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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

آیا آموزش وپرورش ما نیاز به تحول دارد؟
این سؤالی است که امروزه از هر شخصی بپرسید احتماالً 
جوابی جز »آری« از او نخواهید شنید؛ اما اگر از همان شخص 
بپرسید که »منظور از تحول چیست و نظام آموزش وپرورش 
در حال حاضر چه مسائل، مشکالت یا آسیب هایی دارد که 
باید متحول شود؟ « بعید است بتواند بیش از چند مورد کلی 
و از پیش آماده، که معموالً بر سر زبان هاست، چیزی بگوید. 
حال اگر مخاطب شما یک آدم معمولی نباشد و در واقع تا 
حدی کارشناس و خبره باشد، باز هم نباید انتظار داشت که 
پاسخ آن چنان دقیق و بایسته ای به این سؤال بدهد، گو این که 
ــما را به مباحثی در زمینه ی ضعف های رایج در  احتماالً ش
زمینه ی معیشت معلمان، کتاب های درسی، ناتوانی مدارس 
ــرورش نوجوانان و جوانان در عالقه مند کردن آن ها به  در پ
ــائلی از این دست  هویت ملی یا دینی، معضل کنکور و مس

خواهد کشاند.
حال سؤال این است که آیا این نوع آسیب شناسی ها را که 
تقریباً به وفور می توان در گفته ها و نوشته های اهل نظر و غیر 
آن بر زبان و قلم آورد، می توان مبنای تحول قرار داد؟ مسلمًا  
ــت. با این حال، مجموعه ی اظهار نظرهای  جواب منفی اس
موجود در زمینه ی آموزش وپرورش، چه از طرف اشخاص 
متخصص، خبیر و صاحب نظر، و چه از طرف عامه ی مردم 
ــاره ای از نواقص و عیوب پی  ــّم خاص خود به پ ـ که با ش
برده اند و احساس می کنند، نظام آموزشی ما آن چیزی نیست 
ــد و نمی تواند کماهوحقه، فرزندانشان را دانش  که باید باش
بیاموزد، بپرورد، بار بیاورد و به آن ها زندگی کردن در همه ی 
ابعاد را یاد بدهد ـ تردیدی باقی نمی گذارد که سرانجام روزی 
باید بحث تحول که اکنون بیش تر یک »دغدغه« است تا یک 
»مسئله ی جّدِی شناخته شده و نیازمند راه حل« در بستر واقعی 
ــرد و به پروژه ای بزرگ بینجامد. البته می دانیم  خود قرار گی
که تحول در نظام آموزش وپرورش ایران بی سابقه نیست و 
ــاد دارد، درطی حدود نیم قرن  ــل حاضر به ی تا آن جا که نس
گذشته نظام آموزش وپرورش کشور، ما حداقل سه بار، و هر 
بار به گونه ای دچارتحول شده است. مرتبه ی اول در دهه ی 
چهل اتفاق افتاد که در آن ساختار آموزش وپرورش در ابعاد 
ــد. از جمله دوره های تحصیلی  مختلف به کلی دگرگون ش
ــیکل اول و دوم دبیرستان( به  ــتان، س ــال )دبس از 3-3-6س
ــتان، راهنمایی و دبیرستان( تغییر یافت،  4-3-5 سال )دبس
ــال به 6 سال تمام کاهش پیدا  ــن ورود به مدرسه از 7 س س
ــتان تا پایان دبیرستان از  ــی از اول دبس کرد، کتاب های درس
ــد، دانشسراهای راهنمایی تأسیس گردید و در  نو تألیف ش
مجموع آموزش وپرورش نوسازی شد. مرتبه ی دوم تحول، 

پس از انقالب اسالمی روی داد که عمدتاً در سال های اول 
پیروزی بود. این تحول بیش تر در حوزه ی کتاب های درسی 
به منظور طاغوت زدایی، و نیز اسالمی کردن فضای مدارس، 
ــرآن و عربی و مانند  ــاعات درس های دینی و ق افزایش س
ــردن مدارس ملی و واگذاری آن ها  آن اتفاق افتاد. تعطیل ک
ــود. اما اقدام به تحول  ــه دولت نیز از تحوالت این دوره ب ب
ــد و آن وقتی  ــط دهه ی 60 پایه گذاری ش جدی تر، در اواس
ــتاد تغییر بنیادی نظام آموزش وپرورش« زیر نظر  بود که »س
ــد و طی چند سال،  ــکیل ش وزیر وقتـ  دکتر اکرمیـ  تش
طرح مدّونی تهیه گردید که به تصویب شورای عالی انقالب 
فرهنگی نیز رسید. اما در عمل تنها بخش مربوط به آموزش 
متوسطه ی آن، با تغییراتی، در سال های پس از جنگ، یعنی 
ــرا در آمد که نام »نظام جدید  ــازندگی، به اج در دوره ی س
متوسطه« بر آن نهاده شد. از ویژگی های این تغییر یا تحول، 
ترمیـ  واحدی کردن درس های دوره ی دبیرستان بود که البته 
بعداً  در اثر مشکالتی به سالی ـ واحدی تغییر یافت. 11 ساله 

کردن دوره ی دبیرستان ـ 
مقطع دیپلمـ  و قرار دادن 
یک سال پس از آن به نام 
»دوره ی پیش دانشگاهی« 
ــرات این  ــر تغیی از دیگ

بازه ی زمانی بود.
و  ــر  تغیی ــن  ای از 
ــه بگذریم،  ــوالت ک تح
ــی به  ــگاه اجمال ــک ن ی
ــاله ی  سی س تاریخچه ی 
ــرورش  آمــوزش وپـــ
ــالمی به  درجمهوری اس
ــان می دهد که  خوبی نش
ــال ها تغییرات  در این س
ساختاری و غیرساختاری 
ــز در  ــری نی ــم دیگ مه
آموزش وپرورش  ــام  نظ
ــت  اس گرفته  ــورت  ص
ــا را  ــوان  آن ه ــه نمی ت ک
ــت. پاره ای از  نادیده گرف
تغییرات  ــن  ای مهم ترین 
ــرح زیر  را می توان به ش
ــمرد: »تبدیل ادارات  برش
ــتان ها به سازمان،  کل اس
ــراها و  ــیس دانشس تأس
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مراکز تربیت معلم و البته تعطیل و یا کاهش آن ها در سال های 
بعد، گسترش آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان، تأسیس 
ــی معلمان، تغییر کمی و کیفی  انجمن های علمی ـ آموزش
کتاب های درسی، گسترش مجالت آموزشی رشد عمومی 
ــاره ی معاونت  ــیس دوب ــالل و سپس تأس و تخصصی،انح
ــیس معاونت تربیت بدنی، احداث خانه های  پرورشی، تأس
معلم و مدارس نوساز بسیار، گسترش مدارس مختلف، اعّم 
ــرور، نمونه ی دولتی، نمونه ی مردمی،  از غیرانتفاعی، نخبه پ
تأسیس سازمان دانش آموزی و... از نظر علمی آموزشی نیز 
ــتی به موضوعاتی چون ورود به بحث های خالقیت،  بایس

هویت، مهارت های زندگی، حقوق بشر و... اشاره کرد.
و حاال جالب توجه است که با این همه تغییرات باز هم احساس 
می شود که ما به تحول اساسی تری در کلیّت آموزش وپرورش 
نیاز داریم تا به آن »هدف مطلوب« که سال های سال است از آن 
سخن می رود و عقالی قوم در آرزوی تحقق آنند، دست یابیم. 
بگذریم که در تعریف آن هدف مطلوب هم هنوز به وحدت 
ــت نیافته ایم. به  ــر دس نظ
هرحال و بی تردید، همین 
احساس بوده است که در 
ــال های اخیر در سطح  س
ــی، انجام دو  باالی وزارت
کار مهم یکی تهیه ی »سند 
و  آموزش وپرورش«  ملی 
»سندبرنامه ریزی  دیگری 
درسی ملی« در دستور کار 
قرار گرفته است که ظاهراً 
هر دو مراحل پایانی تدوین 
خود را می گذرانند و انتظار 
می رود در آینده به تصویب 
نهایی مراجع ذیربط برسند، 
ــم در آینده  ــا امیدواری و م
ــتقلی را  بتوانیم بحث مس
ــن دو کار در مجله  ــه ای ب

اختصاص دهیم. 
بر  ــده،  نگارن ــون  اکن
حسب تجربه، مشاهدات 
ــود به  ــهودات خ و مش
ــاره ای از نقاط یا نکاتی  پ
که علی القاعده بایستی در 
امر تحول مورد توجه قرار 

گیرد، ولی مغفول مانده است، اشاره می کند.
نخست این که، اول باید معلوم شود ایجاد تحولی فراگیر 
ــرورش کنونی ایران، با وجود  ــد در نظام آموزش وپ و کارآم
معضالت بسیاری که در این راه وجود دارد، اصوالً تا چه حد 
امکان پذیر است؟ معضالتی از قبیل بودجه، نیروی انسانی، 
زمان، تأسیسات و تجهیزات، پشتوانه ی علمی و کارشناسی 
و... که فراهم آوری هر یک از آن ها نیاز به کار بسیار و منابع 
ــت  فراوان دارد. بیان این نکته در واقع تذکار این مطلب اس
ــری و همه جانبه در  ــاد تحول سراس ــا ایج که اصاًل چه بس
آموزش وپرورش نه الزم باشد و نه ممکن؛ و باید این تحول 
ــب مورد در اجزا و عناصر این نظام به وجود آورد.  را حس
مطلب دیگر این که، با توجه به تحوالت عظیمی که در سه 
دهه ی اخیر در ایران و جهان روی داده است؛ از جمله وقوع 
ــرد و  ــالمی و تبعات آن در ایران، پایان جنگ س انقالب اس
پی آمدهای آن در جهان، و نیز پاره ای از مسائل اخیر مطرح 
در سطح جهان مانند بحران محیط زیست، تروریسم، علم و 
فنّاوری، جهانی شدن، گسترش جهان ارتباطات و مانند این ها 
که بر فکر و ذهن انسان ها و به ویژه بر آموزش وپرورش بسیار 
ــت، چه کسی می خواهد و می تواند چشم انداز قابل  مؤثر اس
ــیم نماید و چه کسی یا چه  درکی از وضعیت مطلوب ترس
دستگاهی قادر خواهد بود بر اساس این چشم انداز ساختار 
نوینی برای آموزش وپرورش ایران اسالمی پی افکند؟ و تازه، 
با توجه به دومین تجربه ی اشاره شده در باال، یعنی تغییر نظام 
جدید متوسطه، چه کسی عامل اجرای آن خواهد بود به طوری 

که بتواند ما را به آن »هدف مطلوب« رهنمون سازد.
از دو مورد فوق می گذریم و با فرض این که به هر حال در 
وضعیت فعلی هم، علی رغم وجود مشکالت مزبور، می توانیم 
ــیار قابل اعتنا به نظر  ــیم؛ آن چه بس به تغییرات مطلوب برس
ــد این است که تاکنون در بحث از »تحول« همواره از  می رس
توجه به بدنه ی آموزش وپرورش، یعنی جامعه ی معلمانی که 
ــعی شده  این نظام بر دوش آن ها قرار دارد، غفلت و اغلب س
ــت تحوالت از طریق صف به ستاد، و به عبارتی از باال به  اس
پایین، انجام گیرد بدون آن که تعامل معناداری بین این دو طرف 
اتفاق بیفتد. و این خود بدان معناست که، در واقع، تا زمانی که 
جامعه ی معلمان ما عادت کرده اند که برنامه ها برایشان تدارک 
دیده شود و خود مشارکتی جّدی در تهیه آن ها نداشته باشند 
مشکل بتوان به تحولی که انتظار می رود امید بست و هرگونه 
تحولی هم که اتفاق بیفتد، چون درون زا نیست،بعید است راه به 

جایی ببرد. در این باره باید بیش تر سخن گفت.
س���ردب���ي���ر            
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محمود امانی طهرانی، )متولد 
1344 تهران(، دارای مدرک 
کارشناسی فیزیک و کارشناسی 
ارشد برنامه ریزی آموزشی 
است و هم اکنون آخرین 
مراحل اخذ دکترای خود را 
در رشته ی آموزش علوم از 
دانشگاه لندن در انگلستان 
می گذراند. وی چند سال 
متمادی مسئولیت گروه علوم 
تجربی دفتر برنامه ریزی و 
تألیف کتب درسی را به عهده 
داشت و پروژه ی برنامه ریزی 
و تألیف کتاب های علوم 
دوره ی ابتدایی و راهنمایی 
زیر نظر وی انجام گرفت. 
امانی هم اکنون مسئول 
شورای هماهنگی علمی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی است. از وی چندین 
کتاب و بیش از 25 مقاله در 
زمینه ی آموزش علوم انتشار 
یافته است.

و گ  و  گ  ف  ت 

سوادعلمی  -     فنّاورانه
در گفت و گو با  محمود امانی طهرانی

اشاره
سواد علمی ـ فناورانه چیست؟ این موضوع از چه زمانی 
طرح شده است؟ جایگاه این ســواد در برنامه ریزی 
درسی کجاست؟ چه تفاوتی با سواد علمی دارد؟ این 
سواد از سنخ دانش است یا نگرش؟ دانستن این سواد 
چه ضرورتی برای معلمــان دارد؟ با چه راه کارهایی 

می توان آن را به معلمان آموخت؟ و...
این ها ســؤال هایی اســت که در گفت و گو با محمود 
امانی طهرانی رئیس شورای هماهنگی علمی سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و رئیس سابق گروه 
درسی علوم تجربی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب 
درسی، با حضور آقایان اسفندیار معتمدی و مهندس 
سعید قریشــی، اعضای شــورای برنامه ریزی مطرح 
کردیم و مورد بحث قرار دادیم. شما را به مطالعه ی 

متن این گفت و گو دعوت می کنیم.

نصراهلل دادار

 رشدمعلم: بهتر است گفت و گوی مان را با این سؤال 
ش��روع کنيم که مفهوم سواد علمی � فناورانه چيست؟ 
از چه زمانی مطرح ش��ده و جایگاه آن در برنامه ریزی 

درسی ما کجاست؟ لطفًا بفرمایيد.
 امانی: بحث سواد علمی ـ فناورانه در ابتدا به دنبال 
ــه ی »آموزش  ــرم یا اصالح در عرص ــک نیاز و یک رف ی
ــی به وجود آمد. در  ــطح برنامه ریزی درس علوم« و در س
بحث آموزش، یکی از نکاتی که بسیار مورد توجه همه ی 
آموزشگران، اعم از برنامه ریزان درسی، آموزش دهندگان 
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ــودن آموزش با  ــت، موضوِع مرتبط ب ــان بوده اس و معلم
ــت که دغدغه ی فراوانی را برای  زندگی و مفید بودن اس
ــگران به وجود آورده است. نکته ی دیگری که باز  آموزش
ــطوح است،  ــگران در همه ی س دغدغه ی همه ی آموزش
ــان ها  بحث نگاه به آینده یا آینده نگری و آماده کردن انس

برای زندگی آتی است.
ــرار گرفتند، به  ــار هم ق ــه وقتی در کن ــن دو دغدغ ای
ــواد  ــی مانند یادگیری مادام العمر و س ــش مقوله های پیدای
علمی ـ فناورانه انجامیدند که بسیار باهم مرتبط اند؛ یعنی 
سواد علمی ـ فناورانه در ماهیت خود عناصری از یادگیری 

مادام العمر را دارد و برعکس. 
ــونده ای  ــیار نوش ــه ی علم و فناوری  مقوله ی بس مقول
ــان می دهد  ــم و فناوری نش ــی به تاریخ عل ــت. نگاه اس
ــیب بسیار ثابت و  ــته، این مقوله، ش که در قرن های گذش
ــت، اما وقتی که به صد سال اخیر،  ــته اس کم تغییری داش
ــال اخیر  ــال اخیر و ده س ــت س ــال اخیر، بیس ــاه س پنج
ــم و فناوری هر روز  ــیم، می بینیم که یافته های عل می رس
به طور بسیار چشمگیرتری تغییر می کنند و با خود انتظار 
آدم ها را هم تغییر می دهند. حاال، این واقعیت که »علم« و 
»فناوری« ماهیتی کاماًل به روزشونده دارد، ارزش و اهمیت 
هر نوع یادگیری مادام العمر را برای ما قابل درک می سازد. 
ــیم، که تغییر، خود  ــت که به بحث تغییر می رس این جاس
ــت. از این روست  ــترک این دو تا با یکدیگر اس وجه مش
 Scientific Tecnologic Literacy (STL) ــث که بح

)سواد علمی ـ فناورانه( مطرح می شود.
ــی ـ فناورانه  ــواد علم ــن به هرحال زمینه ی بحث س ای
ــت که برنامه ی درسی نمی تواند نسبت  است. روشن اس
ــان دو دلیلی که  ــد، به هم ــه این موضوع بی تفاوت باش ب
عرض کردم. خالصه این که، برنامه ی درسی خوب، یک 
ــا زندگی امروز؛ پس به  ــت؛ مرتبط ب »برنامه ی مرتبط« اس
ــت. برنامه ی درسی خوب، برنامه ی  STL هم مربوط اس
ــت و این آینده نگری به این موضوع  درسی آینده نگر اس

مرتبط است.
 س��ابقه ی ورود این موضوع به آموزش و پرورش 
ما به زمانی برمی گردد که ش��ما، در س��ال های  ميانی 
دهه ی 70، برای کتاب های علوم دوره ی ابتدایی وسپس 

راهنمایی برنامه ریزی می کردید. آیا همين طور است؟
ــتیم  ــت. زمانی که ما می خواس  بلی، همین طور اس
کتاب های علوم را طراحی کنیم که اآلن از اعضای آن تیم 
ــتند ـ به جز من، جناب آقای معتمدی و  سه نفر اینجا هس
آقای مهندس قریشی ـ درواقع سنگ بنای این کار گذاشته 
ــه ای کردیم، ابتدا روی  ــد. ما آمدیم و در جهان مطالع ش
ــداف آموزش علوم، که ببینیم اهداف آموزش علوم در  اه
ــال که ما به کتاب های درسی  ــت س طول این مدت بیس
ــت نزده ایم، چه تغییری کرده است؛ می دانید  خودمان دس
ــط دهه ی 40 به بازار  ــه کتاب های علوم تجربی از اواس ک

ــی علوم تجربی چه  ــده بود. ما دیدیم که حوزه ی درس آم
در حوزه ی محتوا و چه در حوزه ی سازماندهِی فکری و 
ــا در حوزه ی اهداف خیلی متحول  دانش تغییر نکرده، ام
ــخصاً تبدیل دانش آموز به یادگیرنده ی  ــده است و مش ش
مادام العمِر سواد علمی ـ فناورانه، فلسفه ی وجودی آموزش 
علوم شده است. پس اکنون هدف عمده ی آموزش علوم 
ــت که دانش آموزان را به یادگیرنده های مادام العمر  این اس

سواد علمی ـ فناورانه تبدیل کند.
 رش��دمعلم: این سواد از چه نوع است، آیا از جنس 

دانش است یا از جنس نگرش؟
ــش، هم مهارت و هم  ــواد، هم از جنس دان  این س
ــردارد و به همین  ــه ی این ها را درب ــت. هر س نگرش اس
ــود. به عبارت دیگر،  ــواد اطالق می ش جهت هم به آن س
ــت.  ــتن اس ــواد علمی ـ فناورانه بیش از یک نوع دانس س
جنبه ی دانشی آن همان جنبه ای است که از قبل با خودش 
حمل کرده است. هر یادگیری جدید مستلزم زیرساختی 
ــت که  ــت. این خیلی مهم اس ــی اس ــای قبل از »دانش«ه
ــته های مفهوم ها را خوب درک کند  دانش آموز پیش دانس
ــا بنا کند. برای مثال  ــا بتواند مفاهیم بعدی را روی آن ه ت
ــی که می خواهد در حوزه ی کشاورزی سواد علمی ـ  کس
ــاورزی داشته باشد باید زیرساخت دانشی  فناورانه ی کش
ــد، یعنی درباره ی گیاه، سلول، آفات  آن کار را داشته باش
ــواد جزء  ــیاری از چیزهای دیگر. جزء دیگر این س و بس
مهارتی آن است. »مهارت« یعنی تکنیک ها و ابزارهایی که 
به یادگیری مادام العمر کمک می کند. دقت نظری که از یک 
ــاهده ی خوب به دست می آید )مشاهده  یکی از ابزار  مش
یادگیری است(، جمع آوری اطالعات، توان تمیز دادن بین 
ــت، منابع درست و نادرست،  ــت و نادرس اطالعات درس
ــی تحقیق کردن،  ــاختن، طراح پیش بینی کردن، فرضیه س
توان کنترل متغیرها، همه ی این ها دقیقاً مهارت های سواد 
علمی است؛ و مهم تر از هر دوی این ها، »نگرش« هاست.

ــک آدم را می بینید که نود  ــی این که مثاًل ی نگرش یعن
ــمت یاد  ــال دارد ولی در مورد همه چیز توجهش به س س
گرفتن یا کسب تجربه های جدیدتر است. نمی خواهد از 
هیچ چیز تازه خودش را محروم کند. این می شود نگرِش 
ناظر بر سواد علمی ـ فناورانه، که یادگیرنده درواقع به این 
اعتقاد رسیده که اگر سواد علمی ـ فناورانه ی کارش را یاد 
ــتری پیش خواهد رفت و احساس  بگیرد با موفقیت بیش

رضایتمندی بیشتری خواهد کرد.
 رشدمعلم: پس این طور که شما مطرح می کنيد سواد 
علمی � فناورانه باید نقش اجتماعی مهمی هم ایفا کند 

و تنها به مجامع علمی آموزشی محدود نشود.
 بله، و اتفاقاً این نکته ای است بسیار مهم. در حقیقت 
جنبه ی دیگری در سواد علمی ـ فناورانه وجود دارد و آن 
جنبه ی سیاست گذاری برای توسعه و پیشرفت، براساس 
ــواد است. به نظر من در جامعه ی ما یک چیز دارد  این س
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با یک چیز دیگر خلط می شود. ما در هر جامعه 
ــرفت علمی داریم و یک سواد علمی ـ فناورانه.  یک پیش
در جامعه ی ما در سال های اخیر به پیشرفت علمی بیشتر 
توجه می شود. یعنی پژوهشگاه ها توسعه پیدا می کنند. به 
ــی توجه می شود. درصد بودجه ی پژوهشی  امور پژوهش
ــور صدها و بلکه هزاران برابر شده است، و... این ها  کش
برای تولید علم خیلی خوب است، اما تجربه ی بشر نشان 
ــعه ی علمی« یک جامعه، صرفاً با »پیشرفت  داده که »توس
ــش حاصل نخواهد  ــمندان و تکنوکرات های علمی« دانش
ــعه ی علمی دو بال دارد، یک بالش تولید علم  ــد. توس ش
ــکل سواد علمی ـ  ــت و بال دیگرش ترویج علم به ش اس

فناورانه بین آحاد جامعه.
ــتن خیلی مهم است.  این دو را در حال تعادل نگه داش
به اعتقاد من امروزه در ایران، هیچ کس اهمیت جدی برای 
ــت. یعنی جز چند گام کوچکی که  ترویج علم قائل نیس
ــی،  ــوزش و پرورش، آن هم از طریق تغییر کتب درس آم
ــطح کالن، روی این مسئله به عنوان  ــته کسی در س برداش
ــعه ی علمی کشور حساب نکرده است. ما  یک پای توس
ــگاه های کشاورزی فراوانی داریم. وزارت  امروزه پژوهش
ــگاه دارد. این عدد کمی  ــاه پژوهش ــاورزی اآلن پنج کش
ــه  ــت، چون ما در آموزش و پرورش، یک، دو یا س نیس
ــکیل داده ایم. پس این تعداد  ــگاه را به سختی تش پژوهش
ــگاه باید بر روی تک تک زارعان ما تأثیر خودش  پژوهش
ــر کند؛ یعنی کیفیت، کمیت و  ــذارد تا تولید ما تغیی را بگ
ــت؛ در  ماندگاری تولید. همین وضع در صنعت هم هس
ــت. ما واقعاً نیازمندیم که روی این مسئله  عمران هم هس
ــر کاری که انجام می دهد باید  ــم  که هرکس در ه کار کنی
ــواد علمی فناورانه ی آن را خوب بداند. حداقل کاری  س
ــت،  ــتیم خانه داری اس ــترک هس که همه ی ما در آن مش

خانه داری کاری است که همه ی بچه ها، پدرها، مادرها و 
همه ی آدم ها با آن درگیرند. همین خانه داری سواد علمی ـ 
ــک می کند. مثاًل  ــه ای دارد که به زندگی بهتر کم فناوران
امروزه می بینیم که روی تک تک اجزایش در خیلی جاها 
ــرژی، آب و...، اما ما  ــود، مثاًل در مورد ان دارد کار می ش
هنوز نمی بینیم که یک برنامه بیاید در مورد محیط زیست 
بگوید این مقدار شوینده ای که شما دارید مصرف می کنید 
علمی نیست، ضرر دارد، به منابع ما آسیب می رساند و با 
ــیاری از این کارها را می توان  یک پنجم این مقدار هم بس

انجام داد.
 ح��اال اجازه بدهيد به حوزه ی آموزش و پرورش 
بيشتر نزدیك شویم. به نظر شما سواد علمی � فناورانه 
ب��رای معلمان در چ��ه جایگاهی ق��رار دارد؟ درواقع، 
می خواهيم بدانيم معلمی که این سواد را دارد با معلمی 
که این س��واد را ندارد چه تفاوت��ی دارد؟ ضرورتش 

چيست؟
ــث دوجنبه دارد.  ــم در این جا بح ــن فکر می کن  م
ــور تبدیل بچه ها به  ــت که معلمان مأم یک جنبه این اس
یادگیرنده ی مادام العمر هستند. این تبدیل یعنی دادن همان 
مهارت ها، دانش ها و نگرش ها، نه فقط در عرصه ی علوم 
ــد و  ــه در همه ی عرصه ها. و این یعنی رش ــی، بلک تجرب
پرورش همه جانبه. پس یک جنبه ی آن »چیستِی آموزش« 
ــت. جنبه ی دومی که برای معلمان مطرح است بحث  اس
ــت. خودِ چگونه یاد دادن، امروز  »چگونگِی آموزش« اس
ــی ـ فناورانه.  ــواد علم ــت از س برای علم ما مصداقی اس
ــت این گونه یاد  معلمی که بداند فالن مفهوم را خوب اس
ــلط بر الگوهای تدریس داشته باشد، تسلط بر  بدهد، تس
سوء فهم های همراه هر موضوع برای دانش آموز، در ایجاد 
ــزه در دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع ماهر  انگی
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باشد، روش های درست سنجش آموخته های دانش آموزان 
را بداند، و مانند این ها، این می شود سواد علمی ـ فناورانه ی 
ــم. یک پژوهش   ــازه در اول این راهی ــود معلم؛ و ما ت خ
ــان می دهد معلمان ایرانی به طور  انجام شده است که نش
ــتفاده می کنند: سخنرانی  معمول از دو الگوی تدریس اس
و پرسش و پاسخ. باز همین تحقیق نشان می دهد که تازه 
ــخ را به صورت حرفه ای و درست و کامل  پرسش و پاس
ــابهی در استرالیا شده  هم به کار نمی برند؛ اما، تحقیق مش
و نشان می دهد که معلمان استرالیا از پنج الگوی تدریس 
استفاده می کنند. این نشان می دهد که معلمان ما هنوز آن 
سواد علمی فناورانه ی معلمی خودشان را ندارند. چه بسا 
ــت آموزش  ــیم که بهتر اس ــر از معلمان خودمان بپرس اگ
ــوم اول راهنمایی را  ــاط کتاب عل مفهوم انقباض و انبس
ــم، ندانند. در صورتی که باید  ــا چه الگویی تدریس کنی ب
ــن مفهوم چون قابلیت این را  ــد و بگویند که مثاًل ای بدانن
دارد که این گونه پیش برویم، و چون وسایلش قابل تهیه 
است، بهتر است از الگوی کاوش گری استفاده کنیم، اما 
ــت در علوم سوم راهنمایی روش  برای مفهوم محیط زیس
بارش مغزی بهتر است، چون موضوعی است که بچه ها 
ــرون خیلی کار کرده اند،  ــش قبلی دارند. زیرا بی از آن دان

فیلم دیده  اند، تلویزیون برنامه داشته است و...
 ب��ه نظر می رس��د ب��رای آموزش س��واد علمی � 
فناورانه، در معلم های ما، به اصطالح یك اینرس��ی یا 
مقاومت هایی در مقابل حرکت وجود دارد که سبب شده 
همه ی معلمان هنوز آن طور که باید به این سواد کشش 
پيدا نکنند، درحالی که مثاًل در اس��تراليا، همان طور که 
اشاره کردید، وضع بهتر است. فکر می کنيددرکشورما 

