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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

ــال های پیش از انقالب اسالمی است که  ــال است بدون وقفه منتشر می شود. این سوای س ــد معلم 27س مجله ی رش
ــر  مجله های فرهنگ، تربیت، ماهنامه ی آموزش وپرورش و مجله پیک معلم و خانواده، هر یک در دوره ای منتش
می شدند؛ که اگر آن ها را هم به حساب بیاوریم می توانیم بگوییم آموزش وپرورش هیچ گاه دوره ای را بدون 

نشریه نگذرانده است. 
اینک با آغاز بیست وهشتمین دوره ی انتشار مجله، سال جدید تحصیلی را، هم به شما همکاران 
عزیز و خوانندگان محترم تبریک می گوییم و برایتان از درگاه خداوند بزرگ آرزوی موفقیت 
می نماییم؛ و موفقیت معلم چیست جز این که بتواند در هر کالس و مدرسه ای که هست، 
شمع روشن و چشمه ی امید نونهاالن، نوجوانان و جوانانی باشد که آمده اند تا بیاموزند، 
بدانند، آگاه شوند و مدارج کمال علمی، انسانی و اجتماعی را روز  به  روز طی کنند؟ 
آرزوی ما برای شما موفق شدن در این راه است و چنین باد. اما برای خودمان هم 
همین آرزو را داریم و امیدواریم بتوانیم در دوره ی جدید، مجله ای پربارتر از گذشته 

تقدیم شما کنیم با مقاالت و نوشته هایی خواندنی، آموزنده و راه گشا.
اکنون خط مشی کلی مجله را در سال جدید به اطالع شما می رسانیم.

مجله دارای بخش های متنوعی با عنوان هایی چون گفت وگو، گزارش، 
مقاالت، خانواده، دانش معلم، معرفی و نقد فیلم، بازخوانی، ادب و آموزش، 
کتابخانه ی معلم، تجربه ها و خاطره ها، با خوانندگان و جدول خواهد بود. 

این عناوین تا حد امکان بیشتر شماره ها را پوشش خواهد داد.
روی جلدهرشماره ی مجله را به یکی ازمعلمان  برجسته ي معاصر، 
اختصاص داده ایم. و در داخل مجله هم راجع به آن شخصیت با شما سخن 
خواهیم گفت. صفحه ی دوم جلد نیزدرهمه ی شماره ها به ابیاتی ازمولوی 

در بیان آیه ای از قرآن کریم اختصاص خواهد یافت.
از مقاالت و نوشته های ارسالی شما در مجله استفاده خواهیم کرد. اما 
این توضیح را الزم می دانیم که بخش عمده ای از آثاری که به دفتر مجله 
ــد، فاقد ضوابط و معیارهایی الزم و کافی برای یک مقاله است. از  می رس
آن جمله، به لحاظ موضوع یا عنوان، نکته یا مطلب تازه ای ندارند و بعضًا 
ــائلی پرداخته اند که کمابیش در کتاب های درسی دانشگاه ها و  به همان مس
مراکز تربیت معلم گفته شده است و لذا چیزی بیش از یک فصل از یک کتاب 
تلقی نمی شوند؛ مطالب نقل شده به منابع ارجاع داده نشده است، بلکه در پایان 
مقاله، اسامی تعدادی کتاب ، مقاله ، وبگاه و... معرفی می شود که نمی تواند دلیل بر 
استفاده از آن ها در نوشته باشد. و باالخره هم به لحاظ نگارش و هم به لحاظ انسجام 
و ساختار متن دچار ضعف هستند. توصیه ما به همکاران عزیز این است که اگر قصد 
دارند مقاله بنویسند و چه خوب است که بنویسند، باید هرچه بیشتر، مقاله های درجه اول و 
ممتاز در کتاب ها و مطبوعات را بخوانند و بخوانند تا اندک اندک بر چگونه نوشتن مسلط شوند. 
با این وجود مجله ی رشد معلم نمی تواندخالی از آثار معلمان فرهیخته و صاحب قلمی باشد که 
خود، امروز راهنما ومشوق و راهبر دانش آموزانی هستند که، چه بسا فردا نویسندگانی برجسته شوند. 
ازاین رو امیدواریم امسال مجله ای با محتوا و پربارتر از سال های گذشته تقدیم شما کنیم. از آقای علی تن، 

هنرمندگرامی، به خاطرتحریرکلمه ی مبارکه »بسم اهلل...« برای صفحه ی آغازین مجله سپاسگزاریم.
سردبیر
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 استاد راحتی؛ حضور شما را در دفتر مجله ی رشدمعلم غنیمت می دانیم و از این که این توفیق حاصل شد بتوانیم با 
حضور شما، خوانندگان عزیز مجله ی رشد را با موضوعی پیرامون قرآن آشنا کنیم. خدا را شاکریم. می دانیم که شما قرآن 
را به طور کامل به شعر ترجمه کرده اید که در مشهد منتشر شد و نسخه ای از آن هم در مقابل ماست. لطفاً قبل از این که وارد 

بحث در این موضوع شویم، اندکی از سوابق زندگی خود را، از کودکی تا امروز، برای ما بیان بفرمایید.
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. من هم از مجله ی رشد معلم تشکر می کنم که با ترتیب دادن این 
گفت وگو در واقع واسطه ای خواهد شد برای آگاهی یافتن همکاران خودم، یعنی معلمان 
ما در سراسر کشور از کاری که انجام داده ام، و امیدوارم این کاری که انجام داده ام مرضّی 

خداوند متعال قرار گیرد.
ــدم. شش تمد در 25  ــتای شش تََمد سبزوار متولد ش ــال 1319 در روس من در س
ــتاهای قدیم خراسان و زادگاه و مدفن ابوالحسن  ــبزوار، از روس کیلومتری جنوب س
بیهقی، معروف به ابن فندق، نویسنده ی کتاب های تاریخ بیهقی و تفسیر نهج الباغه 
ــتا خواندم و قرآن را هم از مادرم فرا گرفتم  ــت. درس های ابتدایی را در همان روس اس
ــالگی به سبزوار رفتم و طلبه شدم. مقدمات علوم عربی را خواندم و چند  و در سیزده س
ــال بعد به مشهد رفتم و در مدرسه ی نواب که مشهورترین مدرسه ی حوزوی مشهد  س
است به تحصیل ادامه دادم. در آن جا استادان برجسته ای داشتم؛ محمدتقی ادیب نیشابوری، 
حاج آقادهشت، آقای محمد واعظ زاده ی خراسانی، آقای وحید خراسانی )مرجع 
ً  فهمیدم نام  تقلید فعلی(، شهید سید عبدالكریم هاشمی نژاد )که بعدا
ــت( و امثال این ها. چند سال بعد  اصلی او حبیب اهلل بوده اس
تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم، لذا در امتحان کنکور شرکت 
ــال 43 وارد دانشکده ی الهیّات دانشگاه تهران  کردم و در س
شدم که تا سال 47 به طول انجامید. البته می دانید که نام الهیّات 
را بعداً به این دانشکده دادند؛ در آن زمان می گفتند دانشکده ی 

معقول و منقول.
 ظاه��راً در آن زم��ان اس��تادان برجس��ته ای در 
دانش��كده ی الهیات بودند، شما از محضر کدامشان 

اشـــاره
استاد حسن  راحتی سبزواری، که اینک در آستانه ی ورود به هشتمین دهه ی عمر خود قرار دارد، معلمی 
اســت که از نخســتین روزهای بازنشستگی خود در سال 1379 اوقات خود را صرف ترجمه ی قرآن کریم 
به  نظم کرد تا سرانجام پس از هفت سال، کوشش او به نتیجه رسید و قرآن منظوم او در اواخر سال 1386 

انتشار یافت.
پیشنهاد گفت وگو با استاد راحتی از سوی نماینده ی مجالت رشد در خراسان رضوی، آقای فخری، مطرح شد 
و ما توانستیم در یکی از روزهای اردی بهشت ماه، در هفته ی برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در 
دفتر مجله این گفت وگو را به انجام رسانیم. با سپاس از استاد راحتی و تشکر از آقای فخری، از آقای بهروز 
رضایی کارشناس  دفترانتشــارات کمک آموزشی و آقای رحیم زاده همکار دیگرمان در نمایندگی مجالت 
رشد مشهد نیز سپاسگزاریم که در این گفت وگو شرکت کردند. توجه شما را به خواندن متن گفت وگو جلب 

می کنیم.    رشد معلم

می
هرا

ضاب
:  ر

س 
عک

و گ  و  گ  ف  ت 

فهم، مسئله ی اول 
است و سپس 

ترجمه. من پنج شش 
ترجمه ی قرآن را 
دیده ام و با این که 
خودم هم سال ها 

ادبیات عرب خوانده 
و تدریس کرده 

بودم، باز به ترجمه ی 
آیت اهلل مکارم 

شیرازی تکیه کردم .
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بیشتر استفاده کردید؟
ــت. در آن جا  ــور اس ــه همین ط  بل
ــتادی مثل ش��هید مطهری بودند که  اس
ــال در کالس های ایشان شرکت  من 5 س
می کردم و درس های منطق، فلسفه، تاریخ 
مجادالت و... را نزد ایشان خواندم. دکتر 
محمدابراهیم آیتی بیرجندی بودند )که 
بعداً  در اثر تصادف فوت کردند( که من در 
مدرسه ی سپهساالر آن روز )که دانشکده 
هم در همان جا بود( بخش منطق منظومه ی 

حاج مالهادی سبزواری را نزد ایشان و آقای طالقانیـ  آیت اهلل 
سید محمودـ  شفاهی امتحان دادم. یادم است همین که شروع 
ــواب دادن، آقای طالقانی به زودی فهمید که من  کردم به ج
ــابقه ی درس های حوزوی دارم و گفت ایشان طلبه است!  س
خالصه قبول شدم. استاد دیگر دکتر عبدالحسین زرین کوب 
ــد که درس تاریخ تصوف را تدریس می کردند و کتاب  بودن
خودشان ارزش میراث صوفیه را به ما درس می دادند. آقای 

الهی قمشه ای بودند که...
 از دکتر زرین کوب نام بردید و درس تاریخ تصوف. 
آیا دکتر زرین کوب در ماهیّت و معنای تصوف هم توّغل 

داشت؟
 البته در این مورد برای من ارزیابی سخت است؛ ولی 
اوالً او بسیار مطالعه داشت و از ما هم خیلی کار می کشید، و 
ثانیًا  از تأکیدهایی که بر پاره ای عبارات داشت می شد فهمید 
که این معارف عرفانی چه  قدر روی او مؤثر بوده است. مثاًل 
روزی این حکایت کوتاه را خواند که من هنوز زیبایی معنوی 
آن را فراموش نکرده ام. گفت »ابوالحسن خرقانی شبی تا صبح 
نماز همی خواند و دعا همی کرد. هنگام صبح ندایی شنید که: 
هان ای ابوالحسن! خواهی آن چه از تو می دانیم به خلق بگوییم 
تا سنگسارت کنند؟ ابوالحسن سر به آسمان بلند کرد و گفت: 
خدایا! خواهی آن چه از کرم و فضل و رحمت و مهربانی تو 
می دانم به خلق بگویم تا دیگر کسی سجودت نکند؟ ندا آمد 

که نه از تو و نه از من«
 خوب، از آقای الهی قمشه ای می فرمودید؟

 بله، یکی از استادانمان هم در تهران ایشان بودند 
ــراف« خواجه نصیر طوس��ی را که  و به ما »اوصاف االش
جزوه ای خیلی کوچک است درس می دادند. آقای الهی 
ــی فوق العاده بود.  ــان و حاالت عرفان ــه ای در عرف قمش
می گفت: من در کنار خیابان که منتظر تاکسی می ایستم، 
ــتم، حتماً  تاکسی  ــوم، سه صلوات می فرس اگر معطل ش
ــتم.  ــیرخواری داش ــد. یک بار هم گفت: بچه ی ش می آی
ــد. نذر کردم اگر خوب شود داستان واقعه ی  مریض ش
کربال را به نظم درآورم؛ و بچه خوب شد. من هم نذرم 
را ادا کردم. این مجموعه به نام »نغمه ی الهی«چاپ شده 

است که من هم دیده ام.
 فرمودید در سال 47 دانشگاه را به پایان رساندید. بعد 

از آن چه کردید؟
ــهد  ــربازی و به مش  بعد از آن رفتم س
ــال 1350 در مدارس  برگشتم و از مهرماه س
مشهد  و البته بیشتر در مدرسه ی شهید بهشتی 
طرقبه، که امروز در خود مشهد واقع شده به 
تدریس دینی و عربی مشغول شدم و همان جا 
ماندم تا این که در سال 73 بازنشسته شدم؛ ولی 
البته باز هم کار می کردم تا این که در سال 79 
تصمیم به ترجمه قرآن گرفتم و کار را شروع 

کردم. در این باره گفته ام:
گذشت هجرت  ز  چون  صد  سه  و  هــزار 
ــت ــه هفتاد وهش ــک ب ــا ی ــزون نم ــو اف ت
ــد ش ــرداد  خ ــاه  م ــه،  ن و  ــاد  هفت ــو  چ
ــــوالد شد  بـــه تـــن جـــامـــه ی عـــزم پ

 ش��ما در این کاری که انج��ام داده اید، هم ترجمه 
کرده اید و هم ش��عر گفته اید. به نظرتان ترجمه ی صحیح 
به طور کلی و ترجمه قرآن به طور اخص، چگونه حاصل 

می شود؟
 نکته ی مهمی است. اوالً  کسی می تواند واقعاً مطلبی را 
از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند که آن مطلب را کاماًل  و عمیقًا 
فهم کرده باشد. این است که می گویند سه نوع ترجمه داریم: 
ترجمه ی لفظ به لفظ یا تحت اللفظی، که چندان ارزش ندارد، 
ترجمه ی آزاد که با دخل و تصرفات مترجم همراه است، و 
ترجمه ی محتوا به محتوا که ترجمه ی واقعی و سخت ترین 
ــت؛ زیرا خواننده متوجه نمی شود که مطلب  نوع ترجمه اس
ترجمه شده است و این کار فقط از یک مترجم بسیار قوی که 

هم در زبان فارسی و هم زبان خارجی قوی باشد برمی آید.
ــت و سپس ترجمه. من پنج  ــئله ی اول اس پس فهم، مس
ــش ترجمه ی قرآن را دیده ام و با این که خودم هم سال ها  ش
ــرب خوانده و تدریس کرده بودم، باز به ترجمه ی  ادبیات ع

آیت اهلل مكارم شیرازی تکیه کردم. 
بعد که مسئله ی ترجمه حل شد، آن وقت تازه بحث تبدیل 
ترجمه به شعر پیش می آید. نکته ی بسیار مهم این است که در 
ترجمه ی قرآن نباید نه کلمه ای از قلم بیفتد و نه کلمه ای اضافه 

شود و این کار مشکلی است.
 آیا قرآن قبًا  هم به شعر فارسی ترجمه شده است؟

 بله، مثالً در گذشته صفی علی شاه ترجمه کرده و در 
زمان ما هم دیگران، مثل امید مجد و... عالوه بر این شاعران 
بزرگ فارسی زبان هم مضمون آیات بسیاری را به شعر بیان 
کرده اند، حتی فردوسی؛ مولوی که از همه بیش تر، حدود 800 
آیه را به شعر بیان کرده است، و البته همین طور احادیث زیادی 

را.
این نکته را هم اضافه کنم که »توفیق الهی« هم در این راه 

مهم است که یار شود. به قول سعدی:
ــعدی ــت گرفته ای س ــغ بالغ ــه تی ــان ب جه
ــت ــمانی نیس به هوش باش که جز فیض آس

دردانشکده  ی 
الهیات استادی 
مثل شهیدمطهری 
بودندکه من 5 سال 
در کالس های ایشان 
شرکت می کردم 
... استاد دیگرم 
دکتر عبدالحسین 
زرین کوب بودند که 
درس تاریخ تصوف را 
تدریس می کردند.
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 خوب، این از قرآن؛ حاال بفرمایید چه شد که به دنیای 
شعر وارد شدید. از چه زمانی و تحت تأثیر چه عواملی.

ــت. عرض کنم من دوستی  ــؤال مهمی اس  این هم س
ــهد به نام سیدمحمد علوی  ــتم در مدرسه ی نواب مش داش
ً  به دانشگاه  سبزواری که با هم درس می خواندیم. ایشان بعدا
رفت و جغرافیا خواند و بعد هم از فرانسه دکترا گرفت، ولی 
متأسفانه در جوانی فوت شد. ما در مدرسه ی نواب که بودیم 
ــاعره می کردیم و از این  ــب با هم مش جمعه ها از صبح تا ش
طریق در دریای شعر غرقه می شدیم. هم می خواندیم و هم 
ــال ها )سال 1337(  ــت در همان س حفظ می کردیم. یادم اس
قصیده ی زمستانیه ی زیبایی از محمدحسین شهریار خواندم 

که در آن می گفت:
ــن کدخدایان را ــتین افزود بر ت ــتان پوس زمس
ولیکن پوست خواهد کند ما یک القبایان را
ــد ــم از که می پرس ــا ندان ــرای م ــم س ره مات
ــرایان را ــد درِ دولت س ــتانی که نشناس زمس

تا آن جا که:
به هر فرماِن آتش عالمی در خاک و خون غلطد
ــن فرمان روایان را ــذارد کاخ ای ــدا ویران گ خ

ــتم می گفت تو می دانی که همین قصیده سبب شد  دوس
ــهریار را با مشکل روبه رو کنند و دستگاه  که چاپ دیوان ش

سانسور شش ماه چاپ را به عقب انداخت!
ــت که شعر در  منظورم از بیان این مطلب تأثیر عمیقی اس
آدم ها به جا می گذارد. این گونه تجربه های شعری کم کم مرا به 
جایی رساند که اوالً برای ترجمه ی قرآن به شعر توجیه شوم 

و ثانیاً عزم این کار در من شکل بگیرد.
 استاد شما شخصاً به کدام یك از شاعران ایران بیشتر 

عاقه دارید و کدام یك را بهترین شاعر می دانید؟
ــعدی و حافظ هستند و البته   مسلمًا در صدر همه س
ــی هم هست. من در دیباچه ی ترجمه ی قرآن، که به  فردوس
احترام این کتاب الهی آن را در آخر ترجمه قرار داده ام، به این 

چند نفر اشاره کرده ام:
ــر ــــــــیراز دارم خبـــ ز س������عدی ش
ــــر ــود تــاج س ــــعر و ادب را بــ کــه ش
ــخــن ــه نطق و س ــــان ب ــوده، انس بفــرمـ
هــمــــی گشــته ممتــاز در انــجــمــن

و یا :
ــحر ــح و س ــه صب ــک ب ــون مالی ــنو چ ش
بَــر ــده ز  ــوان ــخ ب غـــزل هـــای ح��اف��ظ 

که اشاره است به بیت حافظ که می فرماید:
 صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت
ــر می کنند ــعر حافظ از ب ــد ش ــیان دارن قدس

و درباره ی فردوسی:
نگر ـــان  ـــراس خ ــک  ــل م ــج  ســخــن ســن
خبر را  ــان  ــه ج ـــل  اه ـــت  اس ــوده  ــم ن
ــعار ش ــد  ش ــن  چنی را  ــخن  س ــم  حکی

یــادگــار« ــــی  آدم از  ــد  ــان م ــن  ــخ »س
 استاد، جناب عالی قطعاً انس زیادی با قرآن داشتید که 
سبب شد بعداً  به سراغ منظوم ساختن ترجمه ی آن بروید. 

بفرمایید این انس با قرآن را چگونه به دست آوردید.
 اول باید از مادرم یاد کنم که او قرآن را به من آموخت. 
ــه از حفظ و به راحتی  ــدر قرآن خوانده بود ک خودش آن ق
متوجه می شد که کسی دارد کلمه ای از قرآن را غلط می خواند 
یا درست. ضمناً من طلبگی کردم، ادبیات عرب خواندم، بعد 
الهیات خواندم و درس دادم، از استادانی که گفتم فیض بردم 
ــد کردم. این را هم بگویم  و به طور کلی در فضای قرآن رش
ــمندان عرب، بهترین شاهد مثال ها و  که در میان ادبا و دانش
مستندات صرف و نحو کلمات و آیات قرآن است. من چون 
با شعر هم مأنوس بودم خیلی عالقه داشتم بین قرآن و شعر 
رابطه برقرار کنم. یادم است وقتی آیه ی »انا نحن نزلنا الذکر و 
ــا له لحافظون« را می خواندم که مولوی آن را در این ابیات  ان

آورده است:
ــاف حق ــده داد الط ــی را وع مصطف
سبق ــن  ای نمیرد  تو  بمیری  گر 
مـن کتــاب و مــعجزت را رافــعم
بیــش وکــم کــن راز قــران دافعــم
من تــو را انـــدر دو عالم حافــظم
طــاعــنـان را    از حدیثـت رافضــــم

در ته دلم می گفتم آیا می شود من روزی همه ی قرآن را به 
شعر ترجمه کنم، و الحمدهلل این آرزو محقق شد.

 احس��اس ش��ما در هنگام ترجمه قرآن به شعر چه 
بود؟

 خوب، اول مقداری مشکل بود ، چون می دانید این کار 
من، کار یک صفحه و دو صفحه و ده صفحه یا کار یک روز 
ــت. کاری است که باید چند سال وقت  و چند هفته که نیس
کامل خود را صرف آن می کردم که الحمدهلل کردم؛ به هرحال 
مقداری که کار پیش رفت، آن قدر احساس لذت می کردم که 
به یاد خواجه نصیر طوسی می افتادم که می گویند وقتی شبی تا 
صبح روی یک مسئله ی ریاضی مطالعه می کرد. صبح که شد 
بیرون آمد و گفت: اَین الملوک و اَبناءِ الملوک این تراها!؟ یعنی 
کجایند شاهان و شاه زادگان که بیایند و ببینند که من چه قدر از 

درک و فهم علم لذت می برم!
 ش��ما چرا قالب بحر تقارب را برای س��رودن شعر 
انتخاب کردید. یعنی همان وزن اشعار فردوسی و بوستان 

سعدی را؟
ــرودن  ــب ترین قالب برای س  چون بحر تقارب مناس
اشعار بلند و منظومه هاست. نه قالب هایی چون قصیده و غزل 
ــت. اوالً بیت کوتاه  ــّمط و اینها. دلیلش هم روشن اس و مس
است، ثانیًا  چون شعر مثنوی است کلمات دو به دو با هم قافیه 
ــه می توان یافت؛ و  ــوند که در این طریق هزاران کلم می ش
خواندنش هم راحت تر است. به همین جهت همه ی شاعران 
منظومه سرا از قالب مثنویـ  به ویژه بحر تقاربـ  برای سرودن 

منظومه ی 
حاج مالهادی 

سبزواری را 
نزد استاد آیتی 

بیرجندی و 
آیت اهلل طالقانی 

شفاهی امتحان 
دادم. 

در ادبیات عرب 
داریم که اَحسن 

عر اکذبه.  الشِّ
یعنی بهترین شعر 
دروغ ترین آن 

است. و البته این 
دروغ نه به معنای 

کژی و ناراستی 
بلکه به معنای خیالی 

و غیرواقعی بودن 
است.
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استفاده کرده اند، فردوسی، سعدی، نظامی، مولوی و...
 چند س��ؤال آخری را کوتاه مطرح می کنیم. ویژگی 

ترجمه به شعر در چیست؟
 به قول دکتر مهدی حمیدی در کتاب بهشت سخن، 
می گوید کار فردوسی نسبت به شاعران دیگر از دوجنبه مهم 
است. یکی این که داستان ها را ساخته و پرداخته است و دیگر 
این که آن ها را به نظم درآورده است. ویژگی ترجمه ی قرآن به 
شعر هم همین حالت را دارد؛ اول باید ترجمه کرد و فهمید و 

بعد آن را به شعر تبدیل کرد.
 ش��ما شعر س��رودن را با توجه به آیه معروف قرآن 
کریم که می گوید: والشعراء یتبعهم الغاوون ... چگونه تعبیر 

می کنید.
 البته در آن  آیه هم قرآن کریم برای شاعران با ایمان استثنا 
قائل می شود و می گوید االّ الذین آمنوا و عملوا الّصالحات... که 
خودتان می دانید. اما خوب است بدانید که اصوالً شعر در لغت 
عر  به معنای خیال است. در ادبیات عرب داریم که اَحسن الشِّ
اکذبه. یعنی بهترین شعر دروغ ترین آن است. و البته این دروغ 
نه به معنای کژی و ناراستی بلکه به معنای خیالی و غیرواقعی 

بودن است.
 پس نظامی هم که به فرزندش گفته است:
او ــن  فــ و در  ــچ  مپـــی ـــعر  ش در 
ــون احــســن اوســـت اکـــذب او چ

توجه به این عبارت داشته است؟
ــت، یعنی   بله؛ اغراق گفتن خودش به نوعی دروغ اس
چیزی می گوییم که در واقع وجود ندارد و حتی امکان وجود 

هم ندارد. مثالً فردوسی می گوید:
دشــت پــهــن  آن  ـــدر  ان ــرد  ــب ن روز  ــه  ب
هشت گشت  آسمان  و  شش  شد  زمین 

ــدن کم شد  یعنی یک طبقه از زمین در اثر گرد و خاک ش
ویکی به طبقات آسمان اضافه شد!!

 بگذریم. اس��تاد، شما بس��م اهلل الرحمن الرحیم را در 

همه جا یك طور ترجمه کرده و به شعر در آورده اید، آیا در 
آیات مشابه هم همین طور عمل کرده اید؟

 خیر، مثالً در سوره ی الرحمن، 31 بار »فبای االء ربکما 
تکذبان« تکرار شده و من 31 بیت متفاوت برای آن ها سروده ام 

برای مثال:
آیه ی 21: دروغین شمارید اکنون شما

کدامین نعم را ز ذات خدا؟
آیه ی 36  : کدامین نعم ازحق الیزال

دروغ است؟ گویید آن المحال
آیه ی 67: ز نعمات بی حّد و هم بی کران

کدامین دروغ است در این جهان؟
 با تش��كر مجدد از جنابعالی، گویا ش��ما فی البداهه 
ش��عر می گویید، اگرممكن اس��ت یكی از اشعار خود را 
که فی البداهه س��روده اید برای حسن ختام این گفت وگو 

بخوانید.
 چند سال پیش به مناسبتی به مدرسه ی نواب دعوت 
شده بودم. به یاد خاطرات سال های دور خود در این مدرسه 

افتادم و این چند بیت را همان جا سرودم:
است طالب  زمزمه ی  آن  در  که  رواقی  این 
است نواب  مدرسه ی  ادب  مهد  همان  این 
گردی جویا  و  پرسی  اگر  کشور  همه  در 
مثل این مدرسه یا نیست و یا کمیاب است
زیاد فقیهان  و  درخــشــان  گهرهای  بس 
گشته سیراب از این چشمه که آن شاداب است
دهر شهره ی  بــود  که  ــران  ای کشور  رهبر 
است نواب  مدرسه ی  همین  زطالب  خود 
ادب جویای  مدرسه  این  در  روز  آن  بودم 
عمر من روشن و پر نور از آن مهتاب است

 بار دیگر ازشما و دیگر دوستان سپاسگزاریم.

بحر تقارب 
مناسب ترین قالب 
برای سرودن 
اشعار بلند و 
منظومه هاست. نه 
قالب هایی چون 
قصیده و غزل و 
مسّمط و اینها.

شاعران بزرگ 
فارسی زبان هم 
مضمون آیات 
بسیاری را به شعر 
بیان کرده اند، 
حتی فردوسی؛ 
مولوی که از همه 
بیش تر، حدود 800 
آیه را به شعر بیان 
کرده است، و البته 
همین طور احادیث 
زیادی را.

