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اين شمارهي مجله ،كه البته آخرين شمارهي اين دوره نيست ،در آخرين ماه سال ـ اسفند ـ منتشر ميشود و در آستانهي نوروز به
دست شما ميرسد .از اينرو فرصت را غنيمت شمرده از سوي خود ،مديرمسئول ،اعضاي شوراي برنامهريزي مجله ،نويسندگان،
هنرمندان و ديگر همكاراني كه ،هر ماه با تالش آنها اين مجله توليد ميشود ،فرا رسيدن سال نو را به شما همكاران عزيز تبريك
ميگوييم و برايتان سالي سرشار از موفقيت و شادكامي آرزو ميكنيم.
**
سالي كه در حال گذر از سرماست ،همچون ديگر سالهايي كه گذشته است،
به مرور در افق ابديّت محو ميشود تا تنها خاطرهاي از آن برايمان باقي
ماند .اما ر ّد پاي آن ،كه چيزي جز كار و كردار ما نيس��ت ،در
طي زمان باقي خواهد ماند و نس��لهاي آينده را از خود
متأثر خواهد كرد؛ همچنان كه كار و كردار پدران و
مادرانم��ان زندگي امروز ما را از خويش متأثر
ساخته است .در اينجا منظور از «ما» چيزي
جز «ماي معلم» نيست كه چه بسا تأثيري
بس ماندگارتر از تأثير پدران و مادران
بر فرزندان دارد.
از اين سخن ميتوان اين نتيجه
را گرف��ت كه صرفنظر از آنچه
محيطهاي سياسي ـ اجتماعي و
اقتضائات اقتصادي ،فرهنگي و...
بر ما تحميل ميكند ،و چه بس��ا
در تنگنايم��ان هم ق��رار ميدهد،
«وج��دان انس��اني» ك��ه حقيقتي
غيرقابل انكار در وجود هر كس��ي
اس��ت ،به ما هشدار ميدهد بار امانتي
را ك��ه بر دوش م��ا نهادهان��د ،كه همانا
وظيفهي پرورش و آموزش نسلهاي آينده
است ،پاس داريم .اما چگونه ميتوان اين وظيفه
را پاس داش��ت؟ با علم؛ يعني همان نوري كه خود
وديعهاي الهي اس��ت و از آن عقل و انديش��ه و ايمان و
انس��انيت ميزايد.همین نور است که چون بر «تعلیم و تربیت»
بتابدبه «توسعه»میانجامد؛و همان كه سعدي با عنايت به آن ،مدرسه را بر
خانقاه ترجيح ميدهد و آن را نه تنها موجب رهايي صاحبدل ،بلكه وسيلهي نجات
ديگران نيز ميداند:
صاحبدل��ي ب��ه مدرس��ه آم��د ز خانق��اه
بشكس��ت عه��د صحب��ت اه��ل طري��ق را
گفت��م مي��ان عال��م و عاب��د چ��ه ف��رق بود
ت��ا اختي��ار ك��ردي از آن اي��ن فري��ق را؟
گف��ت آن گليم خويش ب��ه در ميبرد ز موج
وي��ن س��عي ميكن��د كه بگي��رد غري��ق را
سردبير
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تعليموتربيتوتوسعه

اس��ت و به محض كنار
فرهنگس��ازي
رفت��ن فش��ار ،كار را
ب��راي توس��عهي
ره��ا ميكن��د .چنين
اقتصادي نيازمند
آموزش ديده اس��ت
اين است كه در
كه اگر توانست گليم
خانه و مدرس��ه
خ��ودش را از آب
درست عمل كنيم
بيرون بكشد و كاري
و در اين مكانها
ب��ه اي��ن ك��ه حق و
ب��ه ط��ور جدي
حقوق ديگران چيست
وارد مرحل��هي
نداشته باشد .هيچگاه به
الگوسازي فرهنگي
كت��اب و مطالعه و به علم
ش��ويم .چگونه؟ بايد
و به نگرش علمي عالقهمند
وارد مدرس��ه ،يعني نظام
نميش��ود ،بلك��ه از همهي اين
آموزشي كشور شويم .گفتني
مقوالت گريزان ميگردد .به محض
اس��ت كه بحث كنوني ما بر س��ر
اين كه درسش تمام شد و فارغالتحصيل
و
است
جنبهي پرورش نظام آموزش��ي
دكترحسينعظيمي
شد ،از مطالعه ،از تفكر علمي و از نگرش علمي
به جنبه آموزشي آن كاري نداريم .در مدرسه
«فارغ» ميگردد و لذا تحصيل او صرف ًا به مدرك
ميتوان حس برابري انسانها را به كودكان
منتهي ميش��ود؛ و خالص��ه ،اين كودك  -اين
ي��اد داد يا نداد .در مدرس��ه ميتوان احترام
س��رمايهي عظيم انس��اني جامعهي ما ـ از نظر
به حقوق ديگران ،حس نظمپذيري جمعي،
توسعهي اقتصادي «نامناس��ب» خواهد شد و
احترام به آزادي بيان و ...را به صورت جزئي
توس��عهي اقتصادي با از دست دادن اين منبع
از ش��خصيت كودك در وجود او رش��د و
عظيم عقيم خواهد ماند.
پرورش داد يا اين كار را نكرد .آيا مدارس ما
بديهي است كه اگر به واقع به دنبال توسعهي
ميتوانند اين باورهاي فرهنگي را به كودكان
اقتصادي جامعه هس��تيم يكي از جاهايي كه
تلقين كنند؟ مطمئن باشيد اگر نتوانند به اين
بايد قوي ًا و وس��يع ًا مورد توجه باشد مدارس
مهم دست يابند ،توسعهي اقتصادي جامعهي
ابتدايي و راهنمايي است .در اينجاهاست كه
ما سامان نخواهد گرفت.
باي��د پول خرج كرد ،باي��د منابع را تخصيص
ك��ودكان خصلت�� ًا نگرش علم��ي دارند.
داد ،نيروي انساني دلسوز را در مدارس به كار
بچههاي دو س��ه ساله دائم ًا در حال پرسيدن
گمارد ،به زندگي و به تعليم و تربيت معلمان
هس��تند .به نظر ميرس��د ك��ه معتقدند هر
رسيدگي كرد و مدارس را به محلهايي تبديل
حادث��هاي علت��ي دارد و راه پيدا كردن علت
كرد ك��ه كودكان ب��ا ذوق و ش��وق به آنجا
را هم در پرسيدن از بزرگترها ميدانند .اين
سرازير ش��وند .بايد دانشمندترين دانشمندان
ش در فطرت بچهها نهفته اس��ت .آيا در
نگر 
كشور را به كار تدوين كتب دورههاي ابتدايي
م��دارس ما اين كنجكاوي را ميكش��ند و يا
گماشت و بايد وسايل كمكآموزشي فراوان
آن را تش��ويق و ترغيب ميكنند؟ اينجاست
براي مدارس فراهم كرد.
كه مدرس��ه ميتواند عامل توسعه يا مضر به
آيا م��دارس ابتدايي و راهنمايي خود را
حال توس��عه باشد .مدرس��هاي كه امكانات
ب��ه واقع با اين ديد و نگ��رش مورد توجه
محدودي داشته باشد ،مدرسهاي كه مع ّلمش
قرار ميدهي��م؟ در اينج��ا منظور خوب
دچار هزاران مش��كل باش��د ،بيش از پنجاه
آموختن ،خوب خواندن و خوب نوش��تن
ش��صت ك��ودك را در كالس همي��ن معلم
در مدارس نيست؛ بلكه مراد اين است كه
بريزن��د و مدارس را چن��د نوبته كنند ،ذهن
آيا خصايل مورد نياز براي تش��كيل درست شخصيت
كودك را تحت فش��ارهاي نامتناس��ب فراوان ميگذارد و آن
را در م��دارس تقوي��ت ميكنيم؟ آي��ا بچههاي ما در
را به ذهن علمي تبدي��ل نميكند .اين كودك از علم و كتاب
كالس پنجم نگرش علمي بيشتري دارند يا در كالس
گريزان ميش��ود .اگر درسي بخواند و نمرههاي خوب بگيرد
اول نگرش علمي بهتري داشتند؟ فرضيهي فعلي من،
معموالً به علت ترسي است كه از تنبيه در ذهن پاك و دنياي
متأسفانه ،اين است كه مدارس ما ـ عليرغم زحمات
كوچك فكري او ايجاد كردهايم .اين كودك معموالً چنين بار
دلسوزانهي معلمان ـ در اين جهت عمل نميكنند.
ميآيد كه وقتي تحت فش��ار درسي باشد كار ميكند و منظم
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در یكی دو دههی اخیر ،خوشبختانه توجه ویژهای به بازخوانی میراث فرهنگی ایران در همهی زمینهها بهوجود
آمده است .از جمله ،كسانی در استانها به پژوهش ،بازشناسی و بازخوانی تاریخچهی آموزشوپرورش منطقهی خود
برخاستهاند .در این میان چند استان  ،قدمهای بزرگتری برداشته و با عزم جدی به این كار اقدام كردهاند كه استان
كرمان را باید موفقترین آنها دانست.
در خیابان سپهبد قرنی كرمان ،جنب پژوهشكدهی آموزشوپرورش ،موزهای است با نام «آگیرا» كه میتوان گفت یكی
از دیدنیهای شهر كرمان است و اغلب هم مورد بازدید گردشگران ،بهویژه چهرههای فرهنگی قرار میگیرد .این
موزه به كوشش خانم فاطمهبیگم روحاالمینی ،دانشآموختهی رشتهی تاریخ و دبیر دبیرستانهای كرمان و همراهی
و یاری رئیس وقت س��ازمان آموزشوپرورش كرمان ،مهندس تقیزاده ،در س��ال  1384تأسیس شده و در آن اسنا ِد،
حدود یكصد سال تاریخ آموزش و پرورش شهر كرمان ،شامل ابالغها ،نامهها ،كتابهای درسی و غیردرسی ،تصاویر
معلمان برجسته ،مدیران و بسیاری از كسانی كه در رشد فرهنگی و آموزشی كرمان نقش داشتهاند ب ه طرز با سلیقه
و زیبایی گردآوری شده است.
گفتوگوی این ش��ماره را ،با هدف معرفی این موزه با خانم روحاالمینی در محل موزه انجام دادهایم و ش��ما را به
مطالعهی متن آن دعوت میكنیم.

دربارهيموزهي
«تاريخآموزشوپرورش»
استانكرمان
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 خان��م روحاالمين��ي ،با س��پاس از حضورتان در
اين گفتوگو ،ش��ما را بايد به نوعي بنيانگذار «آگيرا»
دانست؛ چون فكر و انديشهي شما بود كه موجب شد،
با همكاري مس��ئوالن وقت س��ازمان آموزشوپرورش
كرمان ،اين موزه با اين نفاس��ت و بزرگي تأسيس شود.
حال ،قبل از هر چيز اش��ارهاي به تاريخچهي تأس��يس
مدارس جديد در كرمان داشته باشيد تا بعد بپردازيم به
اصل موضوع ،يعني تأسيس موزهی آگيرا.
 حتم�� ًا ميدانيد كه آموزشوپ��رورش نوين كرمان،
بيش از يكصد س��ال س��ابقه دارد .در كرمان ،مدارس و
مراكز آموزش��ي جديد ،مثل تهران و ديگر شهرهاي بزرگ
ايران ،از دورهي مشروطه و از عص ِر ـ به قول ناظماالسالم
كرماني ـ «بيداري ايرانيان» تأسيس شد و شروع به فعاليت
كرد .مؤسس��ان اين مدارس هم س��ردمداران علم و ادب
كرمان از جمله آقا ميرزا ش��هاب ،اس��تاد احمد بهمنيار،
آقاس��يدجواد مدير و احمد مجداالسالم كرماني بودند.
بدي��ن ترتيب كمكم مكتبخانهها از رونق افتاد و مدارس
جديد ج��اي آنها را گرفت .اولين مدارس كرمان عبارت
بودن��د از :م��دارس ملي (نصرتي��ه ،كاوياني ،ايرانش��هر)،
مدارس دولتي (عصمتيه ،احمديه) و مدارس مرسلين (كه
انگليس��يها تأس��يس ميكردند و بهنظر ميرسد مدارس

تبش��يري ب��ود ،يعني با هدف ترويج مس��يحيت تأس��يس
ميشد)
مدرس��هي احمديه اولين مدرس��هي دولتي است كه در
كرمان در س��ال  1284شمسي ـ يكسال قبل از مشروطه،
تأسيس ش��د و آقاس��يدمصطفيخان كاظمي كه مديركل
فرهنگ كرمان بود و خودش فارغالتحصيل رشتهي حقوق
از دارالفن��ون ب��ود،آن را افتتاح کرد؛ ضمن�� ًا خودش مدير
مدرسه بود و هفتهاي دو ساعت نيز تدريس ميكرد .اولين
مدير مدرسهي ملي نصرتيه ،آقاسيدجواد مدير بود و اولين
مدير مدرس��هي ملي كاوياني هم ش��خصي زردشتي به نام
آقاميرزابرزو آميغي بود كه حدود  42سال مديريت كرد و
راجع به نظم و انضباط و وظيفهشناس��ي او حكايتها نقل
مي كنند .به هر حال ،شروع آموزشوپرورش جديد كرمان
با اين افراد بود و از آن پس مرتب بر رش��د و توس��عهاش
افزوده شد تا امروز كه ميتوانيد تاريخچهي صدسال اخير
آن را در «آگيرا» مالحظه كنيد.
 به نظر ميرسد تأسيس موزهي آگيرا بايد مسبوق به
سابقهاي باشد .لطف ًا در اين مورد توضيح دهيد و بگوييد
چه شد كه در نهايت اين موزه به وجود آمد.
 ميداني��د كه بعد از انقالب ،عدهاي نادانس��ته بعضي
از اسناد آموزشوپرورش را به بهانهي اينكه اسناد دورهي
طاغوت اس��ت نابود ميكردند و حتي ميسوزاندند .من در
كرمان ناظر چني��ن صحنهاي ،البته نه بهطور وس��يع ،بودم
و از همان وقت در انديش��ه بودم ك��ه چگونه ميتوان اين
اس��ناد را حفظ كرد .و چون خودم در رشتهي تاريخ ،درس
خواندهام براي اين كار اهميت بيشتري قائل بودم .پس بايد
بگويم كه من قبل از تأس��يس م��وزه با هدف حفظ هويت
ملي و آموزش��ي و مذهب��ي و تقويت حس هويت ملي در
دانشآموزان ،و جلوگيري از نابودي اسناد آموزشوپرورش
ـ كه اين اس��ناد ،خود زمينهي مس��اعدي ب��راي تحقيق و
پژوهش براي پژوهش��گران ايجاد ميكند ـ انگيزهي كافي
براي جمعآوري اس��ناد داش��تم .با اين زمين��هي كاري در
س��ال  1376مجري يك طرح پژوهش��ي با عنوان «تدوين
تاريخ آموزشوپرورش كرمان» ش��دم .خوب ،ديگر معلوم

است؛ براي اين كار مجبور بودم از روشهاي كتابخانهاي،
ميداني و فرهنگ ش��فاهي به��ره بگيرم و ب��ه دنبال يافتن
اس��ناد و مدارك تاريخي باشم تا تحقيق موردنظرم جنبهي
علمي ،پژوهشي و مستند داش��ته باشد .بنابراين ،تحقيق و
جستوجو از كتابخانههاي شهر كرمان ،مركز اسناد ملي در
تهران و ش��عبهي آن در كرمان ،حتي كتابخانههاي تهران و
نيز مصاحبه با افراد با س��ابقه و فرهيخته را شروع كردم تا
توانستم حدود  4000برگ سند جمعآوري كنم.
ش��رح اين ماجرا كه حدود  7س��ال به ط��ول انجاميد.
طوالني است اما مختصر بگويمكه ،من براي اين مجموعه
مدتها در بايگانيهاي راك��د ،كه عبارت بود از اتاقهاي
تاريك ،مخروبه و پر از گونيهاي فرسوده و حتي پاره شده
و گاه��ي هم كپ��ك زده و موريانهخوردهاي ،كه با موشها
هم دمساز ش��ده بودند ،و بعضي از اسناد باران هم خورده
بود و به انواع قارچها و ميكروبها هم آلوده ش��ده بود...
خالصه آنقدر وقت گذاش��تم تا باالخره موفق شدم از بين
آنها اس��ناد معتبري را پيدا كنم .در مراجعه به مركز اسناد
ملي در تهران هم مش��كالت زيادي داش��تم .گاهي اوقات
مجبور ميش��دم براي گرفتن تصوير چند سند ،چند ماه در
نوبت باش��م .عالوه بر اين پيدا كردن افراد و اشخاصي كه
از س��ابقهي آموزشوپرورش كرمان مطلع باش��ند خودش
دشواريهاي زيادي داش��ت .اول شناسايي آنها ،بعد پيدا
ك��ردن آنه��ا ـ اگر زن��ده بودند ـ بعد تم��اس و ارتباط و
مالق��ات و حتي مكاتبه و تلفن ،اينها همه مش��كالت من
ب��ود .عدهاي را هم كه در قي��د حيات نبودند بايد از طريق
بستگانشان اقدام ميكردم و اطالعات میگرفتم.
به هر حال پس از مدتها كار ،مجموعهاي را تهيه كردم
كه ديدهايد و آن كتابي است به نام «گنجينه» در سه مج ّلد؛
كه دو جلد آن اس��ناد و م��دارك و گزارشها و اطالعات
است و جلد سوم آن تصوير؛ تصاوير اشخاص و يا تصاوير
بناها و اسناد.
 و اين وقتي بود كه هنوز موزهاي در كار نبود؟
 بله ،اين كار در س��ال  83به پايان رس��يد و كتابها
آمادهي چاپ شد .حاال من چندين هزار سند و تصوير بسيار
مهم و ارزش��مند در اختيار داشتم و نگران بودم كه چگونه

ف�����اط�����م�����ه روحاالم�������ی�������ن�������ی

در س��ال  1336در کوهبن��ان کرم��ان
متولد ش��د .تحصی�لات ابتدای��ی را در
زادگاه خود و تحصیالت دبیرستان را در
کرمان ـ مدرسه بهمنیار ـ گذراند .در سال
 1354در رشتهی تاریخ دانشگاه اصفهان
پذیرفته شد و در سال  58با رتبهی ممتاز
فارغالتحصی��ل گردی��د .آنگاه به کرمان
بازگش��ت و به تدریس در دبیرس��تانها
مش��غول ش��د .وی عالوه بر تدریس ،از
سال  ،1376تا کنون سرگروه تاریخ استان
و نیز مس��ئول انجمن علمی ـ آموزشی
دبیران تاریخ استان بوده است .همچنین
از س��ال  1384تا  88به مدت چهار سال

دبیری دبیرخانهی راهبردی درس تاریخ
کشور را که در سازمان آموزشوپرورش
کرمان مستقر بود به عهده داشت.
خانم روحاالمینی آثار تألیفی متعددی
نیز دارد:
.1گنجینه(اسنادتاریخآمو زشوپرورش
کرمان) در  3جلد
 .2کتاب تاریخ فرهنگ کوهبنان
 .3تاریخچ��هی دانشس��رای مقدماتی
دختران و پسران کرمان (آماده چاپ)
 .4بیش از ده مقاله علمی ـ پژوهشی که
در نشریات مختلف چاپ شده است.
دیگر موفقیته��ای خانم روحاالمینی

عبارت است از:
ـ کسب رتبه برتر بین گروههای درسی
تاریخ استانهای کشور
ـ کسب رتبهی دوم در جشنواره معلمان
پژوهنده
ـ معلم نمونهی استانی ( 81ـ )1380
ـ معلم نمونهی کشوری ( 87ـ )1386
ـ فرهیختهی بسیجی در تألیف ( 88ـ
)1387
وی در ح��ال حاضر به عن��وان مدیر
موزهی اس��ناد آموزشوپ��رورش کرمان
(آگیرا) و عضو گروه تاریخ پژوهش��کده
دانشگاه شهید باهنر فعالیت میکند.
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ميتوان اين اسناد را حفظ كرد .اين بود كه روزي به حضور
آقاي مهندس محمد تقيزاده ،رئيس وقت سازمان آموزش
وپرورش کرمان رس��يدم و ضمن ش��رح دادن كار زيادي
كه طي چند س��ال براي جمعآوري اس��ناد انجام داده بودم
از بابت نابودي اس��ناد اظهار نگران��ي كردم .آقاي تقيزاده
پرسيد :چه پيشنهادي داريد؟ گفتم يكي از مدارس تاريخي
و قديمي كرمان را تبديل به موزه يا گنجينهي اس��ناد كنيد
و س��ندها را در آنجا بگذاريد تا در دسترس محققان قرار
گيرد .ايش��ان پذيرفت و گف��ت :از همين االن يك قرارداد
مردانه بين ما بس��ته ش��د و آن اينكه :از امروز ش��ما براي
نرماف��زار تالش كني��د و من هم س��ختافزار آن را تأمين
ميكنم .روز بعد كه من به پژوهشكدهي تعليموتربيت رفتم
دي��دم آقاي تقيزاده با چندين ط��راح و مهندس به همین
محل ،كه امروزموزه شدهاس��ت ،آمدهاند و طرح س��اخت
موزه را بررس��ي ميكنند .اين بسيار خوشحالكننده بود و
انگيزهي زيادي در من ايجاد كرد و طبق قولي كه به ايشان
داده بودم پيدا كردن اسناد بيشتر و طبقهبندي آنها را شروع
كردم.سرانجام یک سال بعد ،ساختمان موزه در دو طبقه و

پاره ای از
معلمانوچهره های فرهنگی
وفرهیختهی
آموزش و پرورش کرمان

فاطمه ناهیدی
(دبیرزبان )
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حبیب یغمایی
(رئیس فرهنگ)

پرویزشهریاری
(ریاضیدان)

همایون صنعتیزاده
(مؤسس ،نویسنده و مترجم)

يك طبقه هم زيرزمين آمادهي بهرهبرداري شد و در  24مهر
 1384افتتاح شد .خوب است اشاره كنم كه كمتر از يكماه
بعد ،آقاي مهندس تقيزاده بازنشسته شدند كه در  17آبان
مراسم توديع ايشان برگزار شد .آقاي محمدحسين يزدي،
بعد از آقاي تقيزاده مدتي سرپرست بودند تا باالخره آقاي
احمد فتحي به رياست سازمان منصوب شدند .خوشبختانه
آقاي فتحي هم نظري بس��يار مساعد به موزه و تكميل آن
داش��تند كه منجر به تجهيز سالن پايين شد و هماكنون نيز
حمايت ايشان ادامه دارد.
 آث��ار و اش��ياء اي��ن موزه ب��ه طور كلي ش��امل
چيست؟
 در ي��ك نگاه كلي و اجمالی ميتوانم بگويم كه آثار
موجود در موزهي اَگيرا را ميتوان به  6گروه تقسيم كرد:
 .1ح��دود ده ه��زار س��ند و تصوي��ر مرب��وط ب��ه
آموزشوپ��رورش كه ش��امل :حك��م حقوقي ،ق��رارداد با
مستخدمين ،ابالغ ،تشويق ،توبيخ ،بودجهي ادارهي معارف
و اوقاف و ...است.
 .2حدود هزار جلد كتاب درسي و فصلنامه و ماهنامهي

شهید محمد جواد باهنر

میرزا برزو آمیغی
(مدیرمدرسه)

محمدابراهیم باستانی پاریزی
(نویسنده و مورخ)

هوشنگ مرادی کرمانی
(نویسنده)

شهید علی ایرانمنش
(مدیرکل)

محمدتقیزاده
(مدیرکل)

آموزشي مرتبط با وزارت آموزشوپرورش كه مقدار زيادي
از آنها را از اصفهان از فردي فرهنگی به نام آقاي مجتبي
ايمانيه خريداري كرديم كه به موزه منتقل ش��د و خودش
يك منبع بس��يار غني و ارزشمند علمي براي دانشپژوهان
است .تعدادي از اين كتابها را هم از منازل افراد فرهيخته
تحوي��ل گرفتم كه آنها به عنوان هدي��ه به موزه دادهاند و
هنوز هم اين كار ادامه دارد.
 .3وس��ايل كمكآموزش��ي قديم��ي كه تاريخي اس��ت
و ام��روزه كاربرد ندارد ولي دانشآموزان را با آنها آش��نا
ميكن��د مثل :دوربين ،ميكروس��كوپ ،گرامافون ،وس��ايل
قديمي آزمايشگاهي ،اُرگ و. ...
 .4طرحهاي دانشآموزاني كه موفق به اخذ رتبهي ملي
يا بينالمللي ش��دهاند در اين گنجينه نگهداري ميش��ود تا
باع��ث ايجاد ح��س خالقيت و ن��وآوري در دانشآموزان
آينده و بهطور كلي در بازديدكنندگان شود.
 .5اختراع��ات و تأليفات فرهنگي��ان نيز در معرض ديد
و نمايش اس��ت تا باعث ترغيب و تشويق ديگر همكاران
فرهنگي گردد.
 .6عكسها و آثاري از معلمان و فرهنگيان ش��هيدي كه
در طول دفاع مقدس به شهادت رسيدند.
ضمن�� ًا در حال حاضر تمام اس��ناد و كتابهاي موجود،
اسكن شده و آماده است كه در سايت تحت وب قرار گيرد
تا از اين طريق در دسترس پژوهشگران قرار گيرد.
 و سخن آخر شما؟
 چ��ون پرس��يده بوديد معني كلمهي اَگيرا چيس��ت،
بدون هيچ توضيحي قطعه ش��عري را كه يكي از همكاران
بازنشسته به نام آقاي كاظم حيدري در همان سال تأسيس
موزه ( )84س��روده بودند در اختيار ش��ما ميگذارم تا در
صورت صالحديد در مجله چاپ كنيد.

استاد علی خالقی
(نقاش)

استاد علی اکبر صنعتی
(نقاش و مجسمه ساز)

صادق انصاری
(رئیس فرهنگ)

سیدجوادتوانا
(مدیرمدرسه)

آگيرا
دوستي پرسيد از آگيرا كه چيست؟
واژهاي اين سان به هر فرهنگ نيست!
گفتمش اي��ن اص��ط�لاح شهرماست
معنياش در ظاهر و باطن جداست
گ��ه كمك ب��اش��د ب��ه بهتر سوختن
گ���اه س����وداي درون اف��روخ��ت��ن
م��ا در اي��ن گنجينهي پ��رزي��ب وزر
دادهاي�����م از معني ب��اط��ن خبر
م��ا در اي��ن ك��ان��ون گ��رم و ب��ا صفا
ك���ردهاي���م اق��س��ام آگ��ي��را ج��دا
از م��دي��ران ،از حكيمان ،از مهان
دا دهاي������م ان����واع آگ��ي��را نشان
از ع��ل��وم مختلف ص��ده��ا كتاب
ب��ه��ر دان��ش��ج��و ن��م��ودي��م انتخاب
ت��ا ب��ه ه��ر ذوق���ي رس��ان��د اخگري
هركسي از ش��اخ آن چيند بري
عكسها دارد سخنها زي��ر لب
گ��وي��دت آهسته ،ه��ان دان��ش طلب
خ���اط���رات اوس����ت����ادان ق��دي��م
هست ب��ر جويندگان بهتر نديم
پ��ن��د اي���ن ن������امآوران دارد اث��ر
ه��ان بجو اي��ن پندها را بيشتر
اين همه دان��ش در اينجا روبروست
راس��ت��ي گنجينهي ك��رم��ان نكوست
گ��ر ت��و اه��ل دان��ش��ي اي ن��وج��وان
ك��ن طلب زي��ن گنجهاي ج���اودان
گنج دان���ش را طلب ك��ن بيشتر
ت��ا ب��هدس��ت آري كليدي از هنر
بين ك��ه آگ��ي��راي ذوق ت��و ز چست
آنك��ه ب��اال م �يب��رد فكر ت��و كيست
دل زآگ���ي���راي او ل��ب��ري��ز كن
آت���ش ع��ش��ق درون را ت��ي��ز كن
گ��ر زدان���ش ش��د نصيبت افتخار
پس تو هم گنجي در اين گنجينهآر
گنج ت��و م��ان��د در اي �نج��ا ي��ادگ��ار
وي���ن ب���ود بهتر زك���اخ زرن��گ��ار
ك���اخ ،گ���ردد از ح���وادث بينشان
آدم���ي از گ��ن��ج دان���ش ج���اودان
چ��ون به پايان آي��د اي��ن خدمت زما
اي��ن شما و حفظ اي��ن گنجينهها
سرودهی كاظم حيدري ،ديماه 1384ش

دبير بازنشستهي آموزش و پرورش كرمان

7

شمارهیششمـاسفندماه1388

در سفر به استان کرمان ،در شهر بابک دو کتاب از آقای س ّید رضا میرحسینی ،مسئول کانون بسیج
هنرمندان ش��هر بابک ،به دس��تمان رسید که آنها را در همین شماره معرفیکردهایم .اشعار زیر
گزیدهای است از دوکتاب مذکور  ،با سپاس از آقای میرحسینی.
رقصي چنين ميانهي ميدانم آرزوست
مينها يكي يكي از تو گذشتند.
به ميانهي ميدان كه رسيدي
تو از خودت گذشتي
مين دور خود چرخي زد
و ماهوارهي زمين به فضا پرتاب شد
و خطي از خون و غبار و آتش
در ابر و باد مواج الجورد
به معراج رفت
و مولوي در حيرت از سماع رباني و روحاني تو
اين شعر شورآفرين را زمزمه كرد
«رقصي چنين ميانهي ميدانم آرزوست»
افسر فاضلي شهر بابكي

تصميمكبری
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شاگرد مكتبخانه عشقيم و اينجاست
كز گرمي انديشه دل هامان شكوفاست
ما نسل باقيماندهي ايلي شگفتيم

ايلي كه وقتي كوچ را فهميد برخاست
ايلي كه مفهوم سكونت را نياموخت
ايلي كه حتي كوچهها را هم نميخواست
ما وارث پويايي آن ايل سرخيم
دشت و دمن كوه و كمر جوالنگه ماست
ديروز ميخوانديم بابا آب داد و
امروز ميخوانيم اينجا ِ
خاك باباست
ديروز امين و اكرم و بابا و مادر
امروز امين و اكرم و مادر كه تنهاست
ديروز ميخوانديم سارا توت دارد
ِ
تابوت داراست
امروز ميخوانيم اين
ديروز ميخوانديم پرچم ،باد ،پرواز
امروز ميخوانيم پرچم باز برپاست
ديروز ما سرباز ميخوانديم و امروز
جانباز ميخوانيم و اين از خواندنيهاست
درس علي ،آزاده با ديروز ما بود
درس علي آزاده است آواز فرداست
ديروز گل پژمرده ميشد درس بعدي

