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مجلهی رش��د معلم 27س��ال است بدون وقفه منتشر میشود .این سوای س��الهای پیش از انقالب اسالمی است که
مجلههای فرهنگ ،تربیت ،ماهنامهی آموزشوپرورش و مجله پیک معلم و خانواده ،هر یک در دورهای منتش��ر
میشدند؛ که اگر آنها را هم به حساب بیاوریم میتوانیم بگوییم آموزشوپرورش هیچگاه دورهای را بدون
نشریهنگذراندهاست.
اینک با آغاز بیستوهشتمین دورهی انتشار مجله ،سال جدید تحصیلی را ،هم به شما همکاران
عزیز و خوانندگان محترم تبریک میگوییم و برایتان از درگاه خداوند بزرگ آرزوی موفقیت
مینماییم؛ و موفقیت معلم چیست جز اینکه بتواند در هر کالس و مدرسهای که هست،
شمع روشن و چشمهی امید نونهاالن ،نوجوانان و جوانانی باشد که آمدهاند تا بیاموزند،
بدانند ،آگاه شوند و مدارج کمال علمی ،انسانی و اجتماعی را رو ز بهروز 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 دورهی جدید ،مجلهای پربارتر از گذشته
تقدیم شما کنیم با مقاالت و نوشتههایی خواندنی ،آموزنده و راهگشا.
اکنون خطمشی کلی مجله را در سال جدید به اطالع شما میرسانیم.
مجله دارای بخشهای متنوعی با عنوانهایی چون گفتوگو ،گزارش،
مقاالت ،خانواده ،دانش معلم ،معرفی و نقد فیلم ،بازخوانی ،ادب و آموزش،
کتابخانهی معلم ،تجربهها و خاطرهها ،با خوانندگان و جدول خواهد بود.
این عناوین تا حد امکان بیشتر شمارهها را پوشش خواهد داد.
روی جلدهرشمارهی مجله را به یکی ازمعلمان برجسته ي معاصر،
اختصاص دادهایم .و در داخل مجله هم راجعبه آن شخصیت با شما سخن
خواهیم گفت .صفحهی دوم جلد نیزدرهمهی شمارهها به ابیاتی ازمولوی
در بیان آیهای از قرآن کریم اختصاص خواهد یافت.
از مقاالت و نوشتههای ارسالی شما در مجله استفاده خواهیم کرد .اما
این توضیح را الزم میدانیم که بخش عمدهای از آثاری که به دفتر مجله
میرس��د ،فاقد ضوابط و معیارهایی الزم و کافی برای یک مقاله است .از
آن جمله ،به لحاظ موضوع یا عنوان ،نکته یا مطلب تازهای ندارند و بعض ًا
به همان مس��ائلی پرداختهاند که کمابیش در کتابهای درسی دانشگاهها و
مراکز تربیت معلم گفته شده است و لذا چیزی بیش از یک فصل از یک کتاب
تلقی نمیشوند؛ مطالب نقل شده به منابع ارجاع داده نشده است ،بلکه در پایان
مقاله ،اسامی تعدادی کتاب  ،مقاله  ،وبگاه و ...معرفی میشود که نمیتواند دلیل بر
استفاده از آنها 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 ،مقالههای درجه اول و
ممتاز در کتابها و مطبوعات را بخوانند و بخوانند تا اندکاندک بر چگونه نوشتن مسلط شوند.
با این وجود مجلهی رشد معلم نمیتواندخالی از آثار معلمان فرهیخته و صاحب قلمی باشد که
خود ،امروز راهنما ومشوق و راهبر دانشآموزانی هستند که ،چه بسا فردا نویسندگانی برجسته شوند.
ازاین رو امیدواریم امسال مجلهای با محتوا و پربارتر از سالهای گذشته تقدیم شما کنیم .از آقای علیتن،
هنرمندگرامی،بهخاطرتحریرکلمهیمبارکه«بسماهلل»...برایصفحهیآغازینمجلهسپاسگزاریم.
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استاد حس ن راحتی سبزواری ،که اینک در آستانهی ورود به هشتمین دههی عمر خود قرار دارد ،معلمی
اس��ت که از نخس��تین روزهای بازنشستگی خود در سال  1379اوقات خود را صرف ترجمهی قرآن کریم
بهنظم کرد تا سرانجام پس از هفتسال ،کوشش او به نتیجه رسید و قرآن منظوم او در اواخر سال 1386
انتشاریافت.
پیشنهاد گفتوگو با استاد راحتی از سوی نمایندهی مجالت رشد در خراسان رضوی ،آقای فخری ،مطرح شد
و ما توانستیم در یکی از روزهای اردیبهشت ماه ،در هفتهی برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،در
دفتر مجله این گفتوگو را به انجام رسانیم .با سپاس از استاد راحتی و تشکر از آقای فخری ،از آقای بهروز
رضایی کارشناس دفترانتش��ارات کمک آموزشی و آقای رحیمزاده همکار دیگرمان در نمایندگی مجالت
رشد مشهد نیز سپاسگزاریم که در این گفتوگو شرکت کردند .توجه شما را به خواندن متن گفتوگو جلب
میکنیم .رشد معلم

 استاد راحتی؛ حضور شما را در دفتر مجلهی رشدمعلم غنیمت میدانیم و از اینکه این توفیق حاصل شد بتوانیم با
حضور شما ،خوانندگان عزیز مجلهی رشد را با موضوعی پیرامون قرآن آشنا کنیم .خدا را شاکریم .میدانیم که شما قرآن
را بهطور کامل به شعر ترجمه کردهاید که در مشهد منتشر شد و نسخهای از آن هم در مقابل ماست .لطف ًا قبل از اینکه وارد
بحث در این موضوع شویم ،اندکی از سوابق زندگی خود را ،از کودکی تا امروز ،برای ما بیان بفرمایید.
 بسماهللالرحمن الرحیم .من هم از مجلهی رشد معلم تشکر میکنم که با ترتیب دادن این
گفتوگو در واقع واسطهای خواهد شد برای آگاهی یافتن همکاران خودم ،یعنی معلمان
مرضی
ما در سراسر کشور از کاری که انجام دادهام ،و امیدوارم این کاری که انجام دادهام
ّ
خداوند متعال قرار گیرد.
شتَ َمد سبزوار متولد ش��دم .ششتمد در 25
من در س��ال  1319در روس��تای ش 
کیلومتری جنوب س��بزوار ،از روس��تاهای قدیم خراسان و زادگاه و مدفن ابوالحسن
بیهقی ،معروف به ابنفندق ،نویسندهی کتابهای تاریخ بیهقی و تفسیر نهجالبالغه
اس��ت .درسهای ابتدایی را در همان روس��تا خواندم و قرآن را هم از مادرم فرا گرفتم
و در سیزدهس��الگی به سبزوار رفتم و طلبه شدم .مقدمات علوم عربی را خواندم و چند
س��ال بعد به مشهد رفتم و در مدرسهی نواب که مشهورترین مدرسهی حوزوی مشهد
است به تحصیل ادامه دادم .در آنجا استادان برجستهای داشتم؛ محمدتقی ادیب نیشابوری،
حاجآقادهشت ،آقای محمد واعظزادهی خراسانی ،آقای وحید خراسانی (مرجع
تقليد فعلی) ،شهید سیدعبدالکریم هاشمینژاد (که بعدا ً فهمیدم نام
اصلی او حبیباهلل بوده اس��ت) و امثال اينها .چند سال بعد
تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم ،لذا در امتحان کنکور شرکت
کردم و در س��ال  43وارد دانشکدهی الهیّات دانشگاه تهران
شدم که تا سال  47به طول انجامید .البته میدانید که نام الهیّات
را بعدا ً به این دانشکده دادند؛ در آن زمان میگفتند دانشکدهی
معقول و منقول.
 ظاه��راً در آن زم��ان اس��تادان برجس��تهای در
دانش��کدهی الهیات بودند ،شما از محضر کدامشان

فهم،مسئلهیاول
است و سپس
ترجمه.منپنجشش
ترجمهیقرآنرا
دیدهام و با اینکه
خودمهمسالها
ادبیاتعربخوانده
و تدریس کرده
بودم،بازبهترجمهی
آیتاهللمکارم
شیرازیتکیهکردم.
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عکس :رضابهرامی

دردانشکدهی
الهیاتاستادی
مثلشهیدمطهری
بودندکه من 5سال
درکالسهایایشان
شرکتمیکردم
...استاددیگرم
دکترعبدالحسین
زرینکوببودندکه
درس تاریخ تصوف را
تدریسمیکردند.
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بیشتر استفاده کردید؟
 بل��ه همینط��ور اس��ت .در آنجا
اس��تادی مثل ش��هید مطهری بودند که
من  5س��ال در کالسهای ایشان شرکت
میکردم و درسهای منطق ،فلسفه ،تاریخ
مجادالت و ...را نزد ایشان خواندم .دکتر
محمدابراهیم آیتی بیرجندی بودند (که
بعدا ً در اثر تصادف فوت کردند) که من در
مدرسهی سپهساالر آن روز (که دانشکده
هم در همانجا بود) بخش منطق منظومهی
حاجمالهادی سبزواری را نزد ایشان و آقای طالقانی ـ آیتاهلل
سیدمحمود ـ شفاهی امتحان دادم .یادم است همینکه شروع
کردم به ج��واب دادن ،آقای طالقانی به زودی فهمید که من
س��ابقهی درسهای حوزوی دارم و گفت ایشان طلبه است!
خالصه قبول شدم .استاد دیگر دکتر عبدالحسین زرینکوب
بودن��د که درس تاریخ تصوف را تدریس میکردند و کتاب
خودشان ارزش میراث صوفیه را به ما درس میدادند .آقای
الهی قمشهای بودند که...
 از دکتر زرینکوب نام بردید و درس تاریخ تصوف.
آیا دکتر زرینکوب در ماهیّت و معنای تصوف هم تو ّغل
داشت؟
 البته در این مورد برای من ارزیابی سخت است؛ ولی
اوالً او بسیار مطالعه داشت و از ما هم خیلی کار میکشید ،و
ثانی ًا از تأکیدهایی که بر پارهای عبارات داشت میشد فهمید
که این معارف عرفانی چهقدر روی او مؤثر بوده است .مث ً
ال
روزی این حکایت کوتاه را خواند که من هنوز زیبایی معنوی
آن را فراموش نکردهام .گفت «ابوالحسن خرقانی شبی تا صبح
نماز همی خواند و دعا همی کرد .هنگام صبح ندایی شنید که:
هان ای ابوالحسن! خواهی آنچه از تو میدانیم به خلق بگوییم
تا سنگسارت کنند؟ ابوالحسن سر به آسمان بلند کرد و گفت:
خدایا! خواهی آنچه از کرم و فضل و رحمت و مهربانی تو
میدانم به خلق بگویم تا دیگر کسی سجودت نکند؟ ندا آمد
که نه از تو و نه از من»
 خوب ،از آقای الهی قمشهای میفرمودید؟
 بله ،یکی از استادانمان هم در تهران ایشان بودند
و به ما «اوصافاالش��راف» خواجهنصیر طوس��ی را که
جزوهای خیلی کوچک است درس میدادند .آقای الهی
قمش��های در عرف��ان و حاالت عرفان��ی فوقالعاده بود.
میگفت :من در کنار خیابان که منتظر تاکسی میایستم،
اگر معطل ش��وم ،سه صلوات میفرس��تم ،حتمًا تاکسی
میآی��د .یکبار هم گفت :بچهی ش��یرخواری داش��تم.
مریض ش��د .نذر کردم اگر خوب شود داستان واقعهی
کربال را به نظم درآورم؛ و بچه خوب شد .من هم نذرم
را ادا کردم .این مجموعه به نام «نغمهی الهی»چاپ شده
است که من هم دیدهام.
 فرمودید در سال  47دانشگاه را به پایان رساندید .بعد

از آن چه کردید؟
 بعد از آن رفتم س��ربازی و به مش��هد
برگشتم و از مهرماه س��ال  1350در مدارس
مشهد و البته بیشتر در مدرسهی شهید بهشتی
طرقبه ،که امروز در خود مشهد واقع شده به
تدریس دینی و عربی مشغول شدم و همانجا
ماندم تا اینکه در سال  73بازنشسته شدم؛ ولی
البته باز هم کار میکردم تا اینکه در سال 79
تصمیم به ترجمه قرآن گرفتم و کار را شروع
کردم .در اینباره گفتهام:
ه��زار و سه صد چون ز هجرت گذشت
ت��و اف��زون نم��ا ی��ک ب��ه هفتادوهش��ت
چ��و هفت��اد و ن��ه ،م��اه خ��رداد ش��د
ب���ه ت���ن ج���ام���هی ع���زم پ����والد شد
 ش��ما در این کاری که انج��ام دادهاید ،هم ترجمه
کردهاید و هم ش��عر گفتهاید .بهنظرتان ترجمهی صحیح
بهطور کلی و ترجمه قرآن بهطور اخص ،چگونه حاصل
میشود؟
 نکتهی مهمی است .او الً کسی میتواند واقع ًا مطلبی را
از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند که آن مطلب را کام ً
ال و عمیق ًا
فهم کرده باشد .این است که میگویند سه نوع ترجمه داریم:
ترجمهی لفظ بهلفظ یا تحتاللفظی ،که چندان ارزش ندارد،
ترجمهی آزاد که با دخل و تصرفات مترجم همراه است ،و
ترجمهی محتوا به محتوا که ترجمهی واقعی و سختترین
نوع ترجمه اس��ت؛ زیرا خواننده متوجه نمیشود که مطلب
ترجمه شده است و این کار فقط از یک مترجم بسیار قوی که
هم در زبان فارسی و هم زبان خارجی قوی باشد برمیآید.
پس فهم ،مس��ئلهی اول اس��ت و سپس ترجمه .من پنج
ش��ش ترجمهی قرآن را دیدهام و با اینکه خودم هم سالها
ادبیات ع��رب خوانده و تدریس کرده بودم ،باز به ترجمهی
آیتاهللمکارم شیرازی تکیه کردم.
بعد که مسئلهی ترجمه حل شد ،آنوقت تازه بحث تبدیل
ترجمه به شعر پیش میآید .نکتهی بسیار مهم این است که در
ترجمهی قرآن نباید نه کلمهای از قلم بیفتد و نه کلمهای اضافه
شود و این کار مشکلی است.
 آیا قرآن قب ً
ال هم به شعر فارسی ترجمه شده است؟
 بله ،مث ً
ال در گذشته صفیعلیشاه ترجمه کرده و در
زمان ما هم دیگران ،مثل امید مجد و ...عالوه بر این شاعران
بزرگ فارسیزبان هم مضمون آیات بسیاری را به شعر بیان
کردهاند ،حتی فردوسی؛ مولوی که از همه بیشتر ،حدود 800
آیه را به شعر بیان کرده است ،و البته همینطور احادیث زیادی
را.
این نکته را هم اضافه کنم که «توفیق الهی» هم در این راه
مهم است که یار شود .به قول سعدی:
جه��ان ب��ه تی��غ بالغ��ت گرفتهای س��عدی
به هوش باش که جز فیض آس��مانی نیس��ت

 خوب ،این از قرآن؛ حاال بفرمایید چه شد که به دنیای
شعر وارد شدید .از چه زمانی و تحت تأثیر چه عواملی.
 این هم س��ؤال مهمی اس��ت .عرض کنم من دوستی
داش��تم در مدرسهی نواب مش��هد به نام سیدمحمد علوی
سبزواری که با هم درس میخواندیم .ايشان بعدا ً به دانشگاه
رفت و جغرافیا خواند و بعد هم از فرانسه دکترا گرفت ،ولی
متأسفانه در جوانی فوت شد .ما در مدرسهی نواب که بودیم
جمعهها از صبح تا ش��ب با هم مش��اعره میکردیم و از این
طریق در دریای شعر غرقه میشدیم .هم میخواندیم و هم
حفظ میکردیم .یادم اس��ت در همان س��الها (سال )1337
قصیدهی زمستانیهی زیبایی از محمدحسین شهریار خواندم
که در آن میگفت:
زمس��تان پوس��تین افزود بر ت��ن کدخدایان را
ولیکن پوست خواهد کند ما یک القبایان را
ره مات��م س��رای م��ا ندان��م از که میپرس��د
زمس��تانی که نشناس��د درِ دولت س��رایان را
تا آنجا که:
ِ
به هر فرمان آتش عالمی در خاک و خون غلطد
خ��دا ویران گ��ذارد کاخ ای��ن فرمانروایان را
دوس��تم میگفت تو میدانی که همین قصیده سبب شد
که چاپ دیوان ش��هریار را با مشکل روبهرو کنند و دستگاه
سانسور ششماه چاپ را به عقب انداخت!
منظورم از بیان این مطلب تأثیر عمیقی اس��ت که شعر در
آدمها بهجا میگذارد .اینگونه تجربههای شعری کمکم مرا به
جایی رساند که اوالً برای ترجمهی قرآن به شعر توجیه شوم
و ثانی ًا عزم این کار در من شکل بگیرد.
 استاد شما شخص ًا به کدام یک از شاعران ایران بیشتر
عالقه دارید و کدام یک را بهترین شاعر میدانید؟
 مسلم ًادر صدر همه س��عدی و حافظ هستند و البته
فردوس��ی هم هست .من در دیباچهی ترجمهی قرآن ،که به
احترام این کتاب الهی آن را در آخر ترجمه قرار دادهام ،به این
چند نفر اشاره کردهام:
زس��ــــعدی ش��ــــــیراز دارم خبـــ��ر
کــهش��ــعر و ادب را بــ��ود تــاج س��ــر
بفــرمـ��وده ،انس��ــان ب��ه نطق و س��خــن
هــمــــی گشــته ممتــاز در انــجــمــن
و یا :
ش��نو چ��ون مالی��ک ب��ه صب��ح و س��حر
غ���زله���ای ح��اف��ظ ب��خ��وان��ده ز بَ��ر
که اشاره است به بیت حافظ که میفرماید:
صبحدم از عرش میآمد خروشی عقل گفت
قدس��یان دارن��د ش��عر حافظ از ب��ر میکنند
و دربارهی فردوسی:
س��خ��نس��ن��ج م��ل��ک خ���راس���ان نگر
ن��م��وده اس���ت اه���ل ج��ه��ان را خبر
حکی��م س��خن را چنی��ن ش��د ش��عار

«س��خ��ن م��ان��د از آدم����ی ی��ادگ��ار»
 استاد ،جنابعالی قطع ًا انس زیادی با قرآن داشتید که
سبب شد بعدا ً به سراغ منظوم ساختن ترجمهی آن بروید.
بفرمایید این انس با قرآن را چگونه بهدست آوردید.
 اول باید از مادرم یاد کنم که او قرآن را به من آموخت.
خودش آنق��در قرآن خوانده بود ک��ه از حفظ و به راحتی
متوجه میشد که کسی دارد کلمهای از قرآن را غلط میخواند
یا درست .ضمن ًا من طلبگی کردم ،ادبیات عرب خواندم ،بعد
الهیات خواندم و درس دادم ،از استادانی که گفتم فیض بردم
و بهطور کلی در فضای قرآن رش��د کردم .این را هم بگویم
که در میان ادبا و دانش��مندان عرب ،بهترین شاهد مثالها و
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 آیهی «انا نحن نزلنا الذکر و
ان��ا له لحافظون» را میخواندم که مولوی آن را در این ابیات
آورده است:
مصطف��ی را وع��ده داد الط��اف حق
گر بمیری تو نمیرد ای��ن سبق
مـن کتــاب و مــعجزت را رافــعم
بیــشوکــمکــنرازقــراندافعــم
من تــو را انـــدر دو عالم حافــظم
طــاعــنـانراازحدیثـترافضــــم
در ته دلم میگفتم آیا میشود من روزی همهی 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 میدانید این کار
من ،کار یک صفحه و دو صفحه و ده صفحه یا کار یک روز
و چند هفته که نیس��ت .کاری است که باید چند سال وقت
کامل خود را صرف آن میکردم که الحمدهلل کردم؛ به هرحال
مقداری که کار پیش رفت ،آنقدر احساس لذت میکردم که
به یاد خواجهنصیر طوسی میافتادم که میگویند وقتی شبی تا
صبح روی یک مسئلهی ریاضی مطالعه میکرد .صبح که شد
بیرون آمد و گفت :اَین الملوک و اَبناءِ الملوک این تراها!؟ یعنی
کجایند شاهان و شاهزادگان که بیایند و ببینند که من چهقدر از
درک و فهم علم لذت میبرم!
 ش��ما چرا قالب بحر تقارب را برای س��رودن شعر
انتخاب کردید .یعنی همان وزن اشعار فردوسی و بوستان
سعدی را؟
 چون بحر تقارب مناس��بترین قالب برای س��رودن
اشعار بلند و منظومههاست .نه قالبهایی چون قصیده و غزل
و مس�� ّمط و اینها .دلیلش هم روشن اس��ت .اوالً بیت کوتاه
است ،ثانی ًا چون شعر مثنوی است کلمات دوبهدو با هم قافیه
میش��وند که در این طریق هزاران کلم��ه میتوان یافت؛ و
خواندنش هم راحتتر است .بههمین جهت همهی شاعران
منظومهسرا از قالب مثنوی ـ بهویژه بحر تقارب ـ برای سرودن

منظومهی
حاج مالهادی
سبزواری را
نزد استاد آیتی
بیرجندی و
آیتاهللطالقانی
شفاهیامتحان
دادم.

در ادبیات عرب
داریمکهاَحسن
ال ِّشعراکذبه.
یعنیبهترینشعر
دروغترینآن
است .و البته این
دروغ نه به معنای
کژیوناراستی
بلکهبهمعنایخیالی
وغیرواقعیبودن
است.
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بحرتقارب
مناسبترینقالب
برایسرودن
اشعاربلندو
منظومههاست.نه
قالبهاییچون
قصیده و غزل و
مسمطواینها.
ّ

شاعران بزرگ
فارسیزبان هم
مضمون آیات
بسیاری را به شعر
بیان کردهاند،
حتی فردوسی؛
مولوی که از همه
بیشتر ،حدود 800
آیه را به شعر بیان
کرده است ،و البته
همینطور احادیث
زیادی را.

در میان ادبا و
دانشمندان عرب،
بهترین شاهد مثالها
و مستندات صرف و
نحو کلمات و آیات
قرآن است.
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استفاده کردهاند ،فردوسی ،سعدی ،نظامی ،مولوی و...
 چند س��ؤال آخری را کوتاه مطرح میکنیم .ویژگی
ترجمه به شعر در چیست؟
 به قول دکتر مهدی حمیدی در کتاب بهشت سخن،
میگوید کار فردوسی نسبت به شاعران دیگر از دوجنبه مهم
است .یکی اینکه داستانها را ساخته و پرداخته است و دیگر
اینکه آنها را بهنظم درآورده است .ویژگی ترجمهی 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 میگوید :والشعراء یتبعهم الغاوون  ...چگونه تعبیر
میکنید.
 البته در آ ن آیه هم قرآنکریم برای شاعران با ایمان استثنا
الصالحات ...که
قائل میشود و میگوید االّالذین آمنوا و عملوا ّ
ً
خودتان میدانید .اما خوب است بدانید که اصوالشعر در لغت
به معنای خیال است .در ادبیات عرب داریم که اَحسن ِّ
الشعر
اکذبه .یعنی بهترین شعر دروغترین 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:
در ش��ـعر مپـــی��چ ودر فــ��ن او
چ��ون اح��س��ن اوس���ت اک���ذب او
توجه به این عبارت داشته است؟
 بله؛ اغراق گفتن خودش به نوعی دروغ اس��ت ،یعنی
چیزی میگوییم که در واقع وجود ندارد و حتی امکان وجود
هم ندارد .مث ً
ال فردوسی میگوید:
ب��ه روز ن��ب��رد ان���در آن پ��ه��ن دش��ت
زمین شد شش و آسمان گشت هشت
یعنی یک طبقه از زمین در اثر گرد و خاک ش��دن کم شد
ویکی به طبقات آسمان اضافه شد!!
 بگذریم .اس��تاد ،شما بس��ماهللالرحمنالرحیم را در

همهجا یکطور ترجمه کرده و به شعر در آوردهاید ،آیا در
آیات مشابه هم همینطور عمل کردهاید؟
 خیر ،مث ً
ال در سورهی الرحمن 31 ،بار «فبای االء ربکما
تکذبان» تکرار شده و من  31بیت متفاوت برای آنها سرودهام
برای مثال:
آیهی  :21دروغین شمارید اکنون شما
کدامین نعم را ز ذات خدا؟
آیهی  : 36کدامین نعم ازحق الیزال
دروغ است؟ گویید آن المحال
آیهی  :67ز نعمات بیحدّ و هم بیکران
کدامین دروغ است در این جهان؟
 با تش��کر مجدد از جنابعالی ،گویا ش��ما فیالبداهه
ش��عر میگویید ،اگرممکن اس��ت یکی از اشعار خود را
که فیالبداهه س��رودهاید برای حسن ختام این گفتوگو
بخوانید.
 چند سال پیش به مناسبتی به مدرسهی نواب دعوت
شده بودم .به یاد خاطرات سالهای دور خود در این مدرسه
افتادم و این چند بیت را همانجا سرودم:
این رواقی که در آن زمزمهی طالب است
این همان مهد ادب مدرسهی نواب است
در همه کشور اگر پرسی و جویا گردی
مثل این مدرسه یا نیست و یا کمیاب است
بس گهرهای درخ��ش��ان و فقیهان زیاد
گشته سیراب از این چشمه که آن شاداب است
رهبر کشور ای��ران که ب��ود شهرهی دهر
خود زطالب همین مدرسهی نواب است
بودم آن روز در این مدرسه جویای ادب
عمر من روشن و پر نور از آن مهتاب است
 بار دیگر ازشما و دیگر دوستان سپاسگزاریم.

