷۱ معلم نمونه ی استانی شده 
اســت. در زمینه ی پزشكی هسته ای و 
الیه ی ازون مقاالتی نوشته و در تهیه ی 
كتاب كمك آموزشــی برای پایه ی اول 
دبیرستان، با سازمان آموزش و پرورش 

همكاری كرده است.
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ــنده نيست،  ارتباط برقرار كنند. لزومى در پر كردن ايميل نويس
ــته باشيد كه در صورتى كه آن را وارد كنيد،   ولى بايد توجه داش
ــخصات وبالگ (نام كاربرى و كلمه ى عبور) به آدرس اين   مش

ايميل ارسال خواهد شد.

منطقه ى زمانى
شايد شما به منطقه اى خارج از ايران،  مثالً كانادا، سفر كرده ايد 
و مايل هستيد كه زمان ارسال يا تنظيم مطالب را با زمان منطقه ى 
ــرايطى،  ــان -ايران- تنظيم كنيد. در چنين ش جغرافيايى خودت
مى توانيد زمان مورد نظرتان را با توجه به مناطق زمانى كه بالگفا 

در اختيارتان مى گذارد، تنظيم كنيد.

تعداد پست ها در صفحه ى نخست
ــت، تعداد  ــه به صورت پيش فرض عدد 10 اس اين عدد ك
مطالبى را نشان مى دهد كه از آخرين مطالب ارسالى و در صفحه ى 
نخست وبالگ نشان داده مى شود. اين عدد مى تواند بين يك تا 
سى باشد. در نظر داشته باشيد كه با تعيين اعداد كمتر،  مى توانيد 
ــرعت بارگذارى و نمايش صفحه ى نخست وبالگ خود را  س
افزايش دهيد. هم چنين،  اگر مطالب شما بسيار كوتاه است و يا 
ــادى را در طى روز يا هفته وارد مى كنيد،  مى توانيد با  مطالب زي
تعيين عدد باالتر،  در خواندن مطالب قبلى به خوانندگان كمك 

كنيد.

نحوه ى نمايش تاريخ و زمان پست ها
ــال و يا تنظيم  اين دو مورد نحوه ى نمايش تاريخ و زمان ارس

مطالب را در صفحات وبالگ مشخص مى كند.

نحوه ى نمايش تاريخ آرشيو
يكى از امكانات بالگفا،  نمايش آرشيو ماهانه يا هفتگى مطالب 
وبالگ است. اين امكان به خوانندگان وبالگ كمك مى كند تا با 
ــرعت و به راحتى مطالب قبلى موجود در وبالگ را بخوانند.  س
شما مى توانيد نحوه ى آرشيو مطالب خود را مشخص كنيد. اگر 

حجم مطالب و يا تعداد پست هاى شما كم است،  بهتر است كه 
آرشيو ماهانه را انتخاب كنيد.  در چنين حالتى، مطالب ارسالى در 
ــد.  طول يك ماه در يك صفحه ذخيره و نمايش داده خواهد ش
ــت هاى شما خيلى زياد است،   اما اگر حجم مطالب و تعداد پس
مى توانيد شيوه ى هفتگى را انتخاب كنيد. در چنين حالتى،  مطالب 
ارسالى در هر هفته در يك صفحه ى مشخص نمايش داده خواهد 

شد. ادامه دارد

قوانين و مقررات
ــما خدماتى را ارائه مى دهد و عالقه مند است كه  بالگفا به ش
ــد تا در  ــطح كيفى اين خدمات براى همه ى كاربران باال باش س
ــكل نشوند. بنابراين، انتظار آن است  ادامه ى كار خود دچار مش
كه شرايط و مقررات به صورت دقيق رعايت شود. در عين حال 
اكثر خدمات دهنده ها خود را نسبت به حريم خصوصى كاربران 
ــار افراد غير قرار  ــد و اطالعات آن ها را در اختي موظف مى دانن
نمى دهند. در بالگفا،  ضمن اين كه كم ترين مشخصات از كاربران 
دريافت مى شود،  ساختار و نحوه ى پياده سازى سايت نيز به شكلى 

است كه كم ترين مشخصات از كاربران ثبت شود. 

پايان كار
پس از پركردن فرم ثبت نام و انتخاب گزينه ى قبوِل قوانين و 
ايجاد وبالگ،  در صورتى كه نام كاربرى شما قبالً ثبت نشده باشد 
و يا اشكالى در انتخاب نام كاربرى و عنوان وبالگ نباشد،  وبالك 
با نام كاربرى شما ايجاد خواهد شد و «متن خوش آمدگويى» را 
ــد با وارد كردن نام  ــت. از آن پس مى تواني دريافت خواهيد داش
كاربرى و كلمه ى عبور خود،  به بخش مديريتى وبالگ خود وارد 
ــويد و مطالب،  نظرات و يا خاطرات خود را در وبالگ قرار  ش
دهيد و يا آن را ويرايش كنيد. هم چنين مى توانيد عنوان وبالگ و 
بسيارى از تنظيمات ديگر را در بخش تنظيمات بخش مديريتى 
تغيير دهيد و يا قالب و طرح جديدى براى وبالگ خود انتخاب 

و يا طراحى كنيد.
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نوشتن و درج مطلب جديد در وبالگ
چنان كه قبالً اشاره شد، هدف از وبالگ،  ايجاد محيطى آسان 
براى درج مطالب جديد و هم چنين مديريت نوشته هاى پيشين 

است.
براى نوشتن مطالب جديد و يا ويرايش نوشته هاى پيشين در 
ــالگ خود،  بايد با نام كاربرى و كلمه ى عبور خود در بخش  وب

اعضاى سايت وارد شويد.
ــش مديريتى وبالگ،  صفحه اى خواهيد  پس از ورود به بخ
ديد كه در سمت راست فهرستى از گزينه ها و امكانات مديريتى 
ــده است و در مركز صفحه نيز فرمى براى ثبت  نمايش داده ش
نوشته هاى جديد در وبالگ نمايش داده خواهد شد. در زير اين 
فرم مى توانيد فهرستى از آخرين عناوين نوشته هاى قبلى را ببينيد. 
ــته ى جديد،  مى توانيد عنوان مطلب و متن  براى وارد كردن نوش

كامل را وارد و دكمه ى ثبت و بازسازى وبالگ را فشار دهيد.

ثبت موقت و عدم نمايش نوشته ها در وبالگ
گاهى اوقات ممكن است نويسنده ى وبالگ نياز به ثبت موقت 
يك مطلب و يا تمايل به عدم نمايش مطلب خاصى در وبالگ 
داشته باشد. به طور مثال،  ممكن است تايپ مطلب پايان نيافته 
باشد و يا نياز به نمايش مطلب در روزهاى آتى باشد. در چتنين 
شرايطى مى توان از گزينه ى ثبت موقت و عدم نمايش در وبالگ 
ــتفاده كرد. در چنين شرايطى،  مطلب پس از ثبت در وبالگ  اس
نمايش داده نخواهد شد و نويسنده مى تواند در زمان ديگرى اين 
ــب را ويرايش و گزينه ى عدم نمايش را غيرفعال كند. اين  مطل
گزينه به خصوص براى كسانى كه مطالب روزهاى آتى وبالگ 

خود را قبالً مى نويسند،  بسيار كاربرد دارد. 

تنظيم زمان و تاريخ ثبت و ارسال مطلب
در بالگفا به صورت پيش فرض، تاريخ تنظيم و ارسال مطالب 
پس از ثبت آن و با توجه به زمان حاضر و منطقه ى زمانى ثبت 
مى شود. با اين حال نويسنده مى تواند با انتخاب لينك (ويرايش 

تاريخ و زمان ارسال مطلب) تاريخ تنظيم مطالب را تغيير دهد.
ــش تاريخ و زمان تنظيم مطلب مى تواند براى كاربرانى  ويراي
كه قصد تغيير سرويس دهنده ى وبالگ خود به بالگفا را دارند 
و مايل به حفظ تاريخ زمان نوشته هاى قبلى خود هستند،  مفيد 

واقع شود.

ويرايش رنگ،  اندازه و يا فونت متن ها
ــم رنگ، اندازه و نحوه ى  كاربران بالگفا مى توانند براى تنظي
ــراى ويرايش متون در  ــگر خاصى كه ب نمايش متون،  از ويرايش
ــت،  استفاده كنند. آيكون هايى در نوار باالى  نظر گرفته شده اس
ــگر نمايش داده شده است كه شرح عملكرد هر يك را  ويرايش

مى توانيد با بردن اشاره گر ماوس بر آن، بخوانيد.

چگونگى درج پيوند (لينك) در ميان نوشته ها
براى درج پيوند (لينك) در بين نوشته ها مى توانيد از امكاناتى 

استفاده كنيد كه ويرايشگر متون بالگفا آن را فراهم مى كند. 
 Shift+Arrow) ــد ــس از تايپ عنوان پيوند،  آن  را با كلي پ
key) و يا با ماوس انتخاب كنيد. حاال آيكون افزودن لينك را از 
نوار ابزار انتخاب كنيد. فرمى نمايش داده خواهد شد و مى توانيد 

نشانى اينترنتى (URL) پيوند را آن جا وارد كنيد.

درج تصوير در ميان نوشته ها
ــته هاى وبالگ با انتخاب آيكون  يا  درج تصوير در ميان نوش
گزينه ى «افزودن تصوير» از نوار ويرايشگر بالگفا امكان پذير است. 
ــاره شده،  پنجره اى به فارسى نمايش  پس از انتخاب آيكون اش
داده خواهد شد كه مى توانيد نشانى اينترنتى تصوير را وارد كنيد. 
هم چنين مى توانيد تعيين كنيد كه اين تصوير در كجا نمايش داده 

شود (مثالً  در سمت چپ مطلب يا سمت راست و ...)
توجه داشته باشيد كه براى درج تصوير نياز داريد آن تصوير 
در يك نشانى اينترنتى مشخص باشد. و نبايد تصوير را از داخل 
ــرا كه امكان ديدن آن براى ديگر  رايانه ى خود انتخاب كنيد،  چ

خوانندگان وبالگ فراهم نخواهد بود. 
شما مى توانيد براى قراردادن تصاوير از سايت هايى كه فضاى 

رايگانى را براى چنين كارى در نظر مى گيرند،  استفاده كنيد.

ويرايش يا حذف مطالب پيشين
ــش مديريتى وبالگ،  ــت بخ هنگام ورود به صفحه ى نخس
ــته شده در پايين صفحه نمايش   تعدادى از آخرين مطالب نوش
ــود كه در كنار آن آيكون هايى براى ويرايش و حذف  داده مى ش
مطالب در نظر گرفته شده است. براى ويرايش نوشته هاى پيشين 
نيز مى توانيد از سمت راست صفحه، گزينه  مطلب قبلى را انتخاب 
كنيد و با توجه به ماه و سال ورود مطالب آن را براى ويرايش يا 

حذف انتخاب كنيد.

