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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

ــته فرزنداني به آن مجموعه ي مجالت رشد همچون خانواده اي پر اوالد است  ــي سال پیش تاکنون پیوس افزوده شده است. همین مجله ي رشد معلم که در دست دارید که از حدود س
اکنون بیست و هشت سالگي خود را مي گذراند و دیري نمانده 
است که یكي دو سال دیگر جشن سي سالگي آن برگزار شود. 
ــدـ  پس از انقالب اسالمی و  ــتین مجالتي که با نام رش نخس
تغییر نام پیک به رشدـ  منتشر شدند مجالت معلم و دانش آموز 
ــدهاي شده است. در مجالت دانش آموزي، رشد جوان و رشد نوآموز و نوجوان بودند و از آن پس تا امروز بر عناوین رشدها افزوده  ــال، رش ــد کودك، در مجالت عمومي بزرگ س ــي و آموزش راهنمایي و رش ــي و آموزش ابتدای تكنولوژي آموزش

ــه ي فردا، و در رشته هاي علمي  ــه و مدرس ــده مجله ي و مدیریت مدرس ــي هم تاکنون هف ــیمي، ...، زبان ـ تخصص ــک، ش ــيـ  فیزی ــي، قرآن، معارف، ...، تربیت بدني و تخصص ــار رسیده اند، فارس ــد: 7 ماهنامه و از ماهنامه و فصل نامه براي دانش آموزان و اکنون در مجموع 30 مجله ي رشد، اعم ... به عرصه ي تولید و انتش ــار مي یاب ــوزان، 6 مجله ي و معلمان انتش ــه براي دانش آم ــخهـ  در تخصصي براي دبیران رشته هاي مختلف؛ عمومي براي همه ي معلمان و 19 مجله فصلنام ــمارگاني که از ده هزار نس ــت هزار ـ براي مجالت مورد پاره اي از مجالت تخصصيـ  تا یک با ش ــه اي درگوشه اي از خوشبختانه نظام تولید و توزیع مجالت هم به خوبي نهادینه حدود 35 میلیون نسخه در طي سال منتشر مي شود.دانش آموزيـ  متفاوت است و در مجموع میلیون و دویس ــده و بسیار بعید به نظر مي رسد مدرس ــر بخش دوم از مسئله اي که نیمي از آن کشور باشد که حداقل تعدادي از این مجالت به آن ها نرسد.ش تولید و توزیع مجالت است و نیم دیگرش چگونگي استفاده از حال مي آییم بر س
ــال پیش به تدریج این سؤال در مجالت توسط دانش آموزان و معلمان که مخاطبان و صاحبان  اصلي مجالت اند. از چند س

ــود؟ به ویژه این که اکنون نسبت به دو دهه پیش، مجالت هم چون دو سه دهه ي اخیر و تقریباً با همان کّم و کیف منتشر دارد و آیا الزم است این وضعیت همچنان ادامه یابد و مجالت زد که چه نیازي به تولید این تعداد مجله براي معلمان وجود ذهن بعضي از مسئوالن و دست اندرکاران تولید مجالت جوانه  ــتاني و محلي بیشتري منتشر مي شود، ش خود به تنهایي دنیاي دیگري از رسانه را آفریده اند که به راحتي عالوه بر این که فناوري دیجیتال ـ رایانه و اینترنت و... ـ هم عمومي، تخصصي، اس
قابل استفاده است.

ــور جّدي تري در میان  ــال پیش به ط ــؤال از یک س ــده و پژوهش هایي نیز در دست انجام این س به سبک و سیاق فعلي به صالح است یا نه.است تا معلوم شود که آیا واقعاً ادامه انتشار پاره اي از مجالت مسئوالن امر مطرح ش
ــال باید  ــم: معلم، تكنولوژي براي مثال در مورد گروه مجالت عمومي بزرگ س ــن گروه 6 مجله داری ــت که ما در ای آموزشي، ابتدایي، راهنمایي، مدیریت مدرسه و مدرسه ي فردا؛ گف

یكدیگر هم پوشاني دارند و بعضاً یک موضوع را به صورت هاي که به زعم پاره اي از خوانندگان و کارشناسان، این مجالت با 
ــت و در مقابل مختلف منعكس مي سازند. در حالي که، در جهت بهینه سازي  ــي و کیفي، مي توان از تعداد مجالت کاس ــم از نظر کاغذ، رنگ، کّم ــر کیفیت آن ها هم از نظر محتوا و ه ب

ــي مي توان آن ها را با قیمت صفحه آرایي، عكس و... افزود؛  ــتان ها و شهرستان ها، در دیدارهاي یک سال اخیر بیشتري خواهند داشت.بود که بازدهي علميـ  آموزشي بیشتري عرضه کرد ولي مطمئن حت ــیاري را ما از اس ــران، معلمان بس ــک به گونه اي و ته ــنهادهایي هم در جهت در این زمینه نقد و نظر داشتند دیدیم که هر ی ــال، باید بگوییم تاکنون بهبود مجالت ارائه مي دادند. با و پیش ــتدل این ح ــرات مكتوب و مس ــتر محروم بوده ایم و در این باره چیزي به دستمان نرسیده است.از نظ ــما مدیران و معاونان محترم مدارسـ  که بیش ــتندـ  و لذا از ش ــد هس از همكارانتان در تماس با همه ي مجالت رش
به عنوان دعوت به نظرخواهي تلقي نموده و نظرهاـ  دیدگاه ها، روستاها و مدارس بر دوش دارید، مي خواهیم این سرمقاله را موزعان عزیزي که زحمت پخش مجالت را در شهرستان ها و شما معلمان عزیز که خواننده ي مجالت هستید و حتي شما 

ــنهادها و راه حل هاي خود را به صورت مكتوب براي ما  پیش
ارسال کنید.

سردبیرتا قبل از پایان ایام امتحانات دریافت کنیم.فرصتي نیست. سپاسگزار شما خواهیم بود اگر نامه هاي شما را اردي بهشت و خرداد را در پیش رو داریم و تا تعطیلي تابستان 

شما هم
 نظر بدهید
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ــم، درباره ی  ــاره ی مقاله گفت ــان چیزهایی که درب ـ هم
ــته باشد. بنابراین  مصاحبه یا گفت وگو هم باید وجود داش
ویژگی هایی مانند روزآمد بودن، چالش انگیز بودن، مسئله 
محور بودن، زبان روزنامه نگارانه داشتن و مانند این ها باید 
ــد. ضمنًا نكته های فنی هم  ــته باش در مصاحبه وجود داش
ــتن از سوی مصاحبه گر  دارد، که یكی از آن ها مقدمه نوش
ــت.  ــرای چاپ در مجله اس ــر مصاحبه، ب ــردبیر ب و یا س
خوشبختانه، این یكی از چیزهایی است که دیدم در همه ی 
ــد رعایت شده است. به عبارت  مصاحبه های مجالت رش
ــن مجالت با مقدمه  ــما در ای دیگر همه ی مصاحبه های ش

شروع شده است. 
ــت؛ مانند  ــی هم در مقدمه الزم اس ــن بیان نكات هم چنی
این که موضوع گفت وگو چیست؟ چرا در این باره صحبت 
ــرا با این فرد  ــن موضوع رفته ایم؟ چ ــراغ ای کرده ایم یا س
ــما در  ــو کرده ایم؟ و ... از این جهت، مجالت ش گفت وگ

مصاحبه ها چیزی کم ندارند. 
ــم، توجه کنیم به نكات مهمی که باید در یک  حاال بیایی
ــاره  ــود. من به چهار چیز اش ــه ی خوب رعایت ش مصاحب
می کنم. یكی این که پرسش اول باید از پرسش های خوب 
شما باشد. ولی نه بهترین پرسش! دلیل آن هم روشن است. 
ــؤال ما بهترین سؤال باشد، مصاحبه به زودی  اگر اولین س
ــش خوبی  ــش پرس افت می کند. همین طور اگر اولین پرس
ــته ایم. مثالی بزنم.  ــاز، مصاحبه را ُکش ــد در همان آغ نباش
ببینید، وقتی مهمان می آید منزل شما، چه می کنید؟ حتمًا به 
ــواز او می روید. معموالً بچه ها هم در این لحظه ، یعنی  پیش
ــاکت ترند و مرتب تر.  لحظه ی ورود مهمان، با ادب تر و س

حاال همین قاعده باید در پرسش اول رعایت شود. بنابراین 
پرسش کسالت آور، تكراری، کلیشه ای و ... مثل این که مثاًل 
ــش های خوبی نیست.   خودتان را معرفی کنید. این ها پرس
ــش آخر هم مصداق دارد.  عین همین مطلب در مورد پرس
ــش آخر باید طوری باشد که  بخصوص باید بدانیم که پرس
ــت مثل رفتن مهمان  در خاطره ی خواننده بماند و این درس
ــان همه ی اعضای  ــه در وقت رفتن مهم ــت دیده اید ک اس
ــوند. دم در  ــیطان، مؤدب می ش خانواده، حتی بچه های ش

درباره ی گفت وگو!
موضوع گفت وگوی این شماره، »گفت وگو« است! البته از منظر فن روزنامه نگاری و رسانه ای. اواخر دی ماه 
سال گذشته بود كه به دعوت دفتر انتشارات كمك آموزشی، دكتر حسن نمك دوست، رئیس مركز آموزش و 
پژوهش همشهری و مدرس علوم ارتباطات، در جمع مسئوالن، سردبیران و عوامل اجرایی مجالت رشد حضور 
یافت تا با آنان از راه و رسم تولید محتوا برای یك مجله سخن بگوید و در ضمن، حاصل مطالعات و تأمالت خود 
پیرامون شماره هایی از مجالت را كه تا آن زمان منتشر شده بود، با حاضران در میان بگذارد. سخنان طوالنی دكتر 
نمك دوست مباحث متنوعی درباره ی طرح روی جلد، سرمقاله، گزارش و گفت وگو را در برگرفت و زمینه ای برای 
گفت وگو و تبادل نظر با ایشان را فراهم آورد. ما در این جا تنها بخشی از سخنان دكتر نمك دوست را كه درباره ی 
»مصاحبه« یا »گفت وگو« است و خود به نحوی به یك گفت وگو تبدیل شده است، برای درج در این شماره انتخاب 
كرده ایم. اینك توجه شما را به متن آن جلب می كنیم. 

و گ  و  گ  ف  ت 

پرسش اول باید 
از پرسش های 

خوب شما باشد. 
ولی نه بهترین 

پرسش! دلیل آن 
هم روشن است. 
اگر اولین سؤال 
ما بهترین سؤال 

باشد، مصاحبه 
به زودی افت 

می كند. همین طور 
اگر اولین پرسش 

پرسش خوبی 
نباشد در همان 

آغاز، مصاحبه را 
ُكشته ایم
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می روند، باز هم تشریف بیاورید، زحمت کشیدید و ...
ــه نوعی از  ــه باید ب ــوش نكنیم که ما همیش ــه فرام البت
ــیم که حرف آخری اگر دارد بزند،  ــونده بپرس مصاحبه ش
ولی حداقل باید شكل آن را در آخر مصاحبه عوض کنیم. 
ــم مصاحبه در آخر  ــتگی دارد به چگونگی تنظی و این بس

کار. 

س��ؤال: در بس��یاری از مصاحبه هايی ک��ه از صدا و 
س��یما پخش می ش��ود موضوع مصاحبه را از قبل اعالم 
نمی کنند. آيا اين مغاير با اصول روزنامه نگاری نیست؟

ــًا مصاحبه را  ـ ما، در کار حرفه ای روزنامه نگاری، اساس
از قبل برای مصاحبه شونده باز نمی کنیم ولی سرفصل های 
کلی را مطرح می کنیم. این شیوه کمک می کند که حرف ها 
ــد. آن چه در مصاحبه باید بدان  ــؤال ها فی البداهه نباش و س
ــت این است که، کسی که می خواهد با دیگری  توجه داش
ــته  مصاحبه کند، باید اطالعاتی قبلی راجع به موضوع داش
ــد. مثاًل  ــبت به موضوع خام نباش ــد و به اصطالح نس باش
ــی می خواهد با شهردار تهران مصاحبه کند.  فرض کنیدکس
این شخص اگر با شهردار روبه رو شود ده ها موضوع هست 
ــت کرد؛ مترو، حمل زباله،  ــه بتوان با او درباره اش صحب ک
ــوده، ترافیک، حمل ونقل، ساختمان سازی،  بافت های فرس
ــد. مصاحبه  ــا  می تواند موضوع صحبت باش همه ی این ه
وقتی موفق موفق است که به دقت درباره یكی دو موضوع 
ــردازد نه این که درباره  هر کدام از این  از این موضوع ها بپ

موضوعات سؤال کلی را بیان کند. 
خوب! دو قاعده ی مصاحبه را گفتیم، یكی مسئله محور 
ــاال دو قاعده ی  ــوع محور بودن. ح ــودن و دیگری موض ب
ــجام  ــد بگویم. یكی این که مصاحبه باید انس دیگر هم بای
ــد. اما از کجا بدانیم که مصاحبه انسجام دارد؟  ــته باش داش
ــش ها با هم  ــی این که ببینیم آیا پرس ــن دو راه دارد. یك ای
ــش ادامه ی منطقی  ارتباط منطقی دارند یا نه؛ و آیا هر پرس
ــت؟ دیگر این که، آیا هر پرسش جدید با  ــش  قبلی اس پرس
ــش قبلی ارتباط دارد یا نه!. روح کلی پرسش  جواب پرس

ها باید این طور باشد. 

سؤال: حاال از کجا می شود فهمید که مصاحبه انسجام 
ندارد؟

ــه ببینیم آیا  ــت ک ــن راه این اس ــاده ترین و عملی تری س
ــود پرسش ها را با هم جابه جا کرد! مثاًل پرسش هفتم  می ش
ــش دوم و برعكس. اگر این کار را  را بیاوریم به جای پرس
ــود به سادگی انجام داد و اتفاقی هم نیفتاد باید دانست  بش
که این نقطه ی ضعف مصاحبه است و به چنین مصاحبه ای 

می گویند مصاحبه ی پراکنده. 
ــم این که در مصاحبه،  ــاره کن نكته ی دیگری که باید اش
ــود.  ــات و جذابیت ها باید به طور موزون توزیع ش اطالع
ــد که در یک جا اطالعات تلنبار شود و  یعنی این طور نباش
ــد. همین طور است جذابیت  در جای دیگر اطالعاتی نباش
ــد.  ــد از اول تا آخر جذاب باش ــی این که مصاحبه بای یعن
ــجام و جذابیت، باید ما  چگونه؟ برای این کارها، یعنی انس
ــرش را بكنیم؛ که به این می گویند ویرایش قبل  از قبل فك

از تولید. مثاًل اگر به شما گفتند شما فقط باید در حد 700 
کلمه مصاحبه کنید باید حساب کار خود را بكنید و بدانید 
دستتان خیلی باز نیست و در عین حال باید کارتان انسجام 
و جذابیت هم داشته باشد. مثاًل وقتی ما قرار است با جناب 
آقای شخصی مصاحبه کنیم باید بدانیم اگر چه می توان 20 
سؤال پرسید، ولی چه بسا امكان چاپ سه سؤال در مجله 
ــیم. چیزهای دیگری هم هست، مثاًل  ــتر نداشته باش را بیش
باید بدانیم خلق و خوی طرف چگونه است؟ و ... مثاًل اگر 
ــاس است،  بدانم طرف من روی یک موضوع خاصی حس
ــؤالم را روی آن موضوع متمرکز کنم چون  ــد اولین س نبای

ممكن است طرف عكس العمل نشان دهد. 

رعایت امانت ، شرط مصاحبه
ما امانتدار مصاحبه شونده ایم. به این معنا که باید حرف ها 
و نظرات او را همان طور که خودش می خواهد منتقل کنیم، 
ــود می توانیم، تا  البته اگر به ماهیت کار لطمه ای وارد نمی ش
ــؤال ها مضمون  اندازه ای، با پس و پیش کردن عبارات و س
ــؤال  خودمان را  ــل کنیم. حتی می توانیم صورت س را منتق
ــداً عوض کنیم. حتی اگر الزم دیدیم می توانیم بار دیگر  بع

با آن شخص مصاحبه کنیم. 
اما به هیچ وجه حق نداریم بااین تغییرها مصاحبه شونده 
ــخن او را تحریف  ــرار دهیم یا س ــع ضعف ق را در موض
کنیم. ما خودمان در کارهای مطبوعاتی مان، به دوستانی که 
برای مصاحبه می روند می گوییم که حتمًا به طرف بگویید 
ممكن است پس از مصاحبه نیاز باشد ما باز هم سؤال هایی 

را در تكمیل مصاحبه از شما بپرسیم. 

س��ؤال: اگ��ر ممكن اس��ت نظرتان را راج��ع به چند 
مصاحبه که در مجالت رشد چاپ شده بیان کنید. 

بله، اوالً در مجالت شما، هم میزگرد- یعنی گفت وگوی 
ــر. البته امروزه  ــت و هم مصاحبه با یک نف چندنفره- هس
میزگرد در مطبوعات جهان رونق سابق را ندارد. به هرحال؛ 
عنوان یک مصاحبه در مجله رشد ابتدایی این است: »دیوار 
مدارس را برداریم«. در این مصاحبه اولین سؤال این است 
ــته  ــک مدیر باید چه ویژگی هایی داش ــما ی که: »به نظر ش

باشد؟« نظرتان درباره ی این سؤال چیست؟
- مسلمًا این سؤال جزء بهترین سؤال های این مصاحبه 
نیست، خیلی کلیشه ای است. سؤال دوم: »شما در مدیریت 
ــؤال جذاب  ــتفاده می کنید؟« باز هم س ــیوه ای اس از چه ش
ــد که نگرش شما از  ــت. سؤال سوم: »چه ش و جالبی نیس

آموزش کمیت گرا به آموزش کیفیت گرا انتقال یافت؟« 
به نظر من این سؤال باز هم بهتر از دو سؤال قبلی است. 
ــؤال قبلی خیلی کلی بود، ولی این کمتر کلی است. این  س

سؤال می توانست سؤال اول باشد. 
ــیوه چه  ــد. »اجرای این ش ــارم را ببینی ــؤال چه حاال س
دستاوردهایی در مدرسه شما داشته است.« و سؤال پنجم: 

»به نظر شما شیوه ی کمیت گرا چه معایبی دارد؟«  
ــه آن نظمی که  ــؤال های این مصاحب به طور کلی در س
ــده است. یعنی مثاًل سؤال چهارم به دنبال  گفتم رعایت نش

سؤال  سوم و برای تكمیل آن نیامده است. 

در مصاحبه، 
اطالعات و 
جذابیت ها باید به 
طور موزون توزیع 
شود. یعنی این طور 
نباشد كه در یك 
جا اطالعات تلنبار 
شود و در جای 
دیگر اطالعاتی 
نباشد. همین طور 
است جذابیت 
یعنی این كه 
مصاحبه باید از اول 
تا آخر جذاب باشد



5
ـ  فروردين  1389 شماره ی هفتم 

ــی ناگفته مانده  ــؤال آخر را هم می خوانم: »اگر مطلب س
ــد سؤال  دیگری پرسید و یا  لطفًا بفرمایید.« در این جا می ش
ــد جواب سؤال را گرفت و صورت سؤال را  حداقل می ش
ــاس آن تنظیم کرد )البته پس از مصاحبه( که این طور  براس

کلیشه ای نباشد. 

س��ؤال: مصاحبه تا چه حد می تواند به مباحثه نزديك 
شود؟

ــؤال خوبی است. ببینید، در زبان شناسی قاعده ای  این س
هست که می گوید در میان واژه ها دو کلمه نمی توان یافت 
که هر دو دقیقًا معنای کاماًل مشابه و یكسانی داشته باشند. 
ــناخت و آگاهی اگر چه به یک  ــه کلمه ی دانش، ش مثاًل س
ــت. به  ــد ولی میان آن ها فرقی هس ــه مترداف ان معنا هر س
ــه نمی توان کلمه ی دیگری به  ــن دلیل به جای مصاحب همی
کار برد. شما بگویید هم وزن های کلمه ی مصاحبه که تقریبًا 

همین معنا را داشته باشد چیست؟

 مناظره، مكالمه، مباحثه، مش��اوره، مشاجره، مفاهمه، 
مجادله، مخاطبه و ...

ـ بله، مصاحبه هیچ کدام از این ها نیست. نه مناظره است، نه 
مشاجره است نه مكالمه است و ... اگر بود، اصاًل خلق نمی شد. 
پس دلیل دارد که ما می گوییم »مصاحبه« و نمی گوییم »مناظره« 

یا »مباحثه«. هر کدام از این ها- مباحثه، مناظره، مكالمه ... آداب 
ــما دیده اید که بعضی وقت ها خبرنگار  خاص خود را دارد. ش
ــئول سؤالی می کند، ولی  خارجی می آید در ایران و از یک مس
ــؤال می کند و  جواب خود را نمی گیرد. او یک بار دیگر هم س
باز جوابش را نمی گیرد. در این موقع او دیگر سؤالش را دنبال 
ــؤال بعدی معموالً افراد غیرحرفه ای  نمی کند و می رود سر س
ــئوال خود را دنبال  ــد این خبرنگار کوتاه آمدچون س می گوین
نكرد و از این حرف ها ... ولی نه! این طور نیست. یعنی حرفه ی 
خبرنگاری این را می گوید که مصاحبه باید همین طور باشد. به 
او گفته اند که اگر طرف جواب سؤالی را نداد یعنی می خواهد، 
ــما اصرار  ــت ش به دلیلی، از جواب طفره برود، پس الزم نیس
بكنید یا بخواهید او را محاکمه بكنید. بعداً مخاطب مصاحبه ی 
شما خودش این مطلب را می گیرد و می فهمد. و این یعنی »تو 
ــت که ما در مصاحبه حتمًا  بُردی خبرنگار!« پس این طور نیس
پافشاری کنیم تا جواب را از طرف بگیریم. نباید مصاحبه تبدیل 
ــاجره و مناظره شود. اگر یک مقام مسئول، جواب سؤال  به مش
خبرنگار را نداد نشان می دهد که او از جواب دادن طفره می رود 

و همین برای مخاطب کافی است. 

سؤال: اصاًل تعريف علمی مصاحبه چیست؟
ـ مصاحبه عبارت است از گفت وگویی برابر، هدفمند، میان 
ــی روز با هدف گرفتن  ــت کم دو طرف درباره ی موضوع دس
ــاس های طرف مصاحبه شونده، که به  اطالعات، ایده ها یا احس

صورت سؤال و جواب برگزار می شود.«
چرا برابر؟ چون، خبرنگار یا مصاحبه کننده، در مقام محاکمه ی 
کسی نیست، بوق تبلیغ کسی هم نیست متقاباًل مصاحبه شونده 
ــه با خبرنگار ازموضع باال برخورد کند. می گویم  حق ندارد ک
ــه طور کلی، می تواند از هر  هدفمند. چرا؟ چون گفت وگو، ب
ــد مثل گفت وگوهای در صف نانوایی یا در ایستگاه  دری باش
ــود و بدون  اتوبوس؛ این نوع گفت وگوها بی هدف آغاز می ش
نتیجه هم پایان می گیرد و اما مصاحبه چارچوب دارد و از یک 

نقطه شروع می شود و به نقطه ای هم ختم می شود. 
 

س��ؤال: با توجه به اين س��خنان جناب عالی درباره ی 
مصاحب��ه، پس اين که می گويند مصاحبه بايد چالش��ی 

باشد به چه معناست؟
ج: منظور از چالشی بودن این است که موضوع مصاحبه 
ــد نه این که دو  ــل اختالف  یا چالش باش ــا گفت وگو مح ی
ــند؛ و نه  ــته باش طرف با هم چالش کنند و جروبحث داش
ــودش را یک طرف بحث قرار دهد.  این که مصاحبه گر خ
به هر حال چالشی بودن مصاحبه در اصل به این معناست 
ــد. در پایان اضافه  ــورد وفاق نباش ــه »موضوع« بحث م ک
ــت که بتواند حتی در  ــی اس کنم که مصاحبه گر موفق کس
ــرایط، مصاحبه اش را بگیرد یا انجام دهد.  ــخت ترین ش س
اگر طوری سؤال کند که طرف او به سؤال ها جواب ندهد، 
ــع کند این به ضرر  ــود و گفت وگو را قط مثاًل عصبانی ش
ــودن او در کار  ــانه ی ناتوانی و ناموفق ب مصاحبه گر و نش

خودش است. 
موفق باشید.

دلیل دارد كه 
ما می گوییم 
»مصاحبه« و 
نمی گوییم 
»مناظره« یا 

»مباحثه«. هر كدام 
از این ها- مباحثه، 
مناظره، مكالمه ... 

آداب خاص خود 
را دارد

منظور از چالشی 
بودن این است كه 

موضوع مصاحبه 
یا گفت وگو محل 
اختالف  یا چالش 
باشد نه این كه دو 

طرف با هم چالش 
كنند و جروبحث 

داشته باشند

ست
کدو

نم
سن

رح
دکت
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از میان مؤلفه های تأثیرگذار آموزش و پرورش، نقش معلم 
ــیار مهم و انكارناپذیر است. رفتار معلم تأثیر فراوانی بر  بس
رفتار و گرایش های دانش آموزان دارد، به ویژه نگرش معلم 
ــه خالقیت تأثیر زیادی بر رفتار دانش آموزان دارد. نگارنده  ب
ــنی از این که نقش معلم در پرورش  به منظور دریافت روش
خالقیت دانش آموزان چه میزان است به جمع آوری اطالعات 
)با روش کتابخانه و جست وجو در سایت( پرداختم، سپس 
ــهر  با دانش آموزان دختری که در منطقه ی2 و منطقه ی 8 ش
ــت اختراع و یا  ــرای منطقه موفق به ثب تهران در پژوهش س
خلق اثری از خود شده بودند مصاحبه کردم و این موضوع 
ــس از مصاحبه با دانش آموزان  ــی قرار دادم. پ را مورد بررس
خالق و استفاده از نظریات ایشان به مدارس آنان نیز رفتم و 
به تحلیل رفتار معلمان آن ها در کالس درس، ضمن مشاهده 
ــتند، پرداختم. در نهایت، پس از تجزیه و  و تهیه ی فیلم مس

معلم خوب
نردبانی برای خاّلقیّت

مهناز جعفری
دبیر منطقه ی  8 تهران

گزارشی از پشت صحنه ی موفقیت های جمعی از دانش آموزان دبیرستانی

ش ر ا گ ز

تحلیل مشاهدات خود، به نتایج زیر دست پیدا کردم.
الف. مشاهده شد، معلمانی که در پرورش دانش آموزان 
خ��الق تا ح��دی موفق عم��ل کرده اند، ب��ا اصول کلی 
آموزش تا حدودی آش��نايی داشته و تا جايی که برايشان 
مق��دور بوده اي��ن اص��ول را در کالس درس خود اجرا 
کرده اند. منظور از اصول کلی همان اصل هايی اس��ت که 
صاحب نظران بر آن تأکید دارند و می توان آن  ها را در10 

بند به شرح زير بیان کرد.
1. تدارکات پیش از يادگیری: معلم باید رابطه ی مطالب 

قبلی با مطالب فعلی را به دانش آموزان یادآوری کند.
2. ايجاد انگیزه در دانش آموزان: معلم باید با استفاده از 
روش های تدریس فعال، عالقه مندی به کسب علم و دانش 

را در دانش آموزان افزایش دهد.
3. تهیه ی سرمش��ق يا نمونه ای از عملكرد نهايی: معلم 
باید نمونه ای از پروژه های دست ساز دانش آموزان سال های 
ــن الگوها به  ــرار دهد تا ای ــاگردان ق ــار ش ــل را در اختی قب

فعالیت های یادگیری و پرورشی آنان جهت دهد.
4. شرکت فعال يادگیرنده: معلم باید دانش آموزان را در 

امر آموزش مشارکت دهد.
5. هدايت دانش آموزان: معلم باید دانش آموزان را در به 
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دست آوردن مهارت های الزم یاری و راهنمایی کند.
ــب مهارت های الزم در حین  6. تمري��ن: بهترین راه کس
ــرار مطالب و  ــوزان، تمرین و تك ــرای دانش آم ــوزش ب آم

مهارت های آموخته شده است.
7. آگاهی از نتايج کار: معلم باید دانش آموزان را بعد از 

انجام هر فعالیت از نتایج کارشان مطلع کند.
8. رعايت مراحل آموزش: معلم باید طوری درس بدهد 
که دانش آموزان ابتدا با مطالب آسان و آشنا روبه رو شوند و 

به تدریج سطح دشواری مطالب درسی را افزایش دهد.
ــی معلم باید  9. رعايت تفاوت های فردی: روش آموزش
به گونه ای طرح ریزی شود که دانش آموزان بتوانند با سرعتی 

متناسب با توانایی خود پیش روند.
10. اجرای فعالیت های متنوع آموزشی در کالس: معلم 
ــتفاده کند؛  ــای تدریس متنوع در کالس اس ــد از روش ه بای
مثل: گروه بندی، بحث گروهی، آموزش از راه مشاهده و... . 

)سیف، 1374، ص.389ـ 385(

ب. مشاهده شد معلمانی که اين دانش آموزان خالق را 
پرورش داده اند دارای »هدف های رفتاری« مش��خصی در 

کالس درس خود بوده اند.
ــت، هدف های  ــری حائز اهمیت اس ــه پس از یادگی آنچ
رفتاری است که مقاصد آموزشی معلم را، بر حسب عملكرد 
یا رفتار قابل مشاهده ی دانش آموزان، بیان می کند. هدف های 
رفتاری به معلم کمک می کند تا به طور دقیق منظور خود را 

ش ر ا گ ز

از آموزش موضوع درسی مشخص کند.
ــرای خود تهیه می کنند  ــی که هدف های رفتاری ب معلمان
دانش آموزان خود را به صورت افرادی هوشمند تلقی کرده 
ــانی تر کرده و به پرورش  و از این راه فرایند آموزش را انس
ــیف، 1374،  ــایانی می کنند )س دانش آموزان خود کمک ش

ص.95(
ج. مش��اهده ش��د معلمانی که در پ��رورش خالقیت 
دانش آموزان، به طور نس��بی، موفق بوده اند با روش های 
تدريس فعال تا حدودی آشنايی داشته و در کالس درس 
ب��رای افزايش يادگیری و بهبود در امر آموزش و پرورش 

آن ها از اين روش ها استفاده می کرده اند.
ــان می دهد که استفاده از روش های  نتایج این تحقیق نش
تدریس فعال نظیر روش گروه بندی، مباحثه، ساخت گرایی، 
ــارش مغزی و حل  ــخ، ب ــش و پاس نمایش، آزمایش، پرس
مسئله و روش ایفای نقش و... می تواند در جای خود سبب 
ــده و در خالقیت آنان  پرورش مهارت ها در دانش آموزان ش
مؤثر واقع شود. واضح است که انسان قبل از این که در یک 
زمینه خالق گردد، باید دارای مهارت باشد. چرا که پرورش 
مهارت به منزله ی پرورش استعداد و تجربه در یک حوزه ی 
خاص است. به گفته ی آمابلی، اغلب دانش آموزان در بعضی 
ــتعداد، همراه با  ــتعداد دارند که این اس زمینه ها تا آن حد اس
ــده، مهارت های الزم  ــرورش صحیح و تجربه ی تقویت ش پ

برای خالق بودن را به  آن ها بدهد. )آمابلی، ص، 61(

بررسی خالقیت دانش آموزان در بخش علوم پایه
ــه ی  ــگر موفق در مدرس ــوز پژوهش ــم )ج( دانش آم خان
ــیله ای برای  ــه ی 8 تهران »وس ــطه( منطق )آ( )دوره ی متوس
ــد ریشه ی مو« اختراع کرده است. این دانش آموز  تقویت رش
ــاختن گرایی،  ]س س��اخت گرايی  ــت: روش  اس ــد  معتق
ــازگرایی[1 که دبیر فیزیک در کالس درس از آن  ساخت وس
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ــتفاده کرده است، از عوامل مؤثر در تشویق و هدایت او  اس
برای ساخت دستگاه رشد ریشه ی مو بوده است. او می گوید 
ــبب تقویت مهارت ها،  ــایل کمک آموزشی، س ساخت وس
ــتر در من گردید. وی  افزایش تفكر و زمینه ی مطالعات بیش

اضافه می  کند:
ــه ی  ــواس پنجگان ــاخت گرایی( ح ــن روش )س ــا ای ب
ــاده و پیچیده  ــده و با محرك های س دانش آموزان تقویت ش
ــوند. پرورش حواس نقش مهمی در شكوفایی  ــنا می ش آش

خالقیت دانش آموزان دارد. )کردی، 1380(
ــب توانایی،  ــت کس ــیف )1374( نیز معتقد اس دکتر س
ــو و خالق و افزایش  ــیوه های ن تقویت مهارت ها، ابداع ش
ــاخت گرایی  ــكاوی، از عوامل مؤثر در روش س حس کنج
ــت. این روش از روش های درست پرورشی به حساب  اس

می آید )سیف، ص.387(
ــتم،  ــه از کالس درس معلم فوق داش ــدی ک ــی بازدی ط
ــدی  ــال گروه بن ــان از روش فع ــه ایش ــردم ک ــاهده ک مش
ــاخت گرایی در کالس درس استفاده کرده است و برای  وس
این که همه ی دانش آموزان در این طرح شرکت کنند، بخشی 
از نمره ی مستمر کالسی را به این کار اختصاص داده است 
ــازه های دانش آموزان در حین تدریس برای  ــت س و از دس
ــوان الگویی از عملكرد  ــویق، افزایش یادگیری و به عن تش

نهایی استفاده می  کند.