این موانع کدام اند؟
 بلی. اتفاقاً من چند وقت پیش که این کار را تحلیل 
می کردم به این نتیجه رسیدم که ما با سه نوع مانع مواجهیم. 
ــک مانع عدم وجود مطالبه ی بیرونی از جانب بچه ها و  ی
ــت؛ یعنی بچه ها و پدر و مادرها نمی دانند  والدین آن هاس
که چه آموزشی مطلوب است و حق آن است که دریافت 
ــد، بنابراین، این را از مدیر و معلم نمی خواهند؛ که به  کنن
ــطح خواست مردم در این موارد  عقیده ی من باال بردن س
یکی از موتورهای محرک این کار است. پس یک مانع این 
است که خانواده ها به کیفیت آموزش در مدرسه توجهی 
ــت که  نمی کنند. دومین مانع، محدودیت های محیطی اس
معلم با آن مواجه است. محدودیت های محیطی، هم شامل 
ــانی می شود. جو  ــامل فضای انس فضای فیزیکی و هم ش
عمومی مدرسه ها، اگر جو حرکت و فعالیت باشد، همه به 
ــکون و رکود و خمودگی  حرکت درمی آیند و اگر جو س
ــد، همه بی حرکت می شوند. این شعر را  و بی تحرکی باش
ــنیده ایم که: در محفل خود راه مده همچو منی را/  همه ش
ــرده دل افسرده کند انجمنی را. یک جنبه ی این قضیه  افس
فضای فیزیکی است، مثاًل نیمکت های فیکس شده به کف 

ــت پیش برای بازدید به یک کالس رفتم،  کالس. چندوق
ــت و ظرفیت 40  ــدم که این کالس، کالس بزرگی اس دی
دانش آموز را دارد که در ردیف های دوتایی و نیمکت های 
دوتایی بنشینند. در این کالس حدوداً 20 دانش آموز بودند 
که معلم آن ها را در دو ردیف وسط نشانده بود به صورت 
ــود. گفتم این کالس  ــرده و دو طرف کالس خالی ب فش
ــت؛ چرا آن ها  ــت و تعداد بچه ها هم کم اس که بزرگ اس
را بازتر نمی نشانید؟ گفت: این طوری، جمع کردن کالس 
ــت و مسلط تر هستم. چرا این طور  برای من راحت  تر اس
ــت این  می گوید؟ چون فضای یادگیریی که در ذهنش اس
است که من باید صحبت کنم، آن ها هم باید گوش بدهند. 
ما اگر بخواهیم در مدارسمان آزمایشگاه ها راه بیفتد، باید 
همین کالس های موجود هم آزمایشگاه باشد، صندلی ها 
ــند. چون الگوهای تدریس  ــد تکی و قابل تحرک باش بای

متنوع نیازمند کار در بسیاری از موارد است.
البته در این زمینه پیشرفت هایی هم داشته ایم. من اآلن 
ــی روم امتحان می کنم؛ از بچه ها  که به بعضی کالس ها م
می خواهم که گروهی بنشینند و می بینم بدون این که چیز 
ــده  دیگری بگویم، بچه ها روی همین نیمکت های پیچ ش
ــر خود  ــس، رو به افراد پشت س ــوند و برعک بلند می ش

می نشینند. دیگر فهمیده اند گروه بندی یعنی چه. 
ــت و آن هم  ــود معلم اس ــع، در درون خ ــومین مان س
ــبت به تغییر است. معلمان بعضًا  ــی یا مقاومت نس اینرس
ــند، تجربه نکرده اند،  چون روش های جدید را نمی شناس
ــت، از هر نوع  ــان نریخته اس ــن نکرده اند و ترسش تمری
ــرای غلبه بر این موانع،  ــیوه هایی ب تغییری ابا می کنند. ش
به ویژه این دو عاملی که به درون مدرسه برمی گردد وجود 
ــا را پیاده کرده و  ــورها هم آن ه ــیاری از کش دارد که بس
ــیوه ای را ابداع  این دوره ها را گذرانده اند. مثاًل ژاپنی ها ش
کرده اند به نام »درس پژوهی«. درس پژوهی شیوه ای است 
ــه گفتم متحول  ــه را از این دو حیث ک ــه درون مدرس ک
ــم ترس معلم از تغییر می ریزد، هم معلم  می کند. یعنی ه
حرفه ای می شود. این روش را ژاپنی ها ابداع کردند، ولی 
ــان روی آن کار می کنند و اگر  ــال حاضر تمام جه در ح
ــزاران مطلب در مورد  ــت و جو کنید، ه ــت جس در اینترن
ــور خالصه عبارت  ــد یافت. درس پژوهی به ط آن خواهی
ــروع می کند و موضوعی را  ــت که یک معلم ش از این اس
ــود. معلمان دیگر  ــد، این کالس ضبط می ش درس می ده
ــیوه ی تدریس او را تحلیل  هم تدریس او را می بینند و ش
ــور خود معلم نقاط ضعف،  می کنند، گاهی حتی با حض
محدودیت ها، نقاط قوت، پیشنهادها و موارد دیگر را بیان 
می کنند که این ها ریشه ی اتفاقات جالب زیادی در مدرسه 

می شود. 
 درواقع بایدگفت که معلمان ما در آستانه ی حرکت 
به این جهت هستند. به نظر می رسد ما، اآلن نقاط قوتی 
داری��م که می توانيم آن ها را مبن��ا قرار دهيم و اميدوار 
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باش��يم که در آینده این سواد در معلمان گسترش پيدا 
کند. آقای معتمدی به نظر شما آیا همين طور است؟

ــحالی است که شما ترتیبی   معتمدی: مایه ی خوش
ــدی از زبان جناب آقای امانی  ــد که ما مطالب جدی دادی
ــته ما کلمه ی سواد را فقط  بشنویم. در جامعه های گذش
ــتند. کسی باسواد بود  ــتن می دانس معادل خواندن و نوش
ــواد بودن را هم  ــت بخواند یا بنویسد. باس که می توانس
ــاًل زمانی  ــر می گرفتند. مث ــداف خاصی در نظ ــرای اه ب
ــت که بتواند بخواند و  ــود که دولت کارمندی نیاز داش ب
ــواد باشند تا بتوانند  ــد، پس الزم بود که افراد باس بنویس
ــده و استخدام شوند. عده ای هم  وارد کارهای دولتی ش
ــدن و کتب ادعیه  ــتند در حد قرآن خوان ــط می خواس فق
ــواد داشته باشند. وقتی ما به آموزش و پرورش جدید  س
ــتن، درک یک رشته  ــیدیم، عالوه بر خواندن و نوش رس
ــائل اجتماعی هم مورد توجه بود که  مفاهیم علمی یا مس
آن را می توان سواد علمی دانست. تا زمانی هم که جامعه، 
ــتا بود، الزم نبود که افراد امور مربوط  یک جامعه ی ایس
ــه بیاموزند. و لذا در خانواده،  ــان را در مدرس به زندگیش
ــه کارهایی را که  در بازار، در فاصله ی بین خانه تا مدرس

بقیه ی مردم انجام می دادند، یاد می گرفتند.
ــت که  ــه ی ما، در کم تر از یک قرن اخیر اس در جامع
ــت؛  ــته اس تغییرات بیرونی، روی زندگیمان تأثیر گذاش
ــی دائماً به  ــته. چیزهای ــاً در چند دهه ی گذش مخصوص

شکلی وارد زندگی ما شده اند، اعم از فنون و ابزار.
پس در حال حاضر هدف آموزش، عالوه بر خواندن 
ــون و توان  ــب اطالعات، یادگیري فن ــتن و کس و نوش
ــت، و به این ترتیب زندگي  ــتفاده از ابزارها هم هس اس
پیچیده تر از گذشته شده است و دائماً هم در تغییر است 
ــت ما با  ــه جناب اماني فرمودند الزم اس و همان طور ک
توجه به این تغییرات، مادام العمر یادگیرنده باشیم. به این 
ــوادي داشته باشیم  ــیم به جایي که باید س ترتیب مي رس
ــد و هم فناورانه؛ و البته مادام العمر هم  که هم علمي باش
ــد در آموزش و  ــد. اینها همه حاصل تحوالت جدی باش

یادگیري است.
 به نظر مي رسدنخس��ت الزم اس��ت یك سلسله  
بحث هاي جدي دربگيرد ت��ا مباحث جدیدي در این 
زمينه زایيده ش��ود تا شاید از این طریق سواد علمي- 
فناورانه گس��ترش پيدا کند. از جمله، اگر انجمن هاي 
علمي- آموزش��ي موجود فعال تر شوند شاید در این 
جهت مؤثر باشد. آقاي مهندس قریشي بهتر است شما 
که آش��نایي بيش��تري با انجمن هاي علمي- آموزشي 

دارید، در این باره اطالعاتی ارائه دهيد.
ــتري که ما در این زمینه از قبل   قریش��ي: اوالً، بس
داشتیم و به تدریج مورد کم توجهي قرار گرفت، گروه هاي 
ــي بر  ــفه ي ایجاد گروه هاي آموزش ــي بود.  فلس آموزش
ــت محل  ــود که معلمان هر درس مي بایس ــاس ب این اس

تجمعي براي تبادل نظر، استفاده از توانایي هاي یکدیگر، 
ــي در تدریس، چه در مورد  ــکال، ایجاد هماهنگ رفع اش
روش ها و چه در مورد ارزشیابي و غیره داشته باشند. این 
جلسات تشکیل مي شد، اما به تدریج در وزارت آموزش 
ــد که اگر معلمان بخواهند  در چنین  و پرورش مطرح ش
ــاتي حاضر شوند، باید در خارج از ساعات موظف  جلس

خود بیایند.
از آن طرف هم، در ساعات آزاد، گرفتاري هاي معلمان 
ــد که خودشان بیایند و وقت شان را صرف  مانع از این ش
این جلسات بکنند. نتیجه این شد که آرام آرام گروه هاي 
ــدند و االن  تقریبًا  ــي بي خاصیت تر و بي اثرتر ش آموزش
تعطیل و به کمیسیون هایي بسیار محدود تبدیل شده است 

که چندان مؤثر نیست. 
ــه معلمان ژاپني  ــزي که آقاي اماني  فرمودند ک آن چی
مي نشینند و درباره ي برنامه  و درس ها و... بحث  مي کنند، 
ــت که گروه هاي آموزشي ما  در حقیقت همان کاري اس
ــون در آنجا  ــد و انجام نمي دهند. چ ــد انجام مي دادن بای
ــاعاتي را درس مي دهد،  ــت. یک س معلم  تمام وقت اس
در برخي ساعات هم در این جلسات شرکت مي کند که 
جزء کارش است. اما انجمن ها؛ نزدیک  به ده سال پیش 
ــي معلمان راه افتاد و خواسته  انجمن هاي علمي- آموزش
ــوش، بدون  ــان، انجمن هایي خودج ــد که خود معلم ش
وابستگي به وزارت آموزش و پرورش، از درون خودشان 
ایجاد کنند، هیأت مؤسس بگذارند، هیأت مدیره بگذارند، 
نشریه بدهند، فعالیت هاي علمي انجام دهند البته قرار شد 
وزارتخانه  نیز این انجمن ها را همراهي و حمایت کند، نه 
این که مدیریت و کنترل شان کند. این کار هم شروع شد. 
مثاًل در رشته ي ریاضي در اصفهان، آقاي دکتر رجالي در 
این زمینه خیلي عالقه مند بود و معلمان را تشویق مي کرد، 
ــکیل شد. در  حتي اتحادیه ي انجمن هاي ریاضي هم تش
درس فیزیک کارهاي دیگري انجام شد، در درس تاریخ 
ــره؛ ولي آن طور که انتظار مي رفت این  همین طور و غی
ــود فعالیت هایش به  ــترش پیدا کند و همه گیر ش کار گس

وزارتخانه  برسد، نشد.
ــه واقعاً فعال  ــدام از این دو ک ــر صورت، هر ک در ه
ــوند، چه گروه هاي آموزشِي تحت نظارت وزارتخانه،  ش
چه این انجمن هاي علمي – آموزشي و چه NGO هاي 
ــدام از زمینه هاي علمي و   ــوش معلمان، در هر ک خودج
ــوند مي توانند نقش مثبت خودشان  آموزشي که فعال ش

را ایفا کنند.
 آقای امانی! ش��ما چه نکت��ه ای می توانيد به این 

موضوع اضافه کنيد؟
ــتیباني  ــو پش ــک نح ــورها ی ــیاري از کش  در بس
دانشگاهي و آکادمیک هم از معلمان مي شود که در ایران 
نمي شود. منظورم از، پشتیباني، ایجاد آن فضاي حرفه اي 
براي معلمي، فراهم کردن نمونه هاي کار مفید و این طور 

سعید قریشی:
بستري كه ما در 
این زمینه از قبل 
داشتیم و به تدریج 
مورد كم توجهي 
قرار گرفت، 
گروه هاي آموزشي 
بود.  فلسفه ي ایجاد 
گروه هاي آموزشي 
بر این اساس بود 
كه معلمان هر 
درس مي بایست 
محل تجمعي براي 
تبادل نظر، استفاده 
از توانایي هاي 
یكدیگر، رفع اشكال، 
ایجاد هماهنگي 
در تدریس، چه در 
مورد روش ها و چه 
در مورد ارزشیابي 
و غیره داشته باشند. 
این جلسات تشكیل 
مي شد، اما به تدریج 
در وزارت آموزش و 
پرورش مطرح شد كه 
اگر معلمان بخواهند  
در چنین جلساتي 
حاضر شوند، باید 
در خارج از ساعات 
موظف خود بیایند.
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چیزهاست . بحثم فقط آموزش معلمي نیست، بلکه اساسًا 
ــم از پژوهش هاي  ــي مورد نیاز معل ــاخت دانش آن زیرس
ــورها،  ــد. در خیلي از کش ــت مي آی ــه دس ــگاهي ب دانش
پژوهش هاي دوره ي فوق لیسانس یا دکتراي دانشجوهاي 
تعلیم و تربیت اساساً در خدمت چگونگي تدریس است 
ــت  ــي از یافته هاي آن از محیط کالس به دس و اگر بخش
نیاید ارزش آن چناني برایش قائل نیستند، یعني عمده اش 

این است که مثاًل این مفهوم را چگونه باید یاد داد؟
من فکر مي کنم عمده ي استادان و دانشجویان دوره ي 
ــانس و دکتراي ما، اگر از آن ها  بپرسید  آخرین  فوق لیس
ــي رفتید  ــه ی واقع ــه کالس واقعي و مدرس ــاري که ب ب
ــت، به  ــتید ببینید چه اتفاقي مي افتد کي بوده اس و نشس
ــوري را هم  ــرزدن هاي ص ــل برمي گردد. س ــا قب مدت ه
ــه، این که  ــي را افتتاح کنند؛ ن ــم که بروند جای نمي گوی
انسان برود ته کالس بنشیند و ببیند که این فرایند چگونه 
اتفاق مي افتد، یا ابزاري بیاورد که چیزي را از این کالس  
ــفانه عمده ي پژوهش هاي ما نظرسنجي از  بسنجد. متأس
معلم هاست. به جاي این که برویم توي کالس و از بچه ها 
ــوري و راحت چهار تا  ــک چیزي دربیاوریم، خیلي ص ی

پرسشنامه مي دهیم پر کنند و به ما بدهند.
 آقاي معتمدي! جناب عالي که سابقه اي طوالني در 
امر انجمن هاي علمي – آموزشي فيزیك دارید و اکنون 
هم دبير اتحادیه ی معلمان فيزیك هستيد درباره ي این 

انجمن ها چه نظري دارید؟
ــک دفعه  ــئله، ی ــي، یک موضوع یا مس ــر زمان در ه
ــورد اقبال عمومي  ــان پیدا مي کند، اوج مي گیرد، م جری
ــاده کنار مي رود.  قرار مي گیرد و چندي بعد هم خیلي س
ــي با اهداف خیلي خوبي تشکیل شد.  گروه هاي آموزش
آقاي مهندس قریشي درست گفتند. در بعضي از شهرها 
هم خیلي خوب روي آن کار کردند. اما بعد رفت به این 
ــتر متوجه  ــي چه کار کند که بیش جهت که گروه آموزش
دادن اطالعات بیشتر به دانش آموز شود و بچه ها را براي 
ــور آماده کنند. بعد هم که انجمن ها به وجود آمدند  کنک
و کار ارزنده اي بود، در بعضي از استان ها و شهرستان ها 
ــال اخیر  ــت. اما در چند س ــي خوب پیش رف کار خیل
ــازمان آموزش و  انجمن ها هیچ گونه کمکي از طرف س
ــرف خود وزارتخانه   ــرورش و در مرکز، اتحادیه از ط پ
ــال پیش» اتحادیه ي معلمان  دریافت نکرده اند. تا سه س
ــان از طرف وزارتخانه  ــالي ده میلیون توم فیزیک« ما س
ــکالتي هم  ــه البته گرفتن آن با  مش ــک مي گرفت ک کم
ــول به کلي  ــال پیش این پ ــه س ــراه بود؛ ولي از س هم
ــئول اتحادیه ي معلمان فیزیک هستم.  قطع شد. من مس
ــتان  ــا من خودم مي بینم که اغلب دوس ــه ي م در اتحادی
ــران بیایند و  ــوت مي کنیم به ته ــتان دع را که از شهرس
ــته باشند، باید هزینه ي رفت و آمدشان را  جلسه اي داش

هم خودشان پرداخت کنند.

 آقاي اماني! شما با شروع برنامه ي علوم در سال 
71 به یك معنا قدم گذاش��تيد در مسير آموزش سواد 
علمي- تکنولوژیك. اکنون، به عنوان رئيس ش��وراي 
هماهنگي علمي س��ازمان، بفرمایيد آیا این س��واد به 
درس هاي دیگر هم تسري پيدا کرد یا نه؟ سؤال دیگر 
این اس��ت که اگر معلمي بخواهد با این مبحث آشنا 

شود، به چه منابعي مي تواند رجوع کند؟
ــؤال  اول، خوشبختانه این حرکتي که   در مورد س
ــده و  ــروع ش ــازمان ش در حوزه ي آموزش علوم در س
نحوه ي نگاهي جدید به تنظیم اهداف برنامه  ي درسي در 
ــیوه ي  حیطه ي دانش ها، مهارت ها و نگرش ها و بعد ش
یاددهي و یادگیري و بعد تنظیم کتاب درسي به گونه اي 
ــاند،  که به »یادگیري فعال و دانش آموز محور« مدد برس
ــد و در یک  ــي هم پذیرفته ش در بقیه ي گروه هاي درس
فاصله ي کوتاه، بیشتر برنامه هاي درسي ما با همین الگو 
ــي ما  ــدند. تقریبًا ظاهر همه ي کتاب هاي درس تنظیم ش
ــت، بعد یک  ــد. االن در کتاب ها یک متن اس متحول ش
ــده  ــعي ش فعالیت، دوباره یک متن، یک فعالیت. که س
ــم انجام پذیر و هم با  ــت این فعالیت ها، فعالیت ها ه اس

محیط  خودمان سازگار باشند.
ــه ي محیط هاي  ــودش را در بقی ــار خ ــن تحول،آث ای
ــته است. االن  ــگاهي ما هم به جاي گذاش علمي و دانش
ــن طریق تربیت معلم تغییراتي کرده  ما مي بینیم که از ای
ــگاهي مان هم تغییر کرده است.  ــته هاي دانش است، رش
ــتیم. االن در  ــته هاي آموزش تخصصي نداش ــاًل   رش قب
برخي حوزه ها داریم و در برخي دانشگاه ها، جایگاهش 
را به طور جدي مي بینیم. یعني خوشبختانه در این زمینه 
ــگاه ها و آموزش  آموزش و پرورش موتور محرک دانش

عالي هم شده است. 
ــیار زیاد شده اند،  ــبختانه منابع بس درباره منابع، خوش
ــه و چند گفتار  ــاید یک زمان در حد چند مقال یعني ش
شفاهي بود، ولي امروز ما منابع متعددي داریم. انتشارات 
ــه چند کتاب در مورد آموزش فعال علوم  چاپ  مدرس
ــت.  ــان ترجمه و برخي تألیف اس کرده که بعضي هایش
ــارات منادي  ــیابي انتش در مورد روش هاي جدید ارزش
ــا خودمان هم چند  ــت و م تربیت کتابي چاپ کرده اس
ــور  ــه ي ویدیویي تولید کرده ایم که معلمان کش مجموع
ــن مقاالت زیادي در  ــد بگیرند و ببینند. همچنی مي توانن
ــد معلم، رشد ابتدایي، رشد راهنمایي، رشد  مجالت رش
تکنولوژي آموزشي، مدرسه ي فردا، رشد مدیریت و... در 
مورد سواد علمي- فناورانه، آموزش فعال، تغییر فضاي 
ــته اند.  ــدارس، خالقیت و اینطور چیزها داش یاددهي م
ــده است. یعني من خودم  پروژه هاي خوبي هم انجام ش
چشم انداز آینده را در این زمینه مستعد بهبود مي بینم، به 
ــرط این که وقت را تلف نکنیم و بودجه هایمان را به  ش

خوبي هزینه کنیم.

 اسفندیار معتمدی:
در جامعه های گذشته 

ما كلمه ی سواد را فقط 
معادل خواندن و نوشتن 
می دانستند. كسی باسواد 

بود كه می توانست 
بخواندیا بنویسد.

 باسواد بودن را هم 
برای اهداف خاصی 

در نظر می گرفتند. مثاًل 
زمانی بود كه دولت 
كارمندی نیاز داشت 

كه بتواند بخواند و 
بنویسد، پس الزم بود 
كه افراد باسواد باشند 

تا بتوانند وارد كارهای 
دولتی شده و استخدام 
شوند. عده ای هم فقط 

می خواستند در حد 
قرآن خواندن و كتب 

ادعیه سواد داشته باشند. 
وقتی ما به آموزش و 

پرورش جدید رسیدیم، 
عالوه بر خواندن و 
نوشتن، درک یک 

رشته مفاهیم علمی یا 
مسائل اجتماعی هم 

مورد توجه بود كه آن 
را می توان سواد علمی 

دانست.
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اشاره
در اواخ��ر س��ال 1381 براس��اس 
بخش��نامه ای كه از س��وی معاون 
دكت��ر  آموزش وپ��رورش،  وزارت 
علی اصغر فانی، به سازمان های سراسر 
كشور ابالغ گردید، راه اندازی مراكزی با 
عنوان »پژوهش سرای دانش آموزی« كلید 
زده شده و مقدمات تأسیس آن ها فراهم 
گشت. در بخشنامه ی مورد اشاره، آمده بود 
كه »پست های موردنیاز پژوهش سراها از محل 
تشكیالت آزمایش��گاه های مركزی تأمین خواهد 
ش��د.« و این بدان معناست كه پژوهش سراها، اغلب 
با تغییر ساختاری كه در آزمایشگاه های مركزی نواحی و 
مناطق ایجاد شد، تأس��یس گردید. در حال حاضر 274 واحد 
پژوهش سرا در كش��ور وجود دارد كه فهرست 214 واحد آن در 
وبگاه دفتر آموزش نظری و پیش دانشگاهی وزارت آموزش وپرورش به 

نشانی dnp.medu.ir قابل دسترسی است.

ش ر ا گ ز

پژوهش سراهاي 
دانش آموزي
 چه می کنند؟



11
ــماره ی دوم ـ آبان ماه1388 ش

تعريف
ــرا، آن طور که در ماده ي 1 اساس نامه  آمده:  پژوهش س
ــترش فرهنگ تحقیق و  ــت که به منظور گس »مرکزي اس
پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و رشد 
ــاي آنان با فراهم نمودن امکانات و تجهیزات  خالقیت ه

الزم تأسیس مي شود.«

اهداف
ــاس نامه، اهداف تأسیس پژوهش سرا،  در ماده ي 2 اس

از جمله، چنین تبیین شده است:
ـ اشاعه ي فرهنگ پژوهش و تحقیق فردي و گروهي 

در بین دانش آموزان؛
ــي  ــي و پژوهش ــادي علم ــعه ي بنی ــد و توس ـ رش
ــروز خالقیت هنر  ــاد زمینه براي ب ــوزان و ایج دانش آم

آنان؛
ـ تشویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش نظري 

و فعالیت هاي علمي و کاربردي؛
ــت یابي دانش آموزان به  ــکان دس ــم نمودن ام ـ فراه
ــي در داخل و خارج  ــاي جدید علمي و پژوهش یافته ه

کشور.

وظايف
ــراها در  ــه براي پژوهش س ــورد وظیفه اي ک از 18 م
ــاس نامه آمده، به چند مورد که مهم تر به نظر مي رسد  اس

اشاره مي کنیم:
ــزي براي ایجاد زمینه هاي بروز خالقیت و  ـ برنامه ری

نوآوري دانش آموزان
ــنواره هاي  ـ برگزاري کنفرانس ها و همایش ها و جش

علمي
و  ــگاه ها  آزمایش و  ــا  کارگاه ه ــاد  ایج ـ 

کتابخانه...
ــگر و  ــت از دانش آموزان پژوهش ـ حمای

نظارت و هدایت طرح هاي تحقیقاتي آنان
ــابقات علمي ـ پژوهشي و  ـ برگزاري مس

آزمایشگاهي
ـ تشکیل انجمن هاي علمي دانش آموزي
ـ مشارکت در مجامع علمي و پژوهشي.

واجدينشرايط
اصوالً پژوهش سراها براي جلب و جذب دانش آموزان 
ــت، اما در عین حال در  ــده اس ــیس ش به طور کلي، تأس
ــوزان اولویت قائل  ــاس نامه براي پاره اي از دانش آم اس

شده اند که به پاره اي از این اولویت ها اشاره مي کنم.
ــخیص شوراي دبیران واحد  ـ دانش آموزاني که به تش
آموزش از توانایي، استعداد و عالقه ي کافي به مطالعه و 

تحقیق برخوردار باشند؛
ــابقات گوناگون )به جز  ــه در مس ــي ک ـ دانش آموزان
ــب رتبه در هر یک از  ــابقات ورزشي( موفق به کس مس

مراحل شده اند؛
ـ دانش آموزان واحد شرکت کننده در مراحل مختلف 

جشنواره ي خوارزمي و المپیادها.
*

چنان که اشاره کردیم اینک با گذشت هفت سال از کلید 
خوردن تأسیس پژوهش سراها 214 باب پژوهش سرا در 
سراسر کشور )در شهرستان ها، نواحي و مناطق( تأسیس 
شده است که بد نیست تعداد آن ها را به تفکیک استان ها 

در اینجا ذکرکنیم:
ــرقي 8 واحد، آذربایجان غربي 4 واحد،  آذربایجان ش
اردبیل 5 واحد، اصفهان 16 واحد، ایالم 5 واحد، بوشهر 
5 واحد، چهارمحال وبختیاري 3 واحد، خراسان جنوبي 
ــان شمالي  ــان رضوي 12 واحد، خراس 4 واحد، خراس
ــمنان  ــتان 8 واحد، زنجان 4 واحد، س ــد، خوزس 5 واح
11 واحد، سیستان وبلوچستان 6 واحد، تهران 14 واحد، 
ــتان هاي تهران 9 واحد، فارس 8 واحد، قزوین 4  شهرس
ــتان 7 واحد، کرمان 15 واحد،  واحد، قم 2 واحد، کردس
ــاه 1 واحد، کهگیلویه وبویراحمد  کرمانش
ــد، گیالن 4  ــتان 12 واح 3 واحد، گلس
ــد، مازندران 7  ــتان 5 واح ــد، لرس واح
ــد، هرمزگان 7  ــزي 6 واح ــد، مرک واح

واحد، همدان 6 واحد، یزد 8 واحد.
*

ــراهاي  ــي پژوهش س ــئولیت  عال مس
ــا  ب وزارت،  ــطح  س در  ــوزي  دانش آم
ــل  ذی و  ــي  عموم ــوزش  آم ــت  معاون
ــوزش و  ــئول آم ــوان »کارشناس مس عن

ش ر ا گ ز
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ــت که هم اکنون در ساختمان شماره  پژوهش سراها« اس
ــهر  3 وزارت آموزش وپرورش در ابتداي خیابان ایرانش

شمالي مستقر مي باشد.
در پي دیداري که با آقاي ش��کوري کارشناس مسئول 
پژوهش سراها داشتیم،از ایشان پرسیدیم که »در یک نگاه 
ــراها توانسته اند به عرصه اي وسیع و  کلي، آیا پژوهش س
ــوآوري دانش آموزان در  ــراي خالقیت و ن ــل اعتنا ب قاب
ــوند و آیا در این زمینه ارزیابي  ــور منجر ش ــطح کش س

علمي به عمل آمده است؟ ایشان چنین جواب داد: 
ــت که تا زماني  ــًا موفق بوده اند. باید دانس  مجموع
ــیم، این  ــته باش ــي پژوهش محور نداش که برنامه ي درس
ــاز آن عده از  ــد جواب گوي نی ــراها مي توانن پژوهش س
دانش آموزاني باشند که خالق اند و به پژوهش  و تحقیق 
ــت و  ــه دارند. به هر حال این عرصه ي فراخي اس عالق
نتایج خوبي هم تاکنون به بار آورده. براي مثال ما تاکنون 
بیش از هزار ثبت اختراع در این پژوهش سراها داشته ایم 
ــه »بنیاد  ــر. اضافه کنم ک ــتاوردهاي دیگ ــیاري دس و بس
نخبگان« هم براي دانش آموزاني که در پژوهش سراها به 
موفقیت هاي مهمي دست یابند تسهیالتي قائل مي شود.