امروز پرپر ميشود ،اين واژه زيباست
تا باز ايران ميهن ما باشد و بس
بايد گذشت از خويش ،اين تصميم كبراست!
افسر فاضلي شهر بابكي
افسردهايم و با دل شيدا نشستهايم
تنها زچشم مردم دنيا نشستهايم
ساغر شكستهايم و زساقي بريده دل
چون قوي خسته بر لب دريا نشستهايم
از خاكيان اميد طرب برگرفتهايم
پروين صفت به گنبد خضرا نشستهايم
از هجر دوستان كه ز ما دل بريدهاند
چون اللهي غريب به صحرا نشستهايم
خالي چو شد زمانه هم از شور عاشقي
از عشق هم بريده و تنها نشستهايم
از گردش زمانه نديديم خوشدلي
افسرده خاطر از غم فردا نشستهايم
حاجت نبردهايم بر پير ميفروش
خود بادهايم و در دل مينا نشستهايم
پژمرده چون شقايق و سوسن درون باغ
«بيدل» تر از هميشه به صحرا نشستهايم
عباس حدادي

پدر

پدر نقش تو را بر صفحهي جانم كشيدم من
نديدم چون تو دلجويي و ني هرگز شنيدم من
غبار كوي تو بر جان همان اكسير ديرين است
براي توتياي چشم خود آنرا گزيدم من
به زير بار سنگين زمانه قامتت خم شد
براي بوسه بر دستان پر مهرت خميدم من
پدر اي مونس جان و پدر اي يار ديرينم
بمان با «ياس» چون غير از تو محبوبي نديدم من
طاهره شريفي

امام رضا(ع)

عشق يعني يك بغل دلواپسي
عشق يعني در كرامت بيكسي
عشق يعني در نهايت انتها
عشق يعني يك غريب آشنا
عشق يعني يك حريم با صفا
خرم قدس«رضا»
بارگاه ّ
يك حريم و صد كبوتر زايرش
پادشاه و مير و افسر چاكرش
يا رضا! مهتاب شبهاي رسول
يا رضا فرزند زهراي بتول
اي مزارت مشهد عرفان دل
وي ندايت مرهم و درمان دل
ساغر جانت چونك سيراب شد
عالمي از عشق تو بيتاب شد
مركز هر سير و انفس در زمين

مر صفاي هر دلي را در كمين
اي انيس و مونس ِورد و سالم
هم سكوتت حافظجان ،هم كالم
شاهد و مشهود و هم مشهد تويي
عاشقان را ساحل و مقصد تويي
من به پا بوست چه مشتاق آمدم
من به قصد سير آفاق آمدم
من به دامانت توسل جستهام
گوئيا در مهد مهرت ُرستهام
من غريبم سرپناهم ميدهي؟
يا رضا! پا بر دو چشمم مينهي؟
گر كه ميداري به هجرانم روا
من به هجرانت رضايم ،يا رضا!
نفيسه فرخي
در فكر من نبود كه ديگر سفر كنم
يا اينكه قصد مسكن و ملك دگر كنم
پيوند ناگسستني خاك پاك را
بگسسته غرب رفته و دفع خطر كنم
يك عمر عشق ورزي اين كعبهي اميد
بر دوستان حديث به خون جگر كنم
در راه انقالب بسي رنج بردهام
بهتر كه در وطن روم آنجا مقر كنم
بار دگر اگر گذرم در وطن فتد
من تربتش به چشم چو كحل بصر كنم
درد وطن عالج نشايد بهجز وطن
گر اجنبي ستاند چه خاكي به سر كنم
حسين داد اللهي

از دورهای جاده

بوي مرد و غبار سفر داشت ،بافهي برفي يالهايش
مثل آشوب بوران شب بود ،تندر شيهه شيهه صدايش
سايهاي طرح شبديز شيرين ،آذرخشي چو رخش تهمتن
بوي لياليي ديگري داشت ،يال در باد و باران رهايش
نعل كوب مصاف و حماسه ،در نبرد نفسگير مردان
از دل آب و آتش گذشته،مانده بر خاك و خون ردپايش
آن كه بر كوههي زين این رخش ،مثل كوهي وزين تكيه ميزد
در نشيب شتابندهي عمر ،تكيه دارد به چوب عصايش
يال در يال طوفان گذشتند ،در غروبي كه خون در نفس داشت
مانده از آن سواران عاشق ،حسرت خاطراتي برايش
باد ميآيد و برگها را ،از سر شاخهها ميتكاند
ميرود آن سوار كهنسال ،كودكي ميدود از قفايش
غالمرضا كافي
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ماه1388
نمای سردر ساختمانشمارهی
خسرو
اسفندناصر
ششمـخیابان
دارالفنون در

ا

ر

دارالفنون که جمعی از پیشکسوتان،
صاحبنظ��ران و عالقهمن��دان
آموزشوپ��رورش حضور داش��تند
مطالبی دربارهی گذش��ته و حال این
مدرس��هی قدیم��ی و تأثیرگذار بیان
ش��د .همانگونه که «امیرکبیر» نامی
درخش��ان و شاید درخشانترین نام،
در میان چهرههای تاریخی ،فرهنگی
و سیاس��ی ایرا ِن دو قرن اخیر است،
سیماجعفریان
نام «دارالفنون» نیز که یادگار امیرکبیر
اس��ت در تاریخ فرهن��گ و تربیت
ای��ران میدرخش��د .صاحبنظ��ران
آموزشوپرورش ،برای دارالفنون آثار
مثبت بسیار ،و بعض ًا انتقادهایی را نیز،
در جنبههای مختلف ذکر میکنند که
روز یکش��نبه  13دیم��اه
ای��ن موضوع میتواند محل تحلی��ل و نقد قرار
 ،1388ب��ه مناس��بت گذش��ت
گیرد .بههرحال ،در اینباره اتفاقنظر وجود دارد
 158س��ال از تأسیس دارالفنون،
که امیرکبیر با تیزبینی و آیندهنگری خاصی اقدام
مراس��می در محل این مدرس��ه
به تأس��یس دارالفنون کرد ،و چهبس��ا اگر خود
برگزار ش��د .مدرس��های که در
زنده میمان��د و بر کار آن نظ��ارت نیز میکرد،
واقع دیگر وجود ندارد اما نامش
پیامده��ای مثبت این مرکز عل��م ،که میتوان آن
همواره یادآور مردی اس��ت که
را اولین دانش��گاه ایران هم نامید بیشتر میشد.
ورود ایران به عصر جدید با نام
غمانگیز اس��ت ک��ه امیرکبیر ،س��یزده روز پس
او پیوند خورده است :میرزاتقی
از افتتاح دارالفنون در حمام فین کاش��ان کش��ته
خ��ان .س��اختمان دارالفنون را
میش��ود ،و آرزوهای او برای ای��ران ،همه برباد
در حال حاضر ،به پژوهش��گاه
میرود .خوشبختانه چند سال است که در اواسط
مطالع��ات آموزشوپ��رورش
دیماه ،در سالگرد مقتول شدن این مرد کاردان و
تحویل دادهاند تا در آن ،با تشکیل
با کفایت ،مراس��م بزرگداشت تأسیس دارالفنون
«گنجینه و مرکز اسناد تعلیم و
به همت پژوهش��گاه مطالعات آموزشوپرورش
تربیت دارالفنون» موزهای برای
برگزار میشود.
آموزشوپ��رورش نوی��ن ایران
تش��کیل گردد .پس مس��ئولیت
احترام به تعلیم و تربیت
ادارهی این مکان فع ً
ال بر عهدهی
در مراسم امسال ،افراد چندی سخن گفتند که
پژوهشگاه مذکور است.
ما به هر یک اشارهای میکنیم.
در مراس��م بزرگداش��ت

ش

عل��ی عربان��ی دان��ا ،مس��ئول
گنجین��ه و مرکز اس��ناد و تعلیم و
تربیت دارالفنون ،در این مراس��م با
گرامیداش��ت مقام بزرگمرد تاریخ
ای��ران «امیرکبیر» ،توج��ه به جایگاه
دارالفنون را احترام به تعلیموتربیت و
تاریخ آموزشوپرورش ایران دانست.
وی ضمن تش��کر از همکاریهای
مؤثر ش��هرداری منطقهی  12ش��هر
تهران و س��ازمان می��راث فرهنگی،
اعالم ک��رد ک��ه در کن��ار اقدامات
انجام ش��ده برای مر ّمت دارالفنون،
تالشهای��ی هم ب��رای جمعآوری
اس��ناد ،مدارک و کتابهای مربوط
صورت گرفته است.

موزهی آموزشوپرورش

هاجر تحریری نیکصفت ،رییس
پژوهشگاه سخنران بعدی مراسم بود.
وی گفت که قول آمادهس��ازی این
فضا برای شهریور سال  88داده شده
بود ،اما با توجه به قدمت ساختمان و
ضرورت افزایش دقت در مراحل کار،
این زمان به تعویق افتاده است .وی
توضیحاتی دربارهی کارهای صورت
گرفته برای مقاومسازی و بازسازی
س��اختمان دارالفن��ون داد و تأکی��د
کرد که تبدی��ل دارالفنون به موزهی
آموزشوپرورش نیازمند هزینههای
قابلتوجهی است؛ البته این هزینهها
نوعی س��رمایهگذاری برای فرهنگ
کشور محسوب میشود.
دکت��ر نیکصف��ت در گالی��های
تلویح��ی گف��ت ک��ه موزه ش��دن
دارالفنون ،در سال  1380به تصویب
رسید ،اما هنوز عملیاتی نشده است!
وی اشاره کرد که اگر همکاریهای
الزم ص��ورت پذی��رد ،پژوهش��گاه
مطالع��ات آموزشوپ��رورش برای
تس��ریع مراح��ل کار آمادگی کامل
دارد.

فراز بعد از فرود

مظاهر حامی کارگر ،مدیر دبیرستان ماندگار البرز ،یا همان
«مدرسهی البرز» معروف ،که رشتهی تخصصی او تاریخ است با
نگاهی به تاریخ تربیت در ایران ،به تحلیل و نقد جایگاه دارالفنون
پرداخت .وی علت عمدهی ایجاد دارالفنون را به شکستهای
خفتبار ایران در دو جنگ با روسیه ربط داد و گفت که با این
شکستها ،اندیش��هی تغییر در اذهان عدهای از نخبگان شکل
گرفت .شاخصترین این نخبگان امیرکبیر بود که با دو اقدام مهم
برای اصالحات فرهنگی گام برداشت :اول؛ راهاندازی دارالفنون و
دوم ،تأسیس دارالفنون .بهعقیدهی حامی کارگر ،تأسیس دارالفنون
را میت��وان اقدامی جبرانی بعد از دورهای از سرشکس��تگی و
خفت دانس��ت .امیرکبیر به درستی تشخیص داده بود که مسیر
سربلندی و افتخار ایران فقط تأمین تجهیزات نظامی نیست و باید
به اقدامات فرهنگی هم دست زد؛ گو اینکه دارالفنون اساس ًا برای
مقاصد نظامیشکل گرفت ،ولی بعدا ًجنبهی علمی و فرهنگی آن
برجنبهینظامیاشغلبهیافت.

پیامدهایدارالفنون

اسفندیار معتمدی دبیر با سابقه ،و از مؤلفان کتابهای درسی
فیزی��ک و صاحب نظ��ر در تاریخ آم��وزش در ایران ،آخرین
س��خنران مراس��م بود« :من صدای امیرکبی��ر را در راهروهای
دارالفنون میشنوم که درخواست می کند این ساختمان زودتر
ساخته شود»؛ این اولین جملهی آقای معتمدی بود .وی گفت که
در طول تاریخ ایران دولتها سهبار مسئولیت آموزشوپرورش
را بر عهده گرفتهاند:
 .1در زمان ساسانیان ،با تأسیس دانشگاه گندیشاپور که پیامد
آن بعد از ظهور اسالم ،بهوجود آمدن بیتالحکمهی بغداد بود.
 .2در ق��رن پنجم هجری و دورهی حکومت س��لجوقیان ،با
تأسیسمدرسهینظامیهیبغدادبههمتخواجهنظامالملک،کهبه
شهرهایدیگرنیزتوسعهیافتونظامیههایبسیارساختهشد.
 .3در زمان قاجاریه ،با تأس��یس دارالفنون به همت امیرکبیر
که نه تنها منش��اء ایجاد انواع مدارس ش��د بلکه مبنایی برای
آموزشوپرورش نوین در ایران نیز واقع گردید.
معتمدی تأکید کرد که دارالفنون بیشتر مؤسس��های نظامی
بود تا علمی ،و حتی در طب و مهندسی هم اهداف نظامی از
تأسیس آن مدنظر بود .ایشان در ادامه به این نکتهی مهم اشاره
کرد که« :امیرکبیر بهصورت هدفمند به جای انگلیس ،روسیه
و فرانسه ،معلمانی را از اتریش ـ که دولتی غیراستعمارگر بودـ
دعوت کرد تا دارالفنون محلی برای اغراض سیاسی قدرتهای
مداخلهگر خارجی نباشد ».این شش معلم اتریشی که بعد یک
نفر ایتالیایی هم به آنها اضافه شد به آموزشهای عملی توجه
ویژهای داشتند که آثار آن در فعالیتهای دانشآموزان دارالفنون
دیده میشود .اما متأسفانه به تدریج با جایگزینی معلمهای ایرانی
بهجای آنها ،جنبههای نظری آموزشها بر جنبههای عملی غلبه
پیدا کرد.
ت
در ادامه ،آقای معتمدی به مواردی از پیامدهای عمده و مثب 
دارالفنون اشاره کرد؛ از جمله :ساخت تلگراف و توسعهی آن،
تهیهی اولین نقش��هی تهران ،محاس��بهی ارتفاع قلهی دماوند،
کشف معادن ،عکاسی و نقاشی ،جمعآوری کتابهای خطی

و چاپی که بعدها پایهای برای تأسیس کتابخانهی ملی شد؛
و باالخره سرشماری از جمعیت تهران .یکی از شاخصترین
پیامدهای دارالفنون توسعهی تألیف و بهخصوص ترجمهی
کتابهایی در رشتههای مختلف بود.
به گفتهی آقای معتمدی دارالفنون مرکز بسیار مرتبی بود و
هر روز در آن ،گزارش کار نوشته میشد.

پایانمراسم

نعمتاله متین ،دبیر س��تاد هفتهی پژوهش ،طی س��خنان
کوتاهی از روند برگزاری و موفقیتهای همایش و نمایشگاه
هفتهی پژوه��ش در آموزشوپرورش گفت و ابراز امیدواری
کرد که موضوع پژوهش در همهی بخشهای آموزشوپرورش
جدی گرفته شود.
در پایان از اعضای ستاد هفتهی پژوهش و عوامل برگزاری
همایش و نمایشگاه تقدیر بهعمل آمد.

دارالفنون در یک نگاه

مقدمات ایجاد دارالفنون در سال سوم سلطنت ناصرالدینشاه
فراهم آمد و نخس��تین س��نگ بنای آن در س��ال  1266هـ.ق
گذاش��ته شد .چون تصمیم بر آن بود که هر فنی در آن تعلیم
داده ش��ود ،نام این مدرسه را دارالفنون ،یعنی خانهی فنون و
هنرها،گذاشتند.
دارالفن��ون در پنجم ربی��عاالول 1268هـ.ق ( 30دس��امبر
1815م 1230/.هـ .ش) با حضور ناصرالدینشاه ،میرزا آقاخان
نوری صدراعظم ،وزیران و معلم��ان اروپایی و ایرانی افتتاح
شد.
این نخستینبار بود که دولت بهطور مستقیم مدرسهای به
شکل نوین تأس��یس میکرد و بهطور رسمی ادارهی آن را بر
عهده میگرفت .به همین دلیل تاریخ گشایش دارالفنون مبدأ
تحول جدید در آموزشوپرورش ایران محس��وب میش��ود.
پس از تأس��یس دارالفنون ،مدرسههای دیگری نیز در سطوح
پایینتر پدید آمدند .اولین رییس دارالفنون میرزامحمد علیخان
ش��یرازی ،وزیر امورخارجه بود .چهار سال پس از راهاندازی
دارالفنون ،وزارت علوم در ایران تأسیس شد.

11

شمارهیششمـاسفندماه1388

ب

ا

ز

خ

و

ا

ن

ی

اشاره
چگونگیرابطهیمیان«تعلیموتربیت»و«دین»یکیازچالشهایبزرگنظامهایآموزشوپرورش
همهی کشورهایجهان ،در یکیدوقرناخیربودهاست،بهگونهایکه پارهای از مکتبهایجدید
بهطور کلی قید دین را از آموزشوپرورش برداشته و این دو حیطه را از یکدیگر جدا دانستهاند
و در واقع نظام تربیتی الئیک را پذیرفتهاند .این مکتبها البته در این زمینه به توفیق جدّی دست
نیافتهاند و بویژه در جوامعی که دین در آنها نهادینه شده و بستر رویش فرهنگی پیدا کرده
است ،توفیق کمتری داشتهاند .واقعیت مطلب این است که در عصر ما مسائل تازهای چون تجدّد
یامدرنیزاسیون،مادیگری،کمونیسم،آزادی،حقوقبشر،علم،پیشرفت،تکنولوژیودیگرمقوالتی
از این دست ،بهصورت رقیبانی جدّی در مقابل دین قد برافراشتند و این اتفاقی بود که نخست در
جهان غرب ،که خود مهد پیدایش این مسائل بود ،زودتر اتفاق افتاد و بعد به تدریج و خواهناخواه
به سایر نقاط جهان صادر شد بدون آنکه واقعاً زمینهای داشته باشد .اروپاییان ،خود ،در مسئلهی
چالشهایدینباتعلیموتربیت،تجربههایبسیاریراازسرگذراندهاند.بویژهپسازقرننوزدهم،که
غالباً از آن به قرن ما دیگری والحاد یاد میشود ،متفکران غربی توانستهاند تا حد زیادی ،بر این مشکل
فایق آیند و راهکارهای تازهای عرضه کنند که آگاهی از آن میتواند برای ماسودمند باشد.
در ایران ،اگرچه مسئلهی تباین بین دین و علوم جدید یا دین و تعلیم و تربیت از عصر مشروطه رخ نمود،
ولی تفکر انقالب اسالمی بود که به این چالش دامن زد و آن را در صدر مسائل سه دههی اخیر قرار داد.
پدید آمدن واژگان و اصطالحاتی مانند علم دینی ،بومی کردن علم ،اسالمی کردن دانشگاهها ،وحدت حوزه و
دانشگاه و ...همه نشانههای این مسئلهی مهم هستند که پس از گذشت حدود سیسال هنوز مطرح
و مورد گفتوگو هستند .بویژه که در چند سال اخیر ،در ستاد آموزشوپرورش ،پروژهها و
طرحهاییباعنوانهاییچونفلسفهیآموزشوپرورش،سندملیآموزشوپرورش،
و س��ند برنامهریزی درس��ی ملی کلید خورده که رویکرد آنها از اس��اس
رویکردیدینیاست.
مقالهای که در این شماره به عنوان «بازخوانی» برای شما انتخاب
کردهایم بیان یکی از تجربههای مفید در این زمینه در کشور
انگلیس است .مترجم دانشمند این مقاله ،شادروان احمد
آرام ،که خود مردی معتقد و دینورز بود ،سالها پیش
مجموعهمقالهایرابرایماهنامهیآموزشوپرورش
ترجمه میکرد که از جملهی آنها همین مقاله
استکهمیخوانیدودرشمارهی 39ماهنامهی
مذکور در اردیبهشت 1349به چاپ رسیده
است.آنمعلمگرامیوفرهیخته،بااِشرافی
ک��ه در مجموع و توأم��ان بر علم و دین
داش��ت ،در مقدمهی این مقاله آورده
بودکه«:خوانندهبایدتوجهداشتهباشد
که درس دین در مدارس انگلس��تان،
شباهت چندانی با تعلیمات دینی در
مدارس ایران ندارد .ولی بسیار مسائل
وسؤاالتکلیهستکهدرانگلستان
نیز مانند ایران مطرح میشود و این
مقاله ،بیش��تر در جواب گفتن به آن
گونهپرسشهایدانشآموزانمیتواند
برای آموزگاران و دبیران ما نیز مفید
باش��د ».این مقاله را در دو ش��ماره از
نظرتانمیگذرانیم.
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بخش نخست

«در دین ،چیزی هست که باید آموخت ،چیزی هست که باید احساس کرد،
چیزی هست که باید انتخاب کرد ،چیزی هست که باید بهجا آورد ،و چیزی هست
که باید به آن تعلق گرفت».
ا .ویکتور موری.

تودیندرانگلستان
تعلیموتربی 
هر خارجی هوشمندی ،چون بخواهد نظام تعلیم و تربیت
ال مأیوس شود:
انگلیس��ی ما را خوب بفهمد ،ممکن است کام ً
م��دارس عموم��ی پولی ،م��دارس عمومی رای��گان ،مدارس
کلیس��ایی ،م��دارس اعانهبگیر ،م��دارس گرام��ری ،مدارس
شهرداری ،کودکستان ،دبستان ،متوسطه ،فنی و حرفهای ،چند
جنب��های ،دوجنبهای ،جامع ،مدارس دورهی آمادگی ـ و اینها
هنوز همهی انواع مدارس نیست .و تازه این را میفهمد که از هر
صد نفر یک نفر میتواند دربارهی این مدارس به او توضیحی
بدهد .علت وجود عدهی زیادی از این مدارس یا اختالفاتی که
با یکدیگر دارند ،اختالفات مذهبی است که در طی قرنها پیدا
شده است.
تعلیم و تربیت «متوسطهی» قدیمتر انگلیسی از کلیسا منشأ
گرفته اس��ت ،تعلیم و تربیت «ابتدایی» تودهها در قرن نوزدهم
بیشتر ،از فرقههای مذهبی گوناگون یا از کسانی الهام میگرفت
که با اصول دینداری و انساندوستی خاص خویش نسبت به
مذهب رسمی جاری عکسالعمل نشان میدادند .قرن گذشته
شاهد گس��ترش بینظیر تعلیمات ابتدایی و نیز مخالفتها و
مشاجرات تلخی بود که بیشتر بر پایهی تعلیم و تربیت تمرکز
داشت .میراث آن قرن برای ما نظامی از کنترل متعادل مدارس
است که توسط مقامات محلی و کلیساهای مذاهب گوناگون
از آنگلی��کان و کاتولیک رومی و متودیس��ت و غیره صورت
میگیرد .تأمین هزینه های مدارس نیز خود مسئلهای است که
با اعانههای مقامات محلی یا وزارت آموزشوپرورش تعادل آن

تی.بی.شپرد
ترجمه :احمد آرام
برقرار میشود ،در صورتیکه مالکیت مدارس هنوز با کلیساها
است و قسمتی از هزینههای نگاهداری بناها را همین کلیساها
میپردازن��د .قانون آموزشوپرورش س��ال  1944ش��اهکاری
از اصالح و س��ازش ماهرانه بهشمار میرود که در عین آنکه
نظام موجود را برجای گذاشت و مایهی ناراحتی هیچ کلیسای
خاصی نشد ،تغییرات شایستهای در آن وارد کرد.
موفقیت این قانون ،نم ّو روح تسامح را در زندگی انگلیسی
نمودار میسازد؛ و نیز از روی همین موفقیت معلوم میشود که
مردمان عادی چه اندازه نسبت به امور دینی خونسرد و بیاعتنا
ش��دهاند .هر سنجشی که از آرای عمومی بشود ،نشان میدهد
که والدین اغلب خواستار آنند که فرزندانشان مقداری تعلیمات
دین��ی فراگیرند و چیزی دربارهی عب��ادت بیاموزند .یا ممکن
است دوست داشته باشند که فرزندانشان در مجالس دعا و نماز
روزهای یکشنبه در کلیسا حضور پیدا کنند ،ولی خود پدر (وگاه
مادر) میلی به رفتن کلیسا ندارند ،مگر اینکه ضرورتی خانوادگی
آن را ایجاب کند ،یا مجالس خاص میالد مسیح و عید فصح و
نظایر آنها در کار باشد .برای این بیعالقگی به کلیسا ،همهگونه
دلیلی آوردهاند ،ولی نظر من این است که دیگر مردمان ،به آنچه
کلیسا تعلیم میدهد باور ندارند .شهروند امروز ،بر این عقیده
اس��ت که ،بنا بر نتایج علوم جدید معجزه غیرممکن است ،و
تاریخ مسیحیت ،با همهی زیبایی و آرامبخشی که دارد ،صحت
و حقیقت ندارد .مسیحیت ،در زمان حاضر ،بیزیان و مطبوع
ولی بیربط بهنظر میرسد.
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دالیلی که میتوان برای این نقص
ایم��ان ذکر ک��رد عموم ًا پنجاه س��ال
کهنهتر از فک��ر مردمان عاقل معاصر
اس��ت .امروز ،حتی ی��ک مرد عامی،
چنان احساس میکند که زندگی باید
بر پایهی عقل بنا ش��ود ،و آدمی باید
واقعیتها را در معرض «آزمایش» قرار
دهد ،و بدون تعصب و غرض ببیند و
بشنود و به نتایج روشن برسد؛ و تعلیم
و تربیت بهتر به این منظور کمک میکند .او میگوید :علم به ما
نشان داده است که جهان بر اصول و قوانین تغییرناپذیری متکی
اس��ت ،و اگر به اندازه هوش��یار باشیم ،میتوانیم در کتابهای
ِ
درس��ت پرسشهای خود را پیدا کنیم .در
درست جوابهای
روزگاری که جواب س��ادهی هر س��ؤال را یک روز میتوان از
صفحهی تلویزیون [و در یک لحظه از اینترنت] گرفت ،دیگر
چه نیازی به دین و ایمان هس��ت .دیگر اینکه ،اکنون هیچکس
باور نمیکند که داس��تانهای کهنهی تورات راست باشد ـ جز
متدینان به مذهب کاتولیک رومی و مردمان خوشباور دیگری
که آمادهی قبول کردن همهچیز هستند .به همین دلیل شهروند ما
متمسک
فکر میکند که بهتر آن است که به واقعیتهای محکم ّ
ش��ود ،و رفتن به کلیسا را به کسانی واگذارد که میخواهند بر
همان راههای قدیم زندگی را طی کنند.
اما باید گفت ،اکنون که طرز تفکر عقالنی کام ً
ال عوض شده
است ،پابند بودن به این اعتقادات بسیار مایهی شگفتی است .در
زمان حاضر ،اثبات حقانیت اعتقاد و تعلیم دینی از هر زمان در
قرن گذشته آس��انتر است ،حتی اگر هم نتوانیم اعتقاد به خدا
را اثبات کنیم ،این هس��ت که دیگر عقلیگری و عقلپرستی و
بیایمانیِ قرن گذشته [قرن نوزدهم] بدون شک از جهان رخت
بربسته است .امروز دیگر هیچ انسان هوشمندی آن اعتقاد سادهی
قدیمی را به قدرت عقل روشنبین و بیطرف ندارد.
هر یک از ما ش��خص ًا از این ام��ر آگاهی داریم که با ذهن و
عقلی به امور نزدیک میشویم که تحت تأثیر پرورش و تعلیم
و سیاس��ت و منافع خصوصی ق��رار گرفته و پیشداوریهایی
پیدا کرده است .برای آنکه بتوانیم واقع ًا در مورد امور و مسائل
بهصورت عینی نظر کنیم ،نیازمند آن هستیم که معصوم باشیم ،و
البته این عصمت به هرکس داده نشده است.
نظ��ر کهنهی قان��ون علمی نی��ز از میان رفته اس��ت .دیگر
چشمداش��ت آن را نداریم که حقای��ق خارجی را از کتابهای
علمی مدرسهها به دست آوریم :تنها چیزی که امید دست یافتن
به آن را داریم ،خالصههایی است از مشاهدات و مالحظاتی که
اکنون موجود است ،ولی احتماالً روزی دگرگون خواهد شد و
چیزه��ای دیگری جای آنها را خواهد گرفت .آیا چه اندازه از
واقعیتها و قوانین علمی در قرن دیگر درست به همین صورت
فعلی باقی خواهد مان��د؟ جها ِن ُصلب و محکم ما ،بهصورت
منظومهی پرطول و تفصیلی از انرژی در حال گردش و پیچش
درآمده ،و کلماتی که بتواند آن را درست توصیف کند در اختیار
نداریم .علمی که امروز بر جهان ما فرمان میراند ،نیروی باال ِن در
حا ِل تغییری است ،و برای آنکه بهصورت جزئی فهم آن میسر
باشد ،شمارهی روز افزونی از کارشناسان در میدانهای مختلف
آن مورد نیاز است.

دو عامل دیگر نیز در تغییر وضع ایمانی
و اعتقادی بس��یاری از مردمان مؤثر افتاده
است ،و آن بعضی از یافتههای کسانی است
ک��ه در پژوهشهای روانی کار میکنند ،و
بحثهایی اس��ت ک��ه از «روانشناس��ی
یونگ» ،مؤس��س روانشناسی تحلیلی بر
خاسته اس��ت .محققانی همچون راین در
آمریکا ظاهرا ً این امر را به ثبوت رساندهاند
که بعضی از اشکال قرائت افکار امکانپذیر
اس��ت ،و نمونههای فراوانی از علم به ح��وادث پیش از وقوع
آنها و از تأثیر فکر بر ماده وجود دارد .نتایج شگفتانگیز است
و مایهی ناراحتی و زیر و زبر ش��دن فکر کس��انی میشود که
خواستار جریان منظم و قابل توجیهی از حوادث طبیعی هستند.
واضح است که هنوز جستوجوهای بیشتری ضرورت دارد،
و آنچ��ه تاکنون دربارهی قرائت افکار و اطالع دادن از حوادث
آینده میدانیم بسیار ناچیز است .و نیز آشکار است که اگر در این
اندیشه ها حقیقتی وجود داشته باشد ،آنگاه چیزی که شالودهی
ما ّدیگری کهن بوده است خود بهخود از میان میرود.
این افکار ممکن است با یافتههای روانشناسی یونگ ارتباط
داش��ته باش��د که ،بنابر آنها «ذهنهای ما در ترازی عمقی با
یکدیگر پیوس��تگی طرفینی دارند ،و م��ا غافل و بیخبر در
تحت تأثیر نیروهایی قرار داریم که از جمعیتی وسیع از آدمها
و یا از نژادی حاصل میشود».
چنانکه مشاهده میشود ،عدهای از افکارِ مجزای از یکدیگر
که در زمان حاضر رایج اس��ت نس��بت به تحقیق و مطالعه در
حیات و فعالیت روحی نظر مساعد دارد .البته ایمان بهصورت
اولی خود به عصر ما باز نگشته است ،ولی دیگر چنان هم نیست
که ،همچون قرن گذشته ،آن را بیمعنی و نامربوط دانند؛ و لذا
پژوهش یا مطالعهی دین اکنون به صورت جزء عاقالنهای از هر
تعلیم و تربیت خوب جلوهگر میشود.
علت اساس��ی هرچه باشد ،در این شکی نیست که مقررات
و شیوههای آموزشوپرورش ،مایهی تشویق و تحریک تربیت
دینی در هم��هی مدارس دولتی [در انگلس��تان] بوده اس��ت.
بدینمعنا که ،بچهها باید روز آموزش��گاهی را با دعا و عبادتی
دس��تهجمعی آغاز کنند؛ و هفته پارهای از آموزشهای دینی به
همهی دانشآموزان داده شود.
بهطور کلی ،مواد درس��ی دینی در ای��ن مدارس ،بهصورت
برنامهای است که در هر ناحیه به تصویب نمایندگان کلیساهای
مختلف پروتستان رسیده است .البته در آموزشگاههای کلیسایی
ممکن است سطح تعلیم از این مقدار هم باالتر باشد و به اصول
عقاید بیشتر توجه شود.
آنچه بیشتر در حال حاضر ضرورت دارد وجود «معلمان
متدین» و فهمیدهای است که بتوانند به تدریس دروس دینی
بپردازن��د .در هر ناحیه که در م��دارس آن تعلیمات دینی داده
میش��ود ،این امر به خ��ودی خود خوب اس��ت و در زندگی
آموزش��گاهی تأثیر نیکو دارد؛ ولی در جایی که چنین نیست،
یا آموزگارانی خوب ،ولی کماطالع در مسائل دینی به تدریس
دروس دینی میپردازند ،نتایج بسیار زیانبخشی حاصل میشود.
چرا که کودکان بهصورتی رشد میکنند که در نظر ایشان ایمان
از لحاظ عقلی نادرست و مایهی ریشخند است.