ــه ی )س(  ــم )د( دانش آموز خالق دیگر، در مدرس خان
ــاخت  ــطه( منطقه ی 8 تهران که موفق به س )دوره ی متوس
ــده است، درباره ی نقش معلم خود  »نرم افزار مغناطیس« ش
ــی دی های  ــان دادن س ــد: دبیر فیزیک با نش ــن می گوی چنی
ــی و پرسش و پاسخ و  ــی در کالس، با روش نمایش آموزش
ــن معرفی کتاب های گوناگون در زمینه ی مغناطیس،  هم چنی
موجبات رشد و شكوفایی ذهنی مرا در ساخت این نرم افزار 

فراهم کرد.
ــتم، متوجه شدم  طی بازدیدی که از کالس این معلم داش
ــی و پرسش و پاسخ در کالس  که وی از روش فعال نمایش
ــوار استفاده کرده  درس، برای تدریس بعضی از مطالب دش

است.
باید دانست که »روش نمایشی به تقویت تمرکز و دقت 
دانش آموزان می انجامد و ذهن آنان را فعال می کند. )کردی، 
1380، ص85( همچنین با به کارگیری روش پرسش و پاسخ 
ــال، متفكر و پویا  ــن دانش آموزان، فع در کالس درس، ذه

می شود )صفوی 1385، ص، 215(

ــتان )ب( در منطقه ی 8  دانش آموز )م( کالس پنجم دبس
ــتگاه جدیدی برای سنجش  ــاخت دس تهران که موفق به س
ــده است، می گوید: معلم  میزان نفوذپذیری آب در خاك ش
ــرکالس آزمایش های مختلفی را انجام می داد و سپس  ما س
ــت آن آزمایش را تكرار کنیم. گاهی خودش  از ما می خواس
ما را راهنمایی می کرد و ابزاری را در اختیارمان قرار می داد 
ــت با استفاده از آن  ها، وسیله ی جدیدی بسازیم  و می خواس
ــم، ما را به تفكر  ــئله را حل کنیم. این روش های معل و مس

ــتیاق مرا برای ساخت وسیله ی  ــتری وامی داشت و اش بیش
جدید، )دستگاه نفوذپذیری( افزایش داد. 

طی بازدیدی که از کالس این معلم داشتم متوجه شدم که 
ــاخت گرایی، آزمایش،  او از روش های فعال مختلف مثل س
بارش مغزی و حل مسئله و پرسش و پاسخ و ... در کالس 
ــتفاده کرده است که از میان روش های فوق،  درس خود اس
روش بارش مغزی، حل مسئله و آزمایش به میزان بیشتری 

در پرورش خالقیت دانش آموزان مؤثر بوده است.
ــی از  ــه کنیم که روش آزمایش ــه باید اضاف ــن زمین در ای
ــت،  ــای مؤثر در پرورش خالقیت دانش آموزان اس روش ه
ــود را در حین فرایند  ــوزان در این روش خ ــرا: دانش آم زی
ــاف مفاهیم و  ــردی اکتش ــد و نقش راهب ــی می بینن آموزش
ــان از طریق انجام آزمایش تجربه  علوم را درك می کنند. آن
ــت می یابند و از طریق  ــئله دس می کنند و به قواعد حل مس
ــت می زنند.  عملیات ذهنی، به ابتكار، ابداع و خالقیت دس

)فضلی خانی، 1381، ص،61(
ــاهده را از بهترین  ــیف روش مش ــر س ــی اکب ــر عل دکت
ــی می داند. هم چنین او معتقد است معلم  روش های پرورش
ــؤاالتی را مطرح کند که با »چگونه  بهتر است در کالس س
و به چه طریق« شروع می شوند و دارای چندین جواب اند. 
ــا یكدیگر همكاری کرده،  ــپس از دانش آموزان بخواهد ب س
ــئله دست یابند. او می گوید »در روش حل  و به راه حل مس
ــه و به تفكر  ــوزان افزایش یافت ــئله کنجكاوی دانش آم مس
ــیوه های تازه تری  ــد و به راه جدید و ش ــتری می پردازن بیش

دست می یابند. )سیف، 1374، ص، 553(

بررسی خالقیت دانش آموزان در بخش علوم انسانی
در طی تحقیقاتم در بخش علوم انسانی متوجه شدم که 
ــتان )1( منطقه ی 2 تهران در  جمعی از دانش آموزان دبیرس
زمینه ی هنر تئاتر و نمایش در جشنواره ی خوارزمی موفق 
به کسب رتبه ی قابل قبولی شده  اند. از همه ی دانش آموزان 
ــدم. آن ها  ــن موفقیت جویا ش ــان را در ای ــش معلمش نق
ــه ای را در اختیارمان  ــد: »دبیر ادبیات ما نمایش نام می گفتن
ــتفاده از روش ایفای نقش و روش سخنرانی،  نهاد و با اس
مهارت های کالمی، دیداری، شنیداری، حسی و حرکتی در 
ــد.« آنان اجرای راهكار فوق، تمرینات مداوم  ما تقویت ش
ــتند:  و نقش آفرینی خاّلقانه را عامل موفقیت خود می دانس
ــن روش اواًل نحوه ی گفتار و ادب ما تقویت  »با اجرای ای
ــد، و هدف ادبیات را بهتر درك کردیم. ثانیًا انگیزه ی ما  ش
برای اجرای بهتر نمایش افزایش یافت و خالقیت بیشتری 
ــه این نكته باید  ــرای نقش آفرینی از خود بروز دادیم.« ب ب
توجه کرد که: تدریس با این روش )روش ایفای نقش( در 
دروس مختلف چون ادبیات، معارف، تاریخ و... کالس را 
ــاطی مبدل می کند و طراوت  ــه صحنه ی تفریحی و پرنش ب
ــاهده کنندگان به وجود  ــی خاصی بین بازیگران و مش ذهن
می آورد. این روش منجر به یادگیری مؤثر و فعال می شود.« 

)فضلی خانی، 1381، ص 186(

ــتان )آ( که  در بخش ادبیات به دانش آموزان خاّلق دبیرس
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آثار ادبی آن ها )نثر و شعر( نخست در منطقه ی 8 و سپس در 
ــتان تهران برگزیده شده بود، مراجعه و با آن ها گفت وگو  اس
کردم. این دانش آموزان اعضای انجمن ادبی مدرسه بودند و 
ذوق ادبی باالتری نسبت به دیگران داشتند و دارای استعداد 
ــه در تهران، در  ــی از آن ها ک ــرودن بودند. یك ــتن و س نوش
ــهر تهران است  زمینه ی نثر ادبی، جزو 10 نفر برگزیده ی ش
ــرکت در این جلسات، اشتیاق مرا برای نوشتن  می گوید: ش
ــید. او می گوید: قرار گرفتن  ــرودن بسیار افزایش بخش و س
ــورد آثار ادبی  ــاالن، بحث و گفت وگو در م در جمع همس
ــاعران و نویسندگان، خواندن آثار ادبی که خودمان نوشته  ش
بودیم و نیز اظهار نظر معلم و دوستانم درباره ی نوشته هایم، 
همگی اشتیاق و مهارت ادبی مرا در تولید آثار بهتر، افزایش 
بخشید. هم چنین همراهی معلم و تشویق و انتقاد صحیح او 

از نوشته هایم، زمینه  ی رشد بیشتر مرا فراهم آورد.
ــر ادبی )منطقه ی8  ــم )ك( دانش آموز برگزیده در نث خان
ــه )س( می گوید: داشتن استعداد، به تنهایی  تهران( از مدرس
عامل موفقیت نیست، بلكه وجود باغبانی دلسوز را می طلبد 
تا این بذربالقوه را به مرحله ی بالفعل برساند. این دانش آموز 
ــی کالس ما را  ــی از وقت پایان ــد: دبیر ما در بخش می گوی
ــویق می کرد تا آن چه را که نوشته یا سروده ایم بخوانیم،  تش
که این شیوه برای من بسیار ایجاد انگیزه می کرد و اشتیاقم را 
ــتن و خلق اثری بهتر افزایش می داد. وقتی اشعارم  برای نوش
را می خواندم احساس خوبی داشتم؛ احساس مطرح شدن و 
ــدن! انتقادات سازنده ی معلم و دوستانم نیز زمینه ی  دیده ش

رشد و خالقیت مرا افزایش می بخشید!
ــه ی )آ( و  ــرد ادبی مدرس ــدی که از میزگ ــی بازدی در ط
ــع در منطقه ی 8  ــه ی )س(، واق کالس درس ادبیات مدرس
ــیدم که این دو معلم با استفاده از  ــتم، به این نتیجه رس داش
روش های تدریس فعال )روش بحث گروهی و مباحثه ای(، 
به افزایش مهارت و انگیزه  و همچنین تقویت قوه ی خالقیت 
ــزایی کرده اند. هم چنین همراهی،  دانش آموزان کمک به س
تشویق و رفتار عاطفی معلم در این زمینه بسیار حائز اهمیت 

است.
ــد پذیرفت که »تنوع فعالیت های  در تأیید این مطلب بای
آموزشی در کالس، مثل گروه بندی و ایجاد بحث در کالس 
ــت که منجر به  ــه( و... از جمله روش های فعالی اس )مباحث
ــوزان و افزایش قوه ی خالقیت،  افزایش مهارت در دانش آم

در آن ها می شود. )سیف، 1374، ص436(

بررسی خالقیت دانش آموزان در زمینه ی هنر
از دبیرستان )آ( در منطقه ی 2 تهران بازدیدی داشتم. در 
ــتان ساعت مهارت های  ــدم که مدیر دبیرس آن جا متوجه ش
زندگی را در پایه ی اول و دوم به هنر و پژوهش اختصاص 
ــاعت  ــت و با بهره وری دوجانبه از دبیرانش در س داده اس
ــای زندگی، آن ها مهارت های الزم برای خلق آثار  مهارت ه

هنری و علمی را به دانش آموزان آموزش می دهند.
ــه دانش آموزان  ــاعت مزبور ب ــک در س ــاًل دبیر فیزی مث
ــات مهارت ایفای  ــازی یاد می دهد دبیر ادبی مهارت گل س
ــازی و دبیر دیگری  نقش، دبیر کامپیوتر مهارت انیمیشن س

مهارت عكاسی را به بچه ها می آموزد.

ــاهده کردم  ــه، آثار هنری زیبایی را مش در همان مدرس
ــت در دانش آموزان بود.  ــلیقه و خالقی که بیان گر ذوق، س
ــگاه علمی آن  ها نیز که در مدرسه بر پا شده بود،  در نمایش
ــی این دانش آموزان در  ــاهد پروژه های علمی و تحقیقات ش

زمینه ی علوم پایه بودم!
ــخن این که تحقیقات به من نشان داد که نقش  حاصل س
معلم در آموزش مهارت ها و پرورش خالقیت دانش آموزان 

تا چه حد حائز اهمیت است.

جمع بندی و نتیجه گیری
1. رفتار و عملكرد دانش آموزان در کالس درس 
ــدت تحت تأثیر عملكرد و رفتار معلم است؛  به ش
ــس فعال در کالس  ــتفاده از روش های تدری لذا اس
درس به رشد مهارت های مختلف در دانش آموزان 

می انجامد.
ــاگردان  ــراری روابط عاطفی ـ معنوی معلم با ش 2. برق
ــبت به آنان، در پرورش خالقیت  و ابراز احساسات او نس
ــان را به  ــزایی دارد. این امر، آن ــش به س ــوزان نق دانش آم
ــانده و اعتماد به نفس و انگیزه درونی شان  خودباوری رس
ــرد و آنان را  ــام فعالیت های خالقانه باال می ب ــرای انج را ب
ترغیب می  کند که برای دیده شدن و دادن بهترین پاسخ به 
ــتر فكر کنند و به تالش و تكاپوی بیشتری  معلم خود، بیش
ــتری از خود  ــد و در انجام فعالیت ها خالقیت بیش بپردازن

بروز دهند.

پیشنهادها
ــاعاتی که برای »ضمن خدمت« معلمان در نظر  1. در س
گرفته می شود روش های تدریس فعال، در قالب کارگاه های 

آموزشی، تدریس گردد.
ــگاه برای  2. در برنامه ی هفتگی مدارس، واحد آزمایش
ــی که نیاز به آزمایشگاه و کارگاه عملی دارند،  تمام دروس
در نظر گرفته شود تا دانش آموزان بتوانند با تجربه کردن به 

روابط موجود در علوم مختلف پی ببرند.
3. یک درس، یا واحدی به عنوان »پژوهش« در ساعات 
رسمی برنامه ریزی درسی مدارس گنجانده شود و امكانات 
ــوزان فراهم  ــق برای دانش آم ــرای پژوهش و تحقی الزم ب
ــاعت دانش آموزان بتوانند به فعالیت های  شود تا در این س

پژوهشی بپردازند.
4. در دوره ی متوسطه واحد درسی هنر در برنامه ی هفتگی 
ــن به علت پرحجم بودن  ــوزان وجود ندارد؛ هم چنی دانش آم
ــه مقوله ی آموزش،  ــی و پرداختن ب مطالب کتاب های درس
ــه الزم به پرورش هنری دانش آموزان و هم چنین تأمین  توج
ــود، لذا یكی  ــی، روانی و عاطفی آنان نمی ش نیازهای روح
ــرورش دانش آموزان مؤثر  ــی که می تواند در پ از راهكارهای
باشد، اجرا و آموزش فعالیت های هنری، در برنامه ی هفتگی 

)ساعت مهارت زندگی( دانش آموزان است.

پينوشت
1. Structuralism

فهرستمنابعدردفترمجلهموجوداست.
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تعلیم و تربیت
و دين 
درانگلستان

ی ن  ا  و  خ  ز  ا  ب 

حال ببینیم که مقصود ما از تربیت دینی در مدارس چیست؟ به 
نظر من، این تربیت باید سه جنبه داشته باشد: 1. جنبه ی معرفتی، 

2. جنبه ی  احساسی، و 3. جنبه ی عملی و کوششی.
پیش از این، مقدم برهر چیز، در دبستان های ما کتاب مقدس 
تدریس می شد. گویا بزرگ ترها چنان تصور می کردند که کودکان 
باید چیزی درباره ی کتاب مقدس و اشخاص و داستان های عهد 
قدیم، و زندگی و تعلیمات مسیح بدانند. روی هم رفته این طرز 
تدریس مبتنی بر بیان وقایع به صورتی آگاهانه و سودمند صورت 
می گرفت. با گذشت زمان، برنامه ی تعلیمات دینی تغییر پیدا کرد 
و واقعیت های مربوط به جغرافیای سوریه و فلسطین و خاورمیانه، 
ــه زمانی کودکان آن ها را از بر می کردند، تقلیل پیدا کرد. چنان  ک
به نظر رسید که کودکستان ها برای این گونه تعلیمات مناسب تر 
است، و در سنین کودکستانی بچه ها بهتر می توانند داستان های 
قهرمانان دینی قدیمی را امثال داوودهای متقی که غوالن فلسطین 
را می کشتند، یا دانیال هایی که در میان شیران از هرگزندی محفوظ 
ـ جذب کنند و از آن ها لذت ببرند. به همین دلیل، امروز،  می ماندند 
داستان های دینی را در این قبیل آموزشگاه ها به صورت نمایش 
در می آورند، و آن ها را مصور می کنند، و سرودهای دسته جمعی 
ــب با آن ها می خوانند، که همه ی این کارها روی هم رفته  مناس

دل انگیز و آموزنده و مؤثر می شود.
اما کار کردن با شاگردان نوجوان دشوارتر است. شک نیست 

که بحث مفصل تر درباره ی انبیای بنی اسرائیل و اناجیل و حواریان 
مسیح امكان پذیر می شود، و با این گونه شاگردان می توان درباره ی 
رشد اندیشه ی فردی درباره ی خدا و انسان بحث کرد، البته به آن 
ــرط که برای این کار معلمی شایسته در مدرسه وجود داشته  ش
ــود دارد، چرا که، تنها  ــد؛ ولی در این راه نیز مخاطراتی وج باش
شاگردان بسیار هوشمند می توانند درباره ی این گونه افكار مجرد 
ــند. کار دیگری که ممكن است کرد،  به صورت صحیح بیندیش
ــت که البته باید با نقشه ها  پرداختن به تاریخ مفصل تر دینی اس
ــد. جغرافیای  و جداول تاریخی و کمک های بصری همراه باش
بیشتری را نیز می توان وارد تعلیمات دینی کرد که آن هم باید با 
نقشه های فلسطین و خاورمیانه و اطلس های کتاب مقدس همراه 
باشد. کار دیگری که باید بشود شرح مفصل تر درباره ی زندگی 
قوم یهود مقارن با ظهور مسیح است؛ تا چنان باشد که معنای هر 
ــود به خوبی به دست  جمله ای از کتاب مقدس که خوانده می ش
آید. همه ی این ها در نوع خود بسیار عالی است، ولی ممكن است 
در نهایت، صورِت گریز از تعلیمات دینی را پیدا کند. یعنی وقتی 
نوجوان مدرسه را ترك می کند از خود می پرسد که در این قرن 
بیستم که زندگی می کند، چه نیازی به آن داشته است که با چنان 
طول و تفصیل از زندگی و آداب و عادات قبایل قدیمی آگاه شود، 
ــا زندگی جاری او دارد؛ و همه ی  و همه ی این ها چه ارتباطی ب

این ها درست است. پس چه باید کرد؟

تی.بی.شپرد     ترجمه: احمد آرام

اشاره:
بخش اول این مقاله را در شماره قبل خواندید. مترجم 
دانشمند این مقاله، شادروان احمد آرام که خود مردی 
معتقد و دین ورز بود سال ها پیش مجموعه مقاالتی 
را برای ماهنامه ی »آموزش و پرورش« ترجمه می کرد 
که از جمله ی آنها همین مقاله است واینک بخش دوم 

آن تقدیم شما می شود.
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ــد، باز ممكن است  به نظر من، حتی اگر تعلیم بهتر هم باش
درباره ی تأثیر نیكوی این همه نمودارها و نقشه ها و سایر وسایل 
تعلیم بصری شكی حاصل شود. در مورد یک برنامه ی رادیویی 
ــایه ی من کیست؟«1  ــئله ی »همس ـ که در  آن مس ـ مثالً  خوب 
ــود.  ــت که باید گفته ش مورد بحث قرار می گیرد، »چیزی« هس
ــئله را می توان با زبان انگلیسی زمان معاصر به صورت  این مس
ــن بیان کرد. می دانیم که این تمثیل مربوط به زمان گذشته  روش
ــت. پس در تخیل خود می توانیم صحنه ای برای حوادث آن  اس
بسازیم، ولی، از یاد نبریم که، مسئله و حادثه و جواب زنده است 
و در زمان حال وجود دارد. خوب؛ وسوسه ی طرز تعلیم جدید 
ــت که مقداری وقت صرف نشان دادن وضع اورشلیم و  آن اس
ــود و این مطلب  ــه ها ش اریحا و یافتن محل آن ها بر روی نقش
ــت که از سطح  ــهر اریحا در محلی واقع اس را بازگو کنند که ش
ــت. یا ممكن است تصاویر واضح و روشنی از  دریا پایین تر اس
راه های خاص و کرانه های کوهستانی را به شاگردان نشان دهند و 
سپس عكس هایی را از مردان با ریش انبوه و لباس های عجیب و 
غریب در معرض تماشای ایشان بگذارند. ممكن است لباس های 
کاهنان را با صحت مطلق نشان دهند و زندگی و آداب و عادات 
قدیمی کاروان سراها را به نمایش بگذارند. ولی با همه ی این کارها 
ـ یعنی »همسایه ی من کیست؟«  پاسخ به سؤال حیاتی و اساسی 
فراموش شده است. داستان های کتاب مقدس، مانند قسمت های 
بسیاری از تاریخ ما، همراه با چهره های اشخاصی است که ملبس 
به لباس های خیال انگیز و از روزگار و اندیشه ها و آداب زمان ما 
بسیار دورند. این گونه مسائل و اقوام، زمانی زنده و معاصر بوده اند، 
و برای آن که ارزشی داشته باشند، باید بار دیگر زنده شوند و به 

صورتی همزمان با ما در آیند.
دشواری هایی که تاکنون شرح داده شد، مسائلی سطحی است 
که معلم هوشیار می تواند با آن ها روبه رو شود، و چون مخاطرات را 
پذیرفته و با  آن ها مواجه شده است، بر آن ها غلبه پیدا کند. ولی در 
آن هنگام که سخن از تعلیم شاگردان پرسال تر است، دشواری های 
ــیم که »کتاب مقدس  بزرگ تر پیش می آید. اگر معتقد به آن باش
چنین گفته، پس کلمات به همان صورت که آمده درست است«، 
یا »تعلیم کلیسا چنین است و به همین جهت باید آن را بپذیریم«، 
مسئله ی این که چه چیز را به عنوان حقیقت تعلیم کنیم واقعیت 
دارد. اکنون عده ی کمی هستند که درباره ی داستان های آفرینش 
آدم دچار پریشانی خاطر می شوند، و اغلب معلمان، در پذیرفتن 
ــتان های تورات به عنوان گزارش صحیح حوادث تاریخی،  داس
دشواری برای خود نمی یابند. آیا با اتفاقات و حوادث معجزه نمای 
اناجیل اربعه و کتاب اعمال رسوالن چه باید بكنیم؟ با شاگردان 
بزرگ تر و شایسته تر، امكان این هست که درباره ی اشكال مختلف 
ــتان ها و افسانه ها و توصیف های  حقیقت بحث کنیم، و در داس
شاعرانه ارزش هایی بیابیم، و این امر را ثابت کنیم که، اگر سایه های 
گوناگون اعتقاد را در معجزات در نظر بگیریم، ایمان پیدا کردن 
ــت. ولی شاگردانی که قدرت تصور زیاد  به آن ها امكان پذیر اس
ندارند، چنان تصور می کنند که ما در جواب های خود پرده پوشی 
می کنیم و از کشیدن خط فاصلی میان آن چه باور داریم و آن چه 
دروغ و نادرست است خودداری می ورزیم. از طرف دیگر، ممكن 
است انواع مختلف معتقدات را به ایشان نشان دهیم و از گرفتار 
کردن کامل خود بپرهیزیم. شماره ی فراوانی از معلمان هوشمند 
و حساس، دشواری های موجود در سر راه وضع متعادل صحیح 

خود را احساس می کنند. آیا راه رضایت بخشی هست که از آن 
ـ بر فرض آن که کسی  راه بتوان بهترین ایمان و اعتقاد معاصر را 

ـ آشكار کرد؟ جرئت بیان آن را داشته باشد 
شاید وظیفه ی ما آن باشد که مسئله ی ایمان و اعتقاد را آشكارا 
و با درستی نشان دهیم، و شاگردان خود را یاری کنیم تا بتوانند با 
این مسئله روبه رو شوند که برای همه ی مسائل زندگی جواب های 
ساده و قاطع وجود ندارد؛ سن بلوغ و پختگی، ما را با مسائل و 
ــواری های فراوان مواجه خواهد کرد؛ شاید جواب بعضی از  دش
سؤاالت هرگز به دست نیاید، ولی جست وجو بی حاصل نخواهد 
ــد که »معلم« یا »کلیسا« همه ی  ماند. تعلیمی که بر این پایه باش

جواب ها را در آستین دارد، تعلیم خطرناکی است.
در این شک نیست که تعلیم و تربیت دینی باید به معنی کسب 
معلوماتی درباره ی کتاب مقدس و دین و ایمان و سایر اعتقادات 
ــت به عالقه مندی و  ــته اس ــد. مقدار این اطالعات بس بوده باش
شایستگی شاگردان و زمانی که در مدرسه صرف این گونه مطالب 
می شود. بعضی از مسائل هست که به طور قطع باید مخصوص 
ــاگردان بزرگ تر باشد، همان گونه که مطالبی دیگر تنها مورد  ش

توجه اشخاص بالغ قرار می گیرد.
ــان خوب، به طور کلی، هنگامی با کامیابی همراهند که  معلم
جنبه ی واقعی موضوعاتی را که تدریس می کنند در نظر بگیرند، 
و معلمان شرعیات نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ولی در این 
موضوِع به خصوص، معلوماتی که در دسترس است کافی نیست. 
دین به وضع تقدیس و احترامی مربوط می شود که ما باید نسبت 
به هر چیز خوب موجود در طبیعت و نسبت به کسانی که با آن ها 
روبه رو می شویم، اختیار کنیم، و مسیحیت در این وضع با محبت 
همراه است: محبت نسبت به خدا و محبت نسبت به بندگان خدا. 
ــت که در مورد فعالیت ها و هیجانات متعدد  محبت کلمه ای اس
ــاس سروکار دارد. یک  استعمال می شود، و بدون شک با احس
مدرسه چه می تواند بكند تا احساسات درست را در شاگردان خود 
تزریق کند؟ قسمت کوچكی از این کار با تعلیم مستقیم حاصل 
می شود. مثالی می زنیم: ممكن است به شاگردان بگوییم که زیبایی 
را دوست بدارند و قدر هنر را بدانند، و راه های چنین شدن را به 
ایشان نشان بدهیم، ولی اگر در عین حال آنان را در اتاق های کهنه 
و درهم و برهمی تعلیم دهیم که دیوارهای آن با تصاویر دیواری 
کهنه و رنگ و رو رفته و گوشه ی شكسته پوشیده شده، و کنار 
پنجره های آن پر از حشرات چرك و کثیفی باشد که در آب سبز 
رنگی می لولند، یا دسته گل های خشكیده ای که در  گلدان ها قرار 
گرفته اند، بسیار باید خوشبخت باشیم تا بتوانیم از تعلیمات شفاهی 
خود درباره ی عشق به زیبایی و هنر چیزی به ایشان بدهیم. وقتی 
کار معلم با موفقیت همراه است که طبعاً در مورد تزیینات و ترتیب 
آراستن گل ها و انتخاب رنگ ها دقت داشته باشد، تصاویر دیواری 
را مرتب عوض کند و درباره ی آن ها همچون چیزهای جالب به 
بحث و گفت وگو بپردازد. زندگی کردن با مردماِن نیک در اوضاع 
و احواِل مساعد امری اساسی است. درباره ی مسائل دینی و درس 
شرعیات نیز چنین است. شاگردان حس قدرشناسی و شناخت 

ارزش ها را از آموزگاران خود فرا می گیرند.
ــتی شوق و ذوقی برای شعر و ادبیات و هنر  اگر معلم به راس
ــد، این شوق و ذوق در هر درس و فعالیت  و زیبایی داشته باش
آشكار می شود. اگر معلم خود دیندار واقعی باشد، محبت و تفاهم 
متقابل میان او و همكاران و شاگردانش آشكار می شود، و چون در 

در این شك نیست 
كه تعلیم و تربیت 
دینی باید به معنی 

كسب معلوماتی 
درباره ی كتاب 
مقدس و دین 
و ایمان و سایر 
اعتقادات بوده 

باشد

اگر معلم به راستی 
شوق و ذوقی برای 

شعر و ادبیات و 
هنر و زیبایی داشته 

باشد، این شوق و 
ذوق در هر درس 

و فعالیت آشكار 
می شود
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جاهایی که خدمتی از دست وی برآید بدون مضایقه به انجام آن 
خدمت بر خیزد؛ مورد احترام و تقلید شاگردان خود قرار می گیرد. 
ــای روزانه، به  ــرکت در فعالیت ه تربیت دینی واقعی، از راه ش

همراهی یک شخص خوب حاصل می شود.
ــه ی خوب، نیک می داند که پیشرفت کار  یک رئیس مدرس
چه اندازه به آهنگ کلی مدرسه ی او بستگی دارد، و چه اندازه این 
مسئله  اساسی است که مدرسه باید محلی برای حسن تفاهم و 

عدالت و شادمانی و خدمتگزاری به همگان بوده باشد.  
وقتی که از شاگردانی که مدرسه ای را ترك کرده اند، درباره ی 
خاطراتی که دارند پرسش می شود، غالباً حوادث برجسته ای را به 
یاد می آورند که هنگام اجتماع همه ی افراد در آموزشگاه به منظور 
ــت. این پیش آمدها به صورتی روزافزون  خاصی اتفاق افتاده اس
در مدارس خوب با نقشه و برنامه ی دقیقی طرح ریزی می شود. 
جشن های توزیع جایزه، نه تنها فرصتی است برای آن که شاگردان 
درخشنده تر در برابر چشم والدین سرافراز خود مورد ستایش 
قرار گیرند، بلكه فرصتی است که در آن همه ی دانش آموزان به 
بهترین وضع خود گرد یكدیگر جمع شوند، و از پیشرفت های 
مدرسه ی خود شادمانی نمایند، و به سخن اشخاص برجسته ای 
که از خارج مدرسه دعوت شده و در آن روز سخنرانی می کنند 
گوش فرا دارند. بسیاری از ایشان با شرکت در موسیقی و نمایش 
و فراهم آوردن سرگرمی های دیگری برای مهمانان، در این جشن 
فعاالنه شرکت می کنند. چنین مجلسی را می توان، به معنای وسیع 
ــگاه ها در  ــیاری از آموزش کلمه، »مجلس دینی« تصور کرد. بس
روزهای مقدس دینی ساالنه مجالس خاصی ترتیب می دهند. 
در این مجالس می توان امور را چنان تنظیم کرد که انجام مراسم 
مذهبی محرك و شورانگیز و خاطرپسند باشد. بعضی از رؤسای 
مدارس، برای تنوع دادن به اجتماعات آموزشگاهی، از برنامه های 
ــتفاده می کنند، و گاه به گاه، کسانی را از خارج برای  مختلف اس