گ
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جعفرربانی
در ارديبهشت ماه امسال همراه با جمعي از مسئوالن دفتر
انتشارات كمكآموزشي و سردبيران مجالت رشد به سفري
از «سفرهاي رشد» رفتيم .سفرهاي رشد مسافرتهايي است
كه با برنامهريزي دفترانتش��ارات كمكآموزشي ،هر سال در
چن��د نوبت انجام ميش��ود و هدف از آن دي��دار با مديران
و كارشناس��ان آموزشوپرورش و معلم��ان و دانشآموزان
استانها و شهرها و نواحي مختلف ايران است .از رهگذر اين
س��فرها بوده است كه در چند سال اخير استقبال از مجالت
رش��د ،بويژه در ميان دانشآموزان فزون��ي گرفته و عدهي
بيشتري موفق به دريافت و مطالعهي اين نشريات شدهاند؛
نشرياتي كه با هدف ارتقاي سطح علمي و مطالعاتي معلمان
و دانشآموزان ،بيش از چهل سال است منتشر ميشود.
نخس��ت اشاره كنيم كه استان يزد موفقترين استان كشور
از نظ��ر درصد قبول��ي دانشآموزان در امتحان��ات ورودي
دانشگاههاست .به گونهاي كه اين مقام را طي  15سال گذشته
حفظ كرده است و ظاهرا ً قصد دارد همچنان در اين عرصه
پيشتازباشد.
در سفرهاي رشد رس��م بر اين است كه طي اقامت چند
روزه در اس��تان ،هر روز چند نفر از مس��ئوالن و سردبيران
به يكي از شهرس��تانها ،مناطق و يا نواحي اعزام ميشوند
تا در جمع مديران يا دانشآموزان
كم و
ب��ه گفتوگ��و درب��ارهي ّ
كيف مجالت و كتابهاي رشد
بپردازند.
در سفر اخير ،نگارنده و همكاران
در سه شهر استان حضور يافتيم؛
ق آقاي واحدي
در ميبد (به اتف��ا 
مع��اون دفت��ر انتش��ارات كمك
آموزش��ي) ،در باف��ق (ب��ه اتفاق
آقاي��ان حي��در توراني ،س��ردبير
رشد مديريت مدرسه و مرتضي
مجدفر ،س��ردبير رش��د ابتدايي)
و در بهاب��اد (با آقاي مجدفر) .در

ش كوتاهي از هر ي��ك از اين ديدارها عرضه
اينجا گ��زار 
ميشود .اما الزم است اشارهاي هم به برنامهي افتتاحيهي اين
ديدارها داشته باشيم.
ما صبح روز پانزدهم ارديبهشت در يزد بوديم و در همان
روز ،ساعت  ،9جلسهي افتتاحيه برگزار شد .در اين جلسه
از همهي مديران ادارات آموزش و پرورش استان و جمعي
از كارشناسان سازمان دعوت شده بود و قريب به اتفاق آنها
نيز حضور يافته بودند.
پ��س از قرائ��ت قرآنكريم و خوشآمدگويي ،نخس��ت
حجتاالسالم دكتر محمديان ،معاون وزیر و رئيس سازمان
پژوهش و برنامهريزي آموزشي ،سپس آقاي محمدناصري،
مدي��ركل دفتر انتش��ارات كمكآموزش��ي و س��رانجام
آقاي باغس��تاني رئيس س��ازمان آم��وزش و پرورش يزد
صحبت كردند .آنگاه نوبت به ميزگرد مديران و س��ردبيران
توگوهاي خوبي دربارهي
دفتر كمكآموزشي رسيد و گف 
چگونگي تهيه و توليد مجالت رشد و بسط و گسترش آنها
در ميان فرهنگيان و دانشآموزان مطرح شد .برنامهي ديدارها
بعدازظهر شروع شد كه نگارنده فقط به ديدارهاي خود اشاره
ميكند.
 .1ميبد :ميبد شهري اس��ت در  50كيلومتري شمال يزد،
بر سر راه يزد به اصفهان .شهري
است تاريخي كه داراي قلعهاي
كهن (نارين قلعه) ،چاپارخانه،
يخچال و ...است.
معماري قس��مت قديم شهر
همچون پارهاي ديگر از شهرهاي
ايران ،داراي ساختمانهايي يك
دست و خشتي اما زيباست .ميبد
در عين حال ش��هري است در
حال صنعتي شدن به طوري كه
اكنون بخش عمدهاي از كاشي و
سراميك مورد نياز كشور را توليد
ميكند.ايننكتهراهماضافهكنيم

استانيزد
موفقتريناستان
كشورازنظر
درصدقبولي
دانشآموزاندر
امتحاناتورودي
دانشگاههاست.به
گونهايكهاين
مقام را طي 15سال
گذشتهحفظكرده
است.
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ميبد زادگاه و مدفن
ابوالفضلرشيدالدين
ميبديصاحبتفسير
شفا َ
عظيم َك ُ
السرار
و ُعدّ ..ها َ
البرار است.

بافق شهر نخلهاي
خرماست ،از اينرو
ساخت وسايل
حصيري در آن
رواج دارد كه از
آن جمله است
بادبزنهاي زيبايي
كه زنان و دختران
ميبافند.
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كه ميبد زادگاه و مدفن ابوالفضل رشيدالدين ميبدي صاحب
تفسير عظيم َك ُ
شفا َالسرار و ُعدّ ƧÉا َالبرار است .اين تفسير كه در
شرح تفسير خواجه عبداهلل انصاري و در قرن ششم هجري
قمري نوشته شده ،يكي از زيباترين نثرهاي فارسي را دارد و
كاملترين تفسير عرفاني از قرآن كريم است.
متأسفانه از مقبرهي رشيدالدين ميبدي اثري باقي نيست و
شايسته است مسئوالن دلسوز و فرهنگ دوست شهر حداقل
بناي يادبودي در بزرگداشت او در شهرستان ايجاد كنند.
شهرآموزش و فرهنگ
ميبد ش��هري اس��ت كه از نظر موفقيتهاي آموزش��ي و
تحصيل��ي و همچنين تاريخچ��هي آموزشوپرورش نوين
ميتواند قابل توجه باش��د .در طي  15سالي كه يزد توانسته
است رتبهي اول قبول شدگان كنكور را حائز شود ،ميبد هم
در ميان شهرستانها و مناطق و نواحي يزد ،هفت سال متوالي
رتبهي اول را داشته است.
در ميبد با آقاي س��يد مصطفي موس��وي ،رئيس ادارهي
آموزشوپرورش آشنا شديم و سپس به اتفاق در جمع مديران
كم و
مدارس شهر شركت كرديم و ضمن صحبت دربارهي ّ
كيف مجالت رشد با آنان گفتوگو كرديم و به سؤاالتشان
پاسخ داديم.
نكتهي قابل توجه در اين سفر آن كه ،آقاي موسوي كتابي
به ن��ام «آخرين يادگار» در اختيارمان قرار داد كه دانس��تن
چگونگي پديدآمدن آن ميتواند براي خوانندگان عزيز رشد
معلم جالب توجه باشد .آخرين يادگار كتابي است داستاني
و در واق��ع تاريخچهاي اس��ت از چگونگي ش��كل گرفتن
آموزشوپ��رورش جدي��د در ميبد ،كه ب��ر محور خاطرات
قديميترين معلم ش��هر آقاي احمد صالحي فيروزآبادي
(متولد  )1296نوشته شده است.
جمال صادقي ،نويسندهي كتاب ،شرح ميدهد كه روزي
س��يد مصطفي موس��وي از وي ميخواهد ب��ه جمعآوري
و نوش��تن خاط��رات یک��ی ازپيشكس��وتان برجس��تهی
آموزشوپرورش بپردازد .او نيز ميپذيرد و با حضور در منزل
آقاي صالحي وي را مجاب ميكند كه خاطراتش را بازگو
كند .حاصل مكتوب اين بازگويي در طي حدود يك سال،
بر روي كاغذ ش��امل هشتاد دفتر ميشود كه جمال صادقي
با مطالعهي بخش��ي از آنها ،موفق ميشود سرانجام ،كتاب

رمان گونهي «آخرين يادگار» را به رشته تحرير درآورد كه با
همت و هزينهي يكي از دوستان نويسنده به نام محمد حسين
ي دهآبادي (هنرمند فيلمساز) چاپ ميشود.
حاج 
اين كتاب را در حقيقت ميتوان به نوعي تاريخ اجتماعي
گوشهاي از كشورمان تلقي كرد و ازمطالعهي آن دريافت كه
رشد و توسعهي شهر كوچكي مثل ميبد از جامعهاي سنتي
و كه��ن و داراي فرهنگي غني ،ب��ه جامعهاي نوين ـ كه باز
هم مردمش در تحصيل علم پيشرو هستند ـ از چه مراحل
دشواري عبور كرده است؛ و آنگاه ميتوان قياس كرد كه ّ
كل
جامعهي ايران چگونه اين مراحل را طي بيش از صد س��ال
تاريخ معاصر خود پشت سر گذاشته است .از «آخرين يادگار»
بيشتر سخن نميگويم و شما را به خواندن چند صفحهي اول
آن در صفحات بعدي دعوت ميكنيم.
 .2بافق :شهر بافق در صد كيلومتري يزد واقع شده است :از
نظر تاريخي ،نام اين شهر ،وحشي بافقي ـ شاعر جان سوخته
عهد شاه اسماعيل صفوي را به ذهن متبادر ميسازد.
اين ش��هر امروز يكي از غنيترين معدنهاي فعال سنگ
آهن ،روي و ...را در خود جاي دارد و «آهن ش��هر» كه در
جنب بافق تأسيس شده يكي از مراكز اكتشاف و استخراج
سنگ آهن است و محصوالت آن با قطار به كارخانهي ذوب
آهن اصفهان ميرود .در بافق عالوه بر آشنايي با آقاي ميرزايي
رئيس آموزشوپرورش و همكاران ايشان ،در جمع مديران
مدارس شهر حضور يافتيم و سپس از دو مدرسهي راهنمايي
شبانهروزی كه در آنها نمايشگاه مهارتهاي دانشآموزي
داير بود ديدن كرديم.
ناگفته نماند كه بافق نيز از شهرهاي موفق استان در احراز
رتبهي برتر است به طوري كه به ما گفته شد در سال 1386
رتب��هي اول را از نظر درصد قبولي در كنكور در اس��تان به
دست آورده است .بافق شهر نخلهاي خرماست ،از اينرو
س��اخت وس��ايل حصيري در آن رواج دارد كه از آن جمله
است بادبزنهاي زيبايي كه زنان و دختران ميبافند به ما نيز
هديه دادند.
 .3بهاباد :از بافق تا بهاباد  80كيلومتر است .ميزبان ما آقاي
تيموري ،ميگفت روايت اين است كه نام اين شهرتالی بوده
و چون در حملهي مغول ويران شد ،به جاي آن شهر تازهاي

الراوي.
ساختند و نام آن را «ب ْه آباد» گذاشتند! العهده علي ّ
بهاباد شهري كوچك است كه بيشتر به يك روستاي بزرگ
ميماند .آبهاي زيرزميني فراوان دارد .باغهاي پسته در آن
بس��يار است .در زمينهايش زعفران و ...به عمل ميآيد .در
بهاباد با چند نكتهاي چشمگير ديگر ،به جز طبيعت غنيِ آن در
دل كوير خشك ،روبهرو شديم .يكي بافت ساختماني شهر
كه برخالف بسياري از شهرهاي كوچك ،نسبت ًا منظم است
و نه تنها چشم آزار نيست بلكه چشمنواز هم هست؛ و ديگر
وجود مقبرهي يكي از عالمان عصر صفوي به نام ملاّعبداهلل.
ملاّ عبداهلل بهابادي ،مردي عالم بوده كه اثر معروفش به نام
«حاشيهي ملاّ عبداهلل» در ميان كتب درسي حوزوي شهرت
دارد و حاشيهاي است بر كتاب مط ّول تقتازاني .ناگفته نماند
كه يكي از مدارس بزرگ و معتبر حوزهي علميهي اصفهان
هم مدرس��هي مال عبداهلل است كه در بازار بزرگ اين شهر
واقع شده است.
اقبال معلمان و دانشآموزان بهابادي به مجالت رشد هم به
طور نسبي خوب است .در مدارس اين شهر مديراني هستند
كه تا صددرصد دانشآموزان خود را مش��ترك اين مجالت
نمودهاند .در بهاباد نيز دو كتاب به ما هديه دادند ،يكي ديوان
اشعار و خاطرات ميرزا محمد ايماني بهاباديـ از معلمان
بازنشسته (متولد  )1304كه به اهتمام اكبر قلمسياه نشر يافته و
ديگري كتاب كم حجم ولي مفيدي به نام آخوند مالعبداهلل
بهابادي به قلم احمد ترحمي كه حدود يك سوم آن دربارهي
شهر بهاباد و بقيه شرح حال مالعبداهلل است.
در پايان براي آشنايي شما خوانندگان عزيز با نوع سؤاالت
و گفتوگوهايي كه در اين ديدارها مطرح ميشود پارهاي از
سؤاالتي را كه در اين سفر همكاران شما به صورت مكتوب
در اختيار ما قرار دارند ،در اينجا ميآوريم:
ـ فرزند بزرگم كه اينك سال اول دبيرستان است مطالب
مجالت رشد را مانند سالهاي گذشته دنبال نميكند .آيا
اين ميتواند دليلي بر جذابيت كمتر مجلهتان باشد؟
ـ سعي كنيد در مجالت رشد مطالب سخت وسنگين

كمتر و مطالب ساده و راحت بيشتر نوشته شود.
ـ اگر ام��كان دارد فونت (اندازهي حروف) مجالت را
بيشتر كنيد تا مطالب راحتتر خوانده شود.
ـ خواهش��مندم در صورت امكان در دو مجلهي رشد
قرآن و رشد معارف اسالمي مطالب دورهي راهنمايي نيز
چاپ شود.
ـ از مجالت بس��يار خوبتان متش��كرم .من تا حدودي
بعض��ي از مطالب مثل تجارب معلمان و  501نكته براي
معلمان را هميشه مطالعه و استفاده ميكنم.
ـ براي كالسهايي كه از نظر هوش��ي در س��طحهاي
مختلفي قرار دارند در مجالت راهكارهايي ارائه کنید.
ـ چه راهي براي مديريت در كالسهاي شلوغ ميتوانيد
به ما نشان دهيد؟
ـ ميخواس��تم از مسائل پش��ت صحنهي تهيه و چاپ
مجالت رش��د بدانم كه در هر مجله چند س��اعت وقت
صرف ميشود و چه تعداد كارشناس انجام وظيفه ميكنند
و آيا خودِ كارشناسان بهروز هستند؟
ـ اگر ممكن است مطالبي دربارهي تدريس در كالسهاي
چند پايه بنويسيد.
ـ چرا فرهنگ مطالعه در كشور ما ضعيف است و چه
بايد كرد؟
ـ تجربيات و خاطرات معلمان را بيشتر چاپ كنيد.
همانطور كه مالحظه ميكنيد اينها سؤاالتي به اصطالح
«باز» هستند و جواب قاطع و سرراستي ندارند ،اما بيشتر آنها
توگوي سازنده و غني بين ما
بهانهي خوبي هستند براي گف 
و مخاطبان در س��فرهای رشد .اميد كه بتواند در غنيسازي
مجالت هم مؤثر باشد.

9

ش��مارهی اول ـ مهرماه1388

گ

جم�ال صادق�ي

10

ش��مارهی اول ـ مهرماه1388

ز

ا

ر

ش

فيروزآباد ميبد ،سال  1296خورشيدي ،عصر عاشورا
سه س��اعتي از ظهر گذشته بود .خورشيد همچنان با
ح��رارت برده ميتابيد .نور گرم و مهاجم حتي
به زير تاريكترين ساباطها [داالنها] نفوذ كرده
بود .شيخاسماعيل ،با قدمهايش پيچ باريكي را
پشت سر گذاشت .او حاال در كوچهاي معروف
به كوچهي «باغ زردك» گام برميداشت .مسافت
زيادي تا خانهاش باقي نمانده بود .دلش��ورهي
لعنتي لحظهاي راحتش نميگذاش��ت .ديشب
نزديك سحر پس از ديدن كابوس تلخي از خواب
پريده بود .چقدر وحشتناك بود! خواب ديد كه سايهاي در آسمان و
در زير نور سحر پديدار شد .سايه رفتهرفته شكل گرفت .شكل يك
جانور سياه شد ،شكل يك پرندهي زشت ،شكل يك كالغ بديمن.
كالغ چرخي خورد و در صحن خانهاش فرود آمد .كمي بعد كالغ
ديگري به او پيوست؛ و باز يك كالغ ديگر .بهتدريج ،حياط از تعداد
زيادي پرندهي سياه پر شد .طولي نكشيد كه بادي شديد درِ يكي
از اتاقها را باز كرد و ...و كالغها با قارقارهاي ش��يطاني به داخل
اتاق هجوم بردند .او بهدليل نامعلومي پيش دويد و به دنبال كالغها
خود را به اتاق انداخت .ديوارِ بلند ،سياه و لزج كالغها را كنار زد
و تا عمق اتاق پيش رفت .كالغها با منقارهاي نفرتانگيز خود
هر چيزي را كه ميديدند برميداشتند و ميبردند .پردهها را
بردند ،آينهي قدي را بردند ،سجادهي زنش را بردند و. ...
او با دستها ،پاها و دندانهايش به كالغها حملهور شد.
همان موقع جدالي دوطرفه درگرفت .كالغها به يكباره
بر سرش ريختند و منقارهايشان را بيوقفه در بدنش
فرو كردند .آنها چنان حقيقي و چنان واضح بودند
كه صداي قلبهايشان را ميشنيد .نفهميد چقدر
گذشت؛ ولي مغزش آنقدر كار ميكرد كه بفهمد
از پا افتاده و از عرق و خون خيس ش��ده است.
يكوقت نگاهش به چش��مان سياه و شيشهاي
يك كالغ بزرگ افتاد .كالغ درنگي كرد؛ س��پس،
با همهي نيرويش ،به سمت او پريد و منقار بلندش
را در چشم او جاي داد .اين ضربهي تيز به قدري
بيچارهكننده بود كه شيخ را در تاريكي محض فرو
برد .به دنبالش حس ك��رد در اعماق آبي ولرم غوطه
ميخورد .حاال فقط صداي بال زدن كالغها را ميشنيد...
زمان گذش��ت .باز هم نفهميد چقدر گذشت كه با تالشي
طاقتفرسا يكي از چشمانش را گشود .چشم ديگرش ناسور

ش��ده بود و خونابهي داغي از آن ميجوش��يد .سعي كرد برخيزد.
دس��تهايش را به دي��وار تكيه داد ،با زحمت زياد برخاس��ت و
تن تبآلود خود را تا روي حياط كش��اند .كالغها با سروصداي
سهمگيني در آسمان ده بودند ،،،و كف حياط از فضلههاي متعفن
آنها پوشيده شده بود .همان موقع از خواب پريد.
ميدانست كه اتفاقي خواهد افتاد .اتفاقي نامبارك .امكان نداشت
كابوس��ي ببيند و فردايش اتفاق ب��دي روي ندهد .از اينرو ايمان
فراواني به پيامد كابوسهايش داشت .البته خيلي مطمئن نبود .اما
امكان داشت تعبير آن كابوس ،همسرش باشد؛ شايد هم طفل تازه
به دنيا آمدهاش .در اينصورت او وظيفه داش��ت مادر و نوزاد را از
خطري ناشناخته محافظت كند .دلش ميخواست تندتر بدود .دلش
ميخواست دامن قبايش را جمع كند و تا عمق خانهاش بدود .اما
حيف كه نميتوانس��ت .نميتوانست؛ چون او شيخاسماعيل بود.
مردي موقّر ،عالم ،با خصايلي تحسينبرانگيز .مردي كه سرسختانه
پنجه در پنجهي س��االر (حاكم يزد) انداخته بود .چنين شخصي
محكوم به خويش��تنداري بود؛ و غرور اجدادياش بر شدت اين
محكوميتميافزود.
*
آن روز از صب��ح تا ظهر در ميدان ب��زرگ ده عزاداري كرده بود؛
بعد يكراس��ت به صحرا رفته و روي زمينهاي��ش كار كرده بود.
او براي خودش ش��عاري سهگانه داشت :كار ،كار ،كار .كار كردن
به او احس��اس مردانگي ،بينيازي و س��رافرازي ميداد .مهمترين
تصميم��ات زندگياش را موقع كار ك��ردن در صحرا ميگرفت؛
س��نگينترين غمهايش را هنگام كار تقليل م��يداد؛ و عاليترين
ايدههايش را زماني كه كار ميكرد بهدست ميآورد .شيخ اسماعيل
در صحرا ،يك زندگيِ پُر براي خودش فراهم كرده بود .در حقيقت،
پاهاي شيخ هرگز پلههاي منبر را لمس نكرده بود .او درس حوزوي
خوانده بود تا باس��واد باشد .فقط همين .آن زمان راه باسواد شدن

از مدارس علوم ديني ميگذش��ت .ش��يخ ،بالفاصله پس از پايان
تحصيالت به صحرا باز گشته بود :جايي كه به آن تعلق داشت.
ح��دود س��ه ربع قبل ،قنبر را ديده بود كه ش��تابان به س��ويش
ميدويد :در حالي كه از دور ،دس��تهاي بلند دهاتياش را تكا ن
ميداد .شيخاس��ماعيل ،هميش��ه از قنبر بهعنوان «شاگردخانه» ياد
ميكرد؛ نه نوكرش .ش��يخ از داش��تن نوكر متنفر بود .قنبر جواني
بود كه از صبح تا ش��ام براي او كار ميكرد ،گوس��فند ميچراند.
زمين را كود ميداد ،از آبانبار سبوهاي پر از آب به خانهي شيخ
ميبرد .وظيفهي نگهباني از محصول صحرا را به عهده داش��ت و
دهها وظيفهي ديگر؛ اما ش��بها همچون يك جوان آزاد ،با مزدي
كه ميگرفت به خانه برميگش��ت .زماني كه قنبر خود را به شيخ
رساند تقريب ًا از نفس افتاده بود .شيخ با نگاهي به چهرهي بيخون
قنبر منقلب شد .دلشوره ،اينبار به طرز كشندهاي به معدهاش چنگ
انداخت و او را كام ً
ال هوشيار كرد .انديشيد« :نكند حامل خبر بدي
باشد؟» بالفاصله پرسيد:
ـ چه اتفاقي افتاده؟
قنبر ،نفسزنان گفت:
ـ آقا شما صاحب يك نوزاد شديد!
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دستهاي شيخ از التهابي زودرس لرزيد .گونههاي برجستهاش
بر فراز ريشي نرم و سياه سرخ شد .بدن ورزيدهاش را راست
كرد و سر بيل را در گوشت يك بوته خار فرو برد:
ـ چه موقع؟
ـ خيلي وقت نيست.
احساسي تيز سينهي شيخ را خراشيد:
ـ مادر بچه سالم است؟
ـ به سالمي من و شما.
ـ و بچه؟
ـ به سالمي مادر بچه.
شيخ رويش را برگرداند ،دسته بيل را لمس كرد و گفت:
ـ به خانه برو .ش��ايد به تو احتياج داش��ته باش��ند .من هم
يواشي��واش ميآيم .مايل نبود كمحوصل��ه و ذوقزده بهنظر
برسد.
قنبر آمد حركت كند ولي دفعت ًا ايستاد:
ـ نميخواهيد بدانيد بچه دختر است يا پسر؟
ـ مگر فرقي هم ميكند؟
قنبر ،محتاطانه جواب داد:
ـ نه آقا .مكثي كرد و افزود :در هر حال ،پسر است.
ـ بس��يار خوب ،خبر را رس��اندي .حاال برو .من هم پشت
سرت ميآيم.
*

پینوشت
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* همانطور که در «زیر آسمان
کویر» اشاره کردیم ،این مطلب
بخش اول کتاب«آخرین
یادگار» است که روایتی است
داستانگونه از زندگی احمد
صالحیفیروزهآبادی معلم
پیشکسوت شهرستان میبد

ش��يخ در راه خانهاش بود؛ بدون آنكه به خاطر تولد
نوزاد لبخندي بر لبانش باشد .او قادر به لبخند زدن نبود؛
ش��ري در راه است .البته اگر اين
چون احساس ميكرد
ّ
احساس را هم نداشت هرگز لبخندي به چهره نميآورد.
سنت مردانه ،در سال 1296شمسی ،به او اجازه نميداد
ك��ه ـ به خاطر تولد بچه ـ خوش��حالياش را ظاهر كند.
مقابل درِ چوبي خانهاش كه رس��يد ،ايس��تاد .غبار روي
قبايش را روفت .عمامهي سفيدش را روي جمجمهاش
محكم كرد .زير لب بسماهلل گفت و با كف دست فشاري
بر سينهي در آورد .در با صداي غژغژ دلپذيري باز شد.
روبهروي مرد باغي بزرگ و زيبا ظاهر ش��د ،،،و جنگل
انبوه��ي از درختان ان��ار ،انجير ،توت و هلو او را بلعيد.
مرد از باريكهي راهي كه باغ را به عمارت متصل ميكرد
گذشت .دمي بعد به گودال باغچهاي رسيد كه آبي زالل
از آن ميگذش��ت .در روزهاي قب��ل ،از پلههاي گودال
باغچه پايين ميرفت ،خود را به نهر پهناور ميرس��اند،
دو زانو مينشست ،مش��تهايش را از آب پر ميكرد و
بهصورت ميپاشيد و خستگي را از تنش ميرهاند .باور
داشت كه صداي آب ،شاهكار موسيقي خلقت است. ...
در هر حال ،امروز با روزهاي قبل تفاوت داش��ت و آب
نميتوانست او را اغوا كند .امروز پسرش متولد شده بود
و ميل داش��ت هرچه زودتر نوزاد را ببيند .نه فقط ببيند،
بلكه او را ـ البته با وقار پدرانه ـ ببوسد ،در آغوش كشد
و بعد در گوش��ش اذان بگويد ،و بعد ...معلوم اس��ت ،و
بع��د ،از او و م��ادرش در برابر پيامده��اي يك كابوس
حمايت كند.

شيخاس��ماعيل ،گودال باغچ��ه را دور زد و به صحن خانه
رس��يد .آنجا نماي عمارت در چش��مانش نشس��ت .دو اتاق
دودري تابس��تاني در يك سمت ،يك اتاق وسيع سهدري در
مقابل ،و دو اتاق دودري زمستاني در سمت ديگر .به قرينهي
اتاقه��اي تابس��تاني .نوعي غريزهي پدري ،مرد را به س��مت
نزديكترين اتاق دودري كش��اند .ميدانس��ت كه همس��رش
آنجاس��ت و نوزاد را روي سينه ميفشارد .پاهاي شيخ در دو
قدمي اتاق متوقف ش��د .صداهاي دره ِم زنانهاي پاها را وادار
به ايستادن كرده بود .شيخ ،سياهي زنان شرمزده را از آن سوي
شيشههاي كوچك و رنگين مشاهده كرد .فورا ً سرش را پايين
انداخت و راهش را به سمت ِ
اتاق سه دري كج كرد.
در آس��تانهي ات��اق ،گيوههايش را كند و داخل ش��د .پهناي
اتاق را طي كرد تا به بخش شاهنش��ين آن رس��يد .در گوشهي
شاهنشين روي رحل چوبي خم شد ،قرآن را برداشت ،بوسيد
و بر پيشاني گذاشت.