درج تصوير در وبالگ
ــب خود در وبالگ،  بايد  به منظور درج تصاوير براى مطال
ــر را در فضاى وب قرار دهيد. براى اين كار،  اگر تصوير  تصوي
ــته باشد - مثل تصاوير خبرى-  از قبل در اينترنت وجود داش
ــى تصوير (با زدن دكمه ى  ــانى اينترنت مى توانيد با پيدا كرن نش
 (Properties ــت ماوس روى تصوير و انتخاب سمت راس
ــگر مطالب  و قرار دادن آن در بخش آدرس تصوير در ويرايش

بالگفا،  از آن تصوير در وبالگ خود استفاده كنيد.
ــتفاده از تصاويرى كه در رايانه ى خود داريد و  براى اس
ــانى اصلى آن استفاده كنيد،  بايد ابتدا  يا نمى خواهيد از نش
آن را در فضاى وب قرار دهيد و سپس نشانى را در بخش 
ــرار دهيد. يك  ــگر تصاوير بالگفا ق ــر ويرايش درج تصوي
ــاده براى قراردادن تصاوير،  استفاده از سايت هاى  روش س
ــت. كار با برخى از اين  ارائه ى فضاى (Host) رايگان اس
ــت و تنها كافيست در صفحه ى  ــاده اس ــايت ها بسيار س س
ــود را با زدن  ــايت،  تصوير مورد نظر خ ــوط،  در آن س مرب
ــپس دكمه ى تأييد  ى «Browse» انتخاب كنيد و س ــه  دكم
ــا Upload را بزنيد. بعد از مدت كوتاهى،  تصوير در آن  ي
ــانى آن در اختيار شما قرار مى گيرد. حال  وب سايت و نش
كافى است نشانى تصوير را در ويرايشگر متن بالگفا وارد 
ــام نياز دارند و  ــايت ها نيز به ثبت ن ــد. برخى از اين س كني
معموالً فضاى مشخصى در اختيارتان قرار مى دهند. مزيت 
استفاده از اين سايت ها،  با وجود پيچيدگى اوليه،  مديريت 
كامل بر فايل هاست. به طورى كه حذف يا جاى گزين كردن 
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محمد حسن 
نجاری
(1352)

هنرآموز هنرستان. قزوين
هشــت ســال متوالی مربی گری و 
آمــوزش هنرجویان شــركت كننده 
عملــی  و  علمــی  مســابقات  در 
هنرســتان های كشــور را بر عهده 
داشــته كــه طــی آن بــه كســب 
مقام هــای اول تــا چهــارم در این 
زمینــه،  نایل شــده اســت. وی در 
تجهیــزات  ســاخت  و  طراحــی 
در  آزمایشــگاهی  و  كارگاهــی 
رشته ی سرامیك و برق فعال بوده، 
نرم افزار آموزشــی طراحی كرده و 
مؤلف چند جزوه ی آموزشــی هم 

بوده است.
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فراست عسگرى دبير ادبيات فارسى است و در شهرستان 
زرين  شهر خدمت مى كند. او وبالگى دارد به نشانى
 http://ferasat.parsiblog.com

ــر مى كند. بخشى  كه در آن مطالب خود و ديگران را منتش
ــته ى او در مقايسه ى عزلواره اى از شكسپير با غزلى از  از نوش

مولوى،  را،  از وبالگ او براى شما انتخاب كرده ايم.
رشد

غزلواره ى 71
به روز مرگ من
چون ناقوس عبوس را بشنوى
كه جهانيان را ندا در دهد
كه من از اين جهان خوار گريخته ام 
تا با خوارترين كرم ها درآميزم،
آن گاه ديگر سوگوارم مباش.
نه: چون اين ابيات را بخوانى
مبادا سراينده اش را به ياد آرى، 
چرا كه چندان دوستت مى دارم
كه بهتر آن مى دانم كه فراموشم كنى
تا آن كه غمگنانه در انديشه ام باشى. 
آرى با تو مى گويم
اگر آن گاه كه من با خاك درآميزم
بر اين چكامه نگاهى افكندى
مبادا نام اين بيچاره را ورد زبان سازى.
زنهار كه پس از مرگم، جهان فرزانگان
در ناله ات بنگرد و ما هردو را به ريشخند گيرد.

Give warning to the world that I am fled
 From this vile world, with vilest worms to:
dwell
Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it; for I love you so
That I in your sweet thoughts would be forget
If thinking on me then should make you woe.
O, if. I say, you look upon this verse
When I perhaps compounded am with clay,

Do not so much as my poor name rehearse.
But let your love even with my life decay,

 Lest the wise world should look into your
moan
And mock you with me after I am gone.

برخى از غزلواره هاى شكسپير از جهاتى با غزليات كالسيك 
ــه است و مضامين مشابهى دارد. اما در كل،  ايرانى قابل مقايس
برخالف غزل هاى كالسيك ايرانى كه بينشى عرفانى از هستى 
به دست مى دهد و به مضامينى معنوى و آن جهانى مى پردازد،  
غزلواره هاى شكسپير به مضامين ملموس و واقعى «اين جهانى» 
مى پردازد و مثالً  هرگاه از معشوق سخن گويد  منظورش انسانى 
واقعى است و نه پديده اى انتزاعى و يا ملكوتى. آن جا كه غزل 
با تعابير گوناگون و زبانى سمبليك به كشف و شهود و سماع 
و سياحت در حيطه هاى عارفانه ى روح مى پردازد،  غزلواره ى 
شكسپير با زبان پر ابهام و گاه طنزآميز، احساسات و انديشه هايى 

ژرف را درباره ى پديده هاى ملموس اين جهانى بيان مى كند. 
ــپير را با اين غزل مولوى  براى نمونه،  غزلواره ى 71 شكس

مقايسه كنيد:
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد
جنازه ام چو ببينى مگو فراق فراق 
مرا وصال و مالقات آن زمان باشد
مرا به گور سپارى مگو وداع وداع
كه گور پرده ى جمعيت جنان باشد
فروشدن چو بديدى برآمدن بنگر 
غروب شمس و قمر را چرا زيان باشد؟
تو را غروب نمايد ولى شروق بود
لحد چو حبس نمايد خالص جان باشد
كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست؟
چرا به دانه ى انسانت اين گمان باشد؟
كدام دلو فرو رفت و پر برون نامد؟
زچاه، يوسف جان را چرا فغان باشد؟
دهان چو بستى از اين سوى از آن طرف بگشا
كه هاى و هوى تو در جو المكان باشد

و︋﹑گ ﹝︺﹙﹞︀ن

حسین كرمی
(1352)

مؤسس و بنيان گذار،  مدرس 
جغرافيا. قم

رشــته ی تحصیلی او جغرافیاست. 
پژوهش سرای دانش آموزی خواجه 
نصیرالدین طوسی را در استان قم 
تأسیس كرده و بنیان گذار مسابقات 

رباتیك استان است. 
توســعه ی فعالیت های پژوهشــی 
فعالیت های  دانش آموزی،  اشاعه ی 
ســامان یافتن  اســتان،  در  رباتیكی 
جشنواره ی جوان خوارزمی و برتر 
خواجه نصیر  پژوهش ســرای  شدن 
در سطح استان،  نتیجه ی فعالیت ها 

و تالش های ایشان بوده است.
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اشاره
    شــكی نیســت كه از نظر روان شناختی،  دانش آموزان در هر سن و سالی كه باشند،  نیازمند تحرك و نشاط اند، و 
این فعالیت، به خصوص در محیط مدرسه،  لذت دوچندانی را نصیب آن ها می كند. در این میان، نیاز دانش آموزان 
دوره های ابتدایی و راهنمایی به چنین لذتی شدیدتر است و بچه ها نسبت به آن  تعلق خاطر زیادی دارند. جنب وجوش 
در محیط مدرســه،  از جمله هنگام خارج شــدن از كالس، در لحظه ی خوردن زنگ تفریح و نیز هنگامی كه معلم 
هنوز وارد كالس نشــده است،  یكی از نیازهای اساسی دانش آموزان است. وظیفه ی مربیان مدرسه در قبال چنین 
نیازی این است كه بچه ها را آگاه كنند تا از تحركات و رفتارهای مخاطره انگیز و خطرساز بپرهیزند. مواظبت نمایند 
جنب وجوش دانش آموزان به حدی نباشد كه به خود یا دیگران آسیبی برسانند. اولیای مدرسه باید دانش آموزان را 

چنان راهنمایی كنند كه تحركاتشان اصولی باشد و درچارچوبی منطقی انجام گیرد.

جنب و جوش قابل انتظار از 
دانش آموزان در مدارس

رفتارى  ــاى  ويژگى ه از  يكى 
ــرك و جنب و  دانش آموزان تح
ــت. جنب وجوش  جوش آن هاس
ــاط  ــانه ى نش در حد معمول نش
ــت. چنان كه گاهى  و سالمتى اس
ــنجش  ــبى براى س ــاى مناس مبن
ــى  روان و  ــمانى  جس ــالمت  س
ــر  ــان در نظ ــودكان و نوجوان ك
گرفته مى شود. البته چنين نيست 
ــاط تك تك  ــالمتى و نش ــه س ك
ــوش  ــوزان در جنب وج دانش آم

ــد؛ چه،  ممكن است دانش آموزى  ــده باش آن ها خالصه ش
ــاط و سالم باشد. آن چه  آرام  بى صدا و در عين حال با نش
ــت،  اين كه جنب و جوش و تحرك،  چه جسمانى  مهم اس
ــه كالمى، نبايد از حد معمول خودش فراتر رود. البته  و چ
ــه «بيش فعال»  ــر جنب وجوش ك ــيار پ كنش كودكان بس
ــت و واكنش هاى  ــوند، از اين مقوله خارج اس ناميده مى ش

خاص خود را مى طلبد. 

انتظارات نابجاى اولياى 
مدارس از دانش آموزان

ــه  مدرس در  ــوزان  دانش آم
ــدا،  تحرك و  ــرو ص از ايجاد س
شلوغ كارى در كالس درس، واقعًا 
لذت مى برند. اما با كمال تأسف، 
در بسيارى موارد،  مربيان مدارس 
از چنين طريق لذت جويى آن ها 
ــتى دارند. آن ها  ــت نادرس برداش
ــه ايجاد  ــن كنش هايى را ب چني
بى نظمى، قصد آزار و اذيت و يا 
بى احترامى نسبت به خود تعبير 
مى كنند. اما حقيقت آن است كه 
دانش آموزان هيچ موقع چنين پندارها و قصدهايى ندارند. آن ها 
فقط مى خواهند آن چه را كه مقتضاى سنشان است انجام دهند 
و بس. مربيان بسيارى از مدارس و از آن ميان معاونان آموزشى 
و پرورشى، انتظاراتى از دانش آموزان دارند كه معموالً با حيطه ى 
ــنى آن ها هم خوانى ندارد. ساختار  روانى-رفتارى و موقعيت س
بدنى، ذهنى، روانى و موقعيت سنى دانش آموز به خصوص در 
سطوح ابتدايى و راهنمايى، ايجاب مى كند تحركات خاصى را 

محمود بهروش

(١٣٢٣)
مؤلف ، معلم بازنشسته. لرستان

از دانشــگاه تربیت معلم لیسانس 
ریاضی گرفته اســت. هم اكنون در 
مدارس تیزهوشــان استان تدریس 
می كند و بــه خاطــر فعالیت های 
آموزشــی،  اخالقــی و تربیتی،  بین 
دانش آموزانش زبانزد اســت. آقای 
بهروش از مؤلفان كتاب های ریاضی 
دوره ی ابتدایی بــوده و كتابی نیز 
با عنــوان «روش تدریس ریاضیات 
ابتدایی»،  برای مراكز تربیت معلم 
معلــم  تربیــت  دانش ســراهای  و 

تألیف كرده است.