در میان ادبا و 
دانشمندان عرب، 
بهترین شاهد مثال ها 
و مستندات صرف و 
نحو کلمات و آیات 
قرآن است.
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در اردي بهشت ماه امسال همراه با جمعي از مسئوالن دفتر 
انتشارات کمک آموزشي و سردبیران مجالت رشد به سفري 
از »سفرهاي رشد« رفتیم. سفرهاي رشد مسافرت هایي است 
ــارات کمک آموزشي، هر سال در  که با برنامه ریزي دفترانتش
ــدار با مدیران  ــود و هدف از آن دی ــد نوبت انجام مي ش چن
ــان و دانش آموزان  ــان آموزش وپرورش و معلم و کارشناس
استان ها و شهرها و نواحي مختلف ایران است. از رهگذر این 
ــفرها بوده است که در چند سال اخیر استقبال از مجالت  س
ــي گرفته و عده ي  ــد، بویژه در میان دانش آموزان فزون رش
بیشتري موفق به دریافت و مطالعه ي این نشریات شده اند؛ 
نشریاتي که با هدف ارتقاي سطح علمي و مطالعاتي معلمان 

و دانش آموزان، بیش از چهل سال است منتشر مي شود.
ــت اشاره کنیم که استان یزد موفق ترین استان کشور  نخس
ــات ورودي  ــي دانش آموزان در امتحان ــر درصد قبول از نظ
دانشگاه هاست. به گونه اي که این مقام را طي 15 سال گذشته 
حفظ کرده است و ظاهراً قصد دارد همچنان در این عرصه 

پیشتاز باشد.
ــم بر این است که طي اقامت چند  در سفرهاي رشد رس
ــئوالن و سردبیران  ــتان، هر روز چند نفر از مس روزه در اس
ــتان ها، مناطق و یا نواحي اعزام مي شوند  به یکي از شهرس

تا در جمع مدیران یا دانش آموزان 
ــاره ي کّم و  ــو درب ــه گفت وگ ب
کیف مجالت و کتاب هاي رشد 

بپردازند.
در سفر اخیر، نگارنده و همکاران 
در سه شهر استان حضور یافتیم؛ 
ــاق  آقاي واحدي  در میبد )به اتف
ــارات کمک  ــر انتش ــاون دفت مع
ــه اتفاق  ــق )ب ــي(، در باف آموزش
ــردبیر  ــدر توراني، س ــان حی آقای
رشد مدیریت مدرسه و مرتضي 
ــد ابتدایي(  ــردبیر رش مجدفر، س
ــاد )با آقاي مجدفر(. در  و در بهاب

ــک از این دیدارها عرضه  ــزارش  کوتاهي از هر ی این جا گ
مي شود. اما الزم است اشاره اي هم به برنامه ي افتتاحیه ي این 

دیدارها داشته باشیم.
ما صبح روز پانزدهم اردي بهشت در یزد بودیم و در همان 
روز، ساعت 9، جلسه ي افتتاحیه برگزار شد. در این جلسه 
از همه ي مدیران ادارات آموزش و پرورش استان و جمعي 
از کارشناسان سازمان دعوت شده بود و قریب به اتفاق آن ها 

نیز حضور یافته بودند.
ــت  ــت قرآن کریم و خوش آمدگویي، نخس ــس از قرائ پ
حجت االسام دکتر محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، سپس آقاي محمد ناصري، 
ــرانجام  ــي و س ــارات کمک آموزش ــرکل دفتر انتش مدی
ــوزش و پرورش یزد  ــازمان آم آقاي باغس��تاني رئیس س
ــردبیران  صحبت کردند. آن گاه نوبت به میزگرد مدیران و س
دفتر کمک آموزشي رسید و گفت و گوهاي خوبي درباره ي 
چگونگي تهیه و تولید مجالت رشد و بسط و گسترش آن ها 
در میان فرهنگیان و دانش آموزان مطرح شد. برنامه ي دیدارها 
بعدازظهر شروع شد که نگارنده فقط به دیدارهاي خود اشاره 

مي کند.
ــت در 50 کیلومتري شمال یزد،  1. میبد: میبد شهري اس
بر سر راه یزد به اصفهان. شهري 
است تاریخي که داراي قلعه اي 
کهن )نارین قلعه(، چاپارخانه، 

یخچال و... است. 
ــمت قدیم شهر  معماري قس
همچون پاره اي دیگر از شهرهاي 
ایران، داراي ساختمان هایي یک 
دست و خشتي اما زیباست. میبد 
ــهري است در  در عین حال ش
حال صنعتي شدن به طوري که 
اکنون بخش عمده اي از کاشي و 
سرامیک مورد نیاز کشور را تولید 
مي کند. این نکته را هم اضافه کنیم 

جعفر ربانی

ش ر ا گ ز
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استان یزد 
موفق ترین استان 

کشور از نظر 
درصد قبولي 

دانش آموزان در 
امتحانات ورودي 
دانشگاه هاست. به 
گونه اي که این 

مقام را طي 15 سال 
گذشته حفظ کرده 

است.
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که میبد زادگاه و مدفن ابوالفضل رشیدالدین میبدي صاحب 
تفسیر عظیم َکشُف االَسرار وُعّدć ǥاالَبرار است. این تفسیر که در 
شرح تفسیر خواجه عبداهلل انصاري و در قرن ششم هجري 
قمري نوشته شده، یکي از زیباترین نثرهاي فارسي را دارد و 

کامل ترین تفسیر عرفاني از قرآن کریم است. 
متأسفانه از مقبره ي رشیدالدین میبدي اثري باقي نیست و 
شایسته است مسئوالن دلسوز و فرهنگ دوست شهر حداقل 

بناي یادبودي در بزرگداشت او در شهرستان ایجاد کنند.

شهرآموزشوفرهنگ
ــي و  ــت که از نظر موفقیت هاي آموزش ــهري اس میبد ش
ــه ي آموزش وپرورش نوین  ــي و همچنین تاریخچ تحصیل
ــد. در طي 15 سالي که یزد توانسته  مي تواند قابل توجه باش
است رتبه ي اول قبول شدگان کنکور را حائز شود، میبد هم 
در میان شهرستان ها و مناطق و نواحي یزد، هفت سال متوالي 

رتبه ي اول را داشته است.
در میبد با آقاي س��ید مصطفي موس��وي، رئیس اداره ي 
آموزش وپرورش آشنا شدیم و سپس به اتفاق در جمع مدیران 
مدارس شهر شرکت کردیم و ضمن صحبت درباره ي کّم و 
کیف مجالت رشد با آنان گفت وگو کردیم و به سؤاالتشان 

پاسخ دادیم.
نکته ي قابل توجه در این سفر آن که، آقاي موسوي کتابي 
ــتن  ــام »آخرین یادگار« در اختیارمان قرار داد که دانس به ن
چگونگي پدیدآمدن آن مي تواند براي خوانندگان عزیز رشد 
معلم جالب توجه باشد. آخرین یادگار کتابي است داستاني 
ــکل گرفتن  ــت از چگونگي ش ــع تاریخچه اي اس و در واق
ــر محور خاطرات  ــد در میبد، که ب ــرورش جدی آموزش وپ
ــهر آقاي احمد صاحي فیروزآبادي  قدیمي ترین معلم ش

)متولد 1296( نوشته شده است.
جمال صادقي، نویسنده ي کتاب، شرح مي دهد که روزي 
ــه جمع آوري  ــوي از وي مي خواهد ب ــید مصطفي موس س
ــته ی  ــوتان برجس ــی ازپیش کس ــرات یک ــتن خاط و نوش
آموزش وپرورش بپردازد. او نیز مي پذیرد و با حضور در منزل 
آقاي صالحي وي را مجاب مي کند که خاطراتش را بازگو 
کند. حاصل مکتوب این بازگویي در طي حدود یک سال، 
ــامل هشتاد دفتر مي شود که جمال صادقي  بر روي کاغذ ش
ــي از آن ها، موفق مي شود سرانجام، کتاب  با مطالعه ي بخش

رمان گونه ي »آخرین یادگار« را به رشته تحریر درآورد که با 
همت و هزینه ي یکي از دوستان نویسنده به نام محمد حسین 

حاجي  ده آبادي )هنرمند فیلم ساز( چاپ مي شود.
این کتاب را در حقیقت مي توان به نوعي تاریخ اجتماعي 
گوشه اي از کشورمان تلقي کرد و ازمطالعه ي آن دریافت که 
رشد و توسعه ي شهر کوچکي مثل میبد از جامعه اي سنتي 
ــه جامعه اي نوینـ  که باز  ــن و داراي فرهنگي غني، ب و که
هم مردمش در تحصیل علم پیشرو هستند ـ از چه مراحل 
دشواري عبور کرده است؛ و آن گاه مي توان قیاس کرد که کّل 
ــال  جامعه ي ایران چگونه این مراحل را طي بیش از صد س
تاریخ معاصر خود پشت سر گذاشته است. از »آخرین یادگار« 
بیشتر سخن نمي گویم و شما را به خواندن چند صفحه ي اول 

آن در صفحات بعدي دعوت مي کنیم.
2. بافق: شهر بافق در صد کیلومتري یزد واقع شده است: از 
نظر تاریخي، نام این شهر، وحشي بافقيـ  شاعر جان سوخته 

عهد شاه اسماعیل صفوي را به ذهن متبادر مي سازد.
ــهر امروز یکي از غني ترین معدن هاي فعال سنگ  این ش
آهن، روي و... را در خود جاي دارد و »آهن ش��هر« که در 
جنب بافق تأسیس شده یکي از مراکز اکتشاف و استخراج 
سنگ آهن است و محصوالت آن با قطار به کارخانه ي ذوب 
آهن اصفهان مي رود. در بافق عالوه بر آشنایي با آقاي میرزایي 
رئیس آموزش وپرورش و همکاران ایشان، در جمع مدیران 
مدارس شهر حضور یافتیم و سپس از دو مدرسه ي راهنمایي 
شبانه روزی که در آن ها نمایشگاه مهارت هاي دانش آموزي 

دایر بود دیدن کردیم.
ناگفته نماند که بافق نیز از شهرهاي موفق استان در احراز 
رتبه ي برتر است به طوري که به ما گفته شد در سال 1386 
ــتان به  ــه ي اول را از نظر درصد قبولي در کنکور در اس رتب
دست آورده است. بافق شهر نخل هاي خرماست، از این رو 
ــایل حصیري در آن رواج دارد که از آن جمله  ــاخت وس س
است بادبزن هاي زیبایي که زنان و دختران مي بافند به ما نیز 

هدیه دادند.
3. بهاباد: از بافق تا بهاباد 80 کیلومتر است. میزبان ما آقاي 
تیموري، مي گفت روایت این است که نام این شهرتالی بوده 
و چون در حمله ي مغول ویران شد، به جاي آن شهر تازه اي 
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میبد زادگاه و مدفن 
ابوالفضل رشیدالدین 
میبدي صاحب تفسیر 
عظیم َکشُف االَسرار 
وُعّده..  االَبرار است.

بافق شهر نخل هاي 
خرماست، از این رو 
ساخت وسایل 
حصیري در آن 
رواج دارد که از 
آن جمله است 
بادبزن هاي زیبایي 
که زنان و دختران 
مي بافند.
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ساختند و نام آن را »بْه آباد« گذاشتند! العهده علي الّراوي. 
بهاباد شهري کوچک است که بیشتر به یک روستاي بزرگ 
مي ماند. آب هاي زیرزمیني فراوان دارد. باغ هاي پسته در آن 
ــیار است. در زمین هایش زعفران و... به عمل مي آید. در  بس
بهاباد با چند نکته اي چشمگیر دیگر، به جز طبیعت غنِي آن در 
دل کویر خشک، روبه رو شدیم. یکي بافت ساختماني شهر 
که برخالف بسیاري از شهرهاي کوچک، نسبتاً منظم است 
و نه تنها چشم آزار نیست بلکه چشم نواز هم هست؛ و دیگر 
وجود مقبره ي یکي از عالمان عصر صفوي به نام ماّل عبداهلل. 
مّا عبداهلل بهابادي، مردي عالم بوده که اثر معروفش به نام 
»حاشیه ي ماّل عبداهلل« در میان کتب درسي حوزوي شهرت 
دارد و حاشیه اي است بر کتاب مطّول تقتازاني. ناگفته نماند 
که یکي از مدارس بزرگ و معتبر حوزه ي علمیه ي اصفهان 
ــه ي مال عبداهلل است که در بازار بزرگ این شهر  هم مدرس

واقع شده است.
اقبال معلمان و دانش آموزان بهابادي به مجالت رشد هم به 
طور نسبي خوب است. در مدارس این شهر مدیراني هستند 
ــترک این مجالت  که تا صددرصد دانش آموزان خود را مش
نموده اند. در بهاباد نیز دو کتاب به ما هدیه دادند، یکي دیوان 
اشعار و خاطرات میرزا محمد ایماني بهابادي ـ از معلمان 
بازنشسته )متولد 1304( که به اهتمام اکبر قلمسیاه نشر یافته و 
دیگري کتاب کم حجم ولي مفیدي به نام آخوند ماعبداهلل 
بهابادي به قلم احمد ترحمي که حدود یک سوم آن درباره ي 

شهر بهاباد و بقیه شرح حال مالعبداهلل است.
در پایان براي آشنایي شما خوانندگان عزیز با نوع سؤاالت 
و گفت وگوهایي که در این دیدارها مطرح مي شود پاره اي از 
سؤاالتي را که در این سفر همکاران شما به صورت مکتوب 

در اختیار ما قرار دارند، در اینجا مي آوریم: 
� فرزند بزرگم که اینك سال اول دبیرستان است مطالب 
مجات رشد را مانند سال هاي گذشته دنبال نمي کند. آیا 

این مي تواند دلیلي بر جذابیت کمتر مجله تان باشد؟
� سعي کنید در مجات رشد مطالب سخت وسنگین 

کمتر و مطالب ساده و راحت بیشتر نوشته شود.
� اگر ام��كان دارد فونت )اندازه ي حروف( مجات را 

بیشتر کنید تا مطالب راحت تر خوانده شود.
� خواهش��مندم در صورت امكان در دو مجله ي رشد 
قرآن و رشد معارف اسامي مطالب دوره ي راهنمایي نیز 

چاپ شود.
� از مجات بس��یار خوبتان متش��كرم. من تا حدودي 
بعض��ي از مطالب مثل تجارب معلمان و 501 نكته براي 

معلمان را همیشه مطالعه و استفاده مي کنم.
� براي کاس هایي که از نظر هوش��ي در س��طح هاي 

مختلفي قرار دارند در مجات راهكارهایي ارائه کنید.
� چه راهي براي مدیریت در کاس هاي شلوغ مي توانید 

به ما نشان دهید؟
� مي خواس��تم از مسائل پش��ت صحنه ي تهیه و چاپ 
مجات رش��د بدانم که در هر مجله چند س��اعت وقت 
صرف مي شود و چه تعداد کارشناس انجام وظیفه مي کنند 

و آیا خودِ کارشناسان به روز هستند؟
� اگر ممكن است مطالبي درباره ي تدریس در کاس هاي 

چند پایه بنویسید.
� چرا فرهنگ مطالعه در کشور ما ضعیف است و چه 

باید کرد؟
� تجربیات و خاطرات معلمان را بیشتر چاپ کنید.

همان طور که مالحظه مي کنید این ها سؤاالتي به اصطالح 
»باز« هستند و جواب قاطع و سر راستي ندارند، اما بیشتر آن ها 
بهانه ي خوبي هستند براي گفت و گوي سازنده و غني بین ما 
ــفرهای رشد. امید که بتواند در غني سازي  و مخاطبان در س

مجالت هم مؤثر باشد.
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فیروزآباد میبد، سال 1296 خورشیدي، عصر عاشورا
ــاعتي از ظهر گذشته بود. خورشید هم چنان با  سه س
ــرارت برده مي تابید. نور گرم و مهاجم حتي  ح
به زیر تاریک ترین ساباط ها ]داالن ها[ نفوذ کرده 
بود. شیخ اسماعیل، با قدم هایش پیچ باریکي را 
پشت سر گذاشت. او حاال در کوچه اي معروف 
به کوچه ي »باغ زردک« گام برمي داشت. مسافت 
ــوره ي  زیادي تا خانه اش باقي نمانده بود. دلش
ــت. دیشب  لعنتي لحظه اي راحتش نمي گذاش
نزدیک سحر پس از دیدن کابوس تلخي از خواب 
پریده بود. چقدر وحشتناک بود! خواب دید که سایه اي در آسمان و 
در زیر نور سحر پدیدار شد. سایه رفته رفته شکل گرفت. شکل یک 
جانور سیاه شد، شکل یک پرنده ي زشت، شکل یک کالغ بدیمن. 
کالغ چرخي خورد و در صحن خانه اش فرود آمد. کمي بعد کالغ 
دیگري به او پیوست؛ و باز یک کالغ دیگر. به تدریج، حیاط از تعداد 
زیادي پرنده ي سیاه پر شد. طولي نکشید که بادي شدید درِ یکي 
ــیطاني به داخل  از اتاق ها را باز کرد و... و کالغ ها با قارقارهاي ش
اتاق هجوم بردند. او به دلیل نامعلومي پیش دوید و به دنبال کالغ ها 
خود را به اتاق انداخت. دیوارِ بلند، سیاه و لزج کالغ ها را کنار زد 
و تا عمق اتاق پیش رفت. کالغ ها با منقارهاي نفرت انگیز خود 
هر چیزي را که مي دیدند برمي داشتند و مي بردند. پرده ها را 
بردند، آینه ي قدي را بردند، سجاده ي زنش را بردند و... . 
او با دست ها، پاها و دندان هایش به کالغ ها حمله ور شد. 
همان موقع جدالي دوطرفه درگرفت. کالغ ها به یک باره 
بر سرش ریختند و منقارهایشان را بي وقفه در بدنش 
فرو کردند. آن ها چنان حقیقي و چنان واضح بودند 
که صداي قلب هایشان را مي شنید. نفهمید چقدر 
گذشت؛ ولي مغزش آنقدر کار مي کرد که بفهمد 
ــده است.  از پا افتاده و از عرق و خون خیس ش
ــمان سیاه و شیشه اي  یک وقت نگاهش به چش
ــپس،  یک کالغ بزرگ افتاد. کالغ درنگي کرد؛ س
با همه ي نیرویش، به سمت او پرید و منقار بلندش 
را در چشم او جاي داد. این ضربه ي تیز به قدري 
بیچاره کننده بود که شیخ را در تاریکي محض فرو 
ــرد در اعماق آبي ولرم غوطه  برد. به دنبالش حس ک
مي خورد. حاال فقط صداي بال زدن کالغ ها را مي شنید... 
ــت. باز هم نفهمید چقدر گذشت که با تالشي  زمان گذش
طاقت فرسا یکي از چشمانش را گشود. چشم دیگرش ناسور 

صادق�ي جم�ال 

ش ر ا گ ز

*
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ــید. سعي کرد برخیزد.  ــده بود و خونابه ي داغي از آن مي جوش ش
ــت و  ــوار تکیه داد، با زحمت زیاد برخاس ــت هایش را به دی دس
ــاند. کالغ ها با سروصداي  تن تب آلود خود را تا روي حیاط کش
سهمگیني در آسمان ده بودند،،، و کف حیاط از فضله هاي متعفن 

آن ها پوشیده شده بود. همان موقع از خواب پرید. 
مي دانست که اتفاقي خواهد افتاد. اتفاقي نامبارک. امکان نداشت 
ــدي روي ندهد. از این رو ایمان  ــي ببیند و فردایش اتفاق ب کابوس
فراواني به پیامد کابوس هایش داشت. البته خیلي مطمئن نبود. اما 
امکان داشت تعبیر آن کابوس، همسرش باشد؛ شاید هم طفل تازه 
ــت مادر و نوزاد را از  به دنیا آمده اش. در این  صورت او وظیفه داش
خطري ناشناخته محافظت کند. دلش مي خواست تندتر بدود. دلش 
مي خواست دامن قبایش را جمع کند و تا عمق خانه اش بدود. اما 
ــت. نمي توانست؛ چون او شیخ اسماعیل بود.  حیف که نمي توانس
مردي موقّر، عالم، با خصایلي تحسین برانگیز. مردي که سرسختانه 
ــاالر )حاکم یزد( انداخته بود. چنین شخصي  پنجه در پنجه ي س
ــتن داري بود؛ و غرور اجدادي اش بر شدت این  محکوم به خویش

محکومیت مي افزود. 
 *

ــزرگ ده عزاداري کرده بود؛  ــح تا ظهر در میدان ب آن روز از صب
ــش کار کرده بود.  ــت به صحرا رفته و روي زمین های بعد یکراس
ــعاري سه گانه داشت: کار، کار، کار. کار کردن  او براي خودش ش
ــرافرازي مي داد. مهم ترین  ــاس مردانگي، بي نیازي و س به او احس
ــردن در صحرا مي گرفت؛  ــات زندگي اش را موقع کار ک تصمیم
ــي داد؛ و عالي ترین  ــنگین ترین غم هایش را هنگام کار تقلیل م س
ایده هایش را زماني که کار مي کرد به دست مي آورد. شیخ اسماعیل 
در صحرا، یک زندگِي پُر براي خودش فراهم کرده بود. در حقیقت، 
پاهاي شیخ هرگز پله هاي منبر را لمس نکرده بود. او درس حوزوي 
ــواد باشد. فقط همین. آن زمان راه باسواد شدن  خوانده بود تا باس

ــیخ، بالفاصله پس از پایان  ــت. ش از مدارس علوم دیني مي گذش
تحصیالت به صحرا باز گشته بود: جایي که به آن تعلق داشت.

ــویش  ــتابان به س ــه ربع قبل، قنبر را دیده بود که ش ــدود س ح
ــت هاي بلند دهاتي اش را تکان   مي دوید: در حالي که از دور، دس
ــه از قنبر به عنوان »شاگردخانه« یاد  ــماعیل، همیش مي داد. شیخ اس
ــتن نوکر متنفر بود. قنبر جواني  ــیخ از داش مي کرد؛ نه نوکرش. ش
ــفند مي چراند.  ــام براي او کار مي کرد، گوس بود که از صبح تا ش
زمین را کود مي داد، از آب انبار سبوهاي پر از آب به خانه ي شیخ 
ــت و  مي برد. وظیفه ي نگهباني از محصول صحرا را به عهده داش
ــب ها هم چون یک جوان آزاد، با مزدي  ده ها وظیفه ي دیگر؛ اما ش
ــت. زماني که قنبر خود را به شیخ  که مي گرفت به خانه برمي گش
رساند تقریباً از نفس افتاده بود. شیخ با نگاهي به چهره ي بي خون 
قنبر منقلب شد. دلشوره، این بار به طرز کشنده اي به معده اش چنگ 
انداخت و او را کاماًل هوشیار کرد. اندیشید: »نکند حامل خبر بدي 

باشد؟« بالفاصله پرسید:
ـ چه اتفاقي افتاده؟

قنبر، نفس زنان گفت:
ـ آقا شما صاحب یک نوزاد شدید!

ش ر ا گ ز
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ــیخ در راه خانه اش بود؛ بدون آن که به خاطر تولد  ش
نوزاد لبخندي بر لبانش باشد. او قادر به لبخند زدن نبود؛ 
ــّري در راه است. البته اگر این  چون احساس مي کرد ش
احساس را هم نداشت هرگز لبخندي به چهره نمي آورد. 
سنت مردانه، در سال 1296شمسی، به او اجازه نمي داد 
ــحالي اش را ظاهر کند.  ــهـ  به خاطر تولد بچهـ  خوش ک
ــتاد. غبار روي  ــید، ایس مقابل درِ چوبي خانه اش که رس
قبایش را روفت. عمامه ي سفیدش را روي جمجمه اش 
محکم کرد. زیر لب بسم اهلل گفت و با کف دست فشاري 
بر سینه ي در آورد. در با صداي غژغژ دل پذیري باز شد. 
ــد،،، و جنگل  روبه روي مرد باغي بزرگ و زیبا ظاهر ش
ــار، انجیر، توت و هلو او را بلعید.  ــي از درختان ان انبوه
مرد از باریکه ي راهي که باغ را به عمارت متصل مي کرد 
گذشت. دمي بعد به گودال باغچه اي رسید که آبي زالل 
ــل، از پله هاي گودال  ــت. در روزهاي قب از آن مي گذش
ــاند،  باغچه پایین مي رفت، خود را به نهر پهناور مي رس
ــت هایش را از آب پر مي کرد و  دو زانو مي نشست، مش
به صورت مي پاشید و خستگي را از تنش مي رهاند. باور 
داشت که صداي آب، شاهکار موسیقي خلقت است... . 
ــت و آب  در هر حال، امروز با روزهاي قبل تفاوت داش
نمي توانست او را اغوا کند. امروز پسرش متولد شده بود 
ــت هرچه زودتر نوزاد را ببیند. نه فقط ببیند،  و میل داش
بلکه او را ـ البته با وقار پدرانه ـ ببوسد، در آغوش کشد 
ــت، و  ــش اذان بگوید، و بعد... معلوم اس و بعد در گوش
ــاي یک کابوس  ــادرش در برابر پیامده ــد، از او و م بع

حمایت کند.
ــه را دور زد و به صحن خانه  ــماعیل، گودال باغچ شیخ اس
ــت. دو اتاق  ــمانش نشس ــید. آن جا نماي عمارت در چش رس
ــتاني در یک سمت، یک اتاق وسیع سه  دري در  دودري تابس
مقابل، و دو اتاق دودري زمستاني در سمت دیگر. به قرینه ي 
ــمت  ــتاني. نوعي غریزه ي پدري، مرد را به س ــاي تابس اتاق ه
ــرش  ــت که همس ــاند. مي دانس نزدیک ترین اتاق دودري کش
ــت و نوزاد را روي سینه مي فشارد. پاهاي شیخ در دو  آن جاس
ــد. صداهاي درهِم زنانه اي پاها را وادار  قدمي اتاق متوقف ش
به ایستادن کرده بود. شیخ، سیاهي زنان شرم زده را از آن سوي 
شیشه هاي کوچک و رنگین مشاهده کرد. فوراً سرش را پایین 

انداخت و راهش را به سمت اتاِق سه دري کج کرد.
ــد. پهناي  ــاق، گیوه هایش را کند و داخل ش ــتانه ي ات در آس
ــید. در گوشه ي  ــین آن رس اتاق را طي کرد تا به بخش شاه نش
شاه نشین روي رحل چوبي خم شد، قرآن را برداشت، بوسید 

و بر پیشاني گذاشت.
ــت  لحظاتي بعد نوک قلم را در دوات فرو برد و بر پش
ــتن کرد: »عصر عاشورا، سال 1336  ــروع به نوش قرآن ش
ــن فرزندم به دنیا آمد. قباًل  هجري قمري. امروز چهارمی
گفته بودم چنان چه پسر باشد او را کمال الدین عبدالوهاب 

مي نامم؛ اما زن ها خواستند نامش احمد باشد.«* 

دست هاي شیخ از التهابي زودرس لرزید. گونه هاي برجسته اش 
بر فراز ریشي نرم و سیاه سرخ شد. بدن ورزیده اش را راست 

کرد و سر بیل را در گوشت یک بوته خار فرو برد: 
ـ چه موقع؟

ـ خیلي وقت نیست.
احساسي تیز سینه ي شیخ را خراشید:

ـ مادر بچه سالم است؟
ـ به سالمي من و شما.

ـ و بچه؟ 
ـ به سالمي مادر بچه.

شیخ رویش را برگرداند، دسته بیل را لمس کرد و گفت: 
ــند. من هم  ــته باش ــاید به تو احتیاج داش ـ به خانه برو. ش
ــه و ذوق زده به نظر  ــواش مي آیم. مایل نبود کم حوصل یواش ی

برسد.
قنبر آمد حرکت کند ولي دفعتًا ایستاد:

ـ نمي خواهید بدانید بچه دختر است یا پسر؟
ـ مگر فرقي هم مي کند؟

قنبر، محتاطانه جواب داد:
ـ نه آقا. مکثي کرد و افزود: در هر حال، پسر است.

ــاندي. حاال برو. من هم پشت  ــیار خوب، خبر را رس ـ بس
سرت مي آیم.