سخنرانی به آموزشگاه دعوت می کنند.
ــتقیم موضوعات دینی،  ــب، عالوه بر تعلیم مس بدین ترتی
ــاعت های مخصوص  ــه ی خوب می تواند، از طریق س مدرس
عبادت و دعا خوانی، چیزهای جالب و دل انگیزی به کار روزانه ی 
ــیقی و هنر و ادبیات و نمایش و طبیعت  کودکان بیفزاید. موس
ــد توأمًا  فرصت هایی فراهم آورند که در آن فرصت ها،  می توانن
چشم دانش آموز از گچ و تخته ی کالس درس انصراف حاصل 
کند و به طرف تپه های الهام بخشی که ما را احاطه کرده اند متوجه 

شود.
تردید کنید که، زندگی دینی، چیزی بیش از کسب اطالعاتی 
درباره ی کتاب مقدس یا هیجانات و احساساتی است که گاه در 
مجالس دعا و عبادت فراهم می شود. کامیابی تعلیمات دینی در 
ــگاه، طبعاً با »استانداردهای رفتار« در آن نشان داده  یک آموزش
ــود. به نوعی از زندگی آموزشگاهی می  انجامد که در آن  می ش
ــاگردـ  احترام یكدیگر را نگاه می دارند، و  همهـ  از معلم و ش
ادب و محبت غلبه دارد، راستی و دادگری به عنوان سهم طبیعی 
زندگی پذیرفته شده است، کار ظریف و کوشش عالی تحسین 
و تقلید می شود، و روح ماجرا طلبی و خدمتگزاری به دیگران، به 
عنوان جزء کامل کننده ی امور عادی آموزشگاه به شمار می رود. 
چنین اوضاع و احوالی، رفته رفته دانش آموزان را به آن جا سوق 
ــند و عقاید مخالف  می دهد که به معیارهای حق و باطل برس
ــا عقاید خود را بیازمایند، و در عین آن که بدکاری را محكوم  ب

می کنند، به ارزشیابی انگیزه های دیگران با حسن نیت و محبت 
بپردازند. همه ی این ها دشوار می نماید، و چیزی است که آرزو 
ــترس پیدا کنیم: اما  می کنیم که در طول عمر خود به آن ها دس
مدرسه ی خوب، به عنوان مقدمه ی کار، پیمودن مسافت زیادی 

را در این طریق میسر می سازد.
ــران و دخترانی  تربیت دینی باید کاری بیش از پروردن پس
انجام دهد که آراسته و پیراسته و مؤدب باشند و احترام دیگران 
ــگاه دارند. فرد متدین نه تنها همچون کبوتر بی آزاری وارد  را ن
جهان شرارت ها می شود، بلكه به او گفته شده است که همچون 
مار هوشیار باشد و نمک زندگی شود، و چون خمیرمایه سبب 
ــد.2 آموزش دینی باید، از طریقی به پرورش  برآمدن خمیر باش
مردان و زنان جوان هوشیار و شایسته ای بینجامد که به مسائل 
جهان دل بستگی داشته باشند، و بكوشند تا در حل آن مسائل 
ــان دهند. دوره ی »به من چه« و »حق با من  از خود فعالیت نش
است« و نظایر این ها گذشته است، و باید جهاد مقدسی انجام 
شود، تا شهروندان فردا، مسئولیتی را که در مقابل تیره بختان این 
ــرزمین های دیگر دارند احساس کنند، و در نظر  سرزمین و س
ــند که در این لحظه از هر سه نفر مردم روی زمین  ــته باش داش
ــان از بدخوراکی رنج می برند، چهل میلیون آواره در  دو نفرش
ــر جهان پراکنده اند، و نیمی از مردم جهان هنوز خواندن  سراس
ــتن، نمی دانند. ]آمار مربوط به زمان نوشتن مقاله است[  و نوش
تربیت دینی واقعی باید به قبول این امر بینجامد که این اوضاع 
ــت که در  ــتی دوام پیدا کند و وظیفه ی ما آن اس و احوال نبایس
اصالح بیچارگی ها، به هر قیمت که باشد، مردانه قیام کنیم. باید 
به آن بینجامد که هرکس مسئولیت های شهروندی را تشخیص 
دهد و مردمان متفكر سهم فعالی در کارهای سیاسی و جهانی 
داشته باشند. باید به آن بینجامد که همگان سخت در بند صلح 
باشندـ  صلح میان ملت ها و صلح میان اجتماعات، صلحی که از 
دادگری سرچشمه گیرد و فرصت های مناسب را برای ملت ها 

و افراد فراهم آورد.
آیا یک مدرسه از چهاراه می تواند به این هدف ها برسد، و در  
آن این کمال مطلوب ها تنها صورت کلمات مبتذل و توخالی 
ــته باشد که در ضمن سخنرانی رئیس آموزشگاه می آید؟  نداش

چنین روح توجه و عالقه ی 
نسبت به دیگران، تنها با نقل 
تعلیمات کتاب مقدس تمام 
ــه در ضمن  ــود، بلك نمی ش
درس های تاریخ و جغرافیا و 
علوم، که واقعیت ها آموخته 
ــود و مورد بحث قرار  می ش
می گیرد، نیز باید پیوسته این 
ــد.  ــدف در نظر بوده باش ه
شک نیست که با سخن رانی 
در اجتماعات آموزشگاهی و 
در درس هایی در مورد مسائل 
ــیر در  جاری و بحث و تفس
هر نوع درسی می توان به این 

منظور کمک کرد.
از  ــال،  خردس ــودکان  ک
راه های مختلف ممكن است 

كامیابی تعلیمات 
دینی در یك 
آموزشگاه، طبعًا 
با »استانداردهای 
رفتار« در آن 
نشان داده 
می شود
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ـ وحتی  عادتِ یاری کردن و خدمت کردن به دیگران را بیاموزند 
چون دسته جمعی به کار برخیزند، می توانند منشأ کارهای بزرگ 
ـ که از آن جمله است تهیه ی هدایایی در ایام میالد مسیح  شوند 
ــی به همكالسان خود در هنگام  برای کودکان فقیر، و نامه نویس
ــوند، به انجام  ــگاه. چون بزرگ تر ش بیماری و نیامدن به آموزش
خدماتی در کلوب ها و کلیساها و مدارس یكشنبه و جوخه های 
ــاهنگی می پردازند و در کارهایی که برای بهتر کردن وضع  پیش
آموزشگاه خودشان الزم است شرکت می جویند. هر فهرستی که 
ــود، شاید ناچیز به نظر برسد. ولی از  از این گونه خدمات داده ش
راه عادتی که از همین مقدمات کوچک حاصل می آید، »شهروند 

متدین« ساخته می شود.
اکنون که سال های ماندن در آموزشگاه زیادتر شده، و بسیاری 
ــه می  مانند،  ــالگی در مدرس ــوزان تا پانزده شانزده س از دانش آم
فرصت های بیشتری برای بحث مستقیم در مسائل دینی فراهم 
ــت به صورت  ــت. درس های متن کتاب مقدس ممكن اس اس
درس هایی درآید که در آن کمال مطلوب های دینی مورد بحث 
ــال های ترك  ــران و دختران، مقارن با آخرین س قرار گیرد. پس
آموزشگاه، چندان رشد سنی پیدا کرده اند که می توانیم با ایشان 
مسائل مربوط به طرز رفتار در اجتماع جدید را درمیان بگذاریم. 
ــتی در کار و مراعات اخالق و  ــائل مربوط به صلح، و درس مس
ــروب خواری و قماربازی از مسائلی  ایمنی راه ها و پرهیز از مش
ــا بحث کرد. آیا وضع یک فرد  ــت که می  توان درباره ی آن ه اس
متدین در مقابل این مسائل چگونه باید باشد؟ زمان آغاز روبه رو 
شدن با این گونه بحث ها همان سال آخر آموزشگاه است. معلم 
هوشیار نیک می داند که بعضی از تردیدها و مسائلی که درباره ی 
دین و ایمان برای هر نوجوان پیش می آید، در همین اوان آشكار 
ــود، و نباید گذاشت که این گونه امور برای وی به صورت  می ش
معمایی باقی بماند و آن هنگام که کار خود را در محیط نامساعد 
کارخانه یا کارگاه آغاز می کند او را در معرض و حمله و فشار 

و ناراحتی قرار دهد.
ــده است که هنوز چهار چیز است که سبب از دست  گفته ش
دادن اعتقاد مردمان به خدا می شود: یكی مسئله ی علم و دین است؛ 
یكی تناقض هایی است که در مردمان متدین دیده می شود، یكی 
مسئله ی قصه های عهد عتیق 
است، و یكی مسئله ی سازگار 
ــت خدا  ــردن خیر و رحم ک
است با رنج ها و ناراحتی هایی 
ــود دارد. اگر  که در جهان وج
ادعا کنیم که معلمی می تواند 
ــدن چنین  به محض طرح ش
ــا را حل کند،  ــكاالت آن ه اش
ادعای ابلهانه ای کرده ایم، ولی 
ــد این مطلب را  الاقل می توان
برای شاگردان خود ثابت کند 
که این ها سؤاالتی است که در 
مقابل مردمان اندیشیده مطرح 
ــود و از راه های عاقالنه  می ش
ــه یافتن جواب های  می  توان ب
آن ها نزدیک شد. بگذارید که 
این گونه مسائل نخستین بار در 

محیط آرام و باصفای آموزشگاه طرح شود.
بنابراین، مدرسه ی خوب، شاگردان خود را تشویق می کند که 
ــند تا درباره ی جهانی که در آن زندگی  خوب فكر کنند و بكوش
می کنیم، و مسائلی که با آن ها روبه رو می شویم، حقایق را اکتشاف 
کنند. وقتی که برای آموزشگاه امری پیش بیاید که همه ی اعضای آن 
ناچار از کوشیدن برای انجام آن باشند،  این خود برای آن آموزشگاه 
ــمار می رود. دین و درس دینی، که در ابتدا  ــبختی به ش یک خوش
به صورت تعلیمات ساده ای می نماید، بدین ترتیب به صورت نیرویی 
جلوه گر می شود که خواستار فكر و خدمت همگان است، و به یک 

برادری می انجامد که از هدفی مشترك سرچشمه می گیرد.
ــت که روح  ــن راه و از راه های گوناگون دیگر اس از ای
ــام و هیجان، با  ــت با اله ــت در تربی ــن داری ممكن اس دی
ــكال  معرفت و تفكر صحیح، و با اظهار وجود از طریق اش
ــود. چون از این زاویه به آن نظر  ــكوفا ش مختلف عمل، ش
ــن همه چیز را فرا می گیرد  ــود، آن گاه خواهیم دید که دی ش
ــامل می شود و در زندگی  و هر موضوع و هر دوره ای را ش
ــت  ــگاه تأثیر می کند. درس دین ممكن اس بیرون از آموزش
ــگاه شود، و آن را به صورت یک  نیروی محرکی از آموزش
ــدف بدهد، بلكه برای  ــه تنها به آن ه ــواده درآورد و ن خان
رسیدن به این هدف نیروی الزم برای آن فراهم سازد. بدین 
ــی محبت و خدمت به خلق و فداکاری  ترتیب فضایل دین
ــت رفتن و صحت عمل و تواضع در همه ی  و دنبال حقیق
فعالیت هایی که شخص برای اظهار وجود خویش می کند، 
ــه اعتقادات  ــی که بر این گون ــود. تربیتی دین ــكار می ش آش
پایه گذاری شود، بخت گسترش و پیشرفت دارد. هدف آن 
ــلی از شهروندان را، که در صدد نوسازی  این است که نس
یک »تمدِن در شرف سقوط« هستند، به خصوصیات واقعی 
یک مرد متدین مجهز سازد، تا به جای آن که از دشواری ها 
ــا آن ها روبه رو  ــلیم ب ــند با قدرت و محبت و عقل س بترس

شوند و آن ها را از میان بردارند.

زیرنویس
1.اش��ارهاستبهمطلبیکهدر»انجیللوقا«26:37آمدهوخالصهیآن
چنیناس��ت:حضرتعیسیدرجوابیکیازعلمایدینییهودکهازروی
امتحانازاوچیزیپرسیدهبودبهاوگفت:وارثحیاتجاودانیشدندرآن
استکه،همچنانکهدرتوراتنوشتهشده،بههمسایهیخودمحبتکنی،
وآنمردپرس��یدکه:»همسایهیمنکیست؟«عیسیدرجوابمثلیآورد
که:ش��خصیدرراهمیاناورشلیموأریحاگرفتاردزدانشد.مالشرابردند
ونیمهجاندرکنارراهرهایشکردند.کاهنیگذشت،وچوناورادیدکناره
گرفتوازراهدیگررفت؛شخصیالوینیزاورادیدواوهمتوجهینکرد
وبهراهخودرفت؛ولیشخصیسامریاورادیدوبرزخمهایشروغننهاد
وبرمرکبخودسوارشکردوبهکاروانسرابردوخدمتشکرد،وبامدادان
مقداریپولبهکاروانس��راداردادتاازاوپرس��تاریکن��د.پسازاینمثال،
عیسیازشخصسؤالکنندهمیپرسدکه:بهنظرتوکدامیکازاینسهنفر
همس��ایهیآنمرددزدزدهبود،واودرجوابمیگوید:آنکسکهبروی

رحمتکردوبهتیماراوپرداخت.]مترجم[
2.اشارهاستبهاینگفتههایحضرتعیسی)ع(بهپیروانخود:»هان،من
شمارامانندگوسفنداندرمیانگرگانیمیفرستم،پسمثلمارهاهوشیارو
چونکبوترانسادهباشید«)انجیلمتی،16:10(؛»ومثلیدیگربرایایشان
گفتکهملکوتآس��مانخمیرمایهراماندکهزنیآنراگرفتهدرسهکیل
خمیرپنهانکردتاتماممخمرگشت«)انجیلمتی،33:13(؛»گفتوگوی
شماهمیشهبافیضباشدواصالحشدهیبانمک،تابدانیدهرکسراچگونه

جواببایدداد«)رسالهبهپولسیان،6:4(]مترجم[

مدرسه ی خوب، 
شاگردان خود را 

تشویق می كند كه 
خوب فكر كنند و 

بكوشند تا درباره ی 
جهانی كه در آن 

زندگی می كنیم، و 
مسائلی كه با آن ها 
روبه رو می شویم، 
حقایق را اكتشاف 

كنند



انسان زمانی می  تواند از آسیب ها و خطرات فردی وجمعی 
در امان باشد که در متن جامعه زندگی کند و با همنوعان خود 
نشست و برخاست داشته باشد. زندگی کردن در حاشیه، بریدن 
از دیگران و عادت کردن به زندگی فردی همیشه خطرناك بوده 
است. سفارش همه ی دانایان و حكیمان این بوده که انسان ها 
هر روز بیش از گذشته بر ارتباطات خود بیفزایند؛ اصوالً  داشتن 
ارتباط با دیگران و معاشرت کریمانه با آن ها از خصایص انسان 

معتدل و از اخالق و سیرت پیامبران است.
انبیاء با همه ی حشمت و بزرگی خود، با دیگران مؤانست 
داشتند و حتی دامنه ی رحمت خود را به حیوانات نیز گسترش 

می دادند.
زندگی هر یک از انسان ها هم در معرض تندباد حوادث و 
خطرات گوناگون است. تنها آن دسته از آدمیان جان سالم به در 
می برند که هم چون سنگ های نهفته در دل کوه، در متن جامعه 
ــند. برای چنین افرادی  ــند و خود را از اجتماع کنار نكش باش
کمک از همه طرف خواهد رسید و هیچ گاه تنها نمی مانند. ولی 
آنان که از جامعه گریزانند و به زندگی فردی دل خوش کرده اند، 
ــالمت، خود را از مردم بی نیاز می بینند ولی  اگرچه در روز س
در حوادث خواهند دید که به یاری دیگران محتاج اند و عدم 
ارتباط آن ها باعث زیان شدید شان بوده است. این همه سفارش 
بزرگان اسالم به انجام صله ی رحم نیز به همین دلیل است. در 

پایان چند حدیث در مورد این خصلت خوب می آوریم.

صله ی رحم چیست؟
ــاخ و  ــاط خونی با هم دارند. همه، ش ــاوندان، ارتب خویش
برگ های یک درختند و گل های یک بوستان. پس، ارتباطشان 
هم طبیعی است؛ برعكس، قطع رابطه ی رفت و آمد میان اقوام، 
عارضه ای ثانوی و یک بیماری اجتماعی و دقیق تر بگوییم و 
»آفت خانوادگی« به حساب می آید که اگر بی دلیل باشد، زشت 
و نارواست. اگر دلیلی هم داشته باشد، قابل رفع و شایسته ی 

تجدید رابطه است.
ــردی و کدورت و  ــن رابطه، س ــت که قطع ای ــن اس روش
ــث، از صله ی رحم به  ــا را در پی دارد. در احادی جدایی دل ه
ــان میان بستگان« یاد شده است:   عنوان »محبوب کننده ی انس

»صله  الرحم... محبته فی االهل«.2
ــفارش اکید دین، بر این است که حتی با آنان که با شما  س
بریده و قطع رابطه کرده اند، صله ی رحم و تجدید رابطه کنید 
ــت فوق العاده  ــْل َمْن َقَطَعک( که این، نوعی ایثار و گذش )ِص

می طلبد.
ــكلی نیست که دریابیم آنچه گاهی مانع رفت  این کار مش
ــتان  ــاوندان یا دوس و آمدهای خانوادگی و دیدارهای خویش
ــا و مخارج تحمیلی،  ــود، عمومًا  توقعات باال، هزینه ه می ش
معطلی رفت و برگشت، وقت نداشتن افراد و... است. اما اگر به 
حداقل هم راضی باشیم، مثالً  لحظه ای نشستن و حالی پرسیدن 
ــتن، یا از همان دم در، سالم  و آبی و چایی خوردن و برخاس
کردن و جویای حال شدن و برگشتن و حتی تلفن زدن و... هم 

باشد، »صله ی رحم«ها بیشتر و ارتباط ها قوی تر خواهد شد.

آثار و نتايج
ارتباطات و پیوند های خانوادگی و فامیلی فواید بسیار و آثار 
دنیوی و اخروی فراوانی دارد که از احادیث بسیار آن، تنها به 

دو نمونه ی زیر، اکتفا می کنیم:
ــده است که: »ِصله االرحامِ تُزّکی  از امام باقر)ع( روایت ش
ــاَب و  ــرُ الِحس اال عماَل و تُنَمی االمواَل و تَدَفع البَلوی و تَیَس
تَنسیء فی االجِل«؛4. یعنی صله ی ارحام، اعمال را پاك، اموال 
ــاب را آسان می کند و اجل را به  را افزون، بالها را دفع و حس

تأخیر می اندازد.
ــده، برخی به امور دنیوی  همچنان  که می بینید، نتایج یاد ش
مربوط است، برخی هم نتایج اخروی و پاداش های خدایی را 
نسبت به این عمل، بازگو می کند. به طور طبیعی، صله ی رحم 

معصومه میرحاجیان مقدم*
فاطمه صفایی

راهی برای
 بهتر زيستن
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تبعاتی نیكو دارد، از جمله این که اخالق را نیكو می کند؛ دست 
را بخشنده و دل و جان را خوش می سازد، رزق را می افزاید و 

اجل و مرگ را به تأخیر می اندازد.
ــاده، آن قدر سازنده و مفید است و آن چنان  این کار نیک و س
مورد رضای پروردگار، که گاهی تقدیر الهی به خاطر آن عوض 
می شود و خداوند به پاداش این عمل نیكو، بر عمر کسی می افزاید. 
در مقابل، قطع رابطه ها و بریدن از خویشاوندان، به حدی شوم و 

نفرت بار و در نظر خداوند، ناپسند است که عمر را می کاهد.

مرز صله ی رحم
ادب معاشرت، اختصاصی به بستگان پاك و باتقوا هم ندارد؛ 
بلكه یک وظیفه ی اخالقی است، حتی نسبت به آنان که اهل 
گناه اند. چه بسا به برکت رفت وآمدهای بستگان صالح، فاجران 
هم راه صالح پیش گیرند و تأثیر بپذیرند. گاهی ترك مراوده 
و رفت وآمد، سبب می شود که بستگان معصیت کار، در گناه و 
بیراهه ی خود، بیشتر پیشروی کنند، ولی حفظ رابطه ، جلوی 
بدتر شدن آنان را می گیرد. در این صورت، تكلیف، همچنان 

نگهبانی از این خط ارتباط و پیوند خویشاوندی است.
یكی از شیعیان از امام صادق)ع( می پرسد: برخی خویشاوندانم 
ـ به اصطالح امروز ـ خط و تفكر دیگری دارند، غیر از فكر و 
مرامی که من دارم. آیا آنان بر من حقی دارند؟ حضرت فرمود: 
آری، هیچ چیز نمی تواندحق قرابت و خویشاوندی قطع کند. 
اگر با تو هم فكر و هم عقیده باشند، دو حق بر تو دارند: یكی 

حق خویشاوندی، دوم حق اسالم و مسلمانی.
حتی اگر بستگان، مایه ی آزار انسان را هم فراهم کنند، باز 

حق گسستن پیوند را نداریم. در حدیث آمده است:
ــرض کرد: یا  ــدا)ص( آمد و ع ــول خ مردی خدمت رس
ــاوندانی دارم که اگرچه می کوشم با آنان  رسو ل اهلل! من خویش
پیوند برقرار کنم و با آن ها رابطه دارم، اما آزارم می دهند. تصمیم 
گرفته ام آنان را ترك کنم. حضرت رسول فرمود: پس بدان که 

خدا هم تو را ترك می کند! ... گفت: پس چه کنم؟ رسول خدا 
)ص( فرمود: به کسی که محرومت کرده، عطا کن، با کسی که 
از تو بریده، رابطه برقرار ساز، کسی که بر تو ستم کرده، از او 

درگذر. هرگاه چنین کردی، خداوند پشتیبان تو خواهد بود.
ــای دینی در  ــم«، از نیكوترین برنامه ه ــنت »صله ی رح س
ــرت است. بنابراین، اگرچه شكل نوین زندگی  حیطه ی معاش
ــغله های زندگی های امروزی، گاهی فرصت انجام این  و مش
ــد فراموش کرد  ــت، ولی نبای ــان ها گرفته اس وظیفه را از انس
ــودمند و ریشه دار  ــنت های س که حفظ ارزش های دینی و س
ــت. بویژه در  دینی، از عوامل تحكیم رابطه ها در خانواده ها اس
مناسبت های ملی، در اعیاد و وفیات و آغاز ساز جدید، فرصت 
طبیعی و مناسبی برای عمل به این »سنت دینی« است و لذا در 

هرحال، از آن غافل نبود.
ــن ختام این نوشته را کالمی از نبی گرامی اسالم قرار  حس

می دهیم که فرمود:
اِنَّ فِی الَجنهِ َدَرَجه الیبلُغها ااِلّ اِماٌم عادٌِل، اَْو ُذو َرِحٍم َوُصوٌل، 

اَْو ُذو ِعیال َصبُوٌر.
در بهشت مرتبه ای وجود دارد که جز رهبر عادل، یا کسی 
ــی که در همسرداری و  که زیاد صله ی رحم می کند، و یا کس

بچه داری شكیباست به آن نمی رسد.
هم چنین به ابوذر فرمود: ای اباذر! صله ی رحم کن، گرچه 
ــوند، و اگر تو را  ــمگین ش ــاوندانت از دیدن تو خش خویش
ــوی، اگر  نپذیرفتند دوباره برو، باالخره در هدفت پیروز می ش

آنان از حكم حق سرپیچی کردند تو سرپیچی نكن!

پینوشت
1.اصولکافی،ج2

2.بحاراالنوار،ج74،باب3،ازص87تا139
3.غررالحکم

احمدنراقی 4.معراجالسعادهحاجمالاّ
5.میزانالحکمه،ج4،ص83
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آزمون های کتبی پیشرفت تحصیلی را می توان در ابتدا به 
دو دسته ی کلی زیر تقسیم کرد: آزمون های بازپاسخ یا ذهنی 
ــته پاسخ یا عینی. در زیر به شرح هر یک  و آموزش های بس

از این ها می پردازیم.
الف. آزمون های بازپاسخ )ذهنی(: به آزمونی که در آن 
سؤال ها در اختیار آزمون شوندگان قرار داده می شود تا آن ها 

آزمون های کتبی   پیشرفت تحصیلی
پروین مقدم سلیمی*

ــؤال ها را در برگه ی امتحانی بنویسند، آزمون  خود جواب س
ــته از آزمون ها توانایی یادآوری  بازپاسخ می گویند. این دس
ــنجند و خود به دو دسته، آزمون هایی  دانش آموزان را می س
تشریحی یا انشایی و آزمون های کوته پاسخ تقسیم می شوند.
ب. آزمون های بس��ته پاس��خ )عینی(: به آزمونی که هم 
ــؤال ها در اختیار فرد قرار می گیرد  ــؤال ها و هم جواب س س
ــده را انتخاب، تصحیح و یا جور کند،  تا جواب های داده ش
ــخ یا عینی می گویند. این آزمون ها توانایی  آزمون بسته پاس
بازشناسی دانش آموزان را اندازه گیری می کنند و خود به سه 
ــیم  ــته: صحیح ـ غلط، جورکردنی و چند گزینه ای تقس دس

می شوند.
* * *

الف. 1. آزمون های تش��ريحی يا انش��ايی، دو دسته اند، 
محدود پاسخ و گسترده پاسخ.

ال��ف.1. 1. آزمون های تش��ريحی محدود پاس��خ: این 
ــخ  ــتند که دانش آموز در دادن پاس آزمون ها آزمون هایی هس
ــؤاالت آزادی کامل ندارد، و ناگزیر است پاسخ خود را  به س
در چارچوب خواسته شده محدود کند. ضمناً در پاسخ دهی 
به این گونه سؤاالت، فردی که امتحان می دهد، هم از لحاظ 

زماِن پاسخ دهی و هم از نظر مقدار پاسخ، محدود است.
الف. 1. 2. آزمون های تشريحی گسترده پاسخ: در این 
نوع از آزمون تشریحی برای دانش آموز هیچ گونه محدودیتی 

این مقاله با توجه به درپیش 
بودن امتحانات پایان سال، 
برای چاپ در مجله پذیرفته 
شده ولذا مطالعه ی آن به 
همکاران گرامی توصیه 
می شود.

کلیدواژه ها:
آزمون، آزمون کتبی، پیشرفت تحصیلی

ت
ا 
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منظور نمی شود و او عماًل آزاد است هر طور که مایل است 
پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد.

اصول تهیه ی سؤال  برای آزمون های تشریحی )انشایی(
1. سؤال  را طوری تهیه کنید که بتواند به طور مستقیم 
هدف مورد نظر را اندازه گیری کند. دقت عمل در نوشتن 
ــت،  زیرا بد بودن یک  ــؤاالتی بسیار ضروری اس چنین س
ــؤالی، خیلی بیشتر  ــؤال در یک آزمون تشریحی پنج س س
ــؤال در یک آزمون چند گزینه ای پنجاه  از بد بودن یک س

سؤالی به نتیجه ی ارزشیابی لطمه می زند.
2. سؤاالت تشريحی را تنها به سنجش اهدافی محدود 
کنید که با س��اير انواع آزمون ها به خوبی قابل سنجش 
ــؤال های تشریحی  نیس��ت. به عبارت دیگر، بهتر است س
ــنجش اهداف باالی آموزشی اختصاص دهید.  را برای س
ــؤاالت گسترده پاسخ برای ارزشیابی  برای این منظور از س
توانایی های باال و اهداف کلی تر و پیچیده تر، و از سؤاالت 
ــخ برای اندازه گیری اهداف دقیق تر و جزئی تر   محدود پاس

استفاده نمایید.
3. صورت سؤاالت را با عبارات و کلماتی واضح و 
روشن بنويسید و از کلی گويی و ابهام در بیان بپرهیزيد. 
ــرای مثال، عباراتی مانند تعریف کنید، حل کنید، خالصه  ب
کنید و طبقه بندی کنید،  از عبارات بحث کنید، بررسی کنید 
ــن تر هستند. اگر الزم دیدید که در سؤال، عبارت  و... روش
ــی کنید« را به کار ببرید به طور دقیق  »بحث کنید« یا »بررس
ــید که دانش آموزان چه نكاتی را باید مورد بحث و  بنویس

بررسی قرار دهد.
4. از کاربرد کلمات چه کس��ی؟ چ��ه وقت؟ کجا؟ 
ــات را اندازه  ــرا این کلمات تنها معلوم و... بپرهیزي��د، زی
می گیرند. به جای این کلمات بهتر است از کلمات »چرا؟«، 

»چگونه؟«، »به چه دلیل؟« و از این قبیل استفاده کنید.
5. ت��ا ح��د امكان از س��ؤاالت ت��ازه و موقعیت های 
جديد استفاده کنید تا از سؤال های کلیشه ای و تكراری. 
ــؤال هایی که در کتاب درسی است غالباً فقط معلومات  س
ــتفاده از  ــنجد، اما اس ــوزان را می س ــه ی دانش آم و حافظ
ــدرت کاربرد و  ــؤال ها، ق ــای جدید در طرح س موقعیت ه

درك و فهم را نیز اندازه می گیرد. 
6. بهتر اس��ت دانش آموزان حق انتخاب چند س��ؤال 
از میان تعدادی س��ؤال را نداشته باشند؛ به عبارت ديگر 
سؤال  ها انتخابی نباشد. بنابراین از دانش آموزان بخواهید به 
همه ی سؤاالت پاسخ بدهند. این امر به شما اجازه می دهد 
تا با مالکی یكنواخت به تصحیح اوراق بپردازید و پاسخ ها 

را بهتر با یكدیگر مقایسه کنید.
7. دانش آموزان، برای پاس��خ دادن به سؤال ها فرصت 
کاف��ی بدهید و زمان هر س��ؤال را نیز به ط��ور جداگانه 
مشخص کنید. برای این منظور، وقتی را که در نظر می گیرید 

باید کافی، هم برای فكرکردن و هم جواب دادن باشد. 
8. تعدادی سؤال های جواب کوتاه نیز در نظر بگیريد. 
هرچه تعداد سؤاالت یک آزمون بیشتر باشد، نتیجه ی بهتری 
ــری از محتوا و اهداف  ــت خواهد آمد و نمونه ی بهت به دس

درس را شامل خواهد شد.

9. اگر در نظر داريد عواملی را در ارزشیابی امتحانات 
تش��ريحی دخال��ت دهید اي��ن عوامل را قب��اًل به اطالع 
دانش آموزان برسانید. در واقع، دانش آموزان پیش از جواب 
ــی را در  ــد بدانند چه نكات خاص ــؤال بای ــه یک س دادن ب
جواب های خود منظور کنند تا نظر معلم را تأمین کند. برای 
مثال مشخص کنید که عواملی چون امالی درست کلمات، 
ــتوری، بدخطی و... در  ــت مطالب، نكات دس ــای درس انش

ارزشیابی جواب سؤاالت مؤثر هستند یا نه.

ــریحی  ــؤاالت آزمون های تش ــخ س قواعد تصحیح پاس
)انشایی(

1. سؤاالت را تنها براساس اهدافی که در سؤال گنجانده اید 
تصحیح کنید.