︀ی﹡︷︣ ﹝︺﹙﹛ ︖︋︀ ︩ آ﹝﹢زانا﹡︐︷︀رات ﹡ او﹜﹫︀ی ﹝︡ارس از دا﹡
فرامرز فرهادی*
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داشته باشد. اين تحركات به شكل هاى گوناگون از جمله تحرك 
ــاهده است. در  ــمانى و تحرك كالمى يا گفتارى قابل مش جس
مورد اول،  دانش آموزان به شلوغ بودن و در مورد دوم به حّرافى 
متهم مى شوند. معلوم است، اگر سعى شود بچه ها از چنين لذتى 
ــان گرفته شود،  بهره اى نبرند و جلوى تخليه ى انرژى درونى ش
ــالش خود را براى  ــا به محض پيدا كردن فرصتى، تمام ت  آن ه
بروز دادن احساسات پنهان شده ى خود به كار خواهند گرفت 
و چه بسا نيروى پنهان شده شان را در خارج از مدرسه به شكل 
خشن ترى نشان دهند و از اين بدتر وقتى است كه محيط خانه 
نيز برايشان محدوديتى همانند مدرسه در نظر بگيرد كه در اين 

صورت احتمال اين كه انرژى نهفته ى آن ها در سال هاى بعد به 
شكل خطرناك ترى آزاد شود، دور از انتظار نخواهد بود.

انضباط حاكم بر بيشتر مدارس ما
ــاون،  معلم،  ــدارس، مدير، مع ــاى م ــاهده ى رفتار اولي مش
ــان مى دهد،  خدمت گزار و ... در قبال انضباط دانش آموزان نش
 انتظار آن ها از دانش آموزان به قرار زير است: سكوت،  كم تحركى 
ــظ آرامش در موقعيت صف در حياط. به هم نزدن صف  و حف
در هنگام عبور از حياط تا كالس درس. حفظ آرامش و سكوت 
ــت.  كامل كالس به هنگامى كه هنوز معلم به كالس نيامده اس
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راستى آيا ايجاد چنين چارچوب سختى در حيطه ى رفتارهاى 
روان شناختى اين كودكان و نوجوانان مى گنجد؟ آيا مربيان آگاهى 
الزم در اين زمينه را ندارند و يا انتظار آن ها از دانش آموزان، ريشه 
ــد، هر دوى اين  ــان دارد؟ به نظر مى رس در عدم تحمل خودش
ــل،  گاهى هر كدام به تنهايى و گاهى تلفيقى از هر دو،  در  عوام

بروز چنين انتظارات نابجايى دخيل باشد.

يك شعار غلط اما جاافتاده
كمتر معلم يا دانش آموزى است كه اين جمله را بارها نشنيده 
باشد: «معلم بايد قبل از دانش آموزان وارد كالس و بعد از آن ها 

از كالس خارج شود.» 
ــت، دقيقاً در راستاى جلوگيرى از هرگونه  اين شعار نادرس
حركتى كه نظم مورد نظر اولياى مدرسه را به مخاطره مى اندازد، 
ــت، از لذت هاى شيرينى كه در  ــده است. بايد دانس  طراحى ش
ــود،  موقعى است كه معلم  ــه نصيب دانش آموزان مى ش مدرس
دقايقى بعد از ورود آن ها به كالس وارد كالس شود. در همين 
زمان اندك است كه دانش آموزان نوعى فراغت يا آزادى را تجربه 

و احساسى زيبا را از آن حس مى كنند. 
به نظر مى رسد، زمان آن فرا رسيده باشد كه ذهن دست اندركاران 
آموزشى ما از اين شعار غلط خالصى يابد. دور از انصاف است 
كه ما به خاطر كم تحملى و آسايش خود يا به دليل ناآگاهى خود،  

چنين فرصت طاليى و بى نظيرى را از بچه ها سلب كنيم.

داليل انتظارات نادرست از دانش آموز
از ميان علل دخيل در بروز چنين رفتارهايى از طرف اولياى 

مدارس، مى توان به چند مورد اشاره كرد:
1. نداشتن آگاهى الزم و كافى كادر آموزشى و تربيتى مدارس 
ــبت به موضوع. هنگامى كه مربى يا معلم بر نياز به بازى و  نس
تحرك و جنب وجوش و اثر آن ها در شكل گيرى شخصيت و 
جهت گيرى حاالت روانى كودكان واقف نباشد،  الجرم سكوت 
و تسليم دانش آموز را مساوى با انضباط و شخصيت دانش آموزان 

تلقى كنند.
2. گاهى مسئولى در مدرسه اى علم كافى در مورد روان شناسى 
حاالت رفتارى، افراد در سنين مختلف دارد،  اما تحمل و شكيبايى 
الزم را در مقابل بى نظمى طبيعى حاصل از نشاط و جنب وجوش 
دانش آموزان ندارد. چنين مسئولى، با اين كه از برخورد ناعادالنه 
ــت،  اما براى راحتى و  ــا دانش آموزان آگاه اس و مخرب خود ب
آسودگى خود،  همان نگاه «سكوت يعنى انضباط و شخصيت» را 

رهنمود خود قرار مى دهد.
3. توجه نكردن به دستورالعمل هاى صادره از سوى مقامات 
ــى از عوامل تثبيت  ــن زمينه نيز يك ــوزش و پرورش در اي آم
ــتفاده ى سوء از عاملى به نام نمره ى انضباط  رفتارهاى تند و اس
براى اجباركردن دانش آموزان به پنهان كردن رفتارهاى طبيعى و 
قابل انتظار از آن هاست. متأسفانه امروزه  نمره ى انضباط هم چنان 
عامل بسيار مهمى براى كنترل و حتى سركوب رفتارهاى طبيعى 
دانش آموزان محسوب مى شود و اولياى دانش آموزان نيز از اين 
ــران مدارس در  ــوالً واهمه دارند. مثالً اغلب مدي موضوع معم
ثبت نام دانش آموزان ورودى، به نمره ى انضباط آن ها به ديده ى 
ــم مى نگرند و گاهى اگر نمره ى انضباط  يك معيار و ميزان مه
دانش آوزى مثالً 18 باشد،  او را فردى بى انضباط و خاطى تلقى 

مى كنند و از پذيرش او سرباز مى زنند.

چه بايد كرد؟
ــئول و آگاه امر آموزش و پرورش بايد  ــان مس 1. كارشناس
ــاس يافته هاى علوم  تعريف دقيق و جامعى از انضباط را بر اس
ــى استخراج و به بدنه ى آموزش و پرورش  تربيتى و روان شناس
ــت كه بر  ــق كنند. البته اين كار زمانى به ثمر خواهد نشس تزري
اجراى درست آن نيز همواره و نه مقطعى و موردى،  نظارت دقيق 

و جامعى صورت گيرد.
2. توجيه معلمان نسبت به چگونگى واكنش به كنش هاى در 
ــت. هم چنين انتخاب مديران و  حد انتظار دانش آموزان الزم اس
معاونان براى مدرسه بايد با وسواس همراه باشد تا كسانى به اين 
سمت ها گمارده شوند كه عالوه بر صالحيت علمى،  عملى و 

اخالقى،  تعهد و شكيبايى الزم را نيز داشته باشند.
اگر چنين روالى در ميان مدت اجرا شد، بى ترديد در بلندمدت 
در ميان اولياى مدارس نهادينه خواهد شد و از آن پس كسانى كه 
علم، روحيه،  تحمل، عالقه و عشق معلمى را نداشته باشند، به اين 

سمت روى نخواهند آورد و اين امر مثبتى است.
ــاى دانش آموزان و خبرگيرى از آن ها  3. آگاهى دادن به اولي
در مورد چگونگى رفتار اولياى مدرسه با فرزندانشان و نيز نوع 
نگرش آن ها به مقوله ى انضباط، بسيار با ارزش خواهد بود، منوط 
به اين كه ستاد خاصى براى جمع آورى و پى گيرى نظرات اوليا و 
حتى خود دانش آموزان در اين زمينه،  در هر منطقه ى آموزش و 

پرورش تشكيل شود و فعاالنه عمل كند.

نتيجه
ــيد،  آرام  ــرار پى در پى جمالتى از قبيل ندويد، آرام باش تك
راه برويد، كتابتان را مطالعه كنيد و ...(در هنگام زنگ تفريح) از 
صف خارج نشويد، دست ها پشت سر، از پله ها آرام باال برويد 
و ...(هنگام رفتن به كالس بعد از اتمام زمان زنگ تفريح) تأكيد 
ــا دانش آموزان در كالس و  بر حضور قبل و يا هم زمان معلم ب
رفتارهايى از اين قبيل از سوى دست اندركاران مدارس، بيانگر 
ــت كه بسيارى از ما انضباط را با سكوت و كم تحركى  اين اس
ــى از لذتى كه حق  ــن يعنى چشم پوش ــان گرفته ايم و اي يكس
دانش آموزان است. معلمان بايد به نياز دانش آموزان به جنب و 
جوش كه خصيصه ى سنى آن هاست، توجه داشته باشند و حق 
آن ها را قربانى كم حوصلگى يا عدم آگاهى خود نكنند. مديران 
و مسئوالن نيز بايد با توجيه معلمان آن ها را آگاه كنند كه تحرك 
طبيعى،  چه جسمانى و چه كالمى و گفتارى،  طبيعى رفتار هر 
دانش آموز سالم و بانشاط است و آن چه بى نظمى ناميده مى شود،  
ــع تحرك خارج از اندازه و يا از روى لجاجت و با طرح  در واق
ــت كه براى آزار و اذيت مربيان طرح ريزى  ــه ى قبلى اس و نقش
ــيار نادر است. متأسفانه درصد  ــود كه اين هم معموالً  بس مى ش
ــبت به مطالعه ى مطالب  اندكى از معلمان و مربيان مدارس نس
مرتبط با حيطه ى كارى خودشان احساس نياز مى كنند و به تبع 
آن درصد اندكى از آن ها به مجالت مربوط،  مانند رشد نيم نگاهى 
مى اندازند و دقيقاً  به همين علت،  رشد آگاهى آن ها در زمينه ى 

كارى خودشان اندك است.
*دبير آموزش و پرورش منطقه ى 4 تهران

یارمراد آتش زر

(١٣٢٢)
بازنشسته ى نمونه ى كشورى. 