م

تنبیهبدنیکودک،چرا؟!
محمدرضامقدادی
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دیدگاه صاحبنظران و مجامع بینالمللی

در ح��ال حاضر ،اغل��ب کارشناس��ان و صاحبنظران،
تنبیهبدن��ی کودک را نه تنها مج��از نمیدانند ،بلکه بر عدم

ل

مقدمه

هر از گاهی در صفحهی حوادث روزنامهها و سایتهای
خبری ،دیدن تصویر بدن مجروح ،س��یاه شده و داغ شدهی
کودکی معصوم که با انواع کودکآزاریها اعم از تجاوز به
عنف ،شکنجه ،کتک و بیگاری کشیدن و ...به این روز افتاده
است ،ما را بهس��توه میآورد .در مواردی مشابه ،تنبیهبدنی
در مدارس ،البته به صوت نادر و محدود ،فاجعهانگیز شده
و باعث نگرانی میشود.
اولین س��ؤالی ک��ه به ذهن خطور میکند این اس��ت که
آیا مرتکبین این خشونتها ،ش��کنجهها و کودکآزاریها
از س�لامت روان برخوردارند؟ آیا عاطفهی انسانی در آنان
وجود ندارد؟ آیا کس��ی نیست که به داد این کودکان بینوا
برس��د؟ آیا هنوز بعضیها در فرهنگ عصر جاهلیت بهسر
میبرند؟ و ...؟
هنوز بس��یاری از والدی��ن و معلمان ،متأس��فانه ،بر این

باورند که به موجب پدر یا مادر بودن و یا مسئولیتی که در
تربیت کودکان دارند ،به منظور جلوگیری از کجروی آنان،
در م��واردی میتوان تنبیه بدنی را به کار برد .برخالف این
پن��دار غلط ،کودکان نه صرفًا آین��ده؛ بلکه اکنون و آیندهی
هر جامعهاند و شرط موفقیت هر جامعه ،توجه به نیازها و
استعدادهای آنان است.
تص��ور خاص برخ��ی م��ردم از اقتدار والی��ی والدین،
سرپرستی و مسئولیت مربیان و درکی که از آموزههای دینی
دارن��د مبنی بر اینکه تنبیه بدنی ب��ه منظور تربیت کودکان
و جلوگیری از کجرویهای آنان رواس��ت ،این س��ؤال را
بهوج��ود آورده اس��ت که آیا تنبیه بدن��ی در مورد کودکان
خشونت است یا یک راهکار تربیتی؟
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کارایی و آثار منفی آن اصرار دارند.
ماکارنکو میگوید« :ازک��ودکان کتک خورده و بیاراده،
بعده��ا یا آدمهای ضعی��ف و هیچکاره بهب��ار میآید و یا
آدمه��ای قل��دری ک��ه در تمام مراح��ل زندگی ب��ه دلیل
1
هیجان��ات روحی دوران کودکی ،انتقامجو باقی میمانند».
اما برعکس ،کس��انی دیگر ،تنبیه محدود بدنی را اصالحگر
و یا دس��تکم عبرتآموز و بازدارن��ده میدانند .به عنوان
مث��ال ،دو صاحبنظر غربی مینویس��ند« :اگر رفتاری که
میخواهید مانع از آن شوید ،بسیار خطرناک یا ناخوشایند
باشد ،در آن صورت تنبیه به عنوان راهی برای دفع آن رفتار
چیز خوبی اس��ت 2».در همین راستا ،دکتر سیف مینویسد:
«باتوج��ه ب��ه زیانهای ناش��ی از تنبیه و س��ایر روشهای
تنبیهی ،بهتر اس��ت هرگز از آن به عن��وان روش تربیتی و
اصالحی استفاده نشود ...با این حال ممکن است رفتار فرد
چنان وخیم و خطرناک باشد که هیچروش دیگری جواب
نده��د و کاربرد روش تنبیه ،تنها روش ممکن باش��د ،مثل
وقتی که رفتار نامطلوب فرد ،س�لامت و بقای او یا دیگران
3
را تهدید میکند.
بس��یاری از صاحبنظ��ران بر این اص��رار دارند که در
جه��ان امروز ،از نظر عملی و تربیتی ،تنبیه کودکان ،ممنوع
و نارواس��ت و حتی برای تثبیت این موضع در صدد شکل
دادن به یک اجماع جهانی هس��تند .مادهی  19پیمان نامهی
حقوق کودکان مصوب س��ال  ،1989بر ممنوعیت هر گونه
بدرفتاری و خش��ونت ،از جمله تنبیه بدنی کودک توس��ط
والدی��ن و مربی��ان تأکی��د میکند .این در حالی اس��ت که
به گفت��هی «جنبش جهانی برای پای��ان دادن به تنبیه بدنی
کودکان» حداقل در  106کش��ور ،استفاده از تنبیه بدنی در
مدارس و در  147کش��ور اس��تفاده از تنبیه بدنی در مراکز
نگهداری کودکان ممنوع نیس��ت و تا به امروز ،تنها در 16
کش��ور اس��تفاده از تنبیه بدنی در خانه ممنوع اعالم ش��ده
است.

دیدگاه شریعت مقدس اسالم
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دین اس�لام ک��ودک را نعمت و امانت الهی در دس��ت
والدین دانسته و به تربیت و پرورش طفل در ابعاد جسمی،
عقیدت��ی ،اخالقی و عقلی تأکید و عنای��ت دارد .برخی از
اصول و محورهای رفتار با کودک در اس�لام عبارت است
از :کرام��ت کودکان ،مصلح��ت مح��وری و خیرخواهی،
مهرورزی و ترحم ،آس��انگیری و مس��امحه ،جلوگیری از
زیان و خش��ونت علیه آنان و عدال��ت و اعتدال در رفتار.
البته اس�لام در برخورد ب��ا کودک و حتی در مهر و محبت
ب��ا او ،نه اف��راط را میپس��ندد و نه تفری��ط و کوتاهی را.
پیامبراکرم(ص) فرمودهاس��ت« :بدترین پدران کسی است
ک��ه در نیکی و محبت به فرزند خود به زیادهروی و افراط
4
کشیده شود».
دیدگاه دینی در مورد تنبیه بدنی از این قرار است:
 .1در دیدگاه دینی کودکان فاقد مس��ئولیت کیفریاند و
محکوم کردن آنها در دادگاه و کیفر دادنشان ممنوع است.
زیرا آنان تکلیف ندارن��د و از اینرو نمیتوانند مؤاخذه و
مجازات ش��وند .حضرت علی(ع) میفرماید« :قلم تکلیف

و مؤاخذه از کودک برداش��ته شده است تا زمانیکه به حدّ
5
بلوغ برسد».
 .2از منظ��ر دینی مهمترین هدف و رس��الت ما نس��بت
ب��ه ک��ودکان ،تربیت ،هدای��ت و اصالح طف��ل و آموزش
ارزشهای انس��انی به اوست و هرگونه رفتار و اقدامی که
به علت نادرس��تی یا خشونتآمیز بودن مخالف این هدف
باش��د ،نقض غرض بوده و بای��د از آن جلوگیری بهعمل
آورد.
 .3هرگون��ه رفت��ار و برخورد با کودکان باید بر اس��اس
اص��ول بنیادین کرامت و مصلح��ت و بر پایهی مهرورزی،
دلسوزی و آس��انگیری باشد .دین اسالم که حتی اجازهی
بدرفتاری با حیوانات را نمیدهد ،بیگمان در مورد کودکان
ب��ا اهتمام خاصی که به تربیت آن��ان دارد ،اجازهی تنبیه و
بدرفتاری را نمیدهد.
 .4در م��ورد کودکان ممیز ،که خوب و بد را تش��خیص
میدهند ،در صورت س��رپیچی و ناسازگاری آنان ،شیوهها
و راهکاره��ای متنوعی در تعالیم اس�لام وجود دارد که از
جمله میتوان به :الگوس��ازی ،سالمسازی محیط (دوستان،
معلم و ،)...مالمت و سرزنش متعادل ،محرومسازی موقت
از تشویق و امور مورد عالقه ،قهر کردن موقت ،اخطار و...
اشاره کرد.
 .5پیامبر و ائمهی معصومین(ع) در روایات متعدّ د ،تنبیه
بدنی کودک را منع کردهاند .امام کاظم(ع) به یکی از یاران
خود که از دس��ت فرزندش به س��توه آمده بود فرمود« :به
هیچوج��ه او را کتک نزن ،بلک��ه با او قهر کن و این قهر و
6
رویگردانی هم چندان بهطول نینجامد.
نکتهوس��ؤال :روایات متعددی مقرر مینماید که پدر یا
سرپرس��ت کودک حق تنبیه و زدن او را دارد 7این احادیث
و برداش��تهای برخ��ی فقه��ا (مبنی بر مجاز ب��ودن تنبیه
برای پدر یا سرپرس��ت) با دیدگاه ک ّلی ش��ریعت اسالم در
خصوص اطفال و تربیت آنان سازگاری دارد؟
پاسخ :اس�لام دین کامل و جامعی است که توصیهها و
اح��کام ویژه را نیز در نظر دارد .آیین مقدس اس�لام مقرر
داش��ته اس��ت که هرگاه کودکی به مرحلهی درک و شعور
الزم رس��یده و خوب��ی و بدی و روا و ناروا را تش��خیص
میدهد ،ب��ا وجود مراقبتها و س��فارشهای پدر ،مادر و
سایر سرپرس��تان و عمل کردن والدین بر اساس مراحل و
راهکارهای تربیتی ،به رفتاری ناروا و غیرقابل تحمل ادامه
میدهد ،امکان تأدیب و تنبیه او با رعایت مراتب و شرایط،
فراهم اس��ت .البته این تنبیه برای او سرنوش��ت ساز و یک
ش��وک جدّ ی است و آخرین روش تربیتی و اصالح کننده
به ش��مار میرود .لذا در اینج��ا تنبیه نه تنها کودک آزاری
نیست ،بلکه ترک آن غفلت و بیمباالتی نسبت به وضعیت
انحرافآمیز طفل اس��ت .در ضمن این تنبیه بسیار حدّ اقلی
و به دور از افراط میباش��د و در مواقع بسیار ویژه و نادر،
بهعنوان یک روش احتیاطی و استثنایی و از روی مصلحت
و ضرورت پیشبینی شده است .معلم و مربی کودک حتی
در حداقل تعیین شده که ذکر شد ،نمیتواند خود نسبت به
تأدیب طفل اقدام نماید مگر با اجازهی ولی وی.
متأس��فانه این دی��دگاه زیب��ا و خردمندانه مورد س��وء

برداش��تهای ناجوانمردان��ه قرار گرفته اس��ت و آن را از
مصادیق کودک آزاری برش��مردهاند .باید توجه داشت که
از نظر اسالم در درجهی اول تنبیه کودکان خردسال و فاقد
درک و ش��عور الزم بهطور مطلق ممنوع اس��ت ،ثانی ًا باید
ثابت ش��ود که سایر راهکارهای تربیتی (اعم از الگوسازی،
نصیحت ،مالمت ،اخطار ،محرومس��ازی ،قهر و )...تأثیری
نداشته و تنبیه برای کودک به مصلحت او و ضروری است.
ثالث ًا تنبیه نباید خشونتآمیز و به مقدار زیاد باشد بلکه باید
در حد متعارف و با قصد احسان و دلسوزی صورت پذیرد
و تا جایی که ممکن اس��ت به مرتبهی کتک زدن نینجامد.
این ش��یوه ،تنبیه ،خ��ود نوعی از هدایت ،هش��یار کردن و
افزایش آگاهی است و اگر این امر با خشونت ،تنبیه بدنی،
رفتار ناشایست و الفاظ رکیک همراه شود ،مفهوم و ماهیت
حقیقی خود را از دست میدهد وآثار نامناسبتری را بهبار
میآورد.

دیدگاه حقوقی و قانونی در ایران

بهموج��ب قانون مدنی ایران ،پدر و م��ادر موظفاند با
همفک��ری و همدلی ،به تربیت و ش��کلگیری ش��خصیت
معنوی طفل اقدام کنند .در مادهی  1178قانون مدنی مقرر
مینماید« :ابوین(پدر و مادر) مکلف هس��تند که در حدود
توانایی خ��ود به تربیت اطفال خویش به حس��ب مقتضی
اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند ».در مادهی 1179
این قانون مقرر ش��ده است« :ابوین حق تنبیه طفل خود را
دارن��د ،ولی به اس��تناد این قان��ون نمیتوانند طفل خود را
خارج از حدود تأدیب و تنبیه نمایند».
در مادهی  59قانون مجازات اس�لامی آمده است...« :
اعمال زیر جرم محس��وب نمیش��ود :اقدام��ات والدین
و اولی��ای قانونی و سرپرس��تان صغ��ار و محجورین که
بهمنظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام ش��ود ،مش��روط
ب��ه اینکه اقدامات مذک��ور در حد متع��ارف ،تأدیب و
محافظتباش��د».
در مقاب��ل ،فرزند ه��م باید از دس��تورات والدین خود
اطاع��ت کند .از اینرو در م��ادهی  1177قانون مدنی آمده
اس��ت« :طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که
باشد به آنها احترام کند».
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مش��تمل بر  9ماده
که در مورخ  81/9/25به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی
رس��یده ،اعالم کرده اس��ت« :هر نوع اذیت و آزار کودکان
و نوجوانان که موجب ش��ود به آنان صدمهی جس��مانی یا
روانی یا اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا روان آنان را
به مخاطره اندازد ،ممنوع است».

نتیجهگیری و پیشنهاد

تنبیهبدنی کودک اگر بهطور وسیع مورد استفاده قرار گیرد،
نه تنها با اهداف اصالحی و تربیتی بیگانه اس��ت ،بلکه آثار و
پیامدهای ناگواری را نیز بهدنبال دارد .مکتب انسانساز اسالم،
دیدگاهی جامع و سنجیده در مورد روشهای تربیتی کودکان
دارد .تکریم کودکان ،مهرورزی ،مصلحت محوری و جلوگیری
از هرگونه زیان و آس��یب به کودکان مورد تأکید اسالم است.
تدابیر تأدیبی و تنبیهی برای کودکانی که با وجود برخورداری

از قوهی درک و تمیز و به رغم مراقبتها و توصیههای والدین
و سایر سرپرستان ،به کجروی و انحراف ادامه میدهند و رفتار
نامطلوب آنها تهدیدی برای سالمت و بقای خود یا دیگر افراد
میباشد بهعنوان آخرین راهحل و حکمی استثنایی در نظر گرفته
شده است.
بدینس��ان تنبیه کودک یک شیوهی تربیتی عادی و راهکار
اصالحی متعارف نیس��ت ،بلکه تدابیری محدود و استثنایی و
برای شرایط ویژه است و از اینرو نمیتواند به عنوان یک حکم
کلی و مطلق در مقررات مدنی منعکس گردد ،بهخصوص که
میتواند زمینهساز سوءاستفاده و دستاویزی برای کودکآزاری
شود.
برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان و کاستن از موارد
آزار و تنبیه بدنی ،به اولیای امور در آموزشوپرورش ،پیشنهاد
میشود:
 .1ب��ا مطالعات و تحقیقات و برنامهریزیهای هدفمند ،آثار
دیدگاههای کهنه و منسوخ شده و سنتهای ناروا و بیاساس در
تأیید خشونت و تنبیه کودکان برطرف گردد.
 .2فرهنگ ناب اسالمی مبنی بر محبت کردن ،کرامت ورزیدن
و شخصیت دادن کودکان و رفتار سنجیده و بهدور از خشونت
با آنها ترویج شود.
 .3نس��بت به تحکیم پایههای فرهنگ��ی و علمی خانواده و
رفع معضالت مادی و روانی آنان اقدام شود و آموزش آنان در
اولویت قرار گیرد.
 .4نهادهای حمایتی و مددکاری مثل پلیس اطفال ،دادگاههای
خاص ،بهزیس��تی ،حمایت از کودکان آسیبدیده و نهادهای
اجتماعی و آموزشی تقویت و یا تأسیس شود.
 .5در صورت انجام خشونت فزاینده علیه کودکان ،از قوانین
و احکام حکومتی علیه مرتکبین استفاده شود.
 .6مشاورههای ازدواج ،شغل ،بچهداری ،همسرداری و تعلیم
و تربیت افزایش یافته و تقویت شود.
 .7الگوی خانوادهی سالم ،والدین سالم و فرزندان سالم تبلیغ
شود.
 .8مبارزه با مواد مخدر یا محرک ،روانگردانها و مشروبات
الکلی با دقت و ظرافت ادامه یابد.
.9اوقاتفراغتفرزندان،والدینومربیانپُرباروجهتمندشود.
 .10سپردن مسئولیتها در حد توان و بضاعت به کودکان و
نوجوانان نه تنها موجب رشد شخصیت آنان میشود ،بلکه به
آرامش و سالمت روحی و جسمی آنان کمک خواهد کرد.
* کارشناس دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی
پینوشت
 .1فرقان��ی ،منص��ور ،مبانی فقه��ی و حقوقی جرائ��م و تأدیب کودک ـ
تهران ،انتشارات انجمن و اولیا و مربیان1379 ،
 .2گیچ،لی��ت ال و برالین��ر ،دیوید.س��ی ،روانشناس��ی تربیتی ،ترجمه
غالمرضا خوینژاد و همکاران ،مشهد ،نشر پاژ1374 ،
 .3سیف ،علیاکبر ،تغییر رفتار و رفتار درمانی ،تهران1373 ،
 .4الیعقوبی ،بیتا ،ج 2ص320
 .5الحرالعاملی ،بیتا ،ج ،1ص32
 .6المجلسی ،بیتا ،ج 104ص99
 .7الحرالعاملی ،بیتا ،ج 15ص  197و ج 18ص  581 ،339و 582
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از بوعلےسینا
تاجانالڪ
مریم حسین پور

تنبیه بدنی ،آخرین راهحل:
تأدی��ب در س��خنان ابنسینا ،بیشتر جنبهی س��لبی دارد .بر
این اس��اس ،باید اخالق مذموم و ناپس��ند را از کودک دور کرد.
بوعلیسینا ،تنبیه بدنی را ،در حکم آخرین راهکار تربیتی ،مفید
میدانست .از زیانهای احتمالی تنبیه بدنی آگاه بود و آن را فقط در
موقعیتهای ضروری پیشنهاد میکرد (بالغت ،1386 ،ص.)20
و اما جانالک ،از پیشروان نهضت کودک ـ محوری در تعلیم
و تربیت اس��ت .او ،تنبیه بدنی را که در تار و پود تعلی موتربیت
در قرون وسطی و حتی در دورهی رنسانس نفوذ کرده بود ،جز
در موارد اس��تثنایی مردود دانس��ت (کاردان و همکاران،1383 ،
ص.)208

بخش اول این مقاله را در شماره  5خواندید .بوعلی و
جان الك در حدود  660سال با یكدیگر اختالف زمانی
داش��تند و هر یك در سپهر علمی ،مذهبی اجتماعی و
تاریخی خاص خود به س��ر میبردند .ب��ا این حال ،در
نظرات تربیتی این دو متفكر ،یكی ش��رقی و مسلمان
و دیگری غربی و مس��یحی ،اشتراكها و افتراقهایی
دیده میشود كه تأمل در آنها میتواند برای اهل نظر
آموزنده باشد .در بخش قبل خواندیم كه بوعلیسینا
نخستین دانشمندی اس��ت كه در ایران پس از اسالم،
به آموزش و پرورش كودكان توجه داش��ته است؛ نیز
خواندیم كه جان الك دانش��مندی اس��ت كه جملهی
معروف «عقل سالم در بدن سالم است» از او به یادگار
مانده اس��ت .اینك توجه شما را به بخش دوم و پایانی
مقاله جلب میكنیم.
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توجه به هر دو بعد جسمانی و ذهنی (روانی) در تعلیم
و تربیت:
بوعلیسینا در مراحل تربیت هم ،به بعد ذهنی و روانی دورهی
کودکی و نوجوانی توجه نموده است (کاردان و همکاران،1383 ،
ص.)277
همانگونه که پیشتر اشاره گردید ،جانالک به موضوع «روانی
سالم در بدن سالم» که به نظر او سعادت فردی و به تبع آن سعادت
اجتماعی را به دنبال خواهد داشت بسیار تأکید داشت .از لحاظ
فردی ،تعلیم و تربیت از دید جانالک دو جنبه پیدا میکند :جنبهی
جسمی و جنبهی ذهنی .از نظر جسمی باید کودک و نوجوان را
طوری بار آورد که قدرت تحمل سختیها و نامالیمات را داشته
باشند (کاردان و همکاران ،1383،ص .)197تربیت ذهنی (روانی)،
اساس��یترین بخش تعلیم و تربیت کودکان را تشکیل میدهد.
هدف آن اس��ت که کودک از لحاظ روانی چن��ان بار آید که در
همهی مواقع این گرایش را داشته باشد که به هیچچیز ،جز آنچه
شایستهی منزلت و فضیلت موجودی عاقل است ،رضا ندهد و
ف��رد به خصلتها و صفات مطلوب بهویژه تقوی ،خرد عملی،
ادب و دانش آراسته شود (کاردان و همکاران ،1383 ،ص.)207
تفاوتهای دو دیدگاه تربیتی بوعلیسینا و جانالک
توجه و عدم توجه به مراحل رشد و تربیت

ازویژگیهایمهمآرایتربیتیبوعلیسینا،بیانمراحلتعلیمو
تربیت و رشد کودک است که از نظر او مراحل آن عبارتند از:
 .1پس از بازگیری از شیر مادر (از دو سالگی تا ششسالگی).
 .2پس از رش��د مفاصل بدنی ،آمادگی زبانی ،تلقینپذیری و
رشد شنوایی ،باید حروف الفبا به صورت نوشتاری به وی آموخته
ش��ود و معارف دینی به او تلقین گردد (از ش��ش سالگی آغاز
میشود).
 .3پس از آموزشهای ابتدایی (در این مرحله مربی باید با توجه
به ویژگیهای شخصی و ذوق و استعداد فرد ،بیندیشد که متربی
در چهکار ،صنعت و رشتهی خاصی باید قرار داده شود و براساس
آن برنامهی آموزشی متناسب با آن را طراحی کند.
 .4پرداختن به کار و اشتغال و امرار معاش از آن راه.
 .5پس از اشتغال و استقالل مالی ،باید برای جوان ،همسری
زاهد و زندگی مس��تقل آماده ک��رد (کاردان و همکاران،1383 ،
صص 277و .)278
مراحل تربی��ت کودک را از دیدگاه ابنس��ینا میتوان در
سهطبقهی کلی دستهبندی کرد:
تا شش سالگی:
این مرحله با ازدواج پدر و مادر ش��روع میش��ود؛ زیرا طبق
دیدگاه ابنس��ینا ،اخالق و رفتار والدی��ن بر جنین و نوزاد تأثیر
بسیار میگذارد .پس از تولد ،یکی از حقوق فرزند بر پدر گذاردن
نام نیکو بر اوس��ت .پس از بازگیری از ش��یر ،مربی باید تأدیب
و بهس��ازی اخالق کودک را آغاز کند.بنابراین شایسته است که
سرپرس��ت کودک ،وی را از کارهای زشت بازداشته ،با تشویق
یا ترساندن ،ایجاد انس یا نامأنوس کردن ،دوری کردن و یا توجه
به او ،عادتهای زش��ت را از او دور سازد .در ایام کودکی ،رشد
حسی و حرکتی کودک اهمیت شایانی پیدا میکند .به این سبب
انواع ورزشها و بازیها در اولویت قرار دارند.
شش تا دوازدهسالگی:
در این دوره ،تعلیم و تربیت بیشتر جنبهی دینی و مذهبی دارد.
باید کودک را به مکتب بفرستند و آموزگارش را شخصی با دین ،با
انصاف ،درستکار ،خردمند و آشنا به روش تعلیم و تهذیب اخالق
کودکان انتخاب کنند .برنامهی تحصیلی در این دوره عبارت است

از قرآن ،تعلیماتدینی ،زبان و اشعار اخالقی ،ورزش و هنر.
 .3دوازدهسالگی به بعد :در این مرحله ،تعلیم و تربیت بیشتر
تخصصی و حرفهای میشود .ابنسینا بر یادگیری حرفهای مبتنی
بر اس��تعداد و عالقهی دانشآموز ،تأکید میکند که باید پس از
فراگیری حرفه به آن مشغول شود و از این طریق امرار معاش کند.
هنگامی که جوانی ورزیده ،مجرب و از نظر اقتصادی مستقل شد،
باید برای خود همسری انتخاب و زندگی مستقلی را آماده کند
(بالغت ،1386 ،ص.)21
در مقابل ابنسینا ،جانالک ،با آنکه به شکوفا کردن استعدادها
اعتقاد دارد ،اما نه تنها برخالف ابنسینا ،بلکه بر خالف بسیاری از
مربیان جدید نیز ،همچون روسو ،پستالوژی و بهویژه پیاژه ،برای
رشد جسمی و روانی کودک ،مراحل مشخصی را تعیین نمیکند،
اما در عرضهی مطالب« ،گذر از ملموس به معقول» را همیش��ه
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مدنظر دارد.
توجه و عدم توجه به آموزش گروهی:
بوعلیسینا،مانندفارابی،انسانرا«مدنیبالطبع»میداندومعتقد
است که تأمین نیازمندیهای متنوع بشر ،جز با تجمع و گرد هم
آمدن امکانپذیر نیست و بر این اساس ،تعلیم و تربیت را صرف ًا
فردی نمیداند ،بلکه دارای وجههی اجتماعی میبیند (کاردان و
هم��کاران ،1383 ،ص .)275او همچنین تأثیر دانشآموزان را بر
یکدیگر بسیار مهم میداند و بر آموزش گروهی تأکید میکند و بر
این عقیده است که شایسته است در مدرسه ،همراه با دانشآموز،
کودکان آزم��ودهی دیگری از فرزندان ب��زرگان با آداب نیک و
عادات پس��ندیده وجود داشته باشند .عالوه بر این ،معتقد است
که آموزش فردی ،آمیخته با مشکالت و نارساییهایی است و لذا
آموزش باید گروهی و جمعی باشد؛ زیرا طبق حس تقلید ،کودک
فرا میگیرد و اگر چند کودک تحت تعلیم وتربیت یک معلم قرار
گیرند ،ماللت و کسالت معلم و شاگردان کم شده و بر شادابی
کودکان افزوده ش��ده و به فراگیری مشتاقتر میشوند .به علت
برانگیختگی حس رقابت ،پیشرفت بیشتری را شاهد خواهیم بود
و گفتوگوی کودکان ،سبب گستردگی و وسعت اندیشهی آنان
میگردد (کاردان و همکاران ،1383 ،ص.)282
جانالک ،اما به آموزش فردی عالقه داشت و معتقد بود که
مدارس زمان او ،فقط معلومات را انتقال میدهند و چون بسیاری
از عادات ،از کودکی در فرد شکل میگیرد ،بنابراین ممکن است
ک��ودک ،در آموزش گروهی ،با کودکانی از طبقهی پایینتر ،هم
گروه شود و موجب گردد خصلتهای ناپسند در او رشد کند.
ضم��ن اینکه او آموزش ف��ردی و تدریس خصوصی معلم در
14
کنار تربیت پدر و مادر را خاص طبقهی اشراف و نجیبزادهها
میدانست و برای طبقهی کارگر« ،مدارس کار» را الزم میدانست.
(علیرغماینکهاوبنیانگذارمکتبلیبرالیسموطرفداردموکراسی
در سیاس��ت است ،به این فلسفهی تربیتی نیز معتقد بود) .الک
اعتقاد داش��ت اگر طبقهی بورژوا (اشراف) خود تربیت شوند،
بقیهی اقشار جامعه نیز سامان خواهند یافت .او هدف غایی تعلیم
و تربیت را رفاه و خوشبختی جامعه و ملت و رفاه جامعه را در
خوشبختی جامعه و رفاه و خوشبختی و سعادت فردی میدانست
(کاردان و همکاران ،ص.)198
اصالت عقل بوعلیسینا و اصالت تجربهی جانالک
(تفاوت)
اساس آموزش ابنسینا ،انتقال دانش و ارائهی مفاهیم و علوم
مختلف زمان خ��ود به کودکان و نوجوانان اس��ت .پیروان این
روش الق��اء ارزشه��ا و آموزههای دینی را نی��ز در روش خود
بهکار میبردند و عقیده داشتند کودک باید بر اساس قوهی تعقل
خویش ،این مفاهیم و عل��وم را در یابد و درونی کند (کاردان و
همکاران ص.)277
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اما جانالک در آرای تربیتی خود ،س��عی کرده است روش
تجربی را مالک قرار دهد .نظریهی الک ،تمسک انحصاری به
سنت و آداب و رسوم را منتفی میداند و بر روی تجربهگرایی و
کاربرد روش عملی تأکید میکند( .گوتک ،1383 ،ص.)252
الک از نظریهی «ایدههای فطری» افالطون انتقاد میکند که
به موجب آن معرفت از مفاهیم بنیادینی سرچشمه میگیرد که
به هنگام تولد و قبل از تجربهی حسی در ضمیر انسان حضور
دارند .به عقیدهی الک به هنگام تولد ،ذهن ،لوح نانوش��تهای
یا کاغذ س��فیدی اس��ت که دادههای تجربی بر روی آن ثبت
میگردند (گوت��ک ،1383 ،ص .)252به عبارت دیگر ،از نظر
جانالک ،تجارب حسی مانند متن کتاب ،از آغاز تولد تا زمان
مرگ ،بر لوح ذهن نوش��ته میش��ود .این تجارب بهصورت
معلومات شکل میگیرد و فکر را میسازد و فکر هم به جامهی
عمل در میآید .بنابراین ،عقل انسان چیزی جز بازتاب دنیای
مادی که از دریچههای حواس به داخل ذهن انسان راه مییابد،
نیس��ت .الک بر این عقیده است که اشخاص مختلف ،دنیا را
بهصورتهای مختلف میبینند؛ در واقع حواس همهی آدمها
بهظاهر یکی است ،اما هر کسی دنیا را بر اساس ادراک خود و
متفاوت دریافت میکند.
دادههای تجربی ثبت ش��ده در ذهن ،یا س��ادهاند یا مرکب.
در صورتیکه مرکب باش��ند ،نس��بی و اضافیاند و محصول
ت قوای ذهنی ما هستند که ما را قادر میسازند تا ایدهها
فعالی 
را مقایس��ه ،مقابله و تجرید کرده ،به خاطر بسپاریم (گوتک،
 ،1383ص.)252
به عقیدهی جانالک ،هیچگونه تصور ،ایده و اصلی در ذهن
انس��ان در بدو تولد وجود ندارد .تنها با گذشت زمان و بر اثر
دریافتهای گوناگون حسی است که تصورهای گوناگون در
ذهن پدید میآید .بدینسان بر خالف باور فردگرایان ،انسان
هیچ ایده یا اصلی را در خود کشف نمیکند؛ بلکه هر چه در
مییابد ،از تجربه اس��ت .با این همه ،الک منکر توانایی انسان
نیست .از اینروست که در بیان دقیقتر ،از دو سرچشمه سخن
میگوید :احساس 15و تفکر 16یا حس بیرونی و حس درونی؛ و
میکوشد تا چگونگی پدید آمدن تصورهای گوناگون را از این
دو سرچشمه نشان دهد (نقیبزاده ،1385 ،ص.)115
الک ی��ک راه عمل��ی را برای تعقل توصی��ه میکند و آن،
«تساهل و مدارا» است.
الک طرفدار مکتب حسی است و به نظر او ذهن از طریق
حواس با دنیای خارج ارتباط پیدا کرده و به تدریج آنچه را که
در خارج وجود دارد به صورت تصورات ساده میپذیرد .این
تصورات به چند طریق ،وارد ذهن میشود:
الفـ به وس��یلهی یک حس ،مانند ن��ور و رنگ که در اثر
بینایی حاصل میشود.
بـ به وس��یلهی چند حس ،مانند تصور مکان ،ش��کل و
حرکت که از بینایی و شنوایی بهدست میآید.