ــؤال به  ــخ نمونه یا الگو برای هر س 2. با تهیه ی یک پاس
عنوان کلید، از ورود عوامل ناخواسته به تصحیح جلوگیری 

کنید.
3. پیش از شروع به تصحیح اوراق، آن ها را مخلوط کنید 

و از شناسایی نام صاحبان آن ها نیز خودداری کنید.
4. پیشنهاد می شود پاسخ ها را سؤال به سؤال تصحیح کنید 
ــخ های دانش آموزان به  نه ورقه به ورقه؛ همچنین تمام پاس
یک سؤال را در یک نشست و بدون وقفه ی زمانی تصحیح 

کنید.
ــتباهات دانش آموز را  ــر روی هر برگه ی امتحانی اش 5. ب

تصحیح کنید و اظهارنظرهای خود را بنویسید.
6. در صورت امكان از یكی دو نفر از همكارانتان بخواهید 
ــما تصحیح کرده اید مجدداً تصحیح  ــؤال هایی را که ش تا س

کنند.
ــؤاالِت محدود پاسخ، از روش تحلیلی  7. در تصحیح س
ــه به آن روش  ــد. در این روش ک ــتفاده کنی نمره گذاری اس
امتیازبندی نیز می گویند پاسخ نمونه به اجزای کوچک تری 
ــخص، نمره یا امتیاز  ــود و برای هر جزء مش ــیم می ش تقس
ــود. همچنین در این روش  جداگانه ای در نظر گرفته می ش
عواملی چون قدرت نگارش یا بیان مطلب، ساختار منطقی 
پاسخ، ذکر دالیل و... امتیازهای جداگانه ای دریافت می کنند.

الف. 2. آزمون های کوته پاسخ. آزمون های کوته پاسخ 
ــه  ــخ قرار می گیرند، خود به س که جزء آزمون های باز پاس
دسته تقسیم می شوند: پرسشی، کامل کردنی و تشخیصی یا 

تداعی.
الف. 2. 1. آزمون های کوته پاسخ پرسشی. در آزمون های 
کوته پاسخ پرسشی، سؤال به صورت یک جمله ی استفهامی 
طرح می شود و دانش آموز پاسخ کوتاهی به آن می دهد. مثال: 

مرکز استان مازندران کجاست؟
ال��ف. 2. 2. آزمون های کوته پاس��خ کامل کردنی. در 
ــخ کامل کردنی، سؤال به صورت یک  آزمون های کوته پاس
ــود که در آن یک جای خالی  ــته می ش جمله ی ناقص نوش
ــؤال  ــود دارد و دانش آموز با پر کردن جای خالی به س وج

جواب می دهد.
ــه ی  دریاچ ــان،  جه ــه ی  دریاچ ــن  بزرگ تری ــال:  مث

...................... است.
الف. 2. 3. آزمون های کوته پاسِخ تشخیصی )تداعی( 
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ــؤال به صورت یک موضوع یا مطلب ارائه می شود و  این س
ــونده باید با توجه به صورت سؤال جواب آن را در  آزمون ش

ذهن خود تداعی کند.
مثال: بعد از نام هر استان، نام مذکور آن را بنویسید.

) خوزستان  )  
) خراسان    )  
) مرکزی     )  
) لرستان     )   

پاسخ كوته  آزمون های  برای  سؤال  تهیه ی  اصول 
1. هر سؤال باید موضوع مهمی را شامل شود.

2. صورت سؤال را طوری بنویسید که به پاسخ مشخص 
و واحدی نیاز داشته باشد.

ــخ آن ها عدد و رقم با واحد و  ــؤال هایی که پاس 3. در س
ــبات باید رعایت  ــت، میزان دقتی را که در محاس مقیاس اس

شود مشخص کنید.
ــخ کامل کردنی، تنها کلمات و  4. در سؤال های کوته پاس

عبارات مهم را حذف کنید.
ــؤاالت کامل کردنی بیش از یكی دو مورد جای  5. در س

خالی منظور نكنید.
6. جای خالی سؤال های کامل کردنی را تا آنجا که ممكن 

است در قسمت پایانی سؤال قرار دهید.
7. تا حد امكان به جای سؤاالت کامل کردنی، از سؤاالت 

پرسشی استفاده کنید.
8. در سؤاالت کامل کردنی، از کاربرد اشارات دستوری و 
موارد دیگری که جواب سؤال را مشخص می کنند خودداری 

کنید.
9. صورت سؤال را با نقل عین جمالت کتاب ننویسید.

ب. 1. آزمون های صحیح � غلط. 
ــؤاالت باید  ــخ دادن به س به آزمونی که دانش آموز در پاس
ــخیص  دهد آزمون صحیح ـ  ــت را از غلط تش جواب درس

غلط می گویند.

اصول تهیه ی سؤاالت آزمون های صحیح ـ غلط
ــن  ــاده و روش ــا حد امكان مختصر، س ــؤاالت را ت 1. س

بنویسید.
ــت یا غلط بودن  ــه کار ببرید که درس ــی را ب 2. جمله های
آن ها برای کسانی که موضوع را یاد گرفته اند آشكار و خالی 

از ابهام باشد.
ــی وقت ها، غالباً،  ــی چون همه، بعض ــرد کلمات 3. از کارب

هرگز و از این قبیل کلمات بپرهیزید.
ــؤال های صحیح و سؤال های غلط  4. سعی کنید طول س

هم اندازه باشد.
ــعی کنید تعداد سؤال های صحیح و سؤال های غلط  5. س

تقریباً به یک اندازه باشد.
ــؤال های صحیح ـ غلط عین جمالت  ــت س 6. الزم نیس
کتاب باشد، بلكه می توانید آن ها را به بیانی دیگر، و با توجه 

به موقعیت های تازه بنویسید. 
ــعی کنید هر سؤال به یک هدف مهم مربوط باشد و  7. س

از گنجاندن مطالب بی اهمیت در سؤال بپرهیزید.

ب. 2. آزمون های جورکردنی 
ــن آزمون ها،  ــت، در ای ــه از نام آن پیداس ــور ک همان ط
ــخ را با تعدادی سؤال جور می کند.  دانش آموز تعدادی پاس
ــؤال را با پنج جواب آن ها، و یا جواب های بیشتر،  مثاًل 5 س
ــا دانش آموز  ــه روی هم قرار می دهیم، ت ــدون ترتیب روب ب

خودش آن ها را با هم جور کند.

اص�����ول ت��ه��ی��ه ی س������ؤاالت ج����ور ك��ردن��ی
ــخ های آن ها را متجانس یا همگون  ــش ها و پاس 1. پرس

انتخاب کنید.
ــش و پاسخ را کوتاه انتخاب  ــت های پرس 2. طول فهرس
کنید و مطالب کمتری را در هر یک از پاسخ ها قرار دهید.

ــاره ی  ــات الزم را درب ــؤال، اطالع ــای س 3. در راهنم
نحوه ی مقایسه و جورکردن پرسش ها و پاسخ ها در اختیار 

دانش آموزان قرار دهید.
ــخ های یک سؤال را در یک  ــش ها و پاس 4. همه ی پرس

صفحه قرار دهید.
ــت پاسخ ها را به طور منطقی  5. در صورت امكان فهرس

مرتب کنید.
ــش های جور کردنی، از به کار بردن  6. در فهرست پرس

جمالت نیمه تمام خودداری کنید.
7. پرسش ها را با شماره، و پاسخ ها را با حروف مشخص 

کنید.
ــخ ها نباید به گونه ای تهیه  ــت پرسش ها و پاس 8. فهرس
ــخ های غلط کاماًل مشخص باشد و دانش آموز  شود که پاس

به راحتی بتواند آن ها را کنار بگذارد.
ــتن سؤال هایی که در آن تعداد پاسخ ها برابر با  9. از نوش
تعداد پرسش ها است و هر پرسش تنها یک بار مورد استفاده 

قرار می گیرد پرهیز کنید.
10. از نوشتن سؤال هایی که پرسش ها و پاسخ های آن ها 

کاماًل با هم جور می شوند بپرهیزید.

ب. 3. آزمون های چند گزينه ای يا تستی.
ــت را از میان  به آزمون هایی که دانش آموز، جواب درس
تعدادی جواب پیشنهادی برمی گزیند آزمون چند گزینه ای 

یا تستی می گویند.

اص����ول ت��ه��ی��ه ی س�����ؤاالت چ��ن��د گ��زی��ن��ه ای
ــی را  ــؤال یک موضوع مهم یا هدف آموزش 1. با هر س

مورد پرسش قرار دهید.
ــئله یا یک مطلب در هر سؤال قرار  ــتر از یک مس 2. بیش

ندهید.
3. سؤال ها را کاماًل روشن و واضح بنویسید و از عبارات 

و کلمات قابل فهِم دانش آموزان استفاده کنید.
4. از تكرار مطالب در گزینه ها خودداری کنید.

ــؤال را به طور کامل در بدنه ی سؤال  5. مطالب اصلی س
)متن اصلی سؤال( بنویسید.

ــد متجانس و به  ــؤال بای ــای یک س ــه ی گزینه ه 6. هم 18
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موضوع واحدی مربوط باشند.
7. سؤال را طوری بنویسید که پاسخ درست،  تنها پاسخ 

درست یا قطعًا درست ترین پاسخ باشد.
ــده ی ذهنی، از  ــری فرایندهای پیچی ــرای اندازه گی 8. ب

موقعیت های مناسب و تازه استفاده کنید.
ــید که توجه  ــی را طوری بنویس ــای انحراف 9. گزینه ه
ــؤال را به خود جلب  ــوزان بی اطالع از موضوِع س دانش آم

کند.
ــید که از نظر  ــؤال را طوری بنویس 10. گزینه های هر س
ــت مكمل متن سؤال  ــتوری و جمله بندی به نحو درس دس

باشند.
ــاره های دستوری نامربوط و غیره  11. از به کار بردن اش

خودداری کنید.
ــته جلوه  ــؤاالت منفی، کلمات منفی را برجس 12. در س

دهید و یا زیر آن خط بكشید.
13. از نوشتن سؤال هایی که در آن ها متن سؤال منفی و 

گزینه ها نیز منفی هستند )منفی مضاعف( احتراز کنید.
ــی مانند »همه ی  ــكان از کاربرد گزینه های 14. تا حد ام
آنچه در باال گفته شد«، »تمامی موارد فوق« و... خودداری 

کنید.
15. سؤال ها را مستقل از یكدیگر بنویسید.

16. از طرح سؤاالت مبهم و گیج کننده بپرهیزید.
17. دو گزینه ی متضاد را که یكی از آن ها درست است 

به کار نبرید.

18. طول گزینه ی درست را در سؤال های مختلف تغییر 
دهید.

19. محل گزینه ی درست را در میان گزینه های انحرافی 
به طور تصادفی انتخاب کنید.

ــؤال ها را به زبانی بنویسید که در حد درك و فهم  20. س
دانش آموزان باشد.

21. برای هر سؤال بین 3 تا 5 گزینه در نظر بگیرید.
22. عبارت هایی نظیر »هیچ یک از موارد باال«، »هیچ کدام 

از آن ها« و از این قبیل را زیاد به کار نبرید.
ــؤال هایی که بدنه ی آن ها جمله ی ناتمام است  23. در س

جای خالی را در قسمت آخر جمله قرار دهید.
ــد گزینه ای  ــؤاالت چن ــورت لزوم از س ــا در ص 24. تنه

استفاده نمایید.
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تربیِت مبتنی بر عادت؛
 فرصت يا تهديد؟

حسین یوسفی*

بُعِثُْت لَِرْفِض العادات
رسول اکرم)ص(_ میزان الحكمه

»ترك عادت موجب سالمت است!« شاید در وهله ی اول 
این تعبیر شگفت آور باشد که برخالف آنچه تاکنون شنیده ایم 
ــت« بگوییم »ترك عادت  که: »ترك عادت موجب مرض اس
ــت.« ولی می توان این بیان را هم نوعی  ــالمت اس موجب س
ترك عادت دانست و نشان دهنده ی بیرون آمدن از القائات و 
ــده ای که بدون تفكر و تعقل  چارچوب های از پیش تعیین ش

از آن پیروی می شود.
ــدران و مادران و مربیان، اغلب، مایل اند از طریق عادات  پ
ــان را در  مكانیكی و فعل پذیر، رفتارهای مورد انتظار خودش
فرزندان یا دانش آموزان تقویت نمایند. همین طور روان شناساِن 
ــعی دارند کلیه ی افعال و اعمال انسان را در  رفتار گرا1 هم س
ــرطی شده« تبیین کنند و کلید تغییر رفتار  قلمرو »یادگیرِی ش
ــق آن چه  ــیک« طب ــازی کالس ــاس »اصل شرطی س را بر اس
فیزیولوژیست روسی، ايوان پاولوف2 بر روی سگ انجام داد، 
به دست آورند؛ که البته از جهاتی، نزدیک ترین، آسان ترین و 
عینی ترین راه برای تغییر رفتار ارگانیسم می تواند همین اصل 

باشد.
ــیم  ــم تقس ــمندان عادات را به دو قس ــا عادت: دانش و ام

کرده اند:
ــیاری، به  1. عادات انفعالی، فعل  پذیر، بدون انگیزه و هوش
عبارت دیگر، اعمال و رفتارهای غیرارادی همراه با تكرارهای 

مكانیكی و فیزیكی، بدون آگاهی.
2. عادات فّعال و آگاهانه، که تدریجاً انس و الفتی در فرد 
به وجود می آورند و محرك خارجی در او اثری فعال، زنده و 
ــحرخیزی، عادت دادن نفس به ریاضت و  پویا دارد؛ مانند س
ــختی ها و استقامت، عادت به خوش نویسی و... که  تحمل س

همه ی این ها به مرور به نوعی ملكه تبدیل می شوند.
ــمندان بزرگی که در زمینه ی عادت، نظریات  یكی از دانش
ــترده ای، به ویژه با مبانی روان شناختی دارد ويلیام جیمز3  گس
است که حتی تربیت را عبارت از پروردن انسانی می داند که 
اعمال خویش را به سهولت و بدون اندیشه و تأمل انجام دهد؛ 
ــم او، عادت را نیز تكرار یک عمل در زمان های نزدیک به  ه

هم تعبیر نموده است.
برعكِس ویلیام جیمز، امانوئل کانت از فیلسوفان و حكمای 
بزرگ آلمان، در کتاب »تعلیم و تربیت« خود پدران و مادران 
را از ایجاد عادات در فرزندان )چه مثبت و چه منفی( بر حذر 

می دارد و معتقد است که اصل عادت با اصل فعل اخالقی در 
ــت، زیرا اگر فعل اخالقی از روی عادت صورت  تعارض اس

گیرد، ارزشی ندارد.
با نگاهی به آثار تربیتی صاحب نظران قدیم در می یابیم که از 
نظر تاریخی اولین کسی که مفهوم عادت در تربیت را محكوم 
ــاً ریشه ی تربیت را در  ــت. افالطون، اساس کرده افالطون اس
ــمندی و اراده و اختیار می داند و معتقد است  آگاهی و هوش
ــت، از نظر او تربیت  ــد، تربیت یافته تر اس هرکس آگاه تر باش
یافتن یعنی کسب معرفت و آگاهی. افالطون زندگی انسان را 
بدون علم و معرفت به رسمیت نمی شناسد و اعمال و رفتار 
مبتنی بر عادت را تحقیر می کند. او زندگی مبتنی بر عادت را 
ــبیه می کند که به گونه ای  ــه زندگی مورچه ها و زنبورها تش ب
یكنواخت و با تكراری مكانیكی و بی اندیشه، اعمالی را انجام 

می دهند.
در دوره ی معاصر، جان ديويی مربی دانشمندان آمریكایی، 
ــئله ی عادت و تربیت را رودر روی یكدیگر قرار داد. او  مس
معتقد است که تربیت با عادت در تناقض است، زیرا هر فعل 
تربیتی باید مبتنی بر عقل و استدالل منطقی باشد و احساسات 
و عواطف تحت کنترل عقل قرار گیرد. به همین منظور معتقد 
است میان واژه هایی که آن ها را معادل تربیت4  : قرار داده اند، از 
قبیل عادت5، تعلیم و تربیت6 و شرایط7 از نظر معنا تمایز بنیادی 
ــود دارد که از این میان تنها واژه ی تعلیم و تربیت با عقل  وج
ــتدالل و آگاهی همراه است و معادل های دیگر  و منطق و اس
از این ویژگی برخوردار نیستند و لذا آن ها را باید بیشتر برای 
حیوانات یا نظام های تربیتی که بدون اراده و آگاهی بخواهند 

افراد را مطیع و رام نمایند به کار برد.
حال باز گردیم به معنای اصیل و عمیق حدیث نبوی »بُعِثُْت 
لَِرفِْض العادات«8 که در صدر مقاله ذکر کردیم؛ چه، این روایت 
کلید این بحث است و اساساً انگیزه ی نگارنده از تدوین این 
مطالب، الهام گرفتن از این حدیث شریف به منظور بیان تربیت 

صحیح بوده است.
ــم جوهره ی حرکت تكاملی جوامع  همان گونه که می دانی
ــان ها، زدودن عادات، قالب ها،  و پیشرفت مراحل تربیتی انس
ــانی  ــت که تفكر و خالقیت انس چارچوب ها و القائاتی اس
ــان  ــعاری انس را تضعیف نموده مانع تربیت آگاهانه یا استش

می شود.
حقیقت دین نیز جز ترك عادت پرستی نیست، و عادت و 
عادت پرستی از جمله موانع نهضت انبیا در طول تاریخ تكامل 

به گفته ی 
آندره ژید: »سعی 
كنید عظمت در 
نگاه شما باشد نه 
در آن چه بدان 
می  نگرید«

ت ا  ل  ا  ق  م 
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ــت. هر پیامبری در میان امت خود مواجه با  ــری بوده اس بش
کسانی می شد که به جای پرستش خدا، از روی عادت بت های 
ذهنی یا عینی را می پرستیدند. دعوت ایشان در حقیقت دعوت 
ــت« به خداپرستی بود و علت نسخ همه ی  »خلِق عادت پرس
ادیان اصوالً  چیزی جز مهر باطل زدن در عادت و عادت پرستی 
نبوده است. حضرت موسی)ع( و حضرت عیسی)ع( از آن رو 
قیام کردند که امت هر یک از ایشان حقیقت دینی را فراموش 

کرده بودند و از دین چیزی جز عادات نمی دانستند.
ــان و مربیان بزرگ، در تعریف  البته دانشمندان، روان شناس
ــای متفاوت و حتی  ــاس دیدگاه ها و رویكرده تربیت، بر اس
ــان دارند، دارای اختالف نظرهای اساسی  متضادی که به انس
می باشند. برای مثال اتوکالين برگ روان شناس و جامعه شناس 
ــوی، تربیت را با رویكرد کسب عادت تعریف  معروف فرانس
می کند و معتقد است: تربیت عبارت از توانایی ها و عادت هایی 
ــت که آدمی به عنوان عضو جامعه کسب کرده است؛ و یا،  اس
واردن معتقد است که تربیت متضمن کسب رفتارهایی است که 
از طریق نسل گذشته به نسل جدید انتقال می یابد به نحوی که 

برای گروهی از آنان عادت گردد و میان آنان مشترك باشد.
ــل فعاالنه ی آدمی  ــا در نظریه ی ژان پی��اژه، تربیت تعام ام
ــه نوعی که هم محیط را با  ــت ب با محیِط پیراموِن خویش اس
ــازگاری  ــازگار نماید و هم خود را با محیط، و این س خود س
ــی، و برهم زننده ی  ــه و پویا در اصل نوعی تعادل جوی فعاالن
ــت. کرشن اشتاينر10 فیلسوف  قالب ها و عادات تحمیلی اس
ــی را این می داند که فرد  ــی آلمانی هدف از عمل تربیت و مرب
ــت که  ــد، و معتقد اس را از هم نوایی و هم رنگی  رهایی بخش
ــت واجد یكتایی و بی همتایی فرد در ارتباط با فرهنگ و  تربی
تمدن خویش است؛ بدین معنی که فرد تربیت شده کسی است 
ــد، اوالً، عادات  ــرانجام خود مربی خویش گردد و بتوان که س
خود را به تبعیت از مفاهیم ارزشی وا دارد، و ثانیاً »ارزش های 
ــازد و سرانجام ارزش های  دانی« را تابع »ارزش های عالی« س
ــی در نوع خود یكتا و  ــی و تمدنی را به صورت ترکیب فرهنگ
بی همتا درآورد. این ترکیب خاص همان نمود روحانی انسان 

و آدمیت اوست.
ــته ی  بدین ترتیب می توان گفت که، تا زمانی که ما از پوس
عادات عبور نكنیم و به مغز، یا محتوا نرسیم، به بصیرت دست 
نخواهیم یافت و اگر به همان پوسته و قشرِ عادات بسنده کنیم 
ــد؛ در این صورت  در اولین مراحل تربیت متوقف خواهیم ش

ــا را هرطور که بخواهد تغییر  ــت که م این تجربه و محیط اس
ــر تجربه و محیط خویش نخواهیم  ــد و ما قادر به تغیی می ده

بود.
از این دیدگاه، انسان الهی و متربّی درگاه ربوبی، جوهره ی 
آن را دارد که جهان هستی را به اراده ی خویش درآورد و حتی 

از نیستی، هستی پدید آورد؛ به تعبیر موالنا:
هستی از ما هست شد، نی ما از او

باده از ما مست شد، نی ما از او
پس اگر از اسارت عادات به درآییم، به جای این که تجربه، 
ــرایط یا محیط رفتار ما را تغییر دهد، این ما خواهیم بود که  ش
تجربه را تغییر خواهیم داد. به عبارت دیگر ما باید اصل باشیم و 
محیط و تجربه و شرایط فرع باشد. به گفته ی آندره ژيد: »سعی 
ــما باشد نه در آن چه بدان می  نگرید.«  کنید عظمت در نگاه ش
ــت که ظرفیت کودك خردسال را  هنرِ یک مربی خالق آن اس
ــگفت بنمایاند.  برای دیدن جهان به صورت چیزی زنده و ش
دانشمندان راستین هم با همان اعجاب کودك خردسال همه ی 
آن چه را که به ظاهر معمولی، آشنا، یک نواخت و عادی است 
ــذاب درك می کنند و به حیرت  ــوری تازه و ج ــه گونه ی ام ب

می افتند.
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اردی بهشت ماه بود. همه ی کتاب ها تقریباً به اتمام رسیده بود و 
در کالس مشغول دوره کردن دروس بودیم. چند سالی است که 
کتابی به نام مهارت هایی برای زندگی به عنوان یكی از فعالیت های 
فوق برنامه در مدارس اجرا می شود. از آن جا که امسال نیز از سوی 
رهبر عزیزمان به نام سال اصالح الگوی مصرف نامیده شد )الزم به 
ذکر است که خود این نام گذاری مثل یک شعار سبب صرفه جویی 
در همه ی موارد زندگی و در اکثر قشرهای جامعه شده است( و 
این بحث با مبحث 11 درس علوم پنجم و آخرین واحد درسی 
مهارت هایی برای زندگی ): درس 15؛ مسئولیت مراقبت از محیط 
زیست و منابع آن( ارتباط تنگاتنگی دارد، لذا با برنامه ریزی قبلی 
از بچه ها خواستم که برای آخرین روز هفته جشن کوچكی در 
کالس بگیرند و نام آن را هم »جشن اتمام کتب درسی« گذاشتیم. 
ضمناً از آن ها خواستم که در این روز کتاب مهارت ها را به کالس 
ــالً در خانه، نظرات اعضای خانواده ی خود را نیز  بیاورند، اما قب
ــال 88 به عنوان سال  در مورد این درس و هم چنین نام گذاری س
اصالح الگوی مصرف در برگه هایی جداگانه بنویسند و برای روز 
ــن به کالس بیاورند. از آن جا که هر وقت درس را با شادی  جش
ــوزان برای انجام تكالیف  ــوق دانش آم و بازی همراه می کنیم ش
چندبرابر می شود، پس از اعالم جشن، هر روز برنامه ریزی ها و 
پچ پچ هایی را در کالس شاهد بودم. آن ها می خواستند که جشن 
به بهترین نحو برگزار شود. قرار ما این بود که 2 ساعت در کالس 
مباحثه داشته باشیم و یک ساعت هم جشن بگیرند. باالخره روز 
موعود فرا رسید. ابتدا خالصه ای از درس آخر علوم و مهارت ها 
را به صورت ارزشیابی تشخیصی از بچه ها پرسش کردم و سپس 

کلمات اصالح، الگو و مصرف را به صورت درشت روی تخته ی 
سیاه نوشتم و از آن ها خواستم که هر کلمه را به طور جداگانه معنی 
نمایند. برای هر کلمه معانی مختلفی بیان شده که در زیر  به چندتا 

از آن ها اشاره می شود.
اصالح: درست کردن، بهبود بخشیدن، ساختن، مرتب کردن، 

سالم کردن و...
الگو: سرمشق، پیروی، تقلید، یادگیری و...

مصرف: استفاده کردن، خوردن، پوشیدن، بهره بردن،...
بعد از این که در مورد معانی کلمات بحث  و گفت وگو نمودیم 
ــته هایی که طی یک هفته  ــدن مطالب مهم نوش ــت به خوان نوب
ــید. من نیز اهم مطالب را روی تخته  ــردآوری کرده بودند رس گ
یادداشت می کردم؛ سپس نتیجه گیری نمودیم. ابتدا به این نتیجه 
رسیدیم که در چه مواردی باید اصالح مصرف صورت بگیرد. 

گفته های دانش آموزان مواردی از این قبیل بود:
ــوخت )بنزین و...( وسایل برقی،  آب، گاز، نان، برق، پول، س
اسباب بازی، تلفن، غذا، وقت، صحبت کردن، نوشیدنی ها، طبیعت، 
اتومبیل، مواد شوینده، لوازم التحریر، فرش، وسایل منزل، لباس، 
میوه، سبزی، کیف، کفش، مایحتاج زندگی، کتاب، کاغذ، وسایل 
سمعی و بصری، باتری، گچ، پارچه، فلّزات، انرژی، هوا، خاك، 
چای، گیاهان و... سپس در مورد هر یک و نحوه ی صرفه جویی در 
آن ها صحبت شد که نمونه ای از اظهارنظرها در زیر بیان می شود. 
ــامید ولی  ابتدا این آیه ی قرآن را بیان کردند »که بخورید و بیاش

اسراف نكنید.«
ــت و نظافت را در منزل و مدرسه رعایت کنیم تا در  ـ بهداش

افسانه درویش یکرنگی*
می دانید که سال 88 از سوی رهبر معظم انقالب به نام سال اصالح الگوی مصرف نام گذاری شد و البته هدف ایشان، آن طور 
که بعداً خود اشاره کردند، منحصر نمودن موضوِع مصرف به همان یک سال نبود بلکه چشم انداز وسیع و طوالنی مدتی را 
از آن مدنظر داشتند. باری، در سال گذشته مقاالتی از سوی همکاران محترم فرهنگی پیرامون اصالح الگوی مصرف به مجله 
رسید و ما هیچ یک را به چاپ نسپردیم زیرا غالباً، بلکه همه ی آن ها، عمدتاً  شامل کلیاتی بود که همه ی ما کم وبیش با آن 
آشنا هستیم و لذا چاپ آن ها موّجه نمی نمود. اما این یکی را به چاپ می رسانیم، به خاطر رویکردی که نویسنده به موضوع 
اتخاذ کرده است و آن »رویکرد اقتراحی« است. اما اقتراح چیست؟ اقتراح هم خانواده ی کلمه ی قریحه  و به معنی »پرسیدن، 
خواستن، بی اندیشه سخن گفتن، به قریحه ی خود امری تازه در آوردن، مسئله ای را در معرض افکار دیگران گذاشتن و 
نظر آنان را خواستن و... است )فرهنگ معین(. به عبارت دیگر اقتراح همان به اصطالح »بارش فکری« است که امروزه 
در پاره ای از محافل علمی  �  آموزشی ما باب شده است. پس نوشته  ی حاضر یک اقتراح یا بارش فکری است که در میان 
دانش آموزان یک کالس مطرح شده و بچه ها نیز جواب هایی در حد درک و فهم خود به سؤال داده اند. به نظر ما این شیوه 
از مشارکت دادن دانش آموزان در یک بحث و گرفتن پاسخ از یکایک آنان خود می تواند آغازی بر تفکر درباره ی موضوع، و 
در این جا بحث مصرف باشد. بدیهی است اگر چنین بحث ها یا مباحثی به گونه ای نقدآمیز و به صورت گفت وگوی دو طرفه 

انجام شود، نتایج بهتری به بار خواهد آورد. توجه شما را به این مطلب جلب می کنیم.
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يك اقتراح دانش آموزی
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ــوی مدرسه و منزل(  مصرف آب و برق )جاروبرقی، شست وش
صرفه جویی شود.

ــتن کار ضروری از تلفن استفاده کنیم ولی  ـ در صورت داش
بی خود گوشی را اشغال نكنیم.

ـ اگر به مهمانی دعوت شدیم و منزل میزبان نزدیک است پیاده 
به آن جا برویم.

ـ وسایل برقی کم مصرف بخریم. 
ــایل نقلیه ی عمومی بیشتر استفاده کنیم تا از خودرو  ـ از وس

تک سرنشین. 
ـ برای رفتن به گردش و پیک نیک سعی کنیم به جای مثالً 4 

ماشین 2 سرنشینی از 2 ماشین چهار سرنشین استفاده کنیم.
ـ سعی کنیم مدارس نزدیک منزلمان را انتخاب کنیم.

ــت و...  ــاك و آب و محیط زیس ــوا، خ ــردن ه ــوده ک ـ از آل
بپرهیزیم.

ـ لباس های کم را با دست بشوییم.
ـ اگر تلویزیون برنامه ی دلخواه ما را ندارد آن را خاموش کنیم.
ـ آب باقی مانده ی ته کتری را به گلدان بدهیم، آب شست  وشوی 

سبزیجات را در باغچه بریزیم.
ـ از شیرهای حمام کم مصرف استفاده کنیم.

ـ وسایل برقی را روی چراغ انتظار نگذاریم، بلكه آن ها را کاماًل 
خاموش کنیم و پریز را از برق بكشیم.

ـ قابلمه ی مناسب با شعله ی گاز را انتخاب کنیم و برعكس.
ـ دمای محیط زندگی را همیشه بین 21 تا 27 درجه نگه داریم، 

که مجبور نشویم وقتی بخاری روشن است پنجره را باز کنیم.
ـ آب گرم کن را در روی درجه ی کم برای ظرف شویی بگذاریم 
و برای استحمام آب را خیلی جوش نكنیم که مجبور شویم آب 

سرد با آن مخلوط نماییم.
ـ از برگه های باقی مانده از سال های قبل دفترچه هایی جدید 

درست کنیم.
ــیاری از کاالها اسراف وجود دارد؛ مثالً یک  ـ در تبلیغات بس
سررسید 400برگی را به تبلیغ مثالً ایزوگام اختصاص می دهند که 

شاید حتی یک برگ آن هم استفاده نگردد.
ـ زباله ها راتفكیک کنیم تا قابل بازیافت باشند.

ـ به جای شستن حیاط آن را با جارو تمیز کنیم.
ـ تنها در صورتی که به چیزی واقعاً نیاز داریم آن را خریداری 

کنیم.
ــات خود را به بطالت نگذرانیم و در وقت صرفه جویی  ـ اوق

کنیم.
ـ نان را به اندازه و تازه خریداری کنیم تا دورریز کمتری داشته 

باشد.
ـ کادوهای مناسب و مفید به یكدیگر بدهیم.

ــباب بازی های خوب استفاده کنیم و اسباب بازی های  ـ از اس
غیرضروری نخریم.

ـ به اندازه چای دم کنیم که دور ریخته نشود.
ـ ته قابلمه نان بگذاریم که برنج دور ریخته نشود.

ـ سعی کنیم کمتر غذا بپزیم که با نان سیر شده و غذا را دور 
نریزیم.

ــایل برقی درست استفاده کنیم تا طول عمر بیشتری  ـ از وس
داشته باشد و مخارج اضافی بر خانواده تحمیل نشود.

ـ از چشم و هم چشمی که باعث اسراف می شود بپرهیزیم.