 *

پینوشت
* همان طور که در »زیر آسمان 
کویر« اشاره کردیم، این مطلب 
بخش اول کتاب»آخرین 
یادگار« است که روایتی است 
داستان گونه از زندگی احمد 
صالحی فیروزه آبادی معلم 
پیش کسوت شهرستان میبد
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کانون مهر و بالندگی

خانوادهكوچكترينواحداجتماعي
ــت که با  ــد اجتماعي اس ــن واح ــواده کوچک تری خان
ــکل مي گیرد  ــان ازدواج بین زن و مرد ش ــراري پیم برق
ــترش  ــعه و گس و با تولد فرزندان و فرزندزادگان توس

مي یابد.
ــت بشر به  ــده اس ابتدا بنگریم که چه چیزي باعث ش
زندگي خانوادگي و اجتماعي روي آورد؟ در مورد عامل 
پیدایش اجتماعات و جوامع بشري دو نظر وجود دارد: 
ــي  ــان ها را به گردهم، ناش ــکل پذیري انس بعضي این ش
ــته اند و برخي آن را  ــر دانس از نهاد و »طبیعت ذاتي« بش
مولود »نیاز جبري« بشر به تعامل و همکاري دانسته اند و 
انسان را »مدني بالطبع« یا »مدني باالضطرار« گفته اند. با 
ــود این دوگانگي در تعریف، در مورد علت پیدایش  وج
خانواده و جوش خوردن زن و مرد با یکدیگر، اختالف 
ــان نیست؛ همه معتقدند که عامل  نظري بین جامعه شناس

ــت آن دو است. مرد از درون  این پیوند، طبیعت و سرش
ــود دریافت که گرایش به جنس مخالف دارد و به او  خ
پیشنهاد زندگي مشترک داد، زن نیز این نیاز را در جسم 

و روان خود یافت و به مرد گرایید.
ــده، بشر هیچ گاه  تا آنجا که در حافظه ي تاریخ ثبت ش
ــت، حال چه به صورت  بدون خانواده زندگي نکرده اس
ــاالري. بقایاي زندگي قبایل  ــاالري و چه مادر س پدر س
ــي، در گوشه و کنار دنیاي امروز نیز نشان مي دهد  وحش
ــت  ــه این مردمان همچنان به صورت خانوادگي زیس ک
ــوهري پدیده ي همزاد بشر  مي کنند، یعني پیوند زن و ش

است و اختصاصي به دنیاي جدید ندارد.
ــان طبیعتًا »متربي« آفریده  ــهید مطهري، انس به تعبیر ش
ــل دورانت در تاریخ تمدن خود،  ــده، و به تصریح وی ش
ــان اولین  ــت و انس ــات حیوانات اس ازدواج از اختراع
ــته است. حیوان نیز  ــت که آن را بنا گذاش موجودي نیس

اشــــاره
 پرداختن به موضوع خانواده و اجزا و عناصر آن مانند پدر، مادر، فرزندان و... یكی از بخش های ثابت مجله در 
این دوره است. ما امیدواریم خوانندگان عزیز، بویژه خانواده های فرهنگی را از این طریق در معرض اطالعات و 
آگاهی های علمی و تربیتی مفیدی قرار دهیم. مطالب این بخش به درخواست مجله  و به قلم آقای محمدحسن مكارم 

نوشته می شود. ضمن تشكر از ایشان،  امیدواریم مورد توجه خوانندگان قرار گیرد.    رشدمعلم

محمد حسن مكارم

ه د  ا  و  ا  ن  خ 

در خانواده، یگانه 
مرجع صالحیت دار 

براي شناسایي حقوق 
واقعي زن و شوهر 
و فرزندان، ساختار 

فیزیولوژیك یا 
جسماني و رواني 
آن هاست. بر این 

اساس است که معلوم 
مي شود هر یك تا 
کجا حق مشترك 
دارند و از کجا به 

بعد حقوق متمایز و 
مختلف  .
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»بالطبع« به آن روي آورده است.
ــت که: تقسیم  ــؤالي که اینک طرح مي شود این اس س
ــه در کجا دارد؟ آیا  حقوق و وظایف بین زن و مرد ریش
آن نیز به طبیعت طرفین برمي گردد یا امري قراردادي و 
ــر در طول قرن هاي متمادي به این  ــت که بش تجربي اس

جمع بندي رسیده است؟
ــت که  ــدون تردید، قراردادهاس ــور اجتماعي، ب در ام
حقوق افراد را معین مي کند؛ مثاًل در یک تجارت خانه با 
ــرارداد، تکالیف و حدود اختیارات و نیز حقوق  انعقاد ق
ــود و روز اول به  ــه ي کارکنان تعیین مي ش و حق الزحم
ــابدار  ــد؛ یکي حس ــاي مدیر و همکاران او مي رس امض
مي شود، دیگري بازاریاب و سومي آبدارچي و به همین 
ــایر نهادهاي اجتماعي، تقسیم کار صورت  ترتیب در س

مي گیرد.
ــت دار براي  ــع صالحی ــواده، یگانه مرج ــا در خان ام
ــایي حقوق واقعي زن و شوهر و فرزندان، ساختار  شناس
فیزیولوژیک یا جسماني و رواني آن هاست. بر این اساس 
است که معلوم مي شود هر یک تا کجا حق مشترک دارند 
ــا به بعد حقوق متمایز و مختلف. طبیعت زن و  و از کج
ــت براي استخراج حقوق و وظایف  مرد بهترین مبنا اس
ــبت به یکدیگر. هرجا استعدادي مشترک یافت  آن ها نس
شود، حق مشترک دارند و هرجا استعداد طبیعي و ذاتي 
ــده است، هر  آن ها، در آفرینش، متفاوت بنیان گذاري ش
ــب با استعداد خود خواهد  کدام حقي و وظیفه اي متناس

داشت.

ــتعداد »یاد گرفتن« دارند، لذا  مثاًل، زن و مرد هر دو اس
ــه رفتن و آموزش دیدن دارند؛ این  هر دو حق به مدرس
ــده، چون فاقد چنین  ــت که به حیوان داده نش حقي اس

استعداد ذاتي است.
ــي و  زن و مرد، چه به لحاظ فیزیولوژیک و اندام شناس
ــي، تفاوت هاي  چه از نقطه نظر روان کاوي و روان شناس
بنیادین دارند و مشابه نیستند؛ بنابراین، دادن نقش مشابه 
ــان به آن ها خطایي جبران ناپذیر است که پاره اي  و همس
ــده اند و بي دلیل بر طبل  ــان، امروزه دچار آن ش از غربی
ــاوي حقوق زن و مرد، به معناي یکساني و همگوني  تس

حقوق آنان مي کوبند.
تفاوت هاي اندامي زن و مرد بر همگان واضح است اما 
ــاي روحي و رفتاري نیز از دید محققان مخفي  تفاوت ه
ــه اي  نمانده و گریزي از اذعان به آن پیدا نکرده اند. گوش

از این تفاوت ها، از این قرار است:
ــا زنان جزئي نگرند  ــردان کلي نگرند و هدف گرا، ام م
ــت دارند، اما زنان  ــکوت را دوس و رابطه گرا؛ مردان س
ــي توجه  به گفت وگو عالقه مندند؛ مردان به روابط جنس
ــاس عشق تمایل دارند؛ مردان به  دارند، اما زنان به احس
آینده مي نگرند، اما زنان بیشتر درگذشته زندگي مي کنند؛ 
مردان در جواني خودخواه و در پیري مهربان مي شوند، 
ولي زنان روحیه ي عکس آن دارند؛ مردان کودکان خود 
ــختي ها آماده مي کنند؛ اما زنان دنبال  را براي مقابله با س

راحت و رضایت خاطر فرزندانشان مي باشند... 
ــک جنس و نقص  ــانگر کمال ی ــا این تفاوت ها نش آی

تشکیل خانواده، 
هم موجب رفع 
نیازهاي غریزي 
زوجین و تأمین 
سکینه و آرامش 
روحي آنان 
مي گردد و هم 
تولید نسل و رشد 
و پرورش فرزندان 
را تحت حمایت 
والدین دلسوز 
تأمین مي کند و 
سایه اي از صفا و 
صمیمیت بر سر 
اعضاي خانواده 
مي گسترد.
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ــدگار حکیم، این  ــه؛ از نظر آفری ــت؟ ن جنس دیگر اس
تفاوت ها حساب شده و مدبّرانه طراحي شده و موجب 
»تناسب« زن و مرد و زمینه ساز گرایش آن ها به یکدیگر 
ــکیل خانواده، هم موجب  ــکیل خانواده است. تش و تش
ــکینه و آرامش  رفع نیازهاي غریزي زوجین و تأمین س
روحي آنان مي گردد و هم تولید نسل و رشد و پرورش 
ــوز تأمین مي کند  فرزندان را تحت حمایت والدین دلس
ــر اعضاي خانواده  ــایه اي از صفا و صمیمیت بر س و س
مي گسترد و از آلودگي به انحرافات مي رهاند. این آثار و 
برکات در لفافه ي نصوص دیني بیان شده است. عباراتي 
ــُکنوا الیها  ــاٌس لکم و انتم لباس لُهن؛ لتس ــد: ُهّن لب مانن
ــنّتي فمن رغَب  ــل بینکم َمودًه و رحمه؛ النکاح ُس و َجَع
ــت، بنا به تعالیم  ــنّتي فلیس منّي، ... بحث زوجی َعن س
قرآني، سراسر آفرینش را دربردارد و منحصر به انسان ها 
ــت. مولوي این آموزه ي دیني را به شعر  و حیوانات نیس

کشیده است.
ح�كمت حق در قض��ا و در ق��در
ک��رده م��ا را عاشق��ان ی��كدگر
جمله  اج��زاي جهان زان حكم پیش
ُجفت جفت و عاشقان جفت خویش

این مسیر طبیعت است؛ این قانون خلقت است؛ عاقل 
آن که از قانون آفرینش پیروي کند و از لذات و عایدات 
ــود و جاهل کسي است که سبک  شیرین آن بهره مند ش
ــتي را نادیده  ــري کند و با عناد و لجاج، نوامیس هس س

گیرد و دچار حرمان شود.
بد نیست تجّلي گرایش زوجین را به یکدیگر و درک 
این شاهکار آفرینش را در نامه ي مرحوم امام خمیني»ره« 
ــته است، به  ــر خویش نگاش که در ایام جواني به همس

نظاره بنشینیم:
ــروم، در این مدت که مبتال  ــوم، قربانت ب »تصّدقت ش
ــم عزیز و قّوت قلبم گردیدم،  ــه جدایي از آن نور چش ب
ــت در آیینه ي قلبم  ــتم و صورت زیبای ــما هس متذکر ش
ــما را به  ــدوارم خداوند ش ــت. عزیزم، امی ــوش اس منق

سالمت و خوش در پناه خودش حفظ کند ...«
ــون گرم خانواده محل ظهور و بروز عواطف  آري، کان
ــد طبیعي استعدادها و شکوفایي فرزندان  و در نتیجه رش
ــت. دین الهي پا را از این فراتر نهاده و به »خانواده ي  اس
گسترده« معتقد است که در آنجا نوه ها و دایي ها و خاله ها 
ــز عموها و عمه ها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نیز  و نی
ــر قرار مي گیرند  ــت دارند و همه زیر یک چت موضوعی
ــوان »صله ي رحم« با هم گره  ــنّتي زیبا، تحت عن و با س
ــوره نحل با به  ــم در آیه ي 72 س ــد. قرآن کری مي خورن
ــه معناي نوادگان و هم  ــري لفظ »َحَفده« که هم ب کارگی
ــترده و آثار  ــتقرار خانواده گس ــت، به لزوم اس دامادهاس
تربیتي ـ اخالقي آن اشاره فرموده است: خداوند از میان 
ــراني قرار داد و از همسرانتان  خودتان، براي شما همس

برایتان فرزندان و نوادگان مقرر نمود و با آذوقه هاي پاک 
و طیّب روزي تان داد.

ــگاه خانه و  ــروز، جای ــه در جهان ام ــال بنگریم ک ح
خانواده کجاست و چقدر در تضعیف این نهاد طبیعي و 
ــاز، عامدانه یا جاهالنه، کوشش شده است.  سرنوشت س
ــوع، تنها به یک  ــعت موض با توجه به ضیق مقال و وس
شاخصه پیرامون وضع خانواده ي امروزي بسنده مي کنیم: 
ــت  امروز آن چنان بنیان خانواده، به ویژه در غرب، سس
ــده که به طور متوسط یک سوم خانوارهاي آمریکایي  ش
ــا از موهبت حضور پدر  ــتند و بچه ه »تک والدیني« هس
یا مادر در خانه محروم اند. همچنین، طبق آمار به دست 
ــک هفتم فرزندان انگلیس در چنین خانواده هایي  آمده ی
ــر مي برند و دوري از یکي از والدین را در دوران  به س

رشد خود تجربه مي کنند.
ــکالت عدیده اي را در پي داشته است،  این پدیده مش
ــمي  از جمله: تربیت کودکان، بحران هاي روحي و جس
ــونت و  ــخصیت افراد، خش اعضاي خانواده، تعارض ش

اعتیاد و بروز انواع ُجرم.
ــواده در جهان امروز  ــت خان ــاره اي از عوامل گسس پ

عبارت است از: 
ــایي،  ــتن ازدواج در محافل کلیس الف ـ نامقدس دانس
ــیحي، ازدواج را مانع ترقي  ــه نحوي که روحانیون مس ب
معنوي انسان قلمداد مي کنند و کساني را که مي خواهند 

عضو کلیسا شوند به پرهیز از ازدواج ترغیب مي کنند.
ب ـ دفاع افراطي از فردیّت و منافع فردي، تا آن جا که 
اگر جواني ازدواج را مانعي در رسیدن به اوج فردگرایي 
ــي فردي خود بداند، به راحتي از پذیرش  و منفعت گرای
ــم یا  ــت مدرنیس ــي رود و این از نتایج پُس ــره م آن طف

تجددگرایي نوین است.
ج ـ ترویج فمینیسم، که براساس آن نیاز مادر شدن از 
ــدن او را  ــد و زن بودن زن، حس مادر ش زنان گرفته ش
تحت الشعاع قرار داد؛ هم چنین زنان خود را رقیب مردان 
ــي خانوادگي  ــاي زندگي و زندگ ــته و در صحنه ه دانس
ــاس بي نیازي از حمایت مردان نمودند و حدود و  احس

ثغور را در زمینه ي حقوق و تکالیف درهم شکستند.
ــروع بین پسر و دختر؛ در نتیجه،  دـ  رواج روابط نامش
ــکیل  ــدام از دو جنس ضرورتي براي تقیّد به تش هیچ ک
ــي از آن  ــئولیت هاي ناش ــواده و تعهد در برابر مس خان
ــي به ارضاي  ــرا که بي هیچ زحمت ــاس نکردند، چ احس

نیازهاي جنسي خود مي رسیدند.
ــا راه احیاء  ــگران دنیاي متمدن، تنه بعضي از پژوهش
ــه ارزش گذاري هاي دیني  ــت ب نظام خانواده را، بازگش

مي دانند.

قرآن کریم در 
آیه ي 72 سوره 

نحل با به کارگیري 
لفظ »َحَفده« 

که هم به معناي 
نوادگان و هم 

دامادهاست، 
به لزوم استقرار 

خانواده گسترده 
و آثار تربیتي ـ 

اخالقي آن اشاره 
فرموده است: 

خداوند از میان 
خودتان، براي شما 
همسراني قرار داد 

و از همسرانتان 
برایتان فرزندان و 

نوادگان مقرر نمود 
و با آذوقه هاي 

پاك و طّیب 
روزي تان داد.
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سرآغاز
سال ها بود معلمي مي کردم و از این بابت حس خوبي 
ــتم. جایگاه اجتماعي و شأن معلمي بسیار پایین تلقي  نداش
ــخ اقتصادي و  ــرات و تجارب تل ــد. انبوهي از خاط مي ش
ــي از حرفه ام مرا نسبت به ارزشمندي خودم  اجتماعي ناش
به عنوان معلم بدبین کرده بود. در این اوضاع و احوال نیازمند 
تذکري مؤثر بودم تا متوجه درون و معناي معلم )خودم( و 
معلمي )حرفه ام( شوم. روزي از خیابان مي گذشتم. نوجواني 
تعدادي کتاب در پیاده رو چیده بود. عنوان کتابي توجهم را 
ــتم و ورق زدم. در باالي یکي از  ــرد. آن را برداش ــب ک جل
صفحات، درشت نوشته شده بود: نوازش دست استاد. آن 

صفحه را خواندم: 
ــنده  ــک حراجي، عده ي زیادي دور فروش روزي در ی
ــایلي را به مزایده گذاشته بود  ــده بودند. ابزار و وس جمع ش
ــت به یک قالي اشاره مي کرد و مي گفت: بیست  مثاًل با دس
هزار تومان یک، بیست هزار تومان دو، ... که ناگاه دستي باال 
ــي هزار تومان؛ و فروشنده دوباره از  مي رفت و مي گفت: س
اول شروع مي کرد تا این که قالي به بهاي بیشتر و حتي تا صد 

هزار تومان فروخته مي شد.
پس از آن تابلو، فرشي زیبا و همین طور اثاثیه هاي دیگر...
با استقبال مردم با قیمت باال به فروش مي رفت. ناگهان مرد 
فروشنده تار شکسته اي را برداشت. سیم تار پاره بود و گرد 
ــته بود فروشنده گفت: تار،  ــیاري روي آن نشس و خاک بس
صدتومان! صدایي از کسي برنخاست. صد تومان یک، صد 
تومان دو، صد تومان سه، ولي هیچ کس طالب خرید تار نبود. 
ــت. به  در این وقت پیرمردي خوش رو از میان جمع برخاس
طرف فروشنده رفت. تار را از دست او گرفت. گرد و خاکش 
را با دست پاک کرد. دو سر سیم پاره را به هم بافت و آنگاه 
آهنگي لطیف و تأثیرگذار با آن نواخت. وقتي نواختن تار به 
پایان رسید یکي از میان جمع فریاد زد: ده هزار تومان! و صدا 

و صداهاي دیگر قیمت تار را تا سي هزار تومان رساند.
ــد؟  همه با تعجب به یکدیگر نگاه مي کردند که چه ش

چطور تاري که با قیمت صد تومان خریداري نداشت، اینک 
به سي هزار تومان فروخته شد؟! پیرمرد نوازنده با لبخندي 
ــتاد است؛  ــت اس مهرآمیز گفت: این معجزه ي نوازش دس
ــه را تا آخر خواندم به یاد  ــي ندارد! وقتي من این قص تعجب
هزاران معلمي افتادم که با صبر و شکیبایي و نوازش کودکان، 
گرد و خاک را از دل آنها مي زدایند، امیدشان را برمي انگیزند 
و با پیوند دادن آنها به خودشان، به خلق، به خلقت و به خدا 
آهنگ زیباي رشد و تعالي را در هستي زنده نگه  مي دارند و 

کودکان را قیمتي مي کنند، چون خودشان قیمتي هستند.
ــي بودم. به  ــان من مدیر یک مجتمع آموزش در آن زم
قدري از خواندن این قصه احساس ارزشمندي مي کردم که 
دوست داشتم همکارانم را نیز در این احساس خوب، معنوي 
و دروني سهیم کنم. به همین دلیل این قصه را در کاغذي زیبا 
و با خطي زیبا نوشتم و در ایام بزرگداشت مقام معلم )هفته ي 
معلم( به معلمان همکارم هدیه کردم. آنها در کنار این هدیه، 
هدایاي دیگري هم گرفتند، ولي تنها هدیه اي که بابت آن با 
ــکر کردند قصه اي بود که خوانده  چشمان خیس ازمن تش
بودند. از آن زمان به بعد همواره در میان کتاب ها و مقاالت 
دنبال قصه هاي کوتاه مي گردم و با خواندن آنها مشعل درون 

خود را زنده و روشن نگه مي دارم. 
و اینک پاره اي از آنها را به همکاران خود در رشد معلم 

تقدیم مي کنم.

1.ماهیتطاليي
ــتند بزرگ راهي  ــرکت هاي تایلند خواس در یکي از ش
ــیر بزرگ راه معبدي بود که مجسمه ي گلي  بسازند. در مس
بزرگي در آن قرار داشت. ناچار بودند معبد را تخریب کنند. 
ــیبي به مجسمه نرسد آن را با زحمت بیرون  براي این که آس
آوردند تا به جاي دیگري که قرار بود در آن جا معبدي ایجاد 
شود منتقل کنند. راهبان معبد آن شب را در آن جا ماندند تا 

لنگه کفش گاندی ...
عباس حاج آقالو*
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ــمه به محل احداث معبد جدید اعزام  صبح به همراه مجس
ــوند. نیمه هاي شب صداي رعد و برق و باران، راهبان را  ش
نگران کرد. آن ها مي ترسیدند به مجسمه آسیب برسد. یکي 
از راهبان بیرون رفت تا مجسمه را با چیزي بپوشاند. او نور 
ــي کرد.  ــمه گرفت و آن را وارس چراغ قوه را به طرف مجس
ــمت هاي مجسمه ایجاد شده  ترک کوچکي در یکي از قس
ــفاف از درون ترک نور را به بیرون منعکس  بود و چیزي ش
ــد. چکشي آورد و از محل ترک  مي کرد. راهب کنجکاو ش
ــتن الیه ي گلي کرد. پس ازمدتي اندام یک  شروع به شکس
ــد. راهبان الیه ي گلي مجسمه  مجسمه ي طالیي آشکار ش
را شکستند و به یک مجسمه ي طالیي رسیدند که در میان 
ــد که سال ها قبل این  الیه ي گلي پنهان بود. بعدها معلوم ش
منطقه به اشغال دشمن درآمده بوده و همان زمان راهبان معبد 
ــمه ي طالیي از دستبرد مهاجمان آن را با  براي حفظ مجس
ــانده اند؛ و چون خودشان به دست دشمن  الیه اي گلي پوش

کشته  شده بودند این راز سر به مهر باقي مانده بود.
ــي داریم که ترس ها،  ــدام از ما یک ماهیت طالی هر ک
طمع ها، آرزوها و امیال و... چون الیه اي گلي آن را پوشانده 
ــود و ارزش دادن به آن چه  ــا نگاه به بیرون از خ ــت. ما ب اس
در بیرون است، ماهیت طالیي و ارزشمند خود را فراموش 

کرده ایم.

2.لنگهكفشگاندی
روزي همین که گاندي سوار قطار شد و قطار حرکت کرد 
یک لنگه کفشش از پایش درآمد و روي سکوي ایستگاه افتاد. 
ــت برگردد و آن را بردارد و چون قطار راه افتاده  او نمي توانس
بود. در میان حیرت همراهانش، گاندي لنگه کفش دیگرش را 
هم از پا درآورد و نزدیک آن یکي روي سکو پرتاب کرد. یکي 
از مسافران پرسید: چرا این کار را کردي؟ گاندي با تبسم پاسخ 

داد: تا مرد بیچاره اي که آن لنگه را روي سکو پیدا مي کند این 
یک لنگه را هم بردارد تا الاقل یک جفت کفش داشته باشد!

3.پااليشسهگانه
ــقراط به دانش و حکمت زیادش  ــتان، س در یونان باس
ــهور بود و احترامي واال داشت. روزي یکي از آشنایانش  مش
او را دید و گفت: سقراط! آیا مي خواهي بداني من چه چیزي 
درباره ي دوستت شنیدم؟ سقراط جواب داد: یک لحظه صبر 
کن . قبل از این که چیزي به من بگویي مایلم که از یک آزمون 
ــه گانه نام دارد. آشناي  کوچک بگذري. این آزمون پاالیش س
سقراط گفت: پاالیِش سه گانه؟ سقراط جواب داد. آري؛ قبل 
ــتم حرفي بزني خوب است که چند  از این که درباره ي دوس
ــه وقت صرف کنیم و ببینیم که چه مي خواهي بگویي.  لحظ
اولین مرحله، پاالیِش حقیقت است. آیا تو کامالً مطمئن هستي 
که آن چه که درباره ي دوستم مي خواهي به من بگویي حقیقت 
ــقراط جواب داد: نه، در واقع من فقط آن را  است؟ آشناي س
شنیده ام و ... سقراط گفت: بسیار خوب. پس تو واقعاً نمي داني 

که آن حقیقت دارد یا خیر.
حاال بیا از مرحله ي دوم بگذر، مرحله ي پاالیِش خوبي. 
ــتم مي خواهي به من بگویي چیز  آیا آن چه که درباره ي دوس
خوبي است؟ آشناي سقراط گفت: نه برعکس . سقراط گفت: 
پس تو مي  خواهي چیز بدي را درباره ي او بگویي، اما مطمئن 
ــته یا نه. خوب؛ هنوز یک سؤال  هم نیستي که حقیقت داش
دیگر باقي مانده است که مرحله ي پاالیِش سودمندي است. 
آیا آن چه که درباره ي دوستم مي خواهي به من بگویي براي من 
سودمند است؟ آشناي سقراط جواب داد: نه، نه حقیقتاً. سقراط 
نتیجه گیري کرد: بسیار خوب اگر آن چه که مي خواهي بگویي، 
ــت و نه سودمند چرا اصاًل  ــت ، نه خوب اس نه حقیقت اس

مي خواهي به من بگویي؟
*  مدیر کل اسبق دفتر آموزش ابتدایی
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سهاحتراممهم
شما صبح از خواب بیدار مي شوید و عینک خود را 
به چشم مي گذارید، رادیو را روشن مي کنید و روزنامه ي 
ــح را ورق مي زنید، بي توجه به این که تا همین جا از  صب
سه اختراع مهم هزار سال اخیر استفاده کرده اید: عدسی 
عین��ك، ارتباطات بي س��یم و صنعت چاپ. پس از آن 
ــوید، جایي  ــار زیرزمیني عازم محل کارتان مي ش با قط
ــد و مکالمات تلفني با  ــتفاده مي کنی که از یک رایانه اس
ــه امکان دیگر استفاده کردید  دیگران دارید. باز هم از س
که حاصل پیشرفت هاي علمي هزاره ي پربار دوم است: 

قطار زیرزمیني، رایانه و تلفن. 
هزاره ي اخیر شاهد پیشرفت هاي علمي و فني متعدد 
ــت که بشر به آن ها دست یافته است.  و متنوعي بوده اس

اما راستي کدام یک از آن ها مهم تر از بقیه هستند؟

هزاره ي دوّم
هرب  برادي
ترجمه: سعيد قريشي

اشـــاره
 اختراعات كلیدی هزاره ی دوم1، عنوان مقاله ای بود كه در سپتامبر 1999، پیش از آن كه هزاره ی سوم آغاز 
گردد در دایره المعارف انكارتا2 انتشار یافت. به همین ترتیب، مقاالت دیگری نیز با عنوان هایی چون »ده 
نفری كه چهره ی هزاره ی دوم را عوض كردند3« و مانند این ها منتشر شد. مطالعه ی این گونه نوشته ها برای 
كسانی كه به دانستن چگونگی تحول جوامع بشری از طریق صنعت و اختراع عالقه دارند می تواند مفید باشد. 

ترجمه ی این مقاله را در چند شماره، خواهید خواند.  رشدمعلم

ــي از این  ــدي ده تای ــت کلی ــیدن به یک فهرس رس
ــت و نیازمند مالک هاي  ــاني نیس همه اختراعات کار آس
ــي را مي توان  ــت. از نظر ما، اختراعات ــده اي اس قانع کنن
ــت که: 1. روش انجام کاري را  واجد شرایط برتر دانس
ــه دگرگون کرده باشند، 2. انجام کاري را ممکن  از ریش
ــند که قباًل تصور آن هم ممکن نبوده است،  ساخته باش
3. آثار انسان دوستانه ي آن ها، گرچه به طور غیرمستقیم، به 
ــریت رسیده باشد، 4. آن هایي که اکتشافات علمي و  بش
اختراعات فني دیگري را امکان پذیر کرده اند و سرانجام، 
5. این که تأثیر ماندگاري در جهان داشته باشند. تنها اگر 
ــم از میان هزاران اختراع هزاره ي دوم ده اختراع  بخواهی
را که داراي ویژگي هاي فوق هستند برشماریم به ترتیب 
ــم: قطب نما،  ــم از این ها نام ببری ــان اختراع مي توانی زم
س��اعت مكانیك��ي، عدس��ی، عینك، دس��تگاه  چاپ، 
ماش��ین بخار، تلگراف، انرژي الكتریك��ي، ارتباطات 

بي سیم، آنتي بیوتیك ها و ترانزیستور.

