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اصول تربیتی اسالمی در پی تزکیة آدمی، یعنی پیراستن جان او از آلودگی هاست؛ پیراستنی که 

در جهت س��ازندگی باش��د. البته مبارزه با آفت  کار آسانی نیست، مخصوصاً اگر ریشه دوانده و به 

صورت عادت درآمده باشد اما در انسان، این موجود مرموزی که سرشار از نیروست، تغییر عادت 

هم امری محال نیست، بلکه ممکن و عملی است. منتها باید همة نیروها را در او بسیج و همة شرایط 
را برایش آماده کرد.

قبل از هر چیز باید از خود انسان و از جان و درونش مدد گرفت. برای اصالح نفس و بارآوردن 

آن دو چیز اهمیت دارد: یکی بینش صحیح، بینش��ی که خواس��ت او را دگرگون کند، و دیگر ارادة 

قوی و آهنین. باید به ارادة آدمی پرداخت و در او جوششی درونی به وجود آورد تا بتواند تصمیم 

بگیرد و دگرگونی ها به وجود آورد. اگر ارادة قوی با بینش صحیح همراه باشد، حرکت اصالحی 

آغاز می شود. به گفتة قرآن:

»... خداوند وضع مردم را تغییر نمی دهد تا خود در آنچه در خویشتن دارند تغییر دهند...« )سورة 

رعد - آیة 11( به همین جهت اسالم به خودآگاهی و ارادة نیرومند، نقش مهمی در کار اصالح نفس 

می دهد. حضرت صادق)ع( فرمود: »تو خود طبیب خویشتنی، دردت را می شناسی و درمانت را هم؛ 

اکنون ببین تا چه حد حاضری برای خود به پا خیزی و به خود برسی.«

انس��ان خویش��تن دار که بتواند، در هر حال، درست فکر کند و درست تصمیم بگیرد و در برابر 

احساس برافروخته، میل و شهوت زودگذر یا عادتی که در او ریشه کرده تسلیم نشود، می تواند از 

آفت ها محفوظ بماند و از آتش برهد. 

اسالم نمی گوید صرفاً تلقین کنید، یا چشم و گوش بسته کسی را به کار خیری وادارید. می گوید 

کاری کنید که خودآگاهی انسان جرقه زند، از درون بجوشد و تصمیم بگیرد. کاری کنید که زنگارها 

زدوده شود، جهل و زبونی باقی نماند، سرمایة درونی بشکفد و به »خود« انسان استقالل و شخصیتی 

داده ش��ود که بتواند خوب فکر کند و خوب تصمیم بگیرد. حضرت صادق )ع( فرمود: »هر کس 

که نه از خود واعظی برای خویش دارد  و نه از همنش��ین ارش��اد کننده ای برخوردار است، دشمن 

برگردنش سوار خواهد شد.«

پس، آزادی و عزت آدمی در گرو »انتقاد از خود« و داشتن اندرزگر درونی است. قرآن به »نفس 

لوامه« یعنی آن انتقادگر درونی که اگر کارش را خوب انجام دهد، راه خودس��ازی را برای انس��ان 

هموار می کند، سوگند یاد می کند و می گوید:

ال اقس��م بیوم القیامه، و ال اقس��م بالنفس اللوامه »س��وگند به روز رستاخیز، و سوگند به نفس 

انتقادگر.« )سوره قیامت، آیه 2 و1(

آیات دیگر قرآن که در زمینة خودسازی آمده نیز نشان می دهد که از نظر این کتاب الهی، انتقاد 

از خود، یکی از پایه های اساس��ی خودسازی است. اسالم می خواهد احساسات و عواطف انسان 

در اختیار او باشد و در خدمت او. چنین انسانی دارای »تقوا« یعنی »پروا« است. او »بند و بار« دارد، 

»بندوباری« که عشق به حق و حقیقت، بر او نهاده است. او در عین »آزادگی« کامل، بندة حق است 

و همین »بندگی حق« و »عبودیت اوس��ت که ضامن حفظ آزادی و آزادگی او از بندگی و بردگی 
دیگران است.

شهید دکتر سیدمحمد بهشتی

درس اول
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چه علل و عواملی موجب پرسشگر شدن دانش آموز 
می شود؟

 ش�ما به عنوان مدی�ر، معاون یا مربی پرورش�ی، چه 
مجله ای را به طور مرتب می خوانید؟

روزگاری ب�ود که بازرس�ی از مدارس ش�أن و قربی 
داشت. آیا هنوز هم چنین است؟ بیان تجربه هایی در 
این مورد شاید بتواند ما را به تأمل بیشتر در این باره 

وادارد.

کشاورز »زمین حاصلخیز« می خواهد و معلم »دانش آموز 
بااس�تعداد«. این هر دو اما، بدون اس�تفاده از روش های 
صحیح در بهره برداری از »زمین« و »استعداد« عمرشان 
را ب�ه هدر خواهن�د داد. مجموعه مقاالت »اس�تعداد« را 
برگزیده ایم تا شما را به استفاده از روش های صحیح در 
به فعلیت رساندن استعدادهای دانش آموزان بیشتر راغب 

سازیم.

34

42

43

22

پرسشگر امروز 
پژوهشگر فرداست

سپیدة دانایی،
نشریه ای برای شما

تجربه های آقای بازرس

شناسایی و هدایت 
استعدادهای دانش آموزان
 )ویژه نامة ضمن خدمت(

یداهلل رحمانی

امین ابراهیمی

معلمان نمونة کش�ور، هر سال، در ایام شهادت استاد 
مطهری و هفتة بزرگداشت مقام معلم، دیداری با مقام 

معظم رهبری دارند...