ـ در مهمانی ها پذیرایی ها را حتی االمكان ساده برگزار کنیم.
ـ هنگام مسواك زدن و وضو به جای باز گذاشتن شیر آب از 

یک لیوان آب استفاده نماییم.
ـ از خودمان مراقبت کنیم تا بیمار نشویم و در وقت و پول ما 

صرفه جویی شود.
ــی با دوستانمان در مصرف  ـ با تعویض کتاب های غیردرس

چاپ و کاغذ و... صرفه جویی کنیم.
ــویی از هوای آزاد برای  ـ به جای خشک کن ماشین لباس ش

خشک کردن لباس ها استفاده کنیم.
ـ سعی کنیم خانه و محل کار و مدرسه مان حتی االمكان نزدیک 

هم باشند.
ـ سعی شود افراد درجه یک بیشتر نزدیک هم خانه بخرند. تا 

در مصرف بنزین صرفه جویی شود.
ـ در مصرف لوازم التحریر صرفه جویی کنیم.

ـ در پذیرایی های عید نوروز صرفه جویی کنیم، مثالً به جای 
ــكالت از یک نوع و انواع شیرینی و آجیل فقط از یک  انواع ش

نوع آن استفاده کنیم.
ــت پس در خرج کردن  ـ بدانیم پول خرج کردن یک هنر اس

پول مهارت داشته باشیم.
ــتان از پرده های ضخیم استفاده کنیم و درها را  ـ در زمس

با اسفنج بپوشانیم.
ـ میوه و سبزیجات را به اندازه بخریم تا خراب نشود که 

مجبور شویم دور بریزیم.
ــایل پرمصرف  ــرف برق، از وس ــاعات اوج مص ـ در س

استفاده نكنیم.
ــطل استفاده کنیم  ــین از اسفنج و س ــتن ماش ـ برای شس

)به جای شلنگ آب(
ـ از المپ های کم مصرف استفاده کنیم.

ـ برای خنک شدن آب از یخچال استفاده کنیم.
ـ در روز المپ روشن نكنیم.

ـ از مواد شوینده به نحو احسن استفاده کنیم.
ـ در روزهای تعطیل که ادارات و کارخانه ها تعطیل هستند از 

وسایل برقی استفاده کنیم. )مثالً ماشین لباسشویی، اطو(
ـ برای نگهداری پول از کیف پول استفاده کنیم تا اسكناس ها تا 

نشود و دیرتر از بین برود.
ـ اگر باغ دار هستیم نگذاریم میوه ها زیر درختان خراب شود و 

آن را به مستمندان بدهیم. 
در آخر هم بچه ها چند شعار برای صرفه جویی گفتند:

 کم مصرف نكنید، درست مصرف کنید.
 صرفه جویی را اول از خودمان شروع کنیم سپس به دیگران 

یاد بدهیم.
ــت، درست مصرف   صرفه جویی کم مصرف کردن نیس

کردن است.
 اسراف دشمن صرفه جویی است پس دشمن اسراف باشیم 

و دوست صرفه جویی.
 بیایید از نعمت های خدا همان گونه که او خواسته استفاده 

نماییم.

*آموزگار.همدان
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جامی را می توان آخرین ش��اعر بزرگ ایران دانس��ت كه در سبك عراقی، 
سروده های فراوانی را از خود به جا گذاشته است. نوشته های او در نظم و 
نثر فراوان است. بخشی از این آثار، صرفاً به عرفان نظری پرداخته است كه 
از این حیث، منبع بسیار مهمی برای محققان و پژوهشگران در این زمینه 
است. بخشی هم ادبیات عمومی و نسبتاً ساده است كه بعضاً به كتاب های 
درس��ی مدارس هم می تواند راه پیدا كند. از همین منظر اخیر اس��ت كه 
باید گفت، آن چه جامی را ش��خصیت س��تایش برانگیزی برای دوستداران 
ادب فارس��ی جلوه داده اس��ت، منظومه ها، غزلیات، رباعیات، قطعات و 
مطایبه های ادبی اوست؛ از جمله هفت اورنگ كه هفت منظومه ی جامی 
را در بر دارد با این اسامی: سلسله الذهب، سالمان وابسال، تحفه االحرار، 

سبحه االبرار، لیلی و مجنون، خردنامه ی اسكندری و یوسف و زلیخا. 
عالوه بر این، دیوان جامی نیز از آثار ادبی مهم اوست كه غزلیات، قصاید، 

بخشی از رباعیات، قطعات و ... را شامل می شود. 
كتاب دیگر جامی بهارستان نام دارد كه به تقلید از گلستان سعدی تألیف 

شده است ولی هرگز نتوانسته است با گلستان رقابت و برابری كند. 
جامی بس��یار حاض��ر ج��واب و بذله گو بوده اس��ت؛ چنان ك��ه بعضی از 

حاضرجوابی های وی نزد اهل ذوق و ادب مشهور است. 
توج��ه ب��ه منظومه های جامی، باعث ش��ده اس��ت كه غزلی��ات و دیگر 
سروده های وی از نظر اهل ادب، كم وبیش دور بماند. به همین دلیل، ما در 
این نوشته، سعی كرده ایم شعرهایی از دیوان جامی، و نه از منظومه های 

او، انتخاب و به شما عرضه كنیم. 
اضافه می كنیم كه )نورالدین عبدالرحمن جامی )898-817 ه�.ق( شاعر عصر 
تیموریان است. اصالتاً اصفهانی بود ولی در خراسان متولد شد. در هرات 
تحصیل كرد و در بس��یاری از زمینه های علوم س��رامد شد. وی از پیروان 
فرقه ی عرفانی نقشبندیه بود و به سرحلقه ی آنان، »خواجه ی احرار« ارادت 
می ورزید، اما خود هیچ گاه به ارش��اد و رهبری دیگران نپرداخت. وی در 

هرات درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد.

سید اکبر میر جعفری
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آب سخن
آب سخنم روان که می خواهم نیست

شايسته به هر زبان که می خواهم نیست 
از گفت و شنید و خواندِن آن هستم 

شرمنده، چنان که می خواهم نیست

دزد معنی
شاعری می گفت دزدان معانی برده اند 

هرکجا در شعر من يك معنی خوش ديده اند
ديدم اکثر شعرهايش را، يكی معنا نداشت 

راست می گفت آن که معنی هاش را دزديده اند!

مّنت دونان 
به دندان رخنه در پوالد کردن

به ناخن راه در خارا بريدن 
فرو رفتن به آتشدان نگونسار
به پلك ديده آتش پاره چیدن

به فرق سر نهادن صد شتر بار 
ز مشرق جانب مغرب دويدن
بسی بر جامی آسان تر نمايد 

که بار منّت دونان کشیدن

فارغ از اسباب جهان
ياد دارم از کهن پیری که در حمام گفت

کاين سخن پرسید روزی کهتری از مهتری
چیست ّسر آن که در حمام هرکس پا نهد

بر دل غمگین او بگشايد از شادی دری
گفت سّرش آن که با او نیست ز اسباب جهان

غیرطاس و فوطه ای*، آن نیز از آِن ديگری!

 بر مائده ی جهان
بر مائده ی جهان چه برنا و چه پیر 

باشد پی لقمه ای به صد محنت اسیر
ريزد به مثل ز ديده ی طفل صغیر 

صد قطره ی اشك بهر يك قطره ی شیر

تاریخ جهان 
تاريخ جهان که قصه ی خرد و کالن

درج است در آن چه شهرياران چه يالل
در هر ورقش بخوان که فی عام* کذا

َقْد ماَت* فالٌن و فالٌن و فالن!

دلیل دامن پاك
هر نشان کز خون دل بر دامن چاك من است 

پیش اهل دل دلیل دامن پاك من است
دم به دم ای غنچه ی رعنا مخند از گريه ام

کاين چمن را آب و رنگ از چشم نمناك من است

عشق تو نگرفت باال تا دل و جانم نسوخت 
آری اين آتش بلند از خار و خاشاك من است 

چاشنی شربت مرگم رهاند از داغ هجر
آن چه در کام کسان زهر است ترياك من است 

شد تنم فرسوده زير سنگ بیداد بتان
کشته ی عشقم من و اين سنگ ها خاك من است

ترك مرهم گو طبیبا کاين جراحت بر دلم
يادگار از ناوك بد خوی بی باك من است

گفتمش بردی ز جامی دل به زلف خويش بند
گفت هر صیدی کجا اليق به فتراك من است


ای ترك شوخ اين همه ناز و عتاب چیست

با دل شكستگان ستم بی حساب چیست
دارم تظلمی به تو، آهسته  ران سمند

ای سنگ دل به رغم دلت اين شتاب چیست
گفتی شبی به خواب تو آيم ولی چه سود

چون من به عمر خويش ندانم که خواب چیست
گر من نه غرق آتش و آبم ز شوق تو

وين سینه ی پر آتش و چشم پر آب چیست 
بی تو ز ضعف، قوِت جنبیدنم نماند 

در حیرتم که در دلم اين اضطراب چیست
جامی چه الف می زنی از پاك دامنی

بر خرقه ی تو اين همه داغ شراب چیست


فردا که دوست کشته ی خود را ندا کند 
خیزد زخاك و بار دگر جان فدا کند

شد روی دوست قبله ی ما، کو امام شهر
تا در نماز خويش به ما اقتدا کند 

بس پیرسالخورد که چون طفل خردسال
در مكتب تو لوح محبت هجا کند 

حاشا که من لباس سالمت کشم به دوش
گر عشقم از پالس مالمت ردا کند 

مسكیْن  فقیه، می کند انكار حسن دوست
با او بگو که ديده ی جان را جال کند 

تو در میانه هیچ نئی هر چه هست اوست
هم خود اَلَست گويد و هم خود بلی کند 

جامی بمیر در غم ياری که بهر او 
گر صدهزار بار بمیری کرا کند

*فوطه:لُنگ
*عام:سال
*َقْدماَت:هماناُمرد
*کراکردن:ارزشداشتن
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طرحداستانی
قاسم کلیدساز است. همسرش فوت شده و او با دو فرزند 
ــم مدام  ــوان خود، محمد و مرضیه، زندگی می کند. قاس نوج
بچه ها را تنبیه می کند؛ هر بار به بهانه ای. کار به جایی می رسد 
که »ننه آقا«ی محمد، یعنی مادربزرگ او و مادر قاسم، از محمد 
می خواهد به کالنتری برود و از پدر خود شكایت کند تا از او 
تعهد بگیرند که دیگر بچه ها را تنبیه نكند. محمد برای شكایت 
به کالنتری می رود اما سرگروهبان حرف او را نمی پذیرد و او را 

از شكایت منصرف می کند.
ــم به خانه می آید. مرضیه نمره ی هجدهی را که  ــب قاس ش
ــان می دهد، اما پدر بی اعتنا به نمره، از سوختن  گرفته به او نش
غذایی که مرضیه درست کرده عصبانی می شود و می خواهد او 
را تنبیه کند، که محمد خود را وسط می اندازد و مانع می شود. 

قاسم هم به دنبال او می افتد و تنبیهش می کند.
ــده، صبح فردا باز برای  ــد که اثر تنبیه بر صورتش مان محم
شكایت می رود. این بار سرگروهبان به اکراه و با دستور مافوق 
خود، برای دستگیری قاسم به راه می افتد. سرگروهبان قاسم را 
بازداشت می کند و به محمد می گوید با خواهرش به کالنتری 

بیاید.
ــئولیت خانه داری و نیز به دلیل غائله ای  مرضیه به دلیل مس
که پدرش شب پیش برپا کرده بود، مشق هایش را کامل ننوشته 
ــردا با پدرش به  ــت. به همین دلیل معلم از او می خواهد ف اس
ــه بیاید. محمد می آید و اجازه ی مرضیه را می گیرد و به  مدرس

اتفاق به کالنتری می روند.
مرضیه که از ابتدا مخالف شكایت از پدرش بوده، در کالنتری 
به سرگروهبان می گوید که برادرش دروغ می گوید؛ و پدرشان 

ــد پدرش را آزاد کند.  ــا را تنبیه نمی کند، و از او می خواه آن ه
البته سرگروهبان متوجه دست سوخته ی او، که ظاهراً به خاطر 

آشپزی است، می شود.
ننه آقا وقتی متوجه می شود قاسم را بازداشت کرده اند بسیار 
ــود و به محمد می گوید: چرا این کار را کردی،  ناراحت می ش
من فقط می خواستم از او تعهد بگیرند تا دیگر دست روی شما 
بلند نكند. البته محمد هم همین تصور را داشته و انتظار نداشته 
ــت کنند، اما اکنون که این اتفاق افتاده، راضی  پدرش را بازداش
نمی شود رضایت بدهد. ننه آقا به محمد می گوید اگر عمویتـ  
هاشم، برادر قاسمـ  و پدربزرگت قاسم متوجه این قضیه بشوند، 

خون به پا خواهد شد!
از طرفی، عمه ی محمد هم می آید و از محمد می خواهد به 
کسی نگوید که آن ها پیشنهاد شكایت از پدرش را داده اند، چون 
در فامیل جنگ ودعوا راه می افتد. او هم محمد را از این که هاشم 

متوجه قضیه بشود می ترساند.
بعد ازظهر پسرعمه ی محمد به او زنگ می زند و می گوید، 
ــم ماجرا را فهمیده و دارد به مغازه می آید تا حساب او را  هاش

برسد! محمد دست پاچه مغازه را می بندد و فرار می کند.
او پیش دایی اش، که در کار پرده فروشی و نصب پرده است، 
ــوی  ــكایت از س می رود. دایی ضمن تقبیح کار پدر، اعالم ش
ــد و از او می خواهد رضایت  ــت می خوان محمد را هم نادرس

بدهد تا پدرش آزاد شود.
محمد می پذیرد و به کالنتری می رود. اما ساعت اداری تمام 
شده و به او می گویند فردا مراجعه کند. محمد به خانه می رود، 
ولی متوجه می شود عمویش هاشم آن جا منتظر اوست! مرضیه 
پنهانی کلید انباری را به محمد می دهد و محمد آن شب را در 

حسن بیانلو

مشخصات فیلم
عنوان: قفل ساز
نویسنده و کارگردان: غالمرضا رمضانی
مدت: 76 دقیقه
محصول سال 1385

غالمرضارمضانیششفیلمدرکارنامهاشدارد
وبرایکارگردانیفیلم»حیات«ازنوزدهمین
جشنواره)1383(وبرایفیلمنامهی»قفلساز«
ازبیستویکمینجشنوارهیبینالمللیفیلمهای
کودکانونوجوانانایران)1386(جایزهدریافت
کردهاست.
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انباری می گذراند. ضمناً مرضیه با گریه و اضطراب ماجرای فرا 
خواندن پدرشان به مدرسه را می گوید، محمد هم قول می دهد 

او را به مدرسه بیاورد.
صبح محمد به کالنتری می رود. اما می شنود که پدرش را به 
ــدت جا خورده، نشانی دادگاه را  دادگاه برده اند. محمد که به ش
می گیرد و می رود. در دادگاه سرگروهبان را می بیند که می گوید 

پدرش را آزاد کرده اند.
محمد به مغازه می رود. پدرش آن جاست. اما در همان وقت 
هاشم سر می رسد و بی درنگ کمربندش را در می آورد تا محمد 
را ادب کند. این جاست که پدر به طرفداری از محمد درمی آید،  
و مانع برادرش می شود. هاشم با ناراحتی می رود. محمد قضیّه ی 
ــه را به او می گوید. اما پدر  ــه ی مرضی لزوم رفتن پدر به مدرس

اعتنایی نمی کند.
محمد قدری خیابان گردی می کند تا این که تصمیم می گیرد 
خودش به جای پدر به مدرسه ی مرضیه برود. به مدرسه می رود 
ــه پدرش به دلیل  ــد به مدیر توضیح دهد ک ــی می خواه و وقت
گرفتاری نمی تواند به مدرسه بیاید، متوجه می شود پدرش آمده 

و معلم مرضیه دارد با او صحبت می کند و... .

بررسی
فیلم »قفل ساز« با بازی های خوب »نابازیگران« و فیلم نامه و 
ــاب شده، به خوبی به موضوع مهم خشونت و  کارگردانی حس
بدرفتاری با کودکان و نوجوانان پرداخته است. زمینه ها، اشكال 
ــوء رفتارها در فیلم نمایش داده شده  مختلف  و تبعات این س
است، چنان که رفتارهای خشونت آمیز منحصر به شخصیت های 
ــه و  ــی نمی ماند و افراد مختلف جامعه را هم که در گوش اصل
ــت به گریبان این موضوع اند.  کنار قصه می بینیم به نحوی دس
ــت. از همان  ــكارترین محل بروز این معضل کالنتری اس آش
ــود مردان، جوانان  ــدای فیلم که محمد وارد کالنتری می ش ابت
ــان به  ــی را می بینیم که هر کدام به دلیلی سروکارش و نوجوانان
ــت و دادگاه و حبس افتاده است. در واقع کالنتری، هم  بازداش
محل انعكاس سوء رفتارهای جاری در جامعه است و هم خود 
ــت. اما تفاوت  جلوه ای از چگونگی برخورد تنبیهی با افراد اس
فضای سختگیرانه ی کالنتری با خشونت های رایج در جامعه در 
این است که کار کالنتری مبتنی بر »قانون« است و دل بخواهی، 

خودسرانه و بی دلیل نیست.
ــونت آمیز و خودسرانه ی رایج  از جمله نمونه های تنبیه خش
ــان می دهد. او  ــت که ننه آقا به محمد نش در جامعه موردی اس
پنجره ی خانه ای را نشان می دهد و می گوید پدری دختر خود 
را در این جا حبس می کرد و دختر مدام گریه می کرد؛ تا این که 
مأموران مطلع می شوند و از پدر تعهد می گیرند که دیگر مرتكب 

این عمل نشود.
ــونت آمیزی که رخ  ــتین برخورد خش اما برای محمد، نخس
می دهد و ما آن را می بینیم از جانب پدربزرگش است. پدربزرگ 
با چهره ی عصبی، به محمد پرخاش می کند که »خنگ« است، در 
حالی که تا به حال در فامیلشان فرد خنگی نداشته اند. از همین جا 
ــرد و خط آن را در تمام  ــونت پی ب می توان به دالیل بروز خش
ــرد. پدربزرگ تعریف خاصی از  ــابه در فیلم دنبال ک موارد مش
ــن دارد، و چون محمد را در یک جنبه، مغایر آن  ــا در ذه آدم ه

تعریف ذهنی خود می بیند، او را الیق سرزنش و اهانت و خنگ 
بودن می انگارد. همین قضیه درباره ی قاسم هم صدق می کند. 
ــان می دهد، او  ــی مرضیه نمره ی هجده خود را به پدر نش وقت
ــوی؟! حاال  می گوید نمره به چه درد می خورد، کی خانم می ش
ــت، که آن هم اضافه می شود و قاسم پی  ــوزاندن غذا کم اس س
ــم »خانم شدن« یعنی  تنبیه کردن او می افتد. در واقع برای قاس
تبدیل شدن به یک کدبانوی تمام عیار و خانم خانه دار همه چیز 
ــت که چنین توقعی را از  ــام! اصاًل هم برای او عجیب نیس تم
دختری چنین کم سن وسال دارد. او اکنون دخترش را خارج از 
چارچوب تعریفش از یک »خانم« می بیند، و راه هدایت کردن 
او به این چارچوب را تنبیه بدنی و خشونت می داند. چنان که با 

همین طرز فكر بارها محمد را هم کتک زده است.
شكل خشونت آمیزتر این قضیه را در برادر قاسم، یعنی هاشم، 
ــنیدن نام او هراسان می شوند! او به خانه ی  می بینیم. همه از ش
ــم آمده و انتظار محمد را می کشد. مرضیه، در ظاهر، برای  قاس
آن که حضور او را به محمد خبر بدهد، مشغول جارو کردن جلو 
در آپارتمان می شود. هاشم از داخل خانه سر او داد می زند: االن 
ــت، مگر پدرت تو را تربیت نكرده؟!  چه وقت جارو کردن اس
برای او، بچه ها خارج از تعریفی اند که وی از تربیت شدگی دارد 
ــد. در صحنه های پایانی فیلم، او  ــن او را عصبانی می کن و همی
محمد را در مغازه پیدا می کند و سریع می خواهد تنبیهش کند. 
ــم مانع می شود، هاشم به او می گوید: اصاًل از تربیت  وقتی قاس
ــت که این پسر این طوری شده؛ هر بالیی که سرت  خودت اس
ــت! در واقع هاشم و قاسم، هردو، هم توجیه  بیاورد حّقت اس
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انضباطی را که بچه ها موظفند رعایت کنند در ضبط صوت ضبط 
می کند تا احتماالً بچه های مدرسه، به همین شكل، قواعد دیكته 
ــده را دریافت کنند و موظف به مراعاتش باشند. این اصول،  ش
ــه است و تخطی از آن جرم است. تخطی از قانون  قانون مدرس
جامعه هم سروکار فرد را به کالنتری و بازداشت می اندازد. پدر 
و عموی محمد هم در ذهن خود قانونی دارند که تخطی از آن 
به تنبیه منجر می شود. تفاوت در این است که اگر قانون جامعه 
ــتر محصول افكار عقالی یک جمع و به منظور  و مدرسه بیش
هم زیستی مسالمت آمیز افراد آن جامعه تنظیم شده باشد، اما قانون 
افراد مذکور نابخردانه و بر اساس اصول تربیت غلطی است که 

خود آن ها با آن پرورش یافته اند.
در تصویری که فیلم ساز از مدرسه در این فیلم نشان می دهد، 
ــاهد برخورد تشویقی با بچه ها نیستیم، و این ظاهراً به دلیل  ش
آن است که کارگردان خواسته به برخی از قوانین سختگیرانه ی 
مدارس هم انتقاد کند، اما به هرحال تشویق در مدارس امری رایج 
است. ولی در قانون قاسم هیچ جایی برای تشویق نیست، و بچه ها 
حق ندارند بچگی کنند و باید آدم بزرگ باشند. در چند صحنه 
شاهد بازی پسرهای محله ایم. آن ها از محمد می خواهند به آن ها 
بپیوندد، اما او نمی تواند. محمد در اعتراض به عملكرد پدر، به 
مرضیه می گوید: آیا او تا به حال ما را به گردش و مسافرت برده؟ 
آیا تا به حال به حرفمان گوش کرده؟ مرضیه پاسخی ندارد، چرا که 
البد او هم دوست دارد مثل آن دختربچه ی صحنه ی پرده فروشی 
باشد و گاهی میان جمع شعری بخواند و همه تشویقش کنند.اما 

این چیزها از مرضیه دریغ شده است. 
فیلم ساز اشاره ای هم به کمبودهای عاطفی شخصیت ها دارد. 
محمد و مرضیه مادر ندارند، و محمد شبی که در انباری می ماند، 
مادرش را یاد می کند و به گریه می افتد. در درد دل های مادرِ یكی 
از پسرهایی که کارش به کالنتری کشیده، متوجه می شویم او هم 

از پدر محروم است.
ــت که برخوردهای نادرست با کودکان  نكته ی دیگر این اس
و نوجوانان صرفاً متعلق به قشری خاص نیست. شخصیت های 
ــط اند که تحصیالت هم  اصلی قصه افرادی کم درآمد یا متوس
ــت از  ندارند. اما در صحنه ای پدر و مادری را می بینیم که پیداس
سطح زندگی و تحصیالت نسبتاً باالیی برخورد دارند و با این حال 
با دختر نوجوان خود مشكل دارند. البته به آن ها به هیچ وجه دست 
به تنبیه فرزندشان نمی برند و نهایتاً این دختر است که با عنوان 
»درك نشدن از سوی والدین«، به حالت قهر و دلخوری می رود. 

شاید این نمونه، مصداقی از افتادن از سوی دیگر بام باشد.
در برابر اقدام به شكایت از قاسم، هر کدام از شخصیت های 
ــد. ننه آقا، عمه و محمد معتقدند تنها با  فیلم موضعی می گیرن
شكایت می توان مانع از تندروی قاسم شد. یكی از مشتری های 
ــدیداً از محمد طرفداری، و رفتار پدرش را  کلیدسازی هم ش
ــایه های مغازه ای قاسم می آیند تا  محكوم می کند. وقتی همس
برای گذاشتن وثیقه و آزادی قاسم، محمد را ببرند، آن مشتری 
می گوید: این مسئله بزرگ است، شما کوچكش می کنید؛ چطور 
دلشان می آید این بچه های معصوم را بزنند؟ بچه ها تا وقتی زبان 
باز نكرده اند شاخ نبات اند، اما تا زبان باز می کنند...! این مشتری 
ــت مقابل هاشم بایستد و او را به دست پلیس  حتی حاضر اس

بسپارد!
به عكس او، همسایه های قاسم، محمد را به دلیل شكایت از 

خوبی برای رفتار خشونت آمیز خود دارند: باید بچه را »تربیت« 
کرد، و راه آن هم تنبیه بدنی است!

چنان که اشاره شد، اشكال مختلف رفتار نادرست با بچه ها را 
در فیلم می بینیم. فیلم ساز اشاره می کند که گاهی در مدارس هم، در 
سطحی بسیار مالیم تر، این گونه برخوردها بروز می کند. برخورد 
معلم مرضیه با او، وقتی متوجه می شود او مشق هایش را ننوشته، 
چنان است که بی آن که هیچ تنبیه بدنی به کار گرفته شود مرضیه را 
به گریه می اندازد. البته معلم هم سختگیری درباره ی مشق نوشتن 
را موجه می داند و برای اثبات آن می پرسد: پس من از کجا بدانم 
برای شما مفیدم؟! در صحنه ای شاهد آنیم که مدیر مدرسه اصول 
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پدرش شماتت می کنند. البته ننه آقا هم وقتی می فهمد قضیه به 
ــت کشیده، ناراحتی می کند و خواستار آزادی فرزندش  بازداش
ــتر به دلیل ترس از پدربزرگ و هاشم(. حتی  است )شاید بیش
ــیب دیده، راضی به  ــیار آس مرضیه هم که از تنبیه های پدر بس
شكایت نیست. او که نگران است که اگر پدرش به زندان برود 
چگونه او و برادرش زندگی خود را خواهند گذراند، به محمد 
ــت که پدر با ما بدرفتاری می کند اما در  ــت اس می گوید؛ درس

عوض این همه کار می کند و زحمت می کشد!
ــم در بازداشت است به  مردی هم که در کالنتری کنار قاس
محمد می گوید: قدر پدرت را بدان، خیلی خوب است؛ آیا تا به 
حال پای درد دل او نشسته ای؟ کاش یكی هم توی سرما می زد 
تا درس بخوانیم. مشابه این حرف را سرگروهبان در مراجعه ی 
اول محمد برای شكایت به او می زند: خجالت نكشیدی آمدی 
از پدرت شكایت کنی؟ هرکس یک جور فرزندانش را تربیت 
می کند؛ پدر من هم یک عالمه مرا می زد. سرگروهبان به مجرمی 
ــاره می کند و می گوید: اگر او هم پدر  که آن جا حضور دارد اش
باالی سرش بود، کارش به این جا نمی کشید! البته پذیرش این 
ــخت است. او باید  ــرگروهبان برای تماشاگر س سخنان از س
مجری قانون باشد، با این وجود تنبیه بدنی را امری کاماًل عادی 
جلوه می دهد و آن را معادل »باالی سر فرزند بودن« می داد. البته 
ــم را هم برای رفتارش سرزنش می کند و می گوید: این  او قاس
رفتار باعث فرار بچه ها می شود و آن ها دزد و قاچاقچی و قاتل 

می شوند.
ــد، محمد هم چندان راضی به شكایت  چنان که اشاره ش
ــت او نیست، اما وقتی عالقانه ترین  از پدر و خصوصاً بازداش
حرف ها را از زبان دایی خود می شنود، واقعاً به آزادی پدرش 
ــرده برای خانه ای  ــود. دایی که در حال نصب پ مصمم می ش
ــت به او می گوید: ما جلو هر پنجره پرده می زنیم تا اسرار  اس
ــود؛ ممكن  ــه در آن بماند و پیش غریبه ها فاش نش ــر خان ه
ــت خانه ای پر از اثاث باشد، اما پرده مانع از دیده شدنش  اس
ــود؛ بین هر پدر و فرزندی هم پرده ای است که نباید به  می ش
راحتی کنار زده شود؛ پدرت در زدن شما بد می کند، اما هر که 
ماجرای شكایت را بشنود، می گوید تو کار بدی کرده ای؛ باید 
ــرا خبر می کردی تا با پدرت حرف بزنم.  مثل دفعه ی پیش م
این سخنان در واقع حرف اصلی فیلمساز است. یعنی ضمن 
محكوم کردن بدرفتاری با فرزندان، این گونه پرده دری ها را هم 

ناشایست می داند.
آخرین نكته در فیلم قفل ساز، توجه دادن تماشاگر به تبعات 
رفتارهای خشونت آمیز در جامعه است. در ابتدای فیلم، ننه آقا 
و محمد برای آن که شاهد پرخاشگری پدربزرگ نباشند قرار 
می گذارند به دروغ بگویند به مدرسه ی محمد رفته بودند. عمه 
ــی، از محمد می خواهد درباره ی  هم از ترس دعواهای فامیل
ــكایت پنهان کاری کند. یعنی ابتدایی ترین تبعات این  بانی ش
رفتارها، برچیده شدن صداقت افراد خانواده در قبال همدیگر 
است. سرگردانی محمد در خیابان ها و مجبور شدنش به این که 
یک شب را در انباری بگذراند هشدار سرگروهبان را تداعی 
می کند که شدت گرفتار رفتار خشونت آمیز، تنها منجر به از هم 
پاشیدن کانون خانواده و به وجود آمدن افراد بزهكار می شود. 
در واقع این گونه رفتارها نه تنها به تربیت صحیح کسی منجر 
ــود، بلكه باعث پیچیده تر شدن یک معضل می شود و  نمی ش

گره  تازه ای ایجاد می کند. در اشاره به این نكته است که قاسم 
ــرگروهبان از محمد می پرسد  ــاز« نامیده می شود. س »قفل س
پدرت چه کاره است؟ محمد می گوید: قفل ساز. سرگروهبان 
می پرسد: منظورت همان کلیدساز است؟ محمد می گوید: او 
معروف به »قاسم قفل ساز« است! این گونه است که عنوان فیلم 

هم »قفل ساز« است!
***

ــرگروهبان به محمد می گوید: خجالت نكشیدی آمدی  س
از پدرت شكایت کنی؟ هرکس یک جور فرزندانش را تربیت 
می کند؛ پدر من هم یک عالمه مرا می زد. او به مجرمی که آنجا 
ــد: اگر او هم پدر باالی  ــاره می کند و می گوی حضور دارد اش

سرش بود، کارش به این جا نمی کشید!
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مقدمه
ــور ما چند سالی است که بحث مهارت های زندگی  در کش
به  طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. به طور خاص، در 
دوره ی آموزش متوسطه، از سال 1378 این موضوع، به صورت 
ــاری تحت عنوان »مهارت های  ــک درس دو واحدی و اختی ی

زندگی«، مطرح شد.
ــی، این بحث با  اما در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درس
عنوان دقیق تر »آداب و آموزش مهارت های زندگی«، آن هم با 
رویكرد دینی، در سال 1385 مطرح شد و »کمیته ی ارتقای آداب 

و مهارت های زندگی« در دفتر مذکور شكل گرفت. 
ــام، آن بود که آموزش آداب  دلیل نامگذاری کمیته به این ن
ــی مصوب  ــی به عنوان یک ماده ی درس ــای زندگ و مهارت ه
ــد  ــورای عالی آموزش وپرورش نبود، لذا در بدو امر قرار ش ش
ــاس آن راهنمای  مطالعاتی در این زمینه صورت گیرد و براس
برنامه ی درسی تهیه گردد و رئوس محتوای پیشنهادی این برنامه  
با سایر دروس تلفیق شود. اما با توجه به این که خوشبختانه در 
سند برنامه ی درسی ملی، آموزش آداب و مهارت های زندگی 
ــد، در این راستا،  به عنوان یكی از حوزه های یادگیری مطرح ش
کار مطالعه و تحقیق با جدیت بیشتری دنبال شد. اکنون، با توجه 
به جدید بودن این برنامه در بدو امر الزم است معلمان و مربیان 
درباره ی مفهوم آداب و مهارت های زندگی و اهداف آن، بیشتر 

بدانند که این نوشته  با همین هدف به نگارش درآمده است.