لحظاتي بعد نوك قلم را در دوات فرو برد و بر پش��ت
قرآن ش��روع به نوش��تن كرد« :عصر عاشورا ،سال 1336
هجري قمري .امروز چهارمي��ن فرزندم به دنيا آمد .قب ً
ال
گفته بودم چنانچه پسر باشد او را كمالالدين عبدالوهاب
*
مينامم؛ اما زنها خواستند نامش احمد باشد».
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کانونمهروبالندگی
محمد حسن مكارم

پرداختن به موضوع خانواده و اجزا و عناصر آن مانند پدر ،مادر ،فرزندان و ...یكی از بخشهای ثابت مجله در
این دوره است .ما امیدواریم خوانندگان عزیز ،بویژه خانوادههای فرهنگی را از این طریق در معرض اطالعات و
آگاهیهایعلمیوتربیتیمفیدیقراردهیم.مطالباینبخشبهدرخواستمجلهوبهقلمآقایمحمدحسنمكارم
نوشته میشود .ضمن تشكر از ایشان ،امیدواریم مورد توجه خوانندگان قرار گیرد .رشدمعلم

خانواده كوچكترين واحد اجتماعي
خان��واده كوچكتري��ن واح��د اجتماعي اس��ت كه با
برق��راري پيم��ان ازدواج بين زن و مرد ش��كل ميگيرد
و با تولد فرزندان و فرزندزادگان توس��عه و گس��ترش
مييابد.
ابتدا بنگريم كه چه چيزي باعث ش��ده اس��ت بشر به
زندگي خانوادگي و اجتماعي روي آورد؟ در مورد عامل
پيدايش اجتماعات و جوامع بشري دو نظر وجود دارد:
بعضي اين ش��كلپذيري انس��انها را به گردهم ،ناش��ي
از نهاد و «طبيعت ذاتي» بش��ر دانس��تهاند و برخي آن را
مولود «نياز جبري» بشر به تعامل و همكاري دانستهاند و
انسان را «مدني بالطبع» يا «مدني باالضطرار» گفتهاند .با
وج��ود اين دوگانگي در تعريف ،در مورد علت پيدايش
خانواده و جوش خوردن زن و مرد با يكديگر ،اختالف
نظري بين جامعهشناس��ان نيست؛ همه معتقدند كه عامل

اين پيوند ،طبيعت و سرش��ت آن دو است .مرد از درون
خ��ود دريافت كه گرايش به جنس مخالف دارد و به او
پيشنهاد زندگي مشترك داد ،زن نيز اين نياز را در جسم
و روان خود يافت و به مرد گراييد.
تا آنجا كه در حافظهي تاريخ ثبت ش��ده ،بشر هيچگاه
بدون خانواده زندگي نكرده اس��ت ،حال چه به صورت
پدر س��االري و چه مادر س��االري .بقاياي زندگي قبايل
وحش��ي ،در گوشه و كنار دنياي امروز نيز نشان ميدهد
ك��ه اين مردمان همچنان به صورت خانوادگي زيس��ت
ميكنند ،يعني پيوند زن و ش��وهري پديدهي همزاد بشر
است و اختصاصي به دنياي جديد ندارد.
به تعبير ش��هيد مطهري ،انس��ان طبيعت ًا «متربي» آفريده
ش��ده ،و به تصريح وي��ل دورانت در تاريخ تمدن خود،
ازدواج از اختراع��ات حيوانات اس��ت و انس��ان اولين
موجودي نيس��ت كه آن را بنا گذاش��ته است .حيوان نيز

درخانواده،يگانه
مرجعصالحيتدار
برايشناساييحقوق
واقعي زن و شوهر
وفرزندان،ساختار
فيزيولوژيكيا
جسمانيورواني
آنهاست.براين
اساساستكهمعلوم
ميشود هر يك تا
كجاحقمشترك
دارند و از كجا به
بعدحقوقمتمايزو
مختلف .
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تشكيل خانواده،
هم موجب رفع
نيازهاي غريزي
زوجين و تأمين
سكينه و آرامش
روحي آنان
ميگردد و هم
توليد نسل و رشد
و پرورش فرزندان
را تحت حمايت
والدين دلسوز
تأمين ميكند و
سايهاي از صفا و
صميميت بر سر
اعضاي خانواده
ميگسترد.
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«بالطبع» به آن روي آورده است.
س��ؤالي كه اينك طرح ميشود اين اس��ت كه :تقسيم
حقوق و وظايف بين زن و مرد ريش��ه در كجا دارد؟ آيا
آن نيز به طبيعت طرفين برميگردد يا امري قراردادي و
تجربي اس��ت كه بش��ر در طول قرنهاي متمادي به اين
جمعبندي رسيده است؟
در ام��ور اجتماعي ،ب��دون ترديد ،قراردادهاس��ت كه
حقوق افراد را معين ميكند؛ مث ً
ال در يك تجارتخانه با
انعقاد ق��رارداد ،تكاليف و حدود اختيارات و نيز حقوق
و حقالزحم��هي كاركنان تعيين ميش��ود و روز اول به
امض��اي مدير و همكاران او ميرس��د؛ يكي حس��ابدار
ميشود ،ديگري بازارياب و سومي آبدارچي و به همين
ترتيب در س��اير نهادهاي اجتماعي ،تقسيم كار صورت
ميگيرد.
ام��ا در خان��واده ،يگانه مرج��ع صالحي��تدار براي
شناس��ايي حقوق واقعي زن و شوهر و فرزندان ،ساختار
فيزيولوژيك يا جسماني و رواني آنهاست .بر اين اساس
است كه معلوم ميشود هر يك تا كجا حق مشترك دارند
و از كج��ا به بعد حقوق متمايز و مختلف .طبيعت زن و
مرد بهترين مبنا اس��ت براي استخراج حقوق و وظايف
آنها نس��بت به يكديگر .هرجا استعدادي مشترك يافت
شود ،حق مشترك دارند و هرجا استعداد طبيعي و ذاتي
آنها ،در آفرينش ،متفاوت بنيانگذاري ش��ده است ،هر
كدام حقي و وظيفهاي متناس��ب با استعداد خود خواهد
داشت.

مث ً
ال ،زن و مرد هر دو اس��تعداد «ياد گرفتن» دارند ،لذا
هر دو حق به مدرس��ه رفتن و آموزش ديدن دارند؛ اين
حقي اس��ت كه به حيوان داده نش��ده ،چون فاقد چنين
استعداد ذاتي است.
زن و مرد ،چه به لحاظ فيزيولوژيك و اندامشناس��ي و
چه از نقطهنظر روانكاوي و روانشناس��ي ،تفاوتهاي
بنيادين دارند و مشابه نيستند؛ بنابراين ،دادن نقش مشابه
و همس��ان به آنها خطايي جبرانناپذير است كه پارهاي
از غربي��ان ،امروزه دچار آن ش��دهاند و بيدليل بر طبل
تس��اوي حقوق زن و مرد ،به معناي يكساني و همگوني
حقوق آنان ميكوبند.
تفاوتهاي اندامي زن و مرد بر همگان واضح است اما
تفاوته��اي روحي و رفتاري نيز از ديد محققان مخفي
نمانده و گريزي از اذعان به آن پيدا نكردهاند .گوش��هاي
از اين تفاوتها ،از اين قرار است:
م��ردان كلينگرند و هدفگرا ،ام��ا زنان جزئي نگرند
و رابطهگرا؛ مردان س��كوت را دوس��ت دارند ،اما زنان
به گفتوگو عالقهمندند؛ مردان به روابط جنس��ي توجه
دارند ،اما زنان به احس��اس عشق تمايل دارند؛ مردان به
آينده مينگرند ،اما زنان بيشتر درگذشته زندگي ميكنند؛
مردان در جواني خودخواه و در پيري مهربان ميشوند،
ولي زنان روحيهي عكس آن دارند؛ مردان كودكان خود
را براي مقابله با س��ختيها آماده ميكنند؛ اما زنان دنبال
راحت و رضايت خاطر فرزندانشان ميباشند...
آي��ا اين تفاوتها نش��انگر كمال ي��ك جنس و نقص

جنس ديگر اس��ت؟ ن��ه؛ از نظر آفري��دگار حكيم ،اين
تفاوتها حساب شده و مدبّرانه طراحي شده و موجب
«تناسب» زن و مرد و زمينهساز گرايش آنها به يكديگر
و تش��كيل خانواده است .تش��كيل خانواده ،هم موجب
رفع نيازهاي غريزي زوجين و تأمين س��كينه و آرامش
روحي آنان ميگردد و هم توليد نسل و رشد و پرورش
فرزندان را تحت حمايت والدين دلس��وز تأمين ميكند
و س��ايهاي از صفا و صميميت بر س��ر اعضاي خانواده
ميگسترد و از آلودگي به انحرافات ميرهاند .اين آثار و
بركات در لفافهي نصوص ديني بيان شده است .عباراتي
ُ
لتس��كنوا اليها
لب��اس لكم و انتم لباس ل ُهن؛
مانن��دُ :ه ّن
ٌ
رغب
فمن
ّتي
ن
��
س
النكاح
رحمه؛
و
ه
ود
م
بينكم
و َج َع��ل
َ
َ ً
ُ
َعن س��نّتي فليس منّي ... ،بحث زوجي��ت ،بنا به تعاليم
قرآني ،سراسر آفرينش را دربردارد و منحصر به انسانها
و حيوانات نيس��ت .مولوي اين آموزهي ديني را به شعر
كشيده است.
حـكمت حق در قضــا و در قــدر
كــرده مــا را عاشقــان يــكدگر
جمل ه اج��زاي جهان زان حكم پيش
ُجفت جفت و عاشقان جفت خويش
اين مسير طبيعت است؛ اين قانون خلقت است؛ عاقل
آنكه از قانون آفرينش پيروي كند و از لذات و عايدات
شيرين آن بهرهمند ش��ود و جاهل كسي است كه سبك
س��ري كند و با عناد و لجاج ،نواميس هس��تي را ناديده
گيرد و دچار حرمان شود.
بد نيست تج ّلي گرايش زوجين را به يكديگر و درك
«ره»
اين شاهكار آفرينش را در نامهي مرحوم امام خميني
كه در ايام جواني به همس��ر خويش نگاش��ته است ،به
نظاره بنشينيم:
«تصدّ قت ش��وم ،قربانت ب��روم ،در اين مدت كه مبتال
ب��ه جدايي از آن نور چش��م عزيز و ق ّوت قلبم گرديدم،
متذكر ش��ما هس��تم و صورت زيباي��ت در آيينهي قلبم
منق��وش اس��ت .عزيزم ،امي��دوارم خداوند ش��ما را به
سالمت و خوش در پناه خودش حفظ كند »...
آري ،كان��ون گرم خانواده محل ظهور و بروز عواطف
و در نتيجه رش��د طبيعي استعدادها و شكوفايي فرزندان
اس��ت .دين الهي پا را از اين فراتر نهاده و به «خانوادهي
گسترده» معتقد است كه در آنجا نوهها و داييها و خالهها
و ني��ز عموها و عمهها و پدربزرگها و مادربزرگها نيز
موضوعي��ت دارند و همه زير يك چت��ر قرار ميگيرند
و با س��نّتي زيبا ،تحت عن��وان «صلهي رحم» با هم گره
ميخورن��د .قرآن كري��م در آيهي  72س��وره نحل با به
«ح َفده» كه هم ب��ه معناي نوادگان و هم
كارگي��ري لفظ َ
دامادهاس��ت ،به لزوم اس��تقرار خانواده گس��ترده و آثار
تربيتيـ اخالقي آن اشاره فرموده است :خداوند از ميان
خودتان ،براي شما همس��راني قرار داد و از همسرانتان

برايتان فرزندان و نوادگان مقرر نمود و با آذوقههاي پاك
و طيّب روزيتان داد.
ح��ال بنگريم ك��ه در جهان ام��روز ،جاي��گاه خانه و
خانواده كجاست و چقدر در تضعيف اين نهاد طبيعي و
سرنوشتس��از ،عامدانه يا جاهالنه ،كوشش شده است.
با توجه به ضيق مقال و وس��عت موض��وع ،تنها به يك
شاخصه پيرامون وضع خانوادهي امروزي بسنده ميكنيم:
امروز آن چنان بنيان خانواده ،به ويژه در غرب ،سس��ت
ش��ده كه به طور متوسط يك سوم خانوارهاي آمريكايي
«تك والديني» هس��تند و بچهه��ا از موهبت حضور پدر
يا مادر در خانه محروماند .همچنين ،طبق آمار به دست
آمده ي��ك هفتم فرزندان انگليس در چنين خانوادههايي
به س��ر ميبرند و دوري از يكي از والدين را در دوران
رشد خود تجربه ميكنند.
اين پديده مش��كالت عديدهاي را در پي داشته است،
از جمله :تربيت كودكان ،بحرانهاي روحي و جس��مي
اعضاي خانواده ،تعارض ش��خصيت افراد ،خش��ونت و
اعتياد و بروز انواع ُجرم.
پ��ارهاي از عوامل گسس��ت خان��واده در جهان امروز
عبارت است از:
الف ـ نامقدس دانس��تن ازدواج در محافل كليس��ايي،
ب��ه نحوي كه روحانيون مس��يحي ،ازدواج را مانع ترقي
معنوي انسان قلمداد ميكنند و كساني را كه ميخواهند
عضو كليسا شوند به پرهيز از ازدواج ترغيب ميكنند.
ب ـ دفاع افراطي از فرديّت و منافع فردي ،تا آنجا كه
اگر جواني ازدواج را مانعي در رسيدن به اوج فردگرايي
و منفعتگراي��ي فردي خود بداند ،به راحتي از پذيرش
آن طف��ره م��يرود و اين از نتايج پُس��ت مدرنيس��م يا
تجددگرايي نوين است.
ج ـ ترويج فمينيسم ،كه براساس آن نياز مادر شدن از
زنان گرفته ش��د و زن بودن زن ،حس مادر ش��دن او را
تحتالشعاع قرار داد؛ همچنين زنان خود را رقيب مردان
دانس��ته و در صحنهه��اي زندگي و زندگ��ي خانوادگي
احس��اس بينيازي از حمايت مردان نمودند و حدود و
ثغور را در زمينهي حقوق و تكاليف درهم شكستند.
د ـ رواج روابط نامش��روع بين پسر و دختر؛ در نتيجه،
هيچك��دام از دو جنس ضرورتي براي تقيّد به تش��كيل
خان��واده و تعهد در برابر مس��ئوليتهاي ناش��ي از آن
احس��اس نكردند ،چ��را كه بيهيچ زحمت��ي به ارضاي
نيازهاي جنسي خود ميرسيدند.
بعضي از پژوهش��گران دنياي متمدن ،تنه��ا راه احياء
نظام خانواده را ،بازگش��ت ب��ه ارزشگذاريهاي ديني
ميدانند.

قرآن كريم در
آيهي  72سوره
نحل با به كارگيري
«ح َفده»
لفظ َ
كه هم به معناي
نوادگان و هم
دامادهاست،
به لزوم استقرار
خانواده گسترده
و آثار تربيتيـ
اخالقي آن اشاره
فرموده است:
خداوند از ميان
خودتان ،براي شما
همسراني قرار داد
و از همسرانتان
برايتان فرزندان و
نوادگان مقرر نمود
و با آذوقههاي
پاك و ط ّيب
روزيتان داد.
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لنگهکفشگاندی...
عباسحاجآقالو
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سرآغاز
سالها بود معلمي ميكردم و از اين بابت حس خوبي
نداش��تم .جايگاه اجتماعي و شأن معلمي بسيار پايين تلقي
ميش��د .انبوهي از خاط��رات و تجارب تل��خ اقتصادي و
اجتماعي ناش��ي از حرفهام مرا نسبت به ارزشمندي خودم
بهعنوان معلم بدبين كرده بود .در اين اوضاع و احوال نيازمند
تذكري مؤثر بودم تا متوجه درون و معناي معلم (خودم) و
معلمي (حرفهام) شوم .روزي از خيابان ميگذشتم .نوجواني
تعدادي كتاب در پيادهرو چيده بود .عنوان كتابي توجهم را
جل��ب ك��رد .آن را برداش��تم و ورق زدم .در باالي يكي از
صفحات ،درشت نوشته شده بود :نوازش دست استاد .آن
صفحه را خواندم:
روزي در ي��ك حراجي ،عدهي زيادي دور فروش��نده
جمع ش��ده بودند .ابزار و وس��ايلي را به مزايده گذاشته بود
مث ً
ال با دس��ت به يك قالي اشاره ميكرد و ميگفت :بيست
هزار تومان يك ،بيست هزار تومان دو ... ،كه ناگاه دستي باال
ميرفت و ميگفت :س��ي هزار تومان؛ و فروشنده دوباره از
اول شروع ميكرد تا اينكه قالي به بهاي بيشتر و حتي تا صد
هزار تومان فروخته ميشد.
پس از آن تابلو ،فرشي زيبا و همينطور اثاثيههاي ديگر...
با استقبال مردم با قيمت باال به فروش ميرفت .ناگهان مرد
فروشنده تار شكستهاي را برداشت .سيم تار پاره بود و گرد
و خاك بس��ياري روي آن نشس��ته بود فروشنده گفت :تار،
صدتومان! صدايي از كسي برنخاست .صد تومان يك ،صد
تومان دو ،صد تومان سه ،ولي هيچكس طالب خريد تار نبود.
در اين وقت پيرمردي خوشرو از ميان جمع برخاس��ت .به
طرف فروشنده رفت .تار را از دست او گرفت .گرد و خاكش
را با دست پاك كرد .دو سر سيم پاره را به هم بافت و آنگاه
آهنگي لطيف و تأثيرگذار با آن نواخت .وقتي نواختن تار به
پايان رسيد يكي از ميان جمع فرياد زد :ده هزار تومان! و صدا
و صداهاي ديگر قيمت تار را تا سي هزار تومان رساند.
همه با تعجب به يكديگر نگاه ميكردند كه چه ش��د؟

چطور تاري كه با قيمت صد تومان خريداري نداشت ،اينك
به سي هزار تومان فروخته شد؟! پيرمرد نوازنده با لبخندي
مهرآميز گفت :اين معجزهي نوازش دس��ت اس��تاد است؛
تعجب��ي ندارد! وقتي من اين قص��ه را تا آخر خواندم به ياد
هزاران معلمي افتادم كه با صبر و شكيبايي و نوازش كودكان،
گرد و خاك را از دل آنها ميزدايند ،اميدشان را برميانگيزند
و با پيوند دادن آنها به خودشان ،به خلق ،به خلقت و به خدا
آهنگ زيباي رشد و تعالي را در هستي زنده نگ ه ميدارند و
كودكان را قيمتي ميكنند ،چون خودشان قيمتي هستند.
در آن زم��ان من مدير يك مجتمع آموزش��ي بودم .به
قدري از خواندن اين قصه احساس ارزشمندي ميكردم كه
دوست داشتم همكارانم را نيز در اين احساس خوب ،معنوي
و دروني سهيم كنم .به همين دليل اين قصه را در كاغذي زيبا
و با خطي زيبا نوشتم و در ايام بزرگداشت مقام معلم (هفتهي
معلم) به معلمان همكارم هديه كردم .آنها در كنار اين هديه،
هداياي ديگري هم گرفتند ،ولي تنها هديهاي كه بابت آن با
چشمان خيس ازمن تش��كر كردند قصهاي بود كه خوانده
بودند .از آن زمان به بعد همواره در ميان كتابها و مقاالت
دنبال قصههاي كوتاه ميگردم و با خواندن آنها مشعل درون
خود را زنده و روشن نگه ميدارم.
و اينك پارهاي از آنها را به همكاران خود در رشد معلم
تقديمميكنم.

1
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 .ماهيت طاليي
در يكي از ش��ركتهاي تايلند خواس��تند بزرگراهي
بسازند .در مس��ير بزرگراه معبدي بود كه مجسمهي گلي
بزرگي در آن قرار داشت .ناچار بودند معبد را تخريب كنند.
براي اينكه آس��يبي به مجسمه نرسد آن را با زحمت بيرون
آوردند تا بهجاي ديگري كه قرار بود در آنجا معبدي ايجاد
شود منتقل كنند .راهبان معبد آن شب را در آنجا ماندند تا

داد :تا مرد بيچارهاي كه آن لنگه را روي سكو پيدا ميكند اين
يك لنگه را هم بردارد تا الاقل يك جفت كفش داشته باشد!

3

صبح به همراه مجس��مه به محل احداث معبد جديد اعزام
ش��وند .نيمههاي شب صداي رعد و برق و باران ،راهبان را
نگران كرد .آنها ميترسيدند به مجسمه آسيب برسد .يكي
از راهبان بيرون رفت تا مجسمه را با چيزي بپوشاند .او نور
چراغقوه را به طرف مجس��مه گرفت و آن را وارس��ي كرد.
ترك كوچكي در يكي از قس��متهاي مجسمه ايجاد شده
بود و چيزي ش��فاف از درون ترك نور را به بيرون منعكس
ميكرد .راهب كنجكاو ش��د .چكشي آورد و از محل ترك
شروع به شكس��تن اليهي گلي كرد .پس ازمدتي اندام يك
مجسمهي طاليي آشكار ش��د .راهبان اليهي گلي مجسمه
را شكستند و به يك مجسمهي طاليي رسيدند كه در ميان
اليهي گلي پنهان بود .بعدها معلوم ش��د كه سالها قبل اين
منطقه به اشغال دشمن درآمده بوده و همان زمان راهبان معبد
براي حفظ مجس��مهي طاليي از دستبرد مهاجمان آن را با
اليهاي گلي پوش��اندهاند؛ و چون خودشان به دست دشمن
كشت ه شده بودند اين راز سر به مهر باقي مانده بود.
هر ك��دام از ما يك ماهيت طالي��ي داريم كه ترسها،
طمعها ،آرزوها و اميال و ...چون اليهاي گلي آن را پوشانده
اس��ت .ما ب��ا نگاه به بيرون از خ��ود و ارزش دادن به آنچه
در بيرون است ،ماهيت طاليي و ارزشمند خود را فراموش
كردهايم.

 .پااليش سهگانه
در يونان باس��تان ،س��قراط به دانش و حكمت زيادش
مش��هور بود و احترامي واال داشت .روزي يكي از آشنايانش
او را ديد و گفت :سقراط! آيا ميخواهي بداني من چه چيزي
دربارهي دوستت شنيدم؟ سقراط جواب داد :يك لحظه صبر
كن  .قبل از اينكه چيزي به من بگويي مايلم كه از يك آزمون
كوچك بگذري .اين آزمون پااليش س��هگانه نام دارد .آشناي
ِ
پااليش سهگانه؟ سقراط جواب داد .آري؛ قبل
سقراط گفت:
از اينكه دربارهي دوس��تم حرفي بزني خوب است كه چند
لحظ��ه وقت صرف كنيم و ببينيم كه چه ميخواهي بگويي.
پااليش حقيقت است .آيا تو كام ً
ِ
ال مطمئن هستي
اولين مرحله،
كه آنچه كه دربارهي دوستم ميخواهي به من بگويي حقيقت
است؟ آشناي س��قراط جواب داد :نه ،در واقع من فقط آن را
شنيدهام و  ...سقراط گفت :بسيار خوب .پس تو واقع ًا نميداني
كه آن حقيقت دارد يا خير.
ِ
پااليش خوبي.
حاال بيا از مرحلهي دوم بگذر ،مرحلهي
آيا آنچه كه دربارهي دوس��تم ميخواهي به من بگويي چيز
خوبي است؟ آشناي سقراط گفت :نه برعكس  .سقراط گفت:
پس تو ميخواهي چيز بدي را دربارهي او بگويي ،اما مطمئن
هم نيستي كه حقيقت داش��ته يا نه .خوب؛ هنوز يك سؤال
ِ
پااليش سودمندي است.
ديگر باقي مانده است كه مرحلهي
آيا آنچه كه دربارهي دوستم ميخواهي به من بگويي براي من
سودمند است؟ آشناي سقراط جواب داد :نه ،نه حقيقت ًا .سقراط
نتيجهگيري كرد :بسيار خوب اگر آنچه كه ميخواهي بگويي،
نه حقيقت اس��ت  ،نه خوب اس��ت و نه سودمند چرا اص ً
ال
ميخواهي به من بگويي؟
* مدیر کل اسبق دفتر آموزش ابتدایی

2

 .لنگه كفش گاندی
روزي همين كه گاندي سوار قطار شد و قطار حركت كرد
يك لنگه كفشش از پايش درآمد و روي سكوي ايستگاه افتاد.
او نميتوانس��ت برگردد و آن را بردارد و چون قطار راه افتاده
بود .در ميان حيرت همراهانش ،گاندي لنگه كفش ديگرش را
هم از پا درآورد و نزديك آن يكي روي سكو پرتاب كرد .يكي
از مسافران پرسيد :چرا اين كار را كردي؟ گاندي با تبسم پاسخ
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هرب برادي
ترجمه:سعيدقريشي

اشـــاره

از نظر ما ،اختراعاتي
را ميتوان واجد
شرايط برتر دانست كه:
 .1روش انجام كاري
را از ريشه دگرگون
كرده باشند .2،انجام
كاري را ممكن ساخته
باشند كه قبالً تصور
آن هم ممكن
نبوده است.3 ،آثار
انساندوستانهي
آنها ،گرچه بهطور
غيرمستقيم ،به بشريت
رسيده باشد.4 ،
آنهاييكه اكتشافات
علمي و اختراعات
فني ديگري را
امكانپذير كردهاند
و سرانجام .5 ،اينكه
تأثيرماندگاريدر
جهانداشتهباشند.
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اختراعات كلیدی هزارهی دوم  ،عنوان مقالهای بود كه در سپتامبر  ،1999پیش از آنكه هزارهی سوم آغاز
گردد در دایرهالمعارف انكارتا 2انتشار یافت .به همین ترتیب ،مقاالت دیگری نیز با عنوانهایی چون «ده
نفری كه چهرهی هزارهی دوم را عوض كردند »3و مانند اینها منتشر شد .مطالعهی اینگونه نوشتهها برای
كسانی كه به دانستن چگونگی تحول جوامع بشری از طریق صنعت و اختراع عالقه دارند میتواند مفید باشد.
ترجمهی این مقاله را در چند شماره ،خواهید خواند .رشدمعلم
1

سه احترام مهم
شما صبح از خواب بيدار ميشويد و عينك خود را
به چشم ميگذاريد ،راديو را روشن ميكنيد و روزنامهي
صب��ح را ورق ميزنيد ،بيتوجه به اينكه تا همينجا از
سه اختراع مهم هزار سال اخير استفاده كردهايد :عدسی
عين��ك ،ارتباطات بيس��يم و صنعت چاپ .پس از آن
با قط��ار زيرزميني عازم محل كارتان ميش��ويد ،جايي
كه از يك رايانه اس��تفاده ميكني��د و مكالمات تلفني با
ديگران داريد .باز هم از س��ه امكان ديگر استفاده كرديد
كه حاصل پيشرفتهاي علمي هزارهي پربار دوم است:
قطار زيرزميني ،رايانه و تلفن.
هزارهي اخير شاهد پيشرفتهاي علمي و فني متعدد
و متنوعي بوده اس��ت كه بشر به آنها دست يافته است.
اما راستي كدام يك از آنها مهمتر از بقيه هستند؟

رس��يدن به يك فهرس��ت كلي��دي دهتاي��ي از اين
همه اختراعات كار آس��اني نيس��ت و نيازمند مالكهاي
قانعكنن��دهاي اس��ت .از نظر ما ،اختراعات��ي را ميتوان
واجد شرايط برتر دانس��ت كه .1 :روش انجام كاري را
از ريش��ه دگرگون كرده باشند .2 ،انجام كاري را ممكن
ساخته باش��ند كه قب ً
ال تصور آن هم ممكن نبوده است،
.3آثار انساندوستانهي آنها ،گرچه بهطور غيرمستقيم ،به
بش��ريت رسيده باشد .4 ،آنهايي كه اكتشافات علمي و
اختراعات فني ديگري را امكانپذير كردهاند و سرانجام،
 .5اينكه تأثير ماندگاري در جهان داشته باشند .تنها اگر
بخواهي��م از ميان هزاران اختراع هزارهي دوم ده اختراع
را كه داراي ويژگيهاي فوق هستند برشماريم به ترتيب
زم��ان اختراع ميتواني��م از اينها نام ببري��م :قطبنما،
س��اعت مكانيك��ي ،عدس��ی ،عينك ،دس��تگاه چاپ،
ماش��ين بخار ،تلگراف ،انرژي الكتريك��ي ،ارتباطات
بيسيم ،آنتيبيوتيكها و ترانزيستور.
پيشرفتهاي بنيادي
ميبينيد كه بس��ياري از پيش��رفتهاي علمي و فني
مه��م مانند هواپيم��ا ،تلفن ،اتومبي��ل و كامپيوتر در اين
فهرس��ت از قلم افتادهاند؛ چرا؟ به اين دليل كه اينها و
بسياري ديگر از اختراعات ،مبتني بر پيشرفتهاي قبلي

بودهان��د كه در اين مبحث به آنها اش��اره خواهد ش��د.
زماني مهم اين بود كه يك وس��يلهي مصنوعي س��اخته
شود كه بتواند صداي انس��ان را ،به نحوي ،انتقال دهد.
لذا ساخت تلفن در دههي  1870ميالدي جهش چنداني
در اين زمينه به حس��اب نميآيد ،زيرا كار ساخت چنان
وس��يلهاي چند ده ه قبل از آن انجام شد ،زماني كه با
اختراع دس��تگاه تلگراف ،در دنياي ارتباطات از راه
دور تحولي بهوجود آمد.
در حقيق��ت وقت��ي مخت��رع آمريكاي��ي
الكس��اندر گراه��امبل درصدد ب��ود كار
دس��تگاه تلگراف را ارتقا دهد توانس��ت
تلفن را هم طراحي كند .بنابراين تلفن
چيزي نبود جز دستگاه ارتقايافتهي
تلگراف.
به همين ترتيب ماشين بخار
براي اولينبار امكان حمل و نقل
سريع را فراهم ساخت .قبل از
آن هيچ انس��اني نميتوانست
س��ريعتر از حيوانات حركت
كند و يا به مسافرتهاي دور
و دراز برود .پ��س از اختراع
ماشين بخار ديگر هيچ عامل
محدودكنندهاي در اين مورد
باقي نماند جز مقدار سوخت
و سالم بودن موتور كه هر دو
را انس��ان ميتوانس��ت كنترل
كن��د .هواپيم��ا ،اتومبيل و حتي
موشك براساس اين ايده ساخته
ش��دهاند كه ميتوان با س��وزاندن
سوخت نيروي رانش ايجاد كرد.
همي��ن ك��ه پيدايش ماش��ين بخار
اين ايده را به عمل تبديل كرد ،س��اخت
موتورهاي درونسوز كه اساس كار ميليونها
اتومبيل امروزي هس��تند ،امكانپذير شد كه به
راستي نسبت به نمونهي اوليه بسيار پيشرفتهتر
شده است.