كرمانشاه
تحصیالت او در رشته ی علوم تربیتی با 
گرایش دبیری است. مسئولیت تجهیز و 
آماده سازی مدارس راهنمایی و ابتدایی 
به وسایل آزمایشگاهی كرمانشاه را به 
مدت شــش سال بر عهده داشته است 
و چهره ی ماندگار كانون بازنشستگان 
و بازنشسته ی نمونه ی كشوری طرح 
شهید رجایی محسوب می شود. چندین 
جزوه تهیه و تألیف كرده است؛ از جمله: 
زبان آموزی و روش تدریس علوم تجربی 
(برای دانشگاه آزاد). در همین زمینه 
تدریس نیز كــرده و در حال حاضر با 
گروه های آموزشی اســتان و ناحیه ی 

باختر كرمانشاه همكاری می كند.
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و شهامت را بستاييم»!

ــايرى ها به داليل گوناگون همه چيزمان  ما عش

ــت داده ايم،  ولى هنوز ميراث گران بهايمان،   را از دس

«شجاعت»،  را نگاه داشته ايم. پياده ى ما با دست تهى به 

ميدان نبرد مى رود و با اسب و تفنگ بازمى گردد. آموزگار 

ما با تصديق ابتدايى به جنگ جهل مى رود و بر صاحبان 

مدارك باال چيره مى شود.

ما بايد اين ميراث گران بها را نگاه داريم.

عزيزان من،  شما داريد معلم مى شويد. بايد بدانيد كه رفتار 

و گفتارتان با كودكان،  مى تواند آنان را دلير و بى پروا بپرورد و 

نيز مى تواند به گوهر شجاعتشان آسيب برساند.

دوستان نادان اندرزمان مى دهند كه اين روش، كالس هاى 

ــه جمله جوابشان  درس را بى نظم مى كند. فقط با اين دو س
را بدهيم:

«از نظم قبرستانى كالس ها بيزاريم. قبرستان ها از همه جا 

آرام تر،  ساكت تر و منظم ترند. ما با زنده ها سروكار داريم».

شما بايد شجاعت ذاتى و فطرى اين بچه ها را با دانش و 

فضيلت بياميزيد و از هرگونه توبيخ بپرهيزيد.

گفته ام و نوشته ام. بار ديگر مى گويم و مى نويسم: «از فرزندان 

آزادگان وطن،  غالمك هاى حلقه به گوش نسازيد».

ــرودم و سرانجام كودك كم  عبارات و كلماتى از اين گونه س

سن و سالى را كه روبه رويم بود صدا كردم گفتم: «نگاه كنيد. قطر 

انگشتان نحيف اين كودك از قطر يك مداد كمتر است و تماشا كنيد 

كه او با همين انگشتان،  چه غوغايى برپا مى كند».

تخته سياه و گچ سفيد در گوشه ى صحنه بود. رفت و كلمات دشوارى 

ــت. ارقامى از حساب گفتم. با سرعتى عجيب  ــانى و زيبايى نوش را به آس
نگاشت و پاسخ داد.

بارديگر او را به نزدم خواندم و فريادكشيدم: «انگشتان اين طفل بوسيدنى است، 

 نه زدنى». انگشتانش را بوسيدم. اشك شوق در بسيارى از ديده ها درخشيد!

از كودك ديگرى خواستم كه به پاى تخته سياه برود و هنرنمايى كند. رفت و هنرنمايى 

كرد. كالس سوم بود. نامش اژدهاكش بود. خطش حيرت انگيز بود. پيچ و خم هاى حروف 

منحنى را طورى نوشت كه دانش آموزان دانش سرا بى اختيار دست زدند. مهارتش در حل مسائل 

حساب كم نظير بود. َملِكى نيمه پاره اى به پا داشت. آفرينش گفتم و خواهش كردم كه پايش را از 

كفش بيرون آورد. پاشنه هايش پر از پينه بود. كف هاى پا نشان مى دادند كه برهنگى كشيده اند.

از معلم پرسيدم كه فاصله ى چادر اين طفل تا چادر مدرسه چه قدر است. گفت: «تقريباً يك كيلومتر». گفتم: 

ــتر». پرسيدم: «راه آمدوشد اين بچه به دبستان  «پس اين طفل با اين پا روزى چهار كيلومتر راه مى رود؟ گفت: «بيش

دا︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩
ــيراز پربار بود. به مجالس ختم نمى رفتم. به محافل شادى  ــاعات عصر من در ش ــايرى مى رفتم و درس مى دادم. درس من آسان س ــراى عش ــى تقليد نمى كردم. درس يكى از عصرهايم اين عنوان هم نمى رفتم. به دانش س بود. از جايى و از كس

ــت كه شهامت،  عالى ترين و «طالى شهامت را با پشيز سواد مبادله نكنيم».را داشت: ــت. اعتقادم اين بود كه تنبيه و حتى اعتقادم اين بود و هنوز هم اين اس نكوهش و سرزنش، مى تواند كودكان را ترسو،  جبون و بى روح محترم ترين صفت آدمى اس
ــت،  در سالن سخن رانى آويخته بودند: «طالى بنا به خواهش من،  اولياى دانش سرا اين عبارت با را خط بار آورد.  ــرا راه و رسم هاى تازه اى داشتيم. دبستان هاى سيار عشايرى شهامت را با پشيز سواد مبادله نكنيم». خوش درش ــدند،  به دانش س ــيراز نزديك مى ش ــن كه به ش ــرفت را همي ــرا به داليل پيش ــك اتوبوس جادار، مى آورديم تا دانش آموزان دانش س ــتگاه ادارى، با ي ــرا آورده بود. كار بهزاد و درس شاگردانش يكى از دبستان هاى طايفه ى كشكولى را با آموزگارى به نام بچه ها پى ببرند.  دس ــرا و دبستان انتظارم را رضايت بخش بود. بهزاد،  به دانش س ــالن شدم. شاگردان دانش س ــرقى جاى گرفته بودند. با ورود من همه برخاستند  جلوى در گوشه ى غربى مخصوص دختران بود. كودكان دبستان مى كشيدند. با هم مهربان بوديم. چندصد نفر بودند. صف هاى وارد س ــت. پس از تشكر و خيرمقدم، عباراتى پراكنده از اين قبيل بر زبانم كوچولوها با هلهله اى شورانگيز شادمانم كردند.درگوشه ى ش ــجاعت اس ــهامت و ش ــجاعت دارند،  مردمى كه معدن طال، الماس و نفت دارند،  خوش بخت اند، رفت: «درس امروز ما درباره ى ش ــام ش ــرمايه اى به ن ــى مردمى كه س ــرس»، آرى به اندازه ى ترس،  هيچ يك از صفات زشت و حقير آدمى زاد به خوش بخت ترند.» ول «از ترس بترسيم شرم آور نيست. اندازه ى «ت

︀﹝️︵﹑ی ︫
محمد بهمن بیگی
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چمن است يا خاك نرم. آسفالت 
ــنگ فرش؟»... گفت: «هيچ كدام. سنگالخى است پر از  است يا س

خار و خاشاك!».
بار ديگر با صدايى مرتعش و بلند فرياد كشيدم:

ــاگردان دانش را! شما تا  ــران من، ش «دختران من، پس
چند ماه ديگر آموزگار مى شويد. شما تا چند ماه ديگر 

آموزگار صاحبان اين گونه پاها مى شويد.
آيا اين پاها نوازش كردنى است يا آزردنى؟»

ــيارى از  جوابم دادند: «نوازش كردنى». بغض،  بس
گلوها را گرفته بود.

در ميان بچه هاى دبستان، چشمم به دخترك شاد 
و شنگول و قشنگى افتاد كه تشنه ى آزمايش و 

هنرنمايى بود. لبخند شيرينى برلب داشت. 
ــيد. از او  دعوتش كردم. به صحنه رس

خواستم كه شعرى بخواند. شعرى 
ــوزش و  ــوز آم ــه مربى دل س را ك
ــريف،   ــاس يمنى ش ــرورش،  عب پ

سروده بود،  خواند:
«شد ابر پاره پاره

چشمك بزن ستاره
كردى دل مرا شاد
تابان شدى دوباره

چشمك بزن ستاره»

ــوخ  ش ــرك  دخت
ــام لحظاتى  ــاد در تم و ش
ا  ــعرها را مى خواند،  ب كه ش
لب هايش لبخند مى زد و با 

چشم هايش چشمك!
ــه ى بينندگان  من و هم
ــك و  ــنوندگان،  كوچ و ش

ــتاد و دانش آموز،   ــزرگ،  اس ب
مفتون حركات اين خواهرك زيبا و 

ــديم. نامش پروين بود؛ روشن تر  عزيز ش
از پروين بود.

ــداى بلند و  ــار ديگر صداى من،  ص ب
مرتعش من،  طنين انداخت: «عزيزان من، 
 پروين را،  پروين ها را بايد شاد و خشنود 
ــت كه اين لب ها به  نگاه داريم. گناه اس
ــت كه اين  جاى خنده بگريند. گناه اس

ــك  ــمك نزنند و اش ــم ها چش چش
بريزند».

ــت.  ــدها ادامه داش آمد و ش
ــد  مى آمدن ــوزان  دانش آم

ــا  ب و  ــد  مى رفتن و 
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ــرفت هاى باورنكردنى خود،   پيش
همه را غرق تحسين مى كردند.

نوبت بزرگ ترها رسيد. از عهده ى حل 
مسائل رياضى و هندسه برآمدند. شعرها و 
نثرها را با رعايت موازين ادبى قرائت كردند.

لباس بچه ها و به خصوص كفش هايشان،  
ــدرس،  نيمه پاره،  وصله زده،  بيچاره ام كرد: من
 عاريتى،  گشاد و تنگ. كفش هاى بيش از سى و 

چند طفل كوچك و بزرگ،  به اندازه ى يك جفت 
كفش حسابى قيمت نداشت. اين تيره از تيره هاى 

فقير نبود و تازه چنين بود. 
ــان آن ها از حدود سواحل خليج  اين بچه ها و كس

فارس تا نزديكى شيراز،  با همين كفش ها،  بيابان نوردى 
و كوه پيمايى كرده بودند.

من در ميان پوشيدنى ها، درباره ى كفش احساس خاصى 
دارم.