ِ
حواس درک شده و بهوجود
ج ـ به وسیلهی تفکر (مطالعهی
آوردن تصوراتی دیگر مانند قضاوت ،معرفت ،ایمان).
د ـ به وس��یلهی احس��اس و تفک��ر توأمان ،مانن��د درد و
خوشی.
اش��کال نظریات الک در اینجاس��ت که او برای ذهن ،در
برخورد با اشیاء خارجی ،یک حالت پذیرندگی و انفعال قایل
اس��ت در حالیکه باید نقش فعاالنهی ذهن را هم مورد توجه
قرار داد (شریعتمداری ،1386 ،ص.)136
الک تجربهگرا بود و اعتقاد داشت لوح نانوشته ی ما به قلم
تجاربی که از روزنههای حواس عبور میکند ،منقوش و نوشته
میشود :تمام معرفت ما ،بر تجربه مبتنی است و از آن مشتق
میشود (کاردان و همکاران ،1383 ،ص .)204مانند یادگیری
زب��ان التین که آم��وزش از راه گفتوگ��و را مؤثرتر از بهکار
بستن قواعد زبانی میشمرد .میگفت :برای یادگیری استدالل
صحیح ،هیچ درس��ی بهتر از ریاضی نیس��ت .ریاضی را برای
خردمند شدن باید آموخت ،نه برای ریاضیدان شدن .همچنین
میگفت :اهمیت یک درس ،پیش از آنکه در خود درس باشد،
در اثر آن درس برای پرورش ذهن و تربیت قوای ذهنی و بهکار
آوردن تواناییهاست (نقیبزاده ،1385 ،صص 118و .)119
با این حال ،الک در اواخر عمر خویش در نظریههای تربیتی
خود تجدیدنظرهایی کرده و بر تربیت قوهی تعقل تأکید بسیار
ورزیده است و آن را از ضروریات تعلیم و تربیت دانسته است
(گوتک ،1383 ،ص.)206
تفاوت در برخی روشهای آموزشی
ابنسینا به انواع روشهای آموزشی توجه داشت و آنها را
بهکار میبرد .او در جلسات مختلف درس از روشهای امالء،
بحث و مذاکره ،توضیح ،مطالعه و تحقیق استفاده میکرد .در
کتاب شفا از شش روش تعلیم نام برده است که معلم باید هر
یک را به اقتضای زمان ب��هکار برد :روش تعلیم ذهنی ،روش
صناع��ی ،روش تلقینی ،روش تقلیدی ،روش تأدیبی و روش
تنبیهی.
در تعلیم ذهن��ی و یادگیری از طری��ق درک و فهم ،حفظ
و یادگیری نوش��تاری اهمی��ت فراوان��ی دارد .بدینمعنا ،که
دانشآموز باید مطالب درس��ی را درک و تجزیه و تحلیل کند
و با هم ش��اگردیهایش به بحث و مذاکره بنشیند .ابنسینا بر
حفظ لغات و فراگیری حروف الفبا از طریق نوشتاری نیز تأکید
کرده است .اما در تعلیم صناعی ،آموزش پیشه و شغل اهمیت
مییابد و پس از اینکه دانشآموز در حرفهی خود کار آزموده
ش��د ،باید به کار و امرار معاش از آن راه بپردازد .ابنس��ینا به
نقش تلقین و تقلید در یادگیری نیز اشاره کرده است .بر خالف
تلقین ،که جهت آن از معلم بهسوی دانشآموز است ،در تقلید،
دانشآموز از همش��اگردیها ،معلمان ،والدی��ن و ...میآموزد
(بالغت ،1386 ،ص.)20

اما جانالک چون تجربهگرا بود ،معتقد به تمرین و ممارست
و تجربه در آموزش و تعلیم بود و به حفظ کردن قاعده و قانون
برای فراگیری معلومات و اطالعات بهویژه در تشکیل عادات
و خصلتهای مطلوب اعتقادی نداشت (کاردان و همکاران،
 ،1383ص.)204
نتیجهگیری
با بررس��ی شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای دو فیلسوف
بزرگ ـ بوعلیسینا و جانالک ـ میتوان نتیجه گرفت که وجوه
تش��ابه دیدگاههای تربیتی این دو فیلسوف ،علیرغم اینکه در
دو عصر مختلف و دو قرن دور از هم میزیس��تهاند و دارای دو
مذهب و دو مکتب تربیتی متفاوت بودند ،زیاد است و برخی از
نظریات تربیتی آنها ،با وجود گذشت قرنها ،هنوز هم مورد قبول
صاحبنظراناست.
زیرنویس

1. John locke
2. puritan
3. democracy
4. liberalism
5. Lord ashley
6. Earl of shaftes bury
7. virtue
8. wisdom

 .9الک خرد را به عنوان عقل عملی تعبیر کرده است؛ داشتن طبع نیکو ،بهکار
بردن ذهن (عقل) و تجربه است( .کاردان و همکاران ،1383 ،ص)205
10. breeding
11. learning
12. www.Mapms. blogfa.com/post-50.aspx
13. Some thoughts concering education
14. gentleman
15. sensation
26. reflection

17و .18درمورد تأدیب و تنبیه در بخش شباهتها ،بحث گردید.
منابع
 .1بالغت ،سیدرضا .)1386( .بررسی و تربیت از دیدگاه ابنسینا ،رشد
معلم ،شماره.8
 .2پروند ،محمدحسن .)1385( .مقدمات برنامهریزی آموزشی و درسی،
تهران :نشر شیوه ،چاپ هشتم.
 .3جرالد .ال .گوتگ .)1383( .مکاتب فلس�فی و آراء تربیتی( ،ترجمهی
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خ

ا

ن

و

ا

د

ه

در مقاال
جايگاه ت گذشت
ه،
ب
ه
ت
ر
تيب ،نق
«اقربا» یا
خويشاوندان در ش پدر ،ما
د
امروز
ر
و
ف
ر
ما بررسي م
اين
زندان
ي
خ
ن
را
م
ص
ا
د
يي
و
ر
م.
زن
ن
صم
دگ
وع
دي و
معنوي او در س�� بشر ،همواره از يپردازيم و مسئله ي خانواد
گ
ي
ط
ر
برگ
تن
هايي گريزان بود را از سه ديدگاه ط ح نموديم.
ان زيدهاند و به خلوت اي هي تعام
ل
ب
ا
دي
ه
اكنون به
گ
بي
و
ع
دك ب
ران بر
ي خزي
ي ،اسالم
به تجربه
شك ودهاند ،اما همين ت ده ،چشم از بني طرف م 
يش��ود .گ هگاه دريافته است كه ي و دنياي
آ
ع
د
م
وفاي
داد
ف
كس��اني عُزلت نيازمند 
نيز كاري خالف رو بست هان
زندگ ي استعداد
ه
ا
د.
يهاي
اف
ي
را
خ
د
ي از اي
و گوشه
داداد خوي
فطرت و
ي اجتماع
يزا ن دست ،گرچه د نشيني را
بش��ر او ي داشت هاند كه آنا ش درخششي ندا طبيعت آ
د
م

ر
د
ط
م
ن
ليه ـ با ان
را به اين واكنش شت هاند ،عزلتنشين رتكب ش��دهاند ول تاريخ
را براي خويش گيزههاي
غ
و
من
ي
ب
ف
ري
ا
آن
ع
ز
ا
اي
ن
الن
ي
ن
ه
ني
وادا
پديد
ب
كه در
كه در
ز از منظر
محمدحسنمکارم
رآورن��دهي نيازه آورد .اين اجتماع خود احس��اس م شته است.
روا نشنا
س
ي
ا
ق
ي
ك
اب
ي
ك
و
ر
چك
تش��كي 
ل تأمل اس
لدهندهي آ م��ادي و
د ـ به س��
ر
ر
و
ت؛
ع
ان
چ
��
ت
ه
ت
ي
ب
ا
ن
ش
سا سر
عضاي
استمرار
بود و ه
��كيل خ
خوردگ 
انوادهداد
آد خانواده در طي قر مين كارك
ر
و
د
م
ب
يهايي در
ا
ر
د
ع
ب
ا
ث
ون متم
م��ي به
همس��ر
براي روي طور طبيعي و ت ادي گردي
و فرزندا
د.
ن
خ
و
ج
د،
كان
ارويي با
رب��ي د
ون گرمي
سيل ،خشكس مش��كالت و ح ريافت كه
انضمام و اتصال است.
وادث
��ال
ناگزير اس��ت ي ،جنگ و ش��ي ي از قبيل
و
ع
مولوي داستان زاغ و لكلكي را بيان ميكند كه
ّ
بي
ش
م
ا
ك
و ب��ر قدر به ت 
ر
لها
يها
ي
ب
ز
ر
گ
تر د
ت دفاع
به خاطر داشتن وجه مشترك ،همراه شده بودند:
ي خود بيفزايد .از ست بزند
خان��وا
شدن ر كه قرابت
اي
آن حكيمي گفت ديدم در تگی
ي
ن
بي
ر
و
ن
خ
چن
د
دو
��ود م 
يديدن
«عش��يره
ميدويدي زاغ با يك لكلكي
عش��يره و عش » را س��امان دادن د ،مجتمع
اير
د .گ
بجستم حالشان
در عجب ماندم ُ
ميباشد و بدي از كلم هي « َع ْش�� فت هاند كه
همانگونه
ر
كه پ��دران و اجداد ما زندگي مي
هي
» به
تا چه قدر مشترك يابم نشان
از
است كه
كر
معني دَه
دند
ق
و
بس
د
��يا
ري
ر
از
ا
ق��درت
مور
م
ت
الي
و
پ
د
ه
يك
خت و پز
ن
ف
خ
ر
ان
نگ
د
و
حيران
من
نزديك،
شدم
چون
ف
زونتر
ت
و مسافر 
وادهي چن
()1
تهاي آنها متمركز بود .بچهها در
دريج طايف ه و قبيل د نفري ا
س
لنگ
ند
د
بو
دوان
هر
بديدم
خود
��
ت.
ب
ه
ه
چ
نين
مج
پي
موع
ه
اي
دا
ك
يا
ري
م
رساندن به يكديگر،
ش��د.
ابيش،
از ديدگاه اديان الهي ،موضوع خيلي جديتر
قبايل هم
از يك پيما نهاي
احترام به
ح
م
اي
ت
بزرگتر ،قدرت مشورت ،گذشت
دي
و
اس��ت و به خان��واده و خويش��اوندان با ديدي
تا ت گر را بين خود ام پشتيباني
و فداكا
ض
ا
وان
ري و ساير فضايل اخالقي را در كنار
م
خ
ي
��
طرفدار
ديني
فرهنگ
نگرد.
ي
م
گس��ترده
بسيار
ك
ردند
ود را
هم
اف
و
زير
ز
نظر
اي
بزر
گ
ت
رها
تم
ش
رين
دهن
ميكردند و
«خانوادهی گسترده» است و به «خانواده هستهاي»
د .بعدها
كه م
از عوا
ت اجتماعا دن ّيت
طف والدين خود نيز بهرهمند ميشدند
و
در
شاخصي
كلمات
ي
ه
مشاهد
كند.
ي
نم
بسنده
ش
ه
قني
تو
رن
(چيزي كه در مهد كود 
بهرهي ن قوانين و س��ي عتري شيني
كهاي امروزي جايش
پ
قرآنكريم مانند :اَقربينَ ،ذ ِويالقربي ،ذِ
د
القربي،
ي
ي
خالي است).
در ب وافري نص تقسيم كار گرد هم آم د آمد،
ي
و
اقتصادي
و
حقوق��ي
قوانين
وضع
و
ف��ده،
ح
راب
،ا
دن
َ
.2
در
ر ر ناماليما ب خود نم ز زندگي ا د و با
آيهي  35سورهي مباركهي نساء ،به
ج
و
ت
ون
ت
د
اجتماعي براي اقربا و خويش��اوندان نشان از به
يكي از
نامو د همزيست را كاهش ند و آسي ماعي
خواص خانوادهي گسترده اشاره دارد

ب
دا
ي
پ
رسميت شمردن خانوادهي گس��ترده در اسالم
دند.
س آفري
همنو
ذيري
كه به حق
نش اس�� عان و
از ش��اهكارهاي اسالم به حساب
خ
ش��ريفه
ي
ه
آي
چند
به
مدعا
اثبات
براي
اس��ت.
و
ي
ميآي��د.
توه
شان ب
ميفرماي��د :اگر بين زن و ش��وهر
ر جا س��ن ا يكد
ي
گردد:
ي
م
استناد
گ
ر
اخت
�لاف
خ ّيت
و نزاع بروز كرد ،ي��ك نفر داور و
.1در آيهي  72سورهي مباركهي نحل ،كلمهي
است،
َح َ
ك
م
از
«
ِ
خو
يشا
ن
»
زن
و
يك نفر از خويشان
«ح َفده» به دنبال «ازواج» و «بنین » آمده اس��ت و
َ
شوهر ا
2
نتخاب ش��وند و تالش براي اصالح
معني
ارتباط
اين
وقتي
.
باشد
ي
م
نوادگان
معني
به
فيمابين نم
ايند كه در اين صورت خداوند نيز
شوند
خانواده
وارد
هم
داماد
و
عروس
كه
دهد
ي
م
اين دو ح
كم را ياري ميرس��اند .از محاسن
و بچهدار ش��وند و به تبع آن پسر عمهها ،دختر
اين محكم
هي خانوادگي ،در مقايسه با محاكم
داييها ،پسرخالهها و...؛ نيز پديدار شوند؛ درست
دادگس��ت
ري ،اين است كه در اينجا عواطف
خويشاون
دي حاكم است؛ اَسرار طرفين فاش
نميشود؛
هزينه و معطلي و سرگرداني معمول
در محاكم
قضايي را نيز ندارد و لذا اميد ايجاد
صلح بين زوجين و م
وفقيت در َح َكميت بسيار زياد است.
.3
در آيهي  180سورهي مباركهي بقره،
تصريح دارد به اين كه انسان ميتواند ثلث ماتَركِ
خود را
وصيت نمايد تا بين والدين و «اقرب
ين» به نحوي كه خودش صالح م 
يداند تقسيم
كنند.
بدي
هي
ا
ست
هر
كسي به ميزان نيازمندي اطرافيان
مت
خود آگاهتر است و با اين كار ،ثروت
وفي
بين
خوي
شاوندان او تقسيم ميگردد و الفت و
مودّت را به مراتب افزايش ميدهد.
ناگفته ن
ماند كه اين حمايت مالي و توزيع

نقشنزديكانو
خويشاندرزندگي
خانوادگي
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رسول اکرم (ص) نیز پس از گذراندن
دورهی س��ه س��الهی دع��وت نهانی به
اس�لام ،طبق آیهی ش��ریفهی « و انذر
عش��یرتک االقربین» 4مأمور شد ،دومین
دورهی تبلیغی خود را با دعوت اقربای
سر این مطلب
خود به اسالم آغاز کندّ .
آن است که خویشان ،به خاطر شناخت
و نیز علقهی عاطفی که نسبت به یکدیگر
دارن��د ،زودت��ر دع��وت را میپذیرند.
این موضوع اختصاص ب��ه پیامبر اکرم
(ص) ن��دارد ،بلک��ه درس��ی به همهی
مس��لمین اس��ت که اقدامات اصالحی
و خیرخواهانهی خ��ود را از خانواده و
نزدیکان خود ش��روع نمایند و راه را به
سمت موفقیت ،کوتاهتر کنند.
ای��ن حقیر اذع��ان دارد ک��ه با عمل
به مفاد دس��تور خانوادهی گس��ترده در
اس�لام از برکات آن
ثروت ،ع
الوه بر توزيع
ا
ر
ث
ا
س
ت
كه
دقيقي
در فامیل و خویش��ان
طبق برنام هي
بين اقربا و خ
وي
ش
��ا
ن
ش
م
يگ
خص
خود بهرهمند اس��ت،
ردد .بنابراين،
ا
متوفي تقسيم
گ
ر
د
ر
ا
ح
ك
ام الهي،
بهطوریکه مشکالت
اقارب و به
وظايفي براي
ويژه بزرگتر
ها
ي
آ

ن
ها
من
مالی از طریق صندوق
ح��ل دعا
ظور ش��ده و
وي و مخاصم
��ا
ت
و
رف
ع
آ نها وا
قـر ضالحـــسنهی
كدور 
تها را به
گذار نموده ،پ
شت
يب
ان

ي
ها
ي
عمل آ
مادي
خانوادگی و اختالفات
هم از آنان به
ورده است ،ب ه
ط
و
ر
ي
ك
ه
پي
وند بي
زوجی��ن از طری��ق
خانوادهي گ
ن اعضاي اين
سترده روز به
ر
و
ز
م
ست
ح
ك
محکمــ��هی صل��ح
و مانند يك
متر م 
يشود
مجموع هي خ
و
دك
فا
ب
ه
رف
خـــانوادگــیمرتفع
خوي��ش
ع مش��كالت
ميپردازند و
كا
ر
ح
ك
وم
ت
میگ��ردد و نذورات
اس�لامي هم
كاه
��ش ميياب��
د
و
و انفاقها جمعآوری
وق��ت و
ب
ودج هي حكوم
ت
شده و به خویشاوندان
ص
ر
ف
ام
و
ر
عمراني
و عمومي م 
شناخته شدهی نیازمند
يگردد.
در رواي��ات
اعطا میگردد.
م��ا مبح��ث
گ
ستردهاي تحت
چقـــ��در مایهی
عنوان «صل هي
رح
م» وج��ود دا
تأس��ف اس��ت ک��ه مس��لمین چنین
مؤمنی��ن مو رد كه طبق آن
ظف م 
حک��م حیاتبخش��ی را زمین نهاده و
یش��وند که
ارتبا
ِ طات خویشا
از مزای��ای س��هلالوصول آن خود را
وندی خود را
ا
حکام و اتقان
محروم نمودهاند و چشم به الگوهای
ببخشند و دائماً
ا
ز
حال و اوضاع ا
واردهی اروپایی و آمریکایی دوختهاند.
عضای فامیلی
خ
ود خب��ردار با
در غرب به اصط�لاح متمدن! نه تنها
ش��ند .خدای
مت
عا
ل
ث
��
واب و ا
خانوادهی گس��ترده وج��ود خارجی
ج��ر اخروی
زای
دال
و
صفی برای
وعده دا
ن��دارد ،بلکه خانوادهی هس��تهای هم
صل هی رحم
ده اس��ت ،عال
وه
ب
ر
ای
ن
ک
ه
اصال
ای
رو به فروپاشی است و خانوادهای که
ح امور دنی��و
ن عمل مای هی
ی
ما
م

ی
گ
رد
د .مث ً
ال
امام صادق (
قرار بود مأمن و آرامبخش و عاطفهمند
در حدیثی از
ع) آمده است:
صل

ه
ی
ر
ح
م
شود که شهر
باشد ،به چهار دیواری تبدیل شده که
موجب می
ها آباد شده و
ع
م
ر
ها
ط
و
چند س��
اگر از نوع تک والدینی نش��ده باشد،
النی گردد ،هر
اکنین این دیار
چن
دا
ن
ه
م
ان
نیکویی
سا ن
افرادی غریبوار ،شبها ،زیر سقف
خیر و
نباشند (صله
های ّ
ال
ر
ح
م
ت
ع
م
ر
الد
االعما
آن میخوابن��د و صبحه��ا بیگان��هوار
ر و ان کان اهلها غیر اخیار  3یار و تزید فی
).

از ه��م جدا میش��وند و به خیر و ش��ر
یکدیگر کاری ندارند.
یک��ی از دوس��تان که س��الها در پی
مأموریتی در آمریکا س��کنی گزیده بود،
میگفت :در آپارتمان مقابل ما
خانمی تنها و جدا از همسر
و فرزندان��ش زندگ��ی
میکرد .روزی بوی نامطبوعی
از آنجا به مش��ام رسید،
پلی��س را خب��ر کردیم،
درب را ب��از کردند و
وارد ش��دند و جس��د
خانم را ک��ه چند روز
بالتکلیف در آنجا مانده
بود ،بیرون آوردند.
عل��ت ضع��ف رواب��ط
خویش��اوندی و خانوادگ��ی در دنیای
بهاصطالح مدرن ،کش��ته شدن عاطفهها و
حاکمی��ت روابط اقتصادی و مالی اس��ت.
تقیّد ب��ه خانواده ،محدودی��ت و زحمت
تلقی میشود و انسان را از زندگی و رقابت
اقتصادی میاندازد!
منابع
 .1مثن��وی معنوی  -دفت��ر دوم  -ادبیات 2107
 2105 .2تفس��یر نمون��ه  -مکارم ش��یرازی و همکاران
ج 11ص 314
 .3س��فینه البح��ار  -ش��یخ عباس قم��ی  -ج1
ص514
 .4سوره شعراء  -آیه 214
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در ميان آداب و سنني كه از گذشتهي ايرانيان باقيمانده «نوروز» باشكوهترين
سنتي است كه از پس قرنها تداوم خود را حفظ كرده است ،نوروز را ما
ايرانيان هزاران سال است كه در البهالي كوهها و سينهي دشتها و
كنار نهرهاي اين سرزمين جشن گرفتهايم ،ريشههاي نوروز را
بايد در اسطورهها و قصهها يافت .آنچه به نوروز اهميت
ميبخشد ،اين اس��ت كه نياكان ما در همهي روزگاران
آن را به ارجمندي بر پا ميداش��تهاند .نوروز جش��ن
انسان اس��ت ،نه به اين معنا كه انسان در اين روز
آفريده ش��ده است بلكه بدان روي كه ما ايرانيان
آن را به عنوان بهانهاي براي نشان دادن انسانيت
برگزيدهايم.
خوب است بدانيم شاعران پارسيگوي كه
اشعارش��ان همه ،ريش��ه در آب و خاك اين
مرز و ب��وم دارد در پيون��د دادن عواطف و
احساسات ملي جامعهي ايراني نقش بسزايي
داشتهاند.
در اين مقاله س��عي ش��ده اس��ت ضمن
گذري در آثار و اشعار چهار شاعر بلندپايهي
كشورمان نوروز را به شيوهاي اجمالي بررسي

علي سعادت

*
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ي
نمايي��م .اي��ن چهار ش��اعر عبارتاند از :خي��ام ،منوچهر 
دامغاني ،سعدي و مولوي.
چگون��ه ميتوان از ن��وروز گفت و نوش��ت ولي از ناظم
تقويم جاللي ،،سخن به ميان نياورد.
صحرا رخ خود به ابر ن��وروز بشست
وين دهر شكستهدل ز نو گشت ُدرست
با سبزه رخ��ي به س��ب��زهزاري ميخور
بر ياد كسي كه سبزه از خاكش ُرست
اين افتخار براي خيام بس كه در تنظيم تقويم جاللي ،بنا به
اسناد تاريخي كه او و همكارانش در دست داشتند ،به نوروز،
نظر خاص و ويژهاي داشت و خود كتابي به نام «نوروزنامه»
نوشت.
خيام در رهگذر بررس��يهاي تاريخي تنها ،شاعر نيست،
يا حتي قبل از آنكه ش��اعر باش��د حكيم و طبيب اس��ت و
منجم .اما ش��عر او به لحاظ س��ادگي و رواني
رياض��يدان و ّ
و دوري از تكلف و اس��تعارات و مبالغات ،سر تا پا صدق و
صفاس��ت .رياورزي و پردهپوشي در آن راه ندارد و يكسره
خواننده را در درياي باطن و غوطهخوردن در بحر معاني بلند
به كنكاش وا ميدارد.
او كه ش��عار هميشگياش غنيمت شمردن لحظههاست و
به فراموشي سپردن گذشته ،چگونه ميتواند نسبت به نوروز
بيتوجه باش��د؟ نوروزي كه تبلور واقعي نش��اط و شادماني
است:
بر چهرهي گل نسيم نوروز خوش است
در صحن چمن روي دلافروز خوش است
از دي كه گذشت هرچه گويي خوش نيست
خوش باش و زدي مگو كه امروز خوش است
و يا در جاي ديگر ميگويد:
چ��ون اب��ر به ن��وروز رخ الل��ه بشست
برخيز و به جام ب��اده كن عزم ُدرست
كاين سبزه كه ام��روز تماشاگه توست
فردا همه از خاك تو بر خواهد ُرست
و نيز:
ساقي گل و سبزه بس طربناك شدهست
دري��اب كه هفتهي دگر خاك شدهست
ي نوش و گلي بچين كه تا در نگري
م
گل خاك شدهست و سبزه خاشاك شدهست
*
نوروز كه در ميان ايرانيان تبلور زيباي زمين و زمان اس��ت
طبع ظريف و نكتهس��نج شاعران بس��ياري را به طبعآزمايي
فراخوانده است .ش��يفتگي و دلدادگي بعضي از اين شاعران
چنان است كه جلوهي بهاري ،جوالنگاه مرغ خيالشان گشته
و تير و پيكان قلمش��ان طاووس زيباي طبيعت را نشانه رفته
است .در بهار چش��مهاي زيباشناس شاعر ،همهجا ،بدايع و
لطايف تازه را كشف ميكند .بدون شك منوچهري دامغاني
شاعر قرن پنجم از اين نعمت بيشتر بهره يافته است .روح او،
روح حس��اس هنرمندي است كه در برخورد با اين تازگيها
ِ
با طبيعت آميزگاري و همدردي خاص پيدا ميكند و در اين
جذبههاي هنرمندانه است كه او با قدرت و ابتكار به ادراك و
سپس توصيف طبيعت ميپردازد.