تفاوت اختراع و اکتشاف
نكت��هاي ك��ه در اينجا ذك��ر آن ض��روري به نظر
ميرسد تفاوت «اختراع» و «اكتشاف» است كه در بدو
امر براي همگان روشن نيست .اكتشاف عبارت است از
مشاهدهي دقيق پديدهاي كه قب ً
ال وجود داشته ولي مورد
توج��ه ديگران قرار نگرفته و پي ب��ردن به يك قاعده يا
قانون علمي .اما اختراع عبارت اس��ت از وسيله ،ابزار يا
دستگاهي كه به دست انسان طراحي و ساخته ميشود و
قبل از آن وجود نداش��ته است .بهعنوان مثال مردم قديم
دريافته بودند كه قطرات آب و نيز برخي از س��نگهاي
قيمتي ميتوانند نور را در يك جهت قابل پيشبيني
منحرف كنند (اكتشاف) با اين
ح��ال در ق��رون

مصريانقديماز
ساعتهايآفتابي
استفادهميكردند،در
حاليكهدرمناطق
ابرياروپاساعت
آفتابينميتوانست
كاربرد داشتهباشد.
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هزاران سال بود
كه انسانها از
وجود الكتريستهي
رعد و برق در
طبيعت اطالع
داشتند ،اما توليد
انرژي الكتريكي
به مقدار زياد و
تحويل آن به
منازل و كارخانهها
در اوايل قرن
بيستم صورت
گرفت .اين يك
اختراع بود كه
چهرهي جهان را
تغيير داد.

زيرنويس

1. Landmark Inventions
of the Millennium
2. Encarta Encyclopedia
3. The Ten Who
changed the Millennium

20

ش��مارهی اول ـ مهرماه1388

وس��طي بود كه ديگران كوش��يدند با
ش��كل دادن به شيش��ه ،نوعي عدسي
بس��ازنـد و هـــميــ��ن كــار مبناي
س��اخت عين��ك ،ميكروس��كوپ،
تلس��كوپ ،و دوربينه��اي امروزي
قرار گرفت.
به همين ترتيب هزاران سال بود
كه انسانها از وجود الكتريستهي رعد
و برق در طبيعت اطالع داش��تند ،اما
توليد ان��رژي الكتريكي به مقدار زياد
و تحويل آن به منازل و كارخانهها در
اوايل قرن بيستم صورت گرفت .اين
يك اخت��راع بود كه چهرهي جه��ان را تغيير داد .اكنون
ميپردازيم به همان ده اختراع كليدي هزارهي دوم.

 .1قطبنما

الزمهي انجام دريانورديهايي كه منجر به اكتشاف
قارهي آمريكا توسط اروپاييان شد اين بود كه دريانوردان
بتوانند جهت درس��ت مس��ير خود را در دريا پيدا كنند.
در روزهاي آفتابي و شبهايي كه آسمان صاف بود اين
كار به كمك خورشيد و ستارهي شمال انجام ميگرفت.
ام��ا در مس��يرهاي طوالني به ناچار ش��بها و روزهاي
ابري پي��ش ميآمد كه دريانوردان را از مس��ير منحرف
ميس��اخت .اي��ن وضع همچن��ان برقرار ب��ود تا اينكه
قطبنما اختراع ش��د و اكتش��اف س��رزمينهاي دور و
ناشناخته را امكانپذير ساخت .منشا اختراع قطبنما
در پ��ردهاي از ابهام اس��ت .تنها اي��ن را ميدانيم كه
مردم قديم دريافته بودند كه سنگهاي آهنربا داراي
خاصيت ويژهاي هس��تند ،بهطوري كه اگر يك
قطعه از آن را به نخي آويزان كنند در جهت
ستارهي ش��مال ميايستد .بهنظر ميرسد
ايدهي س��اختن قطعهي س��وزن مانندي
از آهنرب��ا كه جهت ش��مال و جنوب
روي آن عالمتگ��ذاري ش��ده بود ،در
قرن س��يزدهم توسط اروپاييان ارائه شد،
تجار مسلمان آن را
گرچه بعيد نيس��ت كه ّ
از چين آورده باش��ند .در هر صورت در پايان
قرن چهاردهم ميالدي قطبنما در سطح وسيعي مورد
استفاده قرار گرفت.
در پيدايش فناوريهايي كه دريانوردي را در هزارهي
اخير توسعه بخشيد ،قطبنما نقش تعيينكنندهاي داشته
اس��ت .با اس��تفاده از خاصيت جادويي اين ابزار بود كه
دريان��وردان جرأت كردند به س��فرهاي طوالني دريايي
براي اكتشاف سرزمينهاي دور بروند .با در دست داشتن
چنين ابزاري بود كه در هزارهي اخير اروپاييان توانستند

به ق��ارهي آمريكا پ��ا بگذارند و
بزرگترين رويداد انتقال تمدن را
بهوجود آورند.

 .2ساعت مكانيكي

سابقهي استفاده از روشهاي
گوناگ��ون براي س��نجش فواصل
زمان ،به دوران باستان بازميگردد.
بهعن��وان مث��ال ،مصري��ان قديم
از س��اعتهاي آفتاب��ي اس��تفاده
ميكردن��د ،در حال��ي ك��ه در
مناطق ابري اروپا س��اعت آفتابي
نميتوانست كاربرد داشته باشد .يكي ديگر از اختراعات
مصريان قديم س��اعت آبي بود كه در آن قطرههاي آب
از ي��ك مخزن با آهنگ نس��بت ًا ثابت��ي در ظرف ديگري
ميچكيد .ظرف دوم داراي شناوري بود كه عقربهاي به
آن وصل بود .هر مقدار كه شناور روي سطح آب باالتر
ميآمد ،عقربه گذشت زمان بيشتري را نشان ميداد.
اولين ساعتهاي مكانيكي در قرن چهاردهم ميالدي
در اروپا پديدار شدند .نام شخص خاصي در تاريخ بهعنوان
مخترع اين نوع س��اعت ذكر نشده است .شيوهي عملكرد
اين ساعتها به كمك نيرويي بود كه از حركت يك آونگ
يا وزنه به يك چرخ شكافدارِ داراي دندانه تأمين ميشد و
حركت دندانههاي چرخ ،عقربهاي را به حركت ميآورد و
زمان را نشان ميداد .اين ساعتها در آغاز فقط عقربهي
ساعتشمار داشتند و دقت آنها به اندازهي فواصل
زماني دو ساعت بيش��تر نبود .با پيشرفتهايي كه
بعدا ً با ساخت آونگ بهوسيلهي كريستيان هويگنس
آلماني در سال  1657حاصل شد ،امكان باال
بردن دقت اين ساعتها در حد دقيقه و
ثانيه فراهم گرديد.
اخت��راع س��اعت مكانيكي و در
نتيجه دس��تيابي به امكان سنجش
زمان ،در تمدن بشري انعكاس وسيعي
داش��ت .از جمله در دريانوردي بخش
مهمي از كار دريانوردان كه محاس��بهي
طول جغرافيايي بود ،امكانپذير شد.
پيدايش ساعت مزيت بزرگي در انجام تحقيقات
علمي محس��وب ميش��د؛ زيرا اغلب مشاهدات علمي به
سنجش دقيق زمان نياز دارند .به همين ترتيب در تجارت
و صنعت و ساير فعاليتهايي كه در آنها عامل زمان نقش
اساسي دارد ،اختراع ساعت تأثيرگذار بوده است.
دنياي صنعتي امروز بسيار به سنجش زمان متكي است.
س��اعتها به ما فرمان ميدهند كه چه وقت بخوريم ،چه
وقت بخوابيم ،چه وقت كار كنيم و چه وقت بازي كنيم.

آمریکا سگی است بزرگ در یک اتاق کوچک که هربار دم
خود را تکان میدهد یک صندلی واژگون میشود.
آرنولد توین بی؛ مورخ انگلیسی
ما باید نوعی ایاالت متحدهی اروپا تأسیس کنیم.
وینستون چرچیل؛ نخستوزیر انگلیس

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

تاریخ جهان چیزی جز زندگینامهی مردان بزرگ نیست.
توماس کارالیل؛ مورخ اسکاتلندی

همهی هنرها از موس��یقی جان میگیرند و همهی علوم از
ریاضی.
جرج سانتایانا؛ فیلسوف آمریکایی

هرج��ا که مقدار زیادی پول جمع ش��ده اس��ت ،اعتماد به
هیچکس جایز نیست.
آگاتا کریستی؛ داستاننویس انگلیسی

تاریخ فلسفهی غرب چیزی نیست ،جز نگارش پاورقی برای
فلسفهیافالطونی.
وایتهد؛ ریاضیدان انگلیسی

افتخا ْر در شکس��ت نخوردن نیست ،در شکست خوردن و
دوباره بهپا خواستن است.
کنفوسیوس؛ حکیم چینی

شام معامالت را آسانتر میکند!
ویلیام اسکات؛ حقوقدان انگلیسی

خبره کسی است که همهی اشتباهات ممکن را مرتکب شده
باشد!
نیلز بور؛ فیزیکدان دانمارکی

کش��ف یعنی دی��دن آن چه همه دیدهاند ،ول��ی به آن فکر
نکردهاند.
آ .اس .گورکی؛ زیستشناس مجار

آدم خوشبین کس��ی اس��ت که جدول را ب��ا خودکار حل
میکند نه با مداد!
کلمنت شورتر؛ روزنامهنگار انگلیسی

وقتی سفیدپوس��تها آمدند ما زمین داشتیم و آنها انجیل.
امروز آنها زمین دارند و ما انجیل!
دان جرج ،رهبر سرخپوستان کانادا

آدم گندم را نه به خاطر خودش بلکه به خاطر ممنوعیت آن
میخواست.
مارک تواین؛ نویسندهی آمریکایی

اگر از یک مؤلف اقتباس کنی میشود دزدی ،اما اگر از چند
مؤلف اقتباس کنی میشود تحقیق!
ویلسون میزنر؛ نویسندهی آمریکایی

از کتاب :فرهنگ فشرده
نقلقولهای معروف جهانی،
ترجمه :فریدون اخوان ثالث.
انتشارات دانا
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دربارهی تحولی که در غرب در قرون معاصر روی داد داستان مشهوری را از فرانسیس
بیکن نقل میکنند و آن را نش��انی بر آغاز تحول در فلس��فهی علم و رویکرد جدیای
میدانن��د ک��ه در علوم تجربی پدید آمد و ماجراهای بع��دی را ،از قبیل انقالب صنعتی،
بههمراه آورد.
مقدمهی داستان مزبور از این قرار بود که در قرون وسطی ،روشهای علمی ،روشهای
کلیگرایانه و به عبارتی حاکمیت فلسفه و روشهای آن در علوم تجربی بود؛ بهطوری که
ارباب علم ،در آن روزگار ،به «تجربه و استقراء» باور نداشتند .از اینرو علوم و معارف را یا
با کلیات و قواعد فلسفی ثابت میکردند و یا اینکه هرکجا کم میآوردند به اقوال گذشتگان
از فالسفه استناد کرده و برای سخن آنان اعتباری بیش از تجربه و استقراء قائل بودند.
در این وقت ،پیدایش فلس��فهی تجربی تحول تازهای تلقی شد و آغاز آن همین ماجرایی
است که برای بیکن پیش آمد .یعنی تعداد دقیق دندانهای اسب!
عقیدهی فالس��فهی قدیم بر این بود که تعداد دندانهای اس��ب فالن عدد اس��ت .وقتی در
محفلی دراینباره صحبت شد و بیکن نیز حاضر بود هرکس مطلبی گفت و از قول فیلسوفی از
گذشتگان عددی را نقل کرد و اینکه مث ً
ال ارسطو گفته است که اسب چهل دندان دارد.
فرانس��یس بیکن ( )1629-1561از این رویه برآش��فت و گفت :بهتر است همین االن به طویله
برویم ،دهن اسبی را باز کنیم و تعداد دندانهای او را شمارش کنیم و اختالف را برطرف سازیم.
معنای این سخن بیکن این بود که در امور علمی ،مشاهده و تجربه مهمتر از کلیگویی یا نقل اقوال
دیگران است؛ حتی اگر ناقالن این اقوال از بزرگان یونان و فیلسوفان مشهور باشند.
این داس��تان را زمانی که در سال  1361-1360در خدمت آقای دکتر احمد احمدیـ حفظهاهللـ فلسفهی
غرب میخواندیم و مبنای ایش��ان کتاب «س��یر حکمت در اروپا» از فروغی و یکی دو اثر دیگر بود ،شنیدیم و
برای ما بسیار جالب بود.
توجو کردم .دیدم خیلیها این مطلب بیکن را نقل
اخیرا ً هم کلمهی «بیکن» و «اسب» و «دندان» را در گوگل جس 
کردهاند و شبیه همین استداللها را برای پیشرفت غرب عنوان کردهاند.
اینکه آن نقلها درست است یا خیر مطلبی است ...و اینکه این نگرش سبب نوعی تحول در غرب شده و تفکر علمی
را بس��ط داده مطلبی دیگر ...و اینکه اگر چنین اتفاقی در ش��رق میافتاد آیا موجب آن س��بک و سیاق تحول میشد یا نه
مطلب سوم...
*
نکتهی لطیف آنکه ،اخیرا ً حکایتی را در یک نسخهی خطی پیدا کردم که از ماجرای بیکن جالبتر بود و نشان میداد
ش��مارهی اول ـ مهرماه1388
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*

شاهعباس!

که در همان روزگار و تقریب ًا در همان سالها ،مشابه آن داستان در شرق هم اتفاق افتاد ،اما معاالسف
سبب تحولی در علم و روشهای علمی در شرق اسالمی نشد.
داستان از این قرار است که مالحظه میکنید:
مالجالل منجمـ منجمباشی دربار شاه عباس اولـ مینویسد:
در گرجس��تان در خدمت نواب گیتیستانِ ،
کلب آستان علی علیهالسالمـ یعنی شاه عباس اول که از
 996تا  )1629-1588( 1038سلطنت کردـ بودیم ،در وقتی که حضرت شیخ بهاءالدین محمد و صدرینـ
صدر خاصه و صدرممالکـ حاضر بودند و از هرجا سخنی میگذشت .جالل منجم [یعنی خود نویسنده]
معروض داشت که:
«قواعد کلیهی حکماست که خانههای زنبور مسدس میباشد و برهان بر طبق آن گفتهاند».
نواب اشرف فرمودند که:
«من به برهان نظریـ شما بخوانید به تجربهی عملیـ ثابت کنم که این صورت ندارد؛ و امر فرمودند که چند عدد شانهی
عسل حاضر کردند .حقا که خانههای زنبور بسیار مد ّور و مخ ّمس 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 غلطیـ اشتباهیـ مسدس
نیز بود.
از مشاهدهی اینـ یعنی روش علمی تجربیـ آن قاعده برهم خورد.
***
مالحظ��ه میفرمایید ک��ه این دو ماجرا تا چه اندازه بههم نزدیک بلکه داس��تان ش��اه عباس جدیتر
و تجربیتر اس��ت .اما اولی
پای��هی رویک��رد جدید
در غرب نسبت به علوم
تجربی شده و اما حکایت
دوم منشأ هیچ تحولی نشده
است.
جال��ب اس��ت بدانی��م ک��ه
ش��اه عب��اس در اواخر س��ال 1628
و فرانس��یس بیک��ن در س��ال 1629
درگذشتند.

* ای��ن نوش��ته را از س��ایت
کتابخان��هی تخصصی تاریخ اس�لام
و ایران ،به مس��ئولیت حجتاالس�لام
رس��ول جعفری��ان ،ب��ه ای��ن نش��انی:
www.historylib.com

گرفتهایم.
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ننهالالوفرزندانش

حسنبیانلو

اشــــاره

از آنجا که امروزه فیلم و س��ینما نقش مهمی در زندگ��ی پیدا کرده و در ایجاد
نگرش به مس��ائل تأثیر دارد ،همچون ش��مارههای اخیر دورهی گذشته ،در نظر
داریم در هر شماره فیلمی را معرفی و مورد نقد و بررسی قرار دهیم .این کار با
همکاری دفتر رسانههای آموزشی سازمان پژوهش و کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوان��ان صورت میگیرد و آقای حس��ن بیانلو معرف��ی و نقد و تحلیل آن را
بهعهده دارند .بدینوسیله از ایشان تشکر میکنیم .رشدمعلم

معرفے
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«ننهالال و فرزندان»
نویسنده و کارگردان :کامبوزیا پرتوی
محصول :خانهی ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان و فیلم روز1375 ،
زمان 80 :دقیقه
کامبوزیا پرتوی پیش از «ننهالال و فرزندانش» ،از سال  1367تا  1373فیلمهای
دیگری ساخته بود که همهی آنها را در حوزهی سینمای کودک و نوجوان
میتوان جا داد ،و نام آنها به این قرار است« :ماهی ،گلنار ،گربهی آوازهخوان،
بازی بزرگان و دو خواهر» .فیلم «ننهالال و فرزندانش» در سینما اکران نشد و بعد
از آن پرتوی تقریب ًا از سینمای کودک فاصله گرفت.
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ز

ش

طرح داستان
فیلم ب��ا چهرهی قهرمان کهنس��ال و فرت��وت خود،
«ننهالال» ،آغاز میش��ود که در خیابانهای قدیمی ش��هر
بهدنبال یک نشانی میگردد .این تصاویر تکرنگ است تا
زمانهای قدیم را به یاد بیننده بیاورد .پخش شدن تصنیفی
قدیم��ی هم بر این مطلب تأکید میکند .ننهالال خس��ته و
درمان��ده از یافت��ن نش��انی،
دستآخر در ایستگاه اتوبوس
مینشیند.
از صحنهی بعد ،که ش��اهد
توگوی شخصیتهاییم،
گف 
تصاویر رنگی میشود .خانم
جوانی به عن��وان مأمور آمار
به در منزل نن��هالال ،در محل
و کوچهی قدیمیش��ان آمده
و از او س��ؤالهایی میپرسد.
ننهالال میگوید ک��ه  8فرزند
داشته که همگی ازدواج کرده
و پی زندگیش��ان رفتهاند و
دیگر سراغی از او نمیگیرند،
و علی هم که تا س��ال پیش با
او ،زندگی میکرده یک سال
اس��ت برای کار به ژاپن رفته
و از او خبری نیس��ت .ننهالال
س��خت نگران اوست و گریه
میکن��د .وقت��ی مأم��ور آمار
دربارهی خانه میپرس��د ،بار
دیگر اشک ننه جاری میشود،
چ��را ک��ه ش��هرداری گفت��ه
میخواه��د از مح��ل خانهی
آنها خیابانی بکشد و او باید
خان��ه را تخلیه کند .او باید به
ش��هرداری مراجعه کند و ننه
برای یافتن شهرداری بسیار سرگردان شده است (اشاره به
تصاوی��ر ابتدایی فیلم) .مأمور آمار او را دلداری میدهد و
بهسراغ خانههای دیگر میرود ،اما هیچکس نیست که در

را باز کند و پاسخ دهد .عاقبت در یکی از خانهها« ،امیر»،
پس��ر نوجوان «کریمآقا» ،به مأمور آمار میگوید هیچکس
در کوچه نیس��ت ،چون یکی از همس��ایهها فوت شده و
همگی برای تشییع جنازهاش به بهشتزهرا رفتهاند.
لحظاتی بعد از رفتن مأمور آمار ،تلفنِ خانهی کریمآقا
زن��گ میزند .ظاهرا ً این تنها خانهی آن کوچه اس��ت که
ِ
ط��رف خ��ط،
تلف��ن دارد .آن
علی ،پس��ر ننهالالست که از
ژاپ��ن زنگ میزن��د .امیر ،که
مانند بقیهی اهل محل ،شاه ِد
یک س��ال چش��مانتظاری و
دلواپسی ننه برای علی بوده،
مشتاقانه میخواهد برود تا ننه
را خبر کند ،اما علی میگوید
االن نمیتواند صحبت کند و
یکساعت و نیم دیگر دوباره
زنگ میزن��د .امیر میدود که
ننه را صدا بزند اما میبیند پدر
و مادرش در را از بیرون قفل
کردهاند (تا به قول خودش ،او
به درس��ی که از آن تجدیدی
آورده برس��د) .امیر به طبقهی
ب��اال برمیگردد ت��ا از طریق
پنج��ره کمک بخواه��د .تمام
پنجرههای خانه هم با نردههایی
مسدود شده است .امیر همان
خان��م مأمور آمار را میبیند و
به او قضیه را میگوید .مأمور
آمار هم مشتاقانه میدود و به
ننه خبر میدهد ،س��پس خود
پیکارش میرود.
ننه دواندوان به درِ خانهی
کریمآقا میآید .غافل از آنکه
در بس��ته اس��ت .امیر از ننه میخواهد برود و کلیدهایش
را بی��اورد ،بلک��ه بتواند با آنه��ا در را باز کن��د .ننه این
کار را میکن��د ،اما کلیدها ب��ه قفل در نمیخورد .یکی از
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پس��رهای نوجوان محل از راه میرسد و سعی میکند به
نن��ه کمک کند ،اما راه به جای��ی نمیبرد .دو نفر دیگر از
بچهها میرس��ند« :حس��ین» (که جثهی بزرگتری دارد)
و «مهدی» .حسین با دس��ته کلیدی که مریم دختربچهی
همسایهی روبهرو ،آورده سعی میکند قفل را باز کند اما
کلید در داخل قفل میشکند .چارهای جز آوردن قفلساز
نیست.
در این بی��ن هربار به تعداد بچهها افزوده میش��ود و
حدود  15-10پس��ر و دختر نوج��وان محل ،که همگی
ماجرای فراق و مش��تاقیِ ننهالال یا به قول آنها «ننهخانم»
را نسبتبه فرزندش میدانند ،جمع میشوند و هرچه در
توان دارند میگذارند تا ننهخانم به آرزویش برس��د و با
پسرش صحبت کند.
بچهها دستهجمعی بهدنبال قفلس��از میروند .پیرمرد
قفلس��از با دوچرخهاش میآید ،اما وقتی متوجه میشود
صاحبخان��ه در آنجا حاضر نیس��ت ،میگوید این کار
مسئولیت و عواقب دارد ،و میرود.
این ماجرا ادامه پیدا میکند .انواع شگردها به کار گرفته
میشود ولی باز هم در باز نمیشود.
س��رانجام« ،آرش» (یکی از بچهها ،که گنگ است) به
بچهها میفهماند حاال که نتوانستهاند ننهخانم را به داخل
خانه ببرند ،میتوانند صدای تلفن را به ننهخانم برسانند،
و اگر یک ضبطصوت و یک میکروفون باشد او میتواند
ای��ن کار را بکند .بچهه��ا به محل کار آقای «موس��وی»
میروند که از آشنایان مهدی است و پیش از این نردبام را
از او گرفته بودند .آنها لوازمی را که میخواهند میگیرند
و تلفن را به ضبطصوت وصل میکنند .اما در همین موقع
خواهر امیر تم��اس میگیرد و چون صدای ننهخانم را با
مادر خود اش��تباه میگیرد ،زیر گریه میزند و میخواهد
درددل کن��د که بچهها تلفن را قطع میکنند .آنها این راه
را نامناسب تشخیص میدهند ،چرا که ممکن است علی
و ننهالال صحبتهایی خصوصی داشته باشند.
زمان به س��رعت میگذرد درحالیکه هر لحظه ممکن
است علی زنگ بزند .بچههای کوچه به این فکر میافتند
که با اضافه کردن س��یم ،گوشی تلفن را از پشتبام پایین
بفرس��تند .آنها دست بهکار میشوند ،اما گوشی تلفن به
زمین سقوط میکند و میشکند .سکوتی سنگین حکمفرما
میشود و بینوا ننهخانم ،بهتزده به گوشی تلفن و بچهها
نگاه میکند .امیر بهشدت ناراحت میشود .ننهخانم به او
میگوید که به پدر و مادرش خواهد گفت که شکس��تن
گوش��ی تقصیر او بوده ،اما امی��ر میگوید برای این همه
انتظ��ارِ ننهخانم (که بینتیجه بود) ناراحت اس��ت .ناصر
و محمد بههم��راه رضا از راه میرس��ند .ناراحتی امیر و
بقیهی بچهها حاال دیگر نشانگر پشیمانی از تهمت دزدی
به رضا هم هست .ناگهان تلفن زنگ میزند .از میان همان
قطعات شکستهی تلفن ،علی و ننهالال صدای یکدیگر را