مفهوم لغوی ادب
ــده  واژه ی ادب در فرهنگ نامه ها به معانی مختلفی تعبیر ش
ــت، از جمله به هنر، دانش، روش انجام درست یک چیز،  اس
ــرام گذاردن، برخورد توأم با احترام، تنبیه و مجازات، رفتار  احت
پسندیده، تربیت، رفتار خوش، رعایت حد اعتدال در هر چیز 
ــالمی،  و باالخره دانش های موردنیاز )دایره المعارف بزرگ اس

لغت نامه ی دهخدا، فرهنگ بزرگ سخن، لغات نامه دهخدا(.
ــت. برای مثال  کلمه ی ادب در احادیث نبوی بارها آمده اس

ــار و در میان احادیث  ــوار، تنها ترکیب »اَدَّبَنی« 9ب در بحاراالن
ــث و واژه ی »اََدب«  ــنت، واژه ی »تأدیب« در 11 حدی ــل س اه
ــت. در این منابع ظاهراً، هم معنای  ــده اس در 6 حدیث ذکر ش
ــندیده و مورد قبول جامعه ی صدر اسالم و هم  سنت های پس
شیوه ی تازه ای که دین اسالم به بشریت عرضه کرده است مورد 

توجه می باشد.
حدیث معروف »اَدَّبَنی ربّی« و نظایر آن نشان می دهد که ادب 

آموزش آداب و مهارت های زندگی
دکتر محمود معافی

در دفتر برنامه ریزی و 
تألیف كتب درسی، 
این بحث با عنوان 
دقیق تر »آداب و 
آموزش مهارت های 
زندگی«، آن هم 
با رویكرد دینی، در 
سال 1385 مطرح 
شد
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ــده است  در عین حال بر تعالیم الهی و نبوی نیز اطالق می ش
)دائره المعارف بزرگ اسالمی، جلد 7(. حضرت امیرالمؤمنین 
ــم می داند )معافی  ــالم، ادب الهی را قرآن کری ــی علیه الس عل

.)1388

تعریف ادب
ــت  ــاره به روش های انجام دادن درس ادب در تعریف اش
ــم های رایج در فرهنگ  هر جامعه و یا  ــنت ها و رس کارها، س
هنجارهای مطلوب اجتماعی دارد. در حقیقت ادب، رفتارهای 
برگرفته از دین، فرهنگ و یا هنجارهای جامعه است که از ثبات 

نسبی در طول نسل ها برخوردار است. در حالی که مهارت های 
زندگی تابع شرایط روز است. 

ــرداری، آداب  ــال آداب تربیت فرزند، آداب همس برای مث
ــرت و مواردی از این قبیل نیاز دائمی  مهمانداری، آداب معاش
ــت. در حالی که مهارت هایی نظیر نه گفتن به مواد  نسل هاس
ــت.  مخدر، مهارت های رانندگی و... جزء نیازهای جدید اس
برای مثال ممكن است روزی سطح آگاهی انسان به مرحله ای 
ــد که استفاده  از مواد مخدر از جامعه به کلی حذف شود.  برس
ــرداری، تربیت فرزند و... تحت هر شرایطی  ــئله همس اما مس
هم چنان یک نیاز دائمی است که در برنامه های تعلیم وتربیت 

در همه ی نسل ها باید مد نظر قرار گیرد.

تعریف لغوی مهارت
در فرهنگ لغت وبستر معانی زیر برای واژه ی مهارت ذکر 

شده است:
1. توانایی به کارگیری یک دانش به شكل مؤثر

2. دانش و روش انجام یک وظیفه 
ــی در اجرای یک وظیفه ی فكری یا  3. توانایی یا هماهنگ

کار عملی
4. شایستگی فنی در انجام چیزی

5. توانایی توسعه و تكمیل یک کار و انجام استادانه ی آن،
6. یک رشته فعالیت های هماهنگ و یک پارچه

تعریف مفهوم مهارت
صاحب نظران مختلف )حسین زاده 1386، ساوردو 1371، 
عالقه مند 1374( مهارت را »کاربست عملی یک دانش در حد 

چیرگی و با کمترین اشتباه« می دانند.
مهارت اگرچه در عمل، رفتاری است که فرد، برای مقابله ی 
مؤثر با یک مشكل و یا رفع یک نیاز در موقعیت های مختلف 
ــر حال، یادگیرنده  ــان دهد، اما در ه زندگی، باید از خود نش
نیازمند شناخت آن رفتار و داشتن نگرش مثبت نسبت به انجام 
آن است، در غیر این صورت تضمینی برای انجام یافتن صحیح 

آن رفتار وجود ندارد.

در حقیقت ادب، 
رفتارهای برگرفته 
از دین، فرهنگ و 

یا هنجارهای جامعه 
است كه از ثبات 

نسبی در طول نسل ها 
برخوردار است. در 

حالی كه مهارت های 
زندگی تابع شرایط 

روز است
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تعریف مهارت های زندگی
ــا مهارت های زندگی  ــی که در ارتباط ب مهم ترین تعاریف

صورت گرفته به شرح زیر است:
ــی را آن نوع از  ــف ادیب )1382( مهارت های زندگ یوس
توانایی ها و مهارت های عمل می داند که موجب شكل گیری 
رفتارهای مثبت و سازگارانه در فرد می شود و برای رسیدن به 
موفقیت و شادکامی در زندگی روزمره و عادی مورد نیاز است. 
وی معتقد است که اهداف این آموزش از الزامات و نیازهای 

زندگی روزمره ی فرد و مطالعه ی چالش ها استخراج می شود.
نگارنده مهارت های زندگی را مجموعه ای از توانایی های 
فردی، بین فردی و اجتماعی می داند که به فرد کمک می کند 
ــیب ها و  ــكل مؤثری آس ــازگاری با جامعه، به ش تا ضمن س
ــه کند. معافی )1380(، این  چالش های زندگی روزمره مقابل
ــنی،  ــارت  متأثر از نیازهای فردی در دوره های مختلف س مه
ــرایط رو به  ــرایط خاص فردی، موقعیت اجتماعی و با ش ش

تغییر جامعه است.
مهارت های زندگی، بسیاری از فعالیت های روزمره را در 
ابعاد فردی، بین فردی، خانوادگی، گروهی و اجتماعی شامل 
ــرده مهارت جزئی  ــامل چند خ ــود. هر مهارت نیز ش می ش

است.
سازمان جهانی بهداشت )1999(، ده مهارت اصلی را برای 
زندگی مشخص کرده است. این مهارت ها که به لحاظ ارتباط 
طبیعی آن ها با یک دیگر به صورت دوتایی تقسیم بندی شده اند 

عبارتند از: 
ــی )مانند خودآگاهی،  1. مهارت های خودآگاهی / همدل

آگاهی از حقوق و مسئولیت ها و...(
ــاط کالمی و  ــردی )مانند ارتب ــط بین ف ــاط / رواب 2. ارتب

غیرکالمی مؤثر، گوش دادن، دوست یابی و...(
3. تصمیم گیری / حل مسئله )مانند تشخیص مشكالت و 

علل ارزیابی آن، مصالحه و...(
ــد تفكر مثبت، ابراز  ــر خالق / تفكر انتقادی )مانن 4. تفك

وجود، تشخیص راه حل های جدید و...(
ــناخت  ــترس )مانند ش 5. مقابله با هیجانات / مقابله با اس

هیجانات، مقابله با ناکامی، خشم، بی حوصلگی و...(

تعریف آداب و مهارت های زندگی
با توجه به مباحث فوق، آداب و مهارت های زندگی عبارت 
از مجموعه ی دانش ها، مهارت ها و نگرش های برگرفته از دین، 
فرهنگ، نیازهای جامعه و فرد )اعم از ثابت و متغیر( می باشد 
که هدف آن ایجاد ادب دینی، کسب قدرت سازگاری با جامعه، 
ــن توانایی فرد در  ــب مقبولیت دینی، اجتماعی و باال رفت کس

برخورد با چالش های زندگی روزمره است.

ضرورت و اهمیت آموزش آداب و مهارت های 
زندگی

ــرمایه های  کودکان، نوجوانان و جوانان در هر جامعه از س
ــمند مادی و معنوی آن جامعه به شمار می آیند و آن ها  ارزش
ــی، اجتماعی و  ــوم دین ــتند که با آداب و رس نیازمند آن هس
فرهنگی در ارتباط با خود، خدا، خانواده و جامعه آشنا شده و 

ــائل مختلف زندگی روزمره از روی بصیرت  در ارتباط با مس
تصمیم بگیرند.

تربیت چنین افرادی مستلزم آگاهی از ادب دینی، در ارتباط 
با خداوند متعال، پیامبر)ص( و ائمه ی اطهار)ع(، ادب فردی، 
ــب مهارت های تفكر و  ــردی و اجتماعی بر مبنای کس بین ف
توانایی مقابله با چالش های زندگی فردی و اجتماعی است. 

امروزه به دلیل تغییرات حادث شده در شیوه ی زندگی مردم، 
تهاجم فرهنگ غرب و بروز چالش های جدید، بسیاری از افراد 
از ادب دینی فاصله  گرفته و فاقد دانایی و توانایی الزم در برخورد 
عاقالنه با مشكالت زندگی روزمره می باشند. آن ها در دوست یابی 
ضعیف هستند و معیاری در انتخاب دوست ندارند، توانایی کنترل 
ــم و هیجانات خود را از دست داده اند، لذات آنی را بر لذات  خش
سالم و پایدار ترجیح می دهند، در امور مختلف کمتر عاقالنه عمل 
ــتر به دنبال نفع فردی هستند تا نفع  می کنند و یا در خانواده بیش

اعضای خانواده و جامعه.
ــن جوامع نظیر اعتیاد،  ــكالت امروزی بخش زیادی از مش
خشونت، رفتارهای بزهكارانه، عدم توجه به حقوق دیگران، 
ــت دادن امید، فقدان عزت  بی احترامی به بزرگساالن، از دس
ــكالت خود به روش منطقی،  نفس، ناتوانی افراد در حل مش
ــای ضداجتماعی و غیره  ــالالت رفتاری و انجام رفتاره اخت
ــان از ارزش های دینی، فاصله گرفتن  را باید در دوری جوان
ــالمی و یا ضعف و  ــاس ارزش های اس از آداب زندگی براس
ناتوانی فردی آنان  در برخورد با چالش های زندگی روزمره 
جست وجو کرد. در جامعه ی امروز، افراد به الگوها، دانش ها 
و مهارت هایی نیاز دارند که به کمک آن ها بتوانند از وظایف 
ــراد، گروه ها و جوامع  ــتن، خدا، اف خود در ارتباط با خویش
ــاس آموزه های دینی و چالش های زندگی روزمره آشنا  براس
ــد، و در عمل آن ها را به شكل عاقالنه و موفقیت آمیزی به  ش

کار گیرند.

رویكرد آموزش آداب و مهارت های زندگی
رویكرد برنامه ی درسی اشاره به جهت گیری برنامه ی درسی 
ــاط با عناصر برنامه  دارد. عناصری مانند مقصد غایی،  در ارتب
ــی و یادگیری،  ــوای آموزش، راهبردهای یادده اهداف، محت
ــیابی و انتظارات از معلم در اجرای هرچه بهتر  شیوه ی ارزش

برنامه ی درسی.
رویكرد اصلی برنامه ی درسی آموزش آداب و مهارت های 
زندگی، رویكرد ایجاد شایستگی فردی و اجتماعی در فرد و 
جامعه است. مقصد اصلی این رویكرد تربیت افرادی مؤدب 
ــه ای که آن ها در  ــت به گون ــر و توانمند در زندگی اس و ماه
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ــاس آموزه های دینی،  امور فردی، بین فردی و اجتماعی براس
فرهنگی، هنجارهای پذیرفته شده ی اجتماعی، عقلی و منطقی 
ــالمی  عمل کنند تا بتوانند خود را با ارزش های جامعه ی اس
ــق داده و از عهده ی چالش های زندگی روزمره به  ایران تطبی
نحو موفقیت آمیز برآیند. این رویكرد بر محورهای زیر تأکید 

دارد:
1. تربیت انسان مؤدب به آداب زندگی دینی

منظور از آداب زندگی دینی آن دسته از دانش ها، مهارت ها 
و نگرش هایی است که هدف آن تربیت انساِن مؤدب به آداب 
ــت که آموزه های الهی،  ــت. انسان مؤدب انسانی اس دینی اس
سنت و سیره ی پیامبر اسالم و ائمه  اطهار را در روابط خود با 
خدا، پیامبر، اولیای دین و زندگی فردی، بین فردی، اجتماعی 
ــته ای به کار می گیرد. برای  و حتی نظام خلقت به نحو شایس
ــد را با احترام بر زبان می آورد.  ــان مؤدب نام خداون مثال انس
ــوگند نمی خورد و یا بی وضو نام خداوند را مّس  بی جهت س
ــود را مطیع خداوند  ــد، به قبله احترام می گذارد و خ نمی کن

می داند )ادب الهی(.
ــگام بردن نام پیامبر  ــول ایجاب می کند که به هن ادُب الرَّس
ــتیم و از آن انسان  ــالم)ص( بر آن حضرت صلوات بفرس اس
ــت که ای گروه  ــت کنیم. در قرآن کریم آمده اس کامل اطاع
مؤمنان در برابر پیامبر خدا صداهای خود را بلند نكنید. و یا بر 
او فریاد نكشید همان گونه که برای یكدیگر این کار را انجام 
می دهید؛ که اگر چنین کنید اعمال نیكتان )در اثر بی ادبی( محو 

و باطل می شود )آیه ی 2، سوره ی حجرات(.
زندگی پیامبر)ص( سرشار از گفته ها و رفتارهایی است که 
نشان می دهد آن حضرت خود یک انسان مؤدب )دارای ادب 
و تربیت الهی( است و در زندگی شخصی، امور بین فردی و 
فردی اجتماعی به گونه ای عمل کرده است که برای اهل ایمان 
بهترین الگوی زندگی است. به عبارت دیگر، آن حضرت یک 
فرد دارای انواع مهارت، توانمند و موفق در زندگی بوده است. 
ــی دینی و یا  آداب زندگی دینی را می توان با برنامه های درس
ــب موضوع با اهداف و  ــات اجتماعی با توجه به تناس مطالع

عنوان درسی تلفیق کرد.

2. تربیت آداب و مهارت های فردی 
ــا، دانش ها و  ــردی به مهارت ه ــای ف آداب و مهارت ه
ــخصی  ــاز فرد در ارتباط با زندگی ش ــای موردنی نگرش ه
ــالمت  ــن نوع از آموزش ها حتمًا س ــاره دارد. هدف ای اش

جسمانی و روانی و موفقیت در زندگی شخصی است.
ــیدن و آرایش،  ــرای مثال، می توان به آداب لباس پوش ب

ــذا خوردن،  ــاط با غ ــمانی در ارتب ــتی و جس آداب بهداش
ــارت جرأت ورزی، و یا  ــالم و مه خوابیدن از نظر دین اس
مهارت های تفكر، مهارت های تصمیم گیری، مثبت اندیشی، 
ــگیری از  ــالم )پیش ــت زمان، مهارت های زندگی س مدیری
ــدز(، عزت نفس و  ــای اولیه به آموزش ای اعتیاد، کمک ه

مواردی از این قبیل اشاره کرد.

3. تربیت آداب و مهارت های بین فردی
ــردی، مهارت ها،  ــای بین ف ــور از آداب و مهارت ه منظ
ــا و نگرش های موردنیاز فرد در تعامل با فرد دیگر  دانش ه
ــوع از تربیت، بهبود  ــدف این ن ــت. ه ــایر افراد اس و یا س
ــت. برای مثال می توان به وفای به  ــبات بین فردی اس مناس
ــت یابی، برقراری  ــای دوس ــی، مهارت ه عهد، وقت شناس
ــاگردی،  ــالم کردن، آداب معلم و ش ــه با دیگران، س رابط
ــفر و یا آداب زندگی  آداب خطاب کردن دیگران، آداب س

خانوادگی و غیره اشاره کرد.

4. تربیت آداب و مهارت های اجتماعی
ــی، مهارت ها،  ــای اجتماع ــور از آداب و مهارت ه منظ
ــب  ــاز فرد به منظور کس ــای موردنی ــا و نگرش ه دانش ه
ــوان به آداب  ــت. برای مثال می ت ــتگی اجتماعی اس شایس
ــارکت اجتماعی،  ــردم، مش ــا م ــلوك ب ــایه داری، س همس
ــكاری در امور،  ــی، تعاون و هم ــئولیت پذیری اجتماع مس
قضاوت عادالنه اخوت اسالمی، تحمل سلیقه های مختلف، 
ــه و نزاع و رعایت نظم و انضباط و  مهارت های حل مناقش

قانون مداری اشاره کرد.

ساختار برنامه ی درسی آموزش آداب و 
مهارت های زندگی

ــوزش آداب و مهارت های زندگی  ــی آم برنامه  ی درس
ــای  ــوای آن از دانش ه ــته ای دارد و محت ــت بین رش ماهی
ــت، روان شناسی، علوم  مختلفی نظیر، دین، فرهنگ، بهداش
ــهروندی و تكنولوژی  اجتماعی، اقتصاد منزل، آموزش ش
ــتخراج و به صورت درهم تنیده با برنامه های درسی  فكر اس
ــی،  ــل دین، مطالعات اجتماعی، روان شناس مختلف از قبی
ــی  ــورت مجزا در برنامه ی درس ــی و یا به ص جامعه شناس

آموزش مهارت های زندگی ارائه می شود.
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مقدمه
ــا و ابعاد چهارگانه ی اقتصادی،  ــدن دارای ویژگی ه جهانی ش
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین از جهات مختلف بر نهاد 
تعلیم وتربیت تأثیر می گذارد؛ چرا که تعلیم وتربیت یكی از نهادهایی 
ــت که با تمام نهادهای دیگر ارتباط تنگاتنگ و متقابل دارد؛ از  اس
یک طرف تأثیرپذیر است و از طرفی دیگر به نوعی هدایت گر است. 
برای این که جامعه ای بتواند با جهانی شدن برخورد صحیح داشته 
باشد، یعنی همان طور که از آن تأثیر می پذیرد بر آن تأثیر نیز بگذارد و 
از آثار سوء آن در امان بماند، نیازمند »تعلیم و تربیت فعال« است، که 
این بایستی توسط رهبران سیاسی و اجتماعی و برنامه ریزان آموزشی 

و درسی در هر کشور طراحی شود. 

آرمان های تربیتی
ــت که فرد را  هدف کلی تعلیم و تربیت در هر جامعه این اس
بر طبق الگوی اعتقادات و ارزش های فرهنگی، دینی، اجتماعی و 
سیاسی خود تربیت کند و انسانی متناسب و شایسته ی آن جامعه 
ــكال گوناگون،  ــدن، به اش تحویل دهد. اما از آن جا که جهانی ش
جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد به نظر می رسد که تعلیم و تربیت 
کشورهای مختلف، باید خواسته و ناخواسته، خود را با رشد و ترقی 
جهانی سازگار کنند، و این امری در حال تحقق است. پس می توان 
ــیاری از نقاط  این گونه بیان نمود که اهداف تعلیم و تربیت در بس

جهان بر طبق اصول زیر در حال تغییر است:
ــک و انفعالی یک سویه  1. آموختن و فراگرفتن از حالت خش
خارج شده و به صورت فرایندی دوسویه، بین معلم و شاگرد، تبدیل 

شده است.
ــش کردن،  ــیدِن انتقادی، پرس 2. پرورش توانایی هایی اندیش

جست وجو کردن.... از اهمیت بسیار برخوردار است.
3. همه ی ابعاد انسان کانون توجه پرورشكاران قرار گرفته است 
چنان که بایستی ابعاد عاطفی، عقلی، جسمی و اخالقی در پیوندی 

سازگار با هم پرورش یابند.
4. یادگیری وسیله ای  است در راه خدمت به زندگی.

5. گذشته، حال و آینده به صورت پویا و معنی دار به هم مرتبط 
می شوند.

ــترده می شود  6. دامنه ی ارتباط آموزش وپرورش با مردم گس
و فراگرد مشارکت و پیام رسانی بین آموزشگاه و جامعه گسترده 

می گردد )آدم زاده 1384: 19(.

فرایند یاددهی � یادگیری
ـ یادگیری بر اثر ظهور و گسترش تكنولوژی های  فرایند یاددهی 
جدید الكترونیكی بیش از پیش متحول شده است. بر اثر ورود این 
فناوری ها در عرصه های آموزشی، مباحثی چون آموزش رایگان از 
طریق آموزش الكترونیكی، آموزش از راه دور، پست الكترونیكی 
و... مطرح و به سرعت گسترش یافته اند. بنابراین، امروز یادگیرندگان 
با استفاده از اینترنت می توانند با معلمان خود ارتباط برقرار کرده 
و بدین طریق محتوای آموزشی خود را دریافت کنند. هم چنین با 
استفاده از آموزش الكترونیكی،  دیگر دلیلی برای پرداخت هزینه های 

گزاف جهت دسترسی به آموزش ها وجود ندارد. در حقیقت فناوری 
ارتباطات و اطالعات مفهوم زمان و مكان را از بین برده است. در 
ـ یادگیری جهانی  ــت که می توان گفت فرایند یاددهی  این جاس
شده است و یادگیرندگان با معلمان و دانش آموزان در هر زمان و 
مكان ارتباط برقرار کرده و با هم تشریک مساعی می کنند. محتوای 
آموزشی نیز از قالب های رایج پیشین خارج شده و یادگیرندگان به 
مدد اینترنت می توانند با توجه به نیاز خود محتوای آموزشی خود را 
دریافت کند. پس می توان گفت که یادگیری جایگزین آموزش شده 
و یادگیری لذت بخش در یک محیط آموزشی متعامل و شاداب در 

حال تحقق یافتن است )شكاری، 1386(.
ــدن که امكان ارتباطات علمی و آموزشِی  در فرایند جهانی ش
فراملی، فرامحلی و فرامدرسه ای ایجاد شده است، یادگیری بدون 
مرز نیز جنبه ای جهان گستر به خود می گیردو امكانات الكترونیكی 
و اینترنتی به عنوان شاهرگ حیاتی جهانی شدن به عرصه می آید. 
بدین ترتیب یادگیری به امری خود راهبر1، تبدیل می شود و »یادگیرِی 
چگونه آموختن« را در آموزش و برنامه ی درسی جایگزین می کند.

برنامه ی درسی
برنامه ریزان درسی، در هر کشور، با آگاهی از فرایند جهانی شدن 
و توجه به آن، بایستی ضمن بررسی و مطالعه و تعیین اصول کلی 
ــی ویژه، به مقوله ی هویت2  و اتخاذ تصمیمات و اقدامات آموزش
ــد و آن را در  ــای فرهنگ بومی و ملی خود توجه کنن و ویژگی ه
برنامه های ملی لحاظ نمایند. نظر به این که تغییر در عناصر برنامه ی 
درسی مستلزم بازنگری و تغییر در شیوه های برنامه ریزی درسی و 
حتی افراد )کارشناسان و صاحب نظران( دخیل در فرایند برنامه ریزی 
درسی و محتوای برنامه ها می باشد، الزم است در تجدید ساختار 

نظام آموزشی به نكات زیر توجه گردد.
الف. استفاده از رهیافت کل نگر در مقابل رهیافت های جزء نگر

ب. ایجاد نظام های انعطاف پذیر و سریع االنتقال
ــطح محلی و  ــی در س ــردن برنامه ی درس ــز ک ج. غیرمتمرک

مدرسه ای
د. تلفیق و بین رشته ای کردن و اصالح برنامه ی درسی

ه. سازگار ساختن برنامه های آموزش معلمان با تغییرات برنامه ی 
درسی

ــی با ظرفیت ها و چالش های  ــازگار کردن برنامه ی درس و. س
فناوری اطالعات و ارتباطات

ز. تشریک مساعی بین مؤسسات آموزش رسمی و غیررسمی و 
منابع علمی و غیر مدرسه ای

ح. نیاز به حرفه ای کردن برنامه ی درسی

محتوای آموزشی
منظور از محتوا، مجموعه ی فرصت های آموزشی، سازندگی ها، 
ــی از آن حاصل اکتسابات و  فنون و مهارت هایی است که بخش
تجربیات نسل های پیشین و بخشی دیگر نتیجه ی تفكرات، ابداعات 
و اختراعات امروز است. از نظر برونر، ابعاد محتوایی مرتبط و نزدیک 
به هم برای تعلیم و تربیت در عرصه ی تغییرات جهانی در قرن 21 
عبارت اند از: دسترسی به اطالعات، ذخیره کردن دانش، دسترسی 

جهانی ش��دن و م��ا معلمان
حمزه بویری چراغ زاده*

کلید واژه ها:
 جهانی شدن، 
جهانی سازی، 
مدارس خالق و 
برنامه درسی
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به فناوری جدید برای تعلیم و تربیت و جامعه پذیری. همچنین سه 
راهبرد اساسی که کشورها برای هماهنگ کردن تعلیم و تربیت با 

تغییرات محتوا دنبال می کنند، عبارت است از:
ـ حرکت به سوی یادگیری مادام العمر برای همه، 

ـ حرکت به سوی تعلیم و تربیت از راه دور و یادگیری پراکنده،
ـ حرکت به سوی نهادینه کردن شبكه های ارتباطی.

در عصر جهانی شدن، دستگاه آموزش وپرورش در هر کشوری، 
باید اجزا و زوایای فرهنگ ملی و محلی خود را به خوبی بشناسد 
و به شكلی فعال و آگاهانه به تلفیقی منطقی بین فرهنگ جهانی و 
فرهنگ ملی و بومی بپردازد و زمینه ی ورود به نوعی حیات جمعی 
ــترك تأکید دارد. فراهم آورد و  بین المللی را که بر ارزش های مش
مفاهیم عمده ی جهانی از قبیل تغییر، انعطاف پذیری، وابستگی متقابل 
جهانی، تنوع فرهنگی، کیفیت زندگی، رشد فناوری، خودواقع بینی، 
مشارکت فعال، گفت وگوی انتقادی، جامعه پذیری و شهروندی 

دموکراتیک را اشاعه دهد )شكاری، 1386(.

ارزشیابی آموخته ها
در عصر جهانی شدن دانش آموزان تحت آموزش برنامه های 
درسی انتقادی قرار می گیرند؛ برنامه هایی که در غالب آن ها دیگر 
ــده در ذهن  ــواد بر اساس حجم اطالعات اندوخته ش سطح س
دانش آموز سنجیده نمی شود و دیگر از کالس های سنتی و روش 
تدریس معلم و شاگرد، که در آن دانش آموز غیر فعال است خبری 
ــت. بلكه دانش آموز فعال است و خود محتوای ارائه شده را  نیس
تجزیه و تحلیل می کند، با محیط واقعی در ارتباط است و بر اساس 
ــازد. در این شرایط،  ــخصی خودش، دانش را می س تجربیات ش
دانش آموزان از طریق عملكرد خود پیشرفت و ترقی خواهند کرد، 
نه بر اساس صرف وقت درکالس درس. برنامه های یادگیری نیز 
به کمک کامپیوتر، جایگزین کتاب ها خواهد شد. دانش آموزان به 
جای صحبت درباره ی این که آن ها در کدام رتبه یا کالس هستند، 
از نتایج، عناوین، تجربیات کاری و پروژه هایی که روی آن ها کار 
می کنند صحبت می کنند. بنابراین در این نوع ارزشیابی، امتحان و 
نمره دیگر جایی ندارند و جریان یادگیری تا رسیدن شاگرد به جایی 
که صالحیتی را در خود احساس کند ادامه می یابد. خالصه  این که، 
ـ ارزیابی و مشورت با هر یک از شاگردان،  استفاده از نتایج خود 
برای قضاوت نهایی درباره ی عملكرد هر یک از آن ها مورد توجه 

مربیان است.

نقش معلم
ــمار  معلمان از آن حیث که ترویج کنندگان علم و دانش به ش
می آیند، در فضاهای سنتی، در درون جامعه ی خود از  مقبولیت و 
ارزش اجتماعی خاصی برخوردارند و کودکان و نوجوانان با قرار 
گرفتن در مقابل دانش ایشان، به نوعی احساس نیاز نموده و خود را 
مكلف به فراگیری از آنان می دانند، حال آن که این ارتباط در دوران 
ــدت دستخوش تغییر است.  گذاری که ما در آن قرار داریم، به ش
ــت که میزان رویكرد جوانان به فناوری های نوین به  علت آن اس
مراتب بیشتر از معلمانشان است. لذا، به منظور تربیت افراد مستقل 
ــند  که قادر به طبقه بندی اطالعات، پردازش و پیش بینی آن باش
ــان باید در نقش های خود بازنگری کنند و نقش خود را از  معلم

»سخنران« به »راهنمای فراگیران« تغییر دهند، بدین نحو که:
ــازماندهی  ــای مختلفی چون روش تدریس، س 1. در زمینه ه
کالس، فضا و زمان برنامه، از نظر سازگار ساختن آموزش با نیازهای 

فراگیران آزادی عمل داشته باشند.
ــوند و  2. در زمینه ی فناوری اطالعات جدید، آموزش داده ش

تجهیزات و امكانات ضروری در اختیارشان قرار گیرد. 

ــط مجوزها و گواهی نامه های معلمان باید به گونه ای  3. ضواب
تغییر یابد که توانایی افراد در سازگاری با تغییرات سریع بازار کار را 
ارزیابی کند. این معیارها باید مهارت های غیرشناختی مانند توانایی 
کار تیمی و تخصص مورد نیاز برای مشاغل حرفه ای را بسنجد. 
عالوه بر آن باید کاربرد گسترده تر پیدا کرده و کارکردی در سطوح 

منطقه ای و بین المللی پیدا کند )ابراهیمی، 1382: 20(.