پیشرفتهايبنیادي
ــرفت هاي علمي و فني  ــیاري از پیش مي بینید که بس
ــل و کامپیوتر در این  ــا، تلفن، اتومبی ــم مانند هواپیم مه
ــت از قلم افتاده اند؛ چرا؟ به این دلیل که این ها و  فهرس
بسیاري دیگر از اختراعات، مبتني بر پیشرفت هاي قبلي 

ِ  10اختراع کلیدي
م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 

از نظر ما، اختراعاتي 
را مي توان واجد 
شرایط برتر دانست که: 
1. روش انجام کاري 
را از ریشه دگرگون 
کرده باشند، 2. انجام 
کاري را ممکن ساخته 
باشند که قبالً تصور 
آن هم ممکن 
نبوده است، 3. آثار 
انسان دوستانه ي 
آن ها، گرچه به طور 
غیرمستقیم، به بشریت 
رسیده باشد، 4. 
آن هایي که اکتشافات 
علمي و اختراعات 
فني دیگري را 
امکان پذیر کرده اند 
و سرانجام، 5. این که 
تأثیر ماندگاري در 
جهان داشته باشند.
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ــد.  ــاره خواهد ش ــد که در این مبحث به آن ها اش بوده ان
ــاخته  ــیله ي مصنوعي س زماني مهم این بود که یک وس
ــان را، به نحوي، انتقال دهد.  شود که بتواند صداي انس
لذا ساخت تلفن در دهه ي 1870 میالدي جهش چنداني 
ــاب نمي آید، زیرا کار ساخت چنان  در این زمینه به حس

ــیله اي چند دهه  قبل از آن انجام شد، زماني که با  وس
ــتگاه تلگراف، در دنیاي ارتباطات از راه  اختراع دس

دور تحولي به وجود آمد.
ــي  ــرع آمریکای ــي مخت ــت وقت در حقیق

ــود کار  الكس��اندر گراه��ام  بل درصدد ب
ــت  ــتگاه تلگراف را ارتقا دهد توانس دس

تلفن را هم طراحي کند. بنابراین تلفن 
ارتقا یافته ي  چیزي نبود جز دستگاه 

تلگراف. 
به همین ترتیب ماشین بخار 
براي اولین بار امکان حمل و نقل 
سریع را فراهم ساخت. قبل از 
نمي توانست  ــاني  انس آن هیچ 
ــریع تر از حیوانات حرکت  س
کند و یا به مسافرت هاي دور 
ــس از اختراع  و دراز برود. پ
ماشین بخار دیگر هیچ عامل 
مورد  این  در  محدودکننده اي 
باقي نماند جز مقدار سوخت 
و سالم بودن موتور که هر دو 
ــت کنترل  ــان مي توانس را انس

ــا، اتومبیل و حتي  ــد. هواپیم کن
موشک براساس این ایده ساخته 

ــوزاندن  ــده اند که مي توان با س ش
سوخت نیروي رانش ایجاد کرد.

ــین بخار  ــه پیدایش ماش ــن ک همی
ــاخت   این ایده را به عمل تبدیل کرد، س

موتورهاي درون سوز که اساس کار میلیون ها 
ــتند، امکان پذیر شد که به  اتومبیل امروزي هس
راستي نسبت به نمونه ي اولیه بسیار پیشرفته تر 

شده است.

تفاوتاختراعواكتشاف
ــروري به نظر  ــر آن ض ــه در این جا ذک ــه اي ک نکت
مي رسد تفاوت »اختراع« و »اکتشاف« است که در بدو 
امر براي همگان روشن نیست. اکتشاف عبارت است از 
مشاهده ي دقیق پدیده اي که قباًل وجود داشته ولي مورد 
ــردن به یک قاعده یا  ــه دیگران قرار نگرفته و پي ب توج
ــت از وسیله، ابزار یا  قانون علمي. اما اختراع عبارت اس
دستگاهي که به دست انسان طراحي و ساخته مي شود و 
ــته است. به عنوان مثال مردم قدیم  قبل از آن وجود نداش
ــنگ هاي  دریافته بودند که قطرات آب و نیز برخي از س

قیمتي مي توانند نور را در یک جهت قابل پیش بیني 
منحرف کنند )اکتشاف( با این 

ــرون  ق در  ــال  ح

مصریان قدیم از 
ساعت هاي آفتابي 

استفاده مي کردند، در 
حالي که در مناطق 

ابري اروپا ساعت 
آفتابي نمي توانست 
کاربرد  داشته باشد.



20
ــماره ی اول ـ مهرماه1388 ش

ــیدند با  ــطي بود که دیگران کوش وس
ــه، نوعي عدسي  ــکل دادن به شیش ش
ــن کــار مبناي  ــازنـد و هـــمیــ بس
ــکوپ،  میکروس ــک،  عین ــاخت  س
ــاي امروزي  ــکوپ، و دوربین ه تلس

قرار گرفت.
به همین ترتیب هزاران سال بود 
که انسان ها از وجود الکتریسته ي رعد 
ــتند، اما  و برق در طبیعت اطالع داش
ــرژي الکتریکي به مقدار زیاد  تولید ان
و تحویل آن به منازل و کارخانه ها در 
اوایل قرن بیستم صورت گرفت. این 

ــان را تغییر داد. اکنون  ــراع بود که چهره ي جه یک اخت
مي پردازیم به همان ده اختراع کلیدي هزاره ي دوم.

1.قطبنما
الزمه ي انجام دریانوردي هایي که منجر به اکتشاف 
قاره ي آمریکا توسط اروپاییان شد این بود که دریانوردان 
ــیر خود را در دریا پیدا کنند.  ــت مس بتوانند جهت درس
در روزهاي آفتابي و شب هایي که آسمان صاف بود این 
کار به کمک خورشید و ستاره ي شمال انجام مي گرفت. 
ــب ها و روزهاي  ــیرهاي طوالني به ناچار ش ــا در مس ام
ــیر منحرف  ــش مي آمد که دریانوردان را از مس ابري پی
ــود تا این که  ــان برقرار ب ــن وضع هم چن ــاخت. ای مي س
ــرزمین هاي دور و  ــاف س ــد و اکتش قطب نما اختراع ش

ناشناخته را امکان پذیر ساخت. منشا اختراع قطب نما 
ــن را مي دانیم که  ــت. تنها ای ــرده اي از ابهام اس در پ
مردم قدیم دریافته بودند که سنگ هاي آهن ربا داراي 

ــتند، به طوري که اگر یک  خاصیت ویژه اي هس
قطعه از آن را به نخي آویزان کنند در جهت 

ــمال مي ایستد. به نظر مي رسد  ستاره ي ش
ــوزن مانندي  ــاختن قطعه ي س ایده ي س
ــمال و جنوب  ــا که جهت ش از آهن رب
ــده بود، در  ــذاري ش روي آن عالمت گ

ــیزدهم توسط اروپاییان ارائه شد،  قرن س
ــت که تّجار مسلمان آن را  گرچه بعید نیس

ــند. در هر صورت در پایان  از چین آورده باش
قرن چهاردهم میالدي قطب نما در سطح وسیعي مورد 

استفاده قرار گرفت.
در پیدایش فناوري هایي که دریانوردي را در هزاره ي 
اخیر توسعه بخشید، قطب نما نقش تعیین کننده اي داشته 
ــتفاده از خاصیت جادویي این ابزار بود که  ــت. با اس اس
ــفرهاي طوالني دریایي  ــوردان جرأت کردند به س دریان
براي اکتشاف سرزمین هاي دور بروند. با در دست داشتن 
چنین ابزاري بود که در هزاره ي اخیر اروپاییان توانستند 

ــا بگذارند و  ــاره ي آمریکا پ به ق
بزرگ ترین رویداد انتقال تمدن را 

به وجود آورند.

2.ساعتمكانیكي
سابقه ي استفاده از روش هاي 
ــنجش فواصل  ــون براي س گوناگ
زمان، به دوران باستان بازمي گردد. 
ــان قدیم  ــال، مصری ــوان مث به عن
ــتفاده  ــي اس ــاعت هاي آفتاب از س
در  ــه  ک ــي  حال در  ــد،  مي کردن
ــاعت آفتابي  مناطق ابري اروپا س
نمي توانست کاربرد داشته باشد. یکي دیگر از اختراعات 
ــاعت آبي بود که در آن قطره هاي آب  مصریان قدیم س
ــي در ظرف دیگري  ــبتًا ثابت ــک مخزن با آهنگ نس از ی
مي چکید. ظرف دوم داراي شناوري بود که عقربه اي به 
آن وصل بود. هر مقدار که شناور روي سطح آب باالتر 

مي آمد، عقربه گذشت زمان بیشتري را نشان مي داد.
اولین ساعت هاي مکانیکي در قرن چهاردهم میالدي 
در اروپا پدیدار شدند. نام شخص خاصي در تاریخ به عنوان 
ــاعت ذکر نشده است. شیوه ي عملکرد  مخترع این نوع س
این ساعت ها به کمک نیرویي بود که از حرکت یک آونگ 
یا وزنه به یک چرخ شکاف دارِ داراي دندانه تأمین مي شد و 
حرکت دندانه هاي چرخ، عقربه اي را به حرکت مي آورد و 
زمان را نشان مي داد. این ساعت ها در آغاز فقط عقربه ي 
ساعت شمار داشتند و دقت آن ها به اندازه ي فواصل 
ــتر نبود. با پیشرفت هایي که  زماني دو ساعت بیش
بعداً با ساخت آونگ به وسیله ي کریستیان هویگنس 
آلماني در سال 1657 حاصل شد، امکان باال 
بردن دقت این ساعت ها در حد دقیقه و 

ثانیه فراهم گردید.
ــاعت مکانیکي و در  ــراع س اخت
ــت یابي به امکان سنجش  نتیجه دس
زمان، در تمدن بشري انعکاس وسیعي 
ــت. از جمله در دریانوردي بخش  داش
ــبه ي  مهمي از کار دریانوردان که محاس

طول جغرافیایي بود، امکان پذیر شد. 
پیدایش ساعت مزیت بزرگي در انجام تحقیقات 
ــد؛ زیرا اغلب مشاهدات علمي به  ــوب مي ش علمي محس
سنجش دقیق زمان نیاز دارند. به همین ترتیب در تجارت 
و صنعت و سایر فعالیت هایي که در آن ها عامل زمان نقش 

اساسي دارد، اختراع ساعت تأثیرگذار بوده است. 
دنیاي صنعتي امروز بسیار به سنجش زمان متکي است. 
ــاعت ها به ما فرمان مي دهند که چه وقت بخوریم، چه  س

وقت بخوابیم، چه وقت کار کنیم و چه وقت بازي کنیم. 

زيرنويس
1. Landmark Inventions 
of the Millennium
2. Encarta Encyclopedia
3. The Ten Who 
changed the Millen-
nium

هزاران سال بود 
که انسان ها از 
وجود الکتریسته ي 
رعد و برق در 
طبیعت اطالع 
داشتند، اما تولید 
انرژي الکتریکي 
به مقدار زیاد و 
تحویل آن به 
منازل و کارخانه ها 
در اوایل قرن 
بیستم صورت 
گرفت. این یك 
اختراع بود که 
چهره ي جهان را 
تغییر داد.
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آمریكا سگی است بزرگ در یک اتاق کوچک که هربار دم 
خود را تکان می دهد یک صندلی واژگون می شود.

آرنولد توین بی؛ مورخ انگلیسی

ما باید نوعی ایاالت متحده ی اروپا تأسیس کنیم.
وینستون چرچیل؛ نخست وزیر انگلیس

تاریخ جهان چیزی جز زندگی نامه ی مردان بزرگ نیست.
توماس کارالیل؛ مورخ اسكاتلندی

ــت، اعتماد به  ــده اس ــا که مقدار زیادی پول جمع ش هر ج
هیچ کس جایز نیست.

آگاتا کریستی؛ داستان نویس انگلیسی

ــت نخوردن نیست، در شکست خوردن و  افتخاْر در شکس
دوباره به پا خواستن است.

کنفوسیوس؛ حكیم چینی

خبره کسی است که همه ی اشتباهات ممکن را مرتکب شده 
باشد!

نیلز بور؛ فیزیكدان دانمارکی

ــا خودکار حل  ــت که جدول را ب ــی اس آدم خوش بین کس
می کند نه با مداد!

کلمنت شورتر؛ روزنامه نگار انگلیسی

آدم گندم را نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ممنوعیت آن 
می خواست.

مارک تواین؛ نویسنده ی آمریكایی

علم بدون مذهب افلیج است، و مذهب بدون علم کور.
آلبرت اینشتین؛ فیزیكدان

ــیقی جان می گیرند و همه ی علوم از   همه ی هنرها از موس
ریاضی.

جرج سانتایانا؛ فیلسوف آمریكایی

تاریخ فلسفه ی غرب چیزی نیست، جز نگارش پاورقی برای 
فلسفه ی افالطونی.

وایتهد؛ ریاضی دان انگلیسی

شام معامات را آسان تر می کند!
ویلیام اسكات؛ حقوق دان انگلیسی

ــی به آن فکر  ــدن آن چه همه دیده اند، ول کش��ف یعنی دی
نکرده اند.

آ. اس. گورکی؛ زیست شناس مجار

وقتی سفیدپوس��ت ها آمدند ما زمین داشتیم و آن ها انجیل. 
امروز آن ها زمین دارند و ما انجیل!

دان جرج، رهبر سرخ پوستان کانادا

اگر از یک مؤلف اقتباس کنی می شود دزدی، اما اگر از چند 
مؤلف اقتباس کنی می شود تحقیق!

ویلسون میزنر؛ نویسنده ی آمریكایی

ازكتاب: فرهنگ فشرده 
نقل قول های معروف جهانی، 
ترجمه: فریدون اخوان ثالث.

انتشارات دانا
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درباره ی تحولی که در غرب در قرون معاصر روی داد داستان مشهوری را از فرانسیس 
ــفه ی علم و رویکرد جدی ای  ــانی بر آغاز تحول در فلس بیکن نقل می کنند و آن را نش
ــدی را، از قبیل انقالب صنعتی،  ــه در علوم تجربی پدید آمد و ماجراهای بع ــد ک می دانن

به همراه آورد.
مقدمه ی داستان مزبور از این قرار بود که در قرون وسطی، روش های علمی، روش های 
کلی گرایانه و به عبارتی حاکمیت فلسفه و روش های آن در علوم تجربی بود؛ به طوری که 
ارباب علم، در آن روزگار، به »تجربه و استقراء« باور نداشتند. از این رو علوم و معارف را یا 
با کلیات و قواعد فلسفی ثابت می کردند و یا این که هرکجا کم می آوردند به اقوال گذشتگان 

از فالسفه استناد کرده و برای سخن آنان اعتباری بیش از تجربه و استقراء قائل بودند.
ــفه ی تجربی تحول تازه ای تلقی شد و آغاز آن همین ماجرایی  در این وقت، پیدایش فلس

است که برای بیکن پیش آمد. یعنی تعداد دقیق دندان های اسب!
ــت. وقتی در  ــب فالن عدد اس ــفه ی قدیم بر این بود که تعداد دندان های اس عقیده ی فالس

محفلی در این باره صحبت شد و بیکن نیز حاضر بود هرکس مطلبی گفت و از قول فیلسوفی از 
گذشتگان عددی را نقل کرد و این که مثاًل ارسطو گفته است که اسب چهل دندان دارد.

ــفت و گفت: بهتر است همین االن به طویله  ــیس بیکن )1561-1629( از این رویه برآش فرانس
برویم، دهن اسبی را باز کنیم و تعداد دندان های او را شمارش کنیم و اختالف را برطرف سازیم.

معنای این سخن بیکن این بود که در امور علمی، مشاهده و تجربه مهم تر از کلی گویی یا نقل اقوال 
دیگران است؛ حتی اگر ناقالن این اقوال از بزرگان یونان و فیلسوفان مشهور باشند.

ــتان را زمانی که در سال 1360-1361 در خدمت آقای دکتر احمد احمدی ـ حفظه اهلل ـ فلسفه ی  این داس
ــیر حکمت در اروپا« از فروغی و یکی دو اثر دیگر بود، شنیدیم و  ــان کتاب »س غرب می خواندیم و مبنای ایش

برای ما بسیار جالب بود.
اخیراً هم کلمه ی »بیکن« و »اسب« و »دندان« را در گوگل جست و جو کردم. دیدم خیلی ها این مطلب بیکن را نقل 

کرده اند و شبیه همین استدالل ها را برای پیشرفت غرب عنوان کرده اند.
این که آن نقل ها درست است یا خیر مطلبی است... و این که این نگرش سبب نوعی تحول در غرب شده و تفکر علمی 
ــبک و سیاق تحول می شد یا نه  ــرق می افتاد آیا موجب آن س ــط داده مطلبی دیگر... و این که اگر چنین اتفاقی در ش را بس

مطلب سوم...
*

نکته ی لطیف آن که، اخیراً حکایتی را در یک نسخه ی خطی پیدا کردم که از ماجرای بیکن جالب تر بود و نشان می داد 

فرانسیس بیكن
رسول جعفريان*

م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 
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که در همان روزگار و تقریباً در همان سال ها، مشابه آن داستان در شرق هم اتفاق افتاد، اما مع االسف 
سبب تحولی در علم و روش های علمی در شرق اسالمی نشد.

داستان از این قرار است که مالحظه می کنید:
مالجالل منجم ـ منجم باشی دربار شاه عباس اول ـ می نویسد:

ــتان در خدمت نواب گیتی ستان، کلِب آستان علی علیه السالم ـ یعنی شاه عباس اول که از  در گرجس
996 تا 1038 )1588-1629( سلطنت کرد ـ بودیم، در وقتی که حضرت شیخ بهاءالدین محمد و صدرین ـ 
صدر خاصه و صدر ممالک ـ حاضر بودند و از هر جا سخنی می گذشت. جالل منجم ]یعنی خود نویسنده[ 

معروض داشت که:
»قواعد کلیه ی حکماست که خانه های زنبور مسدس می باشد و برهان بر طبق آن گفته اند.«

نواب اشرف فرمودند که:
»من به برهان نظری ـ شما بخوانید به تجربه ی عملی ـ ثابت کنم که این صورت ندارد؛ و امر فرمودند که چند عدد شانه ی 

عسل حاضر کردند. حقا که خانه های زنبور بسیار مدّور و مخّمس به نظر رسید و مربّع نیز گاهی دیده شد.«
بعضی عرض کردند که زنبورهای گرجستان از قواعد حکمت خبری ندارند.]![

مقارن آن عسلی چند از داراالرشاد اردبیل حاضر ساختند. آنجاها نیز مشاهده شد و گاهی به غلطی ـ اشتباهی ـ مسدس 
نیز بود.

از مشاهده ی این ـ یعنی روش علمی تجربی ـ آن قاعده برهم خورد.
* * *

ــاه عباس جدی تر  ــتان ش ــه این دو ماجرا تا چه اندازه به هم نزدیک بلکه داس ــه می فرمایید ک مالحظ
ــت. اما اولی  و تجربی تر اس
ــرد جدید  ــه ی رویک پای
در غرب نسبت به علوم 
تجربی شده و اما حکایت 
دوم منشأ هیچ تحولی نشده 

است.
ــه  ک ــم  بدانی ــت  اس ــب  جال
ــال 1628  ــاس در اواخر س ــاه عب ش
 1629 ــال  س در  ــن  بیک ــیس  فرانس و 

درگذشتند.

 شاه عباس!

س��ایت  از  را  نوش��ته  ای��ن   *
کتابخان��ه ی تخصصی تاریخ اس��الم 
و ایران، به مس��ئولیت حجت االس��الم 
رس��ول جعفری��ان، ب��ه ای��ن نش��انی:
w w w . h i s t o r y l i b . c o m

گرفته ایم.
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حسن بيانلو

اشــــاره
از آن جا که امروزه فیلم و ســینما نقش مهمی در زندگــی پیدا کرده و در ایجاد 
نگرش به مســائل تأثیر دارد، هم چون شــماره های اخیر دوره ی گذشته، در نظر 
داریم در هر شماره فیلمی را معرفی و مورد نقد و بررسی قرار دهیم. این کار با 
همکاری دفتر رسانه های آموزشی سازمان پژوهش و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان صورت می گیرد و آقای حســن بیانلو معرفــی و نقد و تحلیل آن را 

به عهده دارند. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.   رشدمعلم

معرفے
»ننه الال و فرزندان«

نويسنده و کارگردان: کامبوزیا پرتوی
محصول: خانه ی ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان و فیلم روز، 1375

زمان: 80 دقیقه
کامبوزيا پرتوی پیش از »ننه الال و فرزندانش«، از سال 1367 تا 1373 فیلم های 

دیگری ساخته بود که همه ی آن ها را در حوزه ی سینمای کودک و نوجوان 
می توان جا داد، و نام آن ها به این قرار است: »ماهی، گلنار، گربه ی آوازه خوان، 

بازی بزرگان و دو خواهر«. فیلم »ننه الال و فرزندانش« در سینما اکران نشد و بعد 
از آن پرتوی تقریبًا از سینمای کودک فاصله گرفت.

ننه الال و فرزندانش

ش ز  و  م  آ  و   م   ل  ي  ف 
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طرحداستان
ــوت خود،  ــال و فرت ــا چهره ی قهرمان کهن س فیلم ب
ــهر  ــود که در خیابان های قدیمی ش »ننه الال«، آغاز می ش
به دنبال یک نشانی می گردد. این تصاویر تک رنگ است تا 
زمان های قدیم را به یاد بیننده بیاورد. پخش شدن تصنیفی 
ــته و  ــی هم بر این مطلب تأکید می کند. ننه الال خس قدیم

ــانی،  ــن نش ــده از یافت درمان
دست آخر در ایستگاه اتوبوس 

می نشیند.
ــاهد  از صحنه ی بعد، که ش
شخصیت هاییم،  گفت و گوی 
تصاویر رنگی می شود. خانم 
ــوان مأمور آمار  جوانی به عن
ــه الال، در محل  به در منزل نن
ــان آمده  و کوچه ی قدیمی ش
ــؤال هایی می پرسد.  و از او س
ــه 8 فرزند  ننه الال می گوید ک
داشته که همگی ازدواج کرده 
ــان رفته اند و  و پی زندگی ش
دیگر سراغی از او نمی گیرند، 
ــال پیش با  و علی هم که تا س
او، زندگی می کرده یک سال 
ــت برای کار به ژاپن رفته  اس
ــت. ننه الال  و از او خبری نیس
ــخت نگران اوست و گریه  س
ــور آمار  ــی مأم ــد. وقت می کن
ــد، بار  درباره ی خانه می پرس
دیگر اشک ننه جاری می شود، 
ــه  ــهرداری گفت ــه ش ــرا ک چ
ــل خانه ی  ــد از مح می خواه
آن ها خیابانی بکشد و او باید 
ــه را تخلیه کند. او باید به  خان
ــهرداری مراجعه کند و ننه  ش

برای یافتن شهرداری بسیار سرگردان شده است )اشاره به 
ــر ابتدایی فیلم(. مأمور آمار او را دلداری می دهد و  تصاوی
به سراغ خانه های دیگر می رود، اما هیچ کس نیست که در 

را باز کند و پاسخ دهد. عاقبت در یکی از خانه ها، »امیر«، 
ــر نوجوان »کریم آقا«، به مأمور آمار می گوید هیچ کس  پس
ــایه ها فوت شده و  ــت، چون یکی از همس در کوچه نیس

همگی برای تشییع جنازه اش به بهشت زهرا رفته اند.
لحظاتی بعد از رفتن مأمور آمار، تلفِن خانه ی کریم آقا 
ــت که  ــگ می زند. ظاهراً این تنها خانه ی آن کوچه اس زن
ــط،  ــرِف خ ــن دارد. آن ط تلف
ــر ننه الالست که از  علی، پس
ــد. امیر، که  ــن زنگ می زن ژاپ
مانند بقیه ی اهل محل، شاهِد 
ــم انتظاری و  ــال چش یک س
دل واپسی ننه برای علی بوده، 
مشتاقانه می خواهد برود تا ننه 
را خبر کند، اما علی می گوید 
االن نمی تواند صحبت کند و 
یک ساعت و نیم دیگر دوباره 
ــد. امیر می دود که  زنگ می زن
ننه را صدا بزند اما می بیند پدر 
و مادرش در را از بیرون قفل 
کرده اند )تا به قول خودش، او 
ــی که از آن تجدیدی  به درس
ــد(. امیر به طبقه ی  آورده برس
ــا از طریق  ــاال برمی گردد ت ب
ــد. تمام  ــره کمک بخواه پنج
پنجره های خانه هم با نرده هایی 
مسدود شده است. امیر همان 
ــم مأمور آمار را می بیند و  خان
به او قضیه را می گوید. مأمور 
آمار هم مشتاقانه می دود و به 
ــپس خود  ننه خبر می دهد، س

پی کارش می رود.
ننه دوان دوان به درِ خانه ی 
کریم آقا می آید. غافل از آن که 
ــت. امیر از ننه می خواهد برود و کلیدهایش  ــته اس در بس
ــد. ننه این  ــا در را باز کن ــه بتواند با آن ه ــاورد، بلک را بی
ــه قفل در نمی خورد. یکی از  ــد، اما کلیدها ب کار را می کن
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ــرهای نوجوان محل از راه می رسد و سعی می کند به  پس
ــی نمی برد. دو نفر دیگر از  ــه کمک کند، اما راه به جای نن
ــین« )که جثه ی بزرگ تری دارد(  ــند: »حس بچه ها می رس
ــته کلیدی که مریم دختربچه ی  و »مهدی«. حسین با دس
همسایه ی روبه رو، آورده سعی می کند قفل را باز کند اما 
کلید در داخل قفل می شکند. چاره ای جز آوردن قفل ساز 

نیست.
ــود و  ــن هربار به تعداد بچه ها افزوده می ش در این بی
ــوان محل، که همگی  ــر و دختر نوج حدود 10-15 پس
ــتاقِی ننه الال یا به قول آن ها »ننه خانم«  ماجرای فراق و مش
را نسبت به فرزندش می دانند، جمع می شوند و هرچه در 
ــد و با  توان دارند می گذارند تا ننه خانم به آرزویش برس

پسرش صحبت کند.
ــاز می روند. پیرمرد  بچه ها دسته جمعی به دنبال قفل س
ــاز با دوچرخه اش می آید، اما وقتی متوجه می شود  قفل س
ــت، می گوید این کار  ــه در آن جا حاضر نیس صاحب خان

مسئولیت و عواقب دارد، و می رود.
این ماجرا ادامه پیدا می کند. انواع شگردها به کار گرفته 

می شود ولی باز هم در باز نمی شود.
ــرانجام، »آرش« )یکی از بچه ها، که گنگ است( به  س
بچه ها می فهماند حاال که نتوانسته اند ننه خانم را به داخل 
خانه ببرند، می توانند صدای تلفن را به ننه خانم برسانند، 
و اگر یک ضبط صوت و یک میکروفون باشد او می تواند 
ــوی«  ــا به محل کار آقای »موس ــن کار را بکند. بچه ه ای
می روند که از آشنایان مهدی است و پیش از این نردبام را 
از او گرفته بودند. آن ها لوازمی را که می خواهند می گیرند 
و تلفن را به ضبط صوت وصل می کنند. اما در همین موقع 
ــاس می گیرد و چون صدای ننه خانم را با  خواهر امیر تم
ــتباه می گیرد، زیر گریه می زند و می خواهد  مادر خود اش
ــد که بچه ها تلفن را قطع می کنند. آن ها این راه  درد دل کن
را نامناسب تشخیص می دهند، چرا که ممکن است علی 

و ننه الال صحبت هایی خصوصی داشته باشند.
ــرعت می گذرد درحالی که هر لحظه ممکن  زمان به س
است علی زنگ بزند. بچه های کوچه به این فکر می افتند 
ــیم، گوشی تلفن را از پشت بام پایین  که با اضافه کردن س
ــتند. آن ها دست به کار می شوند، اما گوشی تلفن به  بفرس
زمین سقوط می کند و می شکند. سکوتی سنگین حکمفرما 
می شود و بینوا ننه خانم، بهت زده به گوشی تلفن و بچه ها 
نگاه می کند. امیر به شدت ناراحت می شود. ننه خانم به او 
ــتن  می گوید که به پدر و مادرش خواهد گفت که شکس
ــر می گوید برای این همه  ــی تقصیر او بوده، اما امی گوش
ــت. ناصر  ــارِ ننه خانم )که بی نتیجه بود( ناراحت اس انتظ
ــند. ناراحتی امیر و  ــراه رضا از راه می رس و محمد به هم
بقیه ی بچه ها حاال دیگر نشانگر پشیمانی از تهمت دزدی 
به رضا هم هست. ناگهان تلفن زنگ می زند. از میان همان 
قطعات شکسته ی تلفن، علی و ننه الال صدای یکدیگر را 

ــنوند. بچه ها از شادی سر از پا نمی شناسند. رضا در  می ش
را به روی امیر باز می کند.

ــهرداری  ــی، بچه ها قطارکش به ش ــه ی پایان در صحن
ــاره ی خانه ی ننه خانم  ــهردار منطقه درب ــد تا با ش می رون

صحبت کنند.