میش��نوند .بچهها از شادی سر از پا نمیشناسند .رضا در
را به روی امیر باز میکند.
در صحن��هی پایان��ی ،بچهها قطارکش به ش��هرداری
میرون��د تا با ش��هردار منطقه درب��ارهی خانهی ننهخانم
صحبت کنند.
بررسی
«نن��هالال و فرزندان��ش» را میتوان فیلم��ی در ادامهی
مسیر س��ینمای کودک و نوجوان کشورمان دانست ،و به
همین دلیل نقاط مشترکی با دیگر آثار اینگونهی سینمایی
دارد .فیلمهای دیگری را میتوان برشمرد که در آنها نیز
بزرگترها بهدلیلی غایباند یا حضوری کمرنگ دارند و
ما ش��اهد همبستگی بچهها و از پیشبردن کارهاییم .مث ً
ال
در «همسرایان» (فیلمی کوتاه از عباس کیارستمی)1361 ،
پیرمرد کمش��نوایی که از سمعک استفاده میکند ،صدای
زنگ زدن نوههایش را نمیشنود .دختربچهها با همراهی
همکالسیهای خود فریاد سرمیدهند «بابابزرگ در رو باز
کن» ،تا آنکه پدربزرگ متوجه میشود.
در فیلم کامبوزیا پرتوی بزرگترها به اش��کال مختلف
درحاش��یهاند .اهل محل پی مراسم تدفین رفتهاند و محله
را خال��ی کردهان��د .آنها هم که حض��وری پیدا میکنند
یا به مش��کل پیشآمده بیاعتنای��ی میکنند (مانند مادری
ک��ه بهدنبال بچهی خود میآی��د و او را با خود میبرد و
ب��ه توضیحات ننهخان��م دربارهی مش��کل خود توجهی
نمیکند ،یا مانند قفلساز که میآید اما تا احساس دردسر
میکند ،محل را ترک میکند)؛ یا اگر بیاعتنا هم نباش��ند،
حضورشان فایدهی چندانی ندارد .برای مثال پیرمردی که
خوفلک میگرداند بههمراه جوانی دستفروش (که کمی
چر 
غیرطبیعی به نظر میرسد) تنها بزرگانیاند که کنار بچهها
و ننهخانم میمانند ،ام��ا کاری که میکنند صرف ًا مقداری
س��ر و کله زدن با قفلِ در است ،که به جایی نمیرسد ،و
حتی لحظهای به مشاجرهی میانشان ختم میشود .مأمور
آمار هم فقط ننهخانم را خبر میکند ،اما دوس��تانش از راه
میرسند و او باید پی آمارگیری برود.
معمار ،یکی از معدود شخصیتهایی است که با بچهها
همراه��ی میکند ،ام��ا توا ِن او نیز کافی نیس��ت ،چرا که
اختیارِ اس��تفاده از جرثقیل را ندارد .ش��خصیتی که از او
مثبتتر اس��ت آقای موسوی اس��ت که به بچهها نردبام،
ضبطصوت و سیم برق میدهد ،اما او هم سخت گرفتار
کارهای خویش است و نمیتواند مستقیم ًا در حل مشکل
شرکت کند.
باید به فهرست آدمهای گرفتار که نمیتوانند به بچهها
کمک کنن��د ،فرزندان بیوفای نن��هالال را هم اضافه کرد
ک��ه او را به حال خ��ود رها کردهان��د و رفتهاند .درواقع
مش��ک ِ
ل پیش آمده ،مشکل آدمبزرگهاست ،نه بچهها؛
ام��ا بزرگترها یا نیس��تند ،یا از مش��کل غافلاند و یا

ناتوان از یاری رس��اندن .مش��کل دیگ ِر ننهالال دستور
شهرداری به تخلیهی خانهاش است .تصاویر ابتدایی فیلم
توجوی ننهالال با تصاویر تکرنگ) و صحنهی
(جس�� 
بع��دی که ننهالال به س��ؤاالت آمارگیر پاس��خ میدهد و
گریه میکند ،اینگونه تداعی میکند که با فیلمی مستند
روبهروییم .واقعی فرض کردن این مشکل ،تأثیرش را تا
پایان فیلم بر همدلی و همراهی با ننهالال و ستودن تالش
بچهها میگذارد .تماش��اگر مشکل ننهالال را باور میکند.
وقت��ی هم این گرهها را که بزرگترها ایجاد کردهاند (درِ
خانهی کریمآقا را هم والدین امیر قفل کردهاند!) خودشان
بازنمیکنن��د ،چه ج��ای تعجب که مش��کل ننهخانم با
ش��هرداری را هم بچهها بخواهند حل کنند و قطارکش،
راهی شهرداری شوند؟!
در جایی که بزرگترها محله را خالی کردهاند ،بچهها
ال نق��ش آنها را بازی میکنند .مث ً
کام ً
ال حس��ین را که
حکم بزرگترش��ان را دارد و میانداری میکند ،یکسره
«حس��ینآقا» خطاب میکنند ،یا مری��م را که بچهداری
میکند و ب��رای بقیه چای میریزد« ،مریمخانم» .محمد
هم یکسره بچه به بغل دارد ،حتی هنگام جستوجوی
رض��ا .تعدادی از بچهه��ا هم اهل کس��ب و درآمدند،
مانند رضا که گلفروش��ی میکند و ناصر که نان توزیع
میکند.
روابط حاکم بر بچهها ،همان روابط بزرگترهاست.
یکی با دیگری دمخور اس��ت ،یا میان دو نفر ش��کرآب
اس��ت ،و ....وقت��ی ب��رادر بزرگت��ر مریم ب��ا او دعوا
میکند ،یکی از پس��رها میخواه��د از مریم طرفداری
کند ،اما دیگری او را کنار میکش��د و میگوید :دعوای
خانوادگیست!
حاال که بچهها قرار اس��ت جای بزرگترها نقش ایفا
کنن��د ،هریک توان و قابلیتی هم از خود نش��ان میدهد
تا کارآییش��ان را اثبات کنند .حسین جمع را مدیریت
میکن��د ،آرش راهکارهای مختلف پیش��نهاد میدهد و
ت��وان ارتباط دادن تلفن ب��ه ضبطصوت را دارد ،مهدی
ت��وان فراهم کردن ابزار مورد نی��از گروه را دارد ،ناصر
موتورس��وار اس��ت ،محمد توان قانع کردن رضا برای
پیوس��تن ب��ه بچهه��ا را دارد ...،و رض��ا در جای��ی که
بزرگترها درماندهاند ،قفل درها را باز میکند.
پس ش��اید بت��وان گف��ت در دنیایی ک��ه کارگردان
ترسیم میکند ،کودکان قد کشیدهاند و بالیدهاند و توان
انجام کارهای بس��یاری را دارند ،کارهایی که ایبسا از
بزرگترها ساخته نیست .البته بخشی از این مطلب هم
ِ
ش��رایط ناگزیر و سختی باشد که این
میتواند به دلیل
ک��ودکان در آن بزرگ ش��دهاند .این بچهها از حاال باید
مادر بش��وند و بچ��هداری کنند ،یا پ��در و نانآور خانه

باشند .پس ش��اید دستکم بخش��ی از قهرمانان این
فیلم بچههایی باش��ند که کمت��ر «کودکی» کردهاند و
زودهنگام بزرگ شدهاند.
ای��ن بچهها گاه هم��ان اش��تباهات بزرگترها را هم
مرتکب میشوند ،با هم قهر و دعوا میکنند و یا تهمتی
بزرگ به دوستش��ان میزنند .نکتهی جالب آن است که
تالش بچهها برای حل مش��کل نن��هالال ،درواقع آنها
را در موقعیت��ی قرار میدهد که از رفتار نامناسبش��ان با
رضا پشیمان ش��وند و درصدد برقراری مجدد رابطهی
دوس��تی با او برآین��د .در پای��ان ،نن��هالال وقتی موفق
میش��ود با پسرش صحبت کند که رضا به جمع بچهها
برمیگردد.
چی��زی ک��ه در تالش بچهه��ا ،با هم��هی افت و
خیزهایش ،س��خت قابل تحسین است ،مهربانی آنها
و همدلیش��ان با ننهالال ،و همت بلند و همبس��تگی
و سختکوشیش��ان اس��ت .بچهه��ا بههیچوج��ه از پا
نمینش��ینند و هرب��ار که سنگش��ان به تی��ر میخورد،
بهدنبال راهکار جدیدی میگردند .خس��تگیناپذیری و
امیدواری بچهها آنجا متبلور میش��ود که هربار مهدی
ب��رای گرفتن وس��یلهای پیش آقای موس��وی میرود،
او میپرس��د :باالخره مش��کلتان حل ش��د؟ و او پاسخ
میدهد :حل میشه ،انشاءاهلل حل میشه! و این بچهها،
با این شور و همت ،جای خالی فرزندان بیوفای ننهالال
را پرمیکنند و همگی فرزند او میشوند!
از صحنهه��ای زیب��ای فیلم میتوان ب��ه دو صحنهی
شاخص اشاره کرد .یکی آنجا که رضا برای باز کردن درِ
خانهی کریمآقا میآید .او که در حال گلفروشی بوده،
با هم��ان داودیهای زردرنگش میآی��د .موقع کلنجار
رفت��ن با قفل ،او ناگزی��ر گلها را زیر بغ��ل میگذارد
تا دس��تش آزاد باش��د ،اما وقتی در را به روی امیر باز
میکند ،گلها روی زمی��ن میریزند .به این ترتیب ،در
صحنهای ش��عرگونه ،ریختن گل به پای دوس��تانی که
دوستی از سر گرفتهاند ترسیم میشود.
صحنهی بعد س��قوط گوش��ی تلفن و شکس��تن آن
است .وقتی از میان این شکستهها صدای علی به گوش
ننهالال میرس��د و علی صدای مادرش را میشنود ،این
تکهپارهه��ا تداعیگر د ِل صدتکهی ننهالال میش��ود که
چش��مانتظاری بس��یار کشیده اس��ت! نظیر این صحنه،
آنجاس��ت که در ابتدای فیلم و هنگام س��ؤال و جواب
مأمور آمار با ننهالال ،رش��تهی تسبیح ننه پاره میشود و
دانههای تسبیح بر زمین میریزد.
یکی دیگر از نکات درخشان فیلمِ ،
بازی نابازیگران آن
است که گویی بازی نمیکنند و عین ًا در نقششان زندگی
میکنند ،و این توانمندی کارگردان را نشان میدهد.
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در نظر داریم در ش��مارههای امس��ال ،هربار یکی از شاعران شهیر فارسی را ـ که نسبت به قلههای بلند
شعری همچون فردوسی و سنایی و عطار و مولوی و ...در سایهی آنها قرار میگیردـ 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 میشوید ودو شعر نیز از خانم سعیده اصالحی
و خانم صدیقه پناهنده میخوانید .رشدمعلم

مدح��ت کن و بس��تای کس��ی را ک��ه پیمبر
بس��تود و ثن��ا ک��رد و ب��دو داد هم��ه کار
آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد
ج��ز ش��یر خداون��د جه��ان حی��در ک��رار
ای��ن دین ه��دی را ب��ه مث��ل دای��رهای دان
پیغمب��ر م��ا مرک��ز و حی��در خ��ط پ��رگار
عل��م هم��ه عال��م ب��ه عل��ی داد پیمب��ر
چ��ون اب��ر به��اری که دهد س��یل ب��ه گلزار
کسایی مروزی را بیشتر با این چند بیت میشناسند .این
بیتها نشان میدهد کسایی شاعری عالقهمند به اهلبیت،
بهویژه حضرت علی(ع) است .او از طالیهداران شعر فارسی
اس��ت و آنطور که خود گفته اس��ت در سال  341هجری
قمری بهدنیا آمده است .تولد او با حکومت سامانیان مصادف
بوده اما پس از آن به دربار غزنویان روی آورده است.
از کسایی مروزی تنها  392بیت بهجا مانده است که البته
بعضی از این ابیات را نیز به نام شاعران دیگر ثبت کردهاند.
شعر کسایی نشان میدهد وی از استادان مسلم شعر در
زمان خ��ود بوده و در قالبهای قصیده و رباعی و احتماالً
قطعه طبعآزمایی کرده است.
موضوعات شعر کسایی را میتوان به سه دستهی مدح،
وصف طبیعت و نصیحت و اندرز تقسیم کرد که در هر سه
زمینه نیز شعرهای درخشانی از وی بهجا مانده است .چند
نمونه از شعر او را با هم میخوانیم:

ب��ه خ��دای��ی ک��ه آف��ری��ن ک���رده اس��ت
زی���رک���ان را ب���ه خ��وی��ش��ت��نداری
ک���ه ن���ی���رزد ب���ه ن����زد ه��م��ت من
ملک ه��ر دو ج��ه��ان ب��ه ی��ک خ��واری
***
ن��ارف��ت��ه ب��ه ش�����اهراه وص��ل��ت گامی
نایافــته از حســــن و جمالت کامــــی
نــاگـــاه شنیــدم از ملــــک پیـــغـــامی
���م زوال ن���وشب���ادت جامی
ک��ه خُ ّ
***
گ��ر در ع��م��ری شبی ب��ه م��ا پ���ردازد
وی��نج��ان ب��ه ل��ب رس��ی��ده را ب��ن��وازد
لب بر لب او نهــشته ناگــه خــورشید
ب��ا ت��ی��غ ک��ش��ی��ده ب��ر س��ر م��ا ت��ازد
***
ِ
این هس��تی تو هس��تیِ
هس��ت دگر اس��ت
ِ
وین مس��تی تو مس��تیِ مس��ت دگر اس��ت
رو س��ر ب��ه گریب��ان تفکـــ��ر درک��ش
کاین دس��ت تو آبس��تن دس��ت دگر اس��ت
***
گل نعمتی اس��ت هدیه فرس��تاده از بهش��ت
م��ردم کریمت��ر ش��ود ان��در نعی��م گل
ای گلف��روش گل چه فروش��ی برای س��یم
وز گل عزیزت��ر چ��ه س��تانی به س��ی ِم گل؟

«بهارگمنام»

«نذر مادران شهید»
ب��ال و پ��ری دوب��اره ب��رای سفر گذاشت
حال و هوای چلچله را پشتسر گذاشت
پ��رواز را ص��دا زد و از ابره��ا گذش��ت
از ارتف��اع گمش��دهی ناکج��ا گذش��ت
 ...آنق��در دور ش��د ک��ه م��را زیر پ��ا ندید
با چشم عش��ق دور و برش جز «خدا» ندید...
حاال فق��ط دو چش��م ،دو فانوس ش��علهور
ِ
ققن��وس ش��علهور
مبه��وت در مقاب��ل
تقدی��ر س��وگوار م��را گری��ه میکنن��د
گمنام��یِ به��ار م��را گری��ه میکنن��د...

«آستانهیتاریکی»

خورش��ید رنگ باخت فروپاشید ،وقتی که ماه من متولد شد
لرزید پای هرچه س��تون بر خاک ،تا تکیهگاه من متولد ش��د
دنی��ا به ابتدای زمان برگش��ت ...قابیل مانده بود و پش��یمانی
با توبهای به آدمیان بخش��ید ...اش��ک خدا ...نگین س��لیمانی
زخ��م گناه بر تن دنی��ا ماند ،تب ک��رد در غالف گلو ،خنجر
عش��قی س��یاهپوش به خاک افتاد ،آتش گرفت دامن خاکستر
ب��ر دوش میبرند صداقت را ،امروز هم ادامهی دیروز اس��ت
دلهای بتپرس��ت فراوانند ،اظهار عش��ق فاجعهافروز است
مثل زالل چش��مه خروش��انم ،وقتی که از ص��دای توام لبریز
پس میزنند دس��ت دعای��م را ،لبخندهای ه��رزهی آتشریز
امن یُجیب گمشدهی موعود ،آغاز شب نشانهی تاریکی است
عجل علی ظهورک یا موال ،دنیا در آس��تانهی تاریکی اس��ت
سعیده اصالحیـ تهران

«تنهایی»

یک روز تماش��ایی ،من ب��ودم و تنهایی
دل یکس��ره میلرزید در حسرت الالیی
میگفت به خود هر َدم ،ای غصه و ای ماتم
بیرون بروید از من ،تا کی س��ر س��ودایی
بس خسته شدم دیگر ،بیمحرم و بال و پر
من بر که کنم تکیه ،با این همه ش��یدایی
دل مح��رم م��ن آم��د ،او بال و پ��رم آمد
پ��رواز به م��ن آموخت ،بر گنب��د باالیی
او همسفر من شد ،خود بال و پر من شد
با او بنشس��تم م��ن ،بر بام چ��ه رعنایی!
دس��تم ب��ه در درگاه؛ ب��ا ناله و ه��م با آه
خود میطلب��م از او ،م��ن لؤلؤی الالیی
ه��م لؤلؤی��ی و الال؛ هم با من��ی و با ما
محبوب دل و جانم ،معش��وق تماشایی
من را به خدا مگذار ،یک لحظه به حال خود
این گفتهی موالیست ،ب َ هبَه که چه موالیی!
من کیس��تم؟ اینک من ،دیوانهی عشق تو
رحم��ت بنما بر م��ا ،حقا که ت��و آقایی
موالیی و آقایی ،خورش��یدی و هم ماهی
در محکمهی عدلت ،حکم آنچه تو فرمایی
در ُملک َفتی ش��اهی ،دریای��ی و دریایی
دری��ای وجود ت��و ،دارد چ��ه گهرهایی
هم مظهر عدلی تو ،هم اسوهی صبری تو
در مکتب عشق و مهر ،محبوب د ِل مایی
صدیقه پناهندهـ فریمان
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اشاره
ش��ادروان اس��تاد محم��د پروینگنابادی
( 1358 - 1282ه��ـ .ش) از معلم��ان دانش��مند
نیمهی اول این قرن و بهراستی مردی کمنظیر ،از
نظر تسلط بر ادب فارسی و عربی و آگاه
به فنون آموزش و پرورش بود .سالها
در مدارس و دبیرس��تانها مدیریت و
تدریس کرد ،در نوشتن لغتنامه با دهخدا
همکاریکرد،کتابهاومقاالتبسیارنوشت
یا ترجمه کرد و خدمات دیگری انجام داد که
شرح آن در این مختصر نمیگنجد؛ اما از این نباید
گذشت که ترجمهی کتاب «مقدمهی ابنخلدون»
که از او به یادگار مانده بهتنهایی میتواند شاهدی
باشد بر وسعت دانش و عمق بینش این مرد کمنظیر.
مقالهای که در اینجا از گنابادی میخوانیدـ و درواقع
بازخوان��ی میکنی��د ،نگاهی دارد ب��ه یکی از
معض�لات آموزش و پ��رورش ما که هنوز
هم کمابیش با آن درگیر هستیم،
و آن «حافظهس��تیزی» است.
این مقاله س��الها پیش در
شمارهی پنجم ماهنامهی
آموزش و پرورش (بهمن
 )1350چاپ شده است.
رشدمعلم
محمد

افراطوتفریطدرپرورشنوجوانان
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روزگاری بود که معلمان و مربیان کش��ور ما برای آموزش
دانستنیهای الزم به کودکان و جوانان ،از میان همهی نیروهای
دماغی ،تنها نیروی حافظه را تربیت میکردند و در آموزش تمام
رشتهها ،همچون زبان و ادبیات و ریاضیات و طبیعیات و تاریخ
و جغرافیا و جز اینها ،آن نیرو را در جوانان بهکار میانداختند
و در تقویت آن میکوش��یدند و دیگر نیروهای ثمربخش و
آفریننده همچون توجه و دقت و اندیش��ه و خیال و ابتکار و
ابداع و جز اینها را یکسره فرومیگذاشتند .نیروی حافظه به
گمان آنان دماغ را تزیین میبخشید و فردی بهوجود میآورد
که بلبلوار در انجمنها و محافل با فروخواندن محفوظاتی که
بیشتر آنها را طوطیوار فراگرفته بود ،عرض وجود میکرد و
بوتاب و آهنگ مخصوص
خودی نشان میداد .اشعاری با آ 
فرومیخوان��د که در آنها نامه��ای پرندگان و گلها و دیگر
پدیدهها و منظرههای طبیعی آمده بود و شنونده را به حیرت
میافکند و میپنداشت که وی همهی آن پرندگان و گلها را

به خوبی میشناس��د ،درحالی که اگ��ر در مثل در آن نامهای
سوسن و یاسمن و ارغوان و سیسنبر و ریحان و اسپرغم و یا
نامهای پرندگانی چون ُصلصل و فاخته و قمری و هزارآوا و
جز اینها میبود و شنونده دربارهی خصوصیتهای گلها و
پرندگان از وی میپرسید ،نمیتوانست تعریف علمی صحیح
هیچیک از آنها را بازگوید و تفاوت میان ارغوان و اس��پرغم
و یا فاخته و کبک دری را در مثل بیان کند .گذشته از اینکه،
وی نمیتوانست معنی صحیح و خصوصیتهای صرف و
نحوی یکی از صدها بیتی را که از شاعرانی همچون فردوسی
و خاقان��ی و نظامی و مولوی و دیگ��ران از حفظ بود و آنها
را بهمنظور فضلفروشی با آهنگی رسا باز میخواند توضیح
دهد؛ درحالی که تمام قاعدههای دستور را طوطیوار از بر بود.
دانشهای دیگر را هم به همین شیوهی طوطیوار ولی بیدرک
و فهم صحیح از حفظ میکرد؛ ولی در عمل عاجز بود دربارهی
آنها به بحث علمی و منطقی بپردازد.

درطاقنسیان
به همین س��بب در آن روزگار در آموزشگاهها بهجز اتاق
درس و معلم هیچ سازمان دیگری همچون موزههای گوناگون
و آزمایشگاهها و حتی کتابخانهها وجود نداشت .اصول تدریس
سمعی و بصری اجرا نمیشد .گردشهای علمی و تاریخی و
جغرافیایی هیچ مفهومی نداشت .تربیت حواس و مشاهده و
تجربه و عمل به کلی در طاق نسیان گذارده شده بود .مسئلهی
آموزش و پرورش از همهی جنبهها مورد توجه نبود .آموزش
با همان شیوهی کهن و مبتذل معمول بود و پرورش به هیچرو
مورد توجه نبود.
دیری نگذش��ت که روش��نفکران و عالمان مترقی به نبرد
با این ش��یوههای پوسیده برخاس��تند و رفتهرفته بسیاری از
آموزشگاههای کشور در راه تحولی نوین گام نهادند .موزهها و
آزمایشگاههاوکتابخانههادرمدرسههاتأسیسشدوشیوههايی
آموزش دگرگون گش��ت .گردشهای علمی توسعه یافت و
خالصه توجهات خاصی نسبت به پرورش بهطور همهجانبه
مبذول ش��د :پرورش حواس ،پرورش بدن ،پرورش اخالق،
پرورش همهی نیروهای دماغی و...
اما با نهایت تأس��ف باید اذعان کنیم که این تحولـ گاه به
علت شتابزدگی و گاه به سبب اینکه مجریان آنها ،چنانکه
سزاست ،از چگونگی پرورشهای یاد کرده ،و بهویژه ،پرورش
نیروهای دماغی آگاهی نداشتندـ از مجرای صحیح آن بیرون
رفت و از پرتگاه وحش��تناک افراط در ورطهی هایل تفریط
فروافتاد .راس��ت است که نیروی حافظه را نمیتوان تکیهگاه
آموزش همهی رش��تهها قرار داد و بس��یار نابهجا است که از
پرورش دیگر نیروهای دماغی غفلت کنیم؛ اما نیرویی را که
دیرزمانی اس��اس آموزش بوده اس��ت نیز نمیتوان یکسره
فروگذاش��ت و آن را عاطل و باطل کرد .ش��یوهی منطقی و
صحیح این است که هر نیرویی را در جای خود بهکار اندازیم
و از آن در پرورش ش��خصیت انس��ان خردمندانه استفاده و
بهرهبرداری کنیم .برای مثال :در درس انشا و فن نگارش برای
جاهایی که نیاز به استدالل و اثبات موضوعی داریم بیگمان
پرورش نیروی اندیشه و استدالل ضرورت خواهد داشت و در
جاییکهبخواهیم حادثه و سرگذشتی رابیافرینیم ،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.
ملکه یااستعدادنویسندگی
اما اگر دماغ خود را از راه حفظ کردن شاهکارهای نظم و
نثر استادان بزرگ نیرو نبخشیده باشیم تا بدینوسیله در آوردن
الفاظ مناسب و زیبا و طرز تنظیم صحیح جمله توانا شویم و
ملکه یا اس��تعداد نویسندگی در ما نیرومند شود هیچگاه قادر
نخواهیم بود که با داشتن نیروهای نیرومند اندیشه و خیال و
دق��ت و ابتکار و جز اینها اثر درخور توجهی بیافرینیم .این
نیروها باید یکایک در فرصتهای مناس��ب تربیت شوند تا
به یاری مجموعهی آنها بتوانیم شاهکارهایی بیافرینیم و از

هریک در جای خود یاری بجوییم و همچنان که در گذشته
با فروگذاش��تن نیروهای اندیش��ه و توجه و ابتکار و خیال و
تکیه کردن بر نیروی حافظهی تنها ،عروسکهای مقوایی به
جامعه تحویل میدادیم ،امروز هم اگر هریک از این نیروها را
فروگذاریم ،به همان سرنوشت گرفتار خواهیم شد.
افراطدیروز،تفریطامروز
ناقدان هیچیک نگفتند که باید نیروی حافظه را یکسره
فروگذاشت .آنها پیشنهاد کردند که به موازات تربیت نیروی
حافظه ،باید به دیگر نیروهای آفرینندهی دماغ انسان نیز توجه
کرد و آنها را پرورش داد .اگر در گذش��ته تنها محفوظات
را بهحساب میاوردند و این شیوه زیانبخش بود ،این بدان
معنی نیست که امروز باید یکسره از محفوظات صرفنظر
ک��رد .در آم��وزش زب��ان و ادبیات ،همچنان ک��ه تجربهی
گذشتگان نشان داده اس��ت ،یکی از شیوههای علمی مؤثر
حفظ کردن ش��اهکارهای استادان بوده است .امروز هم این
شیوه سودمند و الزم است و به موازات تمرینهای مربوط
به پرورش نیروهای اندیش��ه و دق��ت و توجه و جز اینها
باید از این روش هم استفاده کرد و نیروی حافظه را تنها به
قصد دهنکجی به گذشتگان نباید یکسره فروگذاشت .ولی
آنان که در ورطهی تفریط فروافتادهاند در دبیرستانها از این
روش به کلی صرفنظر کردهاند و حفظ کردن اشعار را کاری
بیهوده میشمرند .به همین سبب میبینیم که جوانان امروز،
یعنی آنهایی که با این روش تربیت ش��دهاند ،زبان مادری
خود را نمیدانند ،منشأ این داد و فریادی که در انجمنها و
مطبوعات بلند است و میگویند جوانان ما فارسی نمیدانند
چیست؟ چه عاملی سبب شده است که با این همه دقت و
عنایتی که نسبت به آموزش و پرورش جوانان مبذول میشود
این وض��ع پیش آمده و بزرگترین نقیصه که آش��نا نبودن
صحیح جوانان با زبان مادری اس��ت در آموزش و پرورش
پدید آمده است؟ اگر اندکی ،با انصاف به آنچه یادآور شدیم،
درنگریم تصدیق خواهیم کرد که منشاء آن همین کجروی
و دهنکجی نس��بت به محفوظات جوانان در درس زبان و
ادبیات فارس��ی است .اگر در برنامهی زبان و ادبیات فارسی
در دبیرستان تجدیدنظر کنیم و حفظ کردن شمارهی معینی از
اشعار استادان بزرگ ادب پارسی ،چون فردوسی و سعدی و
حافظ مولوی و دیگران را در هر کالس جزو تکالیف الزم
قرار دهیم ،آنوقت خواهیم دید که چگونه ش��اگردان زبان
فارس��ی را بهخوبی فرامیگیرند .باز تکرار میکنم که این به
معنی آن نیست که از پرورش نیروهای دیگر مانند گذشتگان
صرفنظر 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
زبان و ادبیات اس��ت .باری نه آن روش افراطی گذشتگان و
نه این شيیوهی تفریطی امروزی؛ و بنا به مثل عامیانه :نه به آن
شوری شور و نه به این بینمکی.