نقش یادگیرنده
دانش آموز در عصر جهانی شدن تنها به یادگیری مقطعی توجه 
ندارد بلكه به دنبال فراگیری مادام العمر است. به همین دلیل خود 
دانش آموز مسئول یادگیری خود است. بنابراین، روش های حل 
تعارض، برقراری ارتباطات و سایر مهارت ها را یاد می گیرد که این، 
او را به مشارکت از طریق گروه های متنوع قادر می سازد )مارکس، 

.)1381

محیط یادگیری
لویس )1991(، شمه ای از آنچه که ما ممكن است در مدارس 

قرن 21 مشاهده کنیم، ارائه داده که عبارتند از:
1. معلم و دانش آموز از طریق اینترنت با یكدیگر ارتباط برقرار 

می کنند.
2. دانش آموزان و معلمان از کالسی به کالس دیگر با کامپیوترهای 

شخصی حرکت می کنند.
ــرای دانش آموزان نمایش داده  3. کاغذ دیواری ویدئویی که ب

می شود ممكن است بخشی از کالس درس باشد.
برالینر 3)1992(، به نقل از زنگر4، طرح های خردمندانه ای برای 

مدارس آینده دارد که عبارت اند از:
1. کامپیوترهای کوله پشتی یا دفترچه ای در نظر گرفته شده برای 

همه دانش آموزان، به جای کتاب های درسی ممكن خواهد شد.
ــه به آسانی از طریق شبكه های  2. ارتباطات از خانه به مدرس

ارتباطی محلی انجام خواهد شد.
ــهیل کننده یا مربی نگریسته  ــتر به عنوان تس 3. معلمان بیش

می شوند.
4. تكنولوژی جدید، امكان انجام طرح های گروهی و فردی را 

فراهم ساخت و باعث رشد رویكردهای چند بعدی خواهد شد.
5. روش های پروژه ای مورد توجه دانش آموزان، برای تدریس 

مهارت های تفكر انتقادی استفاده خواهد شد )زنگر، 1999(.
زیرنویس

*مدرسدانشگاهآزاداسالمیواحدشوشتر
1 .Self-Directed Learning

2 .Speciality

3 .Berliner

4 .Zenger

منابع
1.آدمزاده،فاطمه)1384(.تأثیرجهانیشدنبرتعلیموتربیت.اولینهمایشجهانی

شدنوتعلیموتربیت.تهران:جهاددانشگاهی.
2.ابراهیمی،زهرا،خسروی،محبوبه)1382(.فناوریآموزشیوجهانیشدن.ارائه

شدهدرهمایشجهانیشدن)بیمهاوامیدها(.قزوین.
3.شکاری،عباس؛رحیمی،علی)1386(.پیداوپنهانجهانیشدن.تهران:پویش

اندیشه
4.شکاری،عباس)1386(،مکاتبفلسفیوآراءتربیتیپیشرفته،جزوهدانشگاهی،

دانشگاهآزاددزفول
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در جلسات مختلف و دوره های ضمن خدمتی که شرکت 
می کردیم بارها به مدیران توصیه می شد که باید خاّلق باشند. 
و ابتكار سرلوحه ی کارشان قرار گیرد! ولی چیزی که بسیاری 
از مدیران از آن ناراحت بودند این بود که نمی دانستند اگرچه 
کارهایی انجام دهند کار خالق انجام داده اند. و این نشانگر آن 
ــت که اوالً تربیت نیروی انسانی در سال های قبل مناسب  اس
ــكالت زندگی و جاذبه های خارج از کار  نبوده و در ثانی مش
ــوق داده  در آموزش وپرورش، نگاه مدیران را به دیگر جاها س
ــش بازده کار مدیران می توان از  ــت. به هر حال، برای افزای اس
تجربه های دیگر مدیران موفق در داخل و خارج که به صورت 
ــتفاده نمود.  فیلم، عكس، بازدیدها و گزارش ها وجود دارد اس
مخصوصاً در گروه های آموزشی مناطق، می توان این فعالیت ها 
را تقویت کرد. با این کارها مشكل فكر کردن و ایجاد خالقیت 
در مدیران نیز تا حدی برطرف می شود. آنچه در اینجا می آورم 
نمونه ای از کارهایی است که ما در مدرسه به انجام آن ها موفق 

شدیم. که چه بسا بتوان آن ها را در مقوله ی خالقیت قرار داد.

ــیس  ــود که به فكر تأس کتابخان��ه ی مدرس��ه: مدت ها ب
کتابخانه در مدرسه بودم. می دانستم کتاب، پنجره ای به دنیای 
ــر تقویت اطالعات  ــی عالوه ب ــت و کتاب خوان دانستنی هاس
ــا،  عمومی بچه ها، در یادگیری درس های آن ها مانند امال، انش
ــا بر خود واجب  جغرافی، علوم و نیز تأثیر مثبت دارد. چه بس
دانستم هرچه سریع تر کتابخانه ای در مدرسه تأسیس کنم ولی 
ــرانجام فكری به خاطرم رسید.  ــكل فضا مانع کار بود؛ س مش
متوجه شدم که با تهیه ی قفسه های فلزی و پیچ کردن به دیوار 
پاگرد پله ها می توان کتابخانه ای راه انداخت. بدین ترتیب مشكل 
برطرف شد. بچه ها آزاد بودند کتاب ها را بردارند و استفاده کنند 
و مربی پرورشی نیز هر هفته  اجازه ی انتخاب یک کتاب را در 

سر کالس ها به بچه ها می داد.
ــال تحصیلی تعدادی  تابلوه��ای آموزش��ی: در ابتدای س
ــای فلزی به ابعاد حدود 60×40 تهیه و در مكان های  صفحه ه
مختلف مدرسه نصب کردیم و روی هر کدام اطالعات مربوط 
به محیط را نوشتیم. به عنوان مثال در کنار سیم برق، اطالعاتی 

درخصوص »مس« و بر روی تانكر نفت، تاریخچه ای از نفت 
ــه ماه تغییر  ــته های این تابلوها هر دو یا س ــد. نوش درج گردی

می کرد و مطالب دیگری جای آن ها را می گرفت.
دنیای امروز، دنیای اطالعات و وقت انسان ها بسیار محدود 

است و باید از هر فرصتی برای کسب دانش استفاده کرد.
ــی از روش های آموزش خانواده که  آموزش خانواده: یك
در مدرسه الزم دیدیم انجام پذیرد، آموزش هایی در خصوص 
بازی، نیازهای کودکان، افت تحصیلی، تكلیف منزل، صبحانه 
و... بود که در پیک های بچه ها تحت عنوان »صحبتی با اولیا« و 

»آزمون اولیا« درج می شد که مورد استقبال قرار گرفت.
ــت مردم وقت  ــده اس ــكالت زندگی باعث ش امروزه مش
کمتری را برای حضور در مراسم ها، بزرگ داشت ها، جلسات 
و غیره داشته باشند. به همین علت آموزش خانواده ی مدرسه 
را، عالوه بر جلسات حضوری، به صورت مكاتبه ای نیز انجام 

دادیم که مورد توجه خانواده ها قرار گرفت.
پیك آدين��ه: یادگیری، زمان 
ــدارد. الزم بود برای  ــكان ن و م
فعالیت هایی  بچه ها  جمعه های 
ــه،  ــم. در مدرس ــر بگیری در نظ
ــرای فعال کردن ذهن  معلمان، ب
سؤاالتی  ــه  همیش دانش آموزان 
ــرح می کردند که  برای آن ها ط
ما در تكمیل آن »پیک آدینه« را 
آماده و توزیع کردیم. در پیک ها 
ــی ارائه  ــؤاالت و فعالیت های س
می شد که هم مروری بر درس ها 
ــد و هم بچه ها را در اوقات  باش
بی کاری فعال سازد. مخصوصًا 
در روزهای تعطیلی غیر جمعه 
ــال تحصیلی کم  که در طول س

نداریم.
حیوانات آرامش بخش: 

ــیاری از  ــات را به وضوح در بس ــق و عالقه به حیوان عش
ــاهده می کنیم. همه ی ما گاهی از اوقات مسافت  کودکان مش
بسیاری را برای دیدن چند پرنده می رویم. گاهی هزینه هایی را 
برای دیدن حیوانات می پردازیم. وقتی به بچه ها خبر بازدید از 
باغ وحش را می دهیم بسیار بانشاط می شوند و حال اگر بتوانیم 
تعدادی از حیوانات را در مدرسه مهمان خود کنیم آن ها را به 
وجد می آوریم و در محیطی که شادابی و نشاط باشد، یادگیری 
بهتر صورت می گیرد. با این نگاه بود که یک جفت خرگوش 
ــه بردم. هر روز  و یک جفت هم کبوتر تهیه کرده و به مدرس
دانش آموزان با عشق و عالقه با حیوانات بازی می کردند و به 
آن ها غذا می دادند یک روز برای تمیزکردن محیط خرگوش ها 
ــه بیرون برده بودیم. تا ظهر تعداد بسیاری از  آن ها را از مدرس
بچه ها سراغ خرگوش ها را می گرفتند؛ ولی اگر من یک روز به 

مدرسه نمی رفتم کسی سراغ مرا نمی گرفت!!
ــرغ، خروس، جوجه،  ــتن حیواناتی مانند خرگوش، م داش
پرندگان، بره، اسب و... در نزدیكی بچه ها می تواند در آرامش 

بچه ها و محیط مؤثر باشد.
صدق��ه: روزی درخصوص صدقه دادن برای دانش آموزان 

علی اصغر عند لیب*

ا ه  ه  ب  ر  ج  ت  و    ت    ا  ر  ط  ا  خ 
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صحبت کردم و صندوق صدقه ی مدرسه را به آن ها نشان داد. 
ــاهد دادن صدقه از طرف بچه ها بودیم و  از آن پس هر روز ش
ــاس خلوص و پاکی را  ــر این کار را در صورت آن ها احس اث

مشاهده می کردیم.
وقتی قبض های دریافتی از نماینده ی کمیته ی امداد امام را با 
قبل مقایسه می کردیم و اختالف فاحش آن را می دیدیم بسیار 

برایمان جذاب بود.
ــان را به صندوق  ــی از بچه ها 50 توم ــدم که یك روزی دی
انداخت. وقتی از او پرسیدم برای چه این مبلغ را در صندوق 

انداختی؟ گفت: برای این که مدادم را پیدا کنم!
نمايشگاه اسباب بازی: بازی شغل کودك است. بسیاری از 
پدر و مادرها قسمتی از هزینه ی زندگی را به خرید اسباب بازی 
ــاختن  ــا اختصاص می دهند. بازی می تواند در س برای بچه ه
ــخصیت، فكر و اندیشه، احترام به قوانین، همكاری با مردم  ش
اجتماع و... مؤثر باشد. با این دید به فكر افتادم از نوع اسباب بازی 
بچه ها در خانه شان مطلع شوم. به آن ها اعالم کردم که هر یک 
از شما سه عدد از اسباب بازی هایش را به مدرسه بیاورد و پس 
ــگاهی از اسباب بازی ترتیب دادیم  از جمع آوری آن ها نمایش
ــا را جهت بازدید دعوت کردیم. در هنگام بازدید اولیا،  و اولی
درخصوص اسباب بازی های مفید و غیرمفید صحبت های الزم 

صورت گرفت.
نمايشگاه کتاب: کتاب به عنوان منبع مهم اطالعات می تواند 
پاسخگوی بسیاری از نیازهای بچه ها باشد. برای ایجاد ارتباط 

بین دانش آموزان و کتاب راه های بسیاری یافته شده است.
ــیاری برای بچه ها تهیه  ــه ی ما نمایشگاه های بس در مدرس
می شد و یا از نمایشگاه های دیگر بازدید به عمل می آید تا این 
ــد. انسان ها با چیزهای متفاوتی اوقات  ارتباط صمیمی تر باش
ــت خود را می گذراند و از زندگی لذت می برد. می توان  فراغ
ــا را از طریق خواندن کتاب  ــی از راه های لذت در بچه ه یك

برایشان آشكار کرد.
ــت سرعت در مطالعه را می توان با تمرین  الزم به ذکر اس

بسیار، آهسته خواندن و لب خوانی نكردن افزایش داد.
نمايشگاه بادبادك: هر چیزی که بتواند به پرواز درآید برای 
ــاخته ی  ــت، به ویژه اگر آن چیز س بچه ها جالب و جذاب اس
ــد که هیجان خاصی در آن ها ایجاد  ــت خود بچه ها باش دس
ــیار مورد عالقه ی  ــاخت بادبادك با طرح آزاد بس می کند. س

بچه هاست.
ــرواز در آن ها  ــاخت بادبادك عالوه بر ایجاد ذوق پ در س
استعدادهای هنری شان نیز آزموده می شود و می توانند طرح ها 

و نقش های بسیاری را برای دیگر بچه ها به نمایش بگذارند.
بهترین ماه ها برای این کار ماه های فصل پائیز و بهار است 
که پس از ساخت بادبادك بتوانند در هوایی مناسب آن ها را در 

مدرسه یا منزل به پرواز درآورند.
محكم گفتن آفرين: از فعالیت های بسیار واجب در دوران 
دبستان ایجاد ارتباط عاطفی با بچه ها و توجه به تشویق و تنبیه 
به موقع در کالس است و این موارد در جلسات ابتدای سال 
ــرد و توجه الزم نیز از طرف  ــان مورد بحث قرار می گی معلم

معلمان با عالقه انجام می شود.
وقتی سعید و سپهر کالس اولی را دیدم، از سعید پرسیدم: 

امال چه نمره ای گرفته ای؟

گفت: بیست. گفتم: سپهر چه نمره ای گرفتی؟ 
گفت: بیست. گفتم: آفرین پسرهای خوب هر دو تای شما 
نمره ی خوب گرفتید. سعید گفت: نمره ی من بهتر است، چون 
خانم معلم وقتی دفتر سپهر را داد گفت: آفرین، ولی وقتی دفتر 

من را داد محكم گفت: »آفرین« پس نمره ی من بهتر است.
ــی وقت ها معلم های  عالقه ی معلم��ی: در مدارس، بعض
ــام را می توان دید که مانند مرواریدی در صدف نهان اند.  گمن

باید آن ها را پیدا کرد.
ــه ای رفته بودم. از معلم کالس اول خیلی  روزی به مدرس
تعریف می کردند. مایل شدم او را که آقای گودرزی نام داشت 
ــم و با او صحبت کنم و راز موفقیت او را پیدا کنم. وقتی  ببین
با او آشنا شدم و باب صحبت را باز کردم از همه جا صحبت 
ــک دانش آموز کالس اول آمد و  ــم. در بین صحبت ها ی کردی
ــده.  ــم باز ش بین صحبت های ما دوید و گفت: آقا! بند کفش
آقای گودرزی همان طور که با من صحبت می کرد نشست و 
بند کفش بچه را بست. پس از چند لحظه دانش آموز دیگری 
ــویی بروم! چند  آمد و گفت کمربندم را باز کنید تا به دستش
ــت  ــه بعد بچه ای آمد و گفت: آقای گودرزی! من دوس لحظ
ــما بخورید . این سیب را نصف  ــیب را ش دارم نصف این س
می کنید؟ آقای گودرزی بامهربانی این کار را کرد ودانش آموزبا 

خوشحالی نصف سیب را گرفت و رفت.
در  کاری  ــابقه ی  س ــال  س دارای 27  ــودرزی  گ ــای  آق

آموزش وپرورش بود.
ــنیدم که یک نانوایی مجالت و  میز اطالعات: در رادیو ش
کتاب هایی در دسترس مشتریان قرار داده بود تا هنگام ایستادن 
ــتفاده کنند. به  ــف نان از آن مجالت و کتاب ها نیز اس در ص
ــالن مدرسه  میزی را آماده کنم و مجالت  فكر افتادم که در س
ــتفاده ی اولیا، معلمان و دانش آموزان  و کتاب هایی را برای اس

تهیه کنم.
ــفید برداشتم و به کالس  تس��ت محبوبیت: چند کاغذ س
چهارم و پنجم رفتم. برگه ها را بین بچه ها توزیع کردم. بچه ها 
ــته و آماده ی صحبت من بودند. گفتم: بچه ها!  خودکار برداش
خیلی سریع و بدون صحبت با یكدیگر، نام دو تا از کسانی را 
که در کالس به آن ها عالقه دارید بنویسید. بعد از جمع آوری 
ــانی را که محبوبیت  ــیار محبوب و کس و آمارگیری افراد بس
ــان معرفی کردم و از  ــته اند محرمانه به خانواده ش کمتری داش
ــتم برای این که بچه ها از هر طریقی به جمع آوری  اولیا خواس
ــت نپردازند آن ها را هدایت نمایند. به این صورت که  محبوبی
بچه ها را در درس خواندن، الگوی ورزشی، هنری و اخالقی 

بودن یاری کنند.
تابلوی نقاشی بچه ها: ما معموالً در خانه ها از خط کشیدن 
ــانی  بچه های کوچک بر روی دیوار اتاق ها رنج می بردم. کس
ــه بچه ها اختصاص  ــی از دیوارهای اتاق را ب ــتند که یك هس
ــه نیز شاهد  می دهند تا هر کاری می خواهند بكنند. در مدرس
بودیم که بچه ها دیوار را کثیف می کردند و لذا ما بعد از آن که 
دیوارها رنگ شد بچه ها بر روی دیوار مدرسه با مداد شمعی 
در اختیار بچه ها قرار دادیم تا روی دیوار مدرسه را به دلخواه 
ــی کنند و از نقاشی بچه ها می توان مطالب بسیاری  خود نقاش

را متوجه شد.
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اسفندیار معتمدی

استاد احمد آرام معلمي آگاه و دلسوز، مترجمي دقیق و انساني 
بزرگ بود. در تهران به دنیا آمد. پدرش بازرگان و مشروطه خواه 
بود. تحصیالت ابتدایي را در دبستان هاي دانش و ترقي و دوره ي 
متوسطه را در مدارس علمیه و دارالفنون گذراند و در سال 1302 
دیپلم خود را گرفت و به کار تدریس، ترجمه، و تألیف پرداخت.
تدریس استاد آرام با هفته اي 2 ساعت و حق التدریس ساعتي 3 
ریال در دبستان ترقي شروع شد. سال بعد در دبیرستان دارالفنون 
ــوي خود شد و به تدریس هیئت و نجوم  جانشین معلم فرانس
ــتفاده از جزوه هاي استاد، خود  و فیزیک پرداخت. او به جاي اس
دست به تجربه زد. محتواي درسي خود را از تازه ترین کتاب هاي 
درسي خارجي ترجمه مي کرد و درس مي داد. او با جزوه گفتن 
ــتن سخت مخالف بود و جزوه نویسي را مانع علم  و جزوه نوش

آموزي مي دانست.
ــن دانش آموزان به  ــزه و برانگیخت ــتاد آرام در ایجاد انگی اس
ــت. او راه علم آموختن را آزمایش  علم آموزي مهارت کامل داش
و تجربه ي علمي مي دانست و چون در شروع کار او نه وسیله ي 
کار، نه آزمایشگاه و نه آزمایشگر وجود نداشت. خود دست به کار 
ـ آزمایشي بود که به عنوان  ارجمندي زد و آن تألیف کتابي علمي 
ــال اول کار به دانش آموزانش هدیه  ـ در همان معرفي س عیدي 
ـ مانند اّره، قیچي،  ــایل کار  داد. در این کتاب ضمن معرفي وس
ـ روش استفاده و  انبر، آینه، لیوان، کاغذ، ترازو، چراغ الكلي و... 
کاربرد آن ها را نوشته و حدود یک صد آزمایش فیزیک و شیمي 

را شرح داده بود.
استاد آرام از سال 1303 تا 1333 در دبستان ها و دبیرستان هاي 
تهران، اصفهان، شیراز و کرج درس هایي مانند ریاضیات، علوم و 
فیزیک و شیمي تدریس مي کرد. مدت کوتاهي هم در مدرسه ي 
محسنیه ي شیعیان دمشق به تدریس فارسي مشغول بود. چندي 
نیز مدیر دبیرستان و مدیر کل آموزش وپرورش تهران، رئیس دفتر 

وزارتي آموزش وپرورش و معاون آن وزارتخانه بود.
ــتاد درباره ي تدریس خود چنین گفته است: »خوشبختانه  اس

ــود و ارتباط برقرار کردن با دانش آموزان ]که مهم ترین  در کار خ
کار معلم است[ همواره موفق بودم. ابتدا براي دانش آموزان برادر 

بزرگ تر و پس از آن عنوان پدري مهربان داشتم.«
آرام، کار تألیف را همزمان با تدریس آغاز کرد. نخستین کتابي 
که تألیف کرد در نجوم )اخترشناسي( براي تدریس در  مدارس 
ــري یک دوره ي 8  ــود. آن گاه به کمک آقایان فصیحي و نصی ب
جلدي کتاب هاي فیزیک و شیمي براي دانش آموزان دبیرستان ها 
نوشت. این کتاب ها را مجموعه ي امیر، به افتخار امیرکبیر، مؤسس 

دارالفنون، نامیدند.
ــال 1300 بود که یک  ــا ترجمه: »اولین ترجمه ي من در س ام
مقاله درباره ي منطق فرنگي ترجمه کردم که وسیله ي آقاي بهجتي 
ــل عدلیه و نماینده ي دوره ي اول مجلس و بازرس وزارت  )وکی

فرهنگ( در مجله ي )مجموعه ي معارف( چاپ شد.
استاد آرام زبان هاي عربي، انگلیسي و فرانسه را مي دانست و با 
تسلطي که بر این زبان ها داشت و ضمن داشتن سالمتي جسماني 
و آرامش خاطر و پشتكار فراوان و عمر طوالني توانست کتاب هاي 
ارزشمندي را از این زبان ها ترجمه کند و خدمات ارزشمندي را به 

زبان فارسي و جامعه ي ایراني ارائه دهد.
نمونه ي ترجمه هاي استاد آرام کتاب هاي تكامل علم فیزیک، 
الكتریسته و مغناطیس، تاریخ علم، نسبیت براي همه، فلسفه ي 
بزرگ، خدا و انسان در قرآن پندار گسترش پذیري بي پایان حقیقت 

در دو جلد، تحدید نهایات االماکن و... است.
ــتاد احمد آرام، به گفته ي خودش، کار ترجمه را به عنوان  اس
ــان از نظر  ــرعي، برگزید و ادامه داد. ترجمه هاي ایش واجب ش
پیراستگي نثر و استواري بیان بي مانند است. او معتقد بود که »ما 
پیش از تولید علم به مواد اولیه ي آن نیازمندیم و به همین دلیل 
پیش از تألیف سال ها باید ترجمه کنیم تا با بینش علمي، روش 

علمي و مباني علم آشنا شویم.«
استاد آرام در تدوین و نوشتن مقاله در دایره المعارف فارسي 
ــین مصاحب؛ در ترجمه  ي مقاالت  ــادروان دکتر غالمحس با ش

ن ا  ر  ی  ا  گ      ر  ز  ب  ن     ا  م  ل  ع  م 
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زندگي نامه ي علمي دانشوران با شادروان احمد بیرشک و نیز در 
ترجمه و ویراستاري تاریخ تمدن ویل دورانت شرکت و همكاري 

داشت.
ــخ به سؤال »چگونه به فكر ترجمه ي کتاب بزرگ  او در پاس
پزشک خانواده افتادید« چنین گفت: »در سال 1360 براي دیدن 
فرزندانم به امریكا رفته بودم. من به قفسه ي کتاب پسرم مراجعه 
ــک خانواده را از میان کتاب انتخاب کردم و  نمودم و کتاب پزش
مشغول مطالعه بودم که خبر درگذشت پسرم مرحوم علیمحمد را 
شنیدم. من فكر کردم به جاي شیون و زاري بهتر است این کتاب 
ــه کنم و به روان او هدیه نمایم و به هر حال این کتاب  را ترجم
]پزشک خانواده[ حدود 1000 صفحه و داراي سي فصل است و 
بیش از یک سال وقت صرف آن کردم. در این کتاب سعي کردم 
از آوردن لغات و اصطالحات فرنگي خودداري کنم که با عنایت 
خداوند موفق شدم؛ پس از آن بر آن شدم که مجموعه اي از همه ي 
لغات پزشكي را در مقابل زبان هاي فرانسه و انگلیسي فراهم آورم. 
این کار را شروع کرده ام و امیدوارم تا زنده هستم بتوانم این کار 
ــم، این کار را  ــانم و یقین دارم اگر هم زنده نباش را به پایان برس
ادامه خواهند داد.« در ادامه توجه شما را به برشي از زندگي نامه و 

نظرات علمي استاد جلب مي کنیم.
*

ــید. آن روزها  ــي در تربیت من کوش ــاکر بود. خیل ــدرم ش پ
ــاي جنگ بین الملل اول بود. کتاب نبود. پدرم براي این که  روزه
فالن کتاب انگلیسي یا فرانسه را براي من پیدا کند، این در و آن 
ــنود بود. در واقع من هرچه  در مي زد و از این تالش خود خش
ــنودي پدرم دارم. هرجا مي رسید، این آیه ي قرآن را  دارم از خش
مي خواند که: »َو اّما بِنعمهِ ربِّک َفحدِّث« و مي گفت که این پسر 
من یكي از نعمت هاست. تحصیالت ابتدایي را در دبستان دانش 
گذراندم. این مدرسه را پرنس ارفع، از مردمان خیراندیش، مقارن 
با مشروطه، تأسیس کرده بود. مدرسه نزدیک خانه ي ما بود، در 
محله ي آب منگل یا منگول. پهلویش هم چند مكتب خانه بود. 

یعني این مدرسه خیلي نو بود.
بعد که بزرگ شدم توي همین مدرسه ي دانش معلم شدم. از 
آنجا به مدرسه ي ترقي رفتم؛ مدیر آن شیخ محمدعلي اعتصام بود. 
مدرسه ي ترقي ملي بود. مدیر خیلي به کارش عالقه داشت. بعدها 
آمد به وزارت معارف )آموزش وپرورش(. مفتش ]بازرس[بود و 
از آن مفتش هاي خیلي دقیق. از آنجا به مدرسه ي علمیه رفتم که 
متوسطه را بخوانم. مدرسه ي علمیه سه کالس بیشتر نداشت. سال 
ــال 1302  1299، آنجا را که تمام کردم، آمدم به دار الفنون. در س
ــدم. دارالفنون تنها مدرسه ي  دارالفنون را تمام کردم و دیپلمه ش
ـ که عنوان خاصي براي  ـ غیر از مدرسه ي سیاسي  متوسطه اي بود 
خودش داشت. عده ي ما فارغ التحصیالن آن سال نه نفر بود و من 
صد و چهارمین نفري بودم که دیپلم گرفتم. آن وقت ها کاري نبود 
ــي که دیپلم مي گرفت به یكي از دو مدرسه ي  و معموالً هر کس
عالي آن زمان، یعني مدرسه ي طب یا مدرسه ي حقوق، مي رفت. 
ما هم بعضي به مدرسه ي حقوق، که تازه درست شده و ضمیمه ي 
وزارت عدلیه بود. چند تا مستشار و استاد از فرانسه آورده بودند. 
سال اول و دوم حقوق را دیدم، بعد خوشم نیامد و رهایش کردم. 
مدرسه ي طب را هم به اصرار مرحوم پدرم مي رفتم. معلمي را هم 
ــت داشتم. این وسط ها دو ساعت کار در هفته به من دادند  دوس
ــت و پنج قران. مدرسه ي طب را تا سال  با حقوق ماهانه ي بیس

آخر خواندم. روزي با یكي از رفقایم، که با یكدیگر هم مباحثه 
بودیم، در خانه اي پشت مسجد سپهساالر، یعني خانه ي مرحوم 
دکتر نصیري، بودیم. رفیقم، که حاال اسمش را نمي برم، پیش دکتر 
لقمان الدوله نسخه نویسي هم مي کرد. آمدند دنبالش که برود خیابان 
عین الدوله یک آمپول بزند. گفت: »بروید یک درشكه بیاورید.« 
گفتم: »آقا، از اینجا تا خیابان عین الدوله یک کوچه است، چرا مردم 
را اذیت مي کني؟« گفت: »نه، آدم اگر این جور نكند، احترامي پیدا 
نمي کند.« به هر صورت این بهانه اي شد که من مدرسه ي طب را 

ترك کنم، اگر آن سال را مانده بودم آخر سال دکتر مي شدم.
ــبي نبود که مطالعه نكنم؛ حاال به چه زحمتي کتاب  هیچ ش
از فرنگستان یا از مصر تهیه مي کردم! مي خواستیم کتاب فیزیک 
بنویسیم، لغت نداشتیم. مي آمدیم کتاب هاي مصري را مي گرفتیم 
و اصطالحات آن ها را به کار مي بردیم. یادم است که مي خواستیم 
ــادل پیدا کنیم. دیدیم که توي  براي moment یک کلمه ي مع
ــته اند عزم و ما هم آن وقت جرئت این  کتاب هاي مصري نوش
را که زبانمان را راه بیندازیم نداشتیم. خدا بیامرزد معلم بزرگوار 
ــا را که بعد بر فیزیک ما  ــین رهنم و نمونه مان مرحوم غالمحس
مقدمه اي نوشت و براي پاندول نوشت آونگ و حاال همه ي مردم 
آونگ مي گویند. ولي آن روزها به این حد نرسیده بودیم و نوشتیم 
عزم قوي. آن وقت هم خیلي رعایت رسم الخط عربي باب بود 
و گناه داشت اگر قوي )قوا( را با الف بنویسیم و باید حتماً ُقوي 

مي نوشتیم و قوا مي خواندیم.
آقاي زرین خط هم از لحاظ خطاطي )که این ها از معایب خط 
ماست( براي این که خط را قشنگ کند نقطه را عوض این که روي 
حرف ز بگذارد روي حرف ع گذاشت و یكي از رفقاي ما، که 
در مدرسه ي ثروت درس مي داد، به همین شكل به بچه ها یاد داده 

بود: غرم قوي!!
ــیده که  ــان به جایي رس ــحالم که زب ــدر خوش ــاال چق  و ح
ــت آن چیزي را نشان  ــده است گشتاور؛ و درس moment ش
مي دهد که باید نشان بدهد. عزم عبارت است از حاصل ضرب 
قوه  )نیرو( در فاصله ي آن  تا نقطه ي اثرش. در را که باز مي کنیم، 
هرچه دستمان به لوال نزدیک تر باشد، در سخت تر باز مي شود، یا 
باید بیشتر زور بدهیم. اما هرچه دورتر باشد، چون این بازویش 
زیادتر است و این عامل حاصل ضرب این دو است، آسان تر باز 
مي شود؛ حاال این گشتاور یعني عاملي که سبب گشتن مي شود به 
خوبي مفهوم است، نه آن عزم قوي. این گشتاور و صدها و هزار 
کلمه که به این ترتیب ساخته شده، علي رغم آن هایي که چشم 
ــازي را ببینند، رواج یافته و فهمیدن و فهماندن را  ندارند لغت س

آسان تر کرده است.
البته باید اقرار هم بكنیم که عوض کردن کلمه هاي جا افتاده  
عربي توي فارسي را که در واقع فارسي است و حتي در عربي هم 

معناي رایج در فارسي را ندارد، کار احمقانه اي است.
ــاره کنیم که در سال 1380 کتابي با  ــت اش در پایان خوب اس
ــیار با استاد احمد آرام(  عنوان گوهر عمر )گفت وگوي پیروز س
انتشار یافت که در آن احمد آرام بسیاري از زوایاي زندگي خود را 

بازگو کرده است. این کتاب در شماره ي قبل مجله معرفي شد.

زیرنویس
1.اینمصاحبهدرسال1370ازسويستادبزرگداشتمقاممعلمدراصفهانبا

ایشانصورتگرفت.



قدرت اهلل نیک بخت

 گوهر عمر 
 گفت وگوی پیروز سیار با 

استاد احمد آرام 
 نشر نی، چاپ دوم، 1388، 

تهران
ــیار  این کتاب متن گفت وگوی بس
مفصلی است که پیروز سیار با شادروان 
ــتاد احمد آرام انجام داده و نخستین  اس
بار در سال 1380 آن را به چاپ رساند. 
ــرأت می توان گفت، این کتاب از  به ج
نادر کتاب هایی است که تاریخ حدود 
یک صد سال، آموزش، پرورش، تألیف، 
ــازی و ... را بر محور  ــه، واژه س ترجم
ــخصیتی که همه ی این ها را  زندگی ش
ــت بازگو می کند، بنابراین  ــته اس زیس
ــرای همه ی  ــد ب ــدن آن می توان خوان
کسانی که در این عرصه گام برمی دارند، 

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ك 

بسیار دلپذیر و مفید باشد. ویژگی  این 
ــت که پیروز سیار،  گفت وگو در آن اس
خود مترجمی توانا و برجسته است و 
ــن گفت وگو موجب  حضورش در ای
ایجاد تعادل و توازن علمی و معنوی در 
ــده که از دو طرف به میان  سخنانی ش

آمده است. 