ــیدیم آیا مي توانند چند نمونه  ــکوري پرس از آقاي ش
ــور را نام ببرند که ایشان  ــراهاي موفق کش از پژوهش س
ــهر و علي آباد کتول  ــاري، بهش ــراهاي س از پژوهش س
ــابور در خراسان رضوي،  ــگاه نیش در مازندران، پژوهش
ــگاه رازي در  ــب در اصفهان و پژوهش ــگاه صائ پژوهش

شهرري براي نمونه نام برد.
ــکوري سؤال کردیم که با نگاهي  هم چنین از آقاي ش
ــراها در سراسر کشور، به نظر مي رسد  به آمار پژوهش س
ــیاري از نواحي و مناطق اصلي آموزش و پرورش در  بس
ــرا هم ندارند. مثاًل تهران  ــتان ها حتي یک پژوهش س اس
ــتن 20 منطقه ي آموزش وپرورش فقط 14  با وجود داش
پژوهش سرا دارد. آیا روند تأسیس پژوهش سراها متوقف 

شده است؟ پاسخ چنین بود:
ــراها را توسعه دادیم. در  ــال 86 پژوهش س  ما تا س
سال 87 توسعه نداشتیم اگرچه مسئوالن ارشد وزارتخانه 
ارزش این واحدها را مورد تأکید قرار داده و گفته اند که 
ــا را راه بیندازیم. به هر  ــم در همه جا آن ه ــعي مي کنی س
ــال این کار نیاز به برنامه ریزي، بودجه و تأمین نیروي  ح

انساني دارد که امید است فراهم شود.
اینک، نظر به این که در سال هاي اخیر، از رشد و پیشرفت 
ــیار به میان مي آید و پیوسته از  ــور سخن بس علمي در کش
موفقیت هاي دانش آموزان در عرصه هاي داخلي و خارجي 
گفت وگو مي شود، ضروري دانستیم ضمن معرفي اجمالي 
پژوهش سراها به شما دبیران و معلمان ارجمند، گزارشي هم 
ــرا بیاوریم و بدین منظور پژوهش سراي  از یک پژوهش س
محمدبن زکریاي رازي ناحیه 1 شهرري را انتخاب کردیم. 

توجه شما را به این گزارش کوتاه جلب مي کنیم.

ــراي محمدبن زکریاي رازي  تهیه ي گزارش از پژوهش س
ــزد شد: یکي از طرف آقاي اسفندیار  از دو طرف به ما گوش
ــه و دیگري از طرف  معتمدي عضو هیئت تحریریه ی مجل
کارشناس مسئول پژوهش سراها در معاونت آموزش ونوآوری، 
آقاي شکوري، بدین منظور در روز پنجشنبه اي در شهرري، به 
ــراغ آقاي غالمحسين رستگارنسب، مسئول پژوهش سرا  س
رفتیم تا ضمن بازدید از آنجا، اطالعاتي هم راجع به سابقه و 

روند فعالیت هاي این مرکز به دست آوریم.
ــرا، که در خیابان شهید غیوري شهرري و  این پژوهش س
ــهید محمد بروجردي واقع شده است،  در نزدیکي میدان ش
ــاختماني است نوساز در چهار طبقه و داراي امکاناتي که  س
کمابیش به نظر کافي و کارآمد به نظر مي رسند: دفتر، امور اداري، 
کارگاه ابزارشناسي، سایت رایانه، آزمایشگاه هاي فیزیک، شیمي، 
کتابخانه، اتاق سمعي و بصري، و زیست شناسي، اتاق نجوم، 
اتاق ریاضي، ربوکاپ، مرکز ري شناسي و چند کالس براي 
برگزاري جلسات از امکانات فعلي پژوهش سراست. درباره ي 
سوابق اداري و علمي آقاي رستگارنسب اطالعات مختصري 
ــت آوردیم که در حاشیه همین گزارش مي خوانید. اما  به دس
ــان کردیم که توجه شما را به آن ها و  ــؤال هایي هم از ایش س

پاسخ هاي آقاي رستگارنسب جلب مي کنیم.
 این پژوهش سرا چه سالي تأسيس شد؟

ــتیم تا این که  ــگاه مرکزي ناحیه را داش  ما قبالً آزمایش
ــیس پژوهش سراها ابالغ  ــال 1381، دستورالعمل تأس در س
شد و از همان زمان، این پژوهش سرا با نام محمدبن زکریاي 
رازي تأسیس شد و من هم به عنوان رئیس آن، البته با پست 

»کارشناس مسئول« منصوب شدم و تا امروز به  کار مشغولم.
 مراجعان شما چه دانش آموزاني هستند؟

 اصوالً دانش آموزاني به ما مراجعه مي کنند که عالقه مند 
به دانستن بیشتر هستند و تا حدي روحیه ي پژوهشگري و 
جست وجوگري دارند. ما خودمان شرط خاصي مثل معدل 
باال یا رتبه اي خاص و امثال این ها براي پذیرش نگذاشته ایم. 
ــده دانش آموزي در یک یا چند درس ضعیف  چون دیده ش
است، ولي همان دانش آموز در رشته اي دیگر واقعاً خالقیت 
دارد. ما این ها را مي پذیریم. البته ما براي این که دانش آموزان 
ــد کنند، تعدادي از دانش آموزان سال سوم  در اینجا بهتر رش
راهنمایي را هم جذب کرده ایم تا با الفباي کارهاي علمي آشنا 
شوند که وقتي به دبیرستان رسیدند دیگر مبتدي نباشند. این 
کار نتیجه بخش خواهد بود و موجب رشد بهتر بچه ها خواهد 

شد.
 شما در این جا انجمن هاي مختلف تشکيل داده اید. 

انجمن ها با چه عنوان هایي فعاليت مي کنند؟
ــود، 13  ــج و موظف خ ــز فعالیت هاي رای ــا به ج  م
ــامي آن ها این است: فیزیک، شیمي،  انجمن هم داریم که اس

ساعتيدريك
پژوهشسرا

گزارشي از پژوهش سراي محمدبن زکریاي 
رازي شهرري
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  همایش نجوم، 6 دوره از سال 81 تا 86
  همایش فضا، آموزش و نسل آینده

  شرکت در پروژه ي بین المللي اندازه گیري فاصله ي 
ــتان،  ــاه )با همکاري کره ي  جنوبي، هندوس زمین تا م

ایتالیا، امریکا، تایلند( 
ــزاري دو  ــي و برگ ــاعت آفتاب ــاخت س   کارگاه س

جشنواره ي ساعت آفتابي
  برگزاري همایش انرژي هسته اي

ــته ي ایران و  ــتادان برجس ــوت از عالمان و اس   دع

ــر محمدتقي  ــي، دکت ــن زاده آمل ــان: آیت اهلل حس جه
ــر آرونید پارنج  ــر نعمت اهلل ریاضي، دکت عدالتي، دکت
پاي از هند، پروفسور بونراکسار از تایلند، دکتر کلودیا 

چکوتي از ایتالیا
  استخراج DNA از پیاز

پژوهش سرا در جشنواره خوارزمي نیزدر سطح استان 
ــم گیري نایل آمده است که شرح  به موفقیت هاي چش
ــد در وبگاه  ــاي آن را مي توانی ــر موفقیت ه آن و دیگ

dnp.medu.ir .پژوهش سرا ببینید

فهرست مهم ترين فعاليت هاي
پژوهش  سراي دانش آموزي محمدزكرياي رازي از آغاز تاكنون

زیست شناسي، نجوم، ادبیات، علوم آزمایشگاهي )راهنمایي(، 
روبوکاپ، نانوتکنولوژي، ریاضي، ایده پردازي، ري شناسي، 

روزنامه نگاري و ابتدایي. 
 در هر انجمن چند نفر عضو هستند؟

 متفاوت است، ولي معموالً تعدادي داوطلب مي شوند 
ــم. معموالً در  ــا عده اي را انتخاب مي کنی ــه ما از بین آن ه ک
انجمن هاي علوم پایه 20 تا 25 نفر شرکت مي کنند، ولي در 
ادبیات بیشتر؛ به 30 تا 40 نفر هم مي رسد. ضمناً هر انجمن 

هفته اي سه ساعت جلسه تشکیل مي دهد.
 ني��روي انس��اني موردنياز خ��ود را چه گونه تأمين 

مي کنيد؟
ــه دسته معلم داریم. یک دسته کارشناس رسمي   ما س
خود پژوهش سرا که موظف اند در یک انجمن تدریس کنند. 
ــناس داریم که 6 انجمن را اداره مي کنند.  ما فعالً هم 6 کارش
دسته ي دوم معلماني هستند که از گروه هاي آموزشي مي گیریم 
و هر یک، چند ساعت را به عنوان ساعت موظف در انجمن ها 
فعالیت دارند. مجموعاً حدود 40 ساعت در هفته هم از این 
ــتفاده مي کنیم. دسته ي سوم هم دبیراني هستند که  دبیران اس
ــتند و به طور قراردادي با پژوهش سرا همکاري  رسمي نیس

دارند.
 آیا همه ي پژوهش سراها همين طور کار مي کنند؟

ــتند که به اصطالح  ــراها هس  نه، بعضي از پژوهش س
نخبه پروري مي کنند، یعني قسمت قابل توجهي از بودجه ي 
خود را صرف آموزش تعداد کمي دانش آموزاني مي کنند که 
ــنواره ي خوارزمي  مي خواهند به المپیادها بروند و یا در جش
ــن کار را نمي کنیم و  ــرکت کنند. ولي ما ای و مانند این ها ش
ــتري  ــترده صرف دانش آموزان بیش بودجه مان را به طور گس
مي کنیم؛ و البته به همان هدِف دسته اول هم مي رسیم، که این 

در بیالن فعالیت هاي پژوهش سرا منعکس است.
 مشکالت عمده ي شما در این جا چيست؟

 مشکالتي کمابیش داریم که از همه مهم تر کمبود بودجه 
است. مي دانید که ما در شهرري هستیم، جایي که معموالً این 
کارها نمي تواند درآمدزا باشد، برعکس بعضي مناطق مرفه که 

ــود با گرفتن شهریه از بچه ها خودکفا شد. به هر حال  مي ش
مشکل بودجه داریم. مشکل دیگر این که کتابدار نداریم و در 
نتیجه کتابخانه ی پر کتاب و مجهزي هم نداریم. همین طور 
پست امور دفتري هم نداریم. با این حال، خوشبختانه، اداره ي 
ناحیه تاکنون مشکالت ما را هرطور شده حل کرده است و از 

ایشان تشکر مي کنیم.
 ش��ما با توجه به س��ابقه زیاد و مستمرتان باید نکته 
ناگفته زیاد داش��ته باش��يد. در صورت امکان اگر نکته اي 

دارید بيان بفرمایيد.
 بله، مي دانید که ما در این جا یک انجمن به نام »انجمن 
ایده پردازي« داریم. در سفري که به کره ي جنوبي داشتیم، براي 
ــتان رفته بودیم که در آن نمایشگاهي از  بازدید به یک دبیرس
ساخته هاي بچه هاي آن دبیرستان برپا شده بود. ضمن صحبت 
ــید که »آیا شما در ایران  ــتان، او از من پرس با مدیر آن دبیرس
روش هاي ایده پردازي را هم به بچه ها یاد مي دهید تا بتوانند 
براساس آن به طور روشمند و منظم دست به اختراع و اکتشاف 
ــپس گفت که ما  بزنند؟« گفتم نه. گفت: ما یاد مي دهیم و س
ــتان دو واحد ایده پردازي در برنامه داریم  در سال اول دبیرس
و کتابي را هم که تدریس مي شود به ما نشان داد. من کتاب 
ــتم و به ایران آوردم. در  ــرفصل هاي آن را نوش را دیدم و س
همین شهرری یکي از دبیران عالقه مند به نام  آقاي جمشیدي 
ــان خواستم بیاید و این موضوع، یعني  را پیدا کردم و از ایش
ــال اول 6  ــردازي را تدریس کند. در پي آن ما همان س ایده پ
مورد اختراع داشتیم که به ثبت هم رسید. و کار به جایي رسید 
ــیدي به یکي از  که کالس ایده پردازي را بعد از آقاي جمش
دانش آموزان همان کالس به نام خانم صدرجهاني دادیم که 

اداره کند که خودش هم ثبت اختراع داشت.
 لطفاً پاره اي از موفقيت هاي پژوهش س��راي رازي را 

براي ما فهرست وار بيان کنيد.
 ما سال گذشته در نشریه مردمک شماره 3، )بهار 87( 
که خودمان منتشر مي کردیم و حاال سایت  ما جاي آن را گرفته 
است پاره اي از این موفقیت ها را آوردیم که نسخه اي از آن را 

در اختیار شما قرار مي دهم تا از آن استفاده کنید.



14
ــماره ی دومـ  آبان ماه1388 ش

ب ا ز خ و ا ن ی

ــیله ی تغییر رفتار است و تغییر  می دانیم که آموختن وس
ــب به عوامل محیط  ــخ های مناس رفتار، به منظور دادن پاس
ــظ نوع او  ــرد و نیز به حف ــی، به بقای ف ــی و درون بیرون
ــوزاد حیوانات عموماً پس از مختصر مراقبت  می انجامد. ن
ــه در انواع  ــی غرایز و آموخته هایی ک ــن، با راهنمای والدی
ــون دارد، خود را با  ــه درجات گوناگ مختلف حیوانات ب

زندگی در محیط سازگار می کند.
ــدن به دنیا می آید و  ــوزاد آدمی در اجتماعات متم اما ن
ــازگاری  غرایز و آموخته های اولیه اش به هیچ وجه برای س
او با زندگی در اجتماعش کفایت نمی کند، پس ناگزیر باید 
چیزهای فراوان بیاموزد. برای آن که آموختن سهل تر انجام 
ــی و دارای درجات مختلف  ــرد آن را به صورت گروه گی
درآورده اند. کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه درواقع 
ــت و هریک  ــار درجه ی متفاوت آموختن گروهی اس چه

براساس رشد فرد و سطح آموخته ها پایه گذاری شده اند.
ــدن در این کار تخصص  ــی از افراد اجتماع متم گروه
ــراد، بدان ها چیز  ــد اف ــطح معینی از رش یافته اند که در س
ــم آموختن  ــرای این کار از همه ی راه و رس ــد و ب بیاموزن
ــه  ــون آن آگاهی می یابند. اینان معلمان اند. پس مدرس و فن
ــی آگاه به رموز آموختن، به  ــت که در آن گروه محلی اس
ــده ای چیز می آموزند تا در آن ها چنان تغییراتی در رفتار  ع
به وجود آورند که برای زندگی در اجتماع مخصوص خود 
ــت:  ــازگاری کافی پیدا کنند. اما آموختن بر دو گونه اس س

آموختن کورکورانه، آموختن خالقه.

آموختنکورکورانه
ــت که در آن فرد آدمی  این آموختن نوعی آموختن اس
وادار به تفکر نمی شود، یعنی از عالی ترین روش آموختن 
که فکر کردن است و از خصوصیات آموختن در نوع آدمی 
است بهره نمی گیرد. به عبارت دیگر در آموختن کورکورانه، 

آموختن
 کورکورانه و 
آموختن خالقه

ــه را فرد می آموزد بدون ادراک و تطبیق  آن چ
با وضعی است که نیاز به تغییر رفتار دارد، که 
همین جا باید گفت در این روش اساساً تغییر 
ــود نمی آید، زیرا تغییر  رفتاری در فرد به وج
رفتار هنگامی حاصل می شود که فرد به هیئت 
ــط ادراک پیدا کند و به اصطالح او  کلی محی
ــت دهد. از بر کردن و پس دادن،  را بينش دس
ــت،  ــی که معمول همه ی مدارس ماس روش
ــوزد و بینش  ــراد نمی آم ــا چیزی به اف نه تنه
ــز را هم، که عضو  بدان ها نمی دهد، بلکه مغ
تفکر خالقه است، رفته رفته از کار طبیعی اش 
ــراد را حیواناتی به  ــتی اف بازمی دارد و به راس

سیمای آدمی درمی آورد.
ــه فرد باید  ــان چیزهای گوناگونی ک از می
ــی در اجتماع آمادگی  ــوزد تا برای زندگ بیام
حاصل کند، علوم اهمیتی بسزا دارند، زیرا اگر 
به این تعریف ساده ی علم: »شناختِن محیطی 
که ما را در میان گرفته، علم است« توجه شود، 

نیازی به توضیح مطلب نخواهیم داشت.

آموختنخالقه
ــن خالقه  ــی از آموختن، آموخت ــه نوع ب
ــه در آن فرد خود بازیگر صحنه  می گوییم ک
است. یعنی شخصاً، ولی به راهنمایی مربیان و 
معلمان، به شناخت محیط می پردازد و درباره ی 
ــا و رویدادها و ارتباط میان آن ها بینش  چیزه
کسب می کند. علم آموزی با روش های جدید 
علمی آموختن خالقه است. آموختن خالقه 
که متأسفانه هنوز به بسیاری از مدارس ما راه 
نیافته است، از پنج طریق در رفتار افراد آدمی 

تغییر مناسب و سودمند به وجود می آورد:

دكتر محمود بهزاد*

*شادرواندکترمحمود
بهزاد)1295-1385(
ازمعلمانخدومو
دانشمندايرانبود.وی
کهدکترایداروسازی
داشت،سالهایطوالنی
درمدارسايرانتدريس
کرد،کتابهایدرسیو
غیردرسیمتعددینوشت
وآثارعلمیباارزشیرابه
فارسیترجمهکرد.
ویسالهادررشتو
تهران،داروخانهداربود.
بسیاریازدانشآموزانی
کهاکنوندردهههای40
و50عمرخودهستند،
حتماًکتابهایعلوم
تجربیاودردورهی
راهنمايیراخواندهاند.
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1. از طریق عالقه مند کردن فرد به آن چه 
در جهان هست و روی می دهد؛ و این خود 
یکی از برجسته ترین خاصه های آدمی است. 
این عالقه مندی، با تماس مستقيم با نیروها و 
پدیده ها و فرایندها و مواد و جانداران جهانی 
که در آن زندگی می کنیم حاصل می شود، نه 

با نشستن و گفتن و برخاستن.
ــق شناخت نیروها و پدیده ها و  2. از طری
فرایندها و مواد و جانداران جهان ما. منظور از 
شناخت آن است که فرد پس از روبه رو شدن 
ــا موقعیت خاصی بتواند  با چیز یا رویداد ی
آن ها را با چیزها یا رویدادها یا موقعیت های 
مشابه بسنجد و به درجه ی شباهت های آن ها 
ــه می گوییم موجودی  پی ببرد. مثاًل وقتی ک
جاندار است، مفهومی کلی از جاندار در ذهن 
خود داریم و آن موجود را براساس آن مفهوم 
ــناخته ایم. آن مفهوم این است که »همه ی  ش
ــند، حرکت  ــداران می توانند نفس بکش جان
ــد کنند،  ــانند، رش کنند، غذا به مصرف رس
ــخ دهند«.  تولیدمثل کنند و به محرک ها پاس
شناخت جهانی که ما را در میان گرفته است 
به ما امکان می دهد که بتوانیم چیزهایی را که 
ــد توضیح دهیم و وقوع چیزها  روی می دهن
را در شرایط مخصوصی پیش گویی کنیم و 
ــب  ــیدن به هر هدفی طرحی مناس برای رس

بریزیم.
3. از طریق کسب ایستار1 علمی. فردی را 

دارای ایستار علمی گویند که:
الف: چه چیز بودن، چگونه بودن، و چرا 

چنین بودن چیزها را خواستار باشد.
ب: در استنباطات خود، براساس یافته های 

يكي از بزرگان 
گفته است: در 
دوران شاگردي 
از پرسش 
بعضي مسائل 
به سبب تنبلي 
غفلت كردم و در 
سنين بزرگي 
از پرسيدن ابا 
داشتم. جهالت 
در نفس من ماند
ابوحيان توحيدي

جدید تجدیدنظر کند.
ج: بدون تعصب و منصفانه داوری کند.

د: در کارهایی که انجام می دهد محتاط و دقیق باشد.
هـ : به خرافات اعتقاد نداشته باشد.

و: در برابر نظرها و پیش نهادهای جدید شکیبا باشد.
ز: پیش از انجام کاری به چگونگی اجرای آن بیندیشد.

م: واقعیت ها و عقاید را از هم تشخیص دهد و آنچه را 
مستدل و مستند نیست نپذیرد.

ط: به نظر افراد مجرب و آگاه احترام بگذارد.
ی: ارزش محتوای علم و روش آن را بشناسد.

ــتار علمی دارد با رفتار کسی که  رفتار شخصی که ایس
ــد تفاوت کلی دارد. اعتقاد به  ارزش های علم را نمی شناس
ــخص از رابطه ی علت و  ــت که ش ــان آن اس خرافات نش
ــی که به شناخت رابطه ی علت و  معلول آگاه نیست. کس
معلول توفیق یافته باشد به علوم دروغين چون کف بینی، 
ــی، احضار ارواح طالع بینی و مانند آن ها اعتقاد  ستاره شناس
ندارد. همه ی این مفاهیم غلط هنگامی که با محِک رابطه ی 
علت و معلول آزموده می شوند، نادرست از آب درمی آیند. 
ــی از جنبه های مهم  ــاد به رابطه ی علت و معلول یک اعتق

ایستار علمی است.
ــر علمی. این گونه تغییر  ــق ایجاد قدرت تفک 4. از طری
ــائل  رفتار درنتیجه ی تمرین روش علمی، یعنی یافتن مس
علمی، انجام مشاهدات مربوط بدان ها، نتیجه گیری از آن چه 
مشاهده شده است، آزمایش برای تعیین درستی یا نادرستی 
نتایجی که گرفته شده است و به کار بردن نتایج درست در 

حل مسائل جدید حاصل می شود.
ــاهده و اجرای  ــاد مهارت. فرد در مش ــق ایج 5. از طری
ــه ها و نمودارها و درک محتوای  ــیر نقش آزمایش ها و تفس
ــه منابع علمی و  ــی و چگونگی مراجعه ب ــارات علم انتش

استفاده از افزارهای علمی مهارت کافی کسب می کند.

پینوشت
1. Attitude

ب ا ز خ و ا ن ی
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م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 

1. هرگونه آموزشـ  پرورش، پاسخ به پرسش هاي حیاتي 
همه ي افراد بشر است؛ و این پرسش ها باید براي گردانندگان 

آن روشن باشند.

ــر را ارضا  ــوزش ـ  پرورش، نیازهایي از افراد بش  2. آم
مي کند، و متقاباًل نیازهایي را در ایشان بیدار یا ایجاد مي کند. 
ــران و معلمان ناگزیرند این نیازها را، به  برنامه ریزان و مدی

دقت و درستي، دریابند و به آن ها بپردازند.

ــي را شایسته و موفق خوانند که به  3. آموزشـ  پرورش
این پرسش ها و نیازها پاسخ گو باشد، که طبعاً به برخورداري 
افراد بشر از زندگي سالم خواهد انجامید، زندگي سالم یعني 
زندگي پر از سالمتي، سربلندي، سرافرازي، سرخوشي، 
سرحالي، سرزندگي، و سرشار از موفقيت براي همگان. 

)هفت سین(

ــت؛ یا به همگان  4. آموزشـ  پرورش از آِن همگان اس
تعلق دارد.

ـ پرورش، مترادف »تربیت«  (education)است. 5. آموزش 

6. آموزش ـ پرورش، فرایندي است فردي و اجتماعي 
با هم و همزمان.

7. آموزشـ  پرورش، به همه ي ابعاد رفتار فرد و جامعه 
با هم و همزمان مي پردازد.

8 . آموزشـ  پرورش، به حقوق و وظایف بشر با هم و 
همزمان توجه دارد. خود نیز داراي حقوق و وظایفي است.

ــخصي ندارد، و  9. آموزشـ  پرورش، آغاز و انجام مش
در سراسر زندگي، مطرح است؛ و آثارش در همه ي پندارها، 

گفتارها و نوشتارها، و کردارها تجلي مي کند.

 10  . آموزشـ  پرورش، زمان / مکان دقیقاً مشخصي 
ندارد؛ جز این که چند و چون آن، متغیر است.

اشاره 
دكتر علی اكبر شــعاری نژاد از اســتادان مجّرب مباحث تعلیم و تربیت در 
ایران و شخصیتی است كه سراسر دوران خدمت خود و سال های پس از آن 
را به كار و فعالیت در این حوزه گذرانده اســت. آن چه را كه در این شماره 
و پس از آن در چند قسمت می خوانید،  در واقع می توان نگاه جامع االطراف 
دكتر شعاری نژاد به آموزش وپرورش دانست كه در 88 بند تدوین شده است. 
بندهایی كه هر یك می تواند موضوع بحث، گفت وگو، گزارش و تحریر مقاله  
یا نوشــته ای مجزا باشد. توجه شــما را به این مطلب جلب می كنیم . با این 
توضیح که دکتر شــعاری نژاد خود بر نوشتن  »آموزشـ  پرورش«  به همین 

شکل که می بینید تأکید دارد.رشد معلم 

88 سخن
درباب واقعيت هاي 
آموزش � پرورش
دكتر علی اكبر شعاری نژاد
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11. آموزشـ  پرورش، دولتي و غیردولتي ندارد؛ و مهم، 
ــدارس به روي همه ي  ــت. درهاي م همگاني بودن آن اس

داوطلبان باز است.

12. آموزشـ  پرورش، با پول، قابل تقویم یا قیمت گذاری 
نیست؛ و ارزان و گران ندارد.

13. آموزشـ  پرورش، با تقوا زیستن را ضروري همگان 
مي داند؛ چون در غیر این صورت، زندگي سالم، غیرممکن 

است.

ــف و حل مسائل  14. آموزشـ  پرورش، هم براي کش
ــئله« های نوین  واقعي افراد و جوامع، و هم براي طرح »مس
زندگي واقعي یا زندگي برخوردار از سالمت همه جانبه و 

همگاني است. بدون مسئله، تربيت، مطرح نخواهد بود.

ــت. چون  ــوزشـ  پرورش، از طبیعت جدا نیس 15. آم
حکم طبیعت آدمي را دارد.

ــت، لکن  ــل کنترل نیس ــرورش، قاب ــوزشـ  پ 16. آم
هدایت پذیر است. هدایت به سوي مصلحت عامه ي بشر.

17. آموزش ـ پرورش، نه مطلق است و نه مطلق پذیر؛ 
چون براساس تفاوت هاي فردي انجام مي گیرد.

18. آموزش ـ پرورش، فرایندي است مستلزم عشق و 
منطق با هم و همراه با جرئت و امید و اعتماد.

ــه هر دو جنبه ي ناآموخته و  ــوزشـ  پرورش، ب 19. آم
آموخته ي رفتارهاي انسان توجه دارد و مي پردازد.

20. آموزشـ  پرورش، »نیازمحور« است یا معطوف به 
نیاز است: نیازهاي فردي و اجتماعي همگان و همیشه.

ــت اخالقي،  21. آموزشـ  پرورش، فرایند یا عملي اس
اقتصادي، سیاسي، دیني، طبیعي، و فرهنگي با هم و همزمان؛ 
و آن ها را مؤلفه هاي به هم پیوسته ي زندگي سالم مي دانند؛ 

لکن به تنهایي هیچ کدام از آن  ها نیست.

ــت. در  ــئولیت همگاني اس 22. آموزشـ  پرورش، مس
ــه، مدیر و معلمان، نخستین مسئوالن آن تلقي  محیط مدرس

مي شوند.