از غنى ترين خانواده هاى ايلى برخاسته بودم. ولى پس از تبعيد 
ــراى مدتى طوالنى،  مزه ى فقر و معنى كفش  ــدر و مادر،  آن هم ب پ
ــيده بودم. نتوانستم خاموش بمانم. اندكى از راز هاى دل را  پاره را چش

گشودم: «درها بسته است. قوم و قبيله ى عجيبى بر سر كارند. از فريادهايم 
سودى نمى برم. از اوضاع عشاير بى خبرند. ضجه هاى مادران ما را نمى شنوند. 

ــر مى خواهند. ما با پاى  ــايه ى اب ــاران را فقط براى نم نم باران و ابر را فقط براى س ب
برهنه بر خار و خارا قدم مى نهيم و اين ها بر سم ستوران خود نعل طال مى كوبند. در باغ ها و 

قصرهايشان جايى نداريم. زندان هايشان پر از ماست!
آن چنان مفتون بزك هاى خويش  اند كه چادرنشينان را مايه ى ننگ مى شمارند. غافل از اين كه بايد كيسه ى 

دريوزگى به دوش گيرند و براى كسب صفات واالى انسان،  به كوه و صحرا پناه ببرند.
كالهمان را مى درند كه چرا نمدى است. قبايمان را مى بُرند كه چرا دراز است. چادرمان را آتش مى زنند كه چرا 

سياه است.
رفتارشان با ما از رفتار هر سفيدى با سياه بى رحمانه تر است. جنگل هاى سبزمان را از ميان مى برند و در مسير جهان گردان 

درخت زينتى مى كارند. بر راه هاى ايل،  ديوارچين مى كشند.چمن هايمان را با غول هاى آهنين مى شكافند. مراتعمان را به گله دارهاى 
شهرى مى بخشند. بسيارى از آن ها را براى چراى حيوانات وحشى قرق مى كنند. كاش وحشى بوديم. بدشان نمى آيد كه وحشى و ياغى 

شويم تا بهانه اى براى نيستى ما به دست آورند.
ولى فريب نمى خوريم. اين بار ديگر فريب نمى خوريم. از ياغى گرى و عصيان و طغيان مى پرهيزيم. به جاى تفنگ،  دست به كتاب و قلم 

مى بريم و نشان مى دهيم كه چه گنجينه  ى گران بهايى در نهاد ما نهفته است!
نگاهى به ياغيان گمراه ديروز و ياغى زادگان دانشمند امروز،  نشان مى دهد كه گفته هاى من الف و گزاف نيست. نگاهى به آموزگاران،  راهنمايان، 

 استادادن، پزشكان و مهندسان عشايرى نشان مى دهد كه گفته هاى من الف و گزاف نيست. عزيزان من، تنها راهى كه برايمان مانده،  همين است. تنها 
راه،  با سوادكردن بچه ها و جوان هاست. سواد تنها راه نجات است. بهترين داروى درد ماست، ولى به شرط آن كه با سواد و دانشى كه مى دهيم،  شجاعت و 

شهامت را از آنان نگيريم. به شرط آن كه كار ما با تنبيه و حتى با نكوهش و سرزنش آلوده نشود.
حق نداريد،  تكرار مى كنم،  حق نداريد با نازك ترين تركه ها،  پيكرهاى نازنين اين كودكان را بيازاريد و با كمترين بى مهرى و پرخاش،  خاطر عزيزشان را 

برنجانيد. 
مصرع معروف و نادرست اين بيت را عوض كنيد: «جور استاد به ز مهر پدر». و به جاى آن بنويسيد: «مهر استاد به ز مهر پدر».!

طالى شهامت را با پشيز سواد مبادله نكنيم.
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طالى شهامت
نويسنده : محمد بهمن بيگى

ناشر : نويد شيراز ، چاپ دوم ، 
1386 ،شيراز(2226661 - 0711)

ــالوه بر اين كه  محمد بهمن بيگى ع
ــندگى نيز  ــا بود ، در نويس معلمى توان
دست داشت و چند كتاب ارزنده را به 
ادبيات آموزشى كشور تقديم كرد. طالى 
ــامل  ــن آثار وش ــى از اي ــهامت يك ش
نوشته هاى متنوعى است كه هر يك در 
حال وهواى خود خواندنى است. يكى از 
نوشته هاى كتاب، عنوان طالى شهامت 
ــماره  ــن ش ــه آن را در همي را دارد ك

بابا نظرمى خوانيد.
خاطرات شهيد محمد حسن  
نظر نژاد
مصاحبه : سيد حسين بيضايى
تدوين : مصطفى رحيمى

ناشر : سوره ى مهر ، چاپ 
چهاردهم ، 1388(66460993 - 021)

ــن نظر نژاد از رزمندگان  محمد حس
ــان بود كه نه تنها در  ــتثنايى خراس اس
تمام سال هاى جنگ ، بلكه قبل و بعد 
ــر مى برد.  ــم ، درجبهه ها به س از آن ه
ــد ، 160 تركش  ــگ تمام ش وقتى جن
ــه 103 تاى  ــورده بود ك ــه بدن او خ ب
ــد. ــا هيچ گاه از بدنش خارج نش آن ه

ــه عنوان  ــد از جنگ ، ب ــال بع چند س
ــكر 5 خراسان،  ــئول عمليات لش مس

ــتان اعزام  ــت به كردس ــراى ماموري ب
ــرداد  ــاى م ــود. روزى از روز ه مى ش
ــد از واحد ها  ــراى بازدي ــى ب 75 ، وقت
ــه ارتفاعات مى رود ، به خاطر كمبود  ب
ــار هوا دچار تنگى نفس مى شود  فش
ــانند ، به لقاى  ــا او را به پايين برس و ت
ــن كتاب كه حاصل  خدا مى پيوندد. اي
كفت وگوهاى طوالنى با شهيد نظر نژاد 
در آخرين سال حيات اوست ، يكى از 
ــم گير ادبيات مقاومت  نمونه هاى چش

ايرانتاريخ علم در است.
نويسنده : اسفنديار معتمدى
ناشر : نشر مهاجر

 1388 ، تهران(66952200 - 
(021

ــد اول از مجموعه اى  ــن كتاب جل اي
جهار جلدى است. اين جلد به تاريخ علم 
ــالم اختصاص دارد و  در ايران قبل از اس
سه جلد ديگر شامل بعد از اسالم تا عصر 
صفوى ، از صفويه تا قاجار و از قاجار تا 
امروز ، در دست انتشار است. اين مجموعه 
بيشتر براى مخاطبان نوجوان نوشته شده 
ــا ، عكس ها و  ــا تصوير ه ــن رو ب واز اي
ــيارى در حواشى همه ى  نمودارهاى بس
ــت. كتاب حاضر ، به  صفحات همراه اس
ــوى  ــاب فصل بهار 89 ، از س عنوان كت
ــاد اسالمى مورد  وزارت فرهنگ و ارش

تقدير قرار گرفته است.

در ستايش گفت وگو
نويسنده:خسرو ناقد

ناشر:جهان كتاب،چاپ 
اول1389،تهران
(021 - 77642519)

ــالح فرنگى  ــا در اصط گفت وگو ي
ــت كه در  ــى اس ــوگ"از مفاهيم "ديال
ــع فرهنگى  ــر،در مجام ــه ى اخي دو ده
جهان،جلوه ى تازه اى يافته است. شكل 
ــاده ى گفت وگو و البته غير مستقيم  س
ــان دادن افراد و جوامع به  آن ،عالقه نش
اطالع از ابعاد فكرى، عقيدتى و اجتماعى 
ــت. نويسنده ى كتاب  جوامع ديگر اس
ــه حضورى جدى در فرهنگ  حاضر ك
ــه ،به تعامل  ــن زاوي ــى دارد، از اي آلمان
ــالم با جهان  فرهنگى ايران و جهان اس
ــه عرصه ى فرهنگ، ادبيات  غرب در س
ــت و مجموعه اى  و جامعه پرداخته اس
ــه اطالع از  ــم آورده ك ــى فراه خواندن
ــت.  آن براى اهل فرهنگ ضرورى اس
پاره اى از عناوين كتاب عبارت است از 
ــاه نامه در آلمان، ترجمه اى شاعرانه  :ش
از قرآن، صندلى هاى سنگى شهروايمار، 
ــى جمالزاده،ديدار با  جهان و جهان بين
ــين نصر، ديدار با چهره هاى  سيد حس
معاصر جهان اسالم( فتح اهللا گولن،سيد 
ــين فضل اهللا،يوسف و...) ،  محمد حس
ديدگاه هاى واتيكان،  و پيشينه ى تعامل 

و تقابل با اسالم.

کتاب خانه ی
 معلم

سید كامل هادی 
اصل

(١٣٣٩) 
معلم بازنشسته ى عشايرى. 

كهكيلويه و بوير احمد

از معلمــان پیشكســوت صحنــه ی 
تعلیــم و تربیت و آموزگار پرتالش 
ابتدایی اســت. این معلم عشایری، 
 با وجود بازنشسته شدن،  هم چنان 
بــا آمــوزش و پــرورش همــكاری 

می كند.
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ــك معلمى عشق است و اين عشق     بى ش
ــقى نياز دارد كه با عالقه ى مضاعف  به عاش
ــق را در دل  در اين راه قدم بردارد. اين عش
ــت و پايدار،  در  ــدم و با قدم هاى ثاب پروران
اين راه گام برداشتم. از روح پاك و باصفاى 
دانش آموزان، درس هاى نياموخته را آموختم 
و در قلب پاكشان جز محبت نيافتم. از خداى 
بزرگ تشكر مى كنم كه مرا رسالتى سنگين 

بخشيد تا ادامه دهنده ى راه انبيا باشم.
ــت موجود):  ــئله (توصيف وضعي بيان مس
براساس تئورى هاى موجود،  يكى از شرايط 
توفيق متوليان امر تعليم و تربيت در اجراى 
ــناخت ويژگى هاى فردى  ــان،  ش وظيفه ش
دانش آموزان است. در شروع سال تحصيلى 
88-89 در ميان دانش آموزان،  يكى از آنان كه 
در كالس پنجم درس مى خواند،  توجهم را 
جلب كرد. زهرا دخترى آرام به نظر مى رسيد،  

اما چهره اش زرد و رنگ پريده و ظاهرش الغر،  نامرتب و ژوليده بود و بيشتر اوقات 
ناخن هايش را مى جويد. 

رفتارهاى او مرا واداشت كه به عمق فضا بنگرم. تصميم گرفتم با هم فكرى همكاران، 
 معلم مربوطه،  مطالعه ى كتاب هاى روان شناسى و بهره گيرى از تجارب استادان فن و ... 