 تاریخ فرهنگ کوهبنان
 فاطمه بیگم  روح االمینی

 ناشر: پژوهشکده ی تعلیم و 
تربیت کرمان. 1384

ــا خانم  ــن مجله ب ــوی ای گفت وگ
روح االمینی را در شماره ی  قبلی مجله 
ــاب حاضر یكی از  ــه کردید. کت مطالع
ــت و همان طور که  تألیفات ایشان اس
ــهر  از نام آن برمی آید تاریخ فرهنگ ش
ــنده( و از جمله  کوه بنان )زادگاه نویس
شامل تاریخ آموزش و پرورش جدید 
این شهر نیز هست. پاره ای از مهم ترین 
مطالب کتاب عبارت است از: جغرافیای 
ــادی کوهبنان، صنعت،  طبیعی و اقتص

ــانی، تاریخ  ــای انس ــارت، جغرافی تج
سیاسی، فرهنگ عامه، نهادهای فرهنگی، 
مساجد، خانقاه ها، مكتب ها، مرقدها، و 
ــته ی دیروز و امروز.  چهره های برجس
مقدمه ای که دکتر محمد ابراهیم باستانی 
ــت خود  ــته اس پاریزی بر کتاب نوش
می تواند نشان دهنده ارزش این اثر تلقی 

شود. 

 راه کارهایی برای معلمان 
خوب و موفق

 نوشته: 
محمدرضا شاه آبادی- 

نرگس انهاری
ناشر: مؤلف

ــناس  خانم انهاری آموزگار و کارش
ــی از مناطق  ــی در یك ــوزش ابتدای آم
ــر را با همكاری  ــت و این اث تهران اس
محمدرضا شاه آبادی عضو هیئت علمی 
ــت.  در  ــگاه آزاد پدید آورده اس دانش
ــون ویژگی های  ــن اثر به مواردی چ ای
ــیوه های برخورد با  معلمان خوب، ش
استرس، اداره ی ماهرانه  ی کالمی، عالئم 
غیرکالمی در کالس، پیشرفت تحصیلی 

و ... پرداخته شده است. 

 ادبیات کودکان و نوجوانان 
ایران 

 مؤلف: محمد گودرزی دهریزی
 ناشر: قو- چاپار، )8889960-

021( تهران، 1388
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*شمارههاییکهدر]کروشه[آمده،تلفنمرکزپخشکتابیاناشراست.

ــه تدریس در  ــنده با توجه ب نویس
ــز تربیت معلم و تجربه ی فردی  مراک
ــودکان و نوجوانان به  ــات ک در ادبی
تألیف این کتاب درست زده و عنوان 
فرعی »درس نامه ی دانشگاهی« را نیز 
ــت. از  به عنوان کتاب اضافه کرده اس
ویژگی های این اثر عالوه بر تعریف 
ــات کودك و  ــر گوناگون ادبی عناص
ــعر،  ــوان در زمینه های زبان، ش نوج
داستان و نمایش، اضافه کردن بخشی 
ــامل گزیده ای از  با عنوان نمونه ها، ش

آثار مناسب برای بچه هاست. 

 جمعه ها
 نویسنده: 

دکترعلی اکبرسیف
 ناشر: دیدار )66961622-

021(، چاپ اول، 1388
ــرات زندگی دکتر  جمعه ها، خاط
ــگاه و  ــتاد دانش ــیف، اس علی اکبر س
پژوهشگر مسائل روان شناسی و تعلیم 
ــت. این کتاب خاطرات  و تربیت اس
خردسالی او تا پایان دوره ی دبیرستان 
ــود. دکتر سیف  ــامل می ش وی را ش

ــته هم آداب  در این کتاب قصد داش
ــوم و سنت های گذشته را ثبت  و رس
کند و هم با دیدگاهی تربیتی اهل علم 
و دانشجویان را با سختی های زندگی 
ــنا کند. به گفته ی وی، »جمعه ها«  آش
تبلور یادهای سال هایی است که وی 
ــهر زادگاهش- نهاوند- سپری  در ش
کرده است. این کتاب در شش فصل 

تنظیم شده است. 

 با احترام ]مجموعه ی مقاالت 
اهدا شده به استادان[

 نویسنده: غالمعلی 
حدادعادل

 ناشر: انتشارات هرمس 
1388 -]021-88795674[

ــداد عادل که در  دکتر غالمعلی ح
حال حاضر ریاست فرهنگستان زبان 
ــده دارد، در  ــی را به عه و ادب فارس
اقدامی بدیع، مجموعه ای از مقاالتی را 
که طی چهار دهه ی اخیر در مجالت 
و نشریات گوناگون نوشته بوده است، 
ــرده و آن را به صورت  ــردآوری ک گ
ــار داده  کتاب حاضر ]با احترام[ انتش
ــنده، این مقاالت را که  ــت. نویس اس
ــد، به  تعداد آن ها به 33 مورد می رس
ــان و ادبیات، تعلیم و  پنج بخش- زب
ــت  تربیت، تاریخ و تاریخ علم، سیاس
و مباحث اجتماعی، و فلسفه- تقسیم 
ــی از چهره های  ــر مقاله را به یك و ه
ــته ی معاصر اهدا نموده است.  برجس
ــرح  ــن آن که در ابتدای مقاله، ش ضم
مختصری از زندگی و خدمات علمی 
و فرهنگی استاد مورد نظر را نیز درج 
ــت. برای آگاهی شما اسامی  کرده اس
پاره ای از این استادان را نقل می کنیم: 
بهاءالدین خرمشاهی، دکتر سیدجعفر 

ــهیدی، دکتر محمود حسابی، امام  ش
خمینی)ره(، رضا روزبه، یحیی مهدوی، 
ــری،  ــی جعف ــد آرام، محمدتق احم
ــه طباطبایی،  ــم قربانی، عالم ابوالقاس

محمدعلی موحد، رضا داوری. 

 ازوپ در کالس درس
 نویسنده: مرتضی مجدفر

 ناشر: نشر امرود، 
]88345217-021[ تهران، 

1388
حتمًا  ــم  معل ــد  رش ــدگان  خوانن
گفت وگوی مجله با دکتر عبدالعظیم 
ــماره 4 ]دی ماه[  کریمی را که در ش
ــید و عنوان آن »توانش  به چاپ رس
خواندن« بود مالحظه کرده اند. توانش 
ــم ناتوانی  ــر بگویی ــدن، و بهت خوان
ــی  در خواندن، از معضالت آموزش
ــت که آزمون بین المللی  کشور ماس
ــت.  پرلز نیز بر آن تأکید ورزیده اس
ــكل، این جا  ــرای مقابله با این مش ب
ــی صورت گرفته که  و آن جا کارهای
ــی مانند  ــف کتاب های ــه تألی از جمل
ــت.  اس درس«  کالس  در  »ازوپ 
کتاب  حاضر، در واقع یک کتاب کار 
ــه در هر بخش  ــت، بدین نحو ک اس
ــیرین نقل  ــتان کوتاه و ش ــک داس ی
ــپس از خواننده خواسته  می شود، س
ــود فعالیت هایی را انجام دهد.  می ش
 3 ــش«  »3پرس ــل  مث ــی  فعالیت های
ــریحی با  ــؤال تش ــی،  چند س جواب
ــخ دهید«،  ــد، پاس ــوان »فكر کنی عن
بازنویسی کلمه ها و ترکیب های تازه 
ــرانجام نموداری برای مشخص  و س
ــوادث و  ــكان، ح ــان، م ــردن زم ک

41رویدادها و شخصیت ها. 
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بالگرد  و چشمه آن سال ابالغ 24 ساعت تدریس موظف و 
ــاعت غیرموظف در مدرسه را داشتم و  12 س
ــته ی تخصصی من ادبیات  با وجود این که رش
ــری ساعت  ــه، کس ــی بود، مدیر مدرس فارس
برنامه ی تدریسم را با ساعات غیرتخصصی از 

جمله دینی پایه ی سوم پر کرده بود.
دانش آموزان یكی از کالس ها، اکثراً، سن و 
ــان باالی پانزده سال بود. دلیلش هم این  سالش
بود که برخی به علت مردودی و یا بازماندگی 
از تحصیل، سن شان از حد متعارف در این پایه 

باالتر رفته بود.
رابطه ی بسیار خوبی با بچه ها داشتم، و این 
ــیار عمیق تر و ژرف تر در  رابطه به صورتی بس
ــاعات دینی خود را نشان می داد. همان طور  س
ــن اکثر آنان باالی پانزده سال بود  که گفتم س
ــاعت تدریس درس دینی، کالس پر بود  و س
از سؤاالت متعدد و گوناگون شرعی و احكام 
ــوزان و بحث های داغی که به تبع این  دانش آم

سؤاالت پیش می آمد.
ــدر و مانند یک برادر  ــعه ی ص من نیز با س
ــی می کردم و اگر در  ــر آنان را راهنمای بزرگ ت
ــكل  ــدم، مش ــكلی روبه رو می ش جایی با مش
ــاله ی احكامی که همیشه  ــتفاده از رس را با اس
ــل می کردم.  ــاعت دینی همراهم بود ح در س
ــوزان هرچه  ــده بود که دانش آم این باعث ش
ــرعی خود، از جمله  ــتر به انجام احكام ش بیش
ــوند. اوج این رغبت  به خواندن نماز راغب ش
ــه ای بود که درباره ی بحث نماز  پس از جلس
قضا و چگونگی انجام آن در کالس داشتیم، به 
طوری که باعث شد تعداد نمازگزاران در نماز 
جماعت افزایش چشمگیری پیدا کند. مدرسه 
ــت، ولی من و بچه ها به کمک  نمازخانه نداش
ــگاه یكی از کالس های اضافه را  مدیر آموزش
ــد، تمیز  ــتفاده می ش که جهت انباری از آن  اس
نموده و با گرفتن موکت از اداره آن را فرش و 

تبدیل به نمازخانه کرده بودیم و از آن پس هر روز ظهر بعد 
از اذان، نماز جماعت را به امامت مدیر مدرسه می خواندیم. 
ــی، و به اصطالح امتحان  چند روز بعد که امتحانات آزمایش
ــتم،  ــومی ها داش ــّوه را در دروس مختلفی که با کالس س ق
ــروع کرده بودم. زمان برگزاری امتحانات نیز زنگ آخر،  ش
ــدم  ــس ادای فریضه ی نماز بود. در این اثنا من متوجه ش پ
ــاعت آخر را با تأخیر به کالس می آید. یكی  که »حسن« س
ــی دیدم همچنان این  ــی کردم ول دو روز اول را چشم پوش
ــیدم  ــا ادامه دارد و هر بار که علت تأخیر را می پرس تأخیره

دلیلی می آورد که اصاًل قانع کننده نبود. 
دیگر نمی توانستم تحمل کنم، زیرا مجبور می شدم امتحان 
ــه او بیاید به تأخیر بیندازم و این برای من که  را تا زمانی ک

همیشه در کارهایم منظم و دقیق بودم غیرقابل قبول بود.
ــگ تفریح که دانش آموزان در  باالخره یک روز موقع زن
ــتراحت بودند به حیاط مدرسه  ــغول اس حیاط مدرسه مش

ــدا زدم. بالفاصله نزد من  ــن را ص آمدم و حس
ــی می خواهم در  ــم: اگر موافق ــد. به او گفت آم
ــه کمی با هم قدم بزنیم. او در  بیرون از مدرس
ــوم آقا...« هم  ــحال می ش جواب گفت: »خوش
ــدم زدن کردیم، پس از  ــروع به ق چنان که ش
کمی مقدمه چینی به او گفتم: من همیشه سعی 
ــت و رفیق باشم و  کرده ام با دانش آموزان دوس
خودت می دانی که میان دو دوست چیزی نباید 

پنهان بماند. آیا این را قبول داری؟
در جوابم گفت: »این چه حرفیه آقای کیانی! 

معلومه که قبول دارم.«
ــرا علت واقعی  ــپس به او گفتم: پس چ س
ــاعت آخر به من نمی گویی؟  تأخیرت را در س
با شنیدن این جمله، بالفاصله دست و پایش را 
گم کرد و شروع به »مِنُّ مِْن« کردن نمود. گفتم: 
مطمئن باش که می خواهم کمكت کنم، پس به 
ــرف بزن. گویی خیالش  من اطمینان کن و ح
راحت شده بود، بعد از نفس بلندی که کشید، 
گفت: »پدر من یک کارگر ساده و معتاد بیشتر 
ــل« خودش را به  ــختی خرج »عم نبود و به س
ــت می آورد تا چه رسد به خرج مادر و من  دس
ــه خواهر کوچک تر از خودم را. به همین  و س
دلیل تا وقتی زنده بود، دو سال را نگذاشت من 
به مدرسه بیایم و مرا با خود به سرکار می برد؛ 
تازه اگر کسی حاضر می شد کاری به او بدهد. 
این وضعیت زندگی برای پدرم دلیلی شده بود 
که نماز نخواند، ولی با تمام این اوصاف من او 

را دوست داشتم و هنوز هم دوست دارم.«
ــر زبان می آورد  ــن جمالت را در حالی ب ای
ــک از گونه هایش سرازیر شده  که قطرات اش
ــده بود، سپس  بود. حاال دیگر او کاماًل آرام ش
ــه ای که شما درباره ی  ادامه داد: »از همان جلس
نماز قضا توضیح دادید و گفتید که نماز قضای 
ــر اول او است، با خود عهد  پدر بر عهده ی پس
ــن تكلیف، بعد  ــتم به محض رسیدن به س بس
ــه جا آورم و  ــاز قضای پدرم را هم ب ــر نماز خود، نم از ه
اتفاقاً از روزی که امتحانات شما شروع شده، من نیز به سن 
تكلیف رسیده ام و تاکنون برعهد خود پای بند بوده ام. چون 
ــوند که پدرم نماز نمی خوانده  نمی خواهم بچه ها متوجه ش
ــد از نماز به کالس می آیند، من  ــت، هنگامی که آن ها بع اس
ــی روم و برای پدر مرحومم نماز قضا  دوباره به نمازخانه م

می خوانم!«
ــپس سرش را بر روی شانه ام گذاشت و با صدای بلند  س

شروع به گریستن نمود.
* * *

ــن«  ــال، هر وقت به »حس ــت چند س حاال پس از گذش
ــمانم حلقه می زند  ــک در چش فكر می کنم در حالی که اش
ــیند و در دلم او را  ــم بر لبانم می نش ــودآگاه لبخندی ه ناخ

تحسین می کنم.
*دبیرآموزشوپرورشمنطقهیزبرخان،نیشابور
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اندازیم. همین کار را هم کردیم و ظرف مدت چند دقیقه، همه ی 
آن ها را اسیر کردیم که از جمله بی سیم چی آن ها به همراه بی سیم 
ــس آن را بر روی  ــیم را گرفتیم و فرکان او بود. بالفاصله بی س
فرکانس بی سیم  چی های خودمان تنظیم کردیم و در تماسی که 
با نیروهای خودی برقرار کردیم با راهنمایی آن ها راه بازگشت 
را پیدا کردیم و به همراه اسیران عراقی خودمان را به نیروهای 
خودی رساندیم. وقتی رسیدیم فهمیدیم که همه فكر کرده بودند 

ما اسیر شده ایم.

بالگرد  و چشمه
عملیات والفجر مقدماتی در منطقه ای پر از تپه های رَمل واقع 
در جنوب غرب شروع شده بود. زمین شنی منطقه بسیار سست 
ــنی دار )زنجیردار( به  بود و خودروها بدون چرخ های نواری ش
سختی قادر به حرکت بودند. تنها گیاهی که در منطقه می دیدیم 

نوعی درختچه بود که فقط در  آن مناطق رشد می کند.
ــوب پیش رفت و ما چندین  ــات، ابتدا همه چیز خ در عملی
کیلومتر پیشروی کرده و در قلب سپاه دشمن نفوذ کردیم. ولی 
مشكل از آن جا شروع شد که »بی سیم چی« واحد ما، بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره، شهید شد و بی سیم هم بر اثر آسیبی که دیده بود 
ــت مانع پیشروی ما  از کار افتاد. با این حال، این امر نمی توانس
باشد، لذا به پیشروی خود ادامه دادیم و آن قدر پیش رفتیم که از 
واحدهای دیگر جدا شده و موقعیت خودمان را از دست دادیم. 
ــیم نداشتیم نمی دانستیم کجا هستیم، تا این که وقتی  چون بی س
هوا روشن شد فهمیدیم که گم شده ایم! چاره ای نبود. با وجود 
این که منطقه کاماًل برای ما شناخته بود باید خود را به نیروهای 
خودی می رساندیم ولی گویی هرچه بیش تر می گشتیم از آن ها 

دورتر می افتادیم.
ــپری شد. با تمام شدن جیره های  چند روز بدین صورت س
ــنگی آن چنان بر ما غالب شده بود که حتی نای راه  غذایی، تش
رفتن هم نداشتیم. همگی خود را به دست سرنوشت سپرده بودیم 
ــیار سخت به سر  ــرایط بس و تنها امیدمان به خدا بود. در این ش
می بردیم که ناگهان یكی از بال گردهای عراقی که مشغول گشت 
در منطقه بود متوجه حضور ما شد و بالفاصله به طرفمان پرواز 
کرد. با دیدن بال گرد پشت یكی از تپه های َرمل پنهان شدیم. اما 
بال گرد آمد و چند راکت به طرف مان شلیک کرد که خوشبختانه 
ــت تپه ای که در آن جا پنهان شده بودیم اصابت  راکت ها به پش
کرد و هیچ گونه تلفات جانی به بار نیاورد. برعكس، وقتی بال گرد 
ــر ما به چرخش درآمد، ما  ــدن راکت هایش باالی س با تمام ش
توانستیم آن را با اسلحه های سبک فراری دهیم. چند دقیقه بعد 
ــی از برادران فریاد زد: »بچه ها، آب!  از رفتن بال گرد ناگهان یك
بچه ها آب!!«. با این صدا ما خود را به پشت تپه رساندیم. دیدیم 
راکت های شلیک شده باعث به وجود آمدن گودالی شده اند که 
ــد، آن هم چه آبی! زالل و به  ــمه می جوش آب در آن مانند چش

گوارایی آب زمزم.
ــود را از آن  ــه در آرزوی حتی یک قطره آب بودیم خ ــا ک م
سیراب کردیم و در همان جا سجده ی شكر به جا  آوردیم. آن آب 
مانند نوش دارو جانی دوباره به ما بخشید. لحظاتی بعد ناگهان 
یكی از افراد که با دوربین به اطراف نگاه می کرد با صدای بلند 
گفت: »عراقی ها، عراقی ها! یک دسته عراقی دارند به این سمت 
می آیند«. بی درنگ تمامی افراد تقسیم شده و در چند نقطه مخفی 

شدیم.
دیری نپایید که سر و کله ی عراقی ها پیدا شد. سردسته ی آن ها 
ــد که کسی در آن  نگاهی به اطراف انداخت و ظاهراً  مطمئن ش
اطراف نیست و با دیدن چشمه ی آب، بقیه  دسته  را صدا کرد تا 

بیایند و آبی بنوشند...
بهتر از این نمی شد، همگی را در کنار چشمه توانستیم به دام 

پرویز کیانی
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خانم اجازه!
لیال محمدی*

در مدرسه ی عالمه ی حلی نصیرآباد زبان انگلیسی تدریس 
ــیاری از دانش آموزان با وجود این که زبان درس  می کردم. بس
سختی است، به این درس عالقه ی خاصی نشان می دادند. در 
ــتم به نام اکرم که تمام فكر و ذکر  این میان دانش آموزی داش
ــه در مورد عالقه اش به این درس  او درس زبان بود و همیش
ــه من گفت که می خواهد در  صحبت می کرد؛ حتی روزی ب
آینده دبیر زبان بشود. در ضمن دختری مهربان و با محبت و با 
شخصیت بود. همراه بودن با یک دانش آموز از اول راهنمایی تا 

سوم راهنمایی خودش مثل یک داستان دنباله دار است!
ــن و موقر بود. حرف می زد، ولی نگاهی  اکرم دختری متی

ــت. خیلی نكته سنج بود و با دوستانش  نافذ داش
ــت رفتار  و اطرافیانش هم خیلی با گذش

می کرد.
ــا همكاران  ــک روز وقتی ب ی

ــدیم، ناآرامی  وارد مدرسه ش
خاصی در مدرسه احساس 

می شد.
ــدم،  ــا ش ــی جوی وقت
فهمیدم که این دانش آموز 
ــراه با دو  ــز من، هم عزی
ــرش دچار  ــر دیگ خواه
گازگرفتگی شده اند. عصر 

ــدم، دلهره ی  که به خانه آم
ــودم چنگ  ــه وج ــی ب خاص

می کردم  ــاس  احس می انداخت. 
که اکرم شاید طوری شده باشد! این 

ــه  ــب با مدیر مدرس حس مرا ول نمی کرد. حتی وقتی که ش
تماس گرفتم و او گفت: که حال اکرم و دو خواهرش خوب 
شده و به خانه منتقل شده اند.، باز هم اما یک حس عجیبی به 
من می گفت که اکرم باید مرده باشد! شب  خواب به چشمانم 
ــته را مرور می کردم. یادم آمد که  نمی آمد. مدام خاطرات گذش
روزی اکرم، شیرینی ازدواج برادرش را میان دوستانش پخش 
ــاءا... روزی شیرینی قبولی دانشگاهم  می کرد و می گفت: ان ش
ــم برایتان بیاورم. در این اواخر یكی از دندان  های جلویی  را ه
اکرم کمی سیاه شده بود و من در این فكر بودم که به او بگویم 

سریع تر به دندان پزشک مراجعه کند.
در این افكار بودم که خوابم برد. در خواب کالس درس را 
می دیدم که اکرم در نیمكت دوم نشسته است؛ با لباس مدرسه 
ــفید. خیلی مهربان و دوست داشتنی، و مثل  ولی با مقنعه ی س
ــه با یک لبخند زیبا؛ در این حال متوجه شدم که دیگر  همیش
ــود. از او پرسیدم که آیا  ــیاهی روی دندان اکرم دیده نمی ش س
ــت؟ گفت: نه، خودش خوب شد،...  به دندان پزشک رفته اس
ــد و با قدم های آرام به طرف در رفت و گفت:  ــپس بلند ش س
ــتم بگویم کجا  ــت. خواس اجازه خانم خداحافظ، و در را بس
می روی که یک باره از خواب پریدم! ساعت 5 صبح و نزدیک 
ــح بود. هنگام نماز ناخودآگاه گریه ام گرفت. با به یاد  اذان صب
آوردن خوابی که دیده بودم فهمیدم اکرم عزیز برای همیشه از 

پیش ما رفته است!
ــه رفتم، غوغایی برپا بود. صدای ناله  صبح، وقتی به مدرس
ــوم به گوش می رسید.  ــیون از کالس س و ش
همه ی دوستانش گریه می کردند. همه ی 
ــان و ناراحت  ــم گری همكاران ه
ــی از همكاران که  بودند. بعض
اولین سال تدریسشان در آن 
می پرسیدند:  بود  ــه  مدرس
ــوز بود؟ در  کدام دانش آم
کدام نیمكت می نشست؟ 
ــا را  ــاس م ــا احس آن ه
ــن با  ــی م ــتند، ول نداش
ــتان دیگرش  اکرم و دوس
داشتم.  زیادی  خاطره های 
امیدوارم روح این عزیز قرین 
رحمت خدای تعالی قرار بگیرد 
و ما هم در پیشگاه خداوند با این 

مسئولیت بزرگ، رو سفید باشیم.
*دبیر راهنمايی/ خرم دره/ زنجان
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»کمی هم سنگ صبور باش«
رقیه حسن نژاد*

آن سال در یک مدرسه ی راهنمایی زبان تدریس می کردم. معلمی 
ــازه کار و کم تجربه بودم. در میان دانش آموزان پایه ی دوم، دختری  ت
ــود به نام الناز که خیلی باهوش ولی به دالیلی، فوق العاده بی نظم  ب
بود. تكالیفش را انجام نمی داد، ظاهری نامرتب داشت و همیشه سر 
کالس من دیر می آمد. چند بار با عصبانیت با او حرف زدم و از او 
ــتم. اما او با دیدن چهره ی عصبانی و خودخواه من  توضیح خواس
فقط یک کار انجام می داد: سكوت! و من هم مثل همیشه بی نظمی 
او را مانند پتكی بر سرش می کوبیدم. الناز واقعاً باعث آزرده شدن و 
دغدغه خاطرم شده بود. احساس می کردم درسم را جدی نمی گیرد. 

این اواخر، بی نظمی او بیشتر شده بود. یک روز صبح، با خود 
گفتم، باید امروز تكلیف او را مشخص کنم. با عصبانیت 

هر چه تمام تر وارد کالس شدم.
ــه این نیت به کالس رفتم و از  در حقیقت ب

ــتم که این بار هم او تكالیفش را  خدا خواس
انجام نداده باشد، تا همه چیز برای اخراج او 

از کالس مهیّا باشد. بچه ها یک به یک 
تكالیفشان را آوردند. نوبت الناز شد، 
ــتم  من با غرور خاصی از او خواس
که تكالیفش را نشان دهد و طبق 
معمول این بار هم نیاورده بود. 
ــدم. به او گفتم  واقعاً کالفه ش
ــچ راهی ندارد و  که دیگر هی
بعد از کلی بد و بیراه گفتن 
ــه ی  ــتم جلس از او خواس
بعد با مادرش بیاید. پیش 
ــر می کردم که  خودم فك
ــئولیتی  ــه مادر بی مس چ
ــا این که چند بار  دارد! ، ب
ــه او گفته ام که مادرش  ب
ــه بیاورد، اما  را به مدرس
ــت.  این کار را نكرده اس
گفتم اگر مادرت واقعًا 
ــته  ــت داش تو را دوس
باشد، یک بار هم برای 
بررسی وضعیت درسی 
ــو باید به  ــی ت و اخالق
ــه می آمد. در این  مدرس
ــک در  ــه دیدم اش لحظ
ــمانش حلقه زد. به  چش
ــردم، با بغضی  او نگاه ک
مادرش  گفت:  معصومانه 

ــرده و او از برادر کوچک خود نیز  ــت فوت ک یک ماه اس
مراقبت می کند. بعد گفت که علت دیرکردنش این است که 
باید اول برادرش را به مدرسه برساند و... دیگر نفهمیدم که 
او چه می گفت. دنیا بر سرم خراب شد! دیگر ساکت شده 
بودم. به او گفتم بنشیند. دقایقی به ماجرا فكر کردم و چه قدر 
ــرمنده شده بودم از این همه بی تجربگی و  پیش خودم ش
عجول بودن خودم. چند روزی این ماجرا ذهن مرا به خود 
مشغول کرده بود. از آن پس تصمیم جدی گرفتم و با خود 
ــتم که صبور باشم و با عجول بودن، خودخواهی  عهد بس
و یكه تازی خداحافظی کنم. از خدا خواستم در این راه به 
ــاز نگاه ویژه تر و  ــد. پس از آن بود که به الن من کمک کن
مهربان تری داشتم و از او خواستم که به کمک من و بچه ها، 

عقب ماندگی هایش را جبران کند که همین طور هم شد!

*دبیر راهنمايی - قائم شهر
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معلمان ارجمند
تولید یک مجله ی عمومی برای معلمانی با درجات تحصیلی متفاوت، که هر یک ممكن است در دبستان، مدرسه ی راهنمایی، دبیرستان، 
هنرستان یا مرکز تربیت معلم به کار مشغول باشند، آن هم در پهنه ی وسیعی مانند ایران با اقلیم ها و فرهنگ های گوناگون، به راستی کار 
ساده ای نیست، پس بسیار بدیهی است که جمع کثیری از این مخاطبان هر نوع مجله ای را که برایشان تولید شود برنتابند و آن را در راستای 
ــت گذاشت و به این بهانه و بهانه ای دیگر، عطای انتشار مجله را به لقایش  ــت روی دس نیازهای خویش نیابند. با این وجود نمی توان دس

بخشید. 
مجله ی رشد معلم که 28 سال است منتشر می شود بخت بلندی داشته است که توانسته است تا امروز، با همه ی پست و بلندهایی که 
از سر گذرانده، دوام یابد و خوانندگان وفاداری چون شما همكاران عزیز داشته باشد. با این حال به این مجله نظر ما ظرفیت آن  را دارد که 
بسیار بیش از گذشته و با غنا و محتوایی بهتر در اختیارتان قرار گیرد. از این رو، در حالی که به شماره ی پایانی این دوره نزدیک می شویم، 
عالقه داریم نظر شما را نسبت به شماره هایی که، در سال جاری، تا کنون انتشار یافته است جویا شویم تا بتوانیم به یاری خدا، در سال آتی 
مجله ای که با نیازهای شما انطباق بیشتری داشته باشد، در اختیارتان قرار دهیم. بنابراین از همه ی شما خوانندگان عزیز مجله تقاضا می کنیم 
به پرسش نامه ای که به این منظور تهیه کرده ایم پاسخ دهید و آن را یا از طریق پست به آدرس صندوق پستی 6585-15875 و یا از طریق 
دورنگار به شماره 88301478-021 برای مجله ارسال نمایید. قباًل از یكایک شما سپاس گزاریم و اعالم می کنیم در ازای هر پاسخی که به 
مجله برسد، یک جلد کتاب- شامل زندگی نامه یكی از مفاخر فرهنگی و معلمان بزرگ معاصر ایران- به فرستنده اهدا و به نشانی او ارسال 

خواهد شد. 
سردبیر رشد معلم

دفتر مدرسه         1. مجله ی رشد معلم را از چه طریق تهیه می کنید؟  اشتراك فردی
ــراغ کدام مطلب می روید؟ 3 عنوان را نام ببرید:  1. ......................2. .......................3.  ــت به س ــماره ی جدید نخس 2. با دریافت هر ش

..........................
ــد:1. ......................2. .......................3.  ــام ببری ــوان را ن ــود؟ 3 عن ــتر چه موضوعات و مطالبی در مجله چاپ ش ــه دارید بیش 3. عالق

..........................
4. عالقه دارید ما از آثار و نوشته های کدام نویسندگان یا شخصیت های علمی، ادبی، فرهنگی داخلی یا خارجی و ... در مجله بیشتر استفاده 

کنید. به ترتیب اولویت 3 نفر را نام ببرید.   1. ......................2. .......................3. ..........................
خیر       5. آیا قیمت مجله مناسب است؟ بلی

خیر            6. آیا تعداد صفحات مجله مناسب است؟  بلی
خیر           7. آیا مجله را در زمان مناسب، پس از انتشار، دریافت می کنید؟  بلی

مجله ی خودتان را  ارزشیابی کنید!
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مجله ی خودتان را  ارزشیابی کنید!
سؤال: ارزيابی شما از چاپ موضوعات، مطالب، تصاوير، عكس و .... در مجله چیست؟

عالیخوبمتوسطضعیفعكس یا تصویر چهره های فرهنگی- آموزشی معاصر بر روی جلد1
مطلب آیه های زندگی )آیات قرآن کریم-  اشعارمثنوی مولوی(2
عكس های جشنواره ی عكس رشد در صفحات پایانی جلد3
سرمقاله ها4
گفت وگوها5
گزارش ها6
بازخوانی )مطالبی که برای بار دوم از نویسندگان برجسته چاپ می شود(7
دانش معلم8
خانواده9

معرفی و نقد فیلم10
تاریخ قرن بیستم11
مقاالت همكاران12
شعر و ادب13
معلمان بزرگ ایران14
معرفی کتاب- )به صورت مختصر و نوع کتاب هایی که انتخاب می شوند(15
خاطرات و تجربه ها16
داستان کوتاه17
جدول کلمات متقاطع18

نامونامخانوادگی................................محلتدریسدبستانراهنماییدبیرستانادارهغیره
نشانیدقیقپستیوشمارهتلفن.....................................................................................................................................................................................................
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