ب��ر لشكر زمستان ن���وروز ن��ام��دار
كردهست راي تاختن وقصد ك��ارزار...
اين باغ و راغ ملكت ن��وروز ماه بود
اين كوه و كوهپايه و اين جوي و جويبار
جويش پر از صنوبر و كوهش پر از سمن
راغش پر از بنفشه و باغش پر از بهار...
الوا ِن رياحين و س��بزهها و بداي��ع قوس قزح با خردبيني
خاصي در ش��عر او رخ مينمايد ،اما زيبايي گلها بيشتر از
هم��هي مظاهر ،جمال ذوق او را تحريك ميكند و دلدادگي
او درب��ارهي اين زيباييهاي خاموش و حس��اس چنان بارز
و هويداس��ت ك��ه خواننده را به ش��گفتي ميان��دازد .نبوغ
منوچهري در توصيف طبيعت بيهمتاست ،از همينروست
كه توصيف بهار و نوروز در ش��عر او نگينِ حلقهي ديوانش
شده است:
نوبه��ار آم��د و آورد گل و ياس��منا
ب��اغ همچ��ون تِبَ��ت و راغ ،بس��ا ِن َعدَ ن��ا
�برم و ديب��اي كبود
آس��مان خيمه زد از ِش� َ
�خ آن خيم��ه ِس��تاك س��من و ن َس��ترنا.
مي� ِ
از ف��رو ِغ گل اگ��ر اَهرم��ن آي��د بَ��رِ ت��و
از پ��ري ب��از ندان��ي دو ُرخ اَهرمن��ا
نرگ��س تازه چ��و چاه ذقني ش��د ب��ه مثل
گ��ر ب��ود چ��اه ز دين��ار و ز نق��ره ذقن��ا...
�برم س��رخ
و ان گل ن��ار ب��ه كردار كفي ِش� َ
بس��ته ان��در بُ��ن او لخت��ي مش��ك خُ تن��ا
َس�� َمنِ س��رخ بس��ا ِن دو ل� ِ
�ب طوط��يِ ن َ��ر
ك��ه زبان��ش بُ��ود از ز ِّر زده در دهن��ا...
الله چون م ِ ّريخ اندر ش��ده لختي به كسوف
ل دو روي چ��و ب��ر م��اه س��هي ِ
گ ِ
ل يَمن��ا
از منوچه��ري به س��ادگي نميتوان گذش��ت .او در هر
بهار و خزان ما را ب��ه تمتع و التذاذ از نعمتهاي خدادادي
فراميخواند .بدينگونه اس��ت كه منوچهري را بايد ش��اعر
عش��ق و طرب و ش��ور و شراب دانس��ت كه چون لب به
س��تايش بهار ميگشايد همگان را به بهرهمند شدن از لذايذ
جهان واميدارد.
ن��و به��ار آم��د و آورد گل ت��ازه ف��راز
مي خوشبوي فراز آور و بربط بنواز
اي بلند اختر ن��امآور ،تا چند به كاخ
سوي باغ آي كه آمد گه ن��وروز فراز
بوستان عود همي س��وزد ،تيمار بسوز
فاخته ناي همي س��ازد ،طنبور بساز...
منوچهري برخالف ش��اعران ديگر ،شادي حال را با غم
احتماليِ فردا تباه نميس��ازد و چ��ون صوفيِ پاكبازي كه از
نيك و بد جهان درگذش��ته و به حق پيوس��ته باشد درصدد
است كه دو روزهي منزل عمر را به شادي بگذراند
خرمست ،ميگير از بامداد
روزي بس
ّ
دادِ زمانه ب��ده ،كايزد دادِ تو داد
خواسته داري و ساز ،بيغميات هست باز
فرخي و دين و داد
ايمني و ع ّز و نازّ ،
نيز چه خواهي دگر ،خوش بزي و خوش بخور
اَن��دُ ه ِ فردا مبر ،گيتي خوابست و باد
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بانگاه��ی در دي��وان منوچهري ،واژهي «ن��وروز» رقصكنان
از ديدگان خواننده از اينس��و و آنس��و چون شاهدي خوبرو
خودنمايي ميكند به گونهاي كه سراسر ديوانش را بايد مصداق
همين سخن ما دانست.
*
و اما ذكر جميل سعدي كه صيت سخنش آفاق را درنورديده
است؛ شاعري كه به قول خودش رقعهي منشآتش را مثل كاغذ
زر ميبرند و چون شكر از آن بهره ميجويند.
يكي از مهمترين داليل ش��هرت سعدي اين است كه او ،هم
شاعري در حدّ كمال است و هم نويسندهاي به حدّ كمال .او در
اشعارش ،خاصه در غزليات ،استاد رموز عاشقي است و در عين
حال آموزگار تقوا و خردمندي .عشق ،كه مايهي غزلهاي اوست
البته به جمال انساني منحصر نميشود.
ص���ورت زي��ب��اي ظ��اه��ر هيچ نيست
اي ب�����رادر س���ي� ِ
��رت زي��ب��ا بيار
پرهيزگاري،كردگار،طبيعت،روحوسراسركايناتنيزموضوع
اين عش��ق هستند ،از جوش و التهاب غزليات قديم تا گرمي و
شيريني طيبات و بدايع ،همهجا عشق سعدي در تجلي است.
شيوهي سخنسرايي سعدي سهل و ممتنع است .در كالمش
تكلفي وجود ندارد كه به مالل خواننده انجامد اما لطافت و سالمت
آن در نهايت دلپذيري و زيبايي است و خواننده را به تقليد لفظ و
معني ،آسان مينمايد ولي از آوردن همانند ،ناتوان ميماند
اي ن���ف� ِ
�����رمِ ب�����ادِ صبا
��س خ�
ّ
از بَ����رِ ي���ار آم�����دهاي م��رح��ب��ا!
ق��اف��ل�هي ش��ب چ��ه شنيدي ز صبح
م���رغ س��ل��ي��م��ان ،چ��ه خ��ب��ر از سبا
ب��ر س��ر خشم اس��ت هنوز آن حريف
ي���ا س��خ��ن��ي م�����يرود ان����در رض��ا
از در ص��ل��ح آم�����دهاي ي��ا خ�لاف
ب���ا ق���دم خ���وف َر َوم ي���ا رج��ا
ب��ار دگ���ر ،گ��ر ب��ه س��ر ك��وي دوس��ت
ب���گ���ذري ،اي پ��ي��ك ن��س��ي��م صبا
گ��و رم��ق��ي بيش نماند از ضعيف
چ��ن��د ك��ن��د ص����ورت ب��يج��ان بقا
آن همه دل����داري و پيمان و عهد
ن��ي��ك ن���ك���ردي ،ك��ه ن��ك��ردي وف��ا
ل��ي��ك اگ���ر دورِ وص���ال���ي ب��ود
ص��ل��ح ف���رام���وش ك��ن��د م��اج��را
ت��ا ب��ه گ��ري��ب��ان ن��رس��د دس� ِ
��ت مرگ
دس���ت ز دام����ن نكنيمت ره��ا
دوس���ت نباشد ب��ه حقيقت ك��ه او
دوس����ت ف���رام���وش ك��ن��د در بال
ق��ص��هي دردم ه��م��ه ع��ال��م گرفت
در ك���ه ن��گ��ي��رد ن��ف��س آش��ن��ا؟!
گ��ر ب��رس��د ن��ال��هي س��ع��دي ب��ه كوه

ك����وه ب��ن��ال��د ب���ه زب�����ان َص���دا
قدرت سعدي در فنون شاعري معارض ندارد .بزرگاني چون
قائممقام فراهاني در منشآت ،جامي در بهارستان ،قاآني در پريشان
و مجدخوافي در روضهي خلد ،كه همگي هواي تقليد از سعدي
را در سر ميپروراندهاند ،در پيروي از او طفل راهند و خود او نيز
به اين امر واقف بوده است؛
ز خاك سعدي بيچاره بوي عشق آيد
ه��زار سال پس از مرگ او گرش بويي
در واقع همچنين است .از كالم سعدي بوي عشق و شادابيِ
واژه به مشام ميرسد و اص ً
ال تا فرهنگ ايراني وجود دارد كالم او
نيز در جان فارسيزبانان جاري و ساري است.
در ميان آاللههاي هميشه باطراوت او به اشعار زيادي دربارهي
ن��وروز برميخوريم ك��ه در اينجا به ذكر چند نمونه بس��نده
ميكنيم:
م��ب��اركت��ر ش��ب و خ��رمت��ري��ن روز
ب��ه اس��ت��ق��ب��ال��م آم���د ب��خ��ت پ��ي��روز
ده���لزن گ��و دو ن��وب��ت زن بشارت
ك��ه دوش��م ق��در ب��ود ،ام���روز ن��وروز
م��ه اس��ت اي��ن ي��ا ملك ي��ا آدم���يزاد
پ���ري ي��ا آف��ت��اب ع���ال���ماف���روز...
در جاي ديگر تصوير زيباي طبيعت را با اعجاز كالمش درهم
آميخته،ميگويد:
ب��ام��دادي كه تفاوت نكند ليل و نهار
خوش بود دام��نِ صحرا و تماشاي بهار
بلبالن وقت گل آمد كه بنالند از شوق
نه كم از بلبل َمستي تو ،بنال اي هشيار
اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود
هر كه فكرت نكند نقش بود بر دي��وار...
كه تواند كه دهد ميوهي ال��وان از چوب
يا كه داند كه برآرد گل صد برگ از خار؟
آدم���يزاده اگ��ر در ط��رب آي��د نه عجب
سرو در باغ به رقص آمده و بيد و چنار
باد بوي سمن آورد و گل و نرگس و بيد
درِ دك��ان به چه رون��ق بگشايد عطار
خيري و خطمي و نيلوفر و بستانافروز
نقشهايي كه در او خيره بماند ابصار
تا نه تاريك بود سايهي انبوه درخت
زي��ر هر ب��رگ چراغي بنهد از گلنار
نعمتت ب��ار خدايا ز ع��دد بيرون است
شكر انعام تو هرگز نكند شكرگزار
سعديا راست روان گوي سعادت بردند
راستي كن كه به منزل نرسد كجرفتار
سعدي در وصف بهار جامهي اطلسگونهي بهار را ماهرانه به
قامتطبيعتبرازندهميشمارد.
ب��اد ب��ه��اري وزي��د از ط��رف مرغزار
باز به گ��ردون رسيد ناله هر م���ر ِغزار...
شيوهي نرگس ببين ،ن��زد بنفشه نشين
سوسن رعنا گزين ،زرد شقايق بيار
خيز و غنيمت شمار ،جنبش ب��ادِ ربيع
نالهي موزون مرغ ،بوي خوش الل��هزار...

گرچه دل كندن از سعدي كاري دشوار است و گذر از اين همه
معاني دشوارتر ،ولي به اميد ارادت و توجه به گلي ديگر در گلزار
ادب ايران ،تلخي جدايي از سعدي را به شيريني و حالوت پيون ِد
«مولوي« مبدّلميسازيم.
*
شعر مولوي لبريز از تجليّات انساني ،عرفاني و عاطفي است.
اين تج ّليات سايهاي از «منِ» اوست و نموداري از سعهي وجودِ
او ،كه در عرصهي فرهنگ و ش��ناخت او بايد مورد توجه قرار
گيرد .اما جنبههاي روحي و عاطفي موالنا به گستردگي و پهناي
وجود كاينات است و امور جزئي و بيارزش و حتي ميان دست
در شعرش كمترين انعكاسي ندارد ،مولوي در يكسو جا ِن جهان
را ميبيند و در سوي ديگر جهان را ،وي زيبايي را در عظمت و
بيكرانگي آن ميجويد .عناصر سازندهي تصاوير ممتاز شعري
او مفاهيمي هس��تند از قبيل :مرگ و زندگي ،رستاخيز ،ازل ،ابد
و عشق و...
مثنوي معنوي او كه شاهكاري جهاني است در طي چهارده
س��ال و در ش��ش دفتر و در حدود بيست و شش هزار بيت ،به
تشويق شاگرد باوفا و باصفايش حسامالدين چلپي سروده شده
است .مثنوي پر است از افكارِ عرفاني كه اغلب بهصورت قصه
و تمثيل بيان ميش��ود و در خالل تمثيلها به انديشهورزيهاي
ژرف ميپردازد .س��خن گفتن از مثنوي را بايد به مثنويشناسان
ق ّهار سپرد تا به خوبي بتوانند مرواريدهاي معاني او را در درياي
عرفان و خداشناس��ي از صدف شعر خارج نموده و به حجلهي
تفسيربيارايند.
غزليات موالنا در كتابي به نام ديوان كبير يا ديوان شمستبريزي
گردآوري شده اس��ت .انقالب روحاني كه در وجود مولوي در
مواجهه با شمس تبريزي به وقوع پيوست از داليل مهم سرودن
ديوان شمس بود كه در آن سرود حركت ،عشق و جذبه است،
حركتي كه همه را به تكاپو در عشق فراميخواند .مولوي انسان را
با برخورداري از نعمت آگاهي ،وجودي ناب به حساب ميآورد،
براي همين است كه وقتي غزل مولوي خوانده ميشود پيداست
كه او قصد ش��اعري ندارد .او در طوفان انديش��هي خود چنان
پي��ش ميرود كه وزن و قافي��ه و واژه را به دنبال خود ميبرد از
همينروست كه لحن وعظ و تعليم او در مثنوي و غزلياتش به
شور و شوق مبدل ميشود.
عالقهي مولوي به طبيعت كه جلوهاي از جمال الهي است ،در
سخن او به خوبي آشكار است .او از ظواهر كاينات به حقيقت
الهي و كشف و شهود ميرسد ،بهار را پلي ميداند براي درك بهتر
خالق جهان و تصوير زيباي طبيعت را با جان عارف يكي ميداند
و زيبايي رويش مجدد طبيعت را با رستاخيز الهي انسان به كمال
رسيدههمانندميسازد.
س��تايش مولوي از الوان بيبدي��ل خلقت و نگاه عميق او به
سرچشمههاي معرفت ،راه ما را در پرداختن به تفكر و تعمق در
انديشههايش در زمينهي بهار و نوروز هموار و هموارتر ميكند.
آمد بهار اي دوستان ،منزل سوي بستان كنيم
گِرد غريبان چمن ،خيزيد تا جوالن كنيم
پران شويم از گل به گل
امروز چون زنبورها ّ
تا در عسلخانهي جهان ،ششگويه آبادان كنيم
آمد رسولي از چمن ،كاين طبل را پنهان مزن
ما طبلخانهي عشق را ،از نعرهها ويران كنيم

در جايي ديگر ميفرمايد:
دي شد و بهمن گذشت ،فصل بهاران رسيد
جلوهي گلشن به باغ ،همچو نگاران رسيد
زحمت سرما و دود ،رفت به كور و كبود
ش��اخ گل س��رخ را وق��ت نثاران رسيد
باغ ز سرما بكاست شد ز خدا داد خواست
لطف خدا يار شد دول��ت ي��اران رسيد
ب��رج َح َمل
آم��د خورشيد م��ا ،ب��از به
ِ
ُمعطي صاحب عمل ،سيم شماران رسيد
و دراي����ن غ��زل چنين م �يس��راي��د:
آب زنيد راه را هين كه نگار ميرسد
م��ژده دهيد ب��اغ را ب��وي بهار ميرسد
راه دهيد ي��ار را آن م��ه دهچ��ه��ار را
كز رخ نوربخش او ن��ور نثار ميرسد
چاك شدهست آسمان غلغهاي است در جهان
عنبر و مشك ميدمد ،سنجق يار ميرسد
رونق باغ ميرسد چشم و چراغ ميرسد
غم به كناره ميرود مه به كنار ميرسد...
ب��اغ س�لام ميكند س��رو قيام ميكند
سبزه پياده ميرود غنچه سوار ميرسد...
و يا در اين ابيات:
ِ
جانب سوسن دوتا
ب��از بنفشه رسيد
ي ب��دارن��د قبا
ب��از گ��ل لعلپوش م�� 
باز رسيدند شاد ،زان سوي عالم چو باد
مست و خرامان و خوش سبز قبايان ما
سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت
و ز سر ُك��ه رخ نمود الل��ه شيرين لقا
سنبله ب��ا ياسمن گفت س�لا ٌم عليك
عليكالسالم در چمن آي اي فتي...
گفت
ّ
و به عنوان ُحسنِ ختام؛
فصل بهاران شد ،ببين بستان پر از حور و پري
گويي سليمان بر سپه عرضه نمود انگشتري
رومي ُرخا ِن ماهوش ،زاييده از خاك َحبش
چون نو مسلمانان خوش ،بيرون شده از كافري
آب ِ
نقش يار بين
گلزار بين ،گلزار بين ،در ْ
ِ
نرگس خ ّمار بين و آن غنچههاي احمري
و آن
گلبرگها بر همدگر ،افتاده بين چون سيم و زر
آويزها و حلقهها بيدستگاه ِ زرگ��ري...
* دبير زبان و ادبيات فارسي ،يزد
منابع
 .1نوروزگان؛ تأليف دكتر مرتضي هنري
 .2كليات شمس تبريزي؛ تصحيح و توضيح بديعالزمان فروزانفر
 .3با كاروان حلّه؛ تأليف دكتر عبدالحسين زركوب
 .4غزليات شمس (گزيده) دكتر محمدرضا شفيعي كدكني
 .5فنون و صنايع ادبي :دكتر سيدحسن سادات ناصري
 .6گزيدهي اشعار منوچهري؛ دكتر سيدمحمد دبيرسياقي
 .7رباعيات خيام
 .8گلستان سعدي تصحيح و توضيح استاد غالمحسين يوسفي
 .9بوستان سعدي تصحيح و توضيح استاد خليل خطيب رهبر
 .10غزليات سعدي
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ظهور سيانتيسم ،1به معني تكيهي محض بر
علم تجربي و تجربهي علميِ تكرارپذير ـ و تأثير
آن در ادارهي زندگي بش��ر ،اعم از حيات فردي
يا اجتماعي ،نهضتي بود كه با فرانس��يس بيكن،
پدر عل��م جديد ،آغاز ش��د و در اروپاي عصر
روشنگري قرن  17ميالدي به اوج خود رسيد.
2
به گفت��هي ويل دورانت ،فرانس��يس بيكن
در آخرين س��الهاي قرن  ،16زنگي را به صدا
درآورد كه تمام اذهان را آمادهي كار س��اخت و
اعالم كرد كه اروپا به سن بلوغ خود رسيده است
(دورانت ،ص  )149وي آنگاه مينويسد« :بيكن
در مقدمهي كتاب «تبيين طبيعت» ميگويد« :چون
معتقد بودم كه براي خدمت به بشر متولد شدهام...
همواره از خود ميپرسيدم كه سودمندترين چيز
براي بشريت كدام است؟ ...در نتيجهي كاوش بر
من معلوم شد كه هيچ كاري شايستهتر از كشف
و توسعهي صنايع و اختراعاتي كه زندگي بشر
را در راه تمدن باالتر برند نيس��ت ». ...و اضافه
ميكند« :كسي شايستهي عناوين «بسط دهندهي

ویل دورانت

سيانتيسم يا اص

ن

NTISM
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قدرت بشر بر جهان» و «قهرمان آزادي انسانيت»
و «پاياندهندهي احتياجاتي كه بشر را در بردگي
نگاه داشته است» ميباش��د كه نه تنها موفق به
كشف و اختراع مفيدي ش��ود بلكه بتواند يك
مش��عل نوراني به دست گيرد كه با آن ،نخست
كشفيات و معلومات كنوني بشر را روشن سازد
و بعد در حالي كه ش��علههاي اين مشعل باالتر
و فروزانتر ميش��ود بر تمام زوايا و گوشههاي
ظلماتي هستي پرتو بيفكند( ».همان ،ص )151
فرانسيس بيكن ميگفت« :درود و ستايش من
بايد به خود ذهن متوجه شود ... ،بشر عبارت از
ذهن است ...و «علم نيز همان ذهن است»  ...يك
انسان چيزي بهجز آنكه ميداند نيست( ».همان،
ص )156
همانگونهكهمالحظهميكنيددراينگفتههاي
بيكن ،انسانمداري و اصالت بشر (اومانيسم) موج
ميزند و از ظاهر كالم او كام ً
ال هويدا است.
وي��ل دوران��ت اوج انحراف بيك��ن از تفكر
فلسفي اسكوالستيك يا َمدرس��ی و به عبارت
ديگر س��نتي و ديني قرون وسطي را در پذيرش

آزادانهي نظر اپيكور در اخالق توسط بيكن دانسته و از قول
او مينويسد:
«اين دستورالعمل فلسفي كه :لذات خود را به كار مبر تا از
هوس و آرزو بيفتي ،هوس و آرزو مكن تا در ترس و وحشت
نيفتي؛ از مغزي ضعيف و كم جرأت و ترس��و صادر شده
است ... . ...هيچكس نبايد از پيروزي خود بر طبيعت [تسلط
بر نفس حيوان��ي] زياد مغرور باش��د ،زيرا طبيعت مدتي
طوالني در خفا به سر ميبرد و در مواقع فرصت يا تحريك
سردر ميآورد( ».همان ،ص )159
شايد بيمناسب نباشد يادآور شويم كه نظريهي فرويد،3
ِ
جبري
روانكاو اتريش��ي قرن  19و  ،20مبني بر حاكميت
غرائز سركوب شدهي نهفته در بخش ناخودآگاه روان آدمي،
در حقيقت ريشه در همين افكار بيكن دارد .ويل دورانت
ارزش بيكن را بيش��تر در روانشناسي ميداند تا در الهيات
و اخالق.
بيكن در جهانبيني خود به نوعي خودكفايي و استقالل
جهان (انس��اني) از خدا معتقد است و تلقي او از رابطهي
خدا و جهان عين ًا همان تصور يهود در اين باره اس��ت .به
اين جملهي او توجه كنيد« :بايد دانس��ت كه در صحنهي
زندگي بشر ،خدا و فرشتگان تماشاچي محضاند» .از اينرو
است كه ويل دورانت ،متهمشدن بيكن به الحاد و بيايماني

اراسموس

صالت علم

از بيكن رسم ًا به عنوان يك اومانيست معروف نام نميبرند
ول��ي بايد گفت وي ب��ه آن دوره تعلق دارد ،چرا كه از نظر
بنيانهاي فكري شباهتهاي بسيار نزديكي به اومانيستها
داشته و افكارش منشاء الهامهاي اومانيستهاي علمگراي
امروزي و در نقطهي مقابل خدامحوري و ش��ريعتمداري
است .فردريك كاپلستون مورخ شهير تاريخ فلسفهي عربي
مينويسد:
«ميتوان گف��ت كه عدهي زي��ادي از متفكراني كه [در
قرنهاي  18و  19قائل به اصالت علم بودهاند] پيشتازان به
اصطالح اومانيستهاي علمگرايي امروز بودند كه عقيدهي
ديني را فاقد پش��توانهي عقلي ميشمارند و ميكوشند اثر
زيانبار ادعايي دين را در پيش��رفت و اخالق بش��ر مطرح
سازند( ».كاپلستون)137 ،
ً
«بديهي اس��ت كه اگر كسي معتقد باشد كه انسان ذاتا به
خداوند ،به عنوان غايت قصواي خود ،ربط دارد ،در صحت
كاربرداصطالحاومانيسمبرايفلسفهيالحادي[سيانتيسمي]
چ��ون و چرا خواهد كرد( ».همان) كاپلس��تون ،در پايان به
صراحت ميگويد« :اصالت علم بالضروره مخالف با ديانت

SCIEN
ابوالفضلنفر

را مستحق او دانس��ته و اظهارات وي در نفي الحاد و طرد
بيخداي��ي را نوعي خطابهي ناصادقانه و وي را متظاهر به
صداقت مينامد.
در اينجا بايد يادآور شويم كه وجود انديشههاي ديني از
قبيل سخنان پيكو دالميراندوال )1463-1498( 4در خطابهي
«مقام انس��ان» و افكار برخي اومانيستهاي دينگرا ،مثل
اراس��موس 5نيز در رويكرد علمي بشر به جهان و پيدايش
جهانبيني علمي و اصالت علم (سيانتيس��م) بيتأثير نبوده
است .در خطبهي مقام انسان ،پيكودالميراندوال اين كلمات
را ب��ه خدا نس��بت ميدهد« :اي آدم  ...م��ن تو را در مركز
جهان قرار دادهام بهطوريكه از آن نقطه ميتواني آنچه را در
جهان هست بهتر ببيني .من تو را آسماني يا زميني ،فاني ،يا
باقي نساختهام؛ بهطوريكه ميتواني مانند يك استاد مطلق
و مختار قالب بريزي و خود را به همان شكلي كه انتخاب
كردهاي بس��ازي ( ...پ��ل ادواردز ،ج  ،3ص  .)70همچنين
اش��اره ميكنيم كه «اراسموس» از نظر انديش ه به روزگاري
ديرتر [از لوتر و اصالح ديني] و علميتر و عقالنيتر تعلق
داش��ت .كاري كه به دس��ت وي آغاز ش��د و در كشاكش
انقالب ديني عقيم ماند در زمان مناسبتري توسط متفكران
ق��رن هفده��م [دورهي روش��نگري و اوج علمزدگي] از
سرگرفته شد( .دورانت ،ج  ،6ص  .)517به هر حال اگرچه

سنتي است( ».همان) نتيجه اينكه :سيانتيسم و اصالت علم از
جلوههاي بارز اومانيسم بوده و ريشه در جهانبيني اومانيستي
و انس��انمداري دارد .لذاست كه بهقول يكي از انديشوران
معاصر ،دس��تاوردهاي جريان مذكور (اصالت علم) ،يعني
روانشناسي ،جامعهشناس��ي ،حقوق و ...در حوزهي علوم
انساني و اجتماعي ،امروز در غرب ،جانشين كالم و احكام
ديني ش��ده ،و علم و ذهن كه بيكن آنرا عصاره و حقيقت
بش��ر ميداند ،تكيه بر جاي خداون��د زده و ادعاي الوهيت
كرده است( .داوري اردكاني ،ص )185
زيرنويس

1. Scientism
2. Francis Bacon
3. Freud
4. Picco de lamirandola
5. Erasmus

منابع
 .1دورانت ،ويل .تاريخ فلسفه ،ترجمه :عباس زرياب خويي.
 .2كاپلستون ،فردريك ،تاريخ فلسفه ،ج  ،8ترجمه بهاءالدين خرمشاهي،
انتشارات سروش.1370 ،
 .3داوري اردكاني ،رضا ،علوم انس��اني اسالم و انقالب فرهنگي (ميزگرد
جهاد دانشگاهي مركز) ،ناشر :جهاد دانشگاهي ،سال .1361
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معلمعزیز!
آیا تا حال شده است که کودکی با مشکالت بینایی در کالس
عادی داشته باشی؟ آیا تا حاال داد زدهای و یا از کوره در رفتهای؟
تا حاال شده با خودت بگویی که « وای! نمیدانم چهطور این کار
را انجام بدهم!؟»
من دو س��ال پیش چنین موقعیت یا مشکلی را پیدا کردم .در
واقع من ،از نظر معلمی ،کارآموزی کمی در هر نوع آموزش خاص
داشتم .اما چیز قابل توجهی دربارهی کودکان نابینا نمیدانستم و
آموزش صحیحی دربارهی مش��کالت نابینایان ندیده بودم .ولی
ِ
فرصت آموزش به دختر
خدا موهبتی به من ارزانی داش��ت و آن
دانشآموزی با مشکالت بینایی ،به نام «لورا» بود.
در فرصتی که پیش آمد ،من به لحاظ شخصی تالش زیادی
کردم؛ در مسیرهایی که حتی فکر نمیکردم که امکان رشد در آن
وجود داشته باشد وارد شدم؛ یاد گرفتم و پیشرفت کردم .در ابتدای
کار ،تا حد زیادی دچار آش��فتگی و ناامیدی میش��دم ،اما بعد از
مدت��ی این کار بهصورت یک حس ع��ادی درآمد و کارها برایم
آسانتر شد .به نظر من ،که تجربه کردم ،در برخورد با موقعیتهای
سخت و غریب ،اول از هر چیز ،مهم است بدانی که باید نسبت به
خودت صبور و شکیبا باشی .واقعیت این است که برای من این
یک مبارزهی جدید ،اما در عین حال بسیار هیجانانگیز بود که از
خالل آن چیزهایی یاد گرفتم .حاال دوست دارم تو را هم در این
تجربیات با خودم سهیم کنم .پس هرگاه فرصت پیدا کردی ،این
نوشتهی مرا را بخوان.
اوالً همیش��ه به یاد داش��ته باش که با دانش آموزی س��روکار
داری که اگرچه یک کودک اس��ت اما کودکی اس��ت با «نیازهای
خاص» که همنش��ینی به او و درک کردن وی ،وقت زیادی را از
تو خواهد گرفت .او کودکی است که به نوعی دستوپا میزند تا
به تو کمک کند تا نیازهای خاص او را بفهمی؛ کودکی که ممکن
اس��ت با صدای بلند و خیلی هیجانزده ،چنان که گویی در حال
دیدن یک نمایش خندهدار است ،بخندد؛ کودکی که ممکن است
به شکل ویژهای محتاط و کمحرف باشد؛ کودکی که شخصیت و
تواناییهای خاص خ��ودش را دارد؛ این کودک به اندازهی دیگر
کودکان باعث آشفتگی تو میشود و تو را دچار زحمت میکند؛
حتی شاید بیشتر از دیگر کودکان؛ چون او نمیبیند ،و شاید به این
دلیل که حتی نمیتوانی با انگش��ت به او اشاره کنی .کودکی که
ممکن است در واقع خیلی خوشرفتار باشد ،به حدی که وقتی
از خودش بیرون میآید و با دوستانش گرم صحبت میشود ،تو
را به وجد میآورد.
ول��ی ب��ه هرحال این ک��ودک ،یک کودک نابیناس��ت ،بله او
میخواهد نسبت به معلمش رفتاری محترمانه و با محبت داشته
باشد و در مقابل به تو میگوید که فهمیده ،با قاطعیت و واقعبینانه
با او رفتار کنی .این کودک آنگونه که تو میبینی نمیبیند ،اما من به
تو این اطمینان را میدهم که روشی که به واسطهی آن ،این کودک
جهان را میبیند ،باعث تحیر و شگفتی تو خواهد شد .تو میفهمی
که او برای دیدن این جهان و دیدنیهایش ،انگش��تانش را روی
صخره ،سکه و حتی هزارپا حرکت میدهد و از این طریق آنها
را میبیند .تو هرگز نباید این دستها را فراموش کنی؛ دستهایی

که اطراف را لمس میکنند تا زندگی را بشناسند ،به همانگونه که
یک انسان بینا جهان را میشناسد .دستهایی که نرمی و لطافت
و زب��ری و ناهم��واری را ،آنگونه که یک نابین��ا میتواند ،درک
میکند .دستهایی که ممکن است روزی به آرامی حرکت کند ،تا
دستبند روی مچ تو و یا روبان پالستیکی موهای تو را لمس کنند.
دستهایی که به وقت خود ،یک زبان جادویی مخصوص خود،
تولیدخواهندکرد.
زبان نقطه برجسته ،یا همان خط بریل ،درهایی را به روی این
کودک خواهد گشود؛ درهایی همچون خواندن ،نوشتن و شاید
در ورود به دانشگاه یا حتی
کس��ب درج��ه و مقامی در
دانشگاه .پس ،خط بریل یک
بخش عادی ،اگرچه مهم از
کالس تو خواهد شد .تو باید
این بخش جدید را بپذیری،
و این را هم بدان که همهی
دانشآم��وزان بین��ای تو ،از
اینکهچیزیهرچندمختصر
در این زمینه یاد بگیرند لذت
میبرند.
بنابرای��ن میتوان��ی ب��ه
س��ایر دانشآموزان کالس
خ��ود آم��وزش بده��ی تا
ب��ه تفاوتهای می��ان انواع
یادگیری ،که از آن وحشت
دارند ،ب��ه دی��دهی احترام
بنگرند .باز ای��ن را بدان که
با دانشآم��وزی که از خط
بری��ل و دیگ��ر تجهیزات
نابینایی استفاده میکند ،باید
همانگون��ه رفتار کنی که با
دیگ��ر دانشآموزان��ت ،که
با مداد و کامپیوتر س��روکار
دارند ،رفتار میکنی .همهی
اینه��ا فق��ط اب��زار کار تو
هستن .د
کودکی ک��ه با یک عصا
و چش��مانی که شاید مانند
چشمان تو نبینند ،وارد کالس تو میشود ،به کمک تو نیاز دارد.
او نیاز به نوازش و دلسوزی و این که کارهایی برای او انجام دهی
ندارد .مخصوص ًا او اص ً
ال به این نیاز ندارد که تو تفاوتهایش با
دیگران را ،به س��ایر بچههای کالس یادآوری کنی ،و یا به خاطر
اینکه نابیناست با او بهگونهای متفاوت از دیگران رفتار کنی و یا
امتیازات ویژه در کالس برایش در نظر بگیری.
دانشآموز نابینا ،نیازمند این است که تو به سایر بچههای کالس
یاد بدهی که وقتی او نیازمند کمک است ،یا هر زمان که اقتضا می
کند ،آنها مددکار و یاور او باش��ند .او نیاز دارد که تو یک الگوی