ــت هدفمند و  ــرورش، فرایندي اس ــوزش ـ پ 23. آم

جهت دار و نظامدار؛ و این سه را نیازها و پرسش هاي واقعي 
روز تعیین مي کنند.

ــت واحد و  24. آموزشـ  پرورش، فرایند یا عملي اس
یگانه، نه دوگانه؛ چرا که انسان دوگانگي را برنمي تابد.

25. آموزشـ  پرورش، مجموعه ی ترکیبي فعالیت هاي 
آموزشي و اداري است.

26. آموزشـ  پرورش، از جمله مؤلفه هاي متغیر فرهنگ 
ــگ. خود نیز فرهنگ  ــت و همزمان تغییردهنده ي فرهن اس

خاصي دارد.

ــي،  ــت جهان ــدي اس ــرورش، فراین ــوزشـ  پ 27. آم
جهاني نگر، و جامع نگر.

ــته ها را مي خواند اما در  ــوزشـ  پرورش، گذش 28. آم
گذشته ها نمي ماند؛ حال را بهترین فرصت تغییر تلقي مي کند؛ 
بدون این که از فردا غافل باشد. یا زمان آرماني براي آموزش 

ـ پرورش، زمان حال یا زماني است که در اختیار دارد.

29. آموزش ـ پرورش، به همه ي افراد بشر، خوش بین 
است البته، خوش بیني مبتني بر واقع بیني.

30. آموزشـ  پرورش، خود را تنها عامل تعیین کننده ي 
چگونگي زندگي مردم نمي داند؛ ولي به همه ي عوامل مؤثر 

در آن، توجه دارد.

ــب  31. آموزشـ  پرورش، به هیچ فرد یا گروه، برچس
نمي زند، چه منفي و چه مثبت.

ــت نه عیب پوش.  32. آموزشـ  پرورش، عیب یاب اس
ــت؛ و اصالح  ــون تربیت براي تغییر رفتار اصالحي اس چ

بدون شناخت دقیق نارسایي غیرممکن است.

ــر را محترم و  ــوزشـ  پرورش، همه ي افراد بش 33. آم
ارزشمند تلقي مي کند.

ــته تلقي  ــوزشـ  پرورش، وقتي موفق و شایس 34. آم
مي شود که به دست افراد شایسته انجام گیرد؛ و به پیدایش 

تغییرات رفتاري مطلوب زمان و فرهنگ بینجامد.

35. آموزشـ  پرورش، همانند سایر امور حیاتي انسان 
وقتي موفق است و به هدف هاي مطلوبش دست مي یابد که 

جدي و جدي تر تلقي شود و متعهدانه انجام گیرد.
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دوبرادر
ــي کار مي کردند؛ یکي  ــرادر در مزرعه اي خانوادگ دو ب
متأهل بود و بچه هاي زیادي داشت و دیگري مجرد بود. در 
آخر روز برادرها همه ي محصول مزرعه را به طور مساوي 

تقسیم مي کردند. 
ــت نیست که  روزي برادر مجرد به خودش گفت: درس
ما محصول و منافع را به طور مساوي تقسیم کنیم. من تنها 
هستم و نیازهایم کم است. از این رو مرتب یک گوني از انبار 

خودش برمي داشت و در انبار برادرش مي گذاشت.
ــت  ــن زمان برادر متأهل به خودش گفت: درس در همی
نیست که ما منافع و محصول را به طور مساوي تقسیم کنیم. 
من ازدواج کرده و زن و بچه هایي دارم که در سال هاي آینده 
از من مواظبت مي کنند، اما برادرم کسي را ندارد و در آینده 
کسي او را کمک نخواهد کرد از این رو او نیز هر شب یک 

گوني از انبارش را به انبار برادرش مي برد.
هر دو نفر براي مدتي طوالني حیران  مانده بودند، چون 
ــود.  ــر یک مي دید که موجودي انبارش هرگز کم نمي ش ه
سرانجام در شبي تاریک دو برادر با یکدیگر برخورد کردند 
و متوجه ماجرا شدند. گوني ها را زمین انداخته، یکدیگر را 

در آغوش گرفتند و چشمانشان پر از اشک شد. 

ذهنراکد
دانشمندي اکواریومي ساخت و آن را با یک مانع شیشه اي 
ــیم کرد. اکواریوم را پر از آب کرد و در  ــمت تقس به دو قس
ــت و درطرف دیگر ماهي  ــک طرف ماهي بزرگي انداخ ی
کوچکي که غذاي آن ماهي بزرگ به حساب مي آمد. ماهي 
بزرگ بارها و بارها براي شکار ماهي کوچک تر به او حمله 
ــه  اي برخورد کرد و عقب  ــرد ولي هر بار به مانع شیش می ب
ــمند مانع شیشه اي بین دو  ــت. پس از مدتي دانش می نشس
ماهي را برداشت؛ باتعجب دید که ماهي بزرگ براي شکار 
ــي نکرد، اگرچه دیگر مانع  ماهي کوچک حمله اي و تالش
ــه اي وجود نداشت. گویا فکر حمله به ماهي کوچک  شیش

براي همیشه از ذهن ماهي بزرگ بیرون رفته بود. 

نكتهياصلي
مرد طوطي را در قفس گذاشت و در آن را بست و منتظر 
ایستاد تا کالمي از او بشنود. اما انتظار بي فایده بود و طوطي 
هم چنان ساکت بود. فرداي آن روز مرد پیِش فروشنده رفت 

و از سکوت طوطي و ِغّش در معامله گفت.
فروشنده گفت: طوطي ها باید تاب بازي کنند تا سرحال 
ــخن بگویند. مرد تابي خرید و آن را در قفس  ــوند و س ش
طوطي گذاشت اما هیچ صدایي جز سکوت نشنید. دوباره 
ــراغ مرد فروشنده رفت و اعتراض کرد. فروشنده گفت:  س
در قفس نردباني کوچک بگذار. طوطي  با بازي در پله هاي 
ــرف مي زند. مرد  ــه ذوق مي آید و ح ــده ب ــرحال ش آن س
نردباني خرید و آن را در قفس گذاشت ولي صداي طوطي 

درنیامد.
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ــوم مرد با خشم و اعتراض پیش فروشنده رفت.  روز س
فروشنده او را آرام کرد و گفت شاخه گلي در قفس بگذار 
طوطي حتماً به حرف خواهد آمد. مرد شاخه گلي خرید. در 
ــت ولي طوطي هم چنان ساکت بود. فرداي آن  قفس گذاش
روز مرد با عصبانیت پیش فروشنده آمد و گفت طوطي مرد! 

فروشنده گفت بدون هیچ حرفي؟
ــي لرزان از او  ــرد گفت چرا. فقط یک جمله؛ با صدای م
ــنیدم که گفت: »آیا در این فروشگاهي که هر روز خرید  ش
ــند؟« و بعد صدا  مي کني غذایي براي طوطي ها نمي فروش

خاموش شد و طوطي مرد. 

حلقهينصیحت
ــا( در آفریقاي جنوبي، طبق یک  ــه اي به نام )بامب در قبیل
آیین سنتي، اگر کسي مرتکب جرمي شود و یا رفتار و کردار 
ــد، او را به تنهایي در  ــئوالنه اي انجام ده ناصحیح و غیرمس
مکاني واقع در مرکز دهکده  قرار مي دهند و مراقبت مي کنند 

که فرار نکند.
همه ي افراد دهکده اعم از زن و مرد و بزرگ و کوچک، 
کار خود را متوقف مي کنند و به دور شخص تقصیرکار حلقه 
ــپس هر یک از افراد حاضر، به نوبت به شخص  مي زنند. س
خاطي که در مرکز حلقه قرار دارد نزدیک مي شود و کارهاي 
خوبي را که آن شخص در زندگي اش انجام داده است برایش 

بازگو مي کنند.
ــه که مي تواند براي این  ــنتي، آن چ در جریان این تنبیه س
شخص یادآوري و هشیاري ایجاد کند با تمام جزئیات بازگو 
مي شود. در این مراسم، نقطه ي مقابل و صفت مثبت همه ي 
کارهاي زشت، نیکوکاري ها، توانایي ها و مهرباني ها و منافع 
ــفاهي توسط هر  فردي و اجتماعي این صفات به صورت ش

یک از حاضرین، براي شخص خاطي بیان مي شود.
افراد قبیله تمام این داستان ها را در نهایت امانت و صداقت 
و با محبت کامل به فرد خاطي منتقل مي کنند. هیچ کس اجازه 
ــه مي گوید گزافه گویي و مبالغه کند و  ندارد درباره ي آن چ
همه چیز باید با راستي و حقیقت بیان شود. هیچ کس طعنه و 

زخم زبان نمي زند و ریا و تزویري در کار نیست.
ــن وضع تا وقتي که تک تک افراد قبیله بیایند و حرف  ای
ــود را بازگو کنند ادامه مي یابد. بدین ترتیب تمام قبیله راه  خ
و روش یک زندگي محترمانه در جامعه ي خود را براي فرد 
خطاکار بازگو مي کنند. این مراسم مي تواند تا چند روز ادامه 
ــم جشن و  یابد. در پایان، حلقه ي نصیحت برچیده و مراس

ب��ه روای��ت 
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شادي و خوشامدگویي به فرد خطاکار براي بازگشت مجدد 
به جمع قبیله برگزار مي شود. 

سوءظن
هیزم شکن صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید 
شده است. شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده  باشد. براي 
همین تمام روز او را زیر نظر گرفت. متوجه شد همسایه اش 
ــي که مي خواهد چیزي  ــل یک دزد راه مي رود، مثل کس مث
را پنهان کند پچ پچ مي کند. آن قدر از شکش مطمئن شد که 
تصمیم گرفت به خانه برگردد و لباسش را عوض کند و نزد 
ــد تبرش را پیدا کرد.  قاضي برود. اما همین که وارد خانه ش
ــرد از خانه بیرون رفت و  ــش آن را جابه جا کرده بود. م زن
دوباره همسایه را زیر نظر گرفت و دریافت که مثل یک آدم 

شریف راه مي رود، حرف مي زند و رفتار مي کند.

مارتینلوترکینگومرگخدا!
ــه خانه آمد.  ــیار غمگین ب روزي مارتین با چهره اي بس
ــده؟ چرا این قدر ناراحتي؟ مارتین  همسرش پرسید: چه ش

لوترکینگ با دلگیري خاصي گفت هیچي!
ــرش درحالي که لباسش را عوض  چند لحظه بعد همس
ــکي مخصوص عزا پوشیده بود آمد.  کرده بود و لباس مش
ــده؟ چرا لباس عزا بر تن  ــید: چي ش مارتین با تعجب پرس
ــت: نمي داني؟ او مرده! مارتین گفت: کي؟  داري؟ زنش گف

همسرش جواب داد: خدا.
ــت که  ــن چه حرفي اس ــید: ای ــن با تعجب پرس مارتی

مي زني؟!
ــرا این قدر  ــرده پس چ ــر خدا نم ــرش گفت: اگ همس

غمگیني؟!

صداقت
ــال ها پیش، امپراتور یک سرزمین، برخالف پیشینیان  س
خود که از میان فرزندان و خویشان خود جانشیني براي خود 
تعیین مي کردند تصمیم گرفت از بین جوانان سرزمیِن خود 

فردي شایسته را براي این منظور انتخاب کند.
امپراتور به هر یک از جوانان داوطلب دانه  اي داد و از آن ها 
خواست تا ظرف یک سال دانه را کاشته و بپروراند و پس از 
پایان مهلت مقرر، گیاه پرورش یافته را به دربار برگردانند. هر 
ــین امپراتور خواهد  کس بهترین گیاه را پرورش دهد جانش

شد.

ــاداب و  ــال بعد جوانان گلدان هایي با گیاهاني ش یک س
پرطراوت در دست وارد دربار مي شدند. گیاه گلدان ها یکي 
از دیگري زیباتر بود. در میان جوانان، جواني بود که گلداني 
ــت. عده اي با تمسخر به او گفتند  ــت داش بدون گیاه به دس
عجب آدم دیوانه اي هستي! اگر نتوانستي گیاهي پرورش دهي 
براي چه به دربار آمدي؟ شاید موجب خشم امپراتور و اذیت 

خود شوي. برخي هم با ایما و اشاره چیزهایي مي گفتند.
ــر امپراتور بودند.  ــت، منتظ همه ي جوانان گلدان به دس
امپراتور رسید. همه را زیر نظر گرفت و در میان تعجب همه 
ــت داشت فراخواند و  جواني را که گلدان بدون گیاه بر دس
او را جانشین خود اعالم کرد. همه با تعجب به یکدیگر نگاه 
ــماها داده بودم  کردند. امپراطور گفت: دانه هایي که من به ش
قباًل پخته شده بود و هیچ یک نمي توانست سبز شود و گیاهي 
به وجود آورد. حاال معلوم شد که تنها این جوان با صداقت 
تالش خود را کرده و نتیجه را مطابق واقع و با درستي به من 
عرضه کرده است. صداقت این مرد او را شایسته ي امپراتوري 

این سرزمین مي کند. 

بهروايتديگر
ــته و کاله و  ــاختماني نشس مرد کوري روي پله هاي س
تابلویي را درکنار پایش قرار داده بود. روي تابلو نوشته شده 
بود: من کور هستم لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خاّلقي از 
کنار او مي گذشت. نگاهي به کور و کاله انداخت. فقط چند 
سکه داخل کاله بود. او هم چند سکه داخل کاله انداخت و 
بدون این که از مرد کور اجازه بگیرد تابلوي او را برداشت و 
آن را برگرداند و روي آن نوشت: چه بهارزیبایی! افسوس که 
ــپس آن جا را ترک کرد. ساعتي  من نمي توانم آن را ببینم!! س
بعد روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کاله 

مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است!

ايمان
کوهنوردي شبي در میانه هاي کوه بلندي در حال صعود 
به قله بود. ناگهان زیر پایش شل شد و با سرعت بسیار زیاد 
ــقوط کرد. وحشت وجودش را گرفته بود. به یاد خداوند  س
ــت. ناگهان بین زمین و آسمان به  افتاد و از او کمک خواس
ــطه ي طنابي که خود را به آن بسته بود آویزان شد. هوا  واس
ــروع به باریدن کرد. کوهنورد  ــرد بود، کوالک و برف ش س
گفت: خدایا من به تو ایمان دارم. فقط تو مي تواني مرا نجات 

دهي. کمکم کن!
ــش رسید: اگر راست مي گویي و به من  صدایي به گوش
ــاره کن! اما او  ــود را درآر و طناب را پ ــان داري کارد خ ایم

جرأت نکرد این کار را بکند.
ــد آن کوهنورد را که در  ــک روز بعد گروه نجات جس ی

فاصله ي یک متري زمین آویزان و یخ زده بود پیدا کردند.

دی���گ���ر! 
 به انتخاب: عباس حاج آقالو
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م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 

بسیاری از پیشرفت هایی که 
دنیای مدرن را شکل داده اند 
ــدند که  وقتی امکان پذیر ش
ــت به وسیله ی  ــر توانس بش
ــدرت بینایی  ــی ق ابزارهای
ــود را افزایش دهد. از آن  خ

عدسی های  ــاخت  س جمله، 
ــت که به ما امکان  شیشه ای اس

ــیار ریز و یا بسیار  دیدن اشیاء بس
ــی در  ــیار مهم ــر بس دور را داد و تأثی

زندگی انسان به جا گذاشت.
اولین کاربردهای قطعات تراش داده 
شده و صیقلی شیشه، به منظور ساخت 

ــکوپ نبود، بلکه  ــکوپ یا تلس میکروس
برای ساخت شیشه ی عینک بود که ضعف 

بینایی چشم را برطرف می کرد. شاید بتوان 
گفت که اگر شیشه ی عینک اختراع نمی شد، 

ــعه ی صنعت چاپ هم زمان بیشتری به  توس
ــیاری از مردم در سن باال  طول می انجامید. بس

دچار دوربینی می شوند و نزدیک کردن نوشته ها 
ــیدن فایده ای برای  ــم جز تیره به نظر رس به چش

ــرای چنین  ــدون عینک خواندن، ب ــا ندارد. ب آن ه
افرادی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.

ــتین عینک ها در اواخر قرن سیزدهم در ایتالیا  نخس
ــه ای از آن ها قرن ها  ــد، گرچه نمونه های اولی ــاخته ش س

ــتفاده بود. قرن ها طول کشید تا انسان  قبل در چین مورد اس

 دانش معلم

ــی ها را طوری با هم ترکیب  ــت عدس توانس
ــکوپ  ــد که بتواند با آن ها دوربین یا تلس کن
ــیاء دور را ببیند. افتخار اختراع  ــازد و اش بس
ــی »هانس  ــاز آلمان ــن از آِن عینک س دوربی
ــال 1608 میالدی  ليپرش��ی«1 است. او در س
دوربین خود را به حکومت آلمان عرضه کرد 
ــیله ی نظامی  ــه بالفاصله به عنوان یک وس ک
مورد توجه قرار گرفت. در سال بعد گاليله، 
ــناس ایتالیایی، نمونه ی  فیزیکدان و ستاره ش
ــرفته تر اختراع لیپرشی را برای مطالعه ی  پیش
ــکوپ  ــتفاده قرار داد. تلس ــمان مورد اس آس
ــیاء را تا بیست برابر  ــت اش گالیله می توانس
بزرگ کند. با این وسیله او توانست قمرهایی 
ــتری می چرخیدند مشاهده  را که به دور مش
ــبب شد عقیده ی  ــاهدات س کند. همین مش
ــمانی به  غالب مبنی بر این که تمام اجرام آس
دور زمین می چرخند، مورد تردید قرار گیرد. 
ــاهدات گالیله  ــور که می دانیم مش و همان ط
ــد که عمیقًا  موجب یک تحول علمی ش
دنیای بشر را تحت تأثیر قرار داد.. در 
اوایل قرن هفدهم میالدی کشور 
ــعه ی ابزارهای  هلند مرکز توس
نوری بود. در همان سال هایی 
که تلسکوپ اختراع شد، یعنی 
ــال 1600 میالدی،  ــدود س ح
ــز در هلند  ــکوپ نی میکروس
ــد؛ اگرچه نمی توان  اختراع ش
ــوان  ــی را به عن ــخص خاص ش
مخترع آن نام برد. مجموعه ی این 
ــد که از سال  ــرفت ها موجب ش پیش
ــاخت  ــه بعد کارگاه هایی برای س 1625 ب
ــود. اما در  ــایل جدید نوری تأسیس ش وس
اواخر قرن هفدهم بود که دانشمندان توانستند 
از میکروسکوپ برای مشاهده ی میکرب های 
ریز داخل یک قطره آب و مطالعه ی ساختار 
سلول های زنده استفاده کنند. این اکتشافات 
ــی را متحول  و نظایر آن ها علم  زیست شناس
ــرن هفدهم بود  ــاخت. در همان اواخر ق س
ــی آنتوان ليونِ هوک  ــناس آلمان که طبیعت ش
ــاخت  ــکوپ مخصوص خود را س میکروس
ــف  ــک آن موجودات ریزی را کش و به کم
ــا را باکتری و پروتوزوآ  کرد که امروزه آن ه
ــروز ما  ــم دانش ام ــمت اعظ ــد. قس می نامن
ــاره ی بیماری ها و راه های مبارزه با آن ها  درب
ــازی، مدیون اختراع  ازجمله دانش مصون س

میکروسکوپ است.

نوشته ی  هرب برادی
ترجمه ی سعيد قريشی

اشاره
درش��ماره قبل، قطب نما و ساعت مکانیکی، دو اختراع از 10 اختراع 
هزاره ی دوم را معرفی کردیم. اینک دو اختراع دیگر، عدسی وصنعت 
چاپ از نظرتان می گذرد. عالوه برآن ش��ما را با دو چهره ای که نقش 
ماندگاری در زمینه ی اختراع میکروسکوپ از خود به  جا گذاشتند آشنا 

می کنیم. رشد معلم

بخش دوم

3. عدسی)لنز( شیشه ای
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ــا می توانید دنیایی را تصور کنید که در  آی
آن خبری از کتاب، مجله و روزنامه نیست؟! 
ــرن پانزدهم میالدی چنین چیزی خیلی  تا ق
ــن نبود، زیرا عده ی کمی از مردم  دور از ذه
ــتند بخوانند یا بنویسند و آن ها هم  می توانس
ــتند، مواد خواندنی اندکی برای  که می توانس
ــتند. برای قرن ها،  ــترس داش انتخاب در دس
ــکل سینه به سینه صورت  انتشار دانش به ش
ــت نویس  ــت دس ــا به زحم ــت و ی می گرف
می شد که این دست نوشته ها ارزش بسیاری 
ــاپ راهی  ــا پیدایش صنعت چ ــتند. ام داش
ــواع مطالب در  ــر ان عملی و ارزان برای نش
ــی و دینی در  زمینه های ادبی، علمی، سیاس
ــاخت. اگر بخواهیم  ــیع فراهم س سطح وس
تنها از یک اختراع که هزاره ی دوم را شکل 
ــت نام ببریم، باید از صنعت چاپ  داده اس
ــت جرقه ی فعالیت های  یاد کنیم. این صنع
ــن کرد که  ــیاری را روش علمی و هنری بس

هنوز هم ادامه دارد.
ــابقه ی بعضی از اشکال چاپ  س

ــال هزار  ــتی به قبل از س غیردس
ــردد. چینی ها  ــالدی برمی گ می
ــات  ــی قطع ــا نوع و کره ای ه
کنده کاری شده را برای چاپ 
به کار می بردند. آن ها حروف 
ــکال را روی چوب یا  ــا اش ی
ــکل برجسته  مواد دیگر به ش

ــته  ــطح برجس درمی آوردند. س
ــتند و با زدن  را با جوهر می آغش

ــیاء، آن نوشته یا  ــیدن روی اش یا کش
ــال 200  ــر را چاپ می کردند. تا س تصوی

میالدی چینی ها توانسته بودند نوعی چاپ 
متون را توسعه بخشند. آن ها هم چنین افتخار 

پیشتازی در ساخت کاغذ را دارند.
در کشورهای غربی صنعت چاپ عقب تر 
بود، بالی طاعون یا »مرگ سیاه« که در قرن 
ــبب شد که  چهاردهم اروپا را فراگرفت، س
این قاره از وجود مردمی که قادر به خواندن 
ــود. تعداد کاتبان به  و نوشتن باشند تهی ش
حدی کم بود که دست نویس کردن کتاب ها 
خیلی گران تمام می شد. اما در همان دوران 
پنبه به فراوانی وجود داشت و درنتیجه کاغذ 
ــودن تعداد  ــت می آمد. اندک ب ارزان به دس
ــت  ــراوان بودن پنبه دست به دس کاتبان و ف
ــینی  ــعه ی چاپ ماش هم داد و زمینه ی توس

را فراهم کرد.

ــتن روی فلز در حدود سال های 1400 میالدی به  اختراع نوش
ــرفت های بزرگی منجر شد. سرانجام در حدود سال 1450  پیش
یک زرگر آلمانی به نام یوهانس گوتنبرگ2 روش های مختلفی 
ــب کرد و قطعات فلزی  ــاپ روی فلز را با هم ترکی از چ
ــکل یکی از  ــاخت که روی هرکدام ش ــدازه ای س هم ان
حروف الفبای التین حک شده بود و با کنار هم نهادن 
ــاخته می شد و به دفعات  آن ها کلمه یا جمله ای س
ــت برای تولید متون نوشتاری  بی شمار می توانس
مورد استفاده قرار گیرد. گوتنبرگ هم چنین یک 
دستگاه چاپ دستی طراحی کرد و به وسیله ی 
ــب حروف روی  ــت با فشار مناس آن توانس
کاغذ، متن چاپی تولید کند. نخستین کتاب 
چاپی گوتنبرگ نسخه ای از انجیل بود که 
ــک نمونه ی عالی از  هنوز هم به عنوان ی

متن چاپی باقی مانده است.
صنعت چاپ آتش برخورد افکار و 
ــه ها را در اواخر قرون وسطی  اندیش
ــروز از آن  ــذا ام ــرد و ل ــن ک روش
به عنوان طلیعه ی »عصر روشنگری« 
ــاد می کنند.  ــانس3 ی و عصر رنس
ــد دوباره ی  ــا تول ــانس ی رنس
ــبب گسترش  به س فرهنگی، 
ــردم  ــه ی م ــی عام دسترس
ــیک  ــه ادب و هنر کالس ب
ــبب  اتفاق افتاد که خود س
ایجاد اشتیاق فراوان به بیان 
ــبک جدید شد.  هنری به س
ــت بدون اختراع  می توان گف
ــین چاپ، وقوع رنسانس  ماش
هرگز ممکن نبود. بدون دسترسی 
ــردم به  ــده ای از م ــش عم ارزان بخ
ــد ویلیام  ــی مانن ــاب، هرگز کس کت
ــپیر فرزند جان شکسپیر ـ یک  شکس
ــت در یک منطقه ی  ــد جزء دول کارمن
ــط قرن  ــتان در اواس ــتایی انگلس روس
ــانزدهم ـ نمی توانست آثاری را تولید  ش
ــوان بزرگ ترین  ــروزه به عن ام ــه  کند ک
ــناخته می شوند.  ــنامه های تاریخ ش نمایش
ــرگ نصیب تمدن  ــه از اختراع گوتنب آن چ
ــد حقیقتًا غیرقابل اندازه گیری است.  بشر ش
ــین بخار و  ــاره ی ماش ــماره ی بعد درب در ش

نیروی الکتریسیته خواهید خواند.

پینوشت
1. Hans Lippernshey
2. johannes Gutenberg
3. Renaissance
4. William Shakespeare

4. صنعت چاپ
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رابرت هوک )1703-1635هـ.(
مخترع میكروسكوپ

ــتعداد یادگیری  ــود و اس ــوش ب ــیار باه ــوک بس ه
فوق العاده ای داشت. به طوری که می گویند دانش او در 
هندسه، خیلی زود در حد دانش یک معلم هندسه شد 
و نواختن اُرگ را در یک هفته یاد گرفت. در چند زمینه 
برجسته بود؛ اما متأسفانه آن قدر بد اخالق و بدرفتار بود 
که با همکارانش نیز نمی توانست سازگاری داشته باشد. 
با وجود این، رابرت بویل، شیمی دان معروف، توانست 
ــک بگیرد.  ــی پمپ هوا کم ــاخت نوع ــرای س از او ب
هوک کاشف قانون االستیسیته )کش سانی( در فیزیک 
ــه وقتی فلزات تحت  ــت. این قانون بیان می دارد ک اس

کشش قرار بگیرند، چه آثاری از خود نشان 
می دهند. قان��ون هوک در فیزیک به 

ــده است. ساخت  نام او ثبت ش
یا  ميکروس��کوپ مرّک��ب 

چند  ــا  ب ــکوپی  میکروس
ــز از کارهای  ــی نی عدس
می دانیم  ــت.  اس هوک 
ــکوپ  میکروس ــه  ک
ــاده ی تک عدسی را  س
در همان سال ها، آنتوان 
دانمارکی  ــوِک  لیوون ه

بود.هوک  ــرده  ک اختراع 
ــکوپِ اختراعی   با میکروس

ــتین بار  نخس ــرای  ب ــود،  خ
ــاختار  وس ــاهداتی انجام داد  مش

ــم مگس و یک سلول گیاهی را  چش
مشاهده کرد. کلمه ی سلول )cell( را 
ــز او اولین بار در علوم تجربی به کار  نی
برد. کارهای دیگر هوک عبارت است 
از کشف این که سیاره ی مشتری، مانند 
زمین، حرکِت وضعی دارد )درحالی که 
می دانیم بعضی کره ها، مانند ماه، حرکت 
وضعی ندارند(، کشف پدیده ی پراش 
)انحراف نور از اطراف لبه ی اجسام(، 
ــاب و فنر  ــی ماشین حس اختراع نوع

ــوک عضو انجمن  ــاعت کوک دار. ک مارپیچی برای س
سلطنتی انگلستان بود و حاصل مشاهدات، مطالعات و 
اختراعاتش را در کتابی به نام ميکروگرافيا منتشر کرد.