بررسی
ــی در ادامه ی  ــش« را می توان فیلم ــه الال و فرزندان »نن
ــینمای کودک و نوجوان کشورمان دانست، و به  مسیر س
همین دلیل نقاط مشترکی با دیگر آثار این گونه ی سینمایی 
دارد. فیلم های دیگری را می توان برشمرد که در آن ها نیز 
بزرگ ترها به دلیلی غایب اند یا حضوری کم رنگ دارند و 
ــاهد همبستگی بچه ها و از پیش بردن کارهاییم. مثاًل  ما ش
در »همسرایان« )فیلمی کوتاه از عباس کیارستمی، 1361( 
ــنوایی که از سمعک استفاده می کند، صدای  پیرمرد کم ش
زنگ زدن نوه هایش را نمی شنود. دختربچه ها با همراهی 
هم کالسی های خود فریاد سر می دهند »بابابزرگ در رو باز 

کن«، تا آن که پدربزرگ متوجه می شود.
ــکال مختلف  در فیلم کامبوزیا پرتوی بزرگ ترها به اش
ــیه اند. اهل محل پی مراسم تدفین رفته اند و محله  درحاش
ــوری پیدا می کنند  ــد. آن ها هم که حض ــی کرده ان را خال
ــی می کنند )مانند مادری  ــکل پیش آمده بی اعتنای یا به مش
ــد و او را با خود می برد و  ــه به دنبال بچه ی خود می آی ک
ــکل خود توجهی  ــم درباره ی مش ــه توضیحات ننه خان ب
نمی کند، یا مانند قفل ساز که می آید اما تا احساس دردسر 
ــند،  می کند، محل را ترک می کند(؛ یا اگر بی اعتنا هم نباش
حضورشان فایده ی چندانی ندارد. برای مثال پیرمردی که 
چرخ و فلک می گرداند به همراه جوانی دستفروش )که کمی 
غیرطبیعی به نظر می رسد( تنها بزرگانی اند که کنار بچه ها 
ــا کاری که می کنند صرفاً مقداری  و ننه خانم می مانند، ام
ــر و کله زدن با قفِل در است، که به جایی نمی رسد، و  س
حتی لحظه ای به مشاجره ی میانشان ختم می شود. مأمور 
ــتانش از راه  آمار هم فقط ننه خانم را خبر می کند، اما دوس

می رسند و او باید پی آمارگیری برود.
معمار، یکی از معدود شخصیت هایی است که با بچه ها 
ــت، چرا که  ــا تواِن او نیز کافی نیس ــی می کند، ام همراه
ــخصیتی که از او  ــتفاده از جرثقیل را ندارد. ش اختیارِ اس
ــت که به بچه ها نردبام،  ــت آقای موسوی اس مثبت تر اس
ضبط صوت و سیم برق می دهد، اما او هم سخت گرفتار 
کارهای خویش است و نمی تواند مستقیماً در حل مشکل 

شرکت کند.
باید به فهرست آدم های گرفتار که نمی توانند به بچه ها 
ــه الال را هم اضافه کرد  ــد، فرزندان بی وفای نن کمک کنن
ــد و رفته اند. درواقع  ــود رها کرده ان ــه او را به حال خ ک
مش��كِل پیش آمده، مشكل آدم بزرگ هاست، نه بچه ها؛ 
ام��ا بزرگ ترها یا نیس��تند، یا از مش��كل غافل اند و یا 
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ــکل دیگِر ننه الال دستور  ناتوان از یاری رس��اندن. مش
شهرداری به تخلیه ی خانه اش است. تصاویر ابتدایی فیلم 
ــت و جوی ننه الال با تصاویر تک رنگ( و صحنه ی  )جس
ــخ می دهد و  ــؤاالت آمارگیر پاس ــدی که ننه الال به س بع
گریه می کند، این گونه تداعی می کند که با فیلمی مستند 
روبه روییم. واقعی فرض کردن این مشکل، تأثیرش را تا 
پایان فیلم بر همدلی و همراهی با ننه الال و ستودن تالش 
ــاگر مشکل ننه الال را باور می کند.  بچه ها می گذارد. تماش
ــی هم این گره ها را که بزرگ ترها ایجاد کرده اند )درِ  وقت
خانه ی کریم آقا را هم والدین امیر قفل کرده اند!( خودشان 
ــکل ننه خانم با  ــای تعجب که مش ــد، چه ج بازنمی کنن
ــهرداری را هم بچه ها بخواهند حل کنند و قطارکش،  ش

راهی شهرداری شوند؟!
در جایی که بزرگ ترها محله را خالی کرده اند، بچه ها 
ــین را که  ــش آن ها را بازی می کنند. مثاًل حس کاماًل نق
ــان را دارد و میان داری می کند، یکسره  حکم بزرگ ترش
ــم را که بچه داری  ــین آقا« خطاب می کنند، یا مری »حس
ــرای بقیه چای می ریزد، »مریم خانم«. محمد  می کند و ب
هم یک سره بچه به بغل دارد، حتی هنگام جست و جوی 
ــب و درآمدند،  ــا هم اهل کس ــا. تعدادی از بچه ه رض
ــی می کند و ناصر که نان توزیع  مانند رضا که گل فروش

می کند.
روابط حاکم بر بچه ها، همان روابط بزرگ ترهاست. 
ــکرآب  ــت، یا میان دو نفر ش یکی با دیگری دمخور اس
ــا او دعوا  ــر مریم ب ــرادر بزرگ ت ــی ب ــت، و.... وقت اس
ــد از مریم طرفداری  ــرها می خواه می کند، یکی از پس
ــد و می گوید: دعوای  کند، اما دیگری او را کنار می کش

خانوادگی ست!
ــت جای بزرگ ترها نقش ایفا  حاال که بچه ها قرار اس
ــان می دهد  ــد، هریک توان و قابلیتی هم از خود نش کنن
ــان را اثبات کنند. حسین جمع را مدیریت  تا کارآیی ش
ــنهاد می دهد و  ــد، آرش راهکارهای مختلف پیش می کن
ــه ضبط صوت را دارد، مهدی  ــوان ارتباط دادن تلفن ب ت
ــاز گروه را دارد، ناصر  ــوان فراهم کردن ابزار مورد نی ت
ــت، محمد توان قانع کردن رضا برای  ــوار اس موتورس
ــی که  ــا در جای ــا را دارد،... و رض ــه بچه ه ــتن ب پیوس

بزرگ ترها درمانده اند، قفل درها را باز می کند.
ــه کارگردان  ــت در دنیایی ک ــوان گف ــاید بت پس ش
ترسیم می کند، کودکان قد کشیده اند و بالیده اند و توان 
ــیاری را دارند، کارهایی که ای بسا از  انجام کارهای بس
بزرگ ترها ساخته نیست. البته بخشی از این مطلب هم 
ــرایِط ناگزیر و سختی باشد که این  می تواند به دلیل ش
ــده اند. این بچه ها از حاال باید  ــودکان در آن بزرگ ش ک
ــدر و نان آور خانه  ــه داری کنند، یا پ ــوند و بچ مادر بش

باشند. پس ش��اید دست کم بخش��ی از قهرمانان این 
فیلم بچه هایی باش��ند که کمت��ر »کودکی« کرده اند و 

زودهنگام بزرگ شده اند.
ــتباهات بزرگ ترها را هم  ــان اش ــن بچه ها گاه هم ای
مرتکب می شوند، با هم قهر و دعوا می کنند و یا تهمتی 
ــان می زنند. نکته ی جالب آن است که  بزرگ به دوستش
ــه الال، درواقع آن ها  ــکل نن تالش بچه ها برای حل مش
ــان با  ــی قرار می دهد که از رفتار نامناسبش را در موقعیت
ــوند و درصدد برقراری مجدد رابطه ی  رضا پشیمان ش
ــه الال وقتی موفق  ــان، نن ــد. در پای ــتی با او برآین دوس
ــود با پسرش صحبت کند که رضا به جمع بچه ها  می ش

برمی گردد.
چی��زی ک��ه در تاش بچه ه��ا، با هم��ه ی افت و 
خیزهایش، س��خت قابل تحسین است، مهربانی آن ها 
و همدلی ش��ان با ننه الال، و همت بلند و همبس��تگی 
ــه از پا  ــا به هیچ وج و سختكوشی ش��ان اس��ت. بچه ه
ــر می خورد،  ــان به تی ــار که سنگش ــینند و هرب نمی نش
ــتگی ناپذیری و  به دنبال راهکار جدیدی می گردند. خس
ــود که هربار مهدی  امیدواری بچه ها آن جا متبلور می ش
ــوی می رود،  ــیله ای پیش آقای موس ــرای گرفتن وس ب
ــد؟ و او پاسخ  ــکلتان حل ش ــد: باالخره مش او می پرس
می دهد: حل می شه، انشاءاهلل حل می شه! و این بچه ها، 
با این شور و همت، جای خالی فرزندان بی وفای ننه الال 

را پرمی کنند و همگی فرزند او می شوند!
ــه دو صحنه ی  ــای فیلم می توان ب ــای زیب از صحنه ه
شاخص اشاره کرد. یکی آن جا که رضا برای باز کردن درِ 
خانه ی کریم آقا می آید. او که در حال گل فروشی بوده، 
ــد. موقع کلنجار  ــان داودی های زردرنگش می آی با هم
ــل می گذارد  ــر گل ها را زیر بغ ــن با قفل، او ناگزی رفت
ــد، اما وقتی در را به روی امیر باز  ــتش آزاد باش تا دس
ــن می ریزند. به این ترتیب، در  می کند، گل ها روی زمی
ــتانی که  ــعرگونه، ریختن گل به پای دوس صحنه ای ش

دوستی از سر گرفته اند ترسیم می شود.
ــتن آن  ــی تلفن و شکس ــقوط گوش صحنه ی بعد س
است. وقتی از میان این شکسته ها صدای علی به گوش 
ــد و علی صدای مادرش را می شنود، این  ننه الال می رس
ــود که  ــا تداعی گر دِل صدتکه ی ننه الال می ش تکه پاره ه
ــت! نظیر این صحنه،  ــیار کشیده اس ــم انتظاری بس چش
ــؤال و جواب  ــت که در ابتدای فیلم و هنگام س آن جاس
ــته ی تسبیح ننه پاره می شود و  مأمور آمار با ننه الال، رش

دانه های تسبیح بر زمین می ریزد.
یکی دیگر از نکات درخشان فیلم، بازِی نابازیگران آن 
است که گویی بازی نمی کنند و عیناً در نقششان زندگی 

می کنند، و این توانمندی کارگردان را نشان می دهد.
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ــه پیمبر ــی را ک ــتای کس ــت کن و بس مدح
ــه کار ــدو داد هم ــرد و ب ــا ک ــتود و ثن بس
آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد
ــرار ــدر ک ــان حی ــد جه ــیر خداون ــز ش ج
ــره ای دان ــل دای ــه مث ــدی را ب ــن دین ه ای
ــرگار ــط پ ــدر خ ــز و حی ــا مرک ــر م پیغمب
ــر پیمب داد  ــی  عل ــه  ب ــم  عال ــه  هم ــم  عل
ــه گلزار ــیل ب ــاری که دهد س ــر به ــون اب چ

کسایی مروزی را بیش تر با این چند بیت می شناسند. این 
بیت ها نشان می دهد کسایی شاعری عالقه مند به اهل بیت، 
به ویژه حضرت علی)ع( است. او از طالیه داران شعر فارسی 
ــت در سال 341 هجری  ــت و آن طور که خود گفته اس اس
قمری به دنیا آمده است. تولد او با حکومت سامانیان مصادف 

بوده اما پس از آن به دربار غزنویان روی آورده است.
از کسایی مروزی تنها 392 بیت به جا مانده است که البته 
بعضی از این ابیات را نیز به نام شاعران دیگر ثبت کرده اند.

شعر کسایی نشان می دهد وی از استادان مسلم شعر در 
ــود بوده و در قالب های قصیده و رباعی و احتماالً  زمان خ

قطعه طبع آزمایی کرده است.
موضوعات شعر کسایی را می توان به سه دسته ی مدح، 
وصف طبیعت و نصیحت و اندرز تقسیم کرد که در هر سه 
زمینه نیز شعرهای درخشانی از وی به جا مانده است. چند 

نمونه از شعر او را با هم می خوانیم:

ـــرده اســت ــن ک ــری ــه آف ــی ک ــدای ــه خ ب
ــن داری ــت ــش ــوی خ ـــه  ب را  ـــان  ـــرک زی
ــت من ــم ــــزد ه ـــه ن ـــرزد ب ـــی ـــه ن ک
ــواری خ یــک  ــه  ب جــهــان  دو  هــر  ملک 

* * *
گامی ــت  ــل وص شـــــاه راه  ــه  ب ــه  ــت ــارف ن
کامــــی جمالت  و  حســــن  از  نایافــته 
نــاگـــاه شنیــدم از ملــــک پیـــغـــامی
جامی ـــادت  ـــوش ب ن زوال  ـــّم  ُخ ــه  ک

* * *
ـــردازد پ ــا  م ــه  ب شبی  عــمــری  در  ــر  گ
بــنــوازد ــده را  ــی ــب رس ــه ل ــان ب ــن ج وی
خــورشید ناگــه  نهــشته  او  لب  بر  لب 
ــده بــر ســر مــا تــازد ــشــی ــغ ک ــی بــا ت

* * *
ــت ــِت دگر اس ــتِی هس ــتی تو هس این هس
ــت ــِت دگر اس ــتِی مس ــتی تو مس وین مس
ــش درک ــر  تفکـــ ــان  گریب ــه  ب ــر  س رو 
ــت ــت دگر اس ــتن دس ــت تو آبس کاین دس

* * *
ــت ــتاده از بهش ــت هدیه فرس گل نعمتی اس
گل ــم  نعی ــدر  ان ــود  ش ــر  کریم ت ــردم  م
ــیم ــی برای س ــروش گل چه فروش ای گل ف
ــیِم گل؟ ــتانی به س ــه س ــر چ وز گل عزیزت

اشـــاره
در نظر داریم در شــماره های امســال، هربار یکی از شاعران شهیر فارسی را ـ  که نسبت به قله های بلند 
شعری هم چون فردوسی و سنایی و عطار و مولوی و... در سایه ی آن ها قرار می گیرد ـ با یک یا چند نمونه 
از اشعارش در این صفحه معرفی نماییم. در کنار آن نیز از اشعار ارسالی شما، در صورت امکان، یک یا چند 
قطعه درج خواهیم کرد. این شماره با کسایی مروزی آشنا می شوید ودو شعر نیز از خانم سعیده اصالحی 

و خانم صدیقه پناهنده می خوانید.     رشدمعلم

سيد اکبر ميرجعفری

ب  د  اَ  و    ر    ع  ِش 

شماره ی اول ـ مهرماه1388
28



29
اول ـ مهرماه1388 ــماره ی  ش

»بهار گمنام«
»نذر مادران شهید«

گذاشت سفر  ــرای  ب دوبــاره  پــری  و  بــال 
گذاشت پشت سر  را  چلچله  هوای  و  حال 
ــت گذش ــا  ابره از  و  زد  ــدا  ص را  ــرواز  پ
ــت گذش ــا  ناکج ــده ی  گمش ــاع  ارتف از 
ــا ندید ــرا زیر پ ــه م ــد ک ــدر دور ش ... آن ق
ــق دور و برش جز »خدا« ندید... با چشم عش
ــعله ور ــم، دو فانوس ش ــط دو چش حاال فق
ــعله ور ش ــوِس  ققن ــل  مقاب در  ــوت  مبه
ــد می کنن ــه  گری ــرا  م ــوگوار  س ــر  تقدی
ــد... می کنن ــه  گری ــرا  م ــار  به ــِی  گمنام

»آستانه ی تاریكی«
ــید رنگ باخت فروپاشید، وقتی که ماه من متولد شد خورش
ــد ــتون بر خاک، تا تکیه گاه من متولد ش لرزید پای هرچه س
ــیمانی ــت... قابیل مانده بود و پش ــا به ابتدای زمان برگش دنی
ــلیمانی ــک خدا... نگین س ــید... اش با توبه ای به آدمیان بخش
ــرد در غالف گلو، خنجر ــا ماند، تب ک ــم گناه بر تن دنی زخ
ــیاه پوش به خاک افتاد، آتش گرفت دامن خاکستر ــقی س عش
ــت ــر دوش می برند صداقت را، امروز هم ادامه ی دیروز اس ب
ــق فاجعه افروز است ــت فراوانند، اظهار عش دل های بت پرس
ــدای توام لبریز ــانم، وقتی که از ص ــمه خروش مثل زالل چش
ــرزه ی آتش ریز ــم را، لبخندهای ه ــت دعای پس می زنند دس
امن یُجیب گمشده ی موعود، آغاز شب نشانه ی تاریکی است
ــت ــتانه ی تاریکی اس عجل علی ظهورک یا موال، دنیا در آس
سعیده اصاحی � تهران

»تنهایی«
ــودم و تنهایی ــایی، من ب یک روز تماش
ــره می لرزید در حسرت الالیی دل یکس
می گفت به خود هر َدم، ای غصه و ای ماتم
ــودایی ــر س بیرون بروید از من، تا کی س
بس خسته شدم دیگر، بی محرم و بال و پر
ــیدایی من بر که کنم تکیه، با این همه ش
ــرم آمد ــد، او بال و پ ــن آم ــرم م دل مح
ــد باالیی ــن آموخت، بر گنب ــرواز به م پ
او همسفر من شد، خود بال و پر من شد
ــه رعنایی! ــن، بر بام چ ــتم م با او بنشس
ــم با آه ــا ناله و ه ــه در درگاه؛ ب ــتم ب دس
ــن لؤلؤی الالیی ــم از او، م خود می طلب
ــی و با ما ــی و الال؛ هم با من ــم لؤلؤی ه
ــوق تماشایی محبوب دل و جانم، معش
من را به خدا مگذار، یک لحظه به حال خود
این گفته ی موالیست، بَه بَه که چه موالیی!
ــتم؟ اینک من، دیوانه ی عشق تو من کیس
ــو آقایی ــا، حقا که ت ــت بنما بر م رحم
ــیدی و هم ماهی موالیی و آقایی، خورش
در محکمه ی عدلت، حکم آن چه تو فرمایی
ــی و دریایی ــاهی، دریای در ُملک َفتی ش
ــه گهرهایی ــو، دارد چ ــای وجود ت دری
هم مظهر عدلی تو، هم اسوه ی صبری تو
در مکتب عشق و مهر، محبوب دِل مایی

صدیقه پناهنده � فریمان
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محمد 

اشاره
شــادروان اســتاد محمــد پروین گنابادی 

ـ .ش( از معلمــان دانشــمند  )1282 - 1358 هــ
نیمه ی اول این قرن و به راستی مردی کم نظیر، از 

نظر تسلط بر ادب فارسی و عربی و آگاه 
به فنون آموزش و پرورش بود. سال ها 
در مدارس و دبیرســتان ها مدیریت و 

تدریس کرد، در نوشتن لغتنامه با دهخدا 
همکاری کرد، کتاب ها و مقاالت بسیار نوشت 

یا ترجمه کرد و خدمات دیگری انجام داد که 
شرح آن در این مختصر نمی گنجد؛ اما از این نباید 

گذشت که ترجمه ی کتاب »مقدمه ی ابن خلدون« 
که از او به یادگار مانده به تنهایی می تواند شاهدی 

باشد بر وسعت دانش و عمق بینش این مرد کم نظیر. 
ـ و درواقع  مقاله ای که در این جا از گنابادی می خوانید 

بازخوانــی می کنیــد، نگاهی دارد بــه یکی از 
معضــالت آموزش و پــرورش ما که هنوز 

هم کمابیش با آن درگیر هستیم، 
و  آن »حافظه ســتیزی« است. 

این مقاله ســال ها پیش در 
شماره ی پنجم ماه نامه ی 
آموزش و پرورش )بهمن 
1350( چاپ شده است.  
رشد معلم

افراط و تفریط در پرورش نوجوانان
ــور ما برای آموزش  روزگاری بود که معلمان و مربیان کش
دانستنی های الزم به کودکان و جوانان، از میان همه ی نیروهای 
دماغی، تنها نیروی حافظه را تربیت می کردند و در آموزش تمام 
رشته ها، هم چون زبان و ادبیات و ریاضیات و طبیعیات و تاریخ 
و جغرافیا و جز این ها، آن نیرو را در جوانان به کار می انداختند 
ــیدند و دیگر نیروهای ثمربخش و  و در تقویت آن می کوش
ــه و خیال و ابتکار و  آفریننده هم چون توجه و دقت و اندیش
ابداع و جز این ها را یک سره فرو می گذاشتند. نیروی حافظه به 
گمان آنان دماغ را تزیین می بخشید و فردی به وجود می آورد 
که بلبل وار در انجمن ها و محافل با فروخواندن محفوظاتی که 
بیش تر آن ها را طوطی وار فراگرفته بود، عرض وجود می کرد و 
خودی نشان می داد. اشعاری با آب و تاب و آهنگ مخصوص 
ــای پرندگان و گل ها و دیگر  ــد که در آن ها نام ه فرو می خوان
پدیده ها و منظره های طبیعی آمده بود و شنونده را به حیرت 
می افکند و می پنداشت که وی همه ی آن پرندگان و گل ها را 

ــر در مثل در آن نام های  ــد، درحالی که اگ به خوبی می شناس
سوسن و یاسمن و ارغوان و سیسنبر و ریحان و اسپرغم و یا 
نام های پرندگانی چون ُصلصل و فاخته و قمری و هزارآوا و 
جز این ها می بود و شنونده درباره ی خصوصیت های گل ها و 
پرندگان از وی می پرسید، نمی توانست تعریف علمی صحیح 
ــپرغم  هیچ یک از آن ها را باز گوید و تفاوت میان ارغوان و اس
و یا فاخته و کبک دری را در مثل بیان کند. گذشته از این که، 
وی نمی توانست معنی صحیح و خصوصیت های صرف و 
نحوی یکی از صدها بیتی را که از شاعرانی هم چون فردوسی 
ــران از حفظ بود و آن ها  ــی و نظامی و مولوی و دیگ و خاقان
را به منظور فضل فروشی با آهنگی رسا باز می خواند توضیح 
دهد؛ درحالی که تمام قاعده های دستور را طوطی وار از بر بود. 
دانش های دیگر را هم به همین شیوه ی طوطی وار ولی بی درک 
و فهم صحیح از حفظ می کرد؛ ولی در عمل عاجز بود درباره ی 

آن ها به بحث علمی و منطقی بپردازد.

 ی
 ن
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 و

 خ
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ب
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درطاقنسیان
ــبب در آن روزگار در آموزشگاه ها به جز اتاق  به همین س
درس و معلم هیچ سازمان دیگری هم چون موزه های گوناگون 
و آزمایشگاه ها و حتی کتابخانه ها وجود نداشت. اصول تدریس 
سمعی و بصری اجرا نمی شد. گردش های علمی و تاریخی و 
جغرافیایی هیچ مفهومی نداشت. تربیت حواس و مشاهده و 
تجربه و عمل به کلی در طاق نسیان گذارده شده بود. مسئله ی 
آموزش و پرورش از همه ی جنبه ها مورد توجه نبود. آموزش 
با همان شیوه ی کهن و مبتذل معمول بود و پرورش به هیچ رو 

مورد توجه نبود.
ــنفکران و عالمان مترقی به نبرد  ــت که روش دیری نگذش
ــتند و رفته رفته بسیاری از  ــیوه های پوسیده برخاس با این ش
آموزشگاه های کشور در راه تحولی نوین گام نهادند. موزه ها و 
آزمایشگاه ها و کتابخانه ها در مدرسه ها تأسیس شد و شیوه هایی 
ــت. گردش های علمی توسعه یافت و  آموزش دگرگون گش
خالصه توجهات خاصی نسبت به پرورش به طور همه جانبه 
ــد: پرورش حواس، پرورش بدن، پرورش اخالق،  مبذول ش

پرورش همه ی نیروهای دماغی و...
ـ گاه به  ــف باید اذعان کنیم که این تحول  اما با نهایت تأس
علت شتابزدگی و گاه به سبب این که مجریان آن ها، چنان که 
سزاست، از چگونگی پرورش های یاد کرده، و به ویژه، پرورش 
ـ از مجرای صحیح آن بیرون  نیروهای دماغی آگاهی نداشتند 
ــتناک افراط در ورطه ی هایل تفریط  رفت و از پرتگاه وحش
ــت است که نیروی حافظه را نمی توان تکیه گاه  فرو افتاد. راس
ــیار نابه جا است که از  ــته ها قرار داد و بس آموزش همه ی رش
پرورش دیگر نیروهای دماغی غفلت کنیم؛ اما نیرویی را که 
ــت نیز نمی توان یک سره  ــاس آموزش بوده اس دیرزمانی اس
ــیوه ی منطقی و  ــت و آن را عاطل و باطل کرد. ش فروگذاش
صحیح این است که هر نیرویی را در جای خود به کار اندازیم 
ــان خردمندانه استفاده و  ــخصیت انس و از آن در پرورش ش
بهره برداری کنیم. برای مثال: در درس انشا و فن نگارش برای 
جاهایی که نیاز به استدالل و اثبات موضوعی داریم بی گمان 
پرورش نیروی اندیشه و استدالل ضرورت خواهد داشت و در 
جایی که بخواهیم حادثه و سرگذشتی را بیافرینیم، ناگزیر باید از 
نیروی خیال استمداد کنیم و آنگاه که الزم باشد به وصف منظره 

یا مکانی بپردازیم، نیروی دقت و توجه را باید به کار اندازیم.

ملكهيااستعدادنويسندگی
اما اگر دماغ خود را از راه حفظ کردن شاهکارهای نظم و 
نثر استادان بزرگ نیرو نبخشیده باشیم تا بدین وسیله در آوردن 
الفاظ مناسب و زیبا و طرز تنظیم صحیح جمله توانا شویم و 
ــتعداد نویسندگی در ما نیرومند شود هیچ گاه قادر  ملکه یا اس
نخواهیم بود که با داشتن نیروهای نیرومند اندیشه و خیال و 
ــت و ابتکار و جز این ها اثر درخور توجهی بیافرینیم. این  دق
ــب تربیت شوند تا  نیروها باید یکایک در فرصت های مناس
به یاری مجموعه ی آن ها بتوانیم شاهکارهایی بیافرینیم و از 

هریک در جای خود یاری بجوییم و هم چنان که در گذشته 
ــه و توجه و ابتکار و خیال و  ــتن نیروهای اندیش با فروگذاش
تکیه کردن بر نیروی حافظه ی تنها، عروسک های مقوایی به 
جامعه تحویل می دادیم، امروز هم اگر هریک از این نیروها را 

فروگذاریم، به همان سرنوشت گرفتار خواهیم شد.

افراطديروز،تفريطامروز
ناقدان هیچ یک نگفتند که باید نیروی حافظه را یک سره 
فروگذاشت. آن ها پیشنهاد کردند که به موازات تربیت نیروی 
حافظه، باید به دیگر نیروهای آفریننده ی دماغ انسان نیز توجه 
ــته تنها محفوظات  کرد و آن ها را پرورش داد. اگر در گذش
را به حساب می اوردند و این شیوه زیان بخش بود، این بدان 
معنی نیست که امروز باید یک سره از محفوظات صرف نظر 
ــه تجربه ی  ــان و ادبیات، هم چنان ک ــوزش زب ــرد. در آم ک
ــت، یکی از شیوه های علمی مؤثر  گذشتگان نشان داده اس
ــاهکارهای استادان بوده است. امروز هم این  حفظ کردن ش
شیوه سودمند و الزم است و به موازات تمرین های مربوط 
ــت و توجه و جز این ها  ــه و دق به پرورش نیروهای اندیش
باید از این روش هم استفاده کرد و نیروی حافظه را تنها به 
قصد دهن کجی به گذشتگان نباید یک سره فروگذاشت. ولی 
آنان که در ورطه ی تفریط فرو افتاده اند در دبیرستان ها از این 
روش به کلی صرف نظر کرده اند و حفظ کردن اشعار را کاری 
بیهوده می شمرند. به همین سبب می بینیم که جوانان امروز، 
ــده اند، زبان مادری  یعنی آن هایی که با این روش تربیت ش
خود را نمی دانند، منشأ این داد و فریادی که در انجمن ها و 
مطبوعات بلند است و می گویند جوانان ما فارسی نمی دانند 
چیست؟ چه عاملی سبب شده است که با این همه دقت و 
عنایتی که نسبت به آموزش و پرورش جوانان مبذول می شود 
ــنا نبودن  ــع پیش آمده و بزرگ ترین نقیصه که آش این وض
ــت در آموزش و پرورش  صحیح جوانان با زبان مادری اس
پدید آمده است؟ اگر اندکی، با انصاف به آن چه یادآور شدیم، 
درنگریم تصدیق خواهیم کرد که منشاء آن همین کجروی 
ــبت به محفوظات جوانان در درس زبان و  و دهن کجی نس
ــی است. اگر در برنامه ی زبان و ادبیات فارسی  ادبیات فارس
در دبیرستان تجدیدنظر کنیم و حفظ کردن شماره ی معینی از 
اشعار استادان بزرگ ادب پارسی، چون فردوسی و سعدی و 
حافظ  مولوی و دیگران را در هر کالس جزو تکالیف الزم 
ــاگردان زبان  قرار دهیم، آن وقت خواهیم دید که چگونه ش
ــی را به خوبی فرامی گیرند. باز تکرار می کنم که این به  فارس
معنی آن نیست که از پرورش نیروهای دیگر مانند گذشتگان 
صرف نظر کنیم. پیداست که انکار کردن نیروی حافظه و آن 
را یکسره ناسودمند تلقی کردن، نظری ابلهانه بیش نیست و 
اگر از این نیرو بخواهیم استفاده کنیم یکی از موارد آن درس 
ــت. باری نه آن روش افراطی گذشتگان و  زبان و ادبیات اس
نه این شییوه ی تفریطی امروزی؛ و بنا به مثل عامیانه: نه به آن 

شوری شور و نه به این بی نمکی.