راست است که
نیرویحافظهرا
نمیتوانتکیهگاه
آموزشهمهی
رشتهها قرار داد و
بسیارنابهجااست
که از پرورش
دیگرنیروهای
دماغیغفلتکنیم؛
اما نیرویی را که
دیرزمانیاساس
آموزش بوده است
نیزنمیتوانیکسره
فروگذاشت و آن را
عاطل و باطل کرد.

اگردرگذشتهتنها
محفوظاترابهحساب
میآوردند و این
شیوهزیانبخش
بود،اینبدانمعنی
نیستکهامروزباید
یکسرهازمحفوظات
صرفنظرکرد.در
آموزش زبان و
ادبیات،همچنانکه
تجربهیگذشتگان
نشان داده است ،یکی
ازشیوههایعلمی
مؤثرحفظکردن
شاهکارهایاستادان
بودهاست.
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دکتر محمد عطاران

*

اشــاره

اریکسون نوجوانی
را دورهای از
زندگی میداند
که در آن تعویق
روانی ـ اجتماعی
رخ میدهد،
یعنی دورهی
انتظار برای یافتن
خویش .مث ً
ال پارهای
نوجوانان تحصیل
را رها میکنند و
مشاغل گوناگون
را میآزمایند تا
سرانجام تصمیم
نهایی خود را
بگیرند.
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بحث از تأثیر اینترنت بر زندگی ،بویژه تأثیر همهجانبهی آن بر زندگی نوجوانان وجوانان ،بحثی نسبتاً تازه
اس��ت که در س��الهای اخیر به میان آمده و توجه به آن ،بویژه برای معلمانی که پیوسته با نوجوانان در
ارتباطاند ضروری است .ضروری است از آن جهت که شبکههای اینترنتی امروزه میرود تا تا روپود ذهنی و
در نتیجه شخصیت نوجوانان و حتی کودکان را متحول سازد و به آنها هویتی بدهد که تا دیروز قابل تصور
نبود .در این مقاله شما با هویت شبکهای ،یعنی هویت ناشی از تماس مداوم با شبکههای اینترنتی آشنا
میشوید و خواهید دید که این رسانهی نامحدود در شکل دادن به افکار ،نگرشها و بینشهای نوجوانان
چگونه تأثیر میگذارد؛ تأثیری که لزوماً منفی نیست و پیآمدهای مثبت بسیاری هم دارد .این مقاله در چند
شماره از نظرتان خواهد گذشت .رشدمعلم

هویت ،جوانی و بحران
نوجوانان با ورود به دورهی نوجوانی تمایل دارند که
دیگران هویت 1ایشان را تعیین کنند نه والدینشان .آنها
از ص��رف وقت با خانواده تدریج ًا میکاهند و گاه حتی
از دیده شدن با پدر و مادر اجتناب میکنند .این فرایند،
یعنی جدایی از والدین فرایندی متداول است.
مهمترین روانشناسی که در باب شکلگیری هویت
نوجوان��ان بحث ک��رده ،اریک اریکس��ون 2اس��ت که
نخستینبار از بحران هویت 3در دورهی نوجوانی سخن
گفت .به نظر اریکسون ،هویت پیشینِ نوجوانان ،که طی
دورهی کودکی شکل گرفته است ،از سوی خودشان در
معرض تردید و پرسش قرار میگیرد .آمیختگی تحوالت
جسمی ،بروز تمایالت جنس��ی ،توسعهی تواناییهای
ذهنی و افزایش تقاضای اجتماعی و تعارض میان آنها،
در شکلگیری بحران هویت مؤثرند .اریکسون در کتاب
«هویت ،جوانی و بح��ران» میگوید ،نوجوانان نیازمند
آزمودن نقشهای متفاوتند.
در این مرحله ،بسیاری از نوجوانان ،والدین و گفتههای
ایشان را طرد میکنند ،با این انگیزه که از دورهی کودکی
فاصل��ه بگیرند و خودش��ان س��ازندهی هویت خویش
باشند .آنها تشنهی الگوهای ایفای نقش هستند و اغلب
برای دستیابی به آن ،به گروههای همساالن خود روی
میآورند .شاید علت س��تایش خوانندگان ،هنرپیشگان

سینما و تقلید از طرز پوشش ایشان و عصیان علیه الگوهای
سنتی ،از سوی نوجوانان ،همین گرایش باشد .این گرایش
در حالیکه نوعی عصیان اس��ت ،صورتی از همنواختی را
نیز بههمراه دارد .نوج��وان از قهرمان تقلید میکند ،چون
دوستان او چنین میکنند.
به نظر اریکس��ون ما یک معنای بنی��ادی از اینکه چه
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کسی هس��تیم داریم که در طول زمان نس��بت ًا ثابت است.
بین دیدگاه م��ا از خودمان و نظر دیگران راجعبه ما تقریب ًا
همخوانی وجود دارد .بدیهی اس��ت ،رابطهی بین خود و
دیگران جنبهای مهم از هویت اس��ت .دس��تیابی به هویت
نقش بهس��زایی در رش��د نوجوان دارد .پژوهشها حاکی
از آن اس��ت که جس��توجوی هویت در اواخر نوجوانی
مسئلهی مهمتری است .اریکسون هویت را به صورت یک
احساس نسبت ًا پایدار از یگانگی خود تعریف میکند .یعنی
با وجود تغییر رفتارها ،افکار و احساسات ،برداشت یک فرد
از خود همواره یکنواخت است .عالوه بر این ،او میگوید
این احساس که ما چه کسی هستیم باید با نگرش دیگران
نسبت به ما همخوان باشد .این موضوع بر اعتقاد اریکسون
به اهمیت رابطهی بین خود و جامعه تأکید دارد.
اریکس��ون نوجوانی را دورهای از زندگی میداند که در
آن تعویق روانی ـ اجتماعی رخ میدهد ،یعنی دورهی انتظار
ب��رای یافتن خویش .مث ً
ال پارهای نوجوانان تحصیل را رها
میکنند و مشاغل گوناگون را میآزمایند تا سرانجام تصمیم
نهایی خود را بگیرند .در فرایند کسب هویت ،آنچه اهمیت
مییابد ،تجربههایی است که فرد در آنها نقشهای متفاوتی
را ایف��ا میکن��د و بدینگونه خود را میآزمای��د تا در پی
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آزمونهای موفق ،هویت برخاسته از آنها را کسب کند.
در این مرحل��ه ،الگوهای ایفای نقش تفاوت جدی در
انتخابه��ای نوجوانان ایجاد میکنند؛ تفاوتی که در طول
زندگی ایش��ان تأثیرگذار اس��ت .اینترنت برای نوجوانان
صحنههای جدید ایفای نقش فراهم کرده است.
فضای ش��بکهای ،نوعی از ارتباط را که ارتباط رایانهای
نامیده میشود به وجود آورده و دنیای جدیدی خلق کرده
ک��ه دنیای واقعی نیس��ت ،بلکه مجازی اس��ت ،و بهویژه
نوجوانان را مجذوب خود کرده است.
ارتباط ش��بکهای ،بهویژه از طریق سیستمهای آموزشی
گس��ترش مییابد و عادات ارتباطی کاربران خود را شکل
میده��د .بهعالوه ،در فراین��د ارتباطات فرهنگی ،انقالبی
ایجاد میکند و موجد جامعهی مجازی 4میشود که برای
کاربران ایجاد هویت شبکهای 5میکند.

فضایشبکهایفضای
عمومیجایگزینی
براینوجواناناست؛
فضاییاستکهنهتنها
جنبهیاطالعرسانی
دارد،بلکه«روایتی
الکترونیکی»از
«خود»نوجوانان
خلقمیکند.
تجربهیکسب
هویتدراینترنت،
راههای نوینی
برای درک خود
ایجاد میکند.

روایت الکترونیکی از خود نوجوانان
فضای شبکهای فضای عمومی جایگزینی برای نوجوانان
اس��ت؛ فضایی است که نه تنها جنبهی اطالعرسانی دارد،
بلکه «روایت��ی الکترونیک��ی» از «خ��ود» نوجوانان خلق
میکن��د .تجربهی کس��ب هوی��ت در اینترن��ت ،راههای
نوینی ب��رای درک خود ایجاد میکند .این فضای مجازی
فرصت یا امکانی است برای وعدههای مالقات نوجوانان.
اینترن��ت مرز میان نهان و آش��کار را از بی��ن میبرد و به
موازات خصیصهها و سبکهای گوناگونی که در جامعهی
شبکهای آزمون میشود ،به نوجوانان کمک میکند که در
هر دو قلمرو خصوصی و عمومی سنتی در زندگی واقعی
وارد شوند.
اینترنت و منطق آن
اینترنت ش��کلهای متف��اوت ارتب��اط را ارائه میکند:
صفح��ات وب ،گروههای خبری و پس��ت الکترونیکی.
محتوای اینترنت در طیف یا پیوستاری
ق��رار میگیرد ک��ه در یک س��وی آن،
مجالت س��نتی قرار دارند و در س��وی
دیگ��ر آن ،مکالمات گاهب��هگاه در اکثر
سایتهای گپزنی و گفتوگو.
دالگرن 6منطق رسانه را چنین تعریف
میکند« :ویژگی سازمان یافته و نهادینه
شدهی رسانه و مجموعهی خصوصیات
فنی و سازمانی که در چگونگی عرضهی
پیامهای رسانه تأثیر میگذارند» (آلریکا
اسبالبرگ.)2001 ،
ویژگیهای پیوسته اینترنت از نظر
دالگرن
اینترنت به نظ��ر دالگرن پنج ویژگی
پیوسته بههم دارد :چند رسانهای است،7

مصاحبهشوندگان
معتقدبودندکهاز
اینترنت،نهتنهامطالب
زیادیدربارهی
مردمسایرکشورها
یادمیگیرند،بلکه
زبانانگلیسیآنها
همپیشرفتمیکند.
پسبهطورکلیبه
اینترنتبادیدمثبتی
نگاه میکنند.
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کارهاییکهتاپیش
از این به رسانهی
خاصیتعلقداشتند،
دراینترنتبایکدیگر
پیوندمییابند.مث ً
ال
موسیقیقب ً
البهرادیو
اختصاصداشتو
دادههایاطالعاتی
درکتابعرضه
میشد؛اماامروز
اینترنت آنها را با هم
تلفیقکردهاست.
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تعاملی است .8فوق متن است ،9خصیصهی بایگانی دارد،10
مجازی است.11
1و .2چندرس��انهای و تعاملی :اصطالح چندرسانهای به
معنی کاربرد رسانههای متفاوت برای انتقال اطالعات است.
البته اگر تعریف را منحصر به این مشخصه ،به تنهایی بکنیم .امر
نوینینیست.چونتلویزیونوفیلمنیزدارایچنینمشخصهای
هستند .آنچه در چند رسانهای امری تازه محسوب میشود،
امکانی است که رایانه برای دستیابی تعاملی به صورتهای
گوناگون اطالعات فراهم میکن��د .بهعالوه ،توانایی ما برای
تعامل با اطالعات به شکل وسیعی افزایش مییابد .در اینترنت،
متن ،صدا و تصویر در فرم دیجیتالی با یکدیگر تلفیق شدهاند.
گرچه در آغاز هم اینترنت بیشتر مشحون از متن و تصویر
غیرمتحرک بود ،ولی اینک میزان اس��تفاده از صدا و تصاویر
متحرک در آن افزایش یافته است.
 .2فوق متن :اینترنت از متن خطی س��نتی متفاوت است.
متنهای آزموشی سنتی کام ً
ال بهصورت خطی ارائه می شوند.
خطی بودن عم ً
ال فرد را برای دستیابی به اطالعات مورد نظر
خود در زمانی کوتاه محدود میکند .در اصطالح Hyper ،به
معنی حرکت محیط بدون محدویتهای خطی و توالیهای
این محیط است.
 .3خصیصهی بایگانی :این خصیصه امکان دسترسی به
دادههای اطالعاتی گوناگون ،جستوجوی آنها و مقایسه و
سازماندهی اطالعات را میدهد.
 .4مجازی :در اینترنت ،فرد با واقعیت مجازی سروکار دارد.
واقعیت مج��ازی را میتوانیم به مثابهی پارادایم کل واقعیت
گرافیکهای رایان��های در نظر بگیریم .گرافیکهای رایانهای
اهمیت فرهنگی روزافزونی پی��دا کردهاند .در چنین فضایی
کاربر ،جهان را با ادراک بیواس��طه تجربه میکند .در فضای
مجازی ،فاصلهی فیزیکی از بین میرود .اگرچه تلویزیون و
تلفن هم این خصوصیت را دارند ولی با اینترنت مردم اینک
قادرند ،همزمان وارد بحث و گفتوگو شوند و فارغ از مکان
جغرافیایی،تعاملاجتماعیداشتهباشند.
نگرشنوجواناننسبتبهاینترنت
در تحقیقی که دربارهی «تلقی نوجوانان سوئدی از اینترنت»
صورت پذیرفته ،نتایجی بهدست آمده است که حکایت از نوع
نگرش آنها به رایانه دارد .در پاسخ به این سؤال که :با شنیدن
کلمهی «رایانه» ،چه چیزی در ذهن ش��ما تداعی میش��ود؟

پاسخهای آنان بهترتیب فراوانی بیشتر عبارت بود از :بازی،
اینترنت،نوشتنو تماس با اینترنت.البتهپاسخهااز:مننمیدانم
رایانه چگونه کار میکند ،چون در خانه ندارم ،تا این جملهها
که :کتابچههای راهنمایی با نام خود تهیه کردیم ،نامه نوشتیم
و آنگاه با اینترنت ارتباط برقرارکردیم ،کل آدرسهای مورد
نظرم��ان را پیدا کردیم ،و تصوی��ری از خودمان گرفتیم و در
اینترنتگذاشتیم،متفاوتبود.
برخی از پاسخها نیز حاکی از نوع نگرش نوجوانان سوئدی
نس��بت به اینترنت بود .برای مثال« :اینترنت همهچیز است.
هرچه از هرجا؛ روزنامه ،رادیو و ...هرکس هرچه بخواهد در
اینترنت پیدا میکند .میتوان به جای نشستن جلوی تلویزیون،
به دنبال تماشای اپرا از طریق اینترنت بود ،یا روزنامهی عصر
را خواند».
میبینید که نگرشهای بیان شده یا معطوف به خود رسانه،
تکنیک و محتوی آن اس��ت ی��ا به چگونگی ارتباط اینترنت
با سایر رس��انهها؛ مانند کتاب و تلفن .عالوه بر این ،به بودن
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
زیادی دربارهی مردم س��ایر کشورها یاد میگیرند ،بلکه زبان
انگلیسی آنها هم پیشرفت میکند .پس بهطور کلی به اینترنت
با دید مثبتی نگاه میکنند.
هیچچی��ز وجود ن��دارد که نت��وان آن را در اینترنت انجام

داد :ش��نیدن موس��یقی ،پیاده کردن نرمافزار ،جستوجوی
مطلب برای انجام تکالیف مدرس��ه ،پیدا کردن سایت افراد
موردعالق��هی خود یا افزای��ش دانش درب��ارهی ورزش و
سرگرمی مورد عالقه .نوجوانان از طریق اینترنت ،اطالعاتی را
بهدست میآورند که امکان دستیابی به آنها از طریق دیگری
ممکن نیست .به سبب دیجیتالی بودن شکل ارتباط ،اینترنت
حوزههای نامحدود کاربرد را عرضه میکند .کارهایی که تا
پیش از این به رس��انهی خاصی تعلق داشتند ،در اینترنت با
ال موسیقی قب ً
یکدیگر پیوند مییابند .مث ً
ال به رادیو اختصاص
داش��ت و دادههای اطالعاتی در کتاب عرضه میش��د؛ اما
امروز اینترنت آنها را با هم تلفیق کرده است .نوجوان امروز
معتقد است« :همهچیز در اینترنت یافت میشود میتوان کتاب
خواند ،گپ زد ،بازی کرد ،فیلم دید و با همان کیفیت ،رادیو
گوش داد ،موس��یقی شنید ،با تلفن همراه صحبت کرد و یا
روزنامه خواند».
نکتهی جالب این است که بسیاری از مصاحبه شوندگان،
درب��ارهی «آنچه اینترنت عرضه میکند» گفت��ه بودند ،و نه
دربارهی حوزهی استفادهی خودشان از آن .این تفاوت گفتار،
در صحبتهای بچهها دربارهی فقدان دانش آنها دربارهی
اینترنت نیز مش��هود است .آنها اظهار داشته بودند که برای
افزایش دانش خود در این زمینه ،اغلب از پدر ،برادر یا خواهر
بزرگتر یا دوستشان کمک میگیرند.

اینک��ه نمیتوان همزمان با تلف��ن زدن از طریق اینترنت،
عمل جس��توجوی اطالعات را انج��ام داد .آنها از این
ش��اکیاند که هنگام تلفن زدن به دوستشان ،زمان زیادی
طول میکش��د تا او گوش��ی را بردارد .اغلب میگویند،
بعد از س��اعت شش صبح ،بهدلیل س��رعت پایین ،تلفن
زدن سخت میش��ود .همچنین ،برخی از آنها نسبت به
تصویرهای مستهجن یا اطالعات مربوط به روش ساختن
بمب که در اینترنت موجود است ،اعتراض دارند .برخی
نیز اینترنت را در خدمت جنایتکاران میدانند .این بحث
در مورد رسانههای دیگر ،مثل ویدیو ،رادیو ،تلفن ،کتاب
و روزنامه عنوان نمیش��ود؛ مث ً
ال بحث «پورنوگرافی» در
رسانههای دیگر مثل تلویزیون و ماهواره مطرح نیست اما
در اینترنت به وفور دیده میشود.

دیدگاه انتقادی
نوجوان��ان البته در عین صحبت دربارهی جذابیتهای
اینترنت ،نس��بت به آن انتقاد هم دارند .گرچه اینترنت در
جامعهی امروز مقبول اس��ت
و اغلب ک��ودکان و نوجوانان
از آن اس��تفاده میکنن��د ولی
ای��ن امر آن��ان را از پرس��ش
دربارهی محت��وای اینترنت باز
نداشته اس��ت .کاربران برخی
از جنبهه��ای آن را بیشت��ر
میخواهند و ب��ه برخی دیگر
ب��ا دی��دهی ش��ک مینگرند.
از ای��نرو ،حتی اگ��ر اینترنت
پدیدهای تازه باش��د و کودکان
دائم ًا دربارهی آن از دوس��تان
خود بشنوند و یا در روزنامهها
و ش��بکههای تلویزیون��ی
مش��اهده کنند رسانهای نیست
ک��ه خودبهخود افراد را جذب
کند و بهکار گرفته شود.
یک��ی از انتــــقاده��ای
مصاحبهش��وندگان ،اشکاالت
فن��ی اینترن��ت اس��ت ،مث ً
�لا

اینترنت و دیگر رسانهها
در همان تحقیق ،برخی دانشآموزان مصاحبه شوندهی
سوئدی ،اینترنت را عامل تنبل شدن در تحقیق و پژوهش
دانس��ته بودن��د و معتقد بودن��د که رفتن ب��ه کتابخانه و
جس��توجو کردن در تقویت کنج��کاوی و روح تحقیق
بيیشتر مؤثر اس��ت .برای برخی نیز کت��اب و تلویزیون
جاذبهی بیشتری داشت ،چون ،به عقیدهی آنان ،اینترنت
را در معرض اطالعات نامحدودی قرار میدهد که موجب
تحیّر و آش��فتگی ایش��ان میشود .بس��یاری از مصاحبه
شوندگان معتقد بودند که با وجود اینترنت ،فرهنگنامهها
از بین میروند و س��یدیها جانشین آنها خواهند شد،
ول��ی کتابهای داس��تان ،به دلیل اینکه خواندنش��ان در
ش��بکه مقرون به صرفه نیست و چندان هم آسان نیست،
همچنان ارزش خود را حفظ میکنند.
در مصاحبه با نوجوانان ،پس��ت الکترونیکی ارزش��ی
بیش از نامه و تلفن نش��ان میداد و به خصوص سرعت
دریافت و ارس��ال مکاتبات از طریق اینترنت برای ایشان
جذابیت داشت ولی بر ویژگی شخصی بودن (خصوصی
بودن) تلفن و نامه تأکید داشتند .بهخصوص که نامه قابل
بازخوانی به ش��کل مکرر اس��ت و میتوان آن را با خط
خوانا نوش��ت .البته پست الکترونیکی کمهزینهتر است و
نیز نس��بت به تلفن این مزیت را دارد که با نام مس��تعار
میتوان برای افراد پیغام فرستاد.

برخیدانشآموزان
مصاحبهشوندهی
سوئدی،اینترنترا
عاملتنبلشدندر
تحقیقوپژوهش
دانستهبودندومعتقد
بودندکهرفتنبه
کتابخانهوجستوجو
کردندرتقویت
کنجکاویوروح
تحقیقبيیشترمؤثر
است.

زیرنویس  

* استاد دانش��گاه تربیتمعلم و
سردبیر مجله رشد مدرسهی فردا

1. Identity
2. ِErik Erikson
3. Identity Crisis
4. virtual society
5. net identity
6. Dahlgren
7. multimedia
8. interactional
9. hypertextual
10. archivable
11. virtuality

35

ش��مارهی اول ـ مهرماه1388

م ق ا ل ا ت

اشــاره

اسالمی كردن مدارس و به تعبیر دیگر گسترش فرهنگ اسالمی در آنها ،ابعاد ،لوازم و ضرورتهای بسیاری
داردكهمتأسفانههنوزتمامیآنهادرنظامآموزشیكشورمامحققنشدهاست.دراینمقالهكهبهنقشمعلم
در این امر پرداخته شده ،نویسنده بر روی پارهای ویژگیها تكیه كرده كه عمدتاً جنبهی رفتاری و فردی دارد.
بنابراینجایاینپرسشباقیمیماندكهآیااینگونهرفتارهامیتواندبهپیدایشوگسترش فرهنگاسالمیكه
امریاجتماعیوفراگیراستبینجامد؟بههرحالشایدایننوشتهفتحبابیباشدبرایورودبهمسئلهایكههنوز
از مسائل چالش برانگیز جامعهی ما به شمار میرود .رشد معلم

كس��اني كه در آموزشوپرورش فعاليت ميكنند بايد
در انديش��هي نش��ر فرهنگ اس�لامي و پرورش و تربيت
«انس��انهاي نو» باش��ند .انس��انهايي كه عالوه بر داشتن
تخصص ،برخ��وردار از روح��ي منبعث از انديش��ههاي
زالل فرهنگ اس�لامي باش��ند .به عبارت ديگر ،جامعهي
ام��روز صرف ًا به تخصص نياز ن��دارد بلكه عالوه بر آن ،به
فرهن��گ كار ،تالش و كوش��ش توأم ب��ا باورهاي ديني و
در يك كالم تعهد نياز دارد .متأس��فانه در نظام آموزش��ي
ما هنوز هم نارس��اييهايي اساسي از جمله خالء فرهنگ
اسالمي در مدارس چش��مگير است .به همين دليل ،يكي
از اساسيترين وظايف معلمان در آموزشوپرورش امروز
تربيت دانشآموزان بر مدار ارزشها ،اعتقادات و رفتارهاي
اسالمي در مدارس است.