آنتوان لیون هوک )1723-1632م.(
پایه گذار علم باكتری شناسی

ــاج و تاجر پارچه بود که برای  لیون هوک مردی نّس
تحقیق در کیفیت نسوج و پارچه های خود، ذره بین هایی 
ــاخت. او، که شّم علمی و فنی هم داشت، کم کم  می س
ــد که  ــدر عالقه مند ش ــن آن ق ــاخت ذره بی ــه کار س ب
ــتفاده از  ــر وقتش را صرف این کار کرد. او با اس بیش ت
تجربه ی رابرت هوک انگلیسی، مخترع میکروسکوپ، 
و  ــاخت  س ــری  بهت ــیار  بس ــای  ذره بین ه
ــود را با آن ها  ــاهدات علمی خ مش
ــتین بار  انجام داد. او برای نخس
ــلول های  س ـــــت  توانس
گلــــبول های  ــپرم،  اس
ــون، گردش  ــز خ قرم
ــون در موی رگ ها،  خ
ــب  ــم های مرک چش
ته ی  شـــ  حشره ها، 
ــان، اندام انواع  درخت
و...  مورچه  مگس ها، 
را مشاهده کند. لیوون 
هوک اولین کسی بود که 
گفت چیزی که تا آن زمان 
تخم مورچه تصور می شد، پیله 
است و تخم مورچه بسیار ریزتر از 
ــم دیده شود. او تا  ــت که با چش آن اس
ــود به فعالیت  ــاله ی خ پایان عمر 90 س
در زمینه ی مطالعات میکروسکوپی ادامه 

داد.
البته شعله ی علم زیست شناسی، که او 
آن را روشن کرد، پس از مرگش تا 180 
ــال بعد خاموش شد تا در اوایل قرن  س
ــتم بار دیگر دانشمندان به آن روی  بیس

آوردند.

قطبنما
ساعتمکانیکی
شیشهیعینک
ماشینچاپ
ماشینبخار

نیرویبرق
تلگراف

ارتباطبیسیم
آنتیبیوتیکها

ترانزیستور

ده اختراع 
كلیدی
 هزاره ی دوم
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ــده و به معناي  ــپر گرفته ش تقوا درلغت از وقایه به معني س
پرهیزگاري، ترسیدن از خدا، ترک غیر خدا و اخالص در عبادت 
است؛ به عبارت دیگر تقوا آن است که خود را از شيء مخوف 
در »وقایه« قرار دهیم. در قرآن این کلمه به معناي خویشتنداري 
ــقوط در ورطه ي گناه مصون  ــت که آدمي را از س و نیرویي اس
مي دارد. اما اگر دقیق تر بگوییم، در قرآن، تقوا داراي یک معناي 
ــت. معناي مجازي آن »ترس«  مجازي و یک معناي حقیقي اس
ــت؛ مثاًل در عباراتي از قبیل: اتقواهلل، اتقوا النار یعني از خدا  اس
بترسید یا از آتش بترسید. اما معناي حقیقي تقوا ؛ عبارت از نیرویي 
است که انسان را از هر آنچه که در مقام زیان رساندن به اوست، 
ــد و او را از فرو افتادن در مهالک لغزش، غفلت و  حفظ مي کن
ــي دارد. افراد متقي با صیانت از کیان  بي خبري و گمراهي باز م
وجودي خویش و با زدودن رذایل باطني خود و جال دادن روح 
و روانشان با عشق و عبودیت، دل خود را براي دریافت رحمت 
ــب کماالت و فضایل هموار  الهي آماده نموده و راه را براي کس

مي کنند.

حقیقتتقوا
ــان  ــروي کنترل دروني، معیار فضیلت و افتخار انس »تقوا نی
ــوب است.«  ــخصیت او در اسالم محس ــنجش ش و مقیاس س

ــیده  ــیرازي، ص 41( از امام صادق )ع( پرس ــکارم ش )آیت اهلل م
ــت؟ فرمود: ان الیفقدک حیث امرک و الیراک  ــد تقوا چیس ش
حیث نهاک: یعني هرجا خداوند تو را فرمان داده است در آنجا 
ــت نباشي.  ــي و هرجا که خداوند از آن تو را نهي کرده اس باش
پرهیزگاري انزوا و دوري جستن از اجتماع و مردم نیست تا الزم 
باشد شخص متقي براي زهد و تعبد و تقرب به خدا از زندگي 
اجتماعي و مردم و... دوري گزیند، بلکه شخص با تقوا در عین 
اجتناب از محرمات و گناهان و عبادت و بندگي مخلصانه، باید 
در خدمت اجتماع و مردم و حل مشکالت آن ها هم باشد؛ چه 

به گفته ي سعدي: 
نیست خلق  خــدمــت  جــز  ــه  ب ــادت  ــب ع
نیست دلــق  و  ــاده  ــج س و  تسبیح  ــه  ب

ــب از امور و لذات دنیوي  ــوا با این تعریف، پرهیز و تجنّ تق
نیست و حتي عین ترس از خداي رحمان و رحیم هم نیست، 
بلکه نیرویي است مقدس و منبعث از الطاف الهي که آثار مثبت 
فردي و اجتماعي زیادي به دنبال دارد و داراي برکات بي شماري 
است که منشاء کشش ها و گریزهایي مي گردد؛ کشش به سوي 
ــتي ها و آلودگي ها. ــاني و گریز از پس ارزش هاي معنوي و انس

)شهید مطهري، ص 134(

تق�واي پرهيز
تق��واي ستيز

ذبيح اهلل كاظمي ابهر

ی م  ا  ل  س  ا  ف   ر  ا  ع  م 
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فوايدتقوا
تقواي حقیقي براي شخص پرهیزگار برکات و فواید ارزنده اي 

به ارمغان مي آورد که بعضي از آن ها به اختصار عبارت اند از:
ــدا در قرآن  1. حل مش��کالت و تحصي��ل روزي: خ
مي فرماید: و من یتق اهلل یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث 
ــب )طالق 3ـ2( یعني هر کس با تقوا و خدا ترس  الیحتس
باشد، خدا راه بیرون شدن از مشکالت را براي او مي گشاید 
و روزي او را از جایي که گمان نمي برد به وي عطا مي کند.

ــود انسان  2. آزادي معنوي: ترس از خالق موجب مي ش
ــده و او را کرنش نکند.  ــلیم نش در مقابل هیچ مخلوقي تس
ــگي را رهایي از اَغالل و بندگي  حضرت علي )ع( تقواپیش
معرفي مي کند و مي فرماید: »و ِعتق من کل ملکه و نجاه من 
ــزگاري آزادي از هر بندگي و رهایي از هر  کل هلکه: پرهی

تباهي است« )فیض االسالم، 221(
ــدا و آزادگي و  3. ش��جاعت و حق گوی��ي: ترس از خ
ــان موجد فضیلتي به نام شجاعت است که  حریت در انس
انسان متقي را به موهبت حق طلبي و جانبداري از حقیقت 
مي رساند. امیرالمؤمنین علي )ع( در این خصوص مي فرماید: 
ــاس َمن قال الحق فیما له و علیه: باتقواترین مردم  »اَتَقي الن
کسي است که حق را بگوید، هم آنجا که به نفع اوست و هم 

آنجا که به ضرر اوست.«
ــت  4. عامل کنترل دروني: از دیگر برکات تقوا این اس
که عامل نیرومند دروني براي نظارت و کنترل فرد در انجام 
ــت. در صورت  ــف و تکالیف فردي و اجتماعي اوس وظای
تحقق این مهم، یعني آراستگي انسان به زیور تقوا بسیاري از 
مشکالت و معضالت زندگي او خود به خود مرتفع خواهند 
شد. حضرت علي )ع( مي فرمایند: »ان تقوي اهلل َحَمت اولیاء 
ــتان خدا خود را از انجام  اهلل محارمه: همانا تقواي الهي دوس

محرمات باز مي دارد.« )دشتي، خطبه 114(
ــت که اجتناب و  پس، تقوا محدودیت و ممنوعیت نیس
ــان را به انزوا و تنهایي  ــته باشد و انس پرهیز را به دنبال داش

ــت که  ــاند. تقوا نگراني و ترس از باطل هم نیس بکش
انفعال و انعطاف را در پي داشته باشد و از آدمي 

چهره اي در خود فرو رفته و بیگانه بسازد 
و در نتیجه او را مطرود جامعه و 

ــران نماید و  ــوب جائ مغل
ــکوت و بي تفاوتي  س

در مقابل انحرافات 

و کجروي ها و بدعت ها را به او توصیه کند. تقوا با رویکرد 
مثبت و غیرمتحجرانه اش مصونیت است و قدرت و شجاعت 

است و جرأت.

تقوا،مشروعیتمديريتومناصباداري
در اسالم مدیریت ها و مسئولیت ها امانتي در دست مؤمن 
متقي قلمداد مي شود، از این رو تقوا و داشتن شایستگي الزم و 
احراز معیارهاي مورد نیاز اسالم از اهمیت ویژه اي برخوردار 
ــت که  ــت و این در درجه ي اول به عهده ي خود فرد اس اس
ــئولیت مورد نظر  مالحظات دیني و اخالقي را نموده و مس
ــئولین  را قبول یا رد کند. در مرحله ي بعدي هم وظیفه مس
باالتر است که افرادي را براي تصدي مناصب در نظر بگیرند 
به گونه اي که آن افراد شرایط تخصصي و تعهدي را یک جا 

حائز باشند. از پیامبر اکرم نقل شده است که:
»من تقدم علي المسلمین و هویري ان فیهم من هو افضل 
منه فهو خائن: هرکس از سایر مسلمانانـ  در احراز پست هاي 
حکومتي و تصدي مناصب دولتيـ  پیشي گرفت در حالي 
که از خود بهتر و با فضیلت تر سراغ داشت، اگر آن مسئولیت 
ــته تر از خود واگذار نکند، خائن است.«  را به آن فرد شایس

)نهج الفصاحه(

تقوايستیز
تقوا باید به قدرتي براي مقاومت و مبارزه با انحرافات و 
کج روي هایي اعّم از تفسیر به رأي هاي مغرضانه و جهت دار 
ــکیک در اصول و مباني  از قرآن، دنیامداري، خرافات و تش
ــود، زیرا تقوا در نوع خود یک عامل نیرومند  دیني مبدل ش
دروني براي مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و مفسدین جامعه 
است. انسان متقي با درک صحیح شرایط و مقتضیات زمان 

و مکان و با بصیرت کامل،  با 
سالح برنده ي 
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ــر به معروف و نهي از منکر در مقابل متجاوزان به حریم  ام
عقیدتي و دیني مي ایستد. امام کاظم)ع( جانبداري از حق را 
ــایه ي تقوي این گونه  مطرح نموده و مي فرمایند: »قل  در س
الحق و ان کان فیه هالکک فان فیه نجاتک: حق را بگو هر 
چند نابودي تو در آن باشد که در حقیقت نجات و رستگاري 

تو در آن است.« )طبرسي، ص 69(
اگر تقواپیشگي و زاهدمنشي مفهومي غیر از این داشته باشد 
و زاهدان و پرهیزگاران رویکردي غیر از این انتخاب کنند و 
رسالت هاي اجتماعي و سیاسي خود را به بوته ي فراموشي 
ــد، ضد ارزش ها به  ــپارند و راه بي تفاوتي در پیش گیرن بس
ارزش و ناهنجاري ها به هنجار هاي مقبول مبدل شده و در 
نهایت فضایل منسوخ و رذایل دامنگیر جامعه مي شود. این 
مورد قبول اسالم نیست که عده اي کنج عزلت بگیرند و تنها 
ــاز و ذکر اوراد و اذکار بپردازند و جامعه و مردم  به اداي نم
ــا معضالت فراوانش تنها بگذارند و در مقابل کژي ها و  را ب
ناراستي ها و بدعت ها واکنشي نداشته باشند، زیرا اسالم دین 
دو بعديـ  فردي و اجتماعيـ  است و به گفته ي قرآن »نؤمن 

ببعض و نکفر ببعض« را قبول ندارد.
پس براي حفظ و گسترش فضایل اسالم و احیاي عدالت 
و آزادي، باید پرچم مبارزه با انحرافات اجتماعي و سیاسي 
ــِگ نه گفتن« را در مقابل جور  ــر دوش گرفت و »فرهن را ب
ــارت و حیف و میل  ــدول از ارزش ها و غ ــاط و ع و انحط

بیت المال و... نهادینه کرد.

تقوايپرهیز
ــالم بوده و هستند کساني که، به جاي این که  در متن اس
براي دستیابي به جامعه ي ایده  آل محمدي )ص( و علوي )ع( 
و یا حداقل ساختن اجتماعي سالم و عاري از مفاسد 
راهي پیدا کنند و پرچم دار 
مجاهدت 

در این راه باشند، سکوت و انفعال بي مورد را تبلیغ مي نمایند. 
اینان به جاي این که از صاحبان قدرت و کارگزاران حکومت 
و اداره ي کشور بخواهند خودشان را با موازین و معیارهاي 
اسالمي انطباق دهند و سیره و سلوک پیامبر اکرم )ص( و ائمه 
)ع( را در خط مشي ها، روش ها و منش هاي خود نصب العین 
قرار دهند و توانمندي هاي تفکر اسالمي در اداره ي کشور را 
به منصه ي ظهور و عینیت کامل برانند، هم خود و هم مردم 
ــدم دخالت در وظایف دیني و  ــه انزوا و بي تفاوتي و ع را ب
ــوق مي دهند. این گونه افرادِ به ظاهر متدین در  اجتماعي س
مقابل ناهنجاري هاي اخالقي، شیوع گسترده ي فساد و ایجاد 
شکاف بین فقیر و غني واکنشي فعاالنه و مؤثر از خود نشان 

نمي دهند.
ــرـ  علي رغم ظاهر دیني خودـ  لباس رزم  این طرز تفک
و جهاد و مقاومت را از تن مجاهدان و متعهدان درمي آورد 
ــلیم را بر آن ها مي پوشاند و اگر قدرت داشته  و جامه ي تس
باشد قلم هاي متعهد را شکسته و زبان هاي گویا، حق طلب 
ــت خود  ــیر کاماًل نادرس و عدالت خواه را مي برد و با تفس
ــاد و خروش« علیه  ــدن« را به جاي »فری ــدارا و کنار آم »م
ــادي را از مصاف با  ــالم جه ــاند و اس ــم و جور مي نش ظل
باطل و بدعت و حق کشي به پستوخانه هاي انزوا و سازش 
مي کشاند تا حاکمیت قبیله اي، خانوادگي و آپارتاید سیاسي 
ــاالري وتعهد و تخصص بنشیند. »پس  به جاي شایسته س
تقوا پیشه کردن با این تعریف و محتواي گمراه کننده، عملي 
ــي ضایع کننده ي عمر است که نه جهتي  کورکورانه و روش
منطقي دارد و نه هدفي قابل دفاع؛ لذا هیچ قداستي و کرامتي 

هم در آن مشاهده نمي شود.« )مطهري، صص 131ـ130(
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ــت. با پایان جنگ سرد، و نیز جهانی  ایران به قرن آینده اس
ــدن و اتحاد بین ملت ها و دولت ها، کشور ایران نیازمند  ش
ــتگی جامعه در برابر انواع  به توانایی ملی و اتحاد و همبس

بحران هاست.
ــد در ابعاد زیر تبلور  ــتراتژی ملی ایران می توان امروز اس

یابد:
ــت داخلی و خارجی با نیرویی توانمند در  ـ افزایش امنی

مقابله با حوادث احتمالی،
ــی، اقتصادی، نظامی و  ــت جامعه به لحاظ فرهنگ ـ تقوی

اجتماعی،
ـ گسترش دموکراسی در جامعه ی جهانی.

ــتا پدافند غیرعامل، به عنوان استراتژی انتقال  در این راس
ــئولیت اداری، تکالیف و خدمات زیر را  یا دوران گذار، مس

برعهده دارد:
ـ تحکیم وحدت ملی

ـ پاسخ گویی به بحران های احتمالی
ـ آماده سازی جامعه برای حوادث احتمالی

ــتراتژی قرن بیست و یکم نیازمند به  معیار و چارچوب اس
ــت. ایرانیان  ــروی قدرتمند در برابر حوادث احتمالی اس نی
ــته اند با توان و قدرت  در تاریخ طوالنی خود همواره توانس
ــرزمین خود برقرار  ــی و محلی، صلح و امنیت را در س مل
ــد. اکنون نیز نقش و مأموریت  ــوده و از خود دفاع نماین نم
پدافند غیرعامل، پشتیبانی و حمایت از هدف های ملی است 

ــورهای توسعه یافته و در حال  می دانیم بیشتر کش
توسعه، برنامه ی »گذار انتقال به قرن آینده« را شروع 
کرده اند. ایران نیز به مانند کشورهای دیگر، به عنوان 
کشوری قدرتمند در سطح منطقه، نیازمند به برنامه 
ــرد است.  یا راهبردی برای دوران گذار از جنگ س
ــتر قدرت ها با یکدیگر ارتباط دارند،  امروز که بیش
ــبات ایران  این ارتباط خواه ناخواه در روابط و مناس
در سطح جهانی و این که چگونه ما بتوانیم از خود و 
منافع خود دفاع نماییم تأثیر دارد. این امر وابسته به 
استراتژی کنونی ما در داخل کشور و نحوه ی حضور 

و همکاری در جامعه ی جهانی است.
ــرای ورود  ــب ب پدافند غیرعامل راهکاری مناس

پدافند غ�يرعامل
)اس��ت��رات��ژی ان��ت��ق��ال(

م ل  ع  م  ش  ن  ا  د 

حميدرضا كّفاش*



27
ــماره ی دوم ـ آبان ماه1388 ش

ــتراتژی آن فایق آمدن بر بحران های احتمالی و ایجاد  و اس
امنیت در تمامی عرصه های زمینی، دریایی، هوایی، فرهنگی 

و اجتماعی امروز و فردای ایران است.
ــدرت دفاعی را به  ــترین ق امروزه فنّاوری اطالعات بیش
ــت. می توان با کمک این  ــانی ارزانی داشته اس جوامع انس
ــت ملی دوام و استحکام بخشید.  فناوری به حفظ و حراس
در آینده بیشتر حوادث و رویدادها با مسایل فناوری پیوند 
می یابند، از این رو نیازمند به برنامه ریزی استراتژیک و داشتن 
توانمندی ملی در برابر این حوادث و رویدادها هستیم. در 
این صورت توسعه ی ایران در گرو مقابله با حوادث احتمالی 
ــعه ی گسترش صلح پایدار در ایران و جهان خواهد  و توس

بود.
ــکل، طبیعت و  ــتراتژی انتقال »تغییر ش تعریف ما از اس
ــتراتژی، یکی  ــت. دو مؤلفه ی اصلی اس کارکرد هدف« اس
آمادگی توانایی ملی در برابر حوادث احتمالی و دوم داشتن 
نیروی آموزش دیده در مقابله با بحران، ما را به این برنامه ی 
ــتراتژی می تواند ما را در  ــوق داده است. این اس هدفمند س
ــوادث طبیعی و غیرطبیعی بیمه نماید. به عنوان  مقابله با ح
مثال، در طول هشت سال دفاع مقدس ما شاهد توان و عزم 
ملی منبعث از ایمان اسالمی در تمامی ابعاد بودیم و امروز 
نیز استراتژی ما باید به روز نمودن سیستم دفاع ملی خود با 
امکانات جدیدی که ناشی از فناوری اطالعات است باشد.

پدافند غیرعامل کارایی فردی و انعطاف پذیری را در بین 
آحاد جامعه گسترش خواهد داد. به عنوان مثال، در مقابله با 
زلزله، آتش سوزی و... روحیه ی جمعی و وحدت،  همراه با 
ابتکارهای شخصی و گروهی در بین افراد جامعه گسترش 
ــودن نیروی خالق و  ــد. پس می توان گفت آماده نم می یاب

کارآمد آموزش دیده نیاز امروز و فردای ایران است.
ــتراتژی روشن نموده است  ــتن اس آنچه ما را نیازمند داش
موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، و اقلیمی، وسعت قلمرو، 

آب و هوا، ویژگی جمعیتی و ساختار حکومتی است.
استراتژی انتقال می تواند ترکیبی از توانمندی ملی از یک سو 

و همراهی و همگامی با جهانی سازی از سوی دیگر باشد و 
می تواند یک استاندارد جهانی در مقابله با بحران ایجاد کند، 
ضمن آن که موجب تعامل مستقیم، تمرین و تجربه همراه با 

حس وحدت و انسجام ملی در هر کشور است.
اگرچه در بسیاری از کشورها برنامه ی گذار به بعد از جنگ 
ــت، اما بعضی از کشورها، به عنوان مثال  سرد نامشخص اس
ــت از دریاها به این تعامل مشترک  آمریکا و چین، در حراس
ــت یافته اند. به موازات آن اروپا بعد از جنگ سرد به دنبال  دس
استراتژی جدید محیط بین المللی است. درنتیجه امروز ما شاهد 
ــترک بسیاری از کشورها در سطح بین المللی  برنامه های مش
هستیم؛ به عنوان نمونه حضور نیروهای بین المللی در زلزله ی 
بم، یا در جنگ خلیج فارس و... نشانگر تعامل و تسهیل روابط 

در سطح جهانی است.
ــتراتژی پدافند ملی تأکید بر توانمندی ملی و کمک به  اس
جامعه ی جهانی در مقابله با بحران ها دارد و تمامی شهروندان 
ایران در این برنامه سهیم اند. این استراتژی می تواند در تحقیقات 
ــود و مورد بحث و بررسی قرار  آکادمیک تجزیه و تحلیل ش

گیرد تا به طراحی استراتژی کارآمدی برای ایران منجر گردد.
پدافند غیرعامل نه تنها می تواند سطح توانمندی ملت ایران 
را افزایش دهد، بلکه موجب افزایش امنیت و آگاهی در بین 
توده ی مردم نیز خواهد بود. بنابراین، موفقیت این استراتژی 

منوط به درگیر نمودن عموم ملت ایران در برنامه است.
نکته ی دیگر این که استراتژی ما بایستی متمرکز بر فرصت ها 
ــد نه بر ترس و یا بحران. پس براساس تجربیاتی که در  باش
طول جنگ سرد و در هشت سال دفاع مقدس تجربه نموده ایم، 

بایستی به دانش، فناوری و تفکر جمعی مجهز گردیم.
ــتراتژیک دارای ساختار مشخص و نیازمند  هر برنامه ی اس
برنامه ریزی، کار گروهی، تجربیات عملی، نوآوری و مدیریت 

زمان است.
ما می توانیم با نگاهی به تناقض ها و پارادوکس های بعد 
ــترک بین بعضی  ــرد، همچنین پروژه های مش از جنگ س
ــعه، به خوبی  ــعه یافته و در حال توس ــورهای توس از کش
ــت محیط و کار گروهی درک  ــاز خود را در حفظ امنی نی
ــتراتژی  ــجام این اس ــعه و انس نماییم. در عین حال، توس
ــته به توان بالقوه ی جامعه ی ایران دارد که از جانب  وابس
دولت و ملت ایران امری پذیرفته است. پس الزم است با 
بهره گیری از توان و ظرفیت بخش های دولتی و غیردولتی 
ــتیبانی قرار گیرد. بدون این حمایت  مورد حمایت و پش
ــتراتژیک غیرممکن است. چرا  اجرای برنامه ی عملی اس
که افق بحران ها روشن نیست به طوری که حتی بسیاری 
ــارج از حوزه ی ملی  ــل منطقه ای و جهانی که خ از عوام
است ممکن است در داخل کشور ما بحران ساز باشد. از 
ــت که ما نیازمند به همکاری تمامی بخش ها و  این رو اس
ــازمان ها و ارگان های دولتی و غیردولتی در حمایت از  س

آموزش فناوری های نوین هستیم.

* معاون فناوری سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

پدافند غ�يرعامل
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شفقت و مهرورزي 
پدر نسبت به فرزند 
امري بي بدیل است 
و همیشه به آن 

َمَثل مي زنند؛ 
در ادبیات 
فارسي وقتي 
مي خواهند 
سفارش اكید 
نوجواني را 
به مرشدي یا 
معلمي بكنند، 
گویند: او را 

فرزند خود 
بشمار؛ در حقش 

پدري كن

ه د  ا  و  ا  ن  خ 

ــته، جایگاه و مرتبت خانواده را از منظر  در مقاله ي گذش
طبیعي، دیني و دنیاي امروز دیدیم و نظرگاه دیني را با موازین 
طبیعي خانواده سازگارتر دانستیم. اینک بنگریم که جایگاه 
ــي طبیعت، دین و دنیاي  ــه منظر، یعن پدر در خانواده، از س

امروز چگونه است؟
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعي است که معموالً از 
ــکیل مي گردد. در طول تاریخ بشر،  پدر، مادر و فرزندان تش
ــت.  ــش پدر همواره، مهم ترین نقش  در این نهاد بوده اس نق
ــر خانواده، عواطف مرد که تا قبل از آن  با تولد فرزند در ه
تماماً متوجه همسر خود بود، به دو نیم مي شود، نیمي صرف 
ــر و نیمي متوجه فرزند مي گردد. اینک، مرد خانه، که  همس
تاکنون فقط شوهر محسوب مي شد، از این به بعد احساس 
ــدیدتر هم  ــی که روز به روز ش پدري هم مي کند؛ احساس
مي شود، چون فرزندش را نسبت به همسر خود، ضعیف تر و 
محتاج تر به یاري و مساعدت همه جانبه مي بیند، فرزندي که 

پاره ي تن اوست و محبوب و عزیز دل او.
شفقت و مهرورزي پدر نسبت به فرزند امري بي بدیل است 
و همیشه به آن َمثَل مي زنند؛ در ادبیات فارسي وقتي مي خواهند 
سفارش اکید نوجواني را به مرشدي یا معلمي بکنند، گویند: او 

را فرزند خود بشمار؛ در حقش پدري کن؛...
ــاهي پسري را به ادیبي  ــعدي در گلستان گوید: »پادش س
داد و گفت این فرزند توست، تربیتش کن، چنان که یکي از 

فرزندان خویش.«
ــاب  اصوالً، این پدیده را باید از عجایب آفرینش به حس
آورد که به محض تولد فرزند، مهر او بي درنگ در دل پدر و 
مادر مي افتد، به طوري که حاضرند با جان و مال خود، همه 
ــود، هر چند که نوزاد  ــه او را حمایت کنند تا بزرگ ش گون
ــت، بي قواره و یا حتي ناقص الخلقه باشد. این عطوفت  زش
ــت؛ طبق گزارش  ــیایي هم نیس خاص ایراني و فرهنگ آس
نشریه ي دنیاي اقتصاد، »برادپیت« ستاره ي هالیوود به هنگام 
بچه دار شدن، آن چنان به شعف آمده که در یک مصاحبه ي 
تلویزیوني گفته است: »فرزند داشتن فوق العاده ترین چیزي 

است که تا به حال تجربه کرده ام؛ دیدگاه هاي آدمي را به کل 
تغییر مي دهد و تمرکزت را از خود برمي دارد، چیزي که من 

واقعاً سپاسگزار آن هستم.«
اگر حس پدري و حس مادري نبود، زوج هاي فاقد فرزند، 
براي حل مشکل خود، شهر به شهر دنبال متخصصان نازایي 
و ناباروري نمي گشتند و سر بي درد خود را در آرزوي بچه دار 
ــدن به درد نمي آوردند!! اگر این وضع طبیعي و مطلوب  ش
ــل قضایي، راه هاي قانوني براي برون  زوجین بود، در محاف

رفت از این معضل پیش روي زن و یا شوهر نمي نهادند!!

پدرازمنظردين
ــان است، به  دین همواره منطبق با طبیعت و فطرت انس
ــاس نظام حقوقي ادیان  ــري پایه و اس حّدي که فطرت بش
ــارف« گویند. دین  ــت و به آن »اُّم المع الهي قرار گرفته اس
الهي براي تک تک اعضاي خانواده، از جمله پدر، حقوق و 
تکالیف مشخص و معین تعریف کرده است. پدر مکّلف به 
تأمین نفقه و هزینه ي خانوار است؛ او همراه با مادر، متکّفل 
تربیت صحیح فرزند است و مسئول مدیریت کالن خانواده 

مي باشد.
ــال  ــه در حدیث آمده که باید فرزند را در هفت س این ک
ــرور تلقي نمایند، کنایه از آن است  ــیّد« یعني آقا س اول »س
که باید به او اجازه دهند دوره ي طفولیت و بازي خود را به 
خوبي سپري کند. همچنین توصیه شده در هفت سال دوم، 
ــي از او دریغ  فرزند را »عبد« و مطیع انگارند و هیچ آموزش
ننمایند؛ و در هفت سال سوم »وزیر« و مشاورش به حساب 
آورند و مجال رشد فکري اش بدهند. بدین گونه وقتي او به 
سن 21 سالگي مي رسد از شکوفایي قواي جسمي و روحي 

برخوردار شده است.
این حدیث شریف شاکله ي رفتار با فرزند را در دوره هاي 
مختلف رشد معین مي کند. نقش پدر این است که در سنین 
ــد تا در بزرگي کمبود عاطفي  پایین، فرزند را »تحبیب« کن
احساس نکند. با رسیدن به سن نوجواني، باید کمر همت به 

محمد حسن مكارم 
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بعضي پدران، 
خانه را فقط محل 

استراحت و 
سپري كردن شب 

مي دانند، گویي 
به هتل مي روند تا 

بخوابند، غافل از 
این كه فرزند 

محتاج عواطف 
و تعلیمات پدر 

است و باید 
وجود او را در 

خانه حس كند

»تأدیب و تکریم« او بندد و به شیوه هاي غیرمستقیم، او را در 
معرض وعظ و نصیحت قرار دهد.