راست است که 
نیروی حافظه را 

نمی توان تکیه گاه 
آموزش همه ی 

رشته ها قرار داد و 
بسیار نابه جا است 

که از پرورش 
دیگر نیروهای 

دماغی غفلت کنیم؛ 
اما نیرویی را که 
دیرزمانی اساس 

آموزش بوده است 
نیز نمی توان یکسره 

فروگذاشت و آن را 
عاطل و باطل کرد.

اگر در گذشته تنها 
محفوظات را به حساب 

می آوردند و این 
شیوه زیان بخش 

بود، این بدان معنی 
نیست که امروز باید 

یك سره از محفوظات 
صرف نظر کرد. در 

آموزش زبان و 
ادبیات، هم چنان که 
تجربه ی گذشتگان 

نشان داده است، یکی 
از شیوه های علمی 
مؤثر حفظ کردن 

شاهکارهای استادان 
بوده است.
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هويت،جوانیوبحران
نوجوانان با ورود به دوره ی نوجوانی تمایل دارند که 
دیگران هویت1 ایشان را تعیین کنند نه والدینشان. آن ها 
ــرف وقت با خانواده تدریجاً می کاهند و گاه حتی  از ص
از دیده شدن با پدر و مادر اجتناب می کنند. این فرایند، 

یعنی جدایی از والدین فرایندی متداول است.
مهم ترین روان شناسی که در باب شکل گیری هویت 
ــت که  ــون2 اس ــرده، اریک اریکس ــان بحث ک نوجوان
نخستین بار از بحران هویت3 در دوره ی نوجوانی سخن 
گفت. به نظر اریکسون، هویت پیشیِن نوجوانان، که طی 
دوره ی کودکی شکل گرفته است، از سوی خودشان در 
معرض تردید و پرسش قرار می گیرد. آمیختگی تحوالت 
ــی، توسعه ی توانایی های  جسمی، بروز تمایالت جنس
ذهنی و افزایش تقاضای اجتماعی و تعارض میان آن ها، 
در شکل گیری بحران هویت مؤثرند. اریکسون در کتاب 
»هویت، جوانی و بح��ران« می گوید، نوجوانان نیازمند 

آزمودن نقش های متفاوتند.
در این مرحله، بسیاری از نوجوانان، والدین و گفته های 
ایشان را طرد می کنند، با این انگیزه که از دوره ی کودکی 
ــازنده ی هویت خویش  ــان س ــه بگیرند و خودش فاصل
باشند. آن ها تشنه ی الگوهای ایفای نقش هستند و اغلب 
برای دست یابی به آن، به گروه های همساالن خود روی 
ــتایش خوانندگان، هنرپیشگان  می آورند. شاید علت س

WWW

دکتر محمد عطاران*

سینما و تقلید از طرز پوشش ایشان و عصیان علیه الگوهای 
سنتی، از سوی نوجوانان، همین گرایش باشد. این گرایش 
ــت، صورتی از همنواختی را  در حالی که نوعی عصیان اس
ــوان از قهرمان تقلید می کند، چون  نیز به همراه دارد. نوج

دوستان او چنین می کنند.
ــادی از این که چه  ــون ما یک معنای بنی به نظر اریکس

اشــاره
بحث از تأثیر اینترنت بر زندگی، بویژه تأثیر همه جانبه ی آن بر زندگی نوجوانان وجوانان، بحثی نسبتاً تازه 
اســت که در ســال های اخیر به میان آمده و توجه به آن، بویژه برای معلمانی که پیوسته با نوجوانان در 
ارتباط اند ضروری است. ضروری است از آن جهت که شبکه های اینترنتی امروزه می رود تا تار و پود ذهنی و 
در نتیجه شخصیت نوجوانان و حتی کودکان را متحول سازد و به آن ها هویتی بدهد که تا دیروز قابل تصور 
نبود. در این مقاله شما با هویت شبکه ای، یعنی هویت ناشی از تماس مداوم با شبکه های اینترنتی آشنا 
می شوید و خواهید دید که این رسانه ی نامحدود در شکل دادن به افکار، نگرش ها و بینش های نوجوانان 
چگونه تأثیر می گذارد؛ تأثیری که لزوماً منفی نیست و پی آمدهای مثبت بسیاری هم دارد. این مقاله در چند 

شماره از نظرتان خواهد گذشت.  رشدمعلم

اریکسون نوجوانی 
را دوره ای از 
زندگی می داند 
که در آن تعویق 
روانیـ  اجتماعی 
رخ می دهد، 
یعنی دوره ی 
انتظار برای یافتن 
خویش. مثاًل پاره ای 
نوجوانان تحصیل 
را رها می کنند و 
مشاغل گوناگون 
را می آزمایند تا 
سرانجام تصمیم 
نهایی خود را 
بگیرند.

ت ا  ع  ا  ل  ط  ا  ی   ر  و  آ  ن  ف 
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ــبتاً ثابت است.  ــتیم داریم که در طول زمان نس کسی هس
ــا از خودمان و نظر دیگران راجع به ما تقریبًا  بین دیدگاه م
ــت، رابطه ی بین خود و  همخوانی وجود دارد. بدیهی اس
ــتیابی به هویت  ــت. دس دیگران جنبه ای مهم از هویت اس
ــد نوجوان دارد. پژوهش ها حاکی  ــزایی در رش نقش به س
ــت وجوی هویت در اواخر نوجوانی  ــت که جس از آن اس
مسئله ی مهم تری است. اریکسون هویت را به صورت یک 
احساس نسبتاً پایدار از یگانگی خود تعریف می کند. یعنی 
با وجود تغییر رفتارها، افکار و احساسات، برداشت یک فرد 
از خود همواره یکنواخت است. عالوه بر این، او می گوید 
این احساس که ما چه کسی هستیم باید با نگرش دیگران 
نسبت به ما همخوان باشد. این موضوع بر اعتقاد اریکسون 

به اهمیت رابطه ی بین خود و جامعه تأکید دارد.
ــون نوجوانی را دوره ای از زندگی می داند که در  اریکس
آن تعویق روانیـ  اجتماعی رخ می دهد، یعنی دوره ی انتظار 
ــرای یافتن خویش. مثاًل پاره ای نوجوانان تحصیل را رها  ب
می کنند و مشاغل گوناگون را می آزمایند تا سرانجام تصمیم 
نهایی خود را بگیرند. در فرایند کسب هویت، آن چه اهمیت 
می یابد، تجربه هایی است که فرد در آن ها نقش های متفاوتی 
ــد تا در پی  ــد و بدین گونه خود را می آزمای ــا می کن را ایف

آزمون های موفق، هویت برخاسته از آن ها را کسب کند.
ــه، الگوهای ایفای نقش تفاوت جدی در  در این مرحل
ــای نوجوانان ایجاد می کنند؛ تفاوتی که در طول  انتخاب ه
ــت. اینترنت برای نوجوانان  ــان تأثیرگذار اس زندگی ایش

صحنه های جدید ایفای نقش فراهم کرده است.
ــبکه ای، نوعی از ارتباط را که ارتباط رایانه ای  فضای ش
نامیده می شود به وجود آورده و دنیای جدیدی خلق کرده 
ــت، و به ویژه  ــت، بلکه مجازی اس ــه دنیای واقعی نیس ک

نوجوانان را مجذوب خود کرده است.
ــبکه ای، به ویژه از طریق سیستم های آموزشی  ارتباط ش
ــترش می یابد و عادات ارتباطی کاربران خود را شکل  گس
ــد ارتباطات فرهنگی، انقالبی  ــد. به عالوه، در فراین می ده
ایجاد می کند و موجد جامعه ی مجازی4 می شود که برای 

کاربران ایجاد هویت شبکه ای5 می کند.

روايتالكترونیكیازخودنوجوانان
فضای شبکه ای فضای عمومی جایگزینی برای نوجوانان 
ــت؛ فضایی است که نه تنها جنبه ی اطالع رسانی دارد،  اس
ــود« نوجوانان خلق  ــی« از »خ ــی الکترونیک بلکه »روایت
ــت، راه های  ــت در اینترن ــب هوی ــد. تجربه ی کس می کن
ــرای درک خود ایجاد می کند. این فضای مجازی  نوینی ب
فرصت یا امکانی است برای وعده های مالقات نوجوانان. 
ــن می برد و به  ــکار را از بی ــت مرز میان نهان و آش اینترن
موازات خصیصه ها و سبک های گوناگونی که در جامعه ی 
شبکه ای آزمون می شود، به نوجوانان کمک می کند که در 
هر دو قلمرو خصوصی و عمومی سنتی در زندگی واقعی 

وارد شوند.

اينترنتومنطقآن
ــاط را ارائه می کند:  ــاوت ارتب ــکل های متف اینترنت ش
ــت الکترونیکی.  ــات وب، گروه های خبری و پس صفح
محتوای اینترنت در طیف یا پیوستاری 
ــوی آن،  ــه در یک س ــرار می گیرد ک ق
ــوی  ــنتی قرار دارند و در س مجالت س
ــه گاه در اکثر  ــر آن، مکالمات گاه ب دیگ

سایت های گپ زنی و گفت وگو.
دالگرن6 منطق رسانه را چنین تعریف 
می کند: »ویژگی سازمان یافته و نهادینه 
شده ی رسانه و مجموعه ی خصوصیات 
فنی و سازمانی که در چگونگی عرضه ی 
پیام های رسانه تأثیر می گذارند« )آلریکا 

اسبالبرگ، 2001(.

ويژگیهایپیوستهاينترنتازنظر
دالگرن

ــر دالگرن پنج ویژگی  اینترنت به نظ
پیوسته به هم دارد: چند رسانه ای است7، 

WWW

فضای شبکه ای فضای 
عمومی جایگزینی 

برای نوجوانان است؛ 
فضایی است که نه تنها 
جنبه ی اطالع رسانی 

دارد، بلکه »روایتی 
الکترونیکی« از 

»خود« نوجوانان 
خلق می کند. 

تجربه ی کسب 
هویت در اینترنت، 

راه های نوینی 
برای درك خود 

ایجاد می کند.

مصاحبه شوندگان 
معتقد بودند که از 

اینترنت، نه تنها مطالب 
زیادی درباره ی 

مردم سایر کشورها 
یاد می گیرند، بلکه 

زبان انگلیسی آن ها 
هم پیشرفت می کند. 

پس به طور کلی به 
اینترنت با دید مثبتی 

نگاه می کنند.
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کارهایی که تا پیش 
از این به رسانه ی 
خاصی تعلق داشتند، 
در اینترنت با یکدیگر 
پیوند می یابند. مثاًل 
موسیقی قبالً به رادیو 
اختصاص داشت و 
داده های اطالعاتی 
در کتاب عرضه 
می شد؛ اما امروز 
اینترنت آن ها را با هم 
تلفیق کرده است.

پاسخ های آنان به ترتیب فراوانی بیش تر عبارت بود از: بازی، 
اینترنت، نوشتن و تماس با اینترنت. البته پاسخ ها از: من نمی دانم 
رایانه چگونه کار می کند، چون در خانه ندارم، تا این جمله ها 
که: کتابچه های راهنمایی با نام خود تهیه کردیم، نامه نوشتیم 
و آن گاه با اینترنت ارتباط برقرارکردیم، کل آدرس های مورد 
ــری از خودمان گرفتیم و در  ــان را پیدا کردیم، و تصوی نظرم

اینترنت گذاشتیم، متفاوت بود.
برخی از پاسخ ها نیز حاکی از نوع نگرش نوجوانان سوئدی 
ــبت به اینترنت بود. برای مثال: »اینترنت همه چیز است.  نس
هرچه از هرجا؛ روزنامه، رادیو و... هرکس هرچه بخواهد در 
اینترنت پیدا می کند. می توان به جای نشستن جلوی تلویزیون، 
به دنبال تماشای اپرا از طریق اینترنت بود، یا روزنامه ی عصر 

را خواند.«
می بینید که نگرش های بیان شده یا معطوف به خود رسانه، 
ــا به چگونگی ارتباط اینترنت  ــت ی تکنیک و محتوی آن اس
ــانه ها؛ مانند کتاب و تلفن. عالوه بر این، به بودن  با سایر رس
یک فرهنگ لغت با اطالعات فراوان و نامحدود هم معطوف 
است. اینترنت برای مصاحبه شوندگان مجرایی برای تماس با 
دیگر افراد است. بویژه که امکان گپ زدن )چت کردن( برای 

نوجوانان بسیار جذاب است.
مصاحبه شوندگان معتقد بودند که از اینترنت، نه تنها مطالب 
ــایر کشورها یاد می گیرند، بلکه زبان  زیادی درباره ی مردم س
انگلیسی آن ها هم پیشرفت می کند. پس به طور کلی به اینترنت 

با دید مثبتی نگاه می کنند.
ــوان آن را در اینترنت انجام  ــدارد که نت ــز وجود ن هیچ چی

تعاملی است8. فوق متن است9، خصیصه ی بایگانی دارد10، 
مجازی است11. 

1و2. چند رس��انه ای و تعاملی: اصطالح چندرسانه ای به 
معنی کاربرد رسانه های متفاوت برای انتقال اطالعات است. 
البته اگر تعریف را منحصر به این مشخصه، به تنهایی بکنیم. امر 
نوینی نیست. چون تلویزیون و فیلم نیز دارای چنین مشخصه ای 
هستند. آن چه در چند رسانه ای امری تازه محسوب می شود، 
امکانی است که رایانه برای دست یابی تعاملی به صورت های 
ــد. به عالوه، توانایی ما برای  گوناگون اطالعات فراهم می کن
تعامل با اطالعات به شکل وسیعی افزایش می یابد. در اینترنت، 
متن، صدا و تصویر در فرم دیجیتالی با یکدیگر تلفیق شده اند. 
گرچه در آغاز هم اینترنت بیش تر مشحون از متن و تصویر 
ــتفاده از صدا و تصاویر  غیرمتحرک بود، ولی اینک میزان اس

متحرک در آن افزایش یافته است.
ــنتی متفاوت است.  2. فوق متن: اینترنت از متن خطی س
متن های آزموشی سنتی کامالً به صورت خطی ارائه می شوند. 
خطی بودن عمالً فرد را برای دست یابی به اطالعات مورد نظر 
خود در زمانی کوتاه محدود می کند. در اصطالح، Hyper به 
معنی حرکت محیط بدون محدویت های خطی و توالی های 

این محیط است.
3. خصیصه ی بایگانی: این خصیصه امکان دسترسی به 
داده های اطالعاتی گوناگون، جست وجوی آن ها و مقایسه و 

سازمان دهی اطالعات را می دهد.
4. مجازی: در اینترنت، فرد با واقعیت مجازی سر وکار دارد. 
ــازی را می توانیم به مثابه ی پارادایم کل واقعیت  واقعیت مج
ــه ای در نظر بگیریم. گرافیک های رایانه ای  گرافیک های رایان
ــدا کرده اند. در چنین فضایی  اهمیت فرهنگی روزافزونی پی
ــطه تجربه می کند. در فضای  کاربر، جهان را با ادراک بی واس
مجازی، فاصله ی فیزیکی از بین می رود. اگرچه تلویزیون و 
تلفن هم این خصوصیت را دارند ولی با اینترنت مردم اینک 
قادرند، همزمان وارد بحث و گفت وگو شوند و فارغ از مکان 

جغرافیایی، تعامل اجتماعی داشته باشند.

نگرشنوجواناننسبتبهاينترنت
در تحقیقی که درباره ی »تلقی نوجوانان سوئدی از اینترنت« 
صورت پذیرفته، نتایجی به دست آمده است که حکایت از نوع 
نگرش آن ها به رایانه دارد. در پاسخ به این سؤال که: با شنیدن 
ــود؟  ــما تداعی می ش کلمه ی »رایانه«، چه چیزی در ذهن ش
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زيرنويس
* استاد دانش��گاه تربیت معلم و 
سردبیر مجله رشد مدرسه ی فردا

1. Identity
2. Eِrik Erikson

3. Identity Crisis
4. virtual society

5. net identity
6. Dahlgren

7. multimedia
8. interactional
9. hypertextual
10. archivable

11. virtuality

ــیقی، پیاده کردن نرم افزار، جست وجوی  ــنیدن موس داد: ش
ــه، پیدا کردن سایت افراد  مطلب برای انجام تکالیف مدرس
ــاره ی ورزش و  ــش دانش درب ــه ی خود یا افزای موردعالق
سرگرمی مورد عالقه. نوجوانان از طریق اینترنت، اطالعاتی را 
به دست می آورند که امکان دستیابی به آن ها از طریق دیگری 
ممکن نیست. به سبب دیجیتالی بودن شکل ارتباط، اینترنت 
حوزه های نامحدود کاربرد را عرضه می کند. کارهایی که تا 
ــانه ی خاصی تعلق داشتند، در اینترنت با  پیش از این به رس
یکدیگر پیوند می یابند. مثاًل موسیقی قباًل به رادیو اختصاص 
ــد؛ اما  ــت و داده های اطالعاتی در کتاب عرضه می ش داش
امروز اینترنت آن ها را با هم تلفیق کرده است. نوجوان امروز 
معتقد است: »همه چیز در اینترنت یافت می شود میتوان کتاب 
خواند، گپ زد، بازی کرد، فیلم دید و با همان کیفیت، رادیو 
ــیقی شنید، با تلفن همراه صحبت کرد و یا  گوش داد، موس

روزنامه خواند.«
نکته ی جالب این است که بسیاری از مصاحبه شوندگان، 
ــه بودند، و نه  ــاره ی »آنچه اینترنت عرضه می کند« گفت درب
درباره ی حوزه ی استفاده ی خودشان از آن. این تفاوت گفتار، 
در صحبت های بچه ها درباره ی فقدان دانش آن ها درباره ی 
ــهود است. آن ها اظهار داشته بودند که برای  اینترنت نیز مش
افزایش دانش خود در این زمینه، اغلب از پدر، برادر یا خواهر 

بزرگ تر یا دوستشان کمک می گیرند.

ديدگاهانتقادی
ــان البته در عین صحبت درباره ی جذابیت های  نوجوان
ــبت به آن انتقاد هم دارند. گرچه اینترنت در  اینترنت، نس
ــت  اس مقبول  امروز  جامعه ی 
ــودکان و نوجوانان  و اغلب ک
ــد ولی  ــتفاده می کنن از آن اس
ــش  ــان را از پرس ــن امر آن ای
ــوای اینترنت باز  درباره ی محت
ــت. کاربران برخی  نداشته اس
ــر  بیش ت را  آن  ــای  جنبه ه از 
ــه برخی دیگر  می خواهند و ب
ــک می نگرند.  ــده ی ش ــا دی ب
ــر اینترنت  ــن رو، حتی اگ از ای
ــد و کودکان  پدیده ای تازه باش
ــتان  دائماً درباره ی آن از دوس
خود بشنوند و یا در روزنامه ها 
ــی  تلویزیون ــبکه های  ش و 
ــاهده کنند رسانه ای نیست  مش
ــه خودبه خود افراد را جذب  ک

کند و به کار گرفته شود.
ــای  انتــــقاده از  ــی  یک
اشکاالت  ــوندگان،  مصاحبه ش
ــاًل  ــت، مث ــت اس ــی اینترن فن

برخی دانش آموزان 
مصاحبه شونده ی 

سوئدی، اینترنت را 
عامل تنبل شدن در 

تحقیق و پژوهش 
دانسته بودند و معتقد 

بودند که رفتن به 
کتابخانه و جست وجو 

کردن در تقویت 
کنجکاوی و روح 

تحقیق بییش تر مؤثر 
است.

ــن زدن از طریق اینترنت،  ــه نمی توان همزمان با تلف این ک
ــام داد. آن ها از این  ــت وجوی اطالعات را انج عمل جس
ــاکی اند که هنگام تلفن زدن به دوستشان، زمان زیادی  ش
ــی را بردارد. اغلب می گویند،  ــد تا او گوش طول می کش
ــرعت پایین، تلفن  ــاعت شش صبح، به دلیل س بعد از س
ــود. هم چنین، برخی از آن ها نسبت به  زدن سخت می ش
تصویرهای مستهجن یا اطالعات مربوط به روش ساختن 
بمب که در اینترنت موجود است، اعتراض دارند. برخی 
نیز اینترنت را در خدمت جنایتکاران می دانند. این بحث 
در مورد رسانه های دیگر، مثل ویدیو، رادیو، تلفن، کتاب 
ــود؛ مثاًل بحث »پورنوگرافی« در  و روزنامه عنوان نمی ش
رسانه های دیگر مثل تلویزیون و ماهواره مطرح نیست اما 

در اینترنت به وفور دیده می شود.

اينترنتوديگررسانهها
در همان تحقیق، برخی دانش آموزان مصاحبه شونده ی 
سوئدی، اینترنت را عامل تنبل شدن در تحقیق و پژوهش 
ــه کتابخانه و  ــد که رفتن ب ــد و معتقد بودن ــته بودن دانس
ــکاوی و روح تحقیق  ــت وجو کردن در تقویت کنج جس
ــاب و تلویزیون  ــت. برای برخی نیز کت بییش تر مؤثر اس
جاذبه ی بیش تری داشت، چون، به عقیده ی آنان، اینترنت 
را در معرض اطالعات نامحدودی قرار می دهد که موجب 
ــیاری از مصاحبه  ــان می شود. بس ــفتگی ایش تحیّر و آش
شوندگان معتقد بودند که با وجود اینترنت، فرهنگ نامه ها 
ــی دی ها جانشین آن ها خواهند شد،  از بین می روند و س
ــان در  ــتان، به دلیل این که خواندنش ــی کتاب های داس ول
ــبکه مقرون به صرفه نیست و چندان هم آسان نیست،  ش

هم چنان ارزش خود را حفظ می کنند.
ــی  ــت الکترونیکی ارزش در مصاحبه با نوجوانان، پس
ــان می داد و به خصوص سرعت  بیش از نامه و تلفن نش
ــال مکاتبات از طریق اینترنت برای ایشان  دریافت و ارس
جذابیت داشت ولی بر ویژگی شخصی بودن )خصوصی 
بودن( تلفن و نامه تأکید داشتند. به خصوص که نامه قابل 
ــت و می توان آن را با خط  ــکل مکرر اس بازخوانی به ش
ــت. البته پست الکترونیکی کم هزینه تر است و  خوانا نوش
ــتعار  ــبت به تلفن این مزیت را دارد که با نام مس نیز نس

می توان برای افراد پیغام فرستاد.
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ــاني که در آموزش وپرورش فعالیت مي کنند باید  کس
ــالمي و پرورش و تربیت  ــر فرهنگ اس ــه ي نش در اندیش
ــان هایي که عالوه بر داشتن  ــند. انس ــان هاي نو« باش »انس
ــه هاي  ــي منبعث از اندیش ــوردار از روح تخصص، برخ
ــند. به عبارت دیگر، جامعه ي  ــالمي باش زالل فرهنگ اس
ــدارد بلکه عالوه بر آن، به  ــروز صرفاً به تخصص نیاز ن ام
ــا باورهاي دیني و  ــش توأم ب ــگ کار، تالش و کوش فرهن
ــي  ــفانه در نظام آموزش در یک کالم تعهد نیاز دارد. متأس
ــایي هایي اساسي از جمله خالء فرهنگ  ما هنوز هم نارس
ــم گیر است. به همین دلیل، یکي  اسالمي در مدارس چش
از اساسي ترین وظایف معلمان در آموزش وپرورش امروز 
تربیت دانش آموزان بر مدار ارزش ها، اعتقادات و رفتارهاي 

اسالمي در مدارس است.

معلمان
 و گسترش

فرهنگ  اسامي 
در مدارس

اشــاره
اسالمی كردن مدارس و به تعبیر دیگر گسترش فرهنگ اسالمی در آن ها، ابعاد، لوازم و ضرورت های بسیاری 
دارد كه متأسفانه هنوز تمامی آن ها در نظام آموزشی كشور ما محقق نشده است. در این مقاله كه به نقش معلم 
در این امر پرداخته شده، نویسنده بر روی پاره ای ویژگی ها تكیه كرده كه عمدتاً جنبه ی رفتاری و فردی دارد. 
بنابراین جای این پرسش باقی می ماند كه آیا این گونه رفتارها می تواند به پیدایش و گسترش فرهنگ اسالمی كه 
امری اجتماعی و فراگیر است بینجامد؟ به هر حال شاید این نوشته فتح بابی باشد برای ورود به مسئله ای كه هنوز 

از مسائل چالش برانگیز جامعه ی ما به شمار می رود.  رشد معلم 

ــالمي به  ــوزش ارزش ها، اعتقادات و رفتارهاي اس آم
شیوه هاي گوناگون امکان پذیر است. اما آنچه مسلم است 
ــت که مي تواند  ــوزش آن ها به طریق عملي و عیني اس آم
تأثیرگذار باشد و در نهایت جامعه را اصالح سازد. در این 
ــاره اي از این جنبه ها را معرفي و مورد تحلیل قرار  مقاله پ

مي دهیم.

1.سعهيصدر
ــیار پیچیده و طاقت فرسا  تعلیم و تربیت فرایندي بس
ــت و بدون داشتن سعه ي صدر از سوي معلم، مربي یا  اس

استاد امکان پذیر نمي باشد.
»در نهج البالغه آمده است که علي )ع( فرمود: آǦȱ الّریاسه 
در؛ یعني کسي که ریاست و مسئولیت مي پذیرد  ǦȞȅالصَّ
باید سعه صدر داشته باشد. قرآن مجید نیز در قالب قصه ي 
مبعوث شدن حضرت موسي )ع( به رسالت به ما فهماند که 
معلم باید سعه ي صدر داشته باشد آنجا که موسي از خدا 
مي خواهد که به او شرح صدر عنایت کند تا کارش آسان 

شود و بتواند ما في الضمیرش را به دیگران بفهماند!
معلم یا مربي هم اگر در برابر دانش پژوهان مختلف که 

مرتضي شاهرضايي*

ه د  ی  س  ر  ت     ا  ل  ا  ق  م 
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بي تردید داراي ویژگي ها و سالیق مختلف هستند، داراي 
سعه ي صدر باشد، بهتر مي تواند با آن ها ارتباط برقرار سازد 
و از طریق استمرار این ارتباط، زمینه را براي نهادینه کردن 

ارزش هاي اسالمي در آن ها فراهم آورد.

2. الگوسازي
ــترش فرهنگ اسالمي  یکي از روش هاي مؤثر در گس
ــازي عملي است. الگو، نمونه و  در مدارس روش الگوس
سرمشق در زبان فارسي مترادف اسوه به زبان عربي است.

ــد، نمونه ي رفتار و کردار  در این روش مربي مي کوش
مطلوب را عماًل در معرض مشاهده مستقیم و غیرمستقیم 
ــازد. در  ــه او را متحول س ــد و بدین گون ــي قرار ده مترب
ــازي با همانندسازي یاد  ــي اجتماعي از الگوس روان شناس
مي شود. یعني شخص سعي مي کند با شخص یا اشخاص 
ــخصیت قابل قبول دارند، رابطه ي  دیگري که به نظرش ش
رضایت بخش برقرار کند و خود را با آن فرد یا افراد همانند 
سازد و نگرش ها، ویژگي هاي رفتاري و هیجان هاي آن ها را 

براي خود سرمشق قرار دهد.