مشكالت زهرا را بهبود بخشم. نبايد از كنار هيچ پديده اى به راحتى گذشت.
پس از هم فكرى و مطالعه فهميدم، زهرا دچار افسردگى است. افسردگى به عنوان يك 
اختالل و نارسايى روانى و جسمانى،  توانسته است بر فرايند يادگيرى،  انجام تكاليف،  
ــت يابى،  و ارتباط با ديگران،  اثر بگذارد. بنابراين، شروع به جمع آورى اطالعات  دس

كردم كه شامل مراحل زير بود. 
مصاحبه و پرسش: ابتدا سعى كردم با زهرا ارتباطى بهتر و نزديك برقرار كنم. و با طرح 

سؤاالتى از او،  به مشكالت درونى اش پى ببرم. فهميدم: 
ــكالت اقتصادى رنج مى برد؛  3. همساالن او را  ــت؛ 2. از مش 1. زهرا فرزند اول اس

اكبر فیض شاهی

(1315) 
مدير، مدرس قرآن،  يزد

معارف اســالمی خوانده اســت و در 
همین رشــته نیز تدریس می كند. پنج 
سال در شهرستان مهریز، مدیر دبیرستان 
بوده و چهار سال نیز معاون دبیرستان 
رسولیان یزد. در سال های اول انقالب 
در شورای شــهر یزد عضویت داشت 
و پنج ســال قائم مقام این شــورا بود. 
او مدرس تفســیر قــرآن و نیز مدرس 
آموزش خانواده است و سخن رانی هایی 

نیز در مجالس سطح شهر می كند.

︀﹨ ﹤︋︣ ︣د﹎﹩ را در ︠︀︵︣ات و ︑︖ ︩ آ﹝﹢زا﹡﹛︋ ︊﹢د︋ ﹜︪﹍﹢﹡﹥ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ا﹁︧ اعظم چناریدا﹡
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ــد و در موردش واژه ى تنبل  تحويل نمى گيرن
را به كار مى برند.

اين ها قانع كننده نبود. پس،  به مشاهده ى رفتار 
او پرداختم.

مشاهده: با مشاهده ى رفتار زهرا به اين نتايج 
دست يافتم:

1. اكثر اوقات تنها گوشه اى از حياط مى ايستد 
و ناخن مى جود.

2. جنب و جوش و حركت ندارد.
ــود و  ــه اى خيره مى ش ــه نقط ــا ب 3. مدت ه

عكس العملى از خود نشان نمى دهد. 
4. رنگ پريده است و بيشتر اوقات احساس 

درد دارد.
5. دوستى ندارد.

ــاهده ى رفتارهاى او رنج مى بردم. اين  از مش
ــوزگاران به بحث  ــوراى آم ــئله را در ش مس
ــتيم و به دنبال راه حل  نهايى بوديم و از  گذاش

تالش دست برنداشتيم.
ــوابق تحصيلى: پس از  ــى پرونده و س بررس
بررسى پرونده ى تحصيلى زهرا،  به اين نكته 
رسيديم كه درس او از همان پايه ى اول ضعيف 
ــال  ــت و افت تحصيلى (در چهار س بوده اس

تحصيلى) از پرونده ى او مشاهده مى شود.
ارتباط با اوليا: پدرش سالخورده (70 ساله) و 
ــاله) بود. پدر پس از  مادرش بى سواد (45 س
فوت همسر اول،  تجديدفراش كرده و اينك از 
زن دوم،  زهرا فرزند اول است. پس از ارتباط 

بيشتر با اولياى او،  فهميدم:
1. پدرش پير و مادرش بى سواد هستند.

2. زهرا را درك نمى كنند.
3. ارتباطشان با او ضعيف است.

كودك و سؤال

كودك دوست دارد حرف بزند، بپرسد 

و كنجكاو باشد.ولى اغلب ما، ندانسته او 

را وادار به سكوت مى كنيم و ندانسته به 

سؤال هاى او به نحوى جواب مى دهيم 

كه از گفت وشنود با ما درمى يابد كه سؤال 

كردن بد است! ما ندانسته به سؤال هاى او 

جواب هاى غلط مى دهيم.

اگر كودك نپرسد و اگر ما به سؤال هاى 

او درست جواب ندهيم، آن چه مى خواهد 

و بايد، ياد نمى گيرد.

كودك و بازى

ــت دارد بازى كند،  ولى  كودك دوس

ــا ميل و نياز او به بازى كردن را ناديده  م

مى گيريم. ندانسته از او مى خواهيم كه از 

ــت بردارد و به كارى كه  بازى كردن دس

مورد عالقه اش نيست بپردازد.ما ندانسته 

او را مجبور مى كنيم كه در جاى خود آرام 

بگيرد و جنبش و فعاليتى نداشته باشد.

كودك از هر بازى نكته ى تازه اى ياد 

ــاط،  ــرد. بازى براى او مايه ى نش مى گي

شادى و سالمت جسم و روح است. 

كم كم به جواب سؤاالتم رسيدم. بايد دست به كار مى شدم و براى رسيدن به راه حل 
نهايى و اجرايى تالش مى كردم.

راه حل هاى پيشنهادى و اجرايى
1. ارتباط نزديك بين ما و معلم مربوطه براى ايجاد احساس امنيت در زهرا.

2. محول كردن مسئوليت به زهرا در حد توانايى اش براى تقويت اعتماد به نفس و 
خودباورى او.

3. تشويق گروه هاى كالسى براى دوست شدن با زهرا.
4. تشويق به موقع زهرا در خصوص رفتارهاى مثبت هر چند اندك او.

5. تشكيل جلسات مكرر با اولياى او،  آگاهى دادن به آن ها و ارجاع آنان به مشاور.
6. هم فكرى و تبادل نظر با افراد با تجربه،  براى اصالح رفتار او.

7. بيان سرنوشت افراد موفق براى زهرا.
8. تقويت اعتماد به نفس او در هر زمينه.

باالخره توانستم پس از چهار ماه كار روى رفتارهاى زهرا، افسردگى را در او تا حد 
زيادى بهبود بخشم.

پيشنهادهايى براى همكاران گرامى: 
1. قبل از هر اقدامى،  مشكالت را شناسايى كنند.

2. از قضاوت عجوالنه بپرهيزند.
3. ارتباط صميمى و عاطفى را با اين گونه دانش آموزان جدى بگيرند.

4. همكارى و ارتباط با اوليا را مدنظر قرار دهند.
5. محرم اسرار دانش آموزان باشند.

ــد؛ البته در حد  ــوق دهن ــان س ــوى عالقه هاى شخصى ش 6. دانش آموزان را به س
توانايى شان.

7. جوى شاد و نشاط آور براى آنان فراهم كنند.
8. با به خاطر آوردن دوران دانش آموزى خود،  آن ها را درك كنند.

9. به كارهاى هرچند اندك آن ها بها دهند.
10. راهنماى خوبى براى آنان باشند.

در آخر خدا را شاكر و سپاس گزار باشيم كه جامه ى مقدس معلمى را به ما پوشانده 
مصطفی سرشیویاست تا خدمت گزاران خوبى براى فرزندان اين مرزو بوم باشيم.

(1341)
كردستان

مــدرس انواع كیت های آموزشــی در 
مدارس ابتدایی بانه است. چندین جزوه 
نیز در موضوعات وســایل آموزشــی، 
 كمك آموزشــی،  روش تدریس امال در 
ابتدایی و مقایســه و بررســی كارایی 
آموزشی معلمان مراكز تربیت معلم با 
معلمان ضمن خدمت شهرستان بانه ، 
تألیف و تهیه كرده اســت. در سال ۷۸ 
معلم نمونه ی كشوری شد. جشنواره  ی 
پروانه ها (پیش دبســتان) و الگوهای 
برتــر تدریــس (ابتدایــی) را به مدت 
۹ ســال داوری كرد. ۱۴ ســال مدرس 
دوره های آموزش خانواده و ۱۷ ســال 
نیز مــدرس دوره هــای آموزش ضمن 
خدمت بود. او مدرسه های غیردولتی 
پســرانه ی فرهنگ و دخترانه ی كیمیا 
را در شهرستان بانه تأسیس كرده و از 
افتخاراتش ۱۵ سال آموزگاری در پایه ی 

اول دبستان است.
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︀﹝﹥ ﹨︀از﹝﹫︀ن  ﹡

با سالم و آرزوى اوقاتى خوش براى 
همه ى كسانى كه براى بهتر شدن مجالت 
رشد زحمت مى كشند. اين جانب فهيمه 
عباسى شاهكوه، آموزگار دوره ى ابتدايى 
هستم. از دوران خدمتم خاطرات خوبى 
دارم،  ولى بهترين و به ياد ماندنى ترينشان 
ــه با عالقه  ــراى مجله اى كه هميش را ب
ــه منتظر رسيدنش  مى خوانم و هميش
هستم،  مى فرستم تا ديگر معلمان هم در 

لذت يادگيرى سهيم باشند.

در جلسه ى معلمان،  از عالقه ى وافر 
ــه رياضى صحبت  ــاى كالس ب بچه ه
مى كرديم. مى خواستيم بدانيم چگونه 
اين عالقه ى زياد هرچه كودك بزرگ تر 
ــاى باالتر مى رود،  ــود و به پايه ه مى ش
 كم رنگ و كم رنگ مى شود و جاى خود 
ــرت و انزجار از رياضى  را گاهى به نف

مى دهد.
ــود آورنده اى اين  علت هاى به وج
ــى در پايه هاى  ــكل (ضعف رياض مش
باالتر) را فهرست كرديم. براى رفع اين 
ــكل،  همگى باهم تصميم گرفتيم،  مش
 امسال تمام هم و غم مدرسه ايجاد عالقه 
به رياضى در دانش آموزان و تقويت آن 

باشد. 
ــه ى اول بودم و با  البته من معلم پاي
تجربه اى كه كسب كرده بودم، خيالم از 
همه راحت تر بود. خيلى هم خوش حال 
ــودم، چون معموالً  كالس اولى ها هم  ب
ــى عالقه مند و هم در آن قوى  به رياض

بودند. 

﹁︣ ︪﹫ راز︎ 

با سالم و عرض احترام خدمت سردبير و كاركنان مجله ى رشد معلم.
ضمن تشكر از مجله ى پرمحتوا و مفيدتان،  مى خواستم نكاتى را كه به 
نظر اين بنده (به عنوان يك معلم) مى توان در مجله به آن پرداخت و شايد 

جاى خالى آن در ميان مطالب حس مى شود،  خدمتتان عرض كنم.
يكى از مطالبى كه در مجله چند وقتى است به آن مى پردازيد،  آشنايى 
ــوت آموزش و پرورش و مفاخر فرهنگى و  با چهره هاى برتر و پيشكس
هنرى است كه به نظر بنده كار بسيار بجايى است و خود بنده هميشه از 
خواندن اين قسمت لذت مى برم. اما پيشنهاد مى كنم،  در كنار پرداختن به 
اين موضوع،  با معلمان جوان و كسانى كه به تازگى به شغل شريف معلمى 
ــده اند نيز گفت وگو يا مصاحبه اى داشته باشيد تا از نظرات و  مشرف ش

︀﹨ ﹤︋︣ ︠︀︵︣ات و ︑︖
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مشكالت و ... اين قشر نيز آشنايى پيدا كنيم.
به مشكالت معلمان بيشتر بپردازيد؛  مشكالتى از اين قبيل:

- پايين بودن شأن معلمان نسبت به ديگر اقشار جامعه (دادن 
راه حل هاى كاربردى و علمى براى حل اين مشكل)؛

ــبت به  ــأن و مقام آموزگاران ابتدايى نس ــن بودن ش - پايي
ــى كه كار آموزگار  ــتان (در صورت معلمان راهنمايى و دبيرس
ــت و  ــخت تر اس ابتدايى،  هم با ارزش تر،  هم مهم تر و هم س

احتياج به مهارت هاى بيشتر دارد)؛
ــود برنامه اى مدون و ثابت براى جذب معلم و نيروى  - نب

انسانى در نظام؛

- عدم وجود عالقه به شغل معلمى در نوجوانان و جوانان 
ما (مخصوصاً  قشر نخبه و ممتاز)؛ 

- نبود يا كمبود فيلم درباره ى معلمان (منظورم فيلمى است 
كه باعث ارتقاى شأن معلمان در جامعه شود)؛

ــبت  - وجود تبعيض در حقوق مادى و معنوى معلمان نس
به ديگر اقشار جامعه.