»تربیت« واژه ي سنگیني است که صاحب نظران در تعریف 
آن به چالش افتاده اند و بر پدران است که به حقیقت آن پي 
ــت. همین قدر بدانیم  برند، کاري که از این مقال بیرون اس
ــته ایم، نیست. دکتر  ــیاري از چیزها که انگاش که تربیت بس

عبدالعظيم کریمي، در این خصوص، گوید: 
تربیت، اجتماعي کردن نیست؛ تغییر دادن نیست؛ عادت 
دادن نیست؛ شکل دادن نیست؛ الگو دادن نیست؛ رام کردن 

نیست؛ سازش دادن نیست؛ ...1
ــؤال بزرگي است که براي  پس تربيت چيس��ت؟ این س
رسیدن به پاسخ آن، سال ها کار و تحقیق و پژوهش مي طلبد 

تا روان شناسان و جامعه شناسان را به اتفاق نظر برساند.
ــت که با آزمون و خطا به پاسخ برسد،  علم در پي آن اس
اما دین الهي، با ارتباط به خالق انسان ها، جواب این سؤال را 
توسط انبیاي کرام به بشر داده است و نصوص دیني در این 

زمینه چیزي را فروگذار ننموده است.
اسالم رشد و تربیت صحیح را منحصر به بعد از والدت 
ــه دوران بارداري مادر و مراحل انعقاد نطفه و  نمي داند، بلک
ــیار سرنوشت ساز مي شمارد. در این جا  قبل از آن را نیز بس
تنها به ذکر چند حدیث، از باب نمونه، اشارت مي شود و بر 
خواننده ي گرامي است که به شرح و بسط مستوفاِي آن ها در 

کتب تربیت اسالمي رجوع نماید: 
1. دقت کن و ببین نسل خود را در چه جایي قرار مي دهي، 

چرا که ُخلق ها ریشه در خانواده دارد.2
ــد، زیرا زنان  ــته برگزینی ــراني شایس 2. براي خود همس

فرزنداني همانند برادران و خواهران خود به دنیا مي آورند.3
3. به زن باردار، در ماه آخرِ خود، خرما بدهید، تا فرزندش 

بردبار و پاکیزه خو گردد.4
ــت که در رحم مادر خود به شقاوت  ــقي کسي اس 4. ش

رسیده، و سعید از رحم مادر کسب سعادت مي کند.5
حال اگر پدر نقش خود را در تمامي مراحل قبل، حین و 

بعد از والت فرزند به خوبي انجام داد، الیق تقدیر و تشکر 
ویژه است، تا جایي که خداوند، فرزند را همراه با دعوت به 
یکتاپرستي، امر به احسان به والدین مي کند و مقام پدر را تا 

این اندازه ارج مي نهد.
رفتار امام خمیني)ره( را با فرزند و نوه ي خویش، به عنوان 
نمونه اي عملي بنگریم: خانم زهرا اشراقي مي گوید: یک روز 
ــدم، اما فرزندم، فاطمه را نبردم. تا سالم  وارد خانه ي امام ش
کردم، گفتند: بچه ات کو؟ گفتم: نیاوردم، اذیت مي کند. امام 
به حّدي ناراحت شدند که گفتند: اگر این دفعه بدون فاطمه 

مي خواهي بیایي، خودت هم نباید بیایي!

پدرازمنظردنیايامروز
ــدر و مادر در تحبیب و  ــور ما نیز نقش پ امروز، در کش
تأدیب فرزند کم رنگ شده است. بعضي پدران خانه را فقط 
محل استراحت و سپري کردن شب مي دانند، گویي به هتل 
مي روند تا بخوابند، غافل از این که فرزند محتاج عواطف و 

تعلیمات پدر است و باید وجود او را در خانه حس کند. 
ــدان از حضور پدر در  ــاي غرب، محرومیت فرزن در دنی
ــت و بنیان خانواده اساساً ویران  خانه به مراتب وخیم تر اس
شده است؛ امروزه، گسست خانواده در آمریکا و اروپا چنان 
ضربه اي به فرهنگ و اخالق وارد کرده که محافل  کلیسایي 
را نیز به واکنش واداشته است، تا جایي که بازگشت به دین و 
شرکت هفتگي در برنامه هاي کلیسا را تنها راه برون رفت از 
این بن بست دانسته اند. آنان امیدوارند تا با این روش، زنان و 
شوهران را نسبت به نقش مادري و پدري خود متعهد نمایند 
و از تعلیمات مسیحیت، در این راستا، بر آن ها تأثیر بگذارند.

پینوشت
1. تربیت چه چیز نیست. عبدالعظیم كريمي، ص 5

2. مستدرك الوسايل، جلد 2، ص 217
3. خصال شیخ صدوق، ج 2، ص 67

4. همان
5. بحاراالنوار، جلد 3، ص 44
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ملل نداشت.
باید دانست که تشکیل جامعه ی ملل به طور ناگهانی صورت نگرفت بلکه سیاسیون و 
دولت مردان جهان از زمان یونان و روم باستان در فکر تأسیس یک مؤسسه ی بین المللی 

شبیه جامعه ی ملل بوده اند. در این مقاله به چگونگی تشکیل این جامعه می پردازیم.
کنفرانس صلح پاریس در سال های 1919 و 1920 تشکیل گردید و با قرارداد ورسای به 
جنگ اول پایان داد. در آن کنفرانس سران قدرت های بزرگ مانند ویلسون رئیس جمهور 
آمریکا ژرژ کلمانسو نخست وزیر فرانسه، لوید جورج نخست وزیر بریتانیا و باآلخره 
ــتند و در واقع به اتفاق یکدیگر کارگردان این  ــت وزیر ایتالیا حضور داش ارالندو نخس
ــنهاد چهارده ماده ای ویلسون که به فورتين  کنفرانس ها بودند. در 28 آوریل 1919 پیش
پوینت1 مشهور گردید انتشار یافت که در ماده ی چهارده آن تشکیل جامعه ی ملل پیشنهاد 

شده بود.
مواد چهارده گانه عبارت بودند از:

ــی محرمانه لغو  ــد و مذاکرات سیاس   مذاکرات و قراردادهای صلح باید علنی باش
گردد.

  تجارت و کشتی رانی، چه در ایام صلح و چه در ایام جنگ، باید در تمام دریاها آزاد 
باشد.

  موانع گمرکی و اقتصادی حذف گردد.
  کشورها متعهد به تقلیل سالح و قوای نظامی جهت حفظ صلح گردند.

ــتمره جهت اعطای استقالل به آن ها مورد قبول واقع  ــورهای مس   دعاوی مردم کش
شود.

  اراضی روسیه تخلیه و به آن دولت در ترمیم خرابی های ناشی از جنگ کمک شود.
  اراضی آلزاس و لورن به فرانسه بازگردد.

  تخلیه ی کامل بلژیک و ضمانت استقالل آن کشور انجام گیرد.
  حدود ایتالیا کامالً مشخص گردد و ایتالیایی هایی که از این حدود خارج مانده اند به 

داخل آن بیایند.
  به ملل تابعه ی اتریش ـ مجارستان استقالل داده شود.

  صربستان عالوه بر راه یابی به دریا، مستقل گردد.
  ملل تابع عثمانی مستقل شوند و عبور و مرور از تنگه ی داردانل آزاد گردد.

  لهستان به وسیله ی الحاق بندر دانزیک از آلمان به آن، به دریای آزاد راه یابد و این 
بندر بایستی بندری آزاد و تحت قیمومت جامعه ی ملل باشد ولی دولت لهستان از آن 

استفاده کند.
  مجمعی از ملل، تحت اساسنامه ای ویژه تشکیل شود تا به عنوان مجمع اتفاق ملل 

سيروس غفاريان

اشاره
آش��نایی با معارف عمومی، از 
جمله تاریخ ک��ه نقش مهمی 
در بینش ونگرش انس��ان به جا 
می گذارد از بایسته های حرفه ی 
معلمی است. در این میان ارزش 
و اهمی��ت رویداده��ای تاریخ 
معاصر، که اغل��ب تأثیری آنی 
بر زندگی  مردمان در بسیاری 
از جوامع به جا گذاشته، بیشتر 
اس��ت. براین اساس است که ما 
درج مقاالت��ی از تاریخ معاصر 
جهان، و دقیق تر بگوییم تاریخ 
قرن بیستم را در برنامه ی اساسی 
مجله ق��رار داده ای��م و اکنون 
نخستین مقاله را در این زمینه از 
نظرتان می گذرانیم. رشد معلم

م ت  س  ی  ب  ن   ر  ق  خ   ی  ر  ا  ت 

اگرچه جامعه ی ملل در 1919 طبق 
پیشنهاد ویلسون رئیس جمهوری 
ــد از پایان جنگ اول  آمریکا و بع
ــتقرار صلح  ــی، با هدف اس جهان
ــالمت آمیز  ــان و حل مس در جه
ــد ولی به  ــات، به وجود آم اختالف
ــتن مقررات  ــا گذاش علت زیر پ
بین المللی به  وسیله ی کشورهای 
عضو و خروج پاره ای از کشورها 
ــه موقعیت برای ایجاد  از آن جامع

جنگ جهانی دوم فراهم گردید.
ــگ دوم جهاني  پس از پایان جن
این سازمان جهانی، جای خود را 
به سازمان ملل متحد داد که از نظر 
ساختار تفاوت زیادی با جامعه ی 
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)جامعه ملل( برای حفظ صلح به دعاوی کلیه ی کشورها رسیدگی کند.
با تصویب شدن این چهارده ماده در آن کنفرانس، یک روز بعد، یعنی در 29 آوریل 
1919، جامعه ی ملل اعالم موجودیت کرد. جالب این که اگرچه پرزیدنت ویلسون در 
شکل گیری جامعه ی ملل و ایجاد موازنه در کنفرانس صلح ورسای در پاریس نقش 
ــت و به بیان دیگر نقش رهبری را بازی می کرد و هم چنین رئیس  وزنه ی تعادل داش
کمیته ای بود که میثاق جامعه را تدوین کرده بود، اما کشور خودش ایاالت متحده، به 
ــنا با قرارداد ورسای و احتیاط درباره ی این موضوع که ممکن  علت عدم موافقت س
است اختالفات موجود در اروپا، پای ایاالت متحده را در بحران های اروپایی باز کند، به 
عضویت جامعه ی ملل درنیامد و بدین ترتیب دولتی که رئیس جمهورش مبتکر تأسیس 
جامعه ی ملل بود خود از عضویت در آن محروم گردید و لذا این سازمان نوپای جهانی 

محلی برای ترکتازی های ایتالیا، ژاپن، فرانسه و انگلستان گردید. 

ساختارجامعه
در اساس نامه ی جامعه ی ملل ساختار آن به شرح زیر تعریف شد:

ـ مرکز دائم جامعه ی ملل شهر ژنو در سویس و مرکب از قسمت های زیر است:
ــت و مرکب است از نمایندگان کشورهای  ـ مجمع، که در حکم مجمع عمومی اس

عضو، به شرط آن که در موقع اخذ رأی هر کشوری حق یک رأی بیشتر نداشته باشد.
ـ شورا، که درواقع در حکم شورای امنیت امروز در سازمان ملل متحد بود، مرکب از 
نه عضو است که پنج عضو آن دائمی و نمایندگان پنج قدرت بزرگ آمریکا، انگلیس، 

فرانسه، ایتالیا و ژاپن اند.
ــدیم  همان طور که قبالً یادآور ش
بر طبق اساس نامه، ایاالت متحده ی 
آمریکا به عضویت جامعه درآمد 
ــنای آمریکا آن را رد کرد و  ولی س
چهار عضو غیر دائمی برای مدت 

معینی انتخاب شدند.
ـ دبيرخان��ه ی مجمع، که تحت 

نظر یک دبیرکل خواهد بود.
ــوان دائمی  ـ دی��وان الهه یا دی
داوری بین المللی ]که قبالً وجود 
ــت[ به جامعه ی ملل ملحق  داش
ــهر الهه در  ــود و مقر آن ش می ش

هلند است.
ـ ش��ورای قيمومت، که تشکیل 
شد تا در مورد اراضی یا مستعمراتی 
ــان جنگ اول  ــه درنتیجه ی پای ک
جهانی از تحت حاکمیت ممالک 
ــتعمارگرخارج بودند تصمیم  اس
بگیرد. بر این اساس این کشورها 
تحت قیمومت دولت های دیگری 
درآمدند تا آن ها را در آینده آماده ی 
ــب  ــازند. بدین ترتی ــتقالل س اس
مستعمرات کشورهای عثمانی و 
ــب تحت قیمومت  آلمان به ترتی
انگليس، فرانسه و ژاپن قرار گرفتند 
به این شرط که ممالک نامبرده این 
ــورها را نه به نام خود بلکه به  کش
نام مجمع اتفاق ملل، یعنی همان 
جامعه ی ملل، اداره کنند و سال به 
سال گزارش کار خود را به مجمع 

تقدیم نمایند.
بر این اساس، ممالک مستعمره که 
در پایان جنگ از دست کشورهای 
ــدند و تحت  ــدا ش ــوب ج مغل
ــورهای فاتح قرار  سرپرستی کش

گرفتند به سه دسته تقسیم شدند.
1. دس��ته ی A؛ که شامل همه ی 
ــورهای زیر  ــق عربی و کش مناط
سلطه ی عثمانی بود، بین انگلستان 
ــیم و قرار شد این  و فرانسه تقس
ــور هروقت صالح دیدند  دو کش
که این کشورهای تحت قیمومت 
آماده ی استقالل اند به آن ها استقالل 
دهند. در این تقسیم سوریه و لبنان 
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ــه، و عراق،  تحت قیمومت فرانس
ــطین تحت قیمومت  اردن و فلس
ــتان درآمدند. همان طور که  انگلس
می دانیم کشورهای قیم، عالوه بر 
آن که حکامی را بر این کشورها 
ــیون  ــق کاپیتوالس ــتند ح گماش
ــورها برقرار  ــز در این کش را نی
ــال های  ــا این که در س کردند ت
ــگ جهانی دوم  ــک به جن نزدی
ــتقالل داده و آن ها  ــه آن ها اس ب
ــه ی ملل  ــه عضویت جامع را ب

درآوردند.
2. دسته ی B؛ شامل کشورهای 
آفریقای شرقی و غربی و سابقًا 
ــه آلمان بود که به آن ها  متعلق ب
ــتقالل زودرس داده  وعده ی اس
ــتی هم چنان تحت  نشد و بایس
یعنی  قیم  ــورهای  قیمومت کش

فرانسه و انگلیس می ماندند.
3. دسته ی C؛ شامل کشورهای 
ــای جنوب غربی متعلق به  آفریق
آلمان بود که آن ها نیز بین فرانسه 
ــد. جزایر  ــیم ش و انگلیس تقس
اقیانوس آرام نیز جزء این دسته 
بودند. از جمله جزایر میکرونزیا، 

ماریان، مارشال و اتول.
جامعهیمللوتعداداعضایآن

ــورهای عضوجامعه  تعداد کش
ــکیل  ــدای تش ــال های ابت در س
ــود  ــور ب ــدود 60 کش آن در ح
ــداد آن ها از 62  و هیچ وقت تع
ــت. به علت  ــر نرف ــور فرات کش
ــه، در حدود  ــف این جامع ضع
پانزده کشور بعد از عضویت در 
ــج به علت عدم  1919، به تدری
ــان  خواسته هایش به  ــیدگی  رس
ــدند.  از جامعه ی ملل خارج ش
ــالف  برخ ــل  مل ــه ی  در جامع
ــی، به علت  ــل فعل ــازمان مل س
ــتان در  نفوذ بیش از حد انگلس
این جامعه، هندوستان که هنوز 
ــیده بود و نیز  ــتقالل نرس به اس
ــته به انگلستان  کشورهای وابس
ــترالیا  اس کانادا،  نیوزیلند،  مانند 
ــک  هری ــی  جنوب ــای  آفریق و 
ــتند. هم چنین  ــی داش نمایندگان

اعضای جامعه به ویژه اعضای اصلی و دائمی می توانستند با رأی دادن علیه تصمیمی 
آن را »وتو« )veto( نمایند و از اتخاذ هرگونه اقدامی جلوگیری به عمل آورند.

عمر جامعه ی ملل پس از نزدیک به سه دهه فعالیت، به پایان رسید و سازمان ملل 
متحد جای آن را گرفت. بدین ترتیب که در سال 1946 این جامعه تحویل سازمان 
ملل متحد گردید و مرکز جامعه ی ملل در ژنو تبدیل به مرکز اروپایی سازمان ملل 
متحد شد و سازمان ملل خود در نيویورک استقرار پیدا کرد. جامعه ی ملل در زمان 
حیات خود سازمان بين المللی کار و هم چنین دیوان داوری الهه را تحت پوشش 

داشت.

کارنامهیجامعهیملل
در زیر به پاره ای از اقدامات جامعه ی ملل و وقایعی که در دوره ی حیات آن اتفاق 

افتاده اشاره می کنیم:
1. رفع نزاع بین دولت های سوئد و فنالند در 20 اکتبر 1921 راجع به حق تصرف 

جزایر آالند واقع در بالتیک و بی طرف ساختن آن جزایر
2. به موجب قرارداد ورسای، آلمان منطقه ی زغال سنگ خیز سار را به عنوان غرامت 
جنگی تحت نظر جامعه ی ملل به مدت 15 سال در اختیار فرانسه گذاشت و قرار بود 
بعد از این مدت، طی رفراندوم تکلیف منطقه ی »سار« روشن گردد. بر این اساس، در 
ژانویه ی 1935 به آراء عمومی مراجعه شد و مردم سار با اکثریت آراء تبعیت آلمان 

را کمافی السابق قبول کردند.
3. بعد از جنگ اول، جامعه ی ملل، اداره ی بندر دانزیگ آلمان، و نه مالکیت آن را، 
برای جلوگیری از جریحه دار شدن احساسات مردم آلمان، برای آن که کشور لهستان 
به دریای آزاد راه یابد در اختیار کشور لهستان گذاشت اما آلمان در 1933 هنگامی که 
هیتلر به قدرت رسید از جامعه ی ملل خارج شد و در اعتراض به آن واگذاری )داالن 
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دانزیگ( در سال 1939 به کشور لهستان حمله برد که در پی آن جنگ دوم جهانی 
آغاز شد و جامعه ی ملل نتوانست جلو این جنگ را بگیرد.

4. در 1922، جامعه ی ملل، به اختالفات مرزی بین اتریش و مجارستان از یک طرف 
و مابین لهستان و چک اسلواکی از طرف دیگر به مسالمت خاتمه داد.

ــر جزیره ی ُکرفو  ــپتامبر 1923 به حالت جنگ بین یونان و ایتالیا بر س 5. در 17 س
خاتمه داد و رابطه ی دو کشور به صلح انجامید.

ــراق و ترکیه در نزدیک موصل  ــه اختالف مرزی بین ع ــامبر 1925 ب 6. در 16 دس
رسیدگی و قضیه منجر به صلح شد.

7. در زمان امپراتوری هیروهیتو، در 18 سپتامبر 1931 ارتش ژاپن به منچوری که در 
قلمرو چین بود حمله برد و به اخطارها و تذکرات بازدارنده ی جامعه ی ملل توجه 
ــرد. ژاپن حتی در 27 مارس 1933 عالوه بر خروج از جامعه ی ملل از کنفرانس  نک

خلع سالح نیز خارج گردید.
8 . در 4 مه 1935 موسولينی رهبر ایتالیای فاشیست، کشور اتیوپی را اشغال کرد و 
امپراتور آن کشور یعنی هيالسالسی را از آن کشور فراری داد. جامعه ی ملل کاری 
از پیش نبرد و موسولینی که قباًل لیبی را اشغال کرده بود بر بخش اعظم شرق آفریقا 
ــامبر 1937 از این جامعه خارج شد. متعاقب آن، و در پی  ــت یافت و در 3 دس دس
اشغال کشور فنالند توسط اتحاد شوروی، این بار جامعه ی ملل دست به کار شد و 

شوروی را در 14 دسامبر 1939 از این جامعه اخراج کرد.
ــت به این نکته نیز اشاره کنیم که جامعه ی ملل در شهرهای وین  در پایان، الزم اس
ــتعمال سالح های  ــیون هایی را راجع به قوانین جنگ و ممنوعیت اس و ژنو، کنوانس
شیمیایی با شرکت اکثر اعضا به تصویب رسانید که سبب شد در جنگ دوم جهانی 
سالح شیمیایی به کار برده نشود و این تصمیمات از مفیدترین اقدامات جامعه بود که 

برای نسل های آینده مفید واقع شد.

عواملضعفجامعهیملل
به مرور زمان، پیروی قدرت های 
بزرگ از منافع ملی خود، بر اصول 
عدالتی که جامعه ی ملل براساس 
وضع موجود تعیین کرده بود غلبه 
ــان که در  ــرای مثال آلم یافت. ب
1926 به جامعه پیوست، سیاستش 
برهم زدن مقررات ورسای و تغییر 
ــع موجود در اروپا بود. حتی  وض
ــال 1939 آلمان،  زمانی که در س
ــوروی را  قدرت های غربی و ش
ــگ تهدید می کرد، اعضای  به جن
ــر اقدام  ــتند بر س جامعه نتوانس
ــترکی به توافق  پیشگیرانه ی مش
ــند. این ضعف ها که یکی از  برس
ریشه های آن در خروج آمریکا از 
جامعه در سال 1919 نهفته بود، بر 
همه ی اعضا چون مرض مسری 
مهلکی رسوخ کرد و بدین طریق 
ــن جامعه در  مقدمات انحالل ای
ــد و سازمان ملل  1946 فراهم ش
متحد با ترکیبی تقریباً مشابه آن در 

جامعه ی جهانی ایجاد شد.
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اسکندر حدیث  شد  کهن  و  گشت  فسانه 
دگر است  حالوتي  را  نو  که  نوآر  سخن 

دروغ بــه  کــارنــامــه ي  و  کهن  فسانه ي 
مبر ــج  رن دروغ  ـــدر  ان ــد،  ــای ن ــار  ک ــه  ب

حدیث آن که سکندر کجا رسید و چه کرد
بر از  را  خلق  است  گشته  شنیدن،  بس  ز 

شود ــاره  دوب آن  که  حدیثي  که:  شنیده ام 
چو صبر گردد تلخ، ارچه خوش بود چو شکر ...

ــت که در  ــتاني اس این ابیات از قصیده ي معروف فرخي سیس
آن فتوحات سلطان محمود غزنوي به تصویر کشیده شده است. 
آن چه معروف و مشهور است آن است که شاعران مدیحه پرداز در 
مدح ممدوح خود از هیچ گونه اغراق و غلو کوتاهي نمي کنند. آنان 
سعي مي کنند ممدوح خود را شخصي ماورایي با قدرتي غیرقابل 
باور توصیف کنند؛ اما به گفته ي صاحب نظران مدیحه هاي فرخي 
سیستاني تا حدودي در این زمینه مستثناست. وي سعي کرده آن چه 
به ممدوح خود نسبت مي دهدـ  البته تاحدوديـ  با واقعیات منطبق 

باشد. 
ــري قمريـ   ــال 429 هج ــتاني که فوت او را س فرخي سیس
ــال پس از فردوسيـ  ثبت کرده اند، همان طور که از  حدود 20 س
نامش پیداست زاده ي سیستان است که بعدها راهي دربار غزنویان 

مي شود.
شعرهاي او معموالً از زباني ساده و دلپذیر برخوردار و از کلمات 

غریب و نامأنوس خالي است.
ــت و وصف طبیعت معموالً  ــتاني طبیعت گراس فرخي سیس
زینت بخش قصاید اوست. بسیاري از ابیات و مصرع هاي فرخي به 

عنوان ضرب المثل در کالم فارسي زبان ها رواج یافته است.
ــع در بین  ــهل و ممتن ــه عنوان کالمي س ــعدي ب اگر کالم س
صاحب نظران جایگاهي ویژه دارد، بي تردید کالم فرخي نیز در بین 
قصیده سرایان از چنین موقعیتي برخوردار است و شاید سخن او در 

شکل گیري زبان سعدي بي تأثیر نبوده است.
دیوان فرخي چندین بار در ایران تصحیح و چاپ شده است که 
آخرین آن به سعي و تالش دکتر محمد دبیر سیاقي صورت پذیرفته 

است. شعرهاي انتخابي در این نوشته نیز از همین کتاب است.

گل بخندید ...
ـــدرام ـــاغ شـــد پ گـــل بــخــنــدیــد و ب
هنگام بــدیــن  جــهــان  ــن  ای خــوشــا  اي 

ــاغ ــوان شــد ب ــک ــی ــوش ن ــاگ ــن ـــون ب چ
بــــادام ـــل  گ از  و  ــب  ــی س ـــل  گ از 

است گشته  زمـــّردیـــن  لـــوح  همچو 
ــام ُرخ ز  صحیفه اي  همچون  ــت  دش

گشت دیــبــا  ــاي  ــه ه ــم ــی ــرخ پ بــــاغ 
خیام ــه  ب شـــده  درون  زنـــدوافـــان1 

ـــاد بــهــار ـــت ب ــــوري بـــه دس گـــل س
ــــد پــیــغــام ــي ده ــم ســــوي بـــــاده ه

است مــنــاظــره اي  ار  مــن  بــا  را  تــو  کــه 
ــرام ـــاغ خ ــه ب ــــدم، ب ـــاغ آم ــه ب ــن ب م

شــنــوم ــان  ــرب ــط م راه  از  ـــي  ک ـــا  ت
پیغام ـــد  ده هــمــي  مــي  را  تــو  کــه 

ــت ــه درس ــو ن ــه رنــگ ت گــاه گــویــد ک
ــه تمام ــو ن ـــوي ت ــه ب ــد ک ــوی ـــاه گ گ

ــن تو ــک ــی ــن ول ــخ ــي س ــت ــف خــــام گ
... ــام  خ بگویي  ــون  چ پخته  نیستي 

اي باغبان ...
آید بهار  بوي  همي  را  ما  باغبان  اي  باغ  ز 
آید کار  به  فردامان  که  ده  را  ما  باغ  کلید 

آید خواستار  ــزاران  ه ــردا  ف را  باغ  کلید 
تو لختي صبر کن چندان که قمري بر چنار آید

آید بهار  ــدار  دی به  بلبل  تو  باغ  انــدر  چو 
تو را مهمان ناخوانده به روزي صد هزار آید

کنون گر گلبني را پنج شش گل در شمار آید
چنان داني که هر کس را همي زوبوي یار آید

آید زپار  همي خوش تر  پنداري  امسال  بهار 
از این خوش تر شود فردا که خسرو از شکار آید

بدین شایستگي جشني بدین بایستگي روزي
ملک را در جهان هر روز جشني باد و نوروزي

 زيرنويس
1. زندواف )زندباف(: بلبل 34

ــماره ی دومـ  آبان ماه1388 ش

سيد اكبر ميرجعفری
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با آن که دلي پر از مصیبت داریم
صد سینه پر از تب محبّت داریم
اي دوست بیا خانه تکاني بکنیم
سي ثانیه تا بهار فرصت داریم

*   
با دست و دلت بیا مرا یاري کن

در باور سینه ام غزل کاري کن
در دشت جنون هنوز سرگردانم

اي عشق بیا محض خدا کاري کن
*   

گر دست دهد زمانه اي مي سازیم
با خشت ترانه  خانه اي مي سازیم

گر حضرت عشق هم مدد فرماید
افسانه ي جاودانه اي مي سازیم

بهزاد خارستاني
دبیر ادبیّات فارسي، خرامه، استان فارس

دیده بودم بهار دست تو را
رویش شاخسار دست تو را 

تا بلوغ جوانه ها خواندم
آیه ي اعتبار دست تو را

در هجوم کویر مي جویند
ریشه ها جویبارِ دست تو را
بارور مي کنند بر تن خاک
بوته ها انتظار دست تو را

بر درخت همیشه سبز غرور
مي نویسم شعار دست تو را
آري امشب شکست آینه ام

گریه کردم بهارِ دست تو را
کورش عليپور

حتی به خواب هایم دست  یافته اند
هرروز آنها را در خیابان می بینم:

درختانم را 
گنجشک هایم را

می روند،  راه  یکدیگر  شبیه  که  مردمی را  و 
حرف می زنند، کار می کنند

باچشم هایی که هرگز
شبیه تو نمی بینند

شبیه تو نمی خندند 

من اما نگرانم
روزی بیایدکه باید

به شبیه سازانی تبریک بگویم
که سّلول های بنیادی چشم هایت را یافته اند

سيداکبر ميرجعفري
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اشاره 
كارورزی مرحلــه ی آغازین معلمی و به عبارتی 

تمرین عملی دانشجوـ  معلمان مراكز تربیت 
معلم برای ورود به این شــغل اســت. 