��ی��ن��ای ک��ل�اس شما
امیلیبیگرز
*
ترجمه:محمدفصیحیدستجردی

خوب برای دوستانش باشی ،تا یاد بگیرد چگونه با او رفتار کنند.
او نیازمند این است که همهی امور برای او ،به عنوان یک نابینا در
کالسی که همه بینا هستند ،مقبول و مناسب باشد؛ زیرا قرار است
این ک��ودک در طول عمرش ،در جهانی زندگی کند که همهی
مردمبیناهستند.
معل ِم یک کودک نابینا بودن ،تو را به عنوان معلم ،برای ورود
به ایفای یک نقش جدید ـ عالوه بر نقشی که داری ـ به مبارزه
می طلبد .مث ً
ال تو به جای نش��ان دادن تصاویر به کودک ،باید به
بیان آنها بپردازی و از دانشآموزان بینا بخواهی ،در این راستا به
تو کمک کنند .بیش از اینکه به تصاویر اشاره کنی ،باید دربارهی
آنها حرف بزنی؛ بهعبارتی
خودت را به یک سخنران
حرفهایتبدیلکنی.
هنگامی که تو تصویری
در دست داری یا به چیزی
اش��اره میکنی ،یا وقتی که
کلمات و واژهه��ا را روی
تابلو مینویسی ،دانشآموز
نابینایتومنتظرنشستهاست
تا زمان توضیح و سخنرانی
تو فرا رسد .پس تا میتوانی
مطلب را خوب تبیین کن.
ای��ن کار اگرچه فقط کمی
تالش و حوصله میطلبد،
اما به زودی خواهی دید که
برای تو به صورت یک امر
عادی در میآید.
هیچوق��ت از اینک��ه
واژههای��ی را که مربوط به
فعل دیدن است ـ با اینکه
او نمیبیند ـ ب��هکار ببری
نگراننباش؛
بهعنوان مثال پروا نداشته
باش از اینکه به او بگویی:
 فردا خواهیم دید. به این نگاه کن! آیا فیلم جنگ ستارههارا دیدی؟
 چه کسی فرود سفینهفضایی را از تلویزیون دیده است؟
چ��را که کودک نابین��ای کالس تو هم این کلمات را
بهکار میبرد .بهخاطر داش��ته ب��اش که این قبیل کلمات
در زب��ان ویژهی فرهنگی ما آدمه��ا وجود دارند .وقتی
که تو از دانشآموز نابینایت میپرس��ی که ،آیا برنامهی
مرب��وط به خرسهای قطبی را از «ش��بکهی کاش��فان»
دیده اس��ت یا نه ،او معنی تحتاللفظی کلمهی «دیدن»
با چش��م را در نظ��ر نمیگیرد و اگر تلویزیون او هنگام

پخ��ش این برنامه روش��ن بوده اس��ت ،تو بای��د منتظر
ش��نیدن یک گ��زارش کام��ل از آنچه او دیده اس��ت
باش��ی.
من مطمئن هستم که همانگونه که دانشآموزان بینا با یکدیگر
متفاوتند ،دانشآموزان نابینا ه��م از جهات گوناگون با هم فرق
دارند؛ دانشآموز نابینایی که در کالس من است با دانشآموزی
که در کالس توست ،مثل هم نیستند ،اما من امیدوارم که بعضی
از ایدههایی که من در اینجا مطرح کردم مورد استفادهی تو قرار
گیرد و باعث آرامش قلب تو باشد.
احتماالً بعضی وقتها خیلی استرس و فشار پیدا میکنی ،ولی
نگران نباش ،چون در ورای این احس��اس یک معنی مهم نهفته
است و نشان دهندهی این است که تو یک معلم مفیدی هستی که
دربارهی دانشآموز خود دلواپس است؛ معلمی که تمامی تالشش
یافتن راهی است که بتواند بهترین باشد .معلمی که آرزو میکند
دان��ش آموز او بتواند در کالسهای عادی پابهپای دیگران موفق
شود.
به تیم آموزش تلفیقی تکیه کن .آنها به شکل عالی آموزش دیده
اند و در این زمینه مجهز و هوشیارند .آنها میدانند این زحمات
و وظایفی که تو تقبل کردهای وظیفهی هر روز تو نیست .چون
به این مسئله واقفند که کودکان نابینا اگر در کنار دوستان نابینای
خود باش��ند بهتر آموزش میبینند .و حاال تو را تشویق خواهند
کرد که تو شایستگی این را داری که کودک نابینا در کالس عادی
تو حضور یابد .پس از آنها سؤاالت تخصصی مربوط به نابینایان
را بپرس و با سرعت پاسخهای آنها را یادداشت کن و همیشه
آنها را روی میز کار خود و در مقابل چشمانت داشته باش .آنها
را بهعنوان هم��کاران خودت بپذیر و بدان که آنها به کمک تو
میآیند .نباید نگران این باشی که این کارشناسان برای این اینجا
هستند که عملکرد و یا تدریس تو را زیر سؤال ببرند؛ بر عکس
آنها اینجا هستند تا روند آموزش تو به این کودک نابینا را تسهیل
کنند؛ کودکی که اجبارا ً نیازمند یک جفت چشم اضافی از سوی
آنهاست ،تا به واسطهی آن چیزهایی را که ما به عنوان معلمان
عادی توانایی آموزش آن را نداریم ،به این کودک یاد دهند.
در طول مسیر ،این کارشناسان خیلی چیزها به تو یاد میدهند.
البتهنبایدتالشکنیهمهچیزرایکبارهیادبگیری.هرگاهاحساس
کردی که دچار نگرانی یا دلواپس��ی شدهای ،کافی است به آنها
بگویی که چنین احساسی داری ،چون آنها هر کاری که بتوانند
برای کاهش این فشار و نگرانی انجام میدهند .در عین حال ،با
آنها با ادب و تواضع برخورد کن و بدان که مشغلهی کاری آنها
خیلی زیاد است و نمی توانند در یک زمان همهجا باشند.
ش��اید اکنون تو یک نفس عمیق میکشی ،شاید در حال دعا
هستی ،این احتمال هم هست که تو اکنون آمادگی پذیرش یک
دانشآموز خیلی ویژه با مشکالت خاص را داشته باشی ،به هر
حال پاداش این عمل تو ،به هیچیک از چیزهایی که تو میدانی
شباهتندارد.احتماالتویکسالتحصیلیخیلیعالیوپرهیجان
را در پیش داری.
* مربی آموزشگاه شهید احمد سامانی .ناحیهی  ،3اصفهان
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کلید واژهها:
کانال سوئز ،فردیناند دولسپس ،داریوش
هخامنشی،محمدعلیپاشا،سعیدپاشا،
اسماعیلپاشا،توفیقپاشا،دیسرائیلی،
جمالعبدالناصر.

در سال 1859م ارنس��ت رنان 1فیلسوف فرانسوی ،هنگام
ایراد نطقی به افتخار فردیناند دولس��پس 2خطاب به او اظهار
داشت« :جایی که شما به صورت ترعه در آوردهاید به منزلهی
ایجاد میدان جنگ جدیدی است تا به حال بُخازهای بسفورد
واردانل به تنهایی کافی بود که دنیا را دچار بحران سازد و اکنون
ش��ما یک ترعهی دیگر حفر کردهاید» سخنان ارنسترنان در
سال  1956زمانی به تحقیق پیوست که جمالعبدالناصر رئیس
جمهور وقت مصر ،تصمیم به ملی کردن کانال سوئز و خارج
کردن آن از دس��ت انگلستان و فرانسه گرفت ،و این ماجرایی
بود که میرفت تا بار دیگر ـ پس از جنگ دوم ـ جنگ جهانی
دیگری را به دنبال آورد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

کانال سوئزکجاست؟

کانال یا ترعهی سوئز که مصریها خود به آن «قناه السویز»
میگویند آبراهی مصنوعی است که از وسط مصر میگذرد و
دریای مدیترانه را به دریای سرخ پیوند میدهد .تا پیش از حفر
این کانال ،کش��تیهایی که میخواستند از آمریکا و یا از شمال
اروپا به مقصد خلیجفارس یا اقیانوس هند حرکت کنند بایستی
حدود 18000کیلومتر راه دریایی را طی کنند؛ اما حفر این کانال
سبب شد ،حدفاصل شمال اروپا تا خلیجفارس به حدود نصف،
یعنی  9300کیلومتر تقلیل یابد .طول کانال سوئز از پُرت سعید
در ساحل مدیترانه تا سوئز در دریای سرخ حدود  170کیلومتر
و عرض آن از  70تا  100متر و به اندازه ای است که کشتیهای
اقیانوس پیما میتوانند از آن عبور کنند.

تاریخچهیحفرکانال
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میدانیم که فکر متصل کردن دریای احمر به مدیترانه (و یا
رود نیل) از طریق حفر یک کانال ،اندیشهای قدیمی است و به
عهد باستان میرسد .نخستینبار ،مصریان در عهد فراعنه ،حدود
 20ق��رن قبل از میالد ،این فک��ر را مطرح کردند ولی کاری از
پیش نبردند .چهارده قرن بعد ،باز فرعونی به نام نکوس 3پسر

پسامتیک ،4خواست این کار را عملی سازد و دست به کار شد
ولی با دادن یکصدو بیست هزار تلفات ،عقبنشینی کرد و کار
ناتمام ماند.
حدود صد س��ال گذشت تا اینکه پادش��اه ایران ،داریوش
هخامنشی ،وقتی مصر را تسخیر کرد ،توانست رود نیل را ـ و
نه دریای مدیترانه را ـ به دریای سرخ متصل سازد .بدینترتیب
کانالی حفر ش��د که حدود صد س��ال (414ـ 514ق.م) مورد
اس��تفاده بود و کشتیها از آن رفتوآمد میکردند .مدارک این
واقعه ،در کتیبهای که در هنگام حفر کانال سوئز در اواخر قرن
نوزدهم در نزدیکی مس��یر کنونی کشف گردید به دست آمده
است.
اما سابقهی حفر کانال فعلی به اواخر قرن هجدهم میرسد
و آن هنگام��ی بود که ناپلئون بناپارت برای آنکه بتواند نیروی
دریایی فرانس��ه را به هندوستان برساند به فکر حفر کانالی در
مسیر کنونی افتاد ولی عمرش وفا نکرد .سرانجام این کار ،حدود
نیم قرن بعد ،به دس��ت یک مهندس فرانس��وی بهنام فردیناند
دولسپس عملی شد .دولسپس کنس��ول فرانسه در مصر بود.
که طرح خود را به محمدعلیپاش��ا ،خدیو مصر پیشنهاد داد.
اما محمدعلی که حاکم عثمان��ی در مصر بود ،از ترس دولت
انگلستان ـ که سراسر هند را در استعمار خود داشت ـ راضی
به پذیرش پیش��نهاد فردیناند نش��د تا اینکه محمدعلی مرد و
سعیدپاشا جانشین او گردید .دولسپس ،با سعیدپاشا دوست بود،
و سرانجام توانست او را به انجام این تصمیم وادارد .لذا سعید
پاشا ـ که تحصیلکردهی فرانسه بود ـ علیرغم کارشکنیهای
باب عالی ،یعنی دولت عثمانی و حتی مخالفت لرد پالمرستون،5
نخستوزیر انگلستان ،توانست در سال  1854امتیاز حفر کانال
و اس��تفادهی فرانسه از آن به مدت  99سال را بگیرد .سرانجام،
پنج س��ال بعد از عقد قرارداد ،در پنجم آوریل  1859نخستین
ضربهی کلنگ بر خاک بندر پرتس��عید ،فرود آمد و کار آغاز
شد .بالفاصله 25هزار کارگر مشغول به حفر کانال شدند و به
زودی عدهی کارگران ،در هر روز به  40هزار نفر رس��ید .این

کارگران اغلب دهقانان مصری فقیر بودند و چون اکثرا ً از ف ّ
الحان
پنبه به شمار میرفتند ،تولید پنبه در مصر ،کاهش یافت ،عالوه
بر این ،در طی  10سال حفر کانال ،حدود  120هزار نفر کارگر
قربانی شدند.

توطئه و دخالت انگلستان

انگلستان چگونه بر مصر سلطه یافت؟

در سال 1875م ،چند سال پس از افتتاح کانال سوئز ،بحران
اقتصادی مصر را فرا گرفت .این امر باعث ش��د اسماعیل پاشا،
خدیو مصر ،به استقراض خارجی متوسل شود .لذا تصمیم گرفت
یکصدوهفتادوشش هزار سهم کانال را در معرض فروش قرار
6
دهد .در این هنگام ،بریتانیا فرصت را غنیمت شمرد و دیسرائیلی
نخستوزیر انگلس��تان ،بدون اجازهی پارلمان آن کشور ،مبلغ
یکصد میلیون فرانک از بانکهای گوناگون قرض کرد و قسمت
عمدهی این سهام را خرید .این امر مقدمهی نفوذ شدید بریتانیا بر
مصر و سرانجام تحتالحمایه شدن این کشور شد .فروش سهام
به انگلس��تان از یکسو موجب نارضایتی فرانسه شد ،در عین
اینکه انگلس��تان هم ـ راضی بهادامهی حکومت اسماعیلپاشا
بر مصر نشد و از دو طرف بر سلطان عبدالحمید دوم ،ـ پادشاه
عثمانی ـ فشار آوردند تا وی اسماعیل پاشا را به استعفا مجبور
کرد و فرزندش توفیقپاش��ا ،جانش��ین او شد .انگلیسها فشار

سلطان عبدالحمید ،پادشاه عثمانی

چون با حفر کانال س��وئز که به ایجاد شاهراه جدید دریایی
اروپا ـ خاور دور منجر میگشت ،منافع انگلستان در خطر واقع
میش��د دولت بریتانیا از همان اول به تکاپو افتاد تا امتیاز حفر
کان��ال را لغو کند .از اینرو باب عالی (دولت عثمانی) را تحت
فشار قرار داد تا مانع از امضای قرارداد ـ توسط سعید پاشا ـ شود
و یا دست کم دولت عثمانی توشیح آن را به تعویق اندازد .حتی
پالمرستون ،در یادداشتی که به اولیای دولتهای مصر و عثمانی
و شخص فردیناند دولسپس نوشت به آنها خاطرنشان ساخت
که دولت بریتانیا بر عملی ساختن این نقشه به کلی مخالف است
و آن را نوعی اقدام خطرناک از طرف فرانس��ه برای مداخله در
امور شرق و تهدید سیاست دریایی انگلستان میداند .با همهی
این اوصاف ،فردیناند دولس��پس به پشتگرمی ناپلئون سوم ـ
رئیس جمهور فرانس��ه ـ کار را ادامه داد و حتی یک ش��رکت
بینالمللی بهنام «اورنیورس��ال کانال سوئز» تشکیل داد تا کار را
سرعت بخشد .سعید پاشا ،خدیو مصر ،زنده نماند تا نتیجهی
کار خود را ببیند و  5س��ال بعد از شروع کار کانال درگذشت.
پس از او ،جانشین وی ،اسماعیلپاشا ـ که او نیز مانند سعید پاشا،
دانشآموختهی فرانس��ه بود ـ نه تنها کار را متوقف نکرد بلکه
در ق��رارداد هم به نفع مصر تجدید نظر بهعمل آورد تا باالخره
در س��ال  ،1869پس از ده سال کار مداوم ،کار به پایان رسید و
کانال در حضور امپراتور اتریش ،ولیعهد پروس و ملکه اوژنی ـ
ملکهی فرانسه ـ افتتاح شد .در هنگام افتتاح حدود یک ساعت
تمام صدای شلیک توپ در گوش فردیناند دولسپس و حاضران
صدا میکرد تا پیروزی یکی از عظیمترین طرحهای مهندسی ـ
و در عین حال سیاسی ـ آن زمان ،به دست فرانسویان را اعالم
دارد .این راه دریایی که از فاصلهی میان لندن و بمبئی پنجهزار
مایل کاست ،سیاستمداران انگلیسی را به طمع انداخت تا به هر
صورت شده به کانال سوئز در مصر دستاندازی کنند.

خ��ود را بر مصر ادامه دادند و در زمان توفیقپاش��ا ،به بهانهی
قیام ضدانگلیسی ُعرابی پاشا ،افسر وطندوست و ضد استعمار
مصری ،به این کشور لشکر کشیدند و ضمن تصرف مصر ،بر
کانال س��وئز هم چیره ش��دند و این درست سیزدهسال پس از
احداث کانال سوئز بود ( )1883البته سلطهی مطلق انگلستان
بر کانال سوئز چندان نپایید .زیرا به زودی دولتهای معترض
اروپایی ـ فرانسه ،آلمان ،اتریش ،مجارستان ،اسپانیا ،ایتالیا ،هلند،
روسیه ـ و نیز خود عثمانیـ به مخالفت و مداخله برخاستند تا
اینکه با توافق آنها در س��ال  1888قراردادی امضا ش��د که به
موجب آن ،کانال سوئز یک آبراه بینالمللی قلمداد شد.

کانال سوئز پس از  1948تا 1952

س��ال  ،1948سالی است که سازمان ملل متحد ،به تأسیس
رژیم اشغالگر اسرائیل رأی داد و این سرآغاز ماجرای پردامنهای
بود که از همان آغاز بر منطقهی خاورمیانه و ابتدا بر کانال سوئز
اثر گذاشت و هنوز هم ادامه دارد.
در فوریهی سال  ،1950دولت مصر به موجب فرمانی ،حمل
چند قلم کاال را به مقصد رژیم اش��غالگر قدس از طریق کانال
ممنوع کرد .در مقابل ،اس��رائیلیها در سال  1951علیه مصر به
شورای امنیت شکایت بردند .شورای امنیت هم ،از یکسو چون
کانال س��وئز آبراه بینالمللی بود ،و از سوی دیگر تحت تأثیر
دولتهای قوی ،مصر را محکوم کرد و مصر را ملزم س��اخت
که مانع عبور کاالهای اس��رائیلی از کانال سوئز نشود .این امر
منجر به تحریک احساسات ملی و مذهبی مصریان و شورش
و تظاهرات در قاهره و اسکندریه شد و در قاهره ،تظاهرات به
اطراف قصر ملک فاروق نیز کشیده شد .این در زمانی بود که
نهضت افس��ران آزاد مصر هم علیه استعمارگران اروپایی فعال
شده بود و لذا چیزی نگذشت که در این کشور کودتای افسران
آزاد اتفاق افتاد و ملکفاروق س��قوط کرد که پیآمد آن انفجار
بزرگ سیاسی ـ اجتماعی در جهان عرب بود.
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فردیناند دولسپس

بحران کانال سوئز

رهبران کودتای مصر یا افسران آزاد ،به رهبری ژنرال نجیب
و سرهنگ جمال عبدالناصر از همان روزهای نخستین کودتا که
در واقع خود یک انقالب بود ،یعنی  23ژوئیه  ،1952ریشهکن
کردن استعمار را در دستور کار خود قرار دادند .در سال 1953
مصر تصمیم به س��اختن سد عظیم آس��وان بر روی رود نیل
گرف��ت .برای این کار به بودج��های کالن نیاز بود که مصر آن
را در اختیار نداشت .جمال عبدالناصر قصد داشت از آمریکا و
بانک جهانی برای این کار وام بگیرد ولی آنها به دلیل مواضع
ضداستعماری ناصر در دادن وام تع ّلل کردند و در نظر داشتند
ش��رایط خود را ،در ضمن پرداخت وام ،به مصر تحمیل کنند.
ولی ناصر زیر بار نرفت .وی در ژوئیهی سال  1956در سخنرانی
موشه دایان ،وزیر دفاع رژیم غاصب
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تندی که ایراد کرد گفت« :وقتی آمریکاییها اخبار اغراقآمیزی
دربارهی ورشکستگی مصر منتشر میکنند اصول اخالقی را زیر
پ��ا میگذارند .من هم با صدای بلند خطاب به آنها میگویم:
ش��ما میتوانید از شدت خشم بترکید ،ولی نمیتوانید نظرات
خ��ود را به ملت مصر دیکته کنی��د ».آنگاه دو روز بعد از این
سخنرانی ،در میدان محمدعلی قاهره ،بار دیگر ،ناصر ،ضمن
یک سخنرانی شدیدالحن ،به آمریکا و انگلیس حمله کرد و در
میان هیاهوی پرشور جمعیت فریاد زد« :تشکیالت کانال سوئز
به صورت دولتی در دولت مصر درآمده است .این شرکت که
انگلستان اکثر سهام آن را از ما ربوده ،در سال  1955صدمیلیون
دالر سود برده است و ما که یکصدو بیست هزار نفر برای حفر
آن قربانی دادهایم فقط سه میلیون دالر عایدمان شده است .آیا
میدانید مبلغ کمکی که آمریکا و انگلیس میخواهند طی پنج
س��ال آینده به ما بدهند چقدر است؟ فقط هفتاد میلیون دالر.
ولی ما هرگز نخواهیم گذاش��ت اوضاع گذش��ته تجدید شود
بلکه برعکس ،گذشته را نابود خواهیم کرد و خودمان موفق به
ساخت سد عالی آسوان خواهیم شد ».ناصر سپس اضافه کرد
که از امروز کانال سوئز متعلق به مصر است و آنگاه قانونی را
ک��ه دولت مصر راجع به این کار تهیه کرده بود برای جمعیت
خواند.

واکنشهای جهانی به ملی شدن کانال سوئز

خبر ملی ش��دن کانال در سراسر جهان انعکاس یافت ولی
بیش��تر در لندن و پاریس بود که این خبر مثل توپ صدا کرد.
ایدن 7نخست وزیر انگلستان ،بدون توجه به تناسب غیر معقول
بین درآمد ش��رکت کانال و فقر وحشتناک مردم مصر ،و حتی
بیاعتنا به پیشنهاد جمالعبدالناصر که گفته بود مصر غرامت به
سهامداران را ،که به هرحال تا  12سال بعد دورهی امتیازشان به
8
سر میآمد خواهد پرداخت .اقدام ناصر را دزدی نامید .گیموله
نخستوزیر فرانس��ه هم آن را نقض خشونتآمیز پیمانهای
معتبر بینالمللی تلقی کرد .اما مصر به آنها اعتنا نکرد و رادیو
قاهره اعالم نمود که این تصمیم دولت مصر به هیچ وجه ربطی
به اصل آزادی کش��تیرانی ن��دارد و رعایت حقوق بینالمللی
کشورها از اصول سیاست مصر دربارهی کانال سوئز به شمار
میرود.

عملیاتنظامیعلیهمصر

دولته��ای انگلس��تان و فرانس��ه ،ضمن مس��دود کردن
موجودیهای مصر در بانکهای کشورهایشان ،به تالشهای
دیپلماتیک و جلب همکاری آمریکا برای مقابله با مصر دست
زدند .آمریکا ،اما اگرچه با آنها همدلی و همراهی داشت ،اما از
ترس آنکه مبادا مصر به روسیهی شوروی و بلوک کمونیست،
بیش از حد نزدیک شود ،با هر گونه پیشنهاد آنان موافقت نکرد.
خالصه اینکه تدابیر دیپلماتیک فرانس��ه و انگلیس به جایی
نرسید و چون چنین دیدند در پی اقدام نظامی برآمدند .ژوئیه
(خرداد) 1956م (1334ش) دو کش��ور به اتباع خود در مصر
دستور خروج فوری دادند و نیروهای دریایی و هوایی خود را
به سوی آبهای منطقه گسیل کردند تا در صورت مقتضی به
مصر حمله کنند .در مقابل ،مصر هم به شورای امنیت سازمان
ملل متحد شکایت کرد .شورای امنیت جلسات متعددی تشکیل

جمال عبدالناصر

داد ولی در هر بار ،قطعنامههای پیش��نهادی آن ،که طبع ًا به نفع
فرانسه و انگلستان بود که خود عضو اصلی شورای امنیت بودند
ـ از سوی روسیه وتو شد و لذا نتوانستند کاری از پیش ببرند.
سرانجام بنگوریون ،9نخستوزیر ،و موشه دایان ،10وزیر دفاع
رژیم غاصب ،رهس��پار پاریس ش��دند و پس از مذاکراتی به
سرزمین اشغالی بازگشتند که معلوم شد مذاکرات آنها دربارهی
حمله به مصر بوده است .دو روز بعد ارتش رژیم غاصب حمله
به صحرای سینا را که جزئی از خاک مصر است آغاز کرد .در
واقع دولتین فرانسه و انگلیس خواستند مسئلهی خود با مصر را
از طری��ق وارد کردن رژیم غاصب به جنگ با مصر حل کنند.
رژیم غاصب نیروهای خود را تا شرمالش��یخ و س��احل شرقی
کانال رس��اند و جنگ میان دو کش��ور شدت گرفت بهطوری
که رژيم غاصب  48تانک و  8هواپیمای خود را در رویارویی
با مصریها از دس��ت دادند .در این بین فرانس��ه و انگلیس به
بهانهی حمله به مصر  ،به دو طرف هش��دار دادند که بایستی
فورا ً نیروهای خود را تا  15کیلومتری اطراف ساحل کانال عقب
ببرند و گرنه به مصر حمله خواهند کرد .مصر این هش��دار را
نادیده گرفت و لذا هواپیماهای جنگی انگلیس و فرانسه خاک
مصر را بمباران کردند و انگلیس نیروهای خود را در خاک مصر
پی��اده کرد که این واقعه در تاریخ معاصر مصر به عدوانالثّانی،
یعنی حملهی س��هجانبهی رژيم غاصب  ،فرانسه و انگلیس ،
معروف گردید.
جنگ آغاز ش��د ،اما جمالعبدالناصر کوتاه نیامد و حتی در
پاس��خ به جمعی از سیاستمداران و بازرگانان مصری که قصد
داش��تند در مالقات با او ،وی را به نرمش در برابر فرانس��ه و
انگلی��س ترغیب کنن��د ،پیام داد که هرکس بیاید و از تس��لیم
صحب��ت کند ،اینج��ا در محوطهی کاخ ریاس��تجمهوری،
جوابش را با گلوله خواهم داد.
در دوم نوامبر  1956جلس��ه مجمع عمومی س��ازمان ملل
متحد تشکیل ش��د و به متجاوزین اخطار کرد که خاک مصر
را ترک کنند .ولی آنه��ا توجهی نکردند و جنگ ادامه یافت.