اهمیتنقشالگوييمعلم
ــاري درباره اهمیت نقش الگویي  خواجه عبداهلل انص
معلم مثال زیبایي ذکر مي کند؛ مي گوید: »دود از آتش و گرد 
ــان ندهد که مرید از پیر و شاگرد از استاد.«  از باد چنان نش
یعني، به همان قسم که دود دلیل بر وجود آتش و برخاستن 
ــت، شاگرد و کیفیات روحي و  گرد نشانه ي وزش باد اس

رفتار او نیز اثر مستقیم شخصیت معلم است، بلکه بیشتر.
ــات جدید، نیز مورد  ــت نقش الگویي در تحقیق اهمی
تأیید و تأکید قرار گرفته است. بررسي هاي علمي بسیاري 
ــان مي دهد بسیاري از کودکان در هفت  وجود دارد که نش
ساله ي دوم زندگي خود دوست دارند، همچون معلم خود 

باشند ... .
در روایات اسالمي نیز توصیه شده است که مسلمانان 
ــند و صرفاً از  ــغ عملي دین باش ــتر درصدد تبلی باید بیش
طریق زبان مردم را به دین دعوت نکنند. سخن امام جعفر 
صادق )ع( در این باره معروف است که: »کونوا دعاه النّاس 
باعمالکم و التکونوا بالسنتکم« یعني مردم را با عمل خود به 

اسالم دعوت کنید نه با زبانشان.
شک نیست که اگر معلمي علم و گفتارش در کردارش 
ــري ماندگار بر  ــود تأثی و در اعضا و جوارحش نمایان ش

دانش آموزانش خواهد گذاشت.
ــول خدا )ص(  در روایتي که حضرت علي )ع( از رس

نقل کرده علما و دانشمندان به دو گروه تقسیم مي شوند:

1. گروهي که علم و آگاهي خود را به کار گرفته و بر 
طبق آن عمل مي کنند. این گونه دانشمندان از عواقب سوء 

روز قیامت مصون هستند.
ــر طبق علم خود عمل نمي کنند. این  2. گروهي که ب
ــده و به گونه اي در  گروه از علما دچار هالک و نابودي ش
روز قیامت محشور مي شوند که حتي دوزخیان هم از بوي 
بد و تعفن وجود این گونه دانشمندان فاقد عمل رنج و آزار 

مي بیند« )خادمي، 1379(

3.تشويق
ــاعه ي  ــترش و اش ــي از روش هاي مؤثر براي گس یک
ارزش هاي اسالمي در دانش آموزان استفاده از روش تشویق 
ــت. به گفته ي دکتر علي شریعتمداري، »انسان طبیعتًا  اس
ــت. همین  ــاداش لذت مي برد و از تنبیه رو گردان اس از پ
ــان به انجام کارهاي خوب و  ــبب ترغیب انس گرایش س
ــته مي  شود. تجربیات  خودداري از انجام کارهاي ناشایس
ــي در طول تاریخ تأثیر پاداش و تنبیه را تائید مي کند«  آدم

)شریعتمداري،  1369(
»بر طبق نظریه ي شرطي، عملي که به وسیله ي اسکینر، 
روان شناس معروف آمریکایي پایه گذار شد، پاداش سبب 
ــود و تنبیه او را از انجام  تثبیت رفتار خاصي در فرد مي ش
کار معین باز مي دارد ... در اسالم نیز اصل تشویق و تنبیه به 
ــده است. در قرآن و دیگر  صورت هاي گوناگون مطرح ش
ــالمي از بهشت و دوزخ، سود و زیان، خیر  منابع معتبر اس
ــر و بدبختي سخن به میان آمده است« )همان  صالح و ش

منبع(: 
»ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم« 

)لقمان، 8(
آنان که به خدا ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند 

باغ هاي پر نعمت براي ایشان است.
در استفاده از تشویق این نکات را باید رعایت کرد:

1. تشویق باید گاه به گاه و در برابر کارهاي ممتاز باشد، 
چون تشویق هاي مکرر ارزش آن را از بین مي برد.

2. تشویق نباید به صورت نوعي رشوه دادن به شخص 
درآید. در واقع، متربي باید عمل خوبي را به عنوان وظیفه ي 
ــم هم او را طوري  ــي انجام دهد. بنابراین مربي یا معل دین
ــالق نیکوي او  ــاس کند عمل و اخ ــویق کند که احس تش

تحسین شده و نه خودش.
ــبي فراتر رفت، زیرا  ــویق نباید از حد مناس 3. در تش
ممکن است متربي را به غرور مبتال سازد. علي )ع( فرمود: 
ــا افرادي که به واسطه ي تعریف و تمجیدي که از  چه بس

ایشان مي شود مغرور مي شوند. )خادمي، عین اله، 1379(
ــویق،  ــوان ادعا کرد که در پرتو تش ــدون تردید مي ت ب
ــد، به طور یقین افرادي که  خالقیت و ابداع به وجود مي آی
ــرزمینی را کشف کرده اند  ــت به اختراعاتي زده و یا س دس
اگر عوامل متعددي در پویایي آنان مؤثر بوده، بدون تردید 

خواجه عبداهلل 
انصاري درباره 

اهمیت نقش الگویي 
معلم مثال زیبایي ذکر 

مي کند؛ مي گوید: 
»دود از آتش و گرد 

از باد چنان نشان 
ندهد که مرید از پیر 

و شاگرد از استاد.« 
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ــت و  ــویق و ترغیب بوده اس ــي از آن عوامل نقش تش یک
ــش هنرهاي زیبا و  ــاً پیدای ــاید بتوان ادعا کرد که اساس ش
ــویق ها و ترغیب ها بوده است.  علوم گوناگون مدیون تش

)رشیدپور، 1369(

4.محبّت
ــیار مهمي است که نقش غیرقابل  محبت از عوامل بس
انکاري در دروني کردن ارزش هاي اسالمي دارد و معلمین 
مي توانند از این عامل در تعلیم و تربیت اسالمي دانش آموزان 

بهره بگیرند.
اگر انسان در دوره کودکي از محبت سیراب نشود، در 

بزرگ سالي معموالً با ناهنجاري ها مواجه مي شود.
»به نظر بسیاري از دانشمندان کمبود محبت سرچشمه ي 
ــاء بسیاري از  ــیاري از عقده هاي رواني مي گردد و منش بس
ــاالن در  ــرارت هاي نوجوانان و جوانان و حتي بزرگس ش
سنین مختلف، باالخص در دوره ي 
ــت. علت خانه گریزي،  کودکي اس
ــه گریزي  ــزي یا مدرس کالس گری
ــت که  برخي از دانش آموزان این اس
خود را در خانه، کالس یا محیط آموزشگاه 
تنها مي بینند و تماس عاطفي نزدیکي نه با 
اهل خانه و نه با بچه ها در محیط آموزشگاه 
ندارند و از کسي محبت نمي بینند. در برخي از روایات 
ــت که آن را  ــده اس ــدر روي اهمیت محبت تأکید ش آن ق
ــاوي دین معرفي دانسته اند: »الّدین هو الحب و الحب  مس

هو الّدین« )خادمي، 1379(
ــان و مربیان گرامي که عالقمند به  خالصه همه معلم
گسترش و پیشرفت فرهنگ اسالمي در دانش آموزان هستند 
باید به این نکته توجه داشته باشند که براي تحقق این مهم 
در مدارس باید تصویر دوست داشتني از خدا، پیامبر، ائمه 
ــالمي را  و بزرگان دین ارائه دهند و ارزش ها و فرهنگ اس
ــیوه محبت آمیز در دانش آموزان دروني نمایند. تنها در  با ش
این صورت است که آنان معلمان و مربیان را امین رازها و 
مشکالت خود قرار مي دهند و مسائل و مشکالت خویش 

را با آن ها مطرح مي کنند.

5.پرورشفكريدانشآموزان
ــوان نیروي  ــان بر حی ــي انس ــي از امتیازات اساس یک
ــت که پیامبر اکرم)ص( فرمود: یک  ــت. از این روس تفکر اس
ساعت فکر کردن باارزش تر از هفتاد سال عبادت است. اما 
»متأسفانه علي رغم تغییراتي که در نظام آموزشي کشورمان 
ــي ما  ــتم آموزش ــت سیس در چند دهه ي اخیر رخ داده اس
ــام ارزش ها و کماالت بر محور  طوري تنظیم یافته که تم
محفوظات دور مي زند و شاگرد اول مدارس افرادي هستند 
ــد ... در حالي که فرداي دانش آموز  که حافظه ي قوي دارن
ــي اجتماعي او کمترین نیازي به محفوظات ذهني  و زندگ
ــدیداً بدان احتیاج دارند  ندارد و بلکه آنچه دانش آموزان ش

اندیشیدن و فکر کردن است« )رشیدپور، 1369(
ــت«  عبدالعظیم کریمي در کتاب »تربیت چه چیز نیس
ــد »تربیت فهماندن نیست بلکه ساختن شرایطي  مي نویس
است که متربي خود بفهمد، زیرا فرق است بین »فهماندن« 
ــت و  و »فهمیدن«. در یاد دادن و فهماندن، مربي فاعل اس
ــاد گرفتن متربي فاعل و  ــي منفعل، و در فهمیدن و ی مترب
فعال است و مربي زمینه ساز و راهنما«. نویسنده ي مذکور 
درخصوص نقش معلم در یاددهي پیام ها و قواعد اخالقي 
و دیني معتقد است »وظیفه ي مربي انتقال معلومات و پیام ها 
و قواعد اخالقي نیست، بلکه فراهم ساختن شرایطي است 
ــتیم خود  که متربي آنچه را که ما در پي یاد دادن به او هس

شخصاً کشف کند.«
ــد، درخصوص ارزش هاي اسالمي  بنابر آنچه ذکر ش
ــت  و احکام و عبادات هم نباید از دانش آموزان انتظار داش
ــک اسالمي همچون نماز، روزه و... را بدون  اعمال و مناس
هیچ گونه تفکر و صرفاً از روي عادت انجام دهند بلکه باید 
به مدد فکر و اندیشه چرایي هر یک از اعمال اسالم و نتایج 

آن را بفهمند.

6.تلفیقعلم،عملوايمان
اسالم علمي را به رسمیت مي شناسد و تحصیل آن را 
ــد که آثار و نتایج مثبت آن بر فرد  واجب یا فریضه مي دان
مترتب باشد. علي )ع( فرمود: احسن العلم ما کان مع العمل: 
ــت که با عمل همراه باشد. امام خمیني  بهترین علم آن اس
)ره( نیز مي فرماید: اگر گمان کنید، یا ما گمان کنیم که علم 
ــد؛ این یک اشتباهي  ــاء سعادت است ولو هرچه باش منش
است، بلکه گاهي علم منشاء بسیاري از شقاوت هاست ... 

)صحیفه، ج 7، ص 467(
»طبق تحقیقاتي که پاره اي از روانشناسان انجام داده اند 
ــاگردان در اکثر موارد از عمل معلم پیروي مي کنند نه از  ش
گفته او ... از لحاظ تربیتي کردار معلم بیشتر از گفتار او در 

آموزش مؤثر است« )شریعتمداري، 1369(
ــازنده  ــان باید با برخوردهاي س ــه آنکه معلم خالص
ــوند و  ــالمي را براي دانش آموزان متذکر ش ارزش هاي اس
خودشان هم نمونه ي عمل و جهت هدایت و عادت دادن 
دانش آموزان به کسب آداب و خصلت هاي خوب اخالقي 

باشند.
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ن ا  ر  ی  ا  گ    ر  ز  ب  ن    ا  م  ل  ع  م 

اشاره
از اواسط سال 1378 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به ریاست دکتر مهدی محقق، استاد دانشگاه و عضو 

پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در برنامه ای منظم به بزرگداشت چهره های برجسته ی 
معاصر در زمینه های مختلف علمی اقدام کرد. در این برنامه كه هنوز ادامه دارد هر ماه یکی 

از مفاخر معاصر را در مراسم باشکوهی که در محل انجمن برگزار می شود مورد تقدیر 
قرار می دهند. در میان چهره هایی كه تاكنون برای آن ها مراسم بزرگداشت برگزار 

شــده جمعی از »معلمان بزرگ ایران« هم دیده می شوند و لذا جا دارد یادی از 
آن ها در مجله ی رشد معلم هم به میان آید. در دوره ی جدید مجله ما به معرفی 

پاره ای از این بزرگان می پردازیم و به عنوان آغاز »استاد عبدالمحمد آیتی« را 
معرفی می کنیم. رشد معلم

*
استاد عبدالمحمد آیتی در سال 1305 در بروجرد به دنیا آمد. دنیای کودکانه اش 
با شنیدن قصه های بسیاری که مادرش برای او می گفت از تخیل سرشار شد. 
در هفت سالگی به مکتب و در 9 سالگی به مدرسه رفت و سپس به اصرار 
مادر، پدرش او را به دبیرستان فرستاد و آیتی دیپلم گرفت. سپس طلبه شد و 
عمامه به سر گذاشت و به قم رفت. اما پس از چند سال به تهران رفت و در 
دانشکده ی معقول و منقول یا الهیّات، که در مدرسه ی سپهساالر مستقر بود 
پذیرفته شد. سرانجام مدرک لیسانس گرفت و تصمیم گرفت معلم شود. 
در سال 1328 به وزارت فرهنگ رفت و به عنوان دبیر به بابل اعزام گردید. 
ــپس در ساوه و بعداً در گرمسار سال هایی خدمت کرد تا این که او را  س
به تهران فراخواندند، برای کاری که تنها در صالحیت او بود: »حکمی برای 
من صادر شد که در مرکز انتشارات آموزشی خدمت کنم. در سال 1348 
من سردبیر ماهنامه ی آموزش و پرورش شدم. مدیرکل آن مرکز شادروان 
ایرج جهانشاهی در ادبیات کودکان صاحب رأی و نظر بود. مجله های پیک 
ــته و چاپ می شد. ماهنامه را من و آقای علی پیرنیا تألیف  در آن جا نوش
ــم می کردیم. این مجله در معارف و فرهنگ و آموزش و پرورش  و تنظی
سابقه ی طوالنی دارد. روزگاری مرحوم علی اصغر حکمت سردبیرش بود 
و سال هایی حبیب یغمایی و دکتر صورتگر و باالخره نوبت به من رسید. ده 

دوره از مجله کار ما بود تا وقتی که به رشد معلم تبدیل شد.«
استاد آیتی که اکنون عضو پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است 

ــانی از علم و ادب و طهارت نفس و تقوا دارد. او در زمینه ی  کارنامه ی درخش
ترجمه از زبان عربی یکی از نوادر روزگار است. در زمینه ی ادب فارسی، شناخت 

شعر قدیم و نو و تدوین متون کالسیک کارشناسی تواناست و به لحاظ انسانی و 
داشتن سجایای اخالقی در میان همگنان خود زبانزد است.

ــتاد در ترجمه، عالوه بر ترجمه ی قرآن کریم، نهج البالغه و صحیفه ی  کارنامه ی اس
سجادیه که هریک به تنهایی کاری سترگ و شکوهمند است، آثار دیگری است که هریک 

به تنهایی کافی است تا مترجمی را برای همیشه نام آور سازد. از آن جمله است تاریخ فلسفه 
در جهان اسالمی )2 جلد( تاریخ العبر ابن َخلدون )6 جلد( تاریخ دولت اسالمی در اندلس )5 

ــردآوری به صورت کتاب دارد،  ــتاد عبدالمحمد آیتی 37 تألیف، ترجمه و گ جلد(. در مجموع اس
23 داستان کوتاه ترجمه کرده است و ده ها مقاله نوشته که در مجالت مختلف به چاپ رسیده است. 

آخرین اثر استاد هم که با همکاری خانم حکیمه دسترنجی در دست تألیف دارد آیینه ی زبان و ادب فارسی 
)فرهنگ جامع( است و امیدواریم به زودی انتشار یابد. کسانی که عالقه مند به آشنایی بیش تر با این »بحر بزرگ 

دانش و اخالق« هستند می توانند به کتاب »زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب فاضل و پژوهشگر توانا استاد 
عبدالمحمد آیتی« از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی )1385( مراجعه نمایند.

استاد  عبدالمحمد  آیتی
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 فرهن�گ فارس�ي � عرب�ي
ــکبوس،  مؤلف��ان: عادل اش

صالح عامري
ناشر: تهران، مدرسه، 1387، 

776 صفحه 
 این فرهنگ که با جلد سخت 
چاپ و منتشر شده، فرهنگي فارسي 
به عربي است، بنابراین بیشتر مي تواند 
مورد استفاده ي کساني قرار گیرد که 
ــن معادل هاي عربي براي  در پي یافت
کلمات فارسي هستند. روزآمد بودن 

ــت. به  این فرهنگ از امتیازات آن اس
ــیاري از  ــوري که معادل عربي بس ط
ــز مي توان در  ــات خارجي را نی کلم
ــکه،  آن یافت؛ مثال: باکتري، بالماس
ــي، ریل، سمینار، سناریو،  بوروکراس

موتورسیکلت و... 

 دا
ــم  اعظ ــیده  س نویس��نده: 

حسیني
ــر، چاپ  ــوره مه ناش��ر: س
شصت و پنجم، 812 صفحه، 

1388
و  ــوادث  ح ــر  حکایت گ دا   
ــاله در 20  خاطرات یک دختر 17 س
ــت که نخست  روز ابتداي جنگ اس
ــاي حس کنجکاوي خود  براي ارض
ــتان خرمشهر مي رود و به  به بیمارس

ــنایي با کمک هاي اولیه و  دلیل ناآش
جثه ي نحیفش، ابتدا به غسال خانه ي 
قبرستان جنت آباد هدایت مي شود و 
در کشاکش دروني با خود سرانجام 
به شست وشوي اجساد، کندن قبر و 
ــب هنگام در غسالخانه  خوابیدن ش
و... مي پردازد. این اثر سرشار از وقایع 
تلخ و شیرین است که خواننده را با 

درونیات راوي همسفر مي سازد.

رقابت ب��دون  مدرسه ي   
نویسنده: ابراهیم اصالني

ــاپ اول،  ناش��ر: دوران، چ
1388، 162 صفحه

ــي و  ــوم، مبان ــزش؛ مفه  انگی
ــاي  موضوع ه از  آن  ــاي  کارکرده
ــق و پنهان نظام اجتماعي  مبهم، معّل
و فرهنگي ماست. ما بیشتر درباره ي 
»انگیزش« و اهمیت آن حرف مي زنیم 
ــوردش فکر مي کنیم.  اما کمتر در م
ــایع ترین ابزار انگیزشي در  رقابت ش
مدارس ماست. درباره ي مفهوم، مباني 
ــاي رقابت چه مي دانیم؟  و کارکرده
ــن کتاب با نگاهي نو و متفاوت به  ای
بررسي و تحلیل انگیزش و رقابت در 
مدرسه پرداخته است. نویسنده با هر 

نوع کاربرد رقابت مخالف است.

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ک 
قدرت اهلل نيک بخت
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آرزوم���ن���دي  ح��دي��ث 
محمدعلي  دکتر  نویسنده: 

فیاض بخش
ــاپ دوم،  ناش��ر: آفاق، چ

1385، 240 صفحه
ــرحي  ــاب به واقع ش ــن کت  ای
ــت از زندگي و خدمات مرحوم  اس
ــچیان،  کرباس ــه  عالم ــر  علي اصغ
بنیان گذار مدرسه ي علوي در تهران. 
نویسنده که خود از پروردگان همان 
مدرسه است کوشیده است تصویري 
جامع از فضاي مادي و معنوي محیط 
ــي مدرسه همراه با یاد کردي  آموزش
از مدیران، معلمان و مربیاني که همه 
ــخصیت عالمه  و همه در پیرامون ش
و با مجاهدت هاي خستگي ناپذیر او 

شکل گرفت، ترسیم نماید.
فيلسوفان خاموش محفل   

نویسنده: نوراک . / ویتوریو 
هوسله

مترجم: کورش صفوي
هرمس،  انتشارات  ناشر: 
 350  ،1387 اول،  ــاپ  چ

صفحه
 کتاب حاضر مجموعه نامه هایي 
است که از ژانویه ي 1994 تا ژانویه ي 
1996 به مدت دو سال میان دختري 
ــوراک و ویتوریو  ــاله به نام ن 11 س
هوسله استاد دانشگاه اِِسن آلمان مبادله 
ــش هاي کودکانه ي  شده است. پرس
نوراک از جمله پیچیده ترین مسائل 
ــفي است و پروفسور هوسله را  فلس
ــازد تا در میان این نامه ها  وادار مي س
در دست نوراي کنجکاو و مبهوت، 
ــیر هزار توي فلسفه بگذرد و  از مس
براي پرسش هاي او پاسخ بیابد. این 
کتاب که به نوعي باید آن را »فلسفه 
براي کودکان« قلمداد کرد، همایشي 
خیالي از فالسفه و متفکران تاریخ از 
ــت و کساني چون  آغاز تا امروز اس
ــت، غزالي  ــون، کان ــقراط، افالط س
ــتین در آن  ــي تا پیاژه و انیش و فاراب

حضور دارند.

ي���ادگ���ار آخ���ري���ن   
نویسنده: جمال صادقي

ــارات ولي، کرمان /  ناش��ر: انتش
1386، 480 صفحه

 این کتاب که به گونه اي داستاني 
ــرح خاطرات  ــته شده است ش نوش
ــادي معلم  ــد صالحي فیروزآب احم
ــته ي آموزش وپرورش میبد  بازنشس

است که توسط نویسنده بازپردازي 
ــت.  ــورت حاضر آمده اس و به ص
ــماره، راجع به  در گزارش همین ش
ــتر  چگونگي تدوین این کتاب بیش
ــي از آن را نیز با  گفته ایم و صفحات

عنوان »آخرین یادگار« خواندید.

)م�اده ي  ن�ازك  و  ن�رم   
آم�وزش( پژوه�ش،  ن�رم، 
نویس��نده: پیرژیل دوژن ـ 

ژاک بادوز
مترجم: ماندانا فرهادیان

ــارات فرهنگ  ناش��ر: انتش
معاصر، 1385، 200 صفحه، 

جیبي پالتویي
ــتین کتاب از   نرم  و نازک، نخس
ــاي »دانش معاصر«  مجموعه کتاب ه
است که ترجمه و انتشار آن ها از چند 
سال پیش زیرنظر دو دانشور دانشگاهي 
سرشناس حسین معصومي همداني و 
ــور آغاز و تاکنون  محمدرضا خواجه پ
ــر شده است؛ از دیگر  9 جلد آن منتش
ــه، کتاب هاي:  عنوان هاي این مجموع
سرگذشت فیزیک نوین، فیزیک ذرات، 
زبان شناسي، آگاهي است. نرم و نازک 
گزارش  سفرهایي است که نویسنده به 
ــوي در داخل و خارج  مدارس فرانس
فرانسه رفته و با دانش آموزان دبیرستاني 
درباره مباحثي فراتر از مبحث هاي درسي 

خشک گفت وگو کرده است.
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یك سال در قوش النه
این خاطره در سال 1363 ،اولین سال تدریسم در روستاي 
ــتان  قوش النه )خانه ي قوش( واقع در منطقه ي عمارلوي اس
ــت که پس از حدود بیست و پنج سال  گیالن اتفاق افتاده اس

همچنان در ذهن و دلم روشني مي دهد.
ــال تحصیلي  ــود. دو ماهي از س ــم ب ــال تدریس اولین س
ــته بود. تازه از منطقه ي جنگي برگشته بودم. در اداره ي  گذش
ــه پایه را به من دادند و  آموزش وپرورش، ابالغ یک کالس س
گفتند به مدرسه بروید احتماالً مدیر هم آنجا است؛ و گفتند اگر 
از راه اصلي بروي نصف روز راه است، ولي مسیر مستقیم و 

میان بر خیلي نزدیک تر است.
ــور بودم و احساس مسئولیت مي کردم  من که جواني پرش
ــه حرکت کردم. در بین راه با گله اي گوسفند  به سوي مدرس
روبه رو شدم. به ناگاه سگان گله پارس کنان به طرفم حمله ور 
شدند. من هم چوبي برداشتم و با صدایي بلند که از ترس و 
اعماق وجودم بود فریاد زدم ک.ک. کمک ... که به ناگاه صدایي 
باعث شد سگ ها دور من نشستند و من هم در جاي خودم 
میخ کوب شدم. این صداي پسرکي نحیف و الغر، چوپان گله، 
بود که به سویم آمد و سالم کرد و گفت: آقا این جا چه مي کنید. 
نمي دانید اگر من نبودم این سگ ها شما را تکه تکه مي کردند!  
تازه این وقت روز اگر هم از این راه تنها بروید گرگ ها شما 
را تکه تکه مي کنند. حتماً از شهر آمده اید و راه خودتان را گم 

کرده اید؟!
ــه ام و چون راه اصلي حدود  گفتم: من معلم جدید مدرس
نصف روز طول مي کشید از این راه میان بر آمده ام. که ... دیگر 
نگذاشت حرفم تمام شود گفت: آقا معلم شمایید؟! و با لبخندي 
ملیح ادامه داد: حاال بفرمایید یک چاي با هم بخوریم . خودم 

شما را مي رسانم.
پس از پیمودن پنج ساعت پیاده روي، آن هم راه کوهستاني 
ــتا رسیدم که هوا  و صعب العبور به اتفاق او هنگامي به روس
تاریک شده بود. به ناچار و با اصرار زیاد مرا آن شب به خانه ي 
خودشان برد. اهل خانه با تمامي وجودشان و هر چه داشتند 
از من پذیرایي کردند. از آن ها سراغ مدیر مدرسه را گرفتم. با 
ــري یک روز این جا آمد، ولي  ناراحتي گفتند: یک آقاي مدی
همان روز رفت و دیگر هم از اداره کسي را نفرستادند. مدیر 
قبلي هم که منتقل شده بود. ما هم بچه هایمان را به مدرسه ي 

پایین نفرستادیم و....
از این امر خیلي متأثر شدم و تصمیم گرفتم براي کمک به 
مردم روستا قدمي بردارم. چون مدرسه مدیر نداشت روز بعد 
براي تعیین تکلیفم به اداره ي آموزش وپرورش منطقه مراجعه 
کردم و ابالغ مدیر آموزگاري کالس پنج پایه ي همان مدرسه 

را با نوزده نفر دانش آموز دریافت کردم. 
به هر حال، پاي در مدرسه اي گذاشتم که هم مدیر بودم، هم 
معلم پنج کالس درس مختلط و هم خدمت گزار و هم دفتردار 
و هم ... ولي وقتي چشمانم به کودکاني معصوم افتاد که تشنه ي 
فراگیري علم و دانش بودند و با نگاه ها و لبخندهاي شیرین شان 
به من مي گفتند که به تو نیاز داریم و دوستت داریم، با تعهد 
اخالقي و دیني و شرعي که در خودم احساس کردم دل به کار 

دادم و شروع به کار کردم.
ــتراحت و  ــه را به اتاقي براي اس یکي از کالس هاي مدرس
اسکانم تبدیل کردم و از دانش آموزان خواستم که در ساعت 
بي کاري نیز به آن جا بیایند و کمبود و ضعف درس هاي خود 
را با من مرور نمایند و گفتم که حضورشان به عنوان کار عملي 
آن ها حساب مي شود و نمره دارد. ناگفته نماند که آمدن آن ها 
ــیر یا  اغلب با نعمت هایي هم همراه بود و با آوردن ظرفي ش
ماست و حتي قرصي نان خانگي و یا مقداري غذا و... تشکر و 

قدرداني اولیایشان را به من مي رساندند.
ولي چیزي که برایم جالب و لذت بخش بود سعي و جدیت 
همان کودک چوپاني بود که نه تنها در درس هاي پایه ي چهارم 
خود شاگردي ممتاز بود بلکه در کمک به هم کالسي هاي خود 
ــاند و با گوش  و دانش آموزان پایه ي پایین تر مرا یاري مي رس
دادن به دروس کالس باالتر و طرح پرسش هایي که نشانه ي 
ــي در بقیه ي دانش آموزان  ــار او بود، جّوي رقابت هوش سرش
ایجاد مي کرد و من هم با استقبال از فعالیت هاي هرچه بیشتِر 
ــه ترغیب  ــا را به فراگیري دروس مدرس ــوزان، آن ه دانش آم
ــردم. او حتي در کنار فراگیري دروس خود بدون اطالع  مي ک
ــن در کوچک ترین فرصتي که برایش پیش مي آمد در اتاق  م
کوچکم اقدام به جابه جایي و تنظیم وسایل اتاقم مي نمود و از 
دیگر دانش آموزان نیز مي خواست او را همراهي کنید؛ بچه ها با 
آوردن توله سگي در کنار مدرسه، حفاظت از مدرسه و مرا، هم 

چون خانه وخانواده ي خودشان، عهده دار شدند.