ــتان نيز مانند فصل هاى  ــنهاد مى كنم، در تابس در پايان پيش
ديگر،  مجله هاى رشد چاپ شود.

روح اهللا مصلى نژاد. جهرم

ــن ديرى نپاييد،  ولى خوش حالى م
 چون دانش آموزان امسالم، كامالً با تمام 
ــته فرق  ــال هاى گذش دانش آموزان س
ــن بود كه در  ــتند. فرق آن ها هم اي داش
رياضى ضعف اساسى داشتند؛ با اين كه 
ــد،  ولى در  ــراً آمادگى هم رفته بودن اكث

رياضى ضعيف بودند.
ــه آمادگى نرفته  چند نفرى هم كه ب
ــتند. حتى  بودند،  وضعيت بدترى داش
شمردن هم بلد نبودند. دست هاى چپ 
و راست خود را نمى شناختند و با رنگ ها 
اصالً  آشنا نبودند. من تعجب مى كردم و 
اندكى دل خور بودم،  ولى با اين همه،  تمام 
ــردم،  ولى نتيجه ى  تالش خود را مى ك

خوبى نمى گرفتم.
كيسه هاى حساب پر از نخود و لوبيا 
و دگمه هاى رنگارنگ بود. دانش آموزان 
ــى حاضر  ــه در كالس رياض ــا عالق ب
مى شدند،  ولى حركت ما بسيار كند بود. 
حتى گاهى آن چه را كه با زحمت فراوان 
ياد گرفته بودند،  فراموش مى كردند. زهرا 
در شمردن تا 5 هم مشكل داشت. عدد 
را نمى شناخت و با دنياى رنگ ها بيگانه 

بود.
ــاى  ــا معلم ه ــح،  ب ــاى تفري زنگ ه
ــت مى كردم و  كالس هاى ديگر صحب
همين كه مى ديدم آن ها از كارشان راضى 
هستند و به پيشرفت هاى قابل مالحظه اى 
ــت يافته اند،  به خودم مى گفتم بايد  دس

بيشتر تالش كنم.
ــن دانش آموزانم  ــه اى با والدي جلس
ــرفت  ــگ كند پيش ــتم و از آهن گذاش

كودكانشان در رياضى گفتم. با مشورت 
ــا براى  ــم آن ه ــم گرفتي ــان، تصمي آن
ــى تهيه  ــان چرتكه ى آموزش فرزندانش
كنند. شايد اين وسيله ى كمك آموزشى، 
 تسهيل كننده باشد. الحق و واالنصاف كه 
والدين كوتاهى نكردند و همان روز،  بعد 
از جلسه،  چرتكه خريدند. روز بعد در 
زنگ رياضى،  چرتكه ها روى ميز بودند. 
فقط ليال و زهرا چرتكه نداشتند. صداى 
مهره هاى چرتكه ها در كالس،  موسيقى 
ــوق و ذوق  ــوازى بود كه مرا به ش دل ن
مى آوزد. وقتى مى ديدم آن ها در رياضى 
ــرفت مى كنند،  از خوش حالى بال  پيش
درمى آوردم. ولى ليال و زهرا هم چنان كند 
ــت مى كردند. از دو نفر باقى مانده  حرك
هم خواستم كه براى خود چرتكه تهيه 

كنند.
چند روزى گذشت، ولى از چرتكه 
خبرى نشد. البته رياضى ليال به طور قابل 
مالحظه اى پيشرفت كرده بود. تعجب 
كرده بودم. چه عاملى باعث پيشرفت او 
شده بود. چيزى دستگيرم نشد تا اين كه 
ــم: دخترم، رياضى ات خيلى  به ليال گفت
ــده است. جمع و تفريق را به  خوب ش

راحتى حل مى كنى.
از جعبه اى  كه برچسب هاى امتياز را 
در آن قرار مى دادم،  برچسبى برداشتم تا 
به عنوان امتياز به او بدهم. چشمان ليال 
ــرق زد. انگار دنيا را به  از خوش حالى  ب
ــب دستم بود.  او مى دادند. هنوز برچس
ــم اگر چرتكه بخرى،   گفتم، فكر مى كن

رياضى ات عالى مى شود. 

ليال نزديك ميزم شد و با صدايى آرام 
گفت: «اجازه،  ما چرتكه داريم.»

ــم:  ــه او دادم و گفت ــب را ب برچس
«چرتكه ات كجاست؟»

ــازه! خانه مان  ــال آرام تر گفت: «اج لي
است.»

ــرا آن را  ــم: «خب چ با حيرت گفت
مدرسه نمى آورى؟»

منتظر پاسخ ليال بودم،  ولى جواب نداد 
و خوش حالى چند دقيقه پيشش محو 
ــد. با صدايى آهسته كه به زور شنيده  ش
مى شد،  گفت: «مامانم آن را برايم درست 

كرده است.»
ــت،  ليال آرام و صبور مرا مى نگريس
ولى من مصرانه و مشتاقانه مى خواستم 
ــم. ليال چرتكه اش را  چرتكه اش را ببين
ــكى در آورد،  روى ميز  از پالستيك مش
ــى به راحتى كشيد و  ــت و نفس گذاش

نشست.
ــا تعجب  ــاى كالس،  ب ــن و بچه ه م
چرتكه ى او را نگاه مى كرديم كه با دانه هاى 
تسبيح پدر و جاى دستمال كاغذى خالى 
درست شده بود. دست به دست مى چرخيد 
و تحسين مى شد. حاال ديگر ليال از داشتن 
چرتكه اش خجالت نمى كشيد و با غرور آن 

را در دست مى گرفت.
چرتكه ى ليال،  بهترين خاطره ى من از 
پايه ى اول است كه پله اى شد تا كودكانى 
ــپرده بودند، به باالترين  ــه به من س را ك

نقطه ى ترقى و موفقيت برسانم.

* معلم آموزش و پرورش گرگان

﹩︲︀در ر  ﹑﹫﹛ ️ ﹁
فهیمه عباسی شاهکوه*
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همه ى ما به نوعى خشونت در مدارس را تجربه كرده ايم،  نه از 
نوع چوب و فلك و تنبيهات بدنى، بلكه از انواع ديگر آن كه به 
فراوانى در مدارس معمول است. تحميل فراگيرى مطالبى كه براى 

دانش آموز جذاب نباشد،  خود نوعى خشونت است.
در موقع ورود به دبيرستان سخن،  به ناگهان محيطى را متفاوت 
ــاس كردم؛ محيطى كه به كلى از  ــا آن چه قبالً ديده بودم،  احس ب
ــونت خالى بود و مهر و محبت و شادمانى و شور زندگى  خش

جاى گزين آن ها شده بود.
در ابتداى ورود به دبيرستان،  دانش آموزان با شخصيتى فرهنگى 
به عنوان مدير دبيرستان (آقاى خواجوى) روبه رو مى شدند. او در 
عين حال كه بسيار جدى بود،  بسيار مهربان هم بود. چنان كه در 
همان ابتداى ورودمان،  خود را در آغوش پر مهر او مى يافتيم. او 
در عين حال،  احساسى را منتقل مى كرد كه اين جا جاى كار جدى 
و خوب است. هر گز دانش آموزى را تنبيه نمى كرد. اندكى جدى 
نشان دادن خود،  كافى بود تا دانش آموز حساب كار دستش بيايد و 

قوانين مدرسه را رعايت كند. 
شخصيت ديگر مدرسه (آقاى پوركريمى)،  ناظم مدرسه بود. 
شخصيتى بسيار نرم خو و مهربان كه هميشه همان شادمانى و شور 
زندگى دانش آموزان را در خود داشت. در برخورد با او، هميشه 

احساس شادى مى كرديم.
به نظر مى رسيد كه در دبيرستان نوعى نظم طبيعى وجود دارد و 
نيازى به مداخله ى ناظم نيست. او تقريباً كار زيادى نداشت،  غير از 

دادن نمره ى انضباط به دانش آموزان كه آن هم معموالً 20 بود. 
همه ى سطح حياط مدرسه براى بازى و تفريح دانش آموزان 
اختصاص داده شده بود. دانش آموزان مثل خانه ى خود،  در حياط 
بازى و گفت وگو مى كردند و به هيچ نوع نظارتى نياز نبود. آقاى 
ــه مى آمد،  به نظر مى رسيد خود مثل  ناظم هرگاه به حياط مدرس

دانش آموزان مشغول بازى و سرگرمى است.
به خاطر دارم،  روزى با دوچرخه وارد مدرسه شده و مشغول 
دوچرخه سوارى در حياط مدرسه بودم. با خنده و مهربانى صدايم 
ــى  ــى از دور مى ديد،  فكر مى كرد براى احوال پرس كرد. اگر كس
ــن كار را هم كرد. از من  ــت. البته در ابتدا همي صدايم كرده اس
احوال پرسى و چاق سالمتى حسابى كرد. ولى بعداً مرا با نام فاميل 
ــت) خطاب كرد و  (او نام فاميل همه ى دانش آموزان را مى دانس

گفت كه مدرسه جاى مقدسى است. خوب است كه با دوچرخه 
به مدرسه مى آيى،  هميشه اين كار را بكن،  ولى داخل حياط سوار 

دوچرخه نشو و آن را در دست بگير. 
ــرد،  اين بود كه  ــه دانش آموز منتقل مى ك ــى كه او ب احساس
دانش آموز شخصيتى است بسيار قابل احترام و دوست داشتنى. 
تنها بايد نكته ى تازه اى بياموزد كه البته هيچ ربطى به خطاكارى و يا 
شخصيت بد او ندارد. نكاتى تربيتى كه انسان بدين گونه مى آموزد،  
در لوح روحش ثبت مى شود و تا آخر عمر با او مى ماند. مثالً من 
هم اكنون اگر بخواهم دوچرخه سوار شوم،  اول بررسى مى كنم 