در واقع ناصر هم به حمایت عمومی مردم عرب ،کش��ورهای
غیرمتعهد و پشتیبانی اتحاد جماهیر ش��وروی پشتگرم بود.
جنگ ادامه یافت و نیروهای انگلیسی که متحمل تلفاتی شدند
به جبران آن شهرهای اسکندریه و پرتسعید در ساحل مدیترانه
و قاهره ،پایتخت مصر را بمباران کردند .در این زمان س��ازمان
ملل متحد به متجاوزان دستور داد که خاک مصر را ترک کردند
ولی هنوز پاس��خی به این درخواس��ت داده نشده بود که یک
چرخش سیاس��ی از طرف امریکا و شوروی ،به ماجرا خاتمه
داد .از یکسو آیزنهاور ،رئیسجمهور آمریکا ،اعالم کرد که اگر
فرانسه و انگلستان خاک مصر را تخلیه نکنند در رابطهی خود با
آنها تجدیدنظر خواهد کرد .از سوی دیگر خروشچف ،دبیرکل
حزب کمونیست شوروی و بولگانین 11نخستوزیر این کشور
نیز اخطار کردند که چنانچه ظرف  24ساعت خاک مصر تخلیه
نشود ش��هرهای لندن و پاریس را بمباران اتمی خواهند کرد.
مجموعهی این عوامل یعنی پایداری مردم و دولت مصر ،آراء
سازمان ملل ،هشدار آمریکا و اولتیماتوم یا اتمام حجت شوروی
باعث ش��د که در ششم نوامبر  1956قطعنامهی آتشبس اجرا
شود و کلیهی قوای خارجی از مصر خارج شوند .بدینترتیب
کانال س��وئز به تصرف کامل مصر درآم��د و جهان نیز به این
ام��ر گردن نهاد .پ��س از آن بر قدرت جمال عبدالناصر و نفوذ
او در دنیای عرب و نیز کش��ورهای جهان س��وم افزوده شد و
محبوبیت بیشتری یافت .جمالعبدالناصر روز ملی شدن کانال
س��وئز را ثورهثالث و عش��رین یولیو (انقالب  23ژوئیه) و در
واقع انقالب دوم مصر نامید و از آن پس مردم مصر هر س��ال
این روز را با نام عبدالنّاصر یا عید پیروزی جش��ن میگیرند.
ناگفته نگذاریم که ملی ش��دن کانال سوئز چند سال پس از آن
اتفاق افتاد که در ایران ماجرای ملی شدن صنعت نفت جریان
داشت .از اینرو میتوان گفت که نهضت آزادیخواهی و ضد
استعماری مصریان نیز تحت تأثیر نهضت ملی شدن نفت ایران
به حرکت خود ادامه داد.
پی نوشت

1 .Ernest Renan
2 .Ferdinand de Lesseps
3 .Necus
4 .Psammetique
5 .Lord Palmereston
6 .Disraeli
7 .Eden
8 .Guimulet
9 .Bengurion
10 .Dayan
11 .Bulganin
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 .س��ال گذشته برای س��خنرانی در جمع دبیران زبان
انگلیس��ی یکی از مناطق ش��مالی تهران دعوت شده بودم.
موضوع نشس��ت« ،بررس��ی امکان بهکارگی��ری روشهای
تدریس نوین در فرایند یاددهیـ یادگیری» بود .جمع کثیری
از همکاران ،سالن محل برگزاری نشست را به تسخیر خود
درآورده بودند و تقریب ًا هیچ صندلی خالی برای نشستن باقی
نمانده بود .انصاف ًا شنوندگان خوبی هم بودند و با پرسشهای
بس��یار جالب خود ،یاریگر من در ارائهی سخنرانیام بودند.
درست است که مناسب یا نامناسب بودن یک نشست علمی
در نوبت اول ،باید از سوی شرکتکنندگان یا همان مخاطبان
مورد سنجش و ارزش��یابی قرار گیرد ،ولی مشارکت خوب
حاض��ران و همراهیهایی که در طی چهار س��اعت با روند
علمی نشس��ت از خود بروز دادند ،باعث شد به سهم خودم
احساس رضایت کنم و از بودن در جمع همکارانم خوشحال
باش��م .ولی نکتهی جالبی که به چشم میخورد ،این بود که
همهی حاضران ،دبیران خانم بودند و همین نکته ،سبب شد
که ،پس از جلسه ،از خانمهایی که مسئول برگزاری نشست
بودند ،س��ؤال کنم که« :آیا جلسهی دبیران مرد ،روز دیگری
برگزار میشود؟»
همکاری که مسئول برگزاری نشست بود ،پاسخ داد« :نه
خیر! دعوتنامه برای کلیهی مدرسهها ارسال شده بود ،ولی
از مدرسههای پس��رانه ،هیچکدام از دبیران در جلسه حاضر
ال پر شده بود و اص ً
نشدند »...دوباره پرسیدم« :سالن که کام ً
ال
جای خالی نداش��ت .اگر دبیران مرد به دعوتنامهی ش��ما
پاسخ میدادند و به جلسه میآمدند ،کجا باید مینشستند؟»
همان همکار محترم گفت« :میدانستیم نمیآیند .هیچوقت
نمیآیند .ما هم فقط بخش��نامه میفرستیم .و چون میدانیم
آقایان نمیآیند ،سالنی را انتخاب میکنیم که به ظرفیت تعداد
دبیران زبان خانم باشد»...
 .از س��الهای میانی دههی  70که آموزش و پرورش
درصدد برگزاری جش��نوارهی الگوهای برتر تدریس برآمده
اس��ت ،چه در مقام برگزارکنن��دهی منطقهای ،و چه در مقام
داور ،مدرس ،ناظر و طراح ،همکاریهای گستردهای با این
جش��نوارهها داشتهام و به جهت کیفی بودن این قبیل کارها،
اگر باز هم دعوتی باشد و ضرورتی« ،نه» نخواهم گفت .در
تمامی این س��الها ،چه در نسبت ش��رکتکنندگان ،چه در
تعداد اف��راد برگزارکننده و چه در ترکیب داوران و مدیران،
برتری با خانمها بوده است .مضاف بر اینکه برگزیدگان این
قبیل جش��نوارهها اغلب خانمها بودهاند و اگر ارفاق داوران
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نبود و برای ترغیب آقایان به شرکت در جشنوارههای بعدی
و نیز نش��ان دادن این که آش خیلی هم ش��ور نیست ،یکی
دو آق��ا را ه��م برگزیده اعالم نمیکردن��د ،واقعیت این بود
ک��ه برتری مطلق و غیرمجازی ب��ا خانمها بود .در برخی از
این جش��نوارهها ،محض نمونه حت��ی یک «آقا» هم در میان
ش��رکتکنندگان ،داوران و برگزارکنندگان حاضر نبود .البته
مس��ئوالن ارشد که اغلب آقا هس��تند ،خوشبختانه همهجا،
بویژه در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز ،حاضرند؛ ولی فکر
میکنم کمتر به این فکر کردهاند که چرا همهی جایزهبگیران
خانم هس��تند؟ آقایان کجایند؟ آیا جش��نوارهی آقایان روز
دیگری برگزار میشود؟ آیا آقایان ،دخالتی در نظام آموزشی
کش��ورمان و بهبود کیفیت آموزشی فرزندان ما ندارند؟ چرا
آنها را رها کردهایم؟
 .یکی از کارهایی که در چند سال اخیر در مدرسههای
کشورمان ،بویژه ش��هرهای بزرگ رایج شده ،ارتقای سطح
دانش ،توانش و بینش معلمان از طریق دعوت س��خنران به
جلسات شورای آموزگاران و دبیران است .به عبارت دیگر،
سوجو از افراد مطلع ،مسئوالن آموزش و
مدیر مدرسه با پر 
پرورش و مدیران مدرس��ههای دیگر ،مراجعه به دانشگاهها
و مؤسسات پژوهشی ،مش��اهدهی کتابهای جدیداالنتشار
مناس��ب معلمان و شناس��ایی مؤلفان آنه��ا و نیز مطالعهی
پژوهشهای کاربردی قابل اجرا در مدرس��هها و ...نسبت به
شناسایی و دعوت سخنران برای حضور در شورای معلمان
مدرس��هی خود اقدام میکند .برخی از مدیران ،حتی ضمن
قرا رومداری كه با سخنران مدعو خود میگذارند ،برای یک
سال تحصیلی برنامهریزی میکنند و بدینترتیب یک سلسله
مطالب ،از جلس��هی شورای مهر تا شورای اردیبهشت سال
بعد ،در قالب  8یا  16جلسه توسط سخنران ارائه میشود.
در س��الهای گذش��ته ،اگرچه ای��ن اق��دام ،در برخی از
مدرسههای دخترانه و پس��رانه مورد توجه قرار گرفته ،ولی
باز برتری با مدرس��ههای دخترانه اس��ت .البت��ه از این هم
س��خن نمیگوییم که در بس��یاری از مدرس��ههای پسرانه،
اساس ًا شورایی تشکیل نمیشود که از طریق آن آموزشی هم
صورت پذیرد .با این همه ،منکر وجود برخی مدرس��ههای
پسرانه با کیفیت هم نمیتوان شد که واقع ًا در همهی موارد از
جملهی آموزشهای حینخدمت معلمان خود ،سرآمدند.
آیا واقع ًا ش��وراي معلمان مدرس��ه و اتفاقاتی که در آنها
رخ میدهد ،تاکنون مورد توجه مس��ئوالن ارش��د آموزش و
پرورش قرار نگرفته اس��ت؟ در این زمینه ،چرا مدرسههای
پس��رانه را رها کردهایم؟ معلمان این مدرس��هها ،در کالس
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ضمنخدمت و نشس��تهای گروه آموزش��ی کمتر
شرکت میکنند ،در جشنوارههای الگوهای تدریس
هم که به نوعی یادگیری درون سازمانی است ،کمتر
حضور دارند و در مدرس��ه هم که آموزشی به آنها
نمیدهی��م ،پس آنها دان��ش و مهارتهای خود را
کجا بهروز میکنند؟ و چه کسی در این زمینه مسئول
است؟
س��ه فرازی را که ذکر کردی��م ،به راحتی میتوان
گس��ترش داد و واقعیتهای دیگ��ری از آموزش و
پرورش کش��ورمان را بیان کرد ک��ه در آنها برتری
ب��ا خانمهاس��ت و آقایان ی��ا حضور ندارن��د و یا
حضورشان کمرنگ است؛ مانند:
ـ تکاپوی خانم معلمها برای ارس��ال مقاله برای
مطبوعات ازجمله مجالت رشد با تعداد فراوان (در
پنج سال گذشته که س��ردبیر مجلهی رشد آموزش
ابتدایی بودهام ،در مقابل هر ده مقالهای که از معلمان
خانم دریافت کردهایم ،ش��اید به س��ختی یک مقاله
از آن آقایان بوده باش��د .همچنین در هش��ت س��ال
گذش��ته که عضو شورای س��ردبیری رشد مدیریت
مدرسه بودهام ،مقاالت دریافتی از مدیران و معاونان
مدارس دخترانه خیلی بیش��تر از مدرسههای پسرانه
بوده است).
ـ جدی��ت خان��م معلمها برای کس��ب امتیاز در
حوزهی طرح ارتقای ش��غلی فرهنگیان ،طرح معلم
نمون��ه و ...و تقریب ًا کماهمیت دانس��تن این مقولهها
از سوی آقایان.
ـ کس��ب نتای��ج موفقیتآمیز در ش��اخصهای
آموزش��ی از سوی معلمان خانم در قیاس با معلمان
آقا .طبق آمار رس��می آموزش و پرورش در س��ال
گذش��ته ،در تمام��ی پایههای تحصیل��ی در همهی
شهرها و استانهای کشور ،درصد قبولی دانشآموزان
دختر از دانشآموزان پس��ر بیشتر بوده است .آیا در
کس��ب درصد قبولی باال توسط دانشآموزان دختر،
معلمان آنها هیچ نقشی ندارند؟ و چرا الاقل محض
نمونه ،حتی در یک اس��تان ،پس��ران از دختران جلو
نیفتادهاند؟
خوب ،بهتر اس��ت دامنهی مثالها را جمع کنیم و
به طرح پرس��شهای خود بپردازیم .گفتم «پرسش»،
چرا که این نوش��ته ،یادداش��تی بیش نیست و قصد

ن��دارد راهحل یا چارهی کار ارائه دهد و صرف ًا به
دنبال آن است که طرح مسئله کند و پژوهشگران
و مسئوالن آموزش و پرورش را به اندیشه در این
مورد وادارد:
 مرده��ا در م��دل بهبود کیفی��ت آموزش و
پ��رورش کش��ورمان در کج��ا قرار دارن��د؟ چرا
غایبان��د؟ علت غیبت آنها چه دالیلی دارد؟ آیا
آنها مس��ایل و مشکالت دیگری دارند؟ آیا آنها
آنقدر در مسایل مالی و حل مشکالت اقتصادی
خ��ود غرق ش��دهاند که دیگر ب��رای پرداختن به
کیفیتگرایی و بهروز کردن دانش و مهارت خود،
دغدغهای ندارند؟
 چرا مس��ئوالن آموزش و پرورش وضعیت
موج��ود را پذیرفتهان��د؟ «چون میدانی��م آقایان
نمیآیند ،سالنی انتخاب کردیم که حداکثر ظرفیتاش ،به تعداد دبیران زن منطقه باشد »...آیا
این استدالل درستی است؟ چرا مردها را رها کردهایم؟ آیا آموزش و پرورش ما ،آموزش و
پرورش مؤنثها است؟ آیا برای مدیران ارشد و میانی ما افتخار است که صرف ًا بر مؤنثها
مدیریت کنند؟
 در این مورد ،آیا تاکنون حرف معلمان مرد را شنیدهایم؟ میدانیم آنها چه میگویند؟
اگر امتیازهای تش��ویقی و انگیزش��ی فعلی ،آنها را برانگیخته نمیکند ،چرا سراغ ابزارهای
دیگر نمیرویم؟
ً
 تقصیر پس��ران دانشآموز ما چیس��ت که همواره باید از آموزش و پرورش نسبتا کم
کیفیتی برخوردار باش��ند؟ آیا آنها نمیتوانند و نباید به اندازهی دختران ،از رش��د آموزشی
برخوردار باشند؟ آیا شهد شیرین روشهای نوین تدریس را که از جشنوارهها و کالسهای
حین خدمت میگیریم ،نمیتوانیم در کام دانشآموزان پسران ما فرو بریزیم؟
فکر میکنم پرس��شهایی که طرح ش��د ،به اندازهای جدی باشد که هم از سوی معلمان
مرد و هم از س��وی مسئوالن آموزش و پرورش ،کسانی پیدا شوند که به آنها پاسخ دهند.
فقط خواه��ش میکنم موقع پاس��خدهی انصاف
داش��ته باشید و در نظر بگیرید که همه دارای حق
هستند؛ هم دانشآموزان پسر ،هم خانوادههایشان،
هم مسئوالن آموزش و پرورش و هم شما.
پینوشت
نگران��ی ک��ه از ابتدای خطور این س��وژه به ذهنم و س��پس
نگارش آن مرا دربرگرفت ،این بود که ممکن اس��ت نوشتن
این یادداش��ت به مذاق برخی فرهنگیان مرد و مدرس��ههای
پسرانه که کیفیتگرا ،فعال ،بهروز و نوآور هستند ،خوش نیاید.
این پانوشت را از آنجهت گشودم که بگویم حساب این قبیل
مدارس و آقایان از دیگران جداس��ت ،ولی باید قبول کنید که
در اقلیت هستید و جزو استثناها بهشمار میآیید و باید بگردید
و ببینید که چرا شما اینگونه نیستید.
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اسفنديارمعتمدي

نخستينبار ناماستادمحمدپروينگنابادي رادربرنامهيدرسي
هفتگي س��ال اول دانشس��راي عالي تهران در زير درس ادبيات
فارسي ديدم (مهر  .)1336اما پيش از حضور استاد ،برنامه تغيير
كرد و چند جلس��ه در خدمت استاد دكتر سليم نيساري بوديم
تا سرانجام ش��ادروان دكتر احمد ناظرزاده كرماني تدريس در
س را برعهده گرفتند .درست  50سال از آن زمان گذشت تا
كال 
در  9ديماه  1386در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ايران مراسم
بزرگداشت استاد برگزار شد و آنجا بود كه با سخنراني استاد دكتر
ي
مهدي محقق و ديگر بزرگان و مش��اهدهي آثار فراوان و ماندن 
گنابادي به مقام شامخ آن فرهيختهي زمان بيش از پيش پي بردم.
محمدپروينگنابادي محقق ،مترجم و معلم فرزانهي ادبيات
فارسي بود كه از آموزگاري دبستان احمديهي مشهد تا استادي
دانش��گاه تهران با عش��ق و آگاهي تدريس كرد .او در كاخَ ك
در خانوادهي علم و دين به دنيا آمد .كاخك ،روس��تايي در 24
كيلومتري گناباد بود كه در زلزلهي سال  1347خراسان به كلي
ويران ش��د .در اين روس��تا ،در روزگار كودكي استاد« ،در هر
گذري مكتبخانهاي وجود داشت و همهي مردم آن يكديگر
را مال ميخواندند ـ زيرا همه مكتبخانه ديده بودند!» .پدرش
عباس ،ملقب به شمسالذاكرين و جدش مالامير بود .خاندانش
از فرزندان مالامير توني بودند كه در زمان ش��اهعباس شهرتي
داشت .برادر همين مالامير مدرسهي فاضلخان مشهد را ساخته
است.
گنابادي مقدمات آموزش را در مكتب روستا و علوم ديني را
نزد پدر آموخت .سپس يكسال در مدرسهي حبيبيهي فردوس
و يكس��ال در مدرسهي قديم قائن تحصيل كرد .در 15سالگي
به مش��هد رفت و در مدرسهي فاضلخان حجرهاي گرفت و به
تحصيل ادامه داد .چند سال بعد به خدمت مرحوم اديب نيشابوري
اول در مدرسهي نواب رفت و در رديف شاگردان خصوصي آن
يگان��هي زمان قرار گرفت و به آموختن «متنهايي كه در مواقع
مختلف درس ميداد همچ��ون :مقامات بديعالزمان همداني و
مقامات حريري و معلقات س��بع و گاهي هم عروض كه خود
آن مرحوم تأليف كرده بود؛ و برخي از هفتهها هم منظومهي حاج
مالهادي »1پرداخت .اگرچه «ترديدي نيس��ت كه كتاب اخير را
مرحوم حاج فاضل و آقابزرگ حكيم بهتر درس ميدادند كه از
استادان به نام در رشتهي فلسفه و حكمت قديم بودند »2گنابادي
ناگزير براي اين رشته اغلب به نزد آنان ميرفت.
مرح��وم گنابادي خدمت و كار خود را در بيستس��الگي با
آموزگاري مدرس��هي دولتي احمديهي مش��هد آغاز كرد و پس
از  4س��ال ،به مدت 15سال ،در دبيرستانهاي مشهد ،پسرانه و
دخترانه ،ملي و دولت��ي درس داد و در  1317در ادارهي تحقيق
و اوقات و بازرس��ي فني مدارس مشهد مشغول به كار شد .در
سال  1332رياست دانشسراي دختران مشهد را برعهده گرفت
تا آنكه از سوي مردم سبزوار به نمايندگي مجلس شوراي ملي
برگزيده شد و به تهران رفت .پس از خاتمهي دورهي نمايندگي
دوباره به وزارت فرهنگ بازگشت و در همان تهران به تدريس در
دبيرستانهاي البرز و ناصرخسرو و ...و ويرايش كتابهاي درسي
مشغولگشت.
در سال  1328به كار در لغتنامهي دهخدا پرداخت و با افرادي
چون دكتر محمد معين ،دكتر دبير س��ياقي و دكتر غالمحسين
صديقي همكار ش��د و به فيش كردن واژهه��ا پرداخت« .باري،

از اوايل س��ال  1328به همكاري در لغتنامه پذيرفته شدم و به
علت اينكه طرز فيش كردن من مورد توجه شادروان دهخدا قرار
گرف��ت عالوه بر فيش كردن  8حرف منتهياالرب كه در ظرف
چند ماه ،پايان گرفت [عالمه دهخدا] گفتند :فالني ميداني كه ما
هنوز بسياري از متون معتبر نظم و نثر را فيش نكردهايم؛ زيرا خودم
ديگر قادر به انجام دادن چنين كارهايي نيستم ...و تو بايد پيش از
3
هر كار به فيش كردن اين متنها بپردازي .بنده هم پذيرفتم».
استاد گنابادي در همان با سالهايي كه در لغتنامهي دهخدا
با آقايان دكتر شهيدي ،منزوي ،انوار ،يوسفي و ديگران همكاري
ميكرد .در ادارهي كل نگارش وزارت فرهنگ هم به كار ويرايش
كتابها مش��غول بود .و در همين دوران بود كه مقاالتي علمي
و تحقيقي را در مجالت س��خن ،يغما ،راهنماي كتاب ،و دانش
مينوشت».
دقت و صحت اس��تاد در نوشتن سبب شد كه دكتر علياكبر
سياسي رئيس دانشگاه تهران ،و دكتر پرويز ناتلخانلري رئيس
انتشارات دانشگاه از ايشان دعوت كردند كه به تصحيح عبارات
كتابهاي دانشكدههاي پزشكي ،فني و علوم بپردازد و گنابادي
اين كار بزرگ را طي  12سال انجام داد.
تدريس در دانش��كدهي ادبيات دانش��گاه تهران ،دانشكدهي
زبانهاي خارجه و مدرسهي عالي آمار يكي ديگر از فعاليتهاي
استاد بود« .از موقعي كه جناب آقاي خانلري بهمنظور آماده ساختن
كادر مجرب و دانايي به تأسيس پژوهشكده همت گماشتهاند تا
گروهي از ليسانسيههاي ادبي با شيوهي علمي تحقيق آشنا شوند،
حقير نيز در اين دانشكده تدريس ميكردم اما از ب َ ِ
خت بد ،به علت
بيماري ،ديگر نتوانستم به كاري كه بيش از حد به آن دلبسته بودم
4
ادامه دهم .اين آخرين كار معلمي من بود».
اس��تاد محمد پروين گنابادي معلمي مس��ئول ،مترجمي
دقيق و نويس��ندهاي آگاه و برانگيزاننده بود .ميگويد« :در
س��ال  1312كه نگارنده در دبيرس��تان تدريس ميكردم به
نكتهي وحش��تآوري پي بردم و آن اين بود كه ش��اگردان
به جز كتب درسي هيچ كتاب ديگري مطالعه نميكردند و
بلكه از خواندن نفرت داش��تند .پس از كوششهاي فراوان
با همكاري اولياي دبيرستان شاهرضاي مشهد كتابخانهاي
مخصوص براي شاگردان تشكيل دادم؛ ولي مشكل بزرگي
ك��ه پيش آمد كميابي كتابهاي مخصوص جوانان به زبان
فارسي بود .از اينرو با رنج فراوان معدودي از كتب را كه
از لحاظ س��بك نگارش و موضوع براي جوانان سودمند و
در خ��ور فهم آنان بود انتخ��اب كردم و ادارهي كتابخانه را
به خود ش��اگردان سپردم و در همان سال راهنماي مطالعه
فراهم آوردم .ديري نگذش��ت ك��ه عالقه به كتاب خواندن
در جوانان زنده ش��د .پس از چن��دي همان كتابخانه را در
دانشسراي دختران مشهد نيز تأسيس كردم».

كارنامهی استاد

اس��تاد محمدپروينگنابادي از همان س��الهاي ش��روع
ب��ه تدريس تا پايان عم��ر لحظهاي از تحقي��ق و تأليف و
ترجمه و نوش��تن غافل نبود .نخستين تأليف او كتابهاي
شرح حال فردوس��ي و هفت خوان رستم با تفسير لغات
براي ش��اگردان دبيرستان در س��ال  1309بود ـ اين كتاب
فن مناظره را
دوبار چاپ و منتش��ر شد .شيوهي نگارش و ّ
براي راهنمايي معلمان در تعليم و تش��كيل دستهي مناظره

تأليف كرد .مقدمه ابنخل��دون را ترجمه و تاريخ بلعمي
را تصحيح و منتش��ر كرد .نيز انديش��هها را در دو جلد و
پ��رورش اراده را براي جوانان نوش��ت .در ميان اين آثار،
اگرچه همه ،آثاري ارزش��مند و قابل اس��تفادهاند ،مقدمهي
ابنخلدون جايگاه ويژهاي دارد و اعتبار خاصي براي استاد
گناب��ادي فراه��م آورد .چه ،مقدمه ،يكي از ن��وادر آثار در
توليدات فكري جهان اسالم در قرون ميانه به شمار ميرود
و موض��و ع مح��وري آن ،انسانشناس��ي و علماالجتماع و
چگونگي تحوالت اجتماعي در طي قرون و نسلهاست و
تا اين زمان همچنان از اعتبار علمي برخوردار است.
مقاالت علمي استاد در زمينهي تاريخادبيات ،دستور زبان
فارس��ي ،زندگينامهي دانشمن��دان ،بازيهاي محلي ايران،
رسمخط فارسي ،ش��عر و موسيقي ،نكتههاي ادبي و ذوقي،
فرهنگ مردم ،نقد كتاب ،خاطرات فرهنگي و ترجمهها بالغ
بر  174اثر است.
استاد گنابادي ذوق شعري هم داشت .ابتدا «فاني» تخلص
ميكرد تا آنكه به توصيهي استادش اديب نيشابوري ،پروين
را برگزي��د« :تخلصي كه بنده انتخاب كرده بودم «فاني» بود.
آن مرحوم از اين تخلص خوشش نيامد و گفت چه تخلص
مزخرفي! اين ديگ��ر چيه آقا؟ گفتم چه انتخاب كنم! گفت:
برو برهان قاطع را بردار و اس��م خوبي انتخاب كن .من هم
همين كار را كردم و بين اس��مهايي كه پيدا كرده بودم اس��م
س��تارههايي مانند «پروين» و «سها» بود .او پروين را پسنديد
و گفت همين خيلي خوب است .البته آنوقتها پروين اسم
زن نبود .بعدها نام پروين اعتصامي پيدا ش��د .بعدها هم كه
براي مجلهي سخن مقاالتي مينوشتم ،دكتر خانلري گفت:
اغلب ميپرس��ند كه اين پروين خانم كيست و ايشان اسم و
تخلص بنده را يكي كردند و ش��دم «محمد پروين» تا معلوم
5
شود زن نيستم»
نمونهي شعر استاد

شكايت

گروهي شاكياند از چ��رخ و افالك
گ���روه دي��گ��ر از ب��خ��ت دگ��رگ��ون
ك��ن��د ق��وم��ي ش��ك��اي��ت از طبيعت
ِ
ِ
ف��اس��د دون
محيط
دگ���ر ق���وم از
يكي بدبختي خ��ود دان���د از جهل
علم اف��زون
يكي گويد كه هست از
ْ
ي��ك��ي از ب�ين��ظ��ام��ي ش��ك��وه دارد
يكي اف��غ��ان كند از نظم و قانون
ن��دي��دم ه��ي �چك��س ب��يپ��رده گويد
ك��ه نقصان از وج���ودم نيست بيرون
ت��و را گ��ر نيست ب����ازوي ت��وان��ا
چه ميخواهي دگ��ر از چ��رخ گ��ردون؟
ز خ��ود دان سرنوشت تلخ و شيرين
َمنه تهمت به چ��رخ و تخت وارون
اس��اس نيك و ب��د در خويشتن بين
مجوي آن را ز ب��اغ و دش��ت و هامون

زيرنويس
 4 ،3 ،2 ،1و  5از خودنوشت استاد
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قدرت اهلل نیکبخت

 ذوق نظر ،جهاني تازهتر
 گردآورنده :سيدحسين
رضوي
 ناشر :انتشارات تيك ،يزد،
6261770[ 1388ـ]0351
همانطور كه از اسم كتاب برميآيد،
اين كتاب حاصل «ذوق نظر» نويسنده
در گردآوري بي��ش از  1500جمله و
شعر آموزنده از چهرههاي برجسته و
مش��اهير جهان ،در زمينههاي مختلف
است .كتابي است مفيد براي خواندن،
تفرج در سخن
براي هديه دادن ،براي ّ
و قدم زدن در گلزار سخن.
س��ه جمل��ه از بخش «آم��وزش و

ا

ب

خ

آموختن» را نقل ميكنيم:
ـ ه��ر دانشآموزي قادر به يادگيري
است ،منتهي نه در همان روز و به همان
روش (جورج ايوانز)
ـ به آموختن چون فروتن ش��وي ـ
سخنهاي دانندگان بشنوي (فردوسي)
ـ دو گرس��نهاند كه سيريناپذيرند:
جويندهي دانش و جستوجوگر دنيا
(حضرت علي(ع)

 پيمايش[نشريهي علمي ـ
پژوهشي]
 ناشر :سازمان
آموزشوپرورش خراسان
رضوي
ش��ماره  3و [ 4ويژهنامهي مقاالت
نهمي��ن و دهمي��ن فراخ��وان معل��م
پژوهنده]1388 ،
اين نشريه از سوي شوراي تحقيقات
س��ازمان آموزشوپرورش خراس��ان
رضوي انتشار مييابد و دو شمارهي 3
و  4آن به ترتيب شامل  18و 28مقاله در
زمينههاي متنوع آموزشي است .پارهاي
از عناوين مقاالت را ميآوريم:
ـ چگونگ��ي ترغي��ب دانشآموزان
به يادگي��ري درس زبان (فاطمه كفاش
طرفه) .راهكار عملي كنترل بيشفعالي
در كالس (راضيه ُرخي) بازتاب هنر در
كنترل ناهنجاريهاي اجتماعي (نسرين
رحيمخان كريمي) عالقهمند س��اختن
دانشآموزان به درس ديني (رامش فرزان)
چگونه ميتوانم به��رهوري هنرجويان
خياطي را افزايش دهم (مرضيه نظرنژاد)

ا

ن

ه

 بوستان بابك [گزيدهي
اشعار شاعران شهر بابك]
 به كوشش :اسداهلل بوستاني
 ناشر :انتشارات ولي ،كرمان،
1387
ش��هر بابك ،در شمالغربي استان
كرم��ان واق��ع ش��ده و نام خ��ود را
از اردش��ير باب��كان به ي��ادگار دارد.
مجموع��هي حاض��ر كه به كوش��ش
يكي از معلمان خوشذوق اين ش��هر
فراهم آمده ش��امل معرفي  69شاعر
معاصر شهر بابك و نمونهاي از اشعار
آنهاس��ت .ترتيب كتاب براساس نام
الفبايي ش��اعر اس��ت كه خود به دو
بخش ،ش��اعران زنده و ش��اعران در
گذش��ته ( 17نفر) تقسيم شده است.
همهي ش��عرها به جز چن��د مورد به
س��بك قدما سروده ش��ده است .دو
شعر از اين كتاب را در همين شماره
ميخوانيد.
 فقط براي كساني كه عشق
را بلدند
 سروده :افسر فاضلي شهر
بابكي
 ناشر :انتشارات فرهنگگستر
[1ـ ،]88812230تهران1388 ،
مجموع��هي حاضر ،بالغ ب��ر 120
قطعه ش��عر در اوزان قدي��م (و بعض ًا
نيمايي) و عمدت ًا در حال و هواي دفاع
مقدس با زباني س��اده و عاطفي است.
خانم فاضلي ،س��رايندهي مجموعه ،با
زبان مادرانه و مشفقانهاش ،به خوبي از

عهدهي بيان احساس خود در اين زمينه
برآمده است.
 از آقاي سيدمصطفي پورحسيني
ش��هر بابكي كه دو كتاب ف��وق را در
اختيار مجله قرار دادند تشكر ميكنيم.

 گنجينه ( 3جلد) ـ
آموزشوپرورش كرمان در
آيينهيتاريخ
 مؤلفان :فاطمه روحاالميني،
شهناز نادري ،عزيزاهلل صفا
 ناشر :سازمان
آموزشوپرورش كرمان
(پژوهشكدهيتعليموتربيت)،
2238891[ 1384ـ]0341
استان كرمان يكي از استانهاي كهن
ايران با فرهنگ غني و چهرههاي ممتازي
در تاريخ معاص��ر ايران ،هم در دورهي
مش��روطه و ه��م در دورهي انق�لاب
اسالمي است :از نظر آموزشوپرورش
و داشتن چهرههاي برجستهي فرهنگي،
يعني معلمان و اس��تادان ،ني��ز كرمان
منطقهاي برجسته است.
مجموعهي حاضر كه شامل  3مجلد
( 2جلد اس��ناد و تاريخچه و گزارش)
در ح��دود  1200صفح��ه و يك جلد
عكس از چهرهها و فضاهاي آموزش��ي
يك قرن اخير آموزشوپرورش استان)
است ،در واقع مقدمهي تشكيل موزهي
آگيراست كه به همت خانم روحاالميني
فراهم آمده و احتم��االً در نوع خود ،در
آموزشوپرورش ايران بينظير است ،لذا
ميتواندالگويمناسبيبرايپژوهشگران
تاريخ آموزشوپرورش استانها در ديگر
نقاط ايران باشد .مقدمه20صفحهاي دكتر
محمدابراهيم باستاني پاريزي كه خود در

آموزشوپرورش جديد كرمان س��همي
دارد از امتيازات اين مجموعه است.