معلمان
وگسترش
فرهنگاسالمي
در مدارس
مرتضيشاهرضايي

*
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آم��وزش ارزشها ،اعتقادات و رفتارهاي اس�لامي به
شيوههاي گوناگون امكانپذير است .اما آنچه مسلم است
آم��وزش آنها به طريق عملي و عيني اس��ت كه ميتواند
تأثيرگذار باشد و در نهايت جامعه را اصالح سازد .در اين
مقاله پ��ارهاي از اين جنبهها را معرفي و مورد تحليل قرار
ميدهيم.
 .1سعهي صدر
تعليم و تربيت فرايندي بس��يار پيچيده و طاقتفرسا
اس��ت و بدون داشتن سعهي صدر از سوي معلم ،مربي يا
استاد امكانپذير نميباشد.
الرياسه
«در نهجالبالغه آمده است كه علي (ع) فرمود :آّ ƨǳ
ƨǠǇالصدر؛ يعني كسي كه رياست و مسئوليت ميپذيرد
َّ
بايد سعهصدر داشته باشد .قرآن مجيد نيز در قالب قصهي
مبعوثشدن حضرت موسي (ع) به رسالت به ما فهماند كه
معلم بايد سعهي صدر داشته باشد آنجا كه موسي از خدا
ميخواهد كه به او شرح صدر عنايت كند تا كارش آسان
شود و بتواند ما فيالضميرش را به ديگران بفهماند!
معلم يا مربي هم اگر در برابر دانشپژوهان مختلف كه

بيترديد داراي ويژگيها و ساليق مختلف هستند ،داراي
سعهي صدر باشد ،بهتر ميتواند با آنها ارتباط برقرار سازد
و از طريق استمرار اين ارتباط ،زمينه را براي نهادينه كردن
ارزشهاي اسالمي در آنها فراهم آورد.
 .2الگوسازي
يكي از روشهاي مؤثر در گس��ترش فرهنگ اسالمي
در مدارس روش الگوس��ازي عملي است .الگو ،نمونه و
سرمشق در زبان فارسي مترادف اسوه به زبان عربي است.
در اين روش مربي ميكوش��د ،نمونهي رفتار و كردار
مطلوب را عم ً
ال در معرض مشاهده مستقيم و غيرمستقيم
مترب��ي قرار ده��د و بدينگون��ه او را متحول س��ازد .در
روانشناس��ي اجتماعي از الگوس��ازي با همانندسازي ياد
ميشود .يعني شخص سعي ميكند با شخص يا اشخاص
ديگري كه به نظرش ش��خصيت قابل قبول دارند ،رابطهي
رضايتبخش برقرار كند و خود را با آن فرد يا افراد همانند
سازد و نگرشها ،ويژگيهاي رفتاري و هيجانهاي آنها را
براي خود سرمشق قرار دهد.
اهميت نقش الگويي معلم
خواجه عبداهلل انص��اري درباره اهميت نقش الگويي
معلم مثال زيبايي ذكر ميكند؛ ميگويد« :دود از آتش و گرد
از باد چنان نش��ان ندهد كه مريد از پير و شاگرد از استاد».
يعني ،به همان قسم كه دود دليل بر وجود آتش و برخاستن
گرد نشانهي وزش باد اس��ت ،شاگرد و كيفيات روحي و
رفتار او نيز اثر مستقيم شخصيت معلم است ،بلكه بيشتر.
اهمي��ت نقش الگويي در تحقيق��ات جديد ،نيز مورد
تأييد و تأكيد قرار گرفته است .بررسيهاي علمي بسياري
وجود دارد كه نش��ان ميدهد بسياري از كودكان در هفت
سالهي دوم زندگي خود دوست دارند ،همچون معلم خود
باشند . ...
در روايات اسالمي نيز توصيه شده است كه مسلمانان
بايد بيش��تر درصدد تبلي��غ عملي دين باش��ند و صرف ًا از
طريق زبان مردم را به دين دعوت نكنند .سخن امام جعفر
صادق (ع) در اينباره معروف است كه« :كونوا دعاه النّاس
باعمالكم و التكونوا بالسنتكم» يعني مردم را با عمل خود به
اسالم دعوت كنيد نه با زبانشان.
شك نيست كه اگر معلمي علم و گفتارش در كردارش
و در اعضا و جوارحش نمايان ش��ود تأثي��ري ماندگار بر
دانشآموزانش خواهد گذاشت.
در روايتي كه حضرت علي (ع) از رس��ول خدا (ص)
نقل كرده علما و دانشمندان به دو گروه تقسيم ميشوند:

 .1گروهي كه علم و آگاهي خود را به كار گرفته و بر
طبق آن عمل ميكنند .اين گونه دانشمندان از عواقب سوء
روز قيامت مصون هستند.
 .2گروهي كه ب��ر طبق علم خود عمل نميكنند .اين
گروه از علما دچار هالك و نابودي ش��ده و به گونهاي در
روز قيامت محشور ميشوند كه حتي دوزخيان هم از بوي
بد و تعفن وجود اينگونه دانشمندان فاقد عمل رنج و آزار
ميبيند» (خادمي)1379 ،
 .3تشويق
يك��ي از روشهاي مؤثر براي گس��ترش و اش��اعهي
ارزشهاي اسالمي در دانشآموزان استفاده از روش تشويق
اس��ت .به گفتهي دكتر علي شريعتمداري« ،انسان طبيعت ًا
از پ��اداش لذت ميبرد و از تنبيه رو گردان اس��ت .همين
گرايش س��بب ترغيب انس��ان به انجام كارهاي خوب و
خودداري از انجام كارهاي ناشايس��ته ميشود .تجربيات
آدم��ي در طول تاريخ تأثير پاداش و تنبيه را تائيد ميكند»
(شريعتمداري)1369 ،
«بر طبق نظريهي شرطي ،عملي كه به وسيلهي اسكينر،
روانشناس معروف آمريكايي پايهگذار شد ،پاداش سبب
تثبيت رفتار خاصي در فرد ميش��ود و تنبيه او را از انجام
كار معين باز ميدارد  ...در اسالم نيز اصل تشويق و تنبيه به
صورتهاي گوناگون مطرح ش��ده است .در قرآن و ديگر
منابع معتبر اس�لامي از بهشت و دوزخ ،سود و زيان ،خير
صالح و ش��ر و بدبختي سخن به ميان آمده است» (همان
منبع):
«ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعيم»
(لقمان)8 ،
آنان كه به خدا ايمان آوردند و اعمال نيكو انجام دادند
باغهاي پر نعمت براي ايشان است.
در استفاده از تشويق اين نكات را بايد رعايت كرد:
 .1تشويق بايد گاهبهگاه و در برابر كارهاي ممتاز باشد،
چون تشويقهاي مكرر ارزش آن را از بين ميبرد.
 .2تشويق نبايد به صورت نوعي رشوه دادن به شخص
درآيد .در واقع ،متربي بايد عمل خوبي را به عنوان وظيفهي
دين��ي انجام دهد .بنابراين مربي يا معل��م هم او را طوري
تش��ويق كند كه احس��اس كند عمل و اخ�لاق نيكوي او
تحسين شده و نه خودش.
 .3در تش��ويق نبايد از حد مناس��بي فراتر رفت ،زيرا
ممكن است متربي را به غرور مبتال سازد .علي (ع) فرمود:
چه بس��ا افرادي كه به واسطهي تعريف و تمجيدي كه از
ايشان ميشود مغرور ميشوند( .خادمي ،عيناله)1379 ،
ب��دون ترديد ميت��وان ادعا كرد كه در پرتو تش��ويق،
خالقيت و ابداع بهوجود ميآي��د ،بهطور يقين افرادي كه
دس��ت به اختراعاتي زده و يا س��رزمينی را كشف كردهاند
اگر عوامل متعددي در پويايي آنان مؤثر بوده ،بدون ترديد

خواجهعبداهلل
انصاريدرباره
اهميتنقشالگويي
معلممثالزيباييذكر
ميكند؛ميگويد:
«دود از آتش و گرد
از باد چنان نشان
ندهد كه مريد از پير
و شاگرد از استاد».

37

ش��مارهی اول ـ مهرماه1388

در برخي از روايات
آنقدرروياهميت
محبتتأكيدشده
است كه آن را
مساويدينمعرفي
دانستهاند«:الدّ ينهو
الحب و الحب هو
الدّين»

منابع
 .1خادمي ،عين اله« ،1379 ،بررسي
عوامل مؤثر در دروني كردن
ارزشهاي اسالمي در دانشآموزان»،
قم ،اداره كل آموزشوپرورش
 .2رشيدپور ،عبدالمجيد،1369 ،
«چگونه ميتوان تربيت كرد» تهران:
انتشارات انجمن اوليا و مربيان
 .3شريعتمداري ،علي،1369 ،
«تعليم و تربيت اسالمي»
تهران :انتشارات اميركبير
* كارشناس ارشد علوم اجتماعي،
گلپايگان

زیرنویس

يسرلي امري
 .1رب اشرح لي صدري و ّ
و احلل عقد Ƨمن لساني يفقهوا قولي...
سورهي طه ،آيهي .25
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يك��ي از آن عوامل نقش تش��ويق و ترغيب بوده اس��ت و
ش��ايد بتوان ادعا كرد كه اساس�� ًا پيداي��ش هنرهاي زيبا و
علوم گوناگون مديون تش��ويقها و ترغيبها بوده است.
(رشيدپور)1369 ،
 .4محبّت
محبت از عوامل بس��يار مهمي است كه نقش غيرقابل
انكاري در دروني كردن ارزشهاي اسالمي دارد و معلمين
ميتوانند از اين عامل در تعليم و تربيت اسالمي دانشآموزان
بهره بگيرند.
اگر انسان در دوره كودكي از محبت سيراب نشود ،در
بزرگسالي معموالً با ناهنجاريها مواجه ميشود.
«به نظر بسياري از دانشمندان كمبود محبت سرچشمهي
بس��ياري از عقدههاي رواني ميگردد و منش��اء بسياري از
ش��رارتهاي نوجوانان و جوانان و حتي بزرگس��االن در
سنين مختلف ،باالخص در دورهي
كودكي اس��ت .علت خانهگريزي،
كالسگري��زي يا مدرس��هگريزي
برخي از دانشآموزان اين اس��ت كه
خود را در خانه ،كالس يا محيط آموزشگاه
تنها ميبينند و تماس عاطفي نزديكي نه با
اهل خانه و نه با بچهها در محيط آموزشگاه
ندارند و از كسي محبت نميبينند .در برخي از روايات
آنق��در روي اهميت محبت تأكيد ش��ده اس��ت كه آن را
مس��اوي دين معرفي دانستهاند« :الدّين هو الحب و الحب
هو الدّ ين» (خادمي)1379 ،
خالصه همه معلم��ان و مربيان گرامي كه عالقمند به
گسترش و پيشرفت فرهنگ اسالمي در دانشآموزان هستند
بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه براي تحقق اين مهم
در مدارس بايد تصوير دوستداشتني از خدا ،پيامبر ،ائمه
و بزرگان دين ارائه دهند و ارزشها و فرهنگ اس�لامي را
با ش��يوه محبتآميز در دانشآموزان دروني نمايند .تنها در
اين صورت است كه آنان معلمان و مربيان را امين رازها و
مشكالت خود قرار ميدهند و مسائل و مشكالت خويش
را با آنها مطرح ميكنند.
 .5پرورش فكري دانشآموزان
يك��ي از امتيازات اساس��ي انس��ان بر حي��وان نيروي
تفكر اس��ت .از اينروس��ت كه پيامبر اكرم(ص) فرمود :يك
ساعت فكر كردن باارزشتر از هفتاد سال عبادت است .اما
«متأسفانه عليرغم تغييراتي كه در نظام آموزشي كشورمان
در چند دههي اخير رخ داده اس��ت سيس��تم آموزش��ي ما
طوري تنظيم يافته كه تم��ام ارزشها و كماالت بر محور
محفوظات دور ميزند و شاگرد اول مدارس افرادي هستند
كه حافظهي قوي دارن��د  ...در حالي كه فرداي دانشآموز
و زندگ��ي اجتماعي او كمترين نيازي به محفوظات ذهني
ندارد و بلكه آنچه دانشآموزان ش��ديدا ً بدان احتياج دارند

انديشيدن و فكر كردن است» (رشيدپور)1369 ،
عبدالعظيم كريمي در كتاب «تربيت چه چيز نيس��ت»
مينويس��د «تربيت فهماندن نيست بلكه ساختن شرايطي
است كه متربي خود بفهمد ،زيرا فرق است بين «فهماندن»
و «فهميدن» .در ياد دادن و فهماندن ،مربي فاعل اس��ت و
مترب��ي منفعل ،و در فهميدن و ي��اد گرفتن متربي فاعل و
فعال است و مربي زمينهساز و راهنما» .نويسندهي مذكور
درخصوص نقش معلم در ياددهي پيامها و قواعد اخالقي
و ديني معتقد است «وظيفهي مربي انتقال معلومات و پيامها
و قواعد اخالقي نيست ،بلكه فراهم ساختن شرايطي است
كه متربي آنچه را كه ما در پي ياد دادن به او هس��تيم خود
شخص ًا كشف كند».
بنابر آنچه ذكر ش��د ،درخصوص ارزشهاي اسالمي
و احكام و عبادات هم نبايد از دانشآموزان انتظار داش��ت
اعمال و مناس��ك اسالمي همچون نماز ،روزه و ...را بدون
هيچگونه تفكر و صرف ًا از روي عادت انجام دهند بلكه بايد
به مدد فكر و انديشه چرايي هر يك از اعمال اسالم و نتايج
آن را بفهمند.
 .6تلفيق علم ،عمل و ايمان
اسالم علمي را به رسميت ميشناسد و تحصيل آنرا
واجب يا فريضه ميدان��د كه آثار و نتايج مثبت آن بر فرد
مترتب باشد .علي (ع) فرمود :احسن العلم ما كان مع العمل:
بهترين علم آن اس��ت كه با عمل همراه باشد .امام خميني
(ره) نيز ميفرمايد :اگر گمان كنيد ،يا ما گمان كنيم كه علم
منش��اء سعادت است ولو هرچه باش��د؛ اين يك اشتباهي
است ،بلكه گاهي علم منشاء بسياري از شقاوتهاست ...
(صحيفه ،ج  ،7ص )467
«طبق تحقيقاتي كه پارهاي از روانشناسان انجام دادهاند
ش��اگردان در اكثر موارد از عمل معلم پيروي ميكنند نه از
گفته او  ...از لحاظ تربيتي كردار معلم بيشتر از گفتار او در
آموزش مؤثر است» (شريعتمداري)1369 ،
خالص��ه آنكه معلم��ان بايد با برخوردهاي س��ازنده
ارزشهاي اس�لامي را براي دانشآموزان متذكر ش��وند و
خودشان هم نمونهي عمل و جهت هدايت و عادت دادن
دانشآموزان به كسب آداب و خصلتهاي خوب اخالقي
باشند.
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استاد عبدالمحمد آیتی

اشاره
ازاواسطسال 1378انجمنآثارومفاخرفرهنگیبهریاستدکترمهدیمحقق،استاددانشگاهوعضو
پیوستهیفرهنگستانزبانوادبفارسی،دربرنامهایمنظمبهبزرگداشتچهرههایبرجستهی
معاصردرزمینههایمختلفعلمیاقدامکرد.دراینبرنامهكههنوزادامهداردهرماهیکی
از مفاخر معاصر را در مراسم باشکوهی که در محل انجمن برگزار میشود مورد تقدیر
قرار میدهند .در میان چهرههایی كه تاكنون برای آنها مراسم بزرگداشت برگزار
ش��ده جمعی از «معلمان بزرگ ایران» هم دیده میشوند و لذا جا دارد یادی از
آنهادرمجلهیرشدمعلمهمبهمیانآید.دردورهیجدیدمجلهمابهمعرفی
پارهای از این بزرگان میپردازیم و بهعنوان آغاز «استاد عبدالمحمد آیتی» را
معرفیمیکنیم.رشدمعلم

*
استاد عبدالمحمد آیتی در سال  1305در بروجرد به دنیا آمد .دنیای کودکانهاش
با شنیدن قصههای بسیاری که مادرش برای او میگفت از تخیل سرشار شد.
در هفت سالگی به مکتب و در  9سالگی 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
دانشکدهی معقول و منقول یا الهیّات ،که در مدرسهی سپهساالر مستقر بود
پذیرفته شد .سرانجام مدرک لیسانس گرفت و تصمیم گرفت معلم شود.
در سال  1328به وزارت فرهنگ رفت و بهعنوان دبیر به بابل اعزام گردید.
س��پس در ساوه و بعدا ً در گرمسار سالهایی خدمت کرد تا اینکه او را
بهتهران فراخواندند ،برای کاری که تنها در صالحیت او بود« :حکمی برای
من صادر شد که در مرکز انتشارات آموزشی خدمت کنم .در سال 1348
شوپرورش شدم .مدیرکل آن مرکز شادروان
من سردبیر ماهنامهی آموز 
ایرج جهانشاهی در ادبیات کودکان صاحبرأی و نظر بود .مجلههای پیک
در آنجا نوش��ته و چاپ میشد .ماهنامه را من و آقای علی پیرنیا تألیف
و تنظی��م میکردیم .این مجله در معارف و فرهنگ و آموزش و پرورش
سابقهی طوالنی دارد .روزگاری مرحوم علیاصغر حکمت سردبیرش بود
و سالهایی 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 پیوستهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است
کارنامهی درخش��انی از علم و ادب و طهارت نفس و تقوا دارد .او در زمینهی
ترجمه از زبان عربی یکی از نوادر روزگار است .در زمینهی 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.
کارنامهی اس��تاد در ترجمه ،عالوه بر ترجمهی قرآن کریم ،نهجالبالغه و صحیفهی
سجادیه که هریک به تنهایی کاری سترگ و شکوهمند است ،آثار دیگری است که هریک
بهتنهایی کافی است تا مترجمی را برای همیشه نامآور سازد .از آن جمله است تاریخ فلسفه
در جهان اسالمی ( 2جلد) تاریخالعبر ابنخَ لدون ( 6جلد) تاریخ دولت اسالمی در اندلس (5
جلد) .در مجموع اس��تاد عبدالمحمد آیتی  37تألیف ،ترجمه و گ��ردآوری بهصورت کتاب دارد،
 23داستان کوتاه ترجمه کرده است و دهها مقاله نوشته که در مجالت مختلف به چاپ رسیده است.
آخرین اثر استاد هم که با همکاری خانم حکیمه دسترنجی در دست تألیف دارد آیینهی زبان و ادب فارسی
(فرهنگ جامع) است و امیدواریم بهزودی انتشار یابد .کسانی که عالقهمند به آشنایی بیشتر با این «بحر بزرگ
دانش و اخالق» هستند میتوانند به کتاب «زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی ادیب فاضل و پژوهشگر توانا استاد
عبدالمحمد آیتی» از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ( )1385مراجعه نمایند.
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قدرت اهلل نیکبخت

اين فرهنگ از امتيازات آن اس��ت .به
ط��وري كه معادل عربي بس��ياري از
كلم��ات خارجي را ني��ز ميتوان در
آن يافت؛ مثال :باكتري ،بالماس��كه،
بوروكراس��ي ،ريل ،سمينار ،سناريو،
موتورسيكلت و...
فرهن�گ فارس�ي ـ عرب�ي
مؤلف��ان :عادل اش��كبوس،
صالح عامري
ناشر :تهران ،مدرسه،1387 ،
 776صفحه
 اين فرهنگ كه با جلد سخت
چاپ و منتشر شده ،فرهنگي فارسي
به عربي است ،بنابراين بيشتر ميتواند
مورد استفادهي كساني قرار گيرد كه
در پي يافت��ن معادلهاي عربي براي
كلمات فارسي هستند .روزآمد بودن
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دا

نويس��نده :س��يده اعظ��م
حسيني
ناش��ر :س��وره مه��ر ،چاپ
شصت و پنجم 812 ،صفحه،
1388
 دا حكايتگ��ر ح��وادث و
خاطرات یک دختر  17س��اله در 20
روز ابتداي جنگ اس��ت كه نخست
براي ارض��اي حس كنجكاوي خود
به بيمارس��تان خرمشهر ميرود و به

دليل ناآش��نايي با كمكهاي اوليه و
جثهي نحيفش ،ابتدا به غسالخانهي
قبرستان جنتآباد هدايت ميشود و
در كشاكش دروني با خود سرانجام
به شستوشوي اجساد ،كندن قبر و
خوابيدن ش��ب هنگام در غسالخانه
و ...ميپردازد .اين اثر سرشار از وقايع
تلخ و شيرين است كه خواننده را با
درونيات راوي همسفر ميسازد.
مدرسهي ب��دون رقابت
نويسنده :ابراهيم اصالني
ناش��ر :دوران ،چ��اپ اول،
 162 ،1388صفحه
 انگي��زش؛ مفه��وم ،مبان��ي و
كاركرده��اي آن از موضوعه��اي
مبهم ،مع ّل��ق و پنهان نظام اجتماعي
و فرهنگي ماست .ما بيشتر دربارهي
«انگيزش» و اهميت آن حرف ميزنيم
اما كمتر در م��وردش فكر ميكنيم.
رقابت ش��ايعترين ابزار انگيزشي در
مدارس ماست .دربارهي مفهوم ،مباني
و كاركرده��اي رقابت چه ميدانيم؟
اي��ن كتاب با نگاهي نو و متفاوت به
بررسي و تحليل انگيزش و رقابت در
مدرسه پرداخته است .نويسنده با هر
نوع كاربرد رقابت مخالف است.

ح��دي��ث آرزوم���ن���دي
نويسنده :دكتر محمدعلي
فياضبخش
ناش��ر :آفاق ،چ��اپ دوم،
 240 ،1385صفحه
 اي��ن كت��اب به واقع ش��رحي
اس��ت از زندگي و خدمات مرحوم
علياصغ��ر عالم��ه كرباس��چيان،
بنيانگذار مدرسهي علوي در تهران.
نويسنده كه خود از پروردگان همان
مدرسه است كوشيده است تصويري
جامع از فضاي مادي و معنوي محيط
آموزش��ي مدرسه همراه با ياد كردي
از مديران ،معلمان و مربياني كه همه
و همه در پيرامون ش��خصيت عالمه
و با مجاهدتهاي خستگيناپذير او
شكل گرفت ،ترسيم نمايد.
محفل فيلسوفان خاموش
نويسنده :نوراك  / .ويتوريو
هوسله

مترجم :كورش صفوي
ناشر :انتشارات هرمس،
چ��اپ اول350 ،1387 ،
صفحه
 كتاب حاضر مجموعه نامههايي
است كه از ژانويهي  1994تا ژانويهي
 1996به مدت دو سال ميان دختري
 11س��اله به نام ن��وراك و ويتوريو
هوسله استاد دانشگاه ا ِ ِسن آلمان مبادله
شده است .پرس��شهاي كودكانهي
نوراك از جمله پيچيدهترين مسائل
فلس��في است و پروفسور هوسله را
وادار ميس��ازد تا در ميان اين نامهها
در دست نوراي كنجكاو و مبهوت،
از مس��ير هزار توي فلسفه بگذرد و
براي پرسشهاي او پاسخ بيابد .اين
كتاب كه به نوعي بايد آن را «فلسفه
براي كودكان» قلمداد كرد ،همايشي
خيالي از فالسفه و متفكران تاريخ از
آغاز تا امروز اس��ت و كساني چون
س��قراط ،افالط��ون ،كان��ت ،غزالي
و فاراب��ي تا پياژه و انيش��تين در آن
حضور دارند.
آخ���ري���ن ي���ادگ���ار
نويسنده :جمال صادقي
ناش��ر :انتش��ارات ولي ،كرمان /
 480 ،1386صفحه
 اين كتاب كه به گونهاي داستاني
نوش��ته شده است ش��رح خاطرات
احم��د صالحي فيروزآب��ادي معلم
بازنشس��تهي آموزشوپرورش ميبد

است كه توسط نويسنده بازپردازي
و به ص��ورت حاضر آمده اس��ت.
در گزارش همين ش��ماره ،راجع به
چگونگي تدوين اين كتاب بيش��تر
گفتهايم و صفحات��ي از آن را نيز با
عنوان «آخرين يادگار» خوانديد.

ن�رم و ن�ازك (م�ادهي
ن�رم ،پژوه�ش ،آم�وزش)
نويس��نده :پيرژيل دوژن ـ
ژاك بادوز
مترجم :ماندانا فرهاديان
ناش��ر :انتش��ارات فرهنگ
معاصر 200 ،1385 ،صفحه،
جيبي پالتويي
 نرم و نازك ،نخس��تين كتاب از
مجموعه كتابه��اي «دانش معاصر»
است كه ترجمه و انتشار آنها از چند
سال پيش زيرنظر دو دانشور دانشگاهي
سرشناس حسين معصومي همداني و
محمدرضا خواجهپ��ور آغاز و تاكنون
 9جلد آن منتش��ر شده است؛ از ديگر
عنوانهاي اين مجموع��ه ،كتابهاي:
سرگذشت فيزيك نوين ،فيزيك ذرات،
زبانشناسي ،آگاهي است .نرم و نازك
ش سفرهايي است كه نويسنده به
گزار 
مدارس فرانس��وي در داخل و خارج
فرانسه رفته و با دانشآموزان دبيرستاني
دربارهمباحثيفراترازمبحثهايدرسي
خشك گفتوگو كرده است.
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اين خاطره در سال ، 1363اولين سال تدريسم در روستاي
قوشالنه (خانهي قوش) واقع در منطقهي عمارلوي اس��تان
گيالن اتفاق افتاده اس��ت كه پس از حدود بيست و پنج سال
همچنان در ذهن و دلم روشني ميدهد.
اولين س��ال تدريس��م ب��ود .دو ماهي از س��ال تحصيلي
گذش��ته بود .تازه از منطقهي جنگي برگشته بودم .در ادارهي
آموزشوپرورش ،ابالغ يك كالس س��ه پايه را به من دادند و
گفتند به مدرسه برويد احتماالً مدير هم آنجا است؛ و گفتند اگر
از راه اصلي بروي نصف روز راه است ،ولي مسير مستقيم و
ميانبر خيلي نزديكتر است.
من كه جواني پرش��ور بودم و احساس مسئوليت ميكردم
بهسوي مدرس��ه حركت كردم .در بين راه با گلهاي گوسفند
روبهرو شدم .به ناگاه سگان گله پارسكنان به طرفم حملهور
شدند .من هم چوبي برداشتم و با صدايي بلند كه از ترس و
اعماق وجودم بود فرياد زدم ك.ك .كمك  ...كه به ناگاه صدايي
باعث شد سگها دور من نشستند و من هم در جاي خودم
ميخكوب شدم .اين صداي پسركي نحيف و الغر ،چوپان گله،
بود كه به سويم آمد و سالم كرد و گفت :آقا اينجا چه ميكنيد.
نميدانيد اگر من نبودم اين سگها شما را تكهتكه ميكردند!
تازه اين وقت روز اگر هم از اين راه تنها برويد گرگها شما
را تكهتكه ميكنند .حتم ًا از شهر آمدهايد و راه خودتان را گم
كردهايد؟!
گفتم :من معلم جديد مدرس��هام و چون راه اصلي حدود
نصف روز طول ميكشيد از اين راه ميانبر آمدهام .كه  ...ديگر
نگذاشت حرفم تمام شود گفت :آقا معلم شماييد؟! و با لبخندي
مليح ادامه داد :حاال بفرماييد يك چاي با هم بخوريم  .خودم
شما را ميرسانم.
پس از پيمودن پنج ساعت پيادهروي ،آن هم راه كوهستاني
و صعبالعبور به اتفاق او هنگامي به روس��تا رسيدم كه هوا
تاريك شده بود .به ناچار و با اصرار زياد مرا آن شب به خانهي
خودشان برد .اهل خانه با تمامي وجودشان و هر چه داشتند
از من پذيرايي كردند .از آنها سراغ مدير مدرسه را گرفتم .با
ناراحتي گفتند :يك آقاي مدي��ري يك روز اينجا آمد ،ولي
همان روز رفت و ديگر هم از اداره كسي را نفرستادند .مدير
قبلي هم كه منتقل شده بود .ما هم بچههايمان را به مدرسهي

شهرامخداشناس

*

پاييننفرستاديمو....
از اين امر خيلي متأثر شدم و تصميم گرفتم براي كمك به
مردم روستا قدمي بردارم .چون مدرسه مدير نداشت روز بعد
براي تعيين تكليفم به ادارهي آموزشوپرورش منطقه مراجعه
كردم و ابالغ مدير آموزگاري كالس پنج پايهي همان مدرسه
را با نوزده نفر دانشآموز دريافت كردم.
به هر حال ،پاي در مدرسهاي گذاشتم كه هم مدير بودم ،هم
معلم پنج كالس درس مختلط و هم خدمتگزار و هم دفتردار
و هم  ...ولي وقتي چشمانم به كودكاني معصوم افتاد كه تشنهي
فراگيري علم و دانش بودند و با نگاهها و لبخندهاي شيرينشان
به من ميگفتند كه به تو نياز داريم و دوستت داريم ،با تعهد
اخالقي و ديني و شرعي كه در خودم احساس كردم دل به كار
دادم و شروع به كار كردم.
يكي از كالسهاي مدرس��ه را به اتاقي براي اس��تراحت و
اسكانم تبديل كردم و از دانشآموزان خواستم كه در ساعت
بيكاري نيز به آنجا بيايند و كمبود و ضعف درسهاي خود
را با من مرور نمايند و گفتم كه حضورشان به عنوان كار عملي
آنها حساب ميشود و نمره دارد .ناگفته نماند كه آمدن آنها
اغلب با نعمتهايي هم همراه بود و با آوردن ظرفي ش��ير يا
ماست و حتي قرصي نان خانگي و يا مقداري غذا و ...تشكر و
قدرداني اوليايشان را به من ميرساندند.
ولي چيزي كه برايم جالب و لذتبخش بود سعي و جديت
همان كودك چوپاني بود كه نه تنها در درسهاي پايهي چهارم
خود شاگردي ممتاز بود بلكه در كمك به همكالسيهاي خود
و دانشآموزان پايهي پايينتر مرا ياري ميرس��اند و با گوش
دادن به دروس كالس باالتر و طرح پرسشهايي كه نشانهي
هوش سرش��ار او بود ،ج ّوي رقابت��ي در بقيهي دانشآموزان
ايجاد ميكرد و من هم با استقبال از فعاليتهاي هرچه بيشت ِر
دانشآم��وزان ،آنه��ا را به فراگيري دروس مدرس��ه ترغيب
ميك��ردم .او حتي در كنار فراگيري دروس خود بدون اطالع
م��ن در كوچكترين فرصتي كه برايش پيش ميآمد در اتاق
كوچكم اقدام به جابهجايي و تنظيم وسايل اتاقم مينمود و از
ديگر دانشآموزان نيز ميخواست او را همراهي كنيد؛ بچهها با
آوردن توله سگي در كنار مدرسه ،حفاظت از مدرسه و مرا ،هم
چون خانه وخانوادهي خودشان ،عهدهدار شدند.