4 دیدار

استاد مصحفی آغازگر انتشار مجلة ریاضی در ایران 
نیست، اما با کاری که در انتشار مجلة »یکان« در دهة 
40 انجام داد، بی تردید موفق ترین فرد در این راه است.

12 عبدالحسین مصحفی

اسفندیار معتمدی

شاید خودمان هم متوجه نباشیم که سخت  ترین کارها 
برای بس�یاری از آدم ها تحمل نظر مخالف خودش�ان 
اس�ت و همین تحمل  نکردن ها قطره هایی هس�تند که 
اندک اندک »دوزخ استبداد« را پدید می آورند. چه باید 

کرد؟

14 بحث آزاد کالسی
ترجمة سعید قریشی

در این ب�اره نباید تردید کرد که اس�ام علم مدارترین 
ادیان اس�ت. اگر ج�ز این بود تمدن اس�امی، به ویژه 
عصر طای�ی آن که در ایران اتف�اق افتاد، هرگز پدید 

نمی آمد.

18 نگاه دین به علم

محمدحسن مکارم
قرار مجل�ه با طراح ج�دول، آماده ک�ردن جدول هایی 
اس�ت ش�رح در متن، با بهره گیری از محتوای مجات 
گذش�ته و مفاهیم فرهنگی - آموزش�ی، همراه با رمز 

جدول، و این نخستین جدول است.

48 جدول
غالمحسین باغبان

در هر شماره وضعیت آموزش و پرورش یک کشور 
را ب�ه صورت یک ج�دول، همراه با ش�رح کوتاهی از 
اهداف آموزشی آن کشور به شما معرفی می کنیم. این 

شماره آلمان.

45 آموزش و پرورش جهان
 در آیینة آمار

س�اختن فیل�م مس�تند از زندگی معلمان برجس�ته و 
توانمند کش�ورمان راهی اس�ت که با ساخت دو فیلم 
»محمدبهم�ن بیگی« و »پرویز ش�هریاری« تازه آغاز 

شده است. چه کسی این راه را ادامه خواهد داد؟

8 زیستن های ماندگار
گفت وگو با محمدعلی فارسی

نگاهی به یک فیلم از منظر »زبان شناختی« چه نکته ها 
که به ما یاد نمی دهد.

38 تفاوت های 
فرهنگی، طبقاتی و...
محمد نیرو

معرف�ی ده کتاب و یک نش�ریه در هر ش�ماره، کاری 
اس�ت که در س�ال جاری قصد داریم انج�ام دهیم. آیا 

شما هم کتابی را به ما معرفی خواهید کرد؟

40 کتابخانة معلم
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     قبالً جای دیگری چاپ نشده باشد.
     دارای چكیده ومنبع باشد.

     ترجمه ها ،هم خوان وهمراه بامتن اصلی باشد.
     از نظر موضوع، نو و کاربردی باشد وقابلیت تعمیم در مدرسه را داشته باشد.

     خوانا ،  روان واز  نظر دستور ز بان فارسی درست باشد.
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فه���رس��ت

دکت�ر محم�ود به�زاد معتقد اس�ت علم آنگاه درس�ت 
آموخته می شود که طالب علم عاقه به دانستن داشته 

باشد و دانستن  هم یعنی »درک مفهوم«.

 30 شوق علم آموزی
دکتر محمود بهزاد

37 در سوگ شهریار 
ریاضیات

یک سال قبل در همین شمارة اول )رشد معلم( تصویر 
استاد پرویز شهریاری را روی جلد داشتیم، و امسال 

دریغا گوی او شدیم.
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 هدف اصلی از این جلس��ه، اظهار ارادت ماس��ت 
به ش��ما معلمین عزیز. حرف های��ی در زمینة تعلیم و 
تربیت و آموزش و پرورش و س��ازمان و تش��کیالت 
و محتوا و صورت و بقیة چیزها هست؛ که خوب، در 
مناسبت های مختلف عرض کردیم و عرض مي کنیم. 
دیدار س��الیانة روز معلم را که قرار گذاشتیم، برای این 
است که نش��ان بدهیم، ثابت کنیم و اعالم کنیم که ما 
برای مقام معلم یك منزلت و واالیِی برجسته ای قائلیم. 
حقیقت قضیه هم همین است، شایسته هم همین است.
 آنچه که به معلم ارزش مي دهد، چند چیز اس��ت؛ 
یکی از این ها عبارت است از این که مادة خامی که در 
دست معلم است و با کار خود و تالش خود مي خواهد 
او را به محصول نهایی برساند، یك مادة بی جان نیست، 
انس��ان است. این خیلی مهم اس��ت. یك وقت انسان 
یك م��ادة جامد را با تالش خ��ود، ابتکار خود، عرق 
ریختن و ساعت ها صرف کردن، تبدیل مي کند به یك 
محصول مطلوب که به جای خود ارزشمند است. یك 
وقت این ماده ای که دست ماست یك موجود انسانی 
است، با اس��تعدادهایش، با عواطفش، با احساساتش، 
با ظرفیت های فراوانی که در یك انس��ان وجود دارد. 

این نوجوان ممکن است فردا کسی مثل امام بزرگوار ما بشود، 