 فلسفهی معاصر ایران
نویسنده :دکتر رضا داوری
اردکانی
ناشر :نشر ساقی []88809748
تهران ،چاپ دوم1388 ،
دکتر داوری از استادان برجستهی
فلس��فه در دوران ماست كه آثارش
معموالً مورد توجه و عالقه موافقان
و مخالفان اس��ت .ضم��ن آنکه نثر
روان و بیان س��لیس او در نوش��تار
ب��ر جاذب��هی آثارش افزوده اس��ت.
فلس��فهی معاص��ر ای��ران از جمله
کتابهای اوس��ت که مخاطبان عام
نیز اگر آش��نایی اجمالی هم با فلسفه
و تفک��رات جدی��د داش��ته باش��ند
میتوانن��د آن را به راحتی بخوانند و
در وادی اندیشه گام بردارند.عبارتی
از مؤلف را که در پش��ت جلد کتاب
آمده اس��ت نقل میکنیم :کسانی که
میگویند وقت نداریم که به فلس��فه
بپردازیم و کاره��ای واجبتر از آن
داری��م نمیدانند که وق��ت با تفکر
پیدا میش��ود و به دست میآید .قوم
و مردمی که وقت ندارند به فلس��فه
بپردازند شاید برای هیچ کاری وقت
پیدا نکنند.
حافظ حافظهی ماست
نویسنده :بهاءالدین
خرمشاهی
ناشر :قطره [ 3ـ .]88973351
تهران ،چاپ چهارم1387 ،

ای��ن کت��اب ،گويا آخری��ن اثر از
میان دوازده اثر بهاءالدین خرمشاهی
در زمین��هی حافظهپژوه��ی و دارای
چه��ارده مقالهي مس��تقل و در عین
حال به هم پیوس��ته اس��ت .عناوین
پارهای از مقاالت عبارت اس��ت از:
حافظ و عل��وم قرآنی ،قرآن کریم و
دیوان حافظ ،حافظ حافظهی ماست،
طن��ز حافظ ،آی��ا حافظ ش��یعه بوده
اس��ت؟ حکمت و فلس��فه در شعر
حافظ ،فال حافظ.
در مقالهی حافظ حافظهی ماست،
خرمش��اهی ب��ه ش��رح ای��ن تعبیر و
برداشت یونگی [یونگ :روانشناس و
کاروان کاو سوئیسی] پرداخته است که
حاف��ظ در فرهنگ ما ،و فرهنگ ما در
حافظ چگونه بهصورت پیش زمینهای
تاریخی و فرهنگی و حتی فرا تاریخی
و اسطورهای نقش کانونی دارد .از این
دیدگاه ،این مقاله در نوع خود بدیع و
خواندنی است.

* شمارههایی که در [کروشه] آمده ،تلفن مرکز پخش کتاب یا ناشر است.

 55سالتجربه!
خاطرات و جتربهها

جعفرشيخاالسالم

در گفتوگویی كه با چند تن از دبیران انجمنهای
علمیـ آموزشی اصفهان داشتیم و در شمارهی قبل خواندید ،امكان درج سخنا ن
آقای جعفر شیخاالسالم فراهم نبود .لذا متن آن گفتوگو را در اینجا در بخش
خاطرات و تجربهها میآوریم .آقای شیخاالسالم با  55سال تجربه در تدریس شیمی،
مدیریت مدارس و انجام پژوهشهای علمی و آزمایشگاهی در اصفهان سخنان
بسیاری برای گفتن دارد كه گوشهای از آن را میخوانید .كتاب خاطرات ایشان با نام
«یاد باد آن روزگاران» را نیز در شمارهی قبل معرفی كردیم.
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و
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من س��الها در اصفهان رئيس انجمن ش��يمي بودم .قبل از آنكه اص ً
ال انجمن بهصورت فعلي
تشكيل شود انجمن ما براي دبيران مطالبي را تهيه ميكرد كه آنها را تكثير و براي دبيران ارسال
ميكرديم؛ محل يا مكان خاصي هم نداشتيم و كارها را در خانه يا مدرسه انجام ميداديم .يكبار به
رئيس فرهنگ وقت گفتم :آقا! «ما نياز به ساختماني داريم كه بتوانيم در آن به پژوهش و تحقيقات
و مطالعات بپردازيم» .در واقع يك پژوهشگاه ميخواستيم كه سالن ،آزمايشگاه ،كتابخانه و ...داشته
باشد .جواب داد :اين چيزي كه شما ميخواهيد در حد مقدورات ما نيست؛ تازه اگر هم چنين مكاني
داشته باشيم در درجهي اول آن را به دبستان يا دبيرستان اختصاص ميدهيم .فهميدم كه چارهاي
نيست كه ما درسهاي تجربي ـ از جمله شيمي ـ را به همان شيوهي تئوري تدريس كنيم و ادامه
دهيم ،كه ادامه داديم.
اين وضع ما در قبل از انقالب بود .اما وقتي انقالب شد از تهران دستوري آمد كه براي رياست
آموزشوپرورش استان ،معلمان از ميان خودشان يك نفر را انتخاب و معرفي كنند تا ابالغ او از تهران
صادر شود .ما هم از فرهنگيان شهر دعوت كرديم و آقاي حسن نيلفروشان را ،البته پس از معرفي و
تبليغ و رأيگيري از معلمان و همكاران ،انتخاب كرديم و ايشان شد مديركل آموزشوپرورش استان.
آقاي نيلفروشان كه دبير زيستشناسي و از دوستان خودمان بود و با نظر و رأي ما انتخاب شده بود
و خواست قبلي ما را ميدانست ،در همان ابتدا مدرسهاي را در اختيارمان گذاشت تا آن را براي همان
فعاليتهايي كه گفتم در نظر بگيريم .ما هم فورا ً مدرسه را تصرف كرديم و تابلوي «مركز تحقيقات
معلمان اصفهان» را بر سردر آن زديم .محلي بود در خيابان سيدعليخان ،نزديك خيابان چهارباغ،
شروع به كار كرديم و چند سالي آنجا بوديم .البته مديران كل بعدي كه آمدند ،چند نفرشان با بودن
چنين مركزي موافق نبودند و بدشان نميآمد كه آن را منحل و به مدرسه تبديل كنند ولي نتوانستند
البته چند نفر از مديران كل بعدي هم برعكس ،همكاريهاي خوبي داشتند .به هر حال ،بعدا ً ما را
منتقل كردند به ساختمان ديگري در كوچهي حسنآباد نزديك چهارراه نقاشي .كه در آنجا وضعيت
بهتري داشتيم ،مث ً
ال كتابخانهاي با هشتاد هزار جلد كتاب در آنجا بود.
با اين حال ،ما نيازمند ساختمان مناسبتري بوديم كه خاص مركز تحقيقات باشد؛ يعني كالس،
آزمايشگاه ،كتابخانه و ديگر امكانات به اندازهي كافي داشته باشد.
اين بود ،تا اينكه روزي يكي از دوستان ما آمد و گفت كه شخصي آمده است و ميخواهد يك
واحد آموزشي براي آموزشوپرورش بسازد .در واقع يك شخص خيّري پيدا شده بود براي ساختن
مدرسه .ايشان آقاي پورقديري نام داشتند.
ما به فكر افتاديم كه اين كار خير يا آن شخص خيّر ،يعني آقاي پورقديري ،را به طرف ساختن
مرك��ز تحقيقات معلمان هدايت كنيم .اين بود كه رفتيم با او مذاكره كرديم و پيشنهاد كرديم كه
هزينهي ساخت مركز تحقيقات را تقبل كند .ايشان آمد و محل كار ما را ديد و متوجه اهميت و

ضرورت كار ما ش��د و دانس��ت كه ما در آنجا كارهاي علمي،
تجربي و پژوهشي انجام ميدهيم و قصدمان واقع ًا خدمت به معلمان است .طرح و پيشنهاد ما را پسنديد و حدود چهارصد ميليون تومان
براي اين كار اختصاص داد .به زودي دانستيم كه عامل اين بخشش مادر آقاي پورقديري بوده است .خانم پورقديري چون يكي از
فرزندان خود را از دست داده بوده براي ترويح روح او در نظر داشت مدرسهاي به نامش بسازد .همانطور هم كه ميدانيد و حتم ًا ديدهايد،
نام مرحوم پورقديري بر سردر ورودي مركز تحقيقات معلمان اصفهان نوشته شده است .خداوند او را غريق رحمت خود كند.
البته در ساخت بنا مشكالتي به وجود آمد كه باعث شد براي مدتي كار متوقف شود و بهطور كلي با تأخير زياد به بهرهبرداري برسد.
مشكل هم اين بود كه چون ميخواستند بنا را بر روي زمين موقوفهي مرحوم عطاءالملك (دهش) بسازند ،مشكل وقفي بودن زمين و اين
مسائل پيش آمد و كار معطل ماند .باالخره گويا موضوع را از امامخميني(ره) استفسار كردند و امام موافقت كردند كه ساختمان بر روي
همين زمين ساخته شود .ولي به هر حال تأخير هزينه را خيلي باال برد .ولي خوشبختانه آموزشوپرورش اصفهان خودش بودجهي
قابل توجهي روي آن گذاشت و باالخره ساختمان را تمام كرد كه سرانجام در سال گذشته با حضور وزير وقت آموزشوپرورش ـ
آقاي علياحمدي ـ افتتاح شد .ساختمان بسيار مجلل و مناسبي در
خيابانشمسآبادي.
در اينجا خوب است از شادروان دهش (عطاءالملك) ياد كنيم
كه ورثهي او خانهاش را به آموزشوپرورش اهدا كردند و براي
نخستينبار در ساختمان اصلي آن موزهي آموزشپرورش استان
اصفهان تشكيل شد كه هنوز هم هست و در قسمتي از زمين آن
هم همين مركز تحقيقات را ساختند .عطاءالملك كسي است كه
در آلمان درس خوانده و مهندس ش��ده بود و اولين كارخانهي
برق (توربين) را او در اصفهان به نام «كارخانهي نور» تأسيس كرد
و خالصه باقيات الصالحاتي از خودش به جا گذاشت كه همان
«نور» است ،و چه چيزي بهتر از اين!
و اما راجعبه كار و رش��تهي خودمان ش��يمي .شيمي علمي تجربي است با دو بال:
آموزش و آزمايش .ش��يمي بدون آزمايش معنا ندارد .يادم ميآيد در اوايل س��الهاي
ي آقاي مع ّزالدين مهدوي ،مديركل آموزشوپرورش اصفهان آمد به كالس
خدمتم ،روز 
ما .من مشغول آزمايش بودم .مهدوي خيلي خوشحال شد كه من دارم همراه با آزمايش
به بچهها درس ميدهم .گفت :من خودم ليس��انس فيزيك دارم .و بعد گفت :بچهها!
ميدانيد چرا من فيزيك خواندم؟ بعد ادامه داد :وقتي ما محصل بوديم روزي يك نفر
آمد سر كالس ما و در حالي كه يك المپ در دست گرفته بود به المپ ميگفت :روشن
شو! روشن ميشد .ميگفت خاموش شو! خاموش ميشد و ...و ما حيرت كرديم! البته بعدا ً
فهميدم كه او يك سر سيم المپ را كه به باطري وصل ميشد در جيب خودش گذاشته بود.
و سيم را هم در داخل لباسش رد كرده و با دست ديگرش از جيب خود كليد المپ را روشن و
خاموش ميكرده است .امروز اين يك چيز خيلي ساده است براي بچههايي كه اين همه پيشرفت و ترقي
را ديدهاند ولي آن زمان خيلي عجيب بهنظر ميرسيد .مهدوي گفت همين مشاهده يا آزمايش باعث شد كه من
بروم و رشتهي فيزيك .بخوانم.
امروز من به دبيران و معلمان همكار خودم ميگويم كه شما تا آنجا كه ميتوانيد درس خود را با مشاهده و آزمايش توأم كنيد،
چه بسا تنها يك آزمايش باعث شود كه يك دانشآموز را به سوي محقق شدن و پژوهشگر شدن سوق دهد.
من يكبار شنيدم كه يكي از دبيران گفته بود ،شبي كه ميخواهم فرداي آن آزمايش كنم خوابم نميبرد .ظاهرا ً برايش
كار سختي بوده است .من وقتي اين را شنيدم ،كتابي نوشتم به نام «آزمايشهاي آسان و ارزان» .آسان از نظر دبير؛ يعني
اينكه معلم بداند اين آزمايش علمي است ،ساده است ،حتم ًا به جواب ميرسد .جالب است و از نظر انفجار و
احتراق،مسموميتبيخطراست.
ارزان هم هست ،از اين جهت كه ـ در آن زمان ـ هميشه آموزشوپرورش ميگفت كه آزمايشهاي
شيمي هزينهبر است و ما بودجه براي آن نداريم .من قيد كرده بودم كه هزينهي هر آزمايش از
صفر تا  30ريال است .اتفاق ًا موقعي كه ميخواستند در سال گذشته ،همين مركز تحقيقات را
افتتاح كنند و آقاي علياحمدي ـ وزير ـ هم آمده بود ،بعد از صرف شام ايشان گفت:
ميخواهم آزمايشگاه شيمي را ببينم ،چون خودم چهار سال در آزمايشگاه شيمي
كار كردهام .رفتيم به آزمايشگاه .وقتي صحبت از آزمايشهاي آسان و ارزان من
شد آقاي علياحمدي پرسيد :آزمايشهاي صفر ريالي شما كدام است؟
گفتم :اين آزمايش! بعد يك دستم را گذاشتم روي ميز فلزي و دست
ديگرم را روي كتابي كه روي ميز بود ،و گفتم اين دست من بيشتر
احساس س��ردي ميكند .چرا؟ و گفتم اين آزمايش تأثير جسم
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عايق را در جلوگيري از انتقال گرما نشان ميدهد و هزينهاي هم
ندارد .بعد هم چند نمونهي ديگر از اين آزمايشهاي صفر ريالي
براي آقاي وزير انجام دادم!
*
فع ً
ال ما در مركز تحقيقات در خدمت دبيران همكاران هستيم
و من خودم در زمينهي ش��يمي به مسائل يا سؤاالت آنها پاسخ
ميدهم.
يكي از كارهاي ما در مركز تحقيقات ،انتشار مجلهي تخصصي
شيمي به نام گهر است تا دبيراني كه در شهرستانهاي دور هستند
و دسترسي به مركز تحقيقات ندارند بتوانند پاسخ سؤالهايشان
را در اين مجله پيدا كنند .اين مجله دهسال است كه دارد منتشر
ميش��ود .كام ً
ال متنوع است و همهي مطالب آن به علم شيمي
مربوط ميشود ،حتي اگر در مجله طنز و شعر و ...باشد بيربط
باشيمينيست.
بخش عمدهاي از مجله را پرسش و پاسخ تشكيل ميدهد .ما
همهي سؤالهايي را كه حضوري و يا با تلفن و نامه از ما ميپرسند
و جواب ميدهيم ،بعدا ً در مجله با جواب آنها چاپ ميكنيم.
قب ً
ال با مجلهي رشد شيمي هم همكاري داشتيم ولي از موقعي
كه مجلهي گهر چاپ شد ديگر امكان همكاري با رشد شيمي
ندارم چون وقت زيادي صرف مجلهي گهر ميشود.
حاال اجازه بدهيد براي تنوع يك شعر شيميايي! برايتان بخوانم
كه در انتقاد به آموزش شيمي در وقتي است كه آزمايش وجود
نداشت.

شيمی علم تجربی
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ك��ارم همه به بحث اسيد و نمك گذشت
شكر خ��داي را كه همه بيكمك گذشت
ت��وض��ي��ح دادهام س��ب��ب ه��ر پ��دي��دهاي
ام��ا تمام همچو نمازم به شك گذشت
ن��ه فعل در مخيّله ن��ه انفعال ب��ود
تحقيق و تجربه همه زي��ر س��ؤال بود
تنها ن��ي��از م��ن ب��ه گ��چ و تختهي سياه
م��وض��وع اِرلِ��ن و ب ِ ِشر ان��در خيال بود
فورمولها كه روي تخته نوشتم چه سود داشت؟
س��ودي كه جنبهي تئوري راف��زود داشت؟
فرمول اكساالت مس و منگنات روي
اص ً
�لا همين م��واد به دنيا وج��ود داش��ت؟
هرگز به چش��م خوي��ش موليب��دات ديدهاي
ي��ا از م��واد طع��م يك��ي را چش��يدهاي؟
بنم��ودي آزماي��ش اكس��يد آمفوت��ر
ي��ك ش��يء تاكن��ون ب��ه ت��رازو كش��يدهاي؟
قرع��ي ب��ه گوش��هاي و دو انبي��ق در كن��ار
ي��ك اس��توانه ني��ز از آن روز و روزگار
آن س��و س��ه چ��ار لوله و پيپ��ت پ��ر از غبار
اينه��ا ب��راي تجرب��ه مان��ده ب��ه ي��ادگار
اين رس��م تجرب ه اس��ت در اي��ن دوره و زمان
گاز و رس��وب را ب��ه فل��ش ميدهي نش��ان؟!
ويVدر درون داي��ره يعن��ي ك��ه ُولتس��نج
ب��ا اي��ن طريق توسعهي علم م��يت��وان؟
اي��ن راه پيشرفت و ترقي ن��ب��وده است

از دي��گ��ري بپرس ك��ه او آزم���وده است
تا فرصتي ب��راي تجربه و آزمايش است
دري��اب فرصتي كه زم��ان م��يرود ز دست
منظور من اين است كه علم بايد با عمل همراه باشد .بايد به
آزمايشگاه اهميت داد .من هرچه در حال دانشمندان جديد تأمل
كردهام همهجا ديدهام كه همهي آنها اهل عمل بودهاند نه اينكه
فقط بنشينند و فكر بكنند .من حاال به آرزوي خودم رسيدهام كه
ميبينم مركز تحقيقاتي داريم كه تمام آزمايشهاي علمي درسي
در آن انجام ميشود.
*
درابتدايخدمتمبهگلپايگانرفتم.ليسانسخودراازدانشسراي
عالي تهران گرفته بودم .البته هم ليسانس دانشسراي عالي در علوم
تربيتي و هم ليسانس علوم از دانشگاه تهران .ليسانس علوم تربيتي
گرفتم تا اگر خواستم معلم بش��وم صالحيت و آمادگي الزم را
داشته باشم .ليس��انس علوم را هم گرفتم كه اگر خواستم بروم
شركت نفت بتوانم.
در سال آخر دانشگاه ما را به گردش علمي به آبادان بردند .در
آبادانديدمكههمهباهمبهانگليسيحرفميزدند.پليسهابالباس
انگليسيسرچهارراههامردمراهدايتميكردند!آبادترينقسمت
ش��هر كه بوارده و بريم بود مال انگليس��يها بود ولي خانههاي
نامناس��ب را به كارگران ايراني داده بودند! روي در و ديوار
نوش��ته بودند  BPو ميگفتند اي��ن يعني بنزين پارس! ولي
بعدا ً فهميدم كه منظور بريتيش پتروليوم است يعني شركت
نفت ايران و انگليس .در پااليش��گاه نف��ت ،راهنما ما را به
اتاقي هدايت كرد .ديدم  10لولهي قطور و دو لولهي باريك
آنجاست كه نفت از آن عبور ميكند .گفتند آن  10لوله سهم
انگليس اس��ت و دو لوله س��هم ايران! از شعائر ديني هم كه
خبري نبود ...خالصه از رفتن به شركت نفت منصرف شدم
و آمدم آموزشوپرورش؛ با اينكه حقوق شركت نفت بسيار
بسيار بيشتر بود.
معلمي محاس��ني دارد كه اص ً
ال با خيلي از كارهاي ديگر
قابل مقايسه نيست .مث ً
ال آدم هميشه با بچههاي كمسن و سال
س��روكار دارد ،از آنها محبت ميبيند .حتي بعد از خدمت،
ش��اگردان او كه حاال بزرگ شدهاند هرجا او را ببينند برايش
احترام قائلاند .روزي در پارك نشسته بودم .مردي جلو آمد
و با من سالم و عليك كرد و گفت :آقاي شيخاالسالم! شما
در مدرس��ه معلم من بوديد .روزي از بچهها س��ؤالي كرديد
كه كس��ي نتوانست جواب بدهد .اما من جواب دادم و شما
چندبار به من گفتيد :آفرين ،آفرين ،آفرين!
همان آفرينها باعث شد من آنقدر به شوق بيايم كه حاال
پزشك شدهام .در مشاغل ديگر از اين رويدادها و مناسبات
انساني كمتر خبري هست.
در پايان خوب اس��ت ياد كنم از دوس��تان همكارم آقاي
منوچه��ر احمديان و آقاي حاج باقري ك��ه هر دو از دبيران
خوب ش��يمي مدارس اين ش��هر بودند .همچني��ن بايد ياد
كن��م از خدمات آقاي رحيم مدنيان مديركل اس��بق اس��تان
كه خدمات ش��اياني به آموزشوپرورش كرد مخصوص ًا در
راهاندازي مركز تحقيقات معلم��ان ،موزهي معلمان كه قب ً
ال
گفتم و موزهي علوم؛ ايشان واقع ًا مساعدت كردند و برايشان
آرزوي موفقيت دارم.

بیژن درخشان
سال اول تدریسم بود؛ تازه از تربیت معلم فار غالتحصیل شده و در یکی از مدارس روستایی شهرستان شهریار مشغول به تدریس بودم.
مانند خیلی از همکارانم بسیار شور و حال تدریس داشتم و عالقهمند به ایجاد ارتباط با دانشآموزان بودم .میخواستم تمام نکات خوانده شده
در تربیتمعلم را مو به مو اجرا کنم .یکی از راههای ایجاد ارتباط با دانشآموزان را شرکت در ورزش ،مخصوص ًا در فوتبال ،آنها و در ساعت
ورزش میدیدم ...از بازی فوتبال خوشم میآمد و خودم هم تا حدودی اهل فوتبال بودم .معموالً درس ورزش در آن زمان معلم جداگانه
نداشت و میبایست هر معلمی خودش عهدهدار درس ورزش هم باشد.
دو سه ماهی از سال گذشته بود .کفشهایی که در ابتدای سال خریده بودم طی این مدت کمی جا باز کرده و گشاد شده بود و به راحتی
از پایم جدا میشد .من هم ،چه در ساعت ورزش و غیرورزش ،با همین کفشها به مدرسه میرفتم .آن روز هم در ساعت ورزش ،مانند
همیشه ،بچهها را به دو تیم تقسیم کرده و خودم هم در یکی از تیمها قرار گرفتم .بازی با دستور داور که یکی از بچهها بود
شروع شد .چند دقیقهای بیش نگذشته بود که توپ جلو پایم قرار گرفت و من در موقعیت شوت نهایی قرار گرفتم
و با قدرت به توپ ضربه زدم .توپ درون دروازه قرار گرفت و بچههای تیم من بسیار خوشحال شده
و سریع به طرف من دویدند تا تشکر کنند ،همزمان با ضربهی من به توپ متوجه شدم
جسمی با سرعت از باال بر سر دانشآموزی فرو نشست و نالهی او درآمد و خون
از سرش سرازیر شد .اول فکر کردم کسی ،سنگی یا جسمی را پرتاب کرده است.
دنبال عامل واقعه میگشتم که ناگهان دانشآموزی را دیدم که لنگهکفشی را از
میان شلوغی بچهها به دست گرفته و میگوید :آقا این کفش به سر او برخورد
کرده! گفتم کفش چهکسی بوده؟! یکی گفت :آقا کفش مردانه است .نگاهی
به پای راستم کردم .تازه متوجه شدم که کفش در پایم نیست .فهمیدم آن
جسم همان کفش گشاد شدهی خودم بوده است .خیلی خجالت کشیدم
و کمی هم از عواقب کار ترسیدم ولی به خودم دلداری دادم؛ چون قصد
خاصی نداشتم و اتفاقی ناخواسته بود .دانشآموز مضروب را به دفتر بردیم
و شکستگی سرش را مرهم گذاش��ته و راهی خانهاش کردیم .فردای آن
روز منتظر اعتراض والدین دانشآموز بودم ،مخصوص ًا وقتی پس از ورود
به کالس متوجه غیبت او شدم خیلی جا خوردم .ترسیدم و گمان کردم
موضوع را از طریق آموزشوپرورش پیگیری کردهاند .دو ساعت گذشت
ولی از دانشآموز و اولیای او خبری نش��د .دلم شور میزد .زنگ تفریح
سوم را که زدند و وارد دفتر شدم مدیر مدرسه مرا به اتاق مالقات هدایت
کرد .با اضطراب وارد اتاق شدم .ضمن اینکه خودم را برای عذرخواهی
و طلب بخش��ش آماده کرده بودم .وقتی وارد اتاق ش��دم چشمم به پدر و
مادر دانشآموز افتاد .یک جعبه شیرینی و یک جعبهی کادو شده روی میز
مقابل بود .با دیدن شیرینی تا حدودی آرامش یافتم .هرسه به احترام من از
جا بلند شده و پس از احوالپرسی و تعارفات و روبوسی من با دانشآموز،
سر صحبت از طرف پدر آغاز شد و او ضمن اذعان به اینکه شما معلمین
واقع ًا قشر زحمتکش و کمتوقع جامعه هستید و ما به هیچوجه قادر به جبران
زحمات شما نیستیم .گفت :از شما خواهش میکنم این کادوی ناقابل ما را
بپذیرید .بسیار شرمنده شدم و آن ها پس از کمی گفتوگو با من و شنیدن
ش��رح ماجرای دیروز و نیز چگونگی اوضاع و احوال درس��ی فرزندشان
خداحافظی کرده و از مدرسه خارج شدند.
دلم طاقت نیاورد .همانجا کادو را نزد دانشآموز گشودم .ناباورانه یک جفت
کفش کتانی ورزشی را دیدم که همراه دست نوشتهای با عنوان تقدیم به معلم عزیزم
درون آن جای گرفته بود.
همهچیز را از این کادو خواندم و این اولین درسی بود که من از دانشآموز و اولیای او آموختم .آموختم که من فقط برای یاددادن معلم
نشدهام ،بلکه برای یاد گرفتن نیز پا در این عرصه گذاشتهام .همچنین یاد گرفتم که از هر کسی ولو بیسواد هم که باشد میتوان چیزهای مثبت
آموخت و درس گرفت.
آموزگار آموزشوپرورش شهرستان شهریار
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از مدیر شنید که فرم امتیازِ معلم نمونه تغییر کرده است .خیلی خوشحال
شد .رو کرد به مدیر و معلمها و با شادی گفت« :خُ دا رو شکر؛ من از اول
به این فرم و شاخصهای اون اعتراض داشتم .البته چندبار هم این مطلب
را به مسئولین نوشتم .امیدوار بودم گوش شنوایی وجود داشته باشه ،باالخره
هم موفق شدم .حاال هم یقین دارم که با این فرم امتیازبندی جدید ،حداقلِ
حداقل ،معلم نمونهی منطقه میشم! از شما همکاران هم خواهش میکنم،
اگر راجعبهچیزی نظر و پیشنهادی دارین ،حتم ًا بنویسین و برای مسئولین
بفرستین ،عاقبت یکی میخونه و کار نتیجه میده ،مثل پیگیریای که من
کردم و نتیجه داد».
چند روز بعد ،بخشنامهی معلم نمونه به همراه فرمِ جدید آمد.
او فرم را با خوشحالی پُر کرد .امتیازش از س��ال قبل هم کمتر ش��د؛
فهمید با این امتیاز حتی بهعنوان معلم نمونهی مدرسه هم انتخاب
خواهد شد.

تکرار

سیس��ال به دانشآموزان کالس اول درس داد
تا س��رانجام بازنشسته شد .او پس از آن ،هربار
میخواس��ت حرف بزند ،س��ه کلم��ه را در
جمالت خود تکرار میکرد :آب ،نان ،بابا...

اجازه

ب��رای گرفت��ن وام به بان��ک رفت.
گفتند :بای��د با ریی��س صحبت کنید.
نزد رییس رفت .او یکی از ش��اگردان
 15-10س��ال پی��ش خ��ودش ب��ود.
رئیس با دی��دن معلماش ،تعجب کرد.
با خوشحالی بلند ش��د و با او دست
داد و احوالپرس��ی ک��رد و در حالیکه
حس��ابی هول ش��ده بود گفت« :اَ...اَمرِ...
تون؟ چ��ه ...عج��ب ای��ن ...طرفها؟!»
هنوز معلم پاسخاش را نداده بود که متصدی
بانک سررس��ید و َدم گ��وش او گفت :آقای
ِ
سمت مردی
رئیس یک نفر با شما کار داره و به
اشاره کرد.
رییس بانک رو به معلم کرد ،انگشتش را باال بُرد
و بریدهبریده گفت« :آ...قا اجازه؟ یک نفر با ما کار داره...
میتونیم بریم؟»
*دبیر .دهشیر یزد
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مجیددرخشانی

*

نامهها و مقاالت رسيده

س��يمين ش��اهمرادي (اصفهان) ،اعظم پهلوان (تبريز) ،زهرا رضايي (درود) ،فرامرز فرهادي (تهران) ،بيك فرزانه (؟)،
محمود احمدوند (مالير) ،علي صحبتلو (زنجان) ،عادل ظفرينژاد (؟) ،گل محمد سرگلزايي (زابل) ،مريم زارعيان جهرمي
(جهرم) ،پرويز كياني (نيش��ابور) ،ناصر نجم س��هيلي و فريد بهرامي (خرمآباد) ،سعيده اصالحي (تهران) ،بيژن درخشان
(شهريار) ،شيدا سلوكي (مشهد) ،مهناز جعفري (تهران) ،افسانه درويش يكرنگي (همدان) ،سميه سليمانزاده (اروميه) ،فاطمه
نذري (اصفهان) ،زهرا حضرتي (اردبيل) ،مريم لطفي (آزادشهر) ،سيدرضا تواليي (؟) ،فرهاد حسين پناهي (سنندج) ،صغرا
صادقي (گرمه) ،ميترا مصلحي جويباري (قائمشهر) ،جليل عزيزي (بيجار) ،فرشته چوپاني (كرمانشاه) ،عصمت يگانه دوست
(دزفول) ،رحيم يعقوبي (سروآباد) ،سلمانه مقيمي (قروه) ،علياصغر عندليب (شهريار) ،محمد هادي كريمي (اراك) ،حمزه
بويري چراغزاده (دزفول) ،طاهره تحريري (همدان) ،محمد احمدوند (مالير) ،سيده نجمه تقوي نسب (شيراز)
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طراح  :محمد عزیزی پور

نخستوزیر
فقید هند

زاهدان قدیم هامن آخر است
راندن
تیراژ پایین

رسو کوهی
صنم
نوعی شیرینی هدف

تن بدون روح نویسنده
قصههای مجید
از خربگزاریها

مناسب
نیمه اسفند
داروها

اسکیموی
شکسته
دلیل
زخم
نیم راهب

گریه ی عرب
سنت ها

رودی در اروپا
کسب کردنی

بیامری رسخ
مادر اسفندیار

زب����ر دس��ت��ی
ک��ب�روارون����ه
اث���������ري از
ن���ارص خ�سرو

فریاد
تاالر بزرگ

ارک��������������ان
ش��������ت�������ر

سقف دهان
ای خدا!
لبنان بی پایان
ل��ب��اس ش��ان��ه

منطقهای در
دماوند

پایان
نیازمند کمک
ايالتي در آمريكا
پیری

دریا
تفحص

دياروارونه
ازحروفیونانی

یک کودک
نامی پرسانه
نخ کامن
شوفر

بلبيلمغشوش
کشوری در غرب
آفریقا
گاومیشهیاملیا
پادشاه

بافنده
آسانی
هامن نربد است
رسیر

جنس قوي
ناميدخرتانه

رهرب حزب فاشيست

اهل ری
بيامرا ست
رتيل ابرت

يبرشم

گویندگان
تکرارحرفی
صفت پدران
قتلگاهامیرکبیر

منسوب
به ولرت

شهري نزيك به
اردبيل
رمايه
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