البته من نيز با آوردن امكاناتي از ش��هر و اس��تفاده از
تج��ارب اقوام و دوس��تانم ك��ه در مرخصيهايم پيش
ميآمد سعي در تفهيم بيش��تر تدريس و نكات دروس
ميكردم.
*
اكنون كه سالها از آن روزها ميگذرد خوشحالم وقتي

ميبينم روزي به درمانگاهي ميروم كه هيچ كس را در
آنجا نميشناس��م .اما ناگهان دستي دستانم را ميگيرد
و ميبوس��د و م��را در آغوش ميگي��رد و ميگويد :آقا
چ��ه خدمتي از دس��تم برميآيد تا برايت��ان انجام دهم؟
چون من پزشك متخصص و صاحب امتياز اين كلينيك
هستم! و اين همان چوپاني است كه ...

بینهایمخفی
دور 
در آن س��ال بیش��تر وقتها ،وقتی وارد کالس میشدم
میدیدم که هانیه ،مبصر کالس ،در وسط کالس مشغول ادا
در آوردن است .اما به محض ورود من سر به زیر میانداخت
و سر جایش مینشس��ت و کالس مثل بمب خنده منفجر
میش��د .اگرچه خندهی بچهها برای��م آزار دهنده بود ولی
برخودم مسلط میشدم که عصبانی نشوم و نقطهی ضعف
دست بچهها ندهم.
آنروز ه��م وقتی با عجله وارد کالس ش��دم در کالس
ِ
مبهوت هانیه بودند که پش��ت
نیمهباز بود و بچهها مات و
میز معلم نشسته بود و ادای چرت زدن یکی از دبیران را در
میآورد .چنان در عمل خود غرق بود که وقتی من کنارش
متوجه من ش��د
رس��یدم تنها با صدای بلند خندهی بچهها ّ
و وقتی مرا مقابل خود دید به ش��دت دس��تپاچه شد گفت:
«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 میخواهی در آینده چهکاره شوی؟» هانیه
با تعجب نگاه کرد و چیزی نگفت .گفتم :جدی میپرس��م!
ت��ا به حال فکر کردی که هن ِر تقلی ِد خوبی داری و میتوانی
هنرپیش��ه شوی؟ منتها برای اینکه هنرپیشهی خوبی شوی
بهتر است که در تمام اعمال آدمها دقیق شوی و بتوانی تمام
اعم��ال و رفتار آنان را به معرض دید م��ردم بگذاری .تو با
این کارت دردها و مشکالت و عیبهای مردم را میتوانی
ِ
محض
منعکس کنی!! اما نه با هدف مسخره کردن دیگران و
خندانیدن مردم! فقط برای اینکه مردم در تو مثل آینه خود را
ببیند و خود را اصالح کنند .اگر بتوانی این کار را انجام دهی
و واقع ًا هدفت هنرپیش��ه شدن است من در صدا و سیمای
مرکز تبریز دوستی دارم که میتواند در این هدف تو را کمک
کند .اما قبل از آن باید یک تس��ت از تو بگیرم .سپس به او
گفت��م :من در جای تو خواهم نشس��ت .تو بیا رفتار مرا در
کالس تقلید کن ببینم آیا میتوانی نقش مرا بازی کنی!؟ مدتی
به من نگاه کرد و گفت :خانم ببخش��ید منظوری نداش��تم!
دوباره گفتم :نه ،جدّی میگویم ،اگر توانستی نقش مرا خوب
مستمر تو اضافه خواهم کرد .من
بازی کنی  2نمره به نمرهی
ّ
از افراد هنرمند خوشم میآید.
هانیه به وس��ط کالس آم��د ولی عرق کرده ب��ود .انگار

زیرنویس

* مدير مدرس ه ی استان
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صف ّیهح ّ
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*

میترسید .لرزش دستهایش را احساس میکردم .وقتی به
وس��ط کالس رس��ید من به جای او رفت��م و در صندلی او
نشس��تم و با صدای بلند گفت��م« :یک کف مرتب به افتخار
هانیه! کف زدنهای بچهها هانیه را به حال عادی برگرداند و
گفت :خانم اجازه بدهید هرکس را که میخواهید تقلید کنم
ولی شما را نه .گفتم :اگر کس دیگری را تقلید کنی و بچهها
بخندند مسخرهی آن شخص میشود و گناه است ولی من
میخواهم عیب خودم را ببینم ».گفت :اجازه میدهید بیرون
بروم و دوباره برگردم گفتم :باشد برو...
هانیه دفتر نمره و وس��ایل مرا که روی میز بود برداش��ت
و رفت و دو س��ه دقیقه بعد با سرعت در را باز کرد و با دو
قدم سریع عرض کالس را طی کرد و به میز معلم رسید در
حالیکه مینشس��ت دفتر نمره را باز کرد و حضور و غیاب
کرد و بدون اینکه بهصورت بچهها نگاه کند گفت :خوب
بچهه��ا صفحهی فالن را باز کنید و بعد بدون اینکه منتظر
بچهها شود ،گچ را برداشت و با سرعت مشغول نوشتن روی
تخته و توضیح دادن شد .در حالیکه بچهها نتوانسته بودند
حتی صفحهی مورد نظر را باز کنند.
بچهها هیچکدام نمیخندیدند و نفسها در س��ینه حبس
شده بود و من مات و مبهوت هانیه بودم .چنان با هنرمندی
رفتار مرا تقلید میکرد که انگار در مقابل آینه ایس��تاده بودم.
بع��د از ده دقیقه وقتی هانیه تمام رفتارهای مرا در کالس به
نمایش گذاشت پرسید :خانم ببخشید معذرت میخواهم.
گفتم :بنشین به جای دو نمره سه نمره به نمرهی مستمرت
اضافه خواهم کرد .هانیه نشس��ت و م��ن آنروز قرار بود از
بچهها 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
ولی هانیه نیامد .بعد از آن هیچکس دیگر از مس��خره کردن
هانیه گزارش نکرد .از بچهها چنین شنیدم که هانیه دیگر کار
هیچکس را تقلید نمیکند.
من آنروز از هانیه ی��ک روش تدریس عالی یاد گرفتم.
رفتار من در کالس بیش از حد عجوالنه بود و سرعت عملم
آنق��در باال بود که به بچهها مهلت فکر کردن نمیدادم .من
متوجه اشکاالت خود در تدریسم شدم.
بچهها دوربین مخفی ما هس��تند و این دوربین مخفیها
اشکاالت ما را چه صادقانه بیان میکنند.
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معصومهبابایی

آن سال سرپرست خوابگاه دبیرستان معلم در میامی بودم.
یک��ی از دانشآموزان به نام مینا قوانین مربوط به خوابگاه را
بهخوبی انجام میداد .دختری تمیز ،مرتب و درسخوان بود.
این عوامل باعث شده بود که او را بهعنوان نمایندهی خوابگاه
انتخاب کنم.
روزی صب��ح زود به من خبر دادند که مدیر دبیرس��تان و
مسئولین اداره میخواهند از خوابگاه و اتاقهای بچهها بازدید
کنند .موضوع را با بلندگو به اطالع بچهها رساندم و از آنها
خواستم که ضمن تمیز کردن اتاقها و مرتب کردن تختها،
کمدهایش��ان را نیز تمیز نموده و هرچه سریعتر خوابگاه را
ترک کنند .همهی بچهها از خوابگاه خارج شدند بهجز مینا.
متوجه ش��دم که مینا مش��کلی دارد .هن��وز چند دقیقهای
نگذشته بود که دوباره برگش��ت و از داخل اتاقش دستهای
کاغذ برداشت و با چهرهای پر از ترس و اضطراب آن را به
من داد و از من خواست که آن را نزد خود نگاه دارم و بعدا ً
به او بدهم .هنوز پس از گذشت  9سال از آن روز ،چشمان
او را که ملتمسانه نگاهم میکرد به یاد دارم.
پ��س از انجام بازدید و اتمام کارهایم در اتاق سرپرس��تی
نشس��ته بودم .حس کردم باید نگاهی به آن کاغذها بیندازم
تا علت ناراحتی و اضطراب عذرا را جویا ش��وم .به هرحال
سرپرس��ت خوابگاه بودم و در قبال دانشآموزان موظف و
مسئول.
در بین کاغذها نامههای عاشقانهای را دیدم که کسی برای
مینا نوش��ته و او را خطاب ق��رار داده بود؛ همچنین عکس
پس��ری را در البهالی اوراق دیدم .تازه علت آن همه ترس
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 قیافهای
زیبا ،معصوم و دوستداشتنی داشت تنها دانشآموزی بود که
همیشه مشتاقانه به درسهایش توجه میکرد و این حالت او
مرا بهوج��د میآورد .بههرحال با جریانی که پیش آمده بود
تصویر ایدهآلی که از او در ذهن داشتم درهم شکست.
واقع ًا نمیدانستم چه باید بکنم .متأسفانه او دیگر برای بردن
آن اوراق نیامد و این کار مرا مشکلتر میساخت.
ابتدا تصمیم گرفتم این صحنه را ندیده بگیرم و بیتفاوت از
کنار آن بگذرم .اما این عاقالنه نبود .طبع ًا باید مدیر و معاون
مدرس��ه را در جری��ان قرار
م��یدادم تا به او تذکر دهند
و خانوادهاش را آگاه سازند،
ام��ا این کار را هم مناس��ب
ندیدم.
در ه��ر ص��ورت من تنها
کسی بودم که از این جریان
مطلع بودم و همین کافی بود
تا رس��التی سنگین در خود

*

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
که در نوش��تن پایاننامهام به م��ن کمک کند ،او نیز با کمال
میل پذیرفت و از حسن نیتم نسبت به خودش تعجب کرد.
این اولین قدمی بود که برای نزدیک ش��دن به او برداشتم و
امیدوار بودم که از این طریق به هدفم برسم .مطالبی که برایم
جمعآوری میکرد ،بس��یار مفید بود و من بیاختیار زبان به
تشویق او گش��ودم .در این حالت آثار رضایت و اعتماد به
نفس را به وضوح در چهرهی مینا دیدم .او واقع ًا خوشحال
بود که توانسته است بهخوبی از عهدهی این کار برآید.
وقتی از عالقهمندی او ب��ه این کار اطمینان حاصل کردم
کتابهای دیگری را هم در اختیارش قرار دادم تا در فرصت
مناسب آنها را مطالعه کند .استقبال او از این کار بینظیر بود.
با شوقی وصفناپذیر به من مراجعه میکرد و باز هم از من
کتاب میخواست .به این ترتیب کمکم رابطهی عاطفی بین ما
برقرار شد و اوقات بیشتری را با هم میگذراندیم.
در جریان آشنایی بیشتر با او متوجه شدم رابطهی نزدیکی
با مادرش ندارد و در خانه معموالً خود را سرگرم کتابهایش
کرده و اکثر اوقات خود را تنها احساس میکند.
وقتی از او در مورد تعداد دوس��تانش در مدرس��ه س��ؤال
کردم گفت که هیچکس را همدل و دوس��ت خود نمیداند
و رابطهاش با بچههای مدرسه فقط محدود به درس است و
بس .به سؤال مربوط به دوستان خارج از مدرسهاش جوابی
نداد ،ولی متوجه شدم چهرهاش 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 میتواند باعث سقوط فرد
در منجالب نیستی شود درحالیکه دوست خوب میتواند او
را تا سرحد کمال رهنمون سازد.
در ادام��ه به او گفتم :مینای عزیز! بهتر اس��ت چش��مانت
را خ��وب باز کنی و مطمئن ش��وی که آیا دوس��تان خارج
از مدرس��هات لیاقت دوس��تی با تو را دارند یا خیر .هنگام
خداحافظی چند کتاب آموزندهی اخالقی که در مورد عاقبت
نافرجام دوس��تیهای خیابانی نوشته ش��ده بود به او دادم تا
مطالعهنماید.
از شروع ارتباط من با مینا
حدودا ً یک ماه میگذش��ت
و من نگ��ران بودم که آیا او
هنوز با آن پس��ر رابطه دارد
یا خیر؟ اما امیدوار بودم که
بهصورت غیر مس��تقیم او
را از راهی اش��تباهی که در
آن قدم گذاشته بود برحذر

دارم.
ً
دقیقا دو روز پس از تعطیالت نوروز بود .بچهها تازه به
خوابگاه آمده بودند که مینا به اتاقم آمد و با لحن غمگینی
گف��ت که اگر وق��ت دارم میخواهد با من صحبت کند.
وقتی با او روبهرو شدم متوجه شدم حالش خوب نیست.
چشمهای متورم و قرمزش حاکی از این بود که گریه کرده
است .به محض اینکه از علت ناراحتی او جویا شدم خود
را در آغوشم انداخت و با صدای بلند شروع کرد به گریه
کردن .صبر کردم تا کام ً
ال دلش را خالی کند.
بعد از اینکه کمی آرام شد با صدای بغضآلودی گفت:
شما بیآنکه بدانید فرشتهی نجات من شدید و مرا از خواب
غفلت بیدار کردید .من از حرفهای آموزنده و کتابهای
مفیدتان پی به حقایقی بردم که زندگیام را دگرگون کرد.
وقتی از او توضیح بیشتری خواستم گفت :خانم! من حتی
ب��ا مادرم هم اینقدر راحت نبودم ولی میدانم ش��ما مثل
یک خواهر مهربان محرم اس��رار من خواهید بود .او ادامه
داد ...من حدودا ً چند ماه پیش پیشنهاد دوستی با پسری را
پذیرفتم .او خیلی به من ابراز عالقه میکرد و میگفت ما

میتوانیم با ادامهی دوس��تی همدیگر را بهتر بشناسیم و
تنهایی را از خود دور کنیم .خانم! امروز بهخوبی میدانم
که او نهتنها همدم خوبی برای من نبوده بلکه میخواسته
از س��ادگی و پاکیام سوء استفاده کند .من اشتباه کردم.
راستی خدا مرا میبخشد!؟
س��ر مینا را روی شانههایم گذاش��تم و او را نوازش
کردم .نمیتوانم حال خود را در آن لحظه بیان کنم ،من
هم بیاختیار و از تهدل همراه با او اش��ک ریختم .ولی
گریهی من گریهی خوشحالی بود .خوشحالی از اینکه
توانسته بودم با یاری خداوند متعال دختری را از خطر
سقوط در گودال انحراف برحذر دارم .بعد از آن سعی
کردم رابطهام را با او محکمتر کنم و بیشتر از پیش با
او در ارتباط باش��م .او هم کام ً
ال به من عالقهمند شده
بود و هر مش��کل و ناراحتی که داش��ت با من درمیان
میگذاش��ت .مینا یک سال بعد در یک رشتهی خوب
در دانشگاه پذیرفته شد .خوشبختانه ازدواج موفقی هم
داشت و هنوز هم او اولین کسی است که روز معلم را
به من تبریک میگوید.

زنگشادرشدخوانی
در سال  1377که چندسالی از خدمتم میگذشت به یکی
از روستاهای مهاجر نشین حاشیهی شهر منتقل شدم .بیشتر
م��ردم آن منطقه در فقر مالی و فرهنگی بهس��ر میبردند و
به زحمت میتوانس��تند هزینههای ضروری فرزندان خود
را ب��رای تحصی��ل فراهم کنند .من در پای��هی پنجم با 36
دانشآموز تدریس میکردم .چند روزی از س��ال نگذشته
بود .بخشنامهی مربوط به عضویت مجلهی رشد دانشآموز
رسید .به بچهها گفتم چه کسی دوست دارد اشتراک مجلهی
رش��د ش��ود؟ بچهها گفتند خانم :مجلهی رشد چیست؟
پرسیدم تا بهحال عضو آن نبودهاید؟ جواب دادند نه .من هم
شروع به توضیح در مورد مجل ه نمودم و روز بعد نمونهای
از مجلهی رش��د را به بچهها نش��ان دادم .بچهها عالقهمند
شدند و درخواست عضویت کردند اما همینکه فهمیدند
باید مبلغی پول پرداخت کنند منصرف شدند .از این موضوع
ناراحت ش��دم و موضوع را با مدیر مدرسه که او هم تازه
به مدیریت آن مدرس��ه رسیده بود در میان گذاشتم .او هم
با اطالعاتی که کس��ب کرد متوجه شد که به دلیل مشکل
مالی و فرهنگی خانوادهها قادر به هزینههای اضافی (بهنظر
خودشان)نیستند.
با خود فکر کردم چگونه میتوانم این مشکل را حل کنم.
به ذهنم رسید خوب است پیشنهاد خرید اشتراکی مجله را
بدهم و از دانشآم��وزان بخواهم در گروههای چند نفری
در تهیهی پول مجله ش��ریک شوند و به نوبت مطالب آن
را بخوانن��د و در آخ��ر هم هر ماه مجل��ه به یک نفر تعلق
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بگیرد تا به این ترتیب همهی اعضای گروه تا پایان س��ال
حداقل صاحب یک مجله شوند که البته بسته به تعداد افراد
گروه می تواند متغیر باشد .وقتی بچهها این خبر را شنیدند
خیلی خوش��حال شدند و به صورت گروهی پول مجلهی
رشد تهیه شد .برای اولینبار در مدرسه بچهها عضو مجلهی
رشد شدند .هر وقت مجله به دست آنهایی که عضو شده
بودند میرسید ،با اشتیاق مطالب آن را میخواندند و برای
یکدیگر تعریف میکردند .این کار باعث شد تا افرادی که
عضو نشده بودند هم مشتاق شوند .ولی دیگر فرصتی برای
عضویت نبود .به همین جهت س��اعاتی از زنگ فارسی را
اختص��اص به خواندن مطالب مجله دادم تا دیگران هم که
توانایی خرید را نداشتند از مطالب آن بهرهمند شوند.
کمکم این عالقه و اشتیاق به مجله به کالسهای دیگر
هم سرایت کرد ،ولی میبایست تا سال دیگر صبر میکردند.
البته گاهی هم مجله را از دوستان خود قرض میگرفتند تا
مطالعهکنند.
در نهایت خرید اش��تراکی مجلهی رش��د دانشآموز در
آن س��ال باعث شد تا در س��ال بعد تعداد افرادی که عضو
میشوند افزایش یابد و حتی بچهها اقدام به خرید دو نفرهی
مجله مینمودند .کالسهای دیگر هم با این روش عالقهمند
به تهیهی مجله شدند ،و تا چندسالی که در آن منطقه خدمت
میکردم همچنان به تعداد افرادی که عضو مجلهی رش��د
میشدند افزوده میشد.

زیرنویس

* آموزگار پایه چهارم
شهرستان دزفول
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ن

ا

م

ه

 .1سعيد علينژاد  /سمنان
 .2معصومه افشار  /ساري
 .3معصومه محمودزاده  /شهريار
 .4عفت تفضلي  /آران بيدگل
 .5مسعود دغاغله  /خرمشهر
 .6غالمعلي احمدي و طيبه ورديعاليي  /تهران
 .7اكرم محسني  /تهران
 .8شوكت مجيدي خامنه  /تهران
 .9مريم مجيدي  /ساري
 .10اكرم محسني  /تهران

ه

ا

ي

ش

م

ا

 .11عليرضا سيدآبادي  /تهران
 .12اكبر قاسمزاده  /گيالن
 .13حميد محمدپور يزدي  /مشهد مقدس
 .14مهري سرچاهي  /بيرجند
 .15كالله فرخزاده كردستان  /سقز
 .16فرشته كمالي رمضانپور  /؟
 .17عزيزه آرياني  /اصفهان
 .18وحيد رستمي  /فارس  /مرودشت
 .19وحيده پاسدار  /آذربايجان شرقي  /شبستر
 .20منوچهر نعمتاهللزاده قلعه جوقي  /تهران
 .21فريبا صفرپور  /تهران  /شهرري
 .22مريم نصيري  /اصفهان
 .23معصومه فاطمي  /تربت جام
 .24محمد عبداللهي  /مشهد مقدس
 .25فاطمه قديمي  /تهران
 .26اردشير خزايي  /خوزستان
 .27محمد نبيلو  /زنجان

من از معلمين منطق��هي  15تهرانم .هر ماه با دقت تمام
مطال��ب مجله را مطالعه ميكن��م و گاهگاهي مطالبي نيز
در مورد تغييرات به نظرم ميرسد .حاال فرصت مناسبي
است كه برايتان بنويس��م .اينكه تصميم گرفته شد مثل
س��ابق به جاي دو هفتهنامه ماهنامه داش��ته باشيد باعث
پربارت��ر ش��دن مطالب مجل��ه گرديد .پيش��نهادات من
بهصورت تيتروار در ذيل آمده اس��ت ،اميدوارم مثمرثمر
واقع شود.
ـ پرهيز از چاپ مطالب تخصصيِ صرف و گاه تكراري
كه كاربردي نيس��تند و صرف ًا يك نظريهپردازي بهشمار
ميآيند.
ـ داش��تن صفح��هاي با عنوان مث ً
�لا «راهنماي معلم» كه
درآن به سؤاالت همكاران در زمينهي مشكالت تدريس
پاسخ داده شود.
ـ داشتن بخش ثابت پاسخ به نامهها.
ـ تعيين يك موضوع در هر ماه و پيوستهس��ازي مطالب
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 .1درج اسامي به منزلهي چاپ اثر رسيده
در مجله نيست.
 .2مجله در حذف يا اصالح مقاالت رسيده
براي چاپ آزاد است.

 .28فاطمه موسوي  /تهران
 .29روحاهلل مظفري  /زنجان
 .30دكتر عيناهلل رسولي /
 .31داوود شمسايي  /تهران
 .32مسعود احمدي /
 .33زهرا رضائيان /
 .34مريم دهقان شادكامي  /تهران
 .35مليحه رفيعزاده
 .36فتحعلي ابن عليپور  /آستارا
 .37طاهره بشريزاد  /فومن
 .38حسين احمدي  /همدان
 .39عبدالرضا كوچكي  /فارس  /شيبكوه
 .40مرتضي شاهرضايي /
 .41مرتضي واعظي  /زنجان
 .42زهره فرجادپور  /اصفهان
 .43فضه باقري گرمارودي /
 .44سيدمجيد روئينتن /تهران

مجله در آن ماه.
ـ كم كردن بخشهاي شناور.
ـ بخشي از مجله به آثار ادبي همكاران اختصاص داده شود
كه اين بهطور حتم باعث تلطيف فضاي مطالب شده و به
تعداد عالقهمندان مطالعهي مجله نيز افزوده ميگردد.
بهطور مث��ال چنانچه يك معلم براي تفهيم بهتر درس
ِ
قدرت
قادر به كاربرد شواهد مثال منظوم باشد يا بتواند
بيان خود را در زمينهي نوش��تاري نيز تقويت كند قطع ًا
كالم و گفت��ارش مؤثرت��ر خواهد ب��ود .از اين جهت
ميت��وان در مجله به آموزش نظم و نثر ،كاربرد ش��عر
(نظم) و نث��ر در تدريس ،راهكارهاي��ي براي معلمين
شاعر و نويس��نده  ...و بررسي آثار نيز پرداخت .به هر
حال  ...صالح مملكت خويش . ...
چند شعر برايتان ارسال كردهام ـ اميدوارم مورد استفاده
قرار گيرد.
سعيده اصالحي ـ منطقه  15تهران

 .3مقاالت رسيده به مجله ،بازگشت داده
نميشود.
 .4در صورت انتخاب اثر براي چاپ ،به
اطالع نويسنده خواهد رسيد.
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افقی

عمودی

توجه:
به پنج نفر از کسانی که جدول را صحیح
حل کنند ،به قید قرعه ،هدایایی تقدیم
میشود .لطف ًا پاسخهای خود را حداکثر تا
تاریخ  88/7/30به نشانی مجلهی رشد
معلم پست کنید .ارسال از طریق پست
الکترونیک نیز بالمانع است.

 .1اول این ماه باز شدندـ شیوهی درس دادن
 .2مخالف شجاعتـ روان را میکاودـ درد عرب
 .3بسیار عالیـ تاکسی انحصاریـ از ضمایر است.
 .4از پسوندهای فارسیـ وسطـ آینهی پیرهاا!
 .5شهر پاپهاـ نام فارسی سلول
 .6همان قرقاول استـ خمیدهـ روزهدار
 .7نوعی از تویوتاـ همان تنهاستـ فراگرفتن
 .8از اصوات تعجبـ مواد مخلوطـ قایق کوچکـ کوه نیز دارد.
نجارـ رازـ ِ
آش فارسی
 .9از آالت موسیقی فارسیـ هم قم دارد و هم ّ
 .10هدر دادنـ میگویند زنبور خانهاش را به این شکل میسازدـ نیاز آدم برهنه
 .11ضمی ِر هستمـ خاک
 .12آرامش بخشیدن به کسی ،بهخصوص اگر عزادار باشدـ نام دیگر نینوا.
 .13گوشت ترکیـ خوشسیماـ سرزمین یمانیها
 .14آروارهـ اصفهانیاش خوشبوتر استـ نام دیگر دریای سرخـ نیزه
 .15قطار زیرزمینیـ قرمزشدگی نقطهای از بدنـ رها

 .1همنشینیـ روایت مغشوشـ دهان
 .2سردبیر بیسرـ داناییـ سر و صدا نکنید!
 .3رشتهکوهی در آمریکای جنوبیـ ریشهی تو ّرمـ دال ...خیرت کنم به راه نجات (حافظ)
حس
 .4حری��ف و ه مبُردـ خداوند پیامب��رش را از میان چنین مردمی برانگیختـ غذای ّ
شامه
 .5واگیر بیماریـ یوزارسیفـ گیاه بیگل و ریشه
 .6قلمرو والیـ ضمیر سومشخص مفردـ آتش است این بانگ...
 .7راه بیپایانـ چیزهای جزئی ولی با اهمیتـ کارش طبلزدن است.
 .8از پسوندهای مردم لُر در لرستانـ نام عمومی پادشاهان پارتیـ اُطراق
 .9از خندههاـ وجه اشتراک بوشهر و انزلیـ گلهی گوسفند
 .10خاصیت خورشیدـ بزرگتر از ُمتلـ از اسمهای ژاپنی
 .11سدی است بین ایران و ترکمنستانـ ریشهی التماسـ بحری نیست.
 .12خصم را به باب تفاعل ببریدـ فرمان دیروز خودرو
 .13آری به زبان آلمانیـ گدایی و باجگیریـ از شاخههای روانشناسی
 .14حالت خوب است؟ـ گاهی به جای ابو و ابی هم میآیدـ آرزوها
 .15در تاکس��تان فراوان اس��تـ هر دو در یک کالس درس میخوانن��دـ مادری که دارد
فراموش میشود.
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