مبادا جايم نامناسب باشد. 
ــه،  آقاى رجايى بود؛  كسى كه بعداً  ــخصيت ديگر مدرس ش
اولين نخست وزير دولت انقالب شد. آقاى رجايى دبير هندسه 
بود و در كار خود بسيار تبحر داشت. مقدارى از سطح مدارس 
ديگر باالتر درس مى داد،  ولى مطالب را بسيار شسته و رفته كرده 
ــاده شده بود. با  بود؛ به طورى كه درك آن براى دانش آموزان س
طرح مسائل پيچيده تر از سطح كتاب،  باعث مى شد دانش آموز 
به نوعى ژيمناستيك فكرى جالب بپردازد. ولى هرگز به صورتى 
مشكل نبود كه باعث ايجاد اضطراب و يا احساس عدم توانايى 
ــيد او همه ى وجود خود  ــود. به نظر مى رس در دانش آموزان بش
ــت و براى خود هدف  ــرف آموزش دانش آموزان كرده اس را ص

شخصى ندارد. او با تمام وجود معلم بود. 
ــه ى تدريس خود،  مقدار زيادى  آقاى رجايى براى هر جلس
انرژى مى گذاشت. شكل هاى هندسى را به نحو احسن مى كشيد. 
دايره هايش انگار با پرگار كشيده شده بودند. پاى تخته سياه مثل 

يك بازيكن واليبال بود كه با جديت تمام مشغول بازى است.
ــد. آن چه از  ــى كرده باش ــه او جزوه گوي ــر ندارم ك به خاط
ــه براى  ــت كه هر جلس كالس هاى او به خاطر مى آورم،  اين اس
خود او و دانش آموزان صحنه ى تحرك فكرى بسيار بود. هرگز 
ــاكت كردن كالس به زبان نمى آورد. درس هاى  كلمه اى براى س
خود را به صورتى جذاب ارائه مى داد تا به صورت طبيعى توجه 

دانش آموزان را جلب كند.
ــكالت آموزش و پرورش ما اين است كه  امروزه يكى از مش
بعضى از آموزگارن نمى توانند توجه دانش آموزان را جلب كنند و 
يا مطالب درسى به گونه اى است كه نمى تواند جالب توجه باشد. 

حسن بلورچی*

مدرسه ى مهر و محبت
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ــاگرد و بروز خشونت،  از همين جا سرچشمه  جدال معلم و ش
مى گيرد. چاره آن است كه يا مطالب درسى عوض شود و يا اگر 
آموزگان خود قادر به فراگيرى نيستند، شغل ديگرى را انتخاب 

كنند. 
ــونت منافات دارد. خشونت روح  آموزش و پرورش با خش
ــايد. هر خشونتى كه  انسان را مى س
دانش آموز دريافت كند،  جايى ديگر 

در جامعه بروز خواهد كرد.
در دبيرستان سخن،  هيچ جدالى 
بين معلم و دانش آموز وجود نداشت. 
به ندرت براى بهتر درس خواندن 
ــاط، نصيحتمان  ــا حفظ انضب و ي
ــيد نوعى  مى كردند. به نظر مى رس
نظم ذهنى طبيعى در مدرسه وجود 
دارد. اصل بر،  برهم نزدن نظم روانى 
ــى دانش آموزان بود.  و طبيعى ذهن
ــى و روانى  وقتى نظم طبيعى ذهن
در همه ى دانش آموزان وجود داشته 
ــد، ديگر جبر و زورى براى به  باش

وجود آوردن نظم عمومى مدرسه الزم نيست.
بلندگوى مدرسه كه معموالً  براى نصيحت كردن از آن استفاده 
ــود،  در دبيرستان سخن كاربردى نداشت. ظرف مدت سه  مى ش
سال،  فقط يك بار و آن هم براى برگزارى نوعى جشن و يا جايزه 

دادن،  از بلندگو استفاده شد.
در دبيرستان سخن،  چندان كوششى براى مقايسه ى دانش آموزان 
و يا ايجاد رقابت بين آن ها صورت نمى گرفت. هرچند كه شاگرد 
اول كالسى و يا شاگرد اول مدرسه مشخص بود،  ولى اين مسئله 
ــوزگاران اعالم نمى كردند. حتى دفترى كه در تمام مدارس  را آم
ــت،  براى ثبت نام دانش آموزان به ترتيب نمره و رتبه وجود داش
در اين مدرسه موجود نبود. بعضى از دبيران سعى در پنهان كردن 
ــال،  آقاى نائينى،  دبير  ــتند. به طور مث نمره ى دانش آموزان داش
رياضى،  وقتى مى خواست ورقه هاى تصحيح شده ى دانش آموزان 
را پس بدهد،  آن ها را تا مى كرد تا نمره شان را ديگران نبينند،  تا اگر 

كسى نمره ى پايين آورده است،  خجالت نكشد.

ــود. او درس ها را  آقاى نائينى خود متخصص جزوه گويى ب
ــاده ترين صورت درمى آورد و به صورت جزوه مى گفت.  به س

جزوه هاى او در ساير مدارس دست به دست مى گشت. 
علت موفقيت  جزوه هاى دبيران اين بود كه آن ها هر جمله ى 
جزوه را در مقابل دانش آموزان بارها و بارها مى آزمودند و آن ها را 

با توجه به عكس العمل هاى دانش آموزان اصالح مى كردند.
ــفته اى  ــال ها،  همه ى جمله ها مثل دّر س ــا، پس از س در انته
ــان بود. اين امكان براى  ــى آس ــد كه فهم آن براى هركس مى ش
نويسندگان كتاب هاى درسى وجود نداشت،  چون آن ها هرگز از 
عكس العمل هاى دانش آموزان در مقابل مطالب نوشته شده آگاه 
نمى شدند. به همين علت جزوه هاى دبيران معموالً  ازكتاب هاى 
ــن فضاى مهر و محبت و منطقى در  ــى بهتر بود. وجود اي درس
دبيرستان سخن، باعث به وجود آمدن نتايج استثنايى مى شد. شاگرد 
ــال از اين دبيرستان بود و همه ى دانش آموزان  اول منطقه،  هر س
ــال آخر، در يكى از دانشگاه ها و يا مدارس عالى،  امكان ورود  س

مى يافتند.
اما مهم ترين نتيجه ى به دست آمده عدم وجود هر نوع انحراف 
اخالقى بين دانش آموزان بود. براى همه ى ما غيرقابل تصور بود كه 
كسى لب به سيگار بزند. اگر هم اكنون در بعضى از مدارس گفته 
مى شود تا 20درصد آلودگى به مواد مخدر وجود دارد، آموزه هاى 
دبيرستان سخن و يا ساير مدارس نمونه مى تواند مورد توجه قرار 

گيرد.
هرچند كه اين دبيرستان، به علت وجود شخصيت هاى فرهنگى، 
شايد به صورت اتفاقى شكل گرفته بود. اما مراكز پژوهشى مشغول 
در امر آموزش و پرورش مى توانند، با بررسى اين گونه موارد موفق،  
آموزه هاى به دست آمده را به صورت كدهاى تربيتى درآورند تا 
در تمام مدارس مورد استفاده قرار گيرد، تا اين كه هيچ  موفقيتى در 
سازمان آموزش و پرورش ما اتفاقى نباشد، تا اين كه هيچ خشونتى 

در مدارس ما باعث تباهى استعدادها نشود.

*دانش آموخته ى دبيرستان سخن در سال 1350، داراى دكتراى 
مهندسى شيمى از فرانسه و فوق دكتراى علوم مواد و نانوكوتينك 

از كانادا
Hassan-bolourchi@yahoo.com :رايا نامه
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ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــق اف
1. نمايش غم انگيز- بسودن حجر االسود

2. از نهاد هاى علمى وپژوهشى برآمده از انقالب اسالمى
ــى  ــت امواج- گردن عرب- در زبان فارس ــوب تيز- تقوي 3. چ

معادل«كه» نيز هست
4. خط- قسمت اصلى كالبد يك چيز- لوس

5. زنى كه بچه زياد مى آورد- از اضعاف كيلو- پاى واژگون- يك 
حرف تا سرخاب

ــنده ى آمريكايى-  6. جاده ى راه آهن- اثرى از جك لندن ، نويس
دولت ها

7. آفتى كه درچشم ظاهر مى شود- درخت آزاده- از انگشت ها- 
زاد  ورود

8. كم وكاست- تونل خون- مغزسر - آزاد و به خود نهاده
ــپزخانه - از واجبات اصلى نماز -  ــرب - از فلزات آش 9.هنر ع

اختالط كردن
ر  10. ضرب المثل زود وناگهانى رسيدن - كشور ما تا دورها  - دخت

انگليسى
ــرباز نيروى دريايى - تاك - عنصرى كه فقدان آن موجب  11. س

بيمارى گواتر مى شود - بهجت و خوش حالى
ــتخاره كردن - شن صحرايى - زره  ــت در اس 12.اصطالحى اس

سنگ پشت
13.نوعى بازى بچگانه است - هم شهراست و هم نام شخصيتى 

در شاه نامه - رشته و نخ - نيمى از كشور نپال
14. مكتب ملى گرايى

15. فيلسوف و دانشمند ايرانى صاحب كتاب الموسيقى الكبير - 
غده هاى سازنده ى گلبول سفيد در بيخ حلق

عــــــــــــــــــمــــــــــــــــــودى
1. نيروى نظامى تشريفاتى همراه با يك مقام - به معنى تجملى 

هم هست 
2.قله اى برف گير در آفريقا

ــتر قوى هيكل - نه در لهجه ى  ــت وبانشاط - ش 3. رده - سرمس
يزدى

ــاب -از آالت  ــان - پرده و حج ــتارخان در آذربايج 4.زادگاه س
موسيقى

5. نام دختر و نام شبنم - آتش مى كشد - تعجب زنانه - از پيامبران
6.كنيز سياه - عرب ها به آن اِرهاب مى گويند - ميوه ى سالمتى

ــين - از ظرف هاى مايعات - پسر - از  ــوره ى ياس 7. اختصار س
ضمير هاى فارسى است.

8.فلز شديد البأس - دو خرس در آسمان - مكان - شهر ها
9.حرص بى اندازه - سگ بيمار ودرنده - درازترين رود در آفريقا - 

دشمن زائوهاى قديم
10. از آالت تعزيه و عزادارى - خريد قبل از توليد - برنج پخته

ــاس - از ويتامين ها - نوعى  ــرادر پ ــرد دين دار - ب ــت م 11.صف
كشمش

12.اززدنى ها - سوره ى انجير - از اعضاى بدن
ــتى -  13. كلمه ى ندا - از بازى هاى تاس دار - از بيمارى هاى پوس

شراب
14.پولى كه على الحساب در اختيار مأمور خريد است

15. موازى - از دستگاه هاى تكثير

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