شهرام خداشناس*
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دوربین های مخفی
ــتر وقت ها، وقتی وارد کالس می شدم  ــال بیش در آن س
می دیدم که هانیه، مبصر کالس، در وسط کالس مشغول ادا 
در آوردن است. اما به محض ورود من سر به زیر می انداخت 
ــت و کالس مثل بمب خنده منفجر  و سر جایش می نشس
ــم آزار دهنده بود ولی  ــد. اگرچه خنده ی بچه ها برای می ش
برخودم مسلط می شدم که عصبانی نشوم و نقطه ی ضعف 

دست بچه ها ندهم.
ــدم در کالس  ــم وقتی با عجله وارد کالس ش آن روز ه
ــت  نیمه باز بود و بچه ها مات و مبهوِت هانیه بودند که پش
میز معلم نشسته بود و ادای چرت زدن یکی از دبیران را در 
می آورد. چنان در عمل خود غرق بود که وقتی من کنارش 
ــد  ــیدم تنها با صدای بلند خنده ی بچه ها متوّجه من ش رس
ــتپاچه شد گفت:  ــدت دس و وقتی مرا مقابل خود دید به ش
»ببخشید خانم« و سر به زیر انداخت و رفت و نشست ولی 

از شرمندگی نتوانست سربلند کند.
در صندلی خود نشستم و مدتی ساکت ماندم و کالس را 
برانداز کردم. وقتی بر خودم مسلط شدم رو به هانیه کردم و 
به او گفتم: »هانیه می خواهی در آینده چه کاره شوی؟« هانیه 
ــم!  با تعجب نگاه کرد و چیزی نگفت. گفتم: جدی می پرس
ــا به حال فکر کردی که هنرِ تقلیِد خوبی داری و می توانی  ت
ــه شوی؟ منتها برای این که هنرپیشه ی خوبی شوی  هنرپیش
بهتر است که در تمام اعمال آدم ها دقیق شوی و بتوانی تمام 
ــردم بگذاری. تو با  ــال و رفتار آنان را به معرض دید م اعم
این کارت دردها و مشکالت و عیب های مردم را می توانی 
منعکس کنی!! اما نه با هدف مسخره کردن دیگران و محِض 
خندانیدن مردم! فقط برای این که مردم در تو مثل آینه خود را 
ببیند و خود را اصالح کنند. اگر بتوانی این کار را انجام دهی 
ــه شدن است من در صدا و سیمای  و واقعاً هدفت هنرپیش
مرکز تبریز دوستی دارم که می تواند در این هدف تو را کمک 
ــت از تو بگیرم. سپس به او  کند. اما قبل از آن باید یک تس
ــت. تو بیا رفتار مرا در  ــم: من در جای تو خواهم نشس گفت
کالس تقلید کن ببینم آیا می توانی نقش مرا بازی کنی!؟ مدتی 
ــتم!  ــید منظوری نداش به من نگاه کرد و گفت:  خانم ببخش
دوباره گفتم: نه، جّدی می گویم، اگر توانستی نقش مرا خوب 
بازی کنی 2 نمره به نمره ی مستمّر تو اضافه خواهم کرد. من 

از افراد هنرمند خوشم می آید.
ــود. انگار  ــد ولی عرق کرده ب ــط کالس آم هانیه به وس

می ترسید. لرزش دست هایش را احساس می کردم. وقتی به 
ــم و در صندلی او  ــید من به جای او رفت ــط کالس رس وس
ــم: »یک کف مرتب به افتخار  ــتم و با صدای بلند گفت نشس
هانیه! کف زدن های بچه ها هانیه را به حال عادی برگرداند و 
گفت: خانم اجازه بدهید هرکس را که می خواهید تقلید کنم 
ولی شما را نه. گفتم: اگر کس دیگری را تقلید کنی و بچه ها 
بخندند مسخره ی آن شخص می شود و گناه است ولی من 
می خواهم عیب خودم را ببینم.« گفت: اجازه می دهید بیرون 

بروم و دوباره برگردم گفتم: باشد برو...
ــت  ــایل مرا که روی میز بود برداش هانیه دفتر نمره و وس
ــه دقیقه بعد با سرعت در را باز کرد و با دو  و رفت و دو س
قدم سریع عرض کالس را طی کرد و به میز معلم رسید در 
ــت دفتر نمره را باز کرد و حضور و غیاب  حالی که می نشس
کرد و بدون این که به صورت بچه ها نگاه کند گفت: خوب 
ــا صفحه ی فالن را باز کنید و بعد بدون این که منتظر  بچه ه
بچه ها شود، گچ را برداشت و با سرعت مشغول نوشتن روی 
تخته و توضیح دادن شد. در حالی که بچه ها نتوانسته بودند 

حتی صفحه ی مورد نظر را باز کنند.
ــینه حبس  بچه ها هیچ کدام نمی خندیدند و نفس ها در س
شده بود و من مات و مبهوت هانیه بودم. چنان با هنرمندی 
ــتاده بودم.  رفتار مرا تقلید می کرد که انگار در مقابل آینه ایس
ــد از ده دقیقه وقتی هانیه تمام رفتارهای مرا در کالس به  بع
نمایش گذاشت پرسید: خانم ببخشید معذرت می خواهم. 
گفتم: بنشین به جای دو نمره سه نمره به نمره ی مستمرت 
ــن آن روز قرار بود از  ــت و م اضافه خواهم کرد. هانیه نشس
بچه ها پرسش کنم. اما هنوز از یک نفر هم نپرسیده بودم، که 

زنگ خورد و کار ناتمام ماند.
به دفتر رفتم و منتظر شدم هانیه برای گرفتن آدرس بیاید 
ــخره کردن  ولی هانیه نیامد. بعد از آن هیچ کس دیگر از مس
هانیه گزارش نکرد. از بچه ها چنین شنیدم که هانیه دیگر کار 

هیچ کس را تقلید نمی کند.
ــک روش تدریس عالی یاد گرفتم.  من آن روز از هانیه ی
رفتار من در کالس بیش از حد عجوالنه بود و سرعت عملم 
ــدر باال بود که به بچه ها مهلت فکر کردن نمی دادم. من  آن ق

متوجه اشکاالت خود در تدریسم شدم. 
ــتند و این دوربین مخفی ها  بچه ها دوربین مخفی ما هس

اشکاالت ما را چه صادقانه بیان می کنند.

صفّيه حالّجی* 

زيرنويس
* مدیر مدرسه  ی استان 

گیالن، شفت

ــتفاده از  ــهر و اس البته من نیز با آوردن امکاناتي از ش
ــه در مرخصي هایم پیش  ــتانم ک ــارب اقوام و دوس تج
ــتر تدریس و نکات دروس  مي آمد سعي در تفهیم بیش

مي کردم.
 *

اکنون که سال ها از آن روزها مي گذرد خوشحالم وقتي 

مي بینم روزي به درمانگاهي مي روم که هیچ کس را در 
ــم. اما ناگهان دستي دستانم را مي گیرد  آن جا نمي شناس
ــرد و مي گوید: آقا  ــرا در آغوش مي گی ــد و م و مي بوس
ــان انجام دهم؟  ــتم برمي آید تا برایت ــه خدمتي از دس چ
چون من پزشک متخصص و صاحب امتیاز این کلینیک 

هستم! و این همان چوپاني است که ...
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معصومه بابايی*چراغ هدایت

آن سال سرپرست خوابگاه دبیرستان معلم در میامی بودم. 
ــی از دانش آموزان به نام مینا قوانین مربوط به خوابگاه را  یک
به خوبی انجام می داد. دختری تمیز، مرتب و درسخوان بود. 
این عوامل باعث شده بود که او را به عنوان نماینده ی خوابگاه 

انتخاب کنم.
ــتان و  ــح زود به من خبر دادند که مدیر دبیرس روزی صب
مسئولین اداره می خواهند از خوابگاه و اتاق های بچه ها بازدید 
کنند. موضوع را با بلندگو به اطالع بچه ها رساندم و از آن ها 
خواستم که ضمن تمیز کردن اتاق ها و مرتب کردن تخت ها، 
ــان را نیز تمیز نموده و هرچه سریع تر خوابگاه را  کمدهایش

ترک کنند. همه ی بچه ها از خوابگاه خارج شدند به جز مینا.
ــوز چند دقیقه ای  ــکلی دارد. هن ــدم که مینا مش متوجه ش
ــت و از داخل اتاقش دسته ای  نگذشته بود که دوباره برگش
کاغذ برداشت و با چهره ای پر از ترس و اضطراب آن را به 
من داد و از من خواست که آن را نزد خود نگاه دارم و بعداً 
به او بدهم. هنوز پس از گذشت 9 سال از آن روز، چشمان 

او را که ملتمسانه نگاهم می کرد به یاد دارم.
ــتی  ــس از انجام بازدید و اتمام کارهایم در اتاق سرپرس پ
ــته بودم. حس کردم باید نگاهی به آن کاغذها بیندازم  نشس
ــوم. به هرحال  تا علت ناراحتی و اضطراب عذرا را جویا ش
ــت خوابگاه بودم و در قبال دانش آموزان موظف و  سرپرس

مسئول.
در بین کاغذها نامه های عاشقانه ای را دیدم که کسی برای 
ــرار داده بود؛ هم چنین عکس  ــته و او را خطاب ق مینا نوش
ــری را در البه الی اوراق دیدم. تازه علت آن همه ترس  پس

را فهمیدم!
اما از دختری که از نظر تحصیلی و خانوادگی در وضعیت 
بسیار خوبی قرار داشت قبول این مسئله بسیار مشکل بود. مینا 
در عین حال که دختری محجوب و سر به زیر بود و قیافه ای 
زیبا، معصوم و دوست داشتنی داشت تنها دانش آموزی بود که 
همیشه مشتاقانه به درس هایش توجه می کرد و این حالت او 
ــد می آورد. به هرحال با جریانی که پیش آمده بود  مرا به وج

تصویر ایده آلی که از او در ذهن داشتم در هم شکست.
واقعاً نمی دانستم چه باید بکنم. متأسفانه او دیگر برای بردن 

آن اوراق نیامد و این کار مرا مشکل تر می ساخت.
ابتدا تصمیم گرفتم این صحنه را ندیده بگیرم و بی تفاوت از 
کنار آن بگذرم. اما این عاقالنه نبود. طبعاً باید مدیر و معاون 

ــان قرار  ــه را در جری مدرس
ــی دادم تا به او تذکر دهند  م
و خانواده اش را آگاه سازند، 
ــب  ــا این کار را هم مناس ام

ندیدم.
ــورت من تنها  ــر ص در ه
کسی بودم که از این جریان 
مطلع بودم و همین کافی بود 
ــالتی سنگین در خود  تا رس

احساس کنم. سرانجام تصمیم گرفتم هرچه زودتر خودم در 
این مورد اقدام کنم.

شبی او را صدا زدم که به سرپرستی بیاید و از او خواستم 
ــن کمک کند، او نیز با کمال  ــتن پایان نامه ام به م که در نوش
میل پذیرفت و از حسن نیتم نسبت به خودش تعجب کرد. 
ــدن به او برداشتم و  این اولین قدمی بود که برای نزدیک ش
امیدوار بودم که از این طریق به هدفم برسم. مطالبی که برایم 
ــیار مفید بود و من بی اختیار زبان به  جمع آوری می کرد، بس
ــودم. در این حالت آثار رضایت و اعتماد به  تشویق او گش
نفس را به وضوح در چهره ی مینا دیدم. او واقعاً خوشحال 

بود که توانسته است به خوبی از عهده ی این کار برآید.
ــه این کار اطمینان حاصل کردم  وقتی از عالقه مندی او ب
کتاب های دیگری را هم در اختیارش قرار دادم تا در فرصت 
مناسب آن ها را مطالعه کند. استقبال او از این کار بی نظیر بود. 
با شوقی وصف ناپذیر به من مراجعه می کرد و باز هم از من 
کتاب می خواست. به این ترتیب کم کم رابطه ی عاطفی بین ما 

برقرار شد و اوقات بیش تری را با هم می گذراندیم.
در جریان آشنایی بیش تر با او متوجه شدم رابطه ی نزدیکی 
با مادرش ندارد و در خانه معموالً خود را سرگرم کتاب هایش 

کرده و اکثر اوقات خود را تنها احساس می کند.
ــؤال  ــه س ــتانش در مدرس وقتی از او در مورد تعداد دوس
ــت خود نمی داند  کردم گفت که هیچ کس را همدل و دوس
و رابطه اش با بچه های مدرسه فقط محدود به درس است و 
بس. به سؤال مربوط به دوستان خارج از مدرسه اش جوابی 
نداد، ولی متوجه شدم چهره اش در هم رفت. من هم اصرار 

نکردم و خواستم که راحت باشد.
همان روز کتابی به او دادم که سرفصلش چنین بود:

»یک دوست خوب بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از دوست 
بد.«

برایش توضیح دادم که دوست بد می تواند باعث سقوط فرد 
در منجالب نیستی شود درحالی که دوست خوب می تواند او 

را تا سرحد کمال رهنمون سازد.
ــمانت  ــت چش ــه به او گفتم: مینای عزیز! بهتر اس در ادام
ــتان خارج  ــوی که آیا دوس ــوب باز کنی و مطمئن ش را خ
ــتی با تو را دارند یا خیر. هنگام  ــه ات لیاقت دوس از مدرس
خداحافظی چند کتاب آموزنده ی اخالقی که در مورد عاقبت 
ــده بود به او دادم تا  ــتی های خیابانی نوشته ش نافرجام دوس

مطالعه نماید.
از شروع ارتباط من با مینا 
ــت  حدوداً یک ماه می گذش
ــران بودم که آیا او  و من نگ
ــر رابطه دارد  هنوز با آن پس
یا خیر؟ اما امیدوار بودم که 
ــتقیم او  به صورت غیر مس
ــتباهی که در  را از راهی اش
آن قدم گذاشته بود برحذر 
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در سال 1377 که چندسالی از خدمتم می گذشت به یکی 
از روستاهای مهاجر نشین حاشیه ی شهر منتقل شدم. بیشتر 
ــر می بردند و  ــردم آن منطقه در فقر مالی و فرهنگی به س م
ــتند هزینه های ضروری فرزندان خود  به زحمت می توانس
ــه ی پنجم با 36  ــل فراهم کنند. من در پای ــرای تحصی را ب
ــال نگذشته  دانش آموز تدریس می کردم. چند روزی از س
بود. بخشنامه ی مربوط به عضویت مجله ی رشد دانش آموز 
رسید. به بچه ها گفتم چه کسی دوست دارد اشتراک مجله ی 
ــود؟ بچه ها گفتند خانم: مجله ی رشد چیست؟  ــد ش رش
پرسیدم تا به حال عضو آن نبوده اید؟ جواب دادند نه. من هم 
شروع به توضیح در مورد مجله  نمودم و روز بعد نمونه ای 
ــان دادم. بچه ها عالقه مند  ــد را به بچه ها نش از مجله ی رش
شدند و درخواست عضویت کردند اما همین که فهمیدند 
باید مبلغی پول پرداخت کنند منصرف شدند. از این موضوع 
ــدم و موضوع را با مدیر مدرسه که او هم تازه  ناراحت ش
ــه رسیده بود در میان گذاشتم. او هم  به مدیریت آن مدرس
ــب کرد متوجه شد که به دلیل مشکل  با اطالعاتی که کس
مالی و فرهنگی خانواده ها قادر به هزینه های اضافی )به نظر 

خودشان( نیستند.
با خود فکر کردم چگونه می توانم این مشکل را حل کنم. 
به ذهنم رسید خوب است پیشنهاد خرید اشتراکی مجله را 
ــوزان بخواهم در گروه های چند نفری  بدهم و از دانش آم
ــریک شوند و به نوبت مطالب آن  در تهیه ی پول مجله ش
ــه به یک نفر تعلق  ــر هم هر ماه مجل ــد و در آخ را بخوانن

ــال  بگیرد تا به این ترتیب همه ی اعضای گروه تا پایان س
حداقل صاحب یک مجله شوند که البته بسته به تعداد افراد 
گروه می تواند متغیر باشد. وقتی بچه ها این خبر را شنیدند 
ــحال شدند و به صورت گروهی پول مجله ی  خیلی خوش
رشد تهیه شد. برای اولین بار در مدرسه بچه ها عضو مجله ی 
رشد شدند. هر وقت مجله به دست آن هایی که عضو شده 
بودند می رسید، با اشتیاق مطالب آن را می خواندند و برای 
یکدیگر تعریف می کردند. این کار باعث شد تا افرادی که 
عضو نشده بودند هم مشتاق شوند. ولی دیگر فرصتی برای 
ــاعاتی از زنگ فارسی را  عضویت نبود. به همین جهت س
ــاص به خواندن مطالب مجله دادم تا دیگران هم که  اختص

توانایی خرید را نداشتند از مطالب آن بهره مند شوند.
کم کم این عالقه و اشتیاق به مجله به کالس های دیگر 
هم سرایت کرد، ولی می بایست تا سال دیگر صبر می کردند. 
البته گاهی هم مجله را از دوستان خود قرض می گرفتند تا 

مطالعه کنند.
ــد دانش آموز در  ــتراکی مجله ی رش در نهایت خرید اش
ــال بعد تعداد افرادی که عضو  ــال باعث شد تا در س آن س
می شوند افزایش یابد و حتی بچه ها اقدام به خرید دو نفره ی 
مجله می نمودند. کالس های دیگر هم با این روش عالقه مند 
به تهیه ی مجله شدند، و تا چندسالی که در آن منطقه خدمت 
ــد  می کردم هم چنان به تعداد افرادی که عضو مجله ی رش

می شدند افزوده می شد.

دارم.
دقیقاً دو روز پس از تعطیالت نوروز بود. بچه ها تازه به 
خوابگاه آمده بودند که مینا به اتاقم آمد و با لحن غمگینی 
ــت دارم می خواهد با من صحبت کند.  ــت که اگر وق گف
وقتی با او روبه رو شدم متوجه شدم حالش خوب نیست. 
چشم های متورم و قرمزش حاکی از این بود که گریه کرده 
است. به محض این که از علت ناراحتی او جویا شدم خود 
را در آغوشم انداخت و با صدای بلند شروع کرد به گریه 

کردن. صبر کردم تا کاماًل دلش را خالی کند.
بعد از این که کمی آرام شد با صدای بغض آلودی گفت: 
شما بی آن که بدانید فرشته ی نجات من شدید و مرا از خواب 
غفلت بیدار کردید. من از حرف های آموزنده و کتاب های 
مفیدتان پی به حقایقی بردم که زندگی ام را دگرگون کرد. 
وقتی از او توضیح بیش تری خواستم گفت: خانم! من حتی 
ــما مثل  ــا مادرم هم این قدر راحت نبودم ولی می دانم ش ب
ــرار من خواهید بود. او ادامه  یک خواهر مهربان محرم اس
داد... من حدوداً چند ماه پیش پیشنهاد دوستی با پسری را 
پذیرفتم. او خیلی به من ابراز عالقه می کرد و می گفت ما 

ــتی همدیگر را بهتر بشناسیم و  می توانیم با ادامه ی دوس
تنهایی را از خود دور کنیم. خانم! امروز به خوبی می دانم 
که او نه تنها همدم خوبی برای من نبوده بلکه می خواسته 
ــادگی و پاکی ام سوء استفاده کند. من اشتباه کردم.  از س

راستی خدا مرا می بخشد!؟
ــتم و او را نوازش  ــر مینا را روی شانه هایم گذاش س
کردم. نمی توانم حال خود را در آن لحظه بیان کنم، من 
ــک ریختم. ولی  هم بی اختیار و از ته دل همراه با او اش
گریه ی من گریه ی خوشحالی بود. خوشحالی از این که 
توانسته بودم با یاری خداوند متعال دختری را از خطر 
سقوط در گودال انحراف برحذر دارم. بعد از آن سعی 
کردم رابطه ام را با او محکم تر کنم و بیش تر از پیش با 
ــم. او هم کاماًل به من عالقه مند شده  او در ارتباط باش
ــت با من در میان  ــکل و ناراحتی که داش بود و هر مش
ــت. مینا یک سال بعد در یک رشته ی خوب  می گذاش
در دانشگاه پذیرفته شد. خوشبختانه ازدواج موفقی هم 
داشت و هنوز هم او اولین کسی است که روز معلم را 

به من تبریک می گوید.

زنگ شاد رشد خوانی  
زيرنويس

* آموزگار
میامی ، روستای کوهان

زيرنويس
* آموزگار پایه چهارم

شهرستان دزفول

مرجان جوهرشيروی* 
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1. سعید علي نژاد / سمنان
2. معصومه افشار / ساري

3. معصومه محمودزاده / شهریار
4. عفت تفضلي / آران بیدگل
5. مسعود دغاغله / خرمشهر

6. غالمعلي احمدي و طیبه وردي عالیي / تهران
7. اکرم محسني / تهران

8. شوکت مجیدي خامنه / تهران
9. مریم مجیدي / ساري
10. اکرم محسني / تهران

ا م  ش  ي   ا  ه  ه   م  ا  ن 

1. درج اسامي به منزله ي چاپ اثر رسیده 
در مجله نیست.

2. مجله در حذف یا اصاح مقاالت رسیده 
براي چاپ آزاد است.

ــه ي 15 تهرانم. هر ماه با دقت تمام  من از معلمین منطق
ــم و گاه گاهي مطالبي نیز  ــب مجله را مطالعه مي کن مطال
در مورد تغییرات به نظرم مي رسد. حاال فرصت مناسبي 
ــم. این که تصمیم گرفته شد مثل  است که برایتان بنویس
ــته باشید باعث  ــابق به جاي دو هفته نامه ماهنامه داش س
ــنهادات من  ــه گردید. پیش ــدن مطالب مجل ــر ش پربارت
ــت، امیدوارم مثمرثمر  به صورت تیتروار در ذیل آمده اس

واقع شود.
ـ پرهیز از چاپ مطالب تخصصِي صرف و گاه تکراري 
ــتند و صرفًا یک نظریه پردازي به شمار  که کاربردي نیس

مي آیند.
ــاًل »راهنماي معلم« که  ــه اي با عنوان مث ــتن صفح ـ داش
درآن به سؤاالت همکاران در زمینه ي مشکالت تدریس 

پاسخ داده شود.
ـ داشتن بخش ثابت پاسخ به نامه ها.

ــازي مطالب  ـ تعیین یک موضوع در هر ماه و پیوسته س

11. علیرضا سیدآبادي / تهران
12. اکبر قاسم زاده / گیالن

13. حمید محمدپور یزدي / مشهد مقدس
14. مهري سرچاهي / بیرجند

15. کالله فرخ زاده کردستان / سقز
16. فرشته کمالي رمضان پور / ؟

17. عزیزه آریاني / اصفهان
18. وحید رستمي / فارس / مرودشت

19. وحیده پاسدار / آذربایجان شرقي / شبستر
20. منوچهر نعمت اهلل زاده قلعه جوقي / تهران

21. فریبا صفرپور / تهران / شهرري
22. مریم نصیري / اصفهان

23. معصومه فاطمي / تربت جام
24. محمد عبداللهي / مشهد مقدس

25. فاطمه قدیمي / تهران 
26. اردشیر خزایي / خوزستان

27. محمد نبي لو / زنجان
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28. فاطمه موسوي / تهران
29. روح اهلل مظفري / زنجان
30. دکتر عین اهلل رسولي / 
31. داوود شمسایي / تهران

32. مسعود احمدي / 
33. زهرا رضائیان / 

34. مریم دهقان شادکامي / تهران
35. ملیحه رفیع زاده

36. فتح علي ابن علي پور / آستارا
37. طاهره بشري زاد / فومن
38. حسین احمدي / همدان

39. عبدالرضا کوچکي / فارس / شیبکوه
40. مرتضي شاهرضایي / 

41. مرتضي واعظي / زنجان
42. زهره فرجادپور / اصفهان
43. فضه باقري گرمارودي / 

44. سیدمجید روئین تن /تهران

مجله در آن ماه.
ـ کم کردن بخش هاي شناور.

ـ بخشي از مجله به آثار ادبي همکاران اختصاص داده شود 
که این به طور حتم باعث تلطیف فضاي مطالب شده و به 

تعداد عالقه مندان مطالعه ي مجله نیز افزوده مي گردد.
ــال چنان چه یک معلم براي تفهیم بهتر درس  به طور مث
قادر به کاربرد شواهد مثال منظوم باشد یا بتواند قدرِت 
ــتاري نیز تقویت کند قطعًا  بیان خود را در زمینه ي نوش
ــود. از این جهت  ــر خواهد ب ــارش مؤثرت کالم و گفت
ــعر  ــوان در مجله به آموزش نظم و نثر، کاربرد ش مي ت
ــي براي معلمین  ــر در تدریس، راهکارهای )نظم( و نث
ــنده ... و بررسي آثار نیز پرداخت. به هر  شاعر و نویس

حال ... صالح مملکت خویش ... .
چند شعر برایتان ارسال کرده امـ  امیدوارم مورد استفاده 

قرار گیرد.
سعیده اصالحي ـ منطقه 15 تهران

3. مقاالت رسیده به مجله، بازگشت داده 
نمي شود.

4. در صورت انتخاب اثر براي چاپ، به 
اطاع نویسنده خواهد رسید.
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افقی
1. اول این ماه باز شدند ـ شیوه ی درس دادن

2. مخالف شجاعت ـ روان را می کاود ـ درد عرب
3. بسیار عالی ـ تاکسی انحصاری ـ از ضمایر است.

4. از پسوندهای فارسی ـ وسط ـ آینه ی پیرهاا!
5. شهر پاپ ها ـ نام فارسی سلول

6. همان قرقاول است ـ خمیده ـ روزه دار
7. نوعی از تویوتا ـ همان تنهاست ـ فرا گرفتن

8. از اصوات تعجب ـ مواد مخلوط ـ قایق کوچک ـ کوه نیز دارد.
9. از آالت موسیقی فارسی ـ هم قم دارد و هم نّجار ـ رازـ آِش فارسی

10. هدر دادن ـ می گویند زنبور خانه اش را به این شکل می سازد ـ نیاز آدم برهنه
11. ضمیرِ هستم ـ خاک

12. آرامش بخشیدن به کسی، به خصوص اگر عزادار باشد ـ نام دیگر نینوا.
13. گوشت ترکی ـ خوش سیما ـ سرزمین یمانی ها

14. آرواره ـ اصفهانی اش خوشبوتر است ـ نام دیگر دریای سرخ ـ نیزه
15. قطار زیرزمینی ـ قرمزشدگی نقطه ای از بدن ـ رها

عمودی
1. هم نشینی ـ روایت مغشوش ـ دهان

2. سردبیر بی سر ـ دانایی ـ سر و صدا نکنید!
3. رشته کوهی در آمریکای جنوبی ـ ریشه ی توّرم ـ دال... خیرت کنم به راه نجات )حافظ(

ــرش را از میان چنین مردمی برانگیخت ـ غذای حّس  ــف و هم بُرد ـ خداوند پیامب 4. حری
شامه

5. واگیر بیماری ـ یوزارسیف ـ گیاه بی گل و ریشه
6. قلمرو والی ـ ضمیر سوم شخص مفرد ـ آتش است این بانگ...

7. راه بی پایان ـ چیزهای جزئی ولی با اهمیت ـ کارش طبل زدن است.
8. از پسوندهای مردم لُر در لرستان ـ نام عمومی پادشاهان پارتی ـ اُطراق

9. از خنده ها ـ وجه اشتراک بوشهر و انزلی ـ گله ی گوسفند
10. خاصیت خورشید ـ بزرگ تر از ُمتل ـ از اسم های ژاپنی

11. سدی است بین ایران و ترکمنستان ـ ریشه ی التماس ـ بحری نیست.
12. خصم را به باب تفاعل ببرید ـ فرمان دیروز خودرو

13. آری به زبان آلمانی ـ گدایی و باج گیری ـ از شاخه های روان شناسی
14. حالت خوب است؟ ـ گاهی به جای ابو و ابی هم می آید ـ آرزوها

ــد ـ مادری که دارد  ــت ـ هر دو در یک کالس درس می خوانن ــتان فراوان اس 15. در تاکس
فراموش می شود.
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