معموالً هرچه دانشــجو مصمم تر و 
معلم راهنمای او جّدی تر باشــد، 

نتیجــه ی كارورزی مؤثرتــر و 
نویدبخش موفقیت معلم در 
آینده است. نكته هایی كه در 
این جا به آن ها اشــاره شدهـ  
می گوییم »اشاره شده« زیرا 
معتقدیم هــر یك از آن ها به 

شــرح و توضیح بیشتر توسط 
معلمــان مجــّرب نیــاز دارد ـ 

نكته هایی اســت مهم كه به هیچ 
وجه نباید دســت كم گرفته شــود، 

به ویژه شایسته است معلمان راهنما آن ها 
را جزء دســتورالعمل های خود برای همكاران 

آینده ی خویش قرار دهند. 

دانشجو معلمان کارورز اغلب در موقعیت هاي سخت 
ــرار مي گیرند و این مي تواند تاحدي به دلیل  و تنش زا ق
ــد، این  ــن آن ها در کنار معلمان با تجربه باش قرار گرفت
ــان کارورزي که اولین  ــجو معلم نکات مي تواند به دانش
ــته  ــت کمک کند. توجه داش تجربه هاي تدریس آن هاس
ــاد ارتباط با  ــنهادي براي ایج ــید که این نکات پیش باش
دانش آموزان نیست، بلکه پیشنهادهایي است که مي تواند 
باعث موفقیت کارورزان در محیط جدید تدریس شود.

  وقت شناس باشید
ــت. اگر  ــیار مهم اس در دنیاي امروز خوش قولي بس
ــید، قطعًا در آغاز راهِ همکاري با معلم  وقت شناس نباش
ــتباه خواهید شد. حتي بدتر از آن، وقتي  راهنما دچار اش
ــي که شما ـ در کارورزي ـ تدریس آن  سر کالس درس
را به عهده دارید دیر حاضر شوید هم خودتان و هم آن 

معلم را در موقعیت نامناسبي قرار مي دهید.

ه س  ر  د  م  ر   د 

مليسا كِلينکته هایی برای 
ترجمهیعليرضا پورمحمدي
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    با همكاران جدید خود دوست شوید
ــاني که تصمیم دارند  این امر مخصوصًا در مورد کس
ــالش مي کنند در آینده در  ــل باقي بمانند و ت در آن مح
همان مدرسه اي که کارورز هستند مشغول به کار شوند، 

نکته ي بسیار مهمي است.

    رازدار باشید
ــید که اگر مي خواهید نکته اي را در  ــته باش توجه داش
ــه اي را که در یک  ــوزان کالس، یا تجرب ــورد دانش آم م
ــي دیگر بیان کنید، از  ــت آورده اید در جای کالس به دس
به کار بردن نام دانش آموز خودداري کرده و شخصیت او 
را زیر سؤال نبرید؛ زیرا نمي دانید که مشغول درس دادن 
ــاني هستید و رابطه ي آن ها با استاد راهنما به  به چه کس

چه صورت است.

    بدگویي نكنید
ممکن است در دفتر مدرسه در مورد یکي از معلمان 
ــما به عنوان یک  ــود. باید بدانید که براي ش بدگویي ش
ــت اخالقي خطرناک  ــم این یک موقعی دانش  جو ـ معل
ــت چیزي بگویید که بعداً افسوس آن  ــت. ممکن اس اس
ــتباهي داشته باشید که بر  ــاید برداشت اش را بخورید. ش
ــت بدون آن که کسي  قضاوتتان تأثیر بگذارد و ممکن اس
ــته  ــوید. توجه داش را درک کنید باعث ناراحتي اش بش
ــید که آن ها معلماني هستند که شما در آینده با آن ها  باش
همکار خواهید شد. بنابراین نسبت به اظهارنظر درباره ي 

اشخاص محتاط باشید.

     با همكاران به صورت رسمي برخورد كنید
ــتن دلیل قانع کننده اي مزاحم کالس کسي  بدون داش
نشوید. وقتي که در دفتر با معلم راهنما یا سایر همکاران 
ــا با احترام رفتار کنید. اگر آن ها  صحبت مي کنید با آن ه
ــان عالقه مند  ــاس کنند که واقعًا به آن ها و تجاربش احس
ــتند، آن وقت مي توانید از آن ها چیزهاي زیادي یاد  هس

بگیرید.

     غیبت خود را زودتر اطالع دهید
ممکن است شما در طول دوران کارورزي بیمار شوید 
ــید که در خانه بمانید و استراحت  ــته باش و احتیاج داش
ــید که معلم راهنما باید در  ــته باش کنید. باید توجه داش
ــد. اگر قباًل او را از غیبت  ــما کالس را اداره کن غیاب ش
خودآگاه نکنید او را در موقعیتي قرار مي دهید که نسبت 
ــض این که احتمال  ــود. پس به مح ــما بدبین مي ش به ش

دادید ممکن است غیبت کنید. به او خبر دهید.

    لباس مناسب بپوشید
معلمي شغل شماست و از شما انتظار مي رود متناسب 

با این شغل لباس بپوشید. اصوالً چهره ي آراسته و 
لباس خوب به شما احساس قدرت مي دهد، مخصوصًا 

اگر خیلي جوان به نظر برسید. مرتب بودن شما، به 
معلم راهنما نشان مي دهد که جدي هستید و نسبت به 

کارتان تعهد دارید.

    انعطاف پذیر باشید
ــما  ــوري که ش ــه همان ط ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
ــت؛  ــغولي هایي  دارید معلم راهنما نیز چنین اس دل مش
پس الزم است شما با او از این نظر همدلي داشته باشید. 
ــما  ــور معمول 3 کالس دارید و او از ش ــاًل اگر به ط مث
ــه ي مهم یک  ــرکتش در یک جلس ــد به خاطر ش بخواه
ــید بپذیرید و به این فداکاري  ــته باش کالس اضافه داش
ــبت به معلم راهنما به عنوان یک فرصت، براي  خود نس

کسب تجربه، نگاه کنید.

    از مقررات مدرسه پیروي كنید
ــاید این یک امر واضحي باشد، اما زیر پا نگذاشتن  ش
ــت و نباید فراموش  ــه نکته ي مهمي اس مقررات مدرس
ــردن با تلفن همراه در  ــود. به طور مثال اگر صحبت ک ش
ــر کالس ممنوع باشد از آن پیروي کنید؛ همچنین در  س
ــدن از کالس. معلم راهنما و مدرسه در  مورد خارج نش
هنگام تهیه ي گزارش در مورد توانایي  و فعالیت هایتان، 
رعایت نکردن قوانین را به عنوان یک نکته ي منفي ثبت 

مي کنند.

     برنامه ي كاري داشته باشید
ــایلي، مثل تهیه ي کپي از  اگر براي تدریس به ابزار و وس
درس ها، مداد یا گچ رنگي، نقشه ي جغرافیا و... احتیاج دارید 
که مدرسه باید آن ها را تهیه کند براي تهیه ي آن تا صبح روز 
تدریس صبر نکنید. در بعضي از مدارس براي تهیه ي وسایل 
ــود و اگر این مراحل را  مورد نیاز معلم مراحلي باید طي ش
ــیله مي مانید و در این  در فرصت کافي طي نکنید بدون وس
صورت یک آدم بي تجربه و بي دست و پا تلقي خواهید شد.
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با حالتي پرخاشگرانه و در نهایِت بي ادبي، از موانع ورود به 
محل بستري شدن معاون مضروب مي گذرند و گفت وگویي 
ــکل مي گیرد. بچه هاي شرور از او  کوتاه بر سر بالین او ش
ــئله ي مضروب شدنش به وسیله ي آن ها را  مي خواهند مس
ــئله باشد. معاون، با  نادیده بگیرد، وگرنه منتظر عواقب مس
حالتي درمانده، خواسته ي بچه ها را مي پذیرد، و البته بچه ها 
ــتاران که آخرین بخش از مکالمه هاي  توسط یکي از پرس

آن ها را شنیده است، بیرون انداخته مي شوند. 
گفت وگوي پرستار و معاون مدرسه در مورد علت رفتار 
ــت که مدنظر این یادداشت  منفعالنه ي پیرمرد، نکته اي اس
است. معاون مدرسه در پاسخ پرستار مي گوید: »من 58سالمه 
ــغلمو از دس بدم... دو سال دیگه بازنشسته  و نمي خوام ش

میشم و میتونم با خیال راحت زندگي کنم...«
ــي از مباحثي که معموالً در بحث از نظام هاي تعلیم  یک
و تربیتي به آن توجه و از آن بهره برداري مي شود، موضوع 
تحلیل نظام هاي آموزشي و استفاده از مطالعات تطبیقي در 
زمینه ي مسائل آموزش وپرورش در کشورهاست. در حال 
ــورمان در دوره ي راهنمایي  ــر آموزش وپرورش کش حاض
تحصیلي، به ویژه در مناطق شهري، با معضلي روبه روست 
که شباهت هایي، هرچند اندک با مسئله ي معاون باسابقه ي 

استرالیایي دارد.
معاونت مدرسه شغلي است که نیاز به تحرک، پویایي، 
ــائل آن ها، حوصله،  همراهي با بچه ها، فهمیدن مس
وقت گذاري، شادابي و سرزندگي دارد. هرچند 
این شغل تاکنون توسط آموزش وپرورش 
ما چندان جدي گرفته نشده است، 
ــي  ــر کس ــي ارزش آن ب ول
این  ــت.  نیس ــیده  پوش
شغل هم طراز مدیر 
ــه  مـــدرس

سریال »پرستاران« از آن دست مجموعه هایي است که به 
ــاخت و حرفه اي بودنش، به دلیل به تصویر  رغم خوش س
کشیدن کلکسیوني  از دردها و آالم مردمان سرزمین مهاجرپذیر 
و کثیرالمله ي استرالیا و نیز جرح و تعدیل هاي فراواني که در 
پخش تلویزیوني این اثر در ایران صورت پذیرفته است، کمتر 
ــطور قرار مي گیرد و این نه از ضعف  مورد اقبال راقم این س
سریال، که از بي ذوقي و کم حوصلگي من است. با این حال، 
چندي پیش موضوع این مجموعه ي تلویزیوني به مسئله اي 
اختصاص داشت که مرا تا پایان با خود همراه ساخت و حتي 
ــت را، البته نه براي درج در صفحه ي  وادارم کرد این یادداش
تلویزیون و سینماي مطبوعات، بلکه براي طرح موضوع در 

یک نشریه ي آموزشي مانند رشد معلم قلمي کنم.
ــریال به صحنه ي چاقو خوردن معاون یک  بخشي از س
ــه اي هاي خودمان، ناظم(  ــول بچه مدرس ــه )و یا به ق مدرس
اختصاص داشت که طي آن، دو پسربچه ي شرور به صورت 
چهره به چهره با معاون رودررو شده و او را از ناحیه ي شکم 
به سختي مجروح مي کنند. معاون که فرد نسبتاً مسني است 
و از گفت وگوهاي او با کادر معالجه کننده اش در بیمارستان 
ــه ضاربین را از  ــال دارد، به رغم این ک ــم که 58س مي فهمی
ــره ي آن ها را به خوبي  ــناخته و حتي چه نزدیک دیده و ش
ــد؛  ــاد مي آورد، مي گوید آن دو دانش آموز را نمي شناس به ی
ــیدن نتوانسته  و اضافه مي کند که در آن صحنه، به دلیل ترس
است چیزي از مشخصات آن دو پسربچه را شناسایي کند. 
ــربچه در بیمارستان و  ــریال و حضور دو پس توضیحات س
ــتري شده، به ما مي گوید  اصرار آن ها براي دیدن معاون بس
ــته باشند  ــال داش که این بچه ها باید چیزي بین 13 تا 16 س
که با تقسیمات رایج در نظام آموزشي ایران، آن ها را مي توان 
ــا در نهایت  ــي تحصیلي و ی ــوزان دوره ي راهنمای دانش آم
دانش آموزان سال اول دبیرستان به شمار آورد. این دو پسربچه 

مجدف�ر مرتض�ي 

معاون بودن
یا معاون ماندن؟

ه س  ر  د  م  ر   د 
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ارزشمند است و یک معاون خوب مي تواند مشاور، رازدار، 
هم دل، هم راه و یاور یک دانش آموز در صحنه  هاي پرتالطم 

روزگار جواني و نوجواني باشد. 
این روزها، در کنار معاون هایي که واجد ویژگي هاي ذکر 
شده هستند، با گروه دیگري از معاونان هم روبه رو هستیم 
که هم چون معاون استرالیایي، از بد حادثه شغل معاونت را 

انتخاب کرده اند.
همان طور که در بسیاري از دستگاه هاي دولتي هم رایج 
است، حقوق بازنشستگي کارکنان بر مبناي میانگین حقوق 
سه سال آخر خدمت آن ها محاسبه مي شود. معموالً چون 
ــر مبناي نظام  ــال هاي آخر خدمت خود، ب ــان در س کارکن
ــاغل  ــاالري و ارتقاي منطقي به رده هایي از مش شایسته س
ــند که خودبه خود از حقوق بیشتري از سایر  اداري مي رس
کارکنان برخوردارند، میانگین حقوق سه سال آخر خدمت 
آنان نسبتاً رقم معقولي مي شود. این موضوع، مانند بسیاري 
از مسایل دیگر در آموزش وپرورش چندان صادق نیست. به  
عبارت دیگر رقم حقوق یک معلم جدیداالستخدام )ستوان 
3 ارتش( با حقوق یک معلم 27 سال خدمت )سرهنگ تمام 
ارتش( آن چنان تفاوت قابل توجهي ندارد که بتوان آینده را 
بر مبناي آن طراحي کرد. اما در این میان، به معاونان و مدیران 
ــه ها فوق العاده اي تعلق مي گیرد که اگر مثل ماه هاي  مدرس
ــود، به رغم زحمت و  اخیر با تأخیر در پرداخت مواجه نش
فعالیت  فراواني که به همراه دارد، الاقل روي حقوق کشیده 

ــود و اگر 3 سال آخر خدمت پرداخت شود،  مي ش
ــتگي  مي توان امیدوار بود که بعد از بازنشس

ــاون یا مدیر  ــز، چیزکي نصیب مع نی
ــود. این دقیقاً همان  محترم ش

پاشنه آشیلي است که از 
ــخن گفتیم.  آن س

در سال هاي 
خیر  ا

تعداد فراواني از افراد باسابقه در آموزش وپرورش، به ویژه در 
دوره ي راهنمایي تحصیلي، خصوصاً از میان آقایان، داوطلب 
شغل معاونت مدرسه، حتي به صورت دو نوبته مي شوند و 
ــتین  ــال هاي قبل و حتي از نخس اگر برخي از افراد را که س
ــال هاي خدمت خود در این سمت بوده اند مستثني کنیم،  س
این افراد به دلیل عالقه به شغل معاونت و در اختیار گذاشتن 
تجربه ي خود نیست که این شغل را انتخاب کرده اند، بلکه 
ــتن حقوقي هرچند  ــه دلیل ترس از آینده و در اختیارداش ب
ــه ي معلمان، روي به این  ــدک، ولي قدري افزون تر از بقی ان
ــت که در تعهد و وجدان کاري  ــغل نهاده اند. درست اس ش
فرهنگیان ایراني شکي نیست، ولي از کجا معلوم که این قبیل 
ــختي ها و مشکالت تربیتي  افراد نیز در هنگام مواجهه با س
ــترالیایي و صرفاً براي محافظت از  ــاص، مانند معاون اس خ
ــند؟! آیا مشکالت تربیتي فراواني که این  آینده، پا پس نکش
روزها در مدرسه هاي راهنمایي تحصیلي، به ویژه مدرسه هاي 
ــي از این مسئله نیست؟ آیا این  ــرانه دیده مي شود، ناش پس
مسائل تربیتي نشان دهنده ي این نیست که این افراد آمده اند 

که معاون بمانند نه این که معاونت کنند؟
ــه ي گفته و هزاران  ــرورش هزار و یک نکت آموزش وپ
ــر به مهر دارد که مسئله ي عالقه مندي معلمان  نکته ي س
ــدن در سال هاي پایاني خدمت، یکي  باسابقه به معاون ش
ــاید با ارزِش درست دادن  ــت. مسئله اي که ش از آن هاس
ــد به جاي تهدید، یک  ــابقه و تجربه ي معلمان بتوان به س

فرصت شایسته تلقي شود. 

زيرنويس
* نويسنده و سردبیر مجله ي رشد آموزش ابتدايي. از اين نويسنده كتابي 

به نام »معاون يك مدير است« در سال 1387 منتشر شده است.
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40
ــماره ی دومـ  آبان ماه1388 ش

ــي در تبریز به دنیا آمد.  ــن در سال 1229 شمس میرزا حس
ــد مالمهدي  ــد. پدرش آخون ــواده اش دین پرور بودن خان
پیش نماز چرندابي بود. در اوان کودکي به مکتب رفت و 
ــوش و ذکاوت خود را نمایان کرد. اما چوب و فلک  ه
مکتب روح لطیف او را چنان آزرد که بعدها به دنبال 

راهي رفت تا کودکان را از رنج مکتب راحت کند.
ــاله بود که با اجازه ي پدر  میرزا حسن هجده س
ــجد امام زاده ای  و خواهش اهل محل پیش نماز مس
ــاالي منبر مي رفت و به  ــد. او بر ب در چرنداب ش
ــت. روزي که در باالي  موعظه ي مردم مي پرداخ
ــخن  منبر از حرام بودن اطاعت از حاکم ظالم س
ــاه وارد  ــن میرزا ـ ولیعهد ش مي گفت مظفرالدی
مسجد شد. رشدیه براي آن که ولیعهد از او بدش 
ــخن را تغییر مي دهد و مظفرالدین  نیاید طرز س
ــردم مي نامد و اطاعت او را  میرزا را عادل ترین م
واجب مي شمرد. اما »پس از لمحه اي ملتفت شدم 
ــي پیدا نمي شود که براي  که مشرک تر از من کس
خاطر یک نفر از ظلمه ، حکم الهي را مسکوت عنه 
ــخن را بریده به حرف دیگر بپردازم.  ــته و س گذاش
ــخن را درهم پیچیده از منبر به پایین آمدم  اطراف س

...« )خاطرات میرزا حسن(
از آن پس میرزا حسن از تبریز خارج شد و به ایروان 
رفت. در ایروان بود که با شاگردان و معلم مدرسه اي آشنا 
ــد و از برنامه ي مدرسه خبر گرفت. برایش گفته شد که  ش
کسي حق تدریس در مدرسه را دارد که در دارالمعلمین اصول 
ــدیه چون شوق تدریس و تعلیم  ــد. رش تعلیم را فراگرفته باش
ــت از ایروان به بیروت رفت و در دارالمعلمین بیروت مدت  داش
2/5 سال زیر نظر معلمین فرانسوي به تحصیل اصول معلمي پرداخت 
)1297 ق( آنگاه به ایروان بازگشت و نخستین مدرسه ي خود را در آنجا 

تأسیس کرد.
آوازه ي کار میرزا حسن در طرز اداره و روش تدریس در مدرسه آن چنان باال 
گرفت که ناصرالدین شاه در سفر سوم به اروپا، در سر راه به مدرسه ي رشدیه رفت و 

اسفنديار معتمدي

 امین الدوله در نامه اي به موقرالدوله داماد 
مظفرالدین شاه چنین نوشته است: 
»یكي از وجودهاي فوق العاده اي كه در عصر 
خود دیده ام، رشدیه است. هدفي رادر نظر 
گرفته است، سعي مي كند به آن برسد و از هیچ 
رادع و مانعي نمي ترسد. كم تر آدمي به این 
ثبات عقیده دیده ام ... 
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تدریج رواج یافت.
مدرسه ي رشدیه در تهران در ابتدا 50 نفر شاگرد داشت که 
25 نفر آن ها را مجاني ثبت نام مي کرد و آن ها کودکاني بودند 
بي سرپرست که به خرج دولت به تحصیل مي پرداختند. در 
ــت جعفر  ــه انجمن معارف به ریاس ــه بود ک همین مدرس
ــوال 1315 تشکیل شد.  قلي خان نیرالملک وزیر علوم در ش
انجمن معارف نخستین مجمعي از فرهنگ پروران ایران بود 
ــطح  ــواد کردن کودکان و باالبردن س که براي تربیت و باس
فرهنگ عمومي، دولت مردان را به مدرسه سازي تشویق کرد، 
ــر کرد، کتابخانه ي ملي به وجود  روزنامه ي فرهنگ را منتش

آورد و... .
کارنامه ي میرزا حسن رشدیه بسیار درخشان است. او که 
به عنوان »پیر معارف« و »پدر فرهنگ« معروف شده پرچمدار 
ــت. او بود که با زحمات  ــرورش جدید ایران اس آموزش وپ
ــیار نخستین مدرسه ي جدید را در تهران تأسیس کرد و  بس
خودش براي دانش آموزان و معلمان 17 جلد کتاب نوشت. 
نام بعضي از این  کتاب ها عبارت است از: شرعیات ابتدایي 
براي سال اول و دوم دبستان، جغرافیا براي سال اول )کتاب 
معلم(، کفایه التعلیم، بدایه التعلیم، نهایه التعلیم، اخالق، اصول 

عقاید.
ــردم »روزنامه ي تهران« را  ــن کردن افکار م او براي روش
منتشر کرد، دستور زبان نوشت و براي بیداري ملت رساله اي 
ــون به نام تنبیه الغافلین یا  ــت ملي و حکومت قان در حاکمی
ــر کرد. مدرسه به وجود آورد و روش  ارشادالطالبین را منتش
ــي یاد داد و  ــو در آموزش به کار برد، به کودکان عددنویس ن
ــان کرد به طوري  ــتن را آس با الفباي صوتي خواندن و نوش
که کودکان در مدت 60 روز نوشتن و خواندن مي آموختند. 
کالس درس او محل زندگي کودکان بود. بچه ها بدون ترس 
ــوب و فلک به کالس مي آمدند و از معلمي که درس  از چ
معلمي خوانده بود درس مي گرفتند. او براي مدرسه برنامه ي 
ــي مي نوشت. ارزشیابي مي کرد، نظام نامه مي نوشت. تا  درس
زنده بود گذشته گرایان و سنت پرستان هرگونه تهمتي به او 
مي زدند. المذهبش مي خواندند، دیوانه و از دین برگشته اش 

مي گفتند. اما مي گفت: 
ـــن ـــت ـــروخ ــــه جـــــان اف آتـــــش ب
ــن ــت ــوخ س ــــان  ــــان ج ـــر  ـــه ب وز 
ـــــد زمــــــــن آمـــوخـــتـــن ـــــای ب
ـــا. ـــاره کــــار مـــن اســــت ایــــن ک

ــال های آخرعمررا در قم گذراند و در همین  ــدیه س رش
ــال 1323 در پی برخورداتومبیل یکی از متفقین  شهردر س

کشته شد. هنگام مرگ 97 سال داشت.
به پاس خدمات میرزا حسن رشدیه انجمن مفاخر علمي 
و فرهنگي در 30 آبان 1386 مجلس بزرگداشت باشکوهي 
ــرح  ــن انجمن برگزار کرد و در آن کتابي در ش در محل ای
ــادروان در میان حاضران  ــات علمي و فرهنگي آن ش خدم

توزیع گردید.

از میرزا حسن خواست که همراهش به ایران بیاید و مدارس 
جدیدي در تهران و شهرستان ها دایر کند.

رشدیه به ایران آمد و با حمایت میرزا علي خان امین الدوله 
که از فرهیختگان و عالقمندان به تغییر و تحول بود مدرسه اي 
در ششکالن تبریز دایر کرد و در برنامه ي آن درس هاي زبان 
ــرآن، اصول دین، تاریخ،  ــي، زبان عربي، ق ترکي، زبان فارس

جغرافیا، رسم و نقاشي و ورزش را قرار داد.
ــته گرایان مواجه شد و  ــیس مدرسه با مخالفت گذش تأس
مدرسه را بستند. میرزا حسن به مشهد رفت. اما پس از شش 
ماه به تبریز بازگشت و دوباره مدرسه را باز کرد که این بار هم 
مدرسه اش را غارت کردند، اما دست از کار برنداشت، چون 
معتقد بود که تنها از راه مدرسه مي توان در زندگي مردم تحول 
بوجود آورد. سرانجام مدرسه را بستند و حتي شبي رشدیه را به 
ضرب گلوله زخمي کردند و او ناچار شد از تبریز به قفقاز رود. 
در قفقاز با میرزا عبدالرحیم طالب زاده ي تبریزي مالقات کرد و 
از آن جا راهي مصر شد و با بزرگان تعلیم و تربیت آن جا دیدار 

کرد و پیش از پیش به اثر آموزش وپرورش اعتقاد پیدا کرد.
پس از فوت ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه در تهران بر 
تخت نشست ومیرزاعلی خان امین الدوله را به وزارت برگزید. 
ــال 1314 ق رشدیه را به تهران دعوت کرد  امین الدوله در س
و به او گفت: »اگر بخواهم به مملکت خدمت کنم، توسعه ي 
فکر شما اولین قدم اقدامات من خواهد بود«. میرزا حسن با 
ــتین مدسه را در تهران با  حمایت امین الدوله در 1315 نخس
عنوان رشدیهـ  عنواني که در عثماني معمول بودـ  به وجود 
ــدیه معروف  ــن زمان بود که خودش نیز به رش آورد و از ای
شد. امین الدوله در نامه اي به موقرالدوله داماد مظفرالدین شاه 

چنین نوشته است: 
»یکي از وجودهاي فوق العاده اي که در عصر خود دیده ام، 
ــدیه است. هدفي رادر نظر گرفته است، سعي مي کند به  رش
ــد و از هیچ رادع و مانعي نمي ترسد. کم تر آدمي به  آن برس
این ثبات عقیده دیده ام ... او دل باخته ي مدرسه است و جز 
مدرسه هیچ چیز به خیالش نمي گذرد. من چنین آدمِ از خود 
ــت ندیده ام. شما هم نخواهید دید. پس از من  گذرِ نوع دوس
او را خیلي اذیت خواهند کرد و چوب دوستي با مرا خواهد 

خورد ... مدرسه ي رشدیه هم محبوب من است«.
همین طور شد؛ بعد از امین الدوله رشدیه را خیلي آزردند 
ــه بهانه هاي مختلف با او مخالفت کردند اما او کار خود  و ب
ــه را بنیاد کرد. به دنبالش میرزا  را انجام داد و در ایران مدرس
یحیي دولت آبادي مدرسه ي سادات، سید محمد طباطبایي 
ــیرجاني مدرسه ي علمیه،  ــه ي اسالم، شیخ الملک س مدرس
مفتاح الملک مدرسه ي افتتاحیه، ناظم االطباء کرماني مدرسه ي 
ــان دیگر مدرسه هایي را بنیان کردند،  شرف و بسیاري کس
ــه داري در ایران  ــال 1315 نهضت مدرس به طوري که در س
ــد و در  ــه در تهران دایر ش به وجود آمد و پیش از 49 مدرس
ــهرهاي اصفهان، یزد و کرمان و همدان و مشهد و شیراز  ش
و بوشهر و... هم مدارسي باز شد و تعلیم و تربیت جدید به 

ن ا  ر  ی  ا  گ      ر  ز  ب  ن     ا  م  ل  ع  م 
كالس درس او محل 
زندگي كودكان بود. 

بچه ها بدون ترس 
از چوب و فلک به 

كالس مي آمدند و از 
معلمي كه درس معلمي 

خوانده بود درس 
مي گرفتند.

ياد بعضی نفرات
رزق روحم شده است
  وقت هر دلتنگی
سويشان دارم دست 
جرأتم می بخشند
روشنم می دارند:
اعتصام يوسف
حسن رشديه.
نيما يوشيج
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 در ستايش ناستوده ها
نویسنده: دکتر عبدالعظيم کریمی
ناشر: عابد، 1385، 265 صفحه

 ]66513321[
ــای قلم عبدالعظیم   از ویژگی ه
ــه  ــتفاده از روش ب ــی، اس کریم
ــِد عادت«،  ــالح »خالف آم اصط
ــت که  یعنی بیان تناقض آمیز اس
در نوشتن کتاب های دیگر وی به 
نام های »تربیت چه چیز نیست«، و 
»حکمت های گم شده« هم استفاده 
کرده است. ویژگی دیگر قلم وی، 
به کارگیری ادبیات یا پاره های ادبی 
همچون شعر و حکایت و نقل قول 
ــبب  ــت که س در بیان مفاهیم اس
ــه آثار او  ــود گرایش عام ب می ش
بیشتر شود. »در ستایش ناستوده ها«، 
عالوه بر مقدمه ای روشنگر، دارای 
30 بخش با عناوینی است از قبیل: 

در ستایش رنج و بال، در ستایش 
مرگ آموزی، در ستایش بیماری، 
در ستایش خودخواهی، در ستایش 

شکست، در ستایش...
  منشور تحول بنيادين

گردآوری و تنظيم:
جعفر درونه، محمدحسين رضایی

ناش��ر: منادی تربيت، چاپ دوم، 
1388، 288 صفحه

 ]88894292[
 این کتاب که نام کامل آن »منشور 
ــوزش و پرورش از  تحول بنیادین آم
نگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای« است 
ــفارش دبیرخانه ی اجرایی ستاد  به س
تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه و 
چاپ شده است. کتاب دارای ده فصل 
و هر فصل شامل چند بخش است. در 
واقع این کتاب تقطیع و تنظیم سخنان 
مقام معظم رهبری به صورت موضوعی 
ــت و به لحاظ نگرش به مسئله ی  اس
ــوری  ــرورش در جمه ــوزش و پ آم

اسالمی می تواند قابل استفاده باشد.
 مدارس اسالمی در     

دوره ی پهلوی دوم
نویسنده:   ناهيد روشن نهاد

ناشر: مرکز اسناد انقالب اسالمی، 
چاپ اول، 1384، 231 صفحه

 ]22211194[
 پس از واقعه ی شهریور 20 که 

منجر به کناره گیری رضاشاه پهلوی 
ــول اجتماعی  ــد، تح ــدرت ش از ق
بزرگی در ایران روی داد که جلوه ی 
ــدن آزادی های  ــد آم ــارز آن پدی ب
ــی در سطح نسبتًا  اجتماعی ـ سیاس
وسیع بود. در چنین زمینه ای پاره ای 
ــت به  ــراد متعهد و متدین دس از اف
ــیس مدارسی زدند که از طریق  تأس
ــه دهه، تا انقالب  آن طی حدود س
ــول بزرگی  ــالمی، به تدریج تح اس
ــور  ــه ی کش ــل دانش آموخت در نس
به وجود آمد که عرصه ای برای تفکر 
ــد. این کتاب  ــالمی گردی نوین اس
تاریخچه ای است از این تالش ها و 
شخصیت ها و مؤسسانی که در این 

زمینه راهگشا بودند.

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ک 
قدرت اهلل نيک بخت
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 راه دشوار آزادی
نوشته: نلسون ماندال

ترجمه: مهوش غالمی
ناشر: روزنامه اطالعات، 1388، 

828 صفحه
 ]29993242[

 نلسون ماندال چهره ای مبارز، ضد 
نژادپرستی و آزادی خواه است که بیش 
از 36 سال از عمر خود را در زندان های 
ــد. او پس از  ــای جنوبی گذران آفریق
ــت از زندان  فروپاشی رژیم نژادپرس
ــت  ــی آزاد به ریاس آزاد و در انتخابات
جمهوری کشور خود برگزیده شد و 
پس از یک دوره زمامداری، دیگر نامزد 
ریاست جمهوری نشد. ماندال اینک 91 
سال دارد. راه دشوار آزادی، مجموعه ی 
خاطرات اوست که به بسیاری از زبان ها 
ترجمه شده و اکنون چاپ پنجم آن به 

فارسی نیز در دست است.
 قلندر و قلعه

دکتر یحيی یثربی
ناشر: قو، چاپ هفتم

 ]88899680[
 قلندر و قلعه داستان زندگی شیخ 
ــهاب الدین یحیی بن حبش  اشراق، ش
ــا و عرفای قرن  ــهروردی از حکم س
ــم هجری ایران است. او در سال  شش
587هجری در سن 37 و به روایتی 38 
سالگی به فتوای علما در شهر حلب 

کشته شد.
ــید یحیی  این کتاب به قلم دکتر س
ــار یافته و  ــال 1380 انتش یثربی در س

ــتم آن راهی بازار  اخیراً نیز چاپ هش
کتاب شده است.

ــتان به  در این کتاب، در قالب داس
زندگی و آراء فلسفی و حکمت اشراق 

»سهروردی« پرداخته شده است.
ــنده در مقدمه ی کتاب آورده  نویس

است:
اگرچه این نوشته براساس آثار عربی 
ــهرودی رقم خورد اما به  و فارسی س
ــان، خیال هم  مقتضای طبیعت و انس

مجالی داشت.

 پنهان زير باران
خاطرات سردار علی ناصری

مصاحبه و تدوین: س��يد قاسم 
یاحسينی

ناشر: س��وره مهر، 496 صفحه، 
چاپ پنجم 1387

 ]66460993[
ــه ی  ــاب از مجموع ــن کت  ای
»کتاب های نقره ای« دفتر ادبیات و 
ــصتمین  هنر مقاومت و صد و ش
کتاب از سلسله خاطرات مربوط 
به دفاع مقدس است. در مقدمه ی 
ــن کتاب  ــم »ای ــاب می خوانی کت
ــت  ــرات مرد بلند باالیی اس خاط
که آشنای ایلْ مردان روزگار خود 
ــه ی ما، این  ــت اما پیش از هم اس
ــه او را  ــتند ک نیزارهای هور هس
ــند و حتی نام کوچکش  می شناس
ــردار علی ناصری  را می دانند.« س
ــا روز نوزدهم آذر  از آغاز جنگ ت
1364 در جنگ بوده و در این روز 
اسیر می شود. چهار فصل از سیزده 

فصل خاطرات او در ایران و بقیه در 
اسارتگاه های عراق می گذرد.

 تربيت كودک
نوشته: علی صفایی حائری )عين 

� صاد(
ناشر: انتشارات ليله القدر 1387، 

80 صفحه
 ]09127461022[

ــاب از مجموعه  کتاب  این کت
ـ روش تربیتی(  ــا  ــای )روش ه ه
است که برای اولیای نگاشته شده 
ــش، نقش معلم، روش  و در 3 بخ
ــودک و عوامل تربیت  ــت ک تربی
کودک تنظیم و نگارش یافته است.

کتاب های حاوی کلیدها و نکات 
ــه می تواند  ــت ک ــی فراوانی اس تربیت
به عنوان روش و الگوهای مؤثر مربیان 

و معلمان را به کار آید.
در بخشی از کتاب آمده است:

ـ فکر  کودک استعداد نتیجه گیری 
ـ عقلـ   ــنجش  ــری و س ـ و اندازه گی
ــاب و اراده و وجدان هم دارد  و انتخ
و لذا نیاز به امنیت و یقیت و استقالل 
ــم دارد ... پس مربی باید  و اعتراف ه
تمامی استعدادهای کودک را شکوفا و 

بارور کند...
نویسنده ی کتاب، علی صفایی حائری 
ـ1330( دارای تجربیات علمی،  1378(
ــهودی ویژه ای بود که در  عملی و ش
ــل و بعد از  ــال های قب ــه ای از س بره
انقالب، با انتشار کتاب ها و سخنرانی 

در مجامع مختلف، تأثیرگذار بود.

* شماره هايی كه در ]كروشه[ آمده تلفن مركز پخش كتاب يا ناشر است. 
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آن سال سرپرست خوابگاه دبیرستان معلم در میامی بودم. یکی از دانش آموزان به نام مینا، قوانین مربوط به خوابگاه را به خوبی 
انجام می داد. دختری تمیز، مرتب و درس خوان بود. این عوامل باعث شده بود که او را به عنوان نماینده ی خوابگاه انتخاب کنم.

روزی صبح زود به من خبر دادند که مدیر دبیرستان و مسئولین اداره می خواهند از خوابگاه و اتاق های بچه ها بازدید کنند. 
موضوع را با بلندگو به اطالع بچه ها رساندم و از آن ها خواستم که ضمن تمیز کردن اتاق ها و مرتب کردن تخت ها، کمدهایشان 

را نیز تمیز نموده و هرچه سریع تر خوابگاه را ترک کنند. همه ی بچه ها از خوابگاه خارج شدند به جز مینا.
متوجه شدم که مینا مشکلی دارد. هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که دوباره برگشت و از داخل اتاقش دسته ای 

کاغذ برداشت و با چهره ای پر از ترس و اضطراب آن را به من داد و از من خواست که آن را نزد خود 
نگاه دارم و بعداً به او بدهم. هنوز پس از گذشت 9 سال از آن روز، چشمان او را که ملتمسانه نگاهم 

می کرد، به یاد دارم.
پس از انجام بازدید و اتمام کارهایم در اتاق سرپرستی نشسته بودم. حس کردم باید نگاهی 

به آن کاغذها بیندازم تا علت ناراحتی و اضطراب مینا را جویا شوم. به هرحال سرپرست 
خوابگاه بودم و در قبال دانش آموزان موظف و مسئول.

در بین کاغذها نامه های عاشقانه ای را دیدم که کسی برای مینا نوشته و او را خطاب 
قرار داده بود؛ هم چنین عکس پسری را در البه الی اوراق دیدم. تازه علت آن همه 

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

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

نیامد و این کار مرا مشکل تر می ساخت.
ابتدا تصمیم گرفتم این صحنه را ندیده بگیرم و بی تفاوت از کنار آن 
بگذرم. اما این عاقالنه نبود. طبعاً باید مدیر و معاون مدرسه را در جریان 
قرار می دادم تا به او تذکر دهند و خانواده اش را آگاه سازند، اما این کار 

را هم مناسب ندیدم.
در هر صورت من تنها کسی بودم که از این جریان مطلع بودم و همین 
کافی بود تا رسالتی 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 نوشتن 
پایان نامه ام به من کمک کند، او نیز با کمال میل پذیرفت و از حسن نیتم 

نسبت به خودش تعجب کرد. این اولین قدمی بود که برای نزدیک شدن به 
او برداشتم و امیدوار بودم که از این طریق به هدفم برسم. مطالبی که برایم 

جمع آوری می کرد، بسیار مفید بود و من بی اختیار زبان به تشویق او گشودم. 
در این حالت آثار رضایت و اعتماد به نفس را به وضوح در چهره ی مینا دیدم. 

او واقعاً خوشحال بود که توانسته است به خوبی از عهده ی این کار برآید.
وقتی از عالقه مندی او به این کار اطمینان حاصل کردم، کتاب های دیگری را 

ــب آن ها را مطالعه کند. استقبال او از  هم در اختیارش قرار دادم تا در فرصت مناس
این کار بی نظیر بود. با شوقی وصف ناپذیر به من مراجعه می کرد و باز هم از من کتاب 

می خواست. به این ترتیب کم کم رابطه ی عاطفی بین ما برقرار شد و اوقات بیش تری را 
با هم می گذراندیم.

در جریان آشنایی بیش تر با او متوجه شدم رابطه ی نزدیکی با مادرش ندارد و در خانه معموالً 

معصومه بابايی*چ������راغ ه���دای���ت
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خود را سرگرم کتاب هایش کرده و اکثر اوقات خود را تنها احساس می کند.
وقتی از او در مورد تعداد دوستانش در مدرسه سؤال کردم گفت که هیچ کس را همدل و دوست خود نمی داند و رابطه اش با 
بچه های مدرسه فقط محدود به درس است و بس. به سؤال مربوط به دوستان خارج از مدرسه اش جوابی نداد، ولی متوجه شدم 

چهره اش در هم رفت. من هم اصرار نکردم و خواستم که راحت باشد.
همان روز کتابی به او دادم که سرفصلش چنین بود:

»یك دوست خوب بهتر از تنهایی، و تنهایی بهتر از دوست بد.«
ــت بد می تواند باعث سقوط فرد در منجالب نیستی شود، درحالی که  برایش توضیح دادم که دوس

دوست خوب می تواند او را تا سرحد کمال رهنمون سازد.
در ادامه به او گفتم: مینای عزیز! بهتر است چشمانت را خوب باز کنی و مطمئن شوی که 
آیا دوستان خارج از مدرسه ات لیاقت دوستی با تو را دارند یا خیر. هنگام خداحافظی چند 
کتاب آموزنده ی اخالقی که در مورد عاقبت نافرجام دوستی های خیابانی نوشته شده بود 

به او دادم تا مطالعه کند.
از شروع ارتباط من با مینا حدوداً یک ماه می گذشت و من نگران بودم که آیا او 
هنوز با آن پسر رابطه دارد یا خیر؟ اما امیدوار بودم که به صورت غیر مستقیم او را 

از راهی اشتباهی که در آن قدم گذاشته بود برحذر داشته ام.
دقیقاً دو روز پس از تعطیالت نوروز بود. بچه ها تازه به خوابگاه آمده بودند 
ــت که اگر وقت دارم می خواهد  ــه مینا به اتاقم آمد و با لحن غمگینی گف ک
ــدم حالش خوب  ــدم متوجه ش با من صحبت کند. وقتی با او روبه رو ش
نیست. چشم های متورم و قرمزش حاکی از این بود که گریه کرده است. 
به محض این که از علت ناراحتی او جویا شدم خود را در آغوشم انداخت 
ــروع کرد به گریه کردن. صبر کردم تا کاماًل دلش را  و با صدای بلند ش

خالی کند.
بعد از این که کمی آرام شد، با صدای بغض آلودی گفت: شما بی آن که 
ــته ی نجات من شدید و مرا از خواب غفلت بیدار کردید.  بدانید، فرش
من از حرف های آموزنده و کتاب های مفیدتان پی به حقایقی بردم که 
زندگی ام را دگرگون کرد. وقتی از او توضیح بیش تری خواستم گفت: 
خانم! من حتی با مادرم هم این قدر راحت نبودم، ولی می دانم شما مثل 
یک خواهر مهربان محرم اسرار من خواهید بود. او ادامه داد... من حدوداً 
چند ماه پیش پیشنهاد دوستی با پسری را پذیرفتم. او خیلی به من ابراز 
عالقه می کرد و می گفت ما می توانیم با ادامه ی دوستی همدیگر را بهتر 
بشناسیم و تنهایی را از خود دور کنیم. خانم! امروز به خوبی می دانم که 
او نه تنها همدم خوبی برای من نبوده بلکه می خواسته از سادگی و پاکی ام 

سوء استفاده کند. من اشتباه کردم. راستی خدا مرا می بخشد!؟
سر مینا را روی شانه هایم گذاشتم و او را نوازش کردم. نمی توانم حال 
خود را در آن لحظه بیان کنم، من هم بی اختیار و از ته دل همراه با او اشک 
ریختم. ولی گریه ی من گریه ی خوشحالی بود. خوشحالی از این که توانسته 
بودم با یاری خداوند متعال دختری را از خطر سقوط در گودال انحراف برحذر 
ــعی کردم رابطه ام را با او محکم تر کنم و بیش تر از پیش با او  دارم. بعد از آن س
در ارتباط باشم. او هم کاماًل به من عالقه مند شده بود و هر مشکل و ناراحتی که 
داشت با من در میان می گذاشت. مینا یک سال بعد در یک رشته ی خوب در دانشگاه 
پذیرفته شد. خوشبختانه ازدواج موفقی هم داشت و هنوز هم او اولین کسی است که 

روز معلم را به من تبریک می گوید.
*روستایکوهان.شهرستانمیامی
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خ���ش���ت زن���ی ش��ب��ان��ه
ــون جغرافیا از کالس دوم، که صالح هم جزو آن کالس  آزم
بود، شبانه برویم گل آماده شده ي آن ها را با کمک هم تبدیل 
به خشت کنیم. آن شب، سه برادر راه افتادیم به طرف کوره ي 
آجرپزي و وارد محوطه ي خشت کارِي پدر صالح شدیم. من 
ــده را کنار زدم و با قالب  ــش نایلوني گل آماده ش اول پوش
ــروع کردم. هوا تاریک بود و ما  پنج تایي خشت ها کار را ش
مجبور بودیم براي این که کسي متوجه نشود، در همان وضعیت 
کار را شروع کنیم. من قالب ها را پر مي کردم و برادرانم آن ها را 
به میدان حمل مي کردند. تا نزدیک هاي صبح تمام گل آماده 
شده ي آن ها را تبدیل به خشت کردیم. تعداد خشت ها بالغ بر 
4500تایي مي شد. سرانجام قبل از روشن شدن هوا به خانه 
ــتیم. آن روز من درس نداشتم و قبل از ظهر در خانه  بازگش
ــتراحت کردم. بعدازظهر  اس
ــا دوچرخه از  ــان روز ب هم
ــوره ي آجرپزي  ــي ک حوال
ــح در  ــتم. دیدم صال گذش
آنجا نیست و پدرش هم در 
سایه ي درختان سنجد نشسته 
و مات و مبهوت به کار انجام 
شده نگاه مي کند. مي دانستم 
ــزل مانده و  که صالح در من
ــش را مي خواند. روز  درس
ــد در زنگ دوم به کالس  بع
آن ها رفتم و امتحان جغرافیا 
ــم. به محض این که  را گرفت
ورقه ي صالح را گرفتم دیدم 
به تمام سئواالت پاسخ داده 
ــت. هفته ي بعد هنگامي  اس
ــه اوراق امتحاني تصحیح  ک
ــع مي کردم،  ــده را توزی ش
لبخند رضایت بر لبان صالح 
ــته بود و از خداي  نقش بس
متعال بسیار سپاسگزار شدم 
که این فرصت را به من داد 
تا لبخند شادماني را بر لبان 

دانش آموزانم فرو بنشانم.
ــاگردان ممتاز شد و به  صالح در امتحانات خرداد جزو ش
همراه خانواده ي خود در سال تحصیلي بعد به شهر خودشان 
نقده مراجعت کردند. او بعد از اتمام تحصیالت متوسطه، به 
ــتخدام نیروي هوایي درآمد و هم اکنون مشغول خدمت  اس
است. او با شروع سال نو همه ساله یادي از معلم جغرافیاي 
خود مي کند و به دیدنم مي آید. بعدها صالح تعریف مي کرد: 
ــعي کرد، این افراد را شناسایي کند نتوانست  پدرم هرچه س
ولي من با توجه به آثار ردپاي بزرگ در روي ماسه ها و جاي 
انگشتان کلفت در حاشیه ي خشت ها، احساس کردم کار کار 
شماست. قصدم از بیان این خاطره این بود که در زندگي شغلي 
گاهي فرصت هایي از درگاه خداوند منان عنایت مي شود که 
انسان مي بایست از جان خودش مایه بگذارد تا شاهد موفقیت 

و شکوفایي هرچه بیشتر نونهاالن این مرز و بوم باشد.
* آذربايجان شرقي، عجب شیر

در سال 69 دبیر علوم اجتماعي مدرسه راهنمایي هجرت در 
روستاي خضرلو بودم. در پایه ي دوم راهنمایي دانش آموزي داشتم 
ــمي نحیف و اندکي سیاه چرده ولي  به نام صالح که از نظر جس
ــیني بود. در آزمون ها نمرات  داراي ذکاوت و زیرکي قابل تحس
خوبي مي گرفت و لذا رابطه ي صمیمي داشتیم. آن سال، بعد از 
ــتیم. قسمت هایي از تاریخ و جغرافیا را  عید تمرین دوره اي داش
براي برگزاري آزمون هاي کتبي تعیین مي کردم و از آن ها امتحان 
مي گرفتم. در امتحان پنج فصل اول که تعیین کرده بودم، صالح 
ــطح نمره ي کمي گرفت و در درس  ــبت به دفعات قبلي س نس
ــول داد جبران کند ولي در پنج  جغرافیا هم همچنین؛ اگرچه ق
فصل دوم نیز نتوانست نمره ي خوبي بگیرد. نمرات سایر دروس 
ــت. از مدیر  ــفانه روند نزولي داش ــي کردم متأس او را هم بررس

آموزشگاه وضعیت خانواده اش 
ــدم که  ــدم. فهمی ــا ش را جوی
خانواده اش در جریان غائله ي 
کردستان مجبور شده اند خانه و 
کاشانه ي خود را در نقده ترک 
کنند و در شهرستان بناب ساکن 
ــوند، و از آنجا هم براي کار  ش
ــه ي آجرپزي به این  در کارخان
ــتا نقل مکان کرده بودند.  روس
ــودم تا علت  ــي فرصتي ب در پ
عقب ماندگي درسي هفته هاي 

اخیر او را جویا شوم.
ــن گفتند که  ــه م ــا ب بچه ه
ــه  صالح بعد از تعطیلي مدرس
ــدر و مادرش  براي کمک به پ
ــزي مي رود و  به کوره ي آجرپ
تا شامگاه در آنجا کار مي کند. 
ــودم هم در دوران  چون من خ
ــطه  تحصیل در دوره ي متوس
ــوره ي آجرپزي کار کرده  در ک
بودم، درک کردم که صالح با آن 
جسم نحیفش چه زحماتي را 
متحمل مي شود؛ تازه گفتند به 

ــت مجبور است تا پاسي از شب  دلیل این که پدرش مریض اس
با او در کوره کار کند تا مخارج خانواده اش را تأمین کند. سعي 
کردم از طریق مدیریت مدرسه مبلغي را جهت مساعدت به او 
ــودداري کرد. گفتم با پدرش  ــت کنم، ولي از قبول آن خ پرداخ
تماس بگیرم و از او درخواست کنم تا از بردن صالح به کوره ي 
ــاید  ــاس کردم این روش ش آجرپزي صرف نظر کند، ولي احس
ــخصي آن ها باشد. تا این که فکر  به نوعي دخالت در زندگي ش
ــه روزِ قبل از آزمون جغرافیا  ــید و آن این ک دیگري به ذهنم رس
بعدازظهر بروم به جاي صالح به پدرش کمک کنم؛ ولي با توجه 
به شرایط شغلي که داشتم احساس کردم ممکن است با دیدن من 
در آنجا، بعضي از آشنایان فکر کنند حقوق اندک معلمي ام باعث 
شده تا در کوره ي آجرپزي کارگري کنم! به همین خاطر خواستم 
به صورت مخفیانه به این کار مبادرت ورزم. موضوع را با دو تن 
از برادرانم در میان گذاشتم. پذیرفتند. قرار شد روز قبل از گرفتن 

پروي�ز باغباني*

ه ا
ه 

ب 
ر 

ج 
ت 

  
و 

  
ت 

 ا 
 ر

ط
 ا 

خ



47
ــماره ی دوم ـ آبان ماه1388 ش

اس��امي خوانندگان��ي که براي مجله نامه ومقاله نوش��ته وفرس��تاده  اند:
1. نرگس خاتون نیازمند/شیراز

2. سمیرا تخت فیروزه
3. عین اهلل رسولي/تهران

4. روح اهلل مظفري پور/ زنجان
5. رعنا الیاسي/ سرپل ذهاب

6. ابراهیم احمدي شهمیرزادي
7. حمید هاشم زاده/ شبستر
8 . فاطمه جاهد پري/ قم
9. مینا پاک طینت / جهرم

10. حق  وردي کریمي / جلفا
11. زینت آت لو / شاهرود

12. حسین افشین منش وشیده ایل 
بیگي طاهر/ شاهرود

13. احمد احمدي / تربت جام
14. زهره قنبري / خراسان جنوبي

15. زهرا کامیابي 
16. روان بخش کیان پور پیرهاراني

17. الهام ضیایي
18. مرتضي واعظي / زنجان

19. رامین پوراسکندري/تهران
20. محبوبه تاجیک / تهران

21. افسانه منوچهري / اصفهان 
22. نسرین افضل دهکردي 

23. پرویز باغباني / عجب شیر
24. ایمن ارشادي / بندرعباس

25. وحید حاج سعیدي / علي آباد 
کتول

26. نورالدین صالح پیشه
27. روابط عمومي علي آباد کتول

28. پروین بهروزنیا / مشهد

29. حسین نوري / تبریز
30. مهین مختاري / گناباد

31. منوچهر نعمت زاده / تهران
32. نجمه فهیمي / بندر دیلم

33. حاج حسن مکتبي / اصفهان
34. اقدس خوندابی

35. فریبا دریکوندي /نورآباد لرستان
36. حوریه حاجي احدي/ تهران 

37. طاهره اسالمي / تهران
38. همدم مصطفایي / تایباد

39. طیبه خادمي / فریدون  کنار
40. مهدي رمضاني متین / قم
41. سرالحق عابدي / بیرجند

42 . نجمه فهیمی/ بوشهر
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اف������������������ق������������������ي
1. روز دانش آموز � آباد کننده.

2. ش��هري زلزله خي��ز در فارس � ش��بي را در ميان راه 
توقف کردن � انواع.

3. ارمني ها � شتاب کردن و پيشي گرفتن.
4. ماده نيس��ت � در اصل به معني زمين وسيع است که 
احياناً اس��ب ه��م در آن مي دوانيده اند � معناي این نوع 

اضافه را از دبير ادبيات بپرسيد.
5. با فرهنگ و س��خندان � کسي که مي نالد � با خوبي 

سرناسازگاري دارد.
6. مرک��ز آذربایجان غربي � فرس��تادني عربي و درهم 

ریخته!
7. هم و همچنين � ویتامين انعقاد خون � گاهي وقت ها 

دندان که این طور مي شود دکتر نمي کشد � مزه.
8 . شایداین جا محل کار شما باشد � بعضي ها این طور 

مي رانند � »آري« شيرازي ها.
9. راننده ي فرانس��وي � از ش��اعران و نقاش��ان معروف 

کشور هند.
10. از سيس��تم هاي اندازه گيري � فردوس��ي عقيده دارد 

هرکس که دانا باشد چنين است � دشوار.
11. جمع ش��اهد � به معني خاندان است � شهر کسایي 

مروزي 
12. معم��والً با کار مي آید � نقل کنندگان � نوعي چرم 

براي کفش.
13. به برگ درخت هم مي گویند � ضمير اول ش��خص 

جمع � همان فردوس است � بلي آلماني.
14. »ب��ا«ي عرب � بدتر از ناجور � ب��ادامِ باد برده � از 

آحاد نيرو در فيزیك.
15. رخسارش به الله مي ماند � خودش می نویسد.

ع�����������������م�����������������ودي
1. س��المتي اس��ت � شهري در خوزس��تان � از محبت 

سرکه ها ... مي شود.
2. دوس��ت و رفيق � کج بریدن کاغذ یا پارچه � نهمين 

روز از ماه خون و قيام.
3. احتکارطال � همان پيشوا ست.

4. گلي است خوشبو � بلند باال � قبل از بارگاه مي آید. 
5. کلمه اي براي آگاهي و تأکيد � تنها و غریب و بيچاره 

� به او مي گویند تا دیوار بشنود.
6. درمظان اتهام است � تلفن عرب � از شهيدان عالي قدر 

دفاع مقدس.
7. صد مت��ر مربع � از عالمات جمع � هنر فرهنگي � از 

حروف الفبا.
8. پگاه � سخن بيمار � از مهره هاي شطرنج.

9. بخت و طالع � آبگير یا برکه ي بسيار بزرگ.
10. باغ انار � نام دیگري براي بنياد.

11. اگر یك دال به اولش اضافه کنيد نوعي فریاد مي شود! 
� بي وقت و موقع � بودایيان به بت پرست مي گویند.

12. اگر قمر در آن وارد شود حکایت از بدي اوضاع دارد 
� عدد دونده � مرکز یکي از استان هاي کشورمان است.

13. بيرون آوردن و درک کردن مطلبي از مطلب دیگر � 
ته نشين شدن � دیروز.

14. یکي از ضمایر شخصي � مال به امانت سپرده شده 
در نزد کسي � باالي مرئوس

15. یك نوع رماتيس��م که سروکار بيشتري با افراد مسن 
دارد و باعث درد مفاصل مي گردد.
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ت�����������������������وج�����������������������ه
ب��ه پنج نف��ر از کس��انی ک��ه جدول 
قی��د  ب��ه  کنن��د  ح��ل  صحی��ح  را 
قرع��ه هدایای��ی تقدی��م می ش��ود. 
لطف��ًا پاس��خ های خ��ود را ت��ا تاری��خ 
88/8/30 ب��ه نش��انی مجله رش��د 
معلم ویا از طریق پس��ت الکترونیک 
Roshdemoallem@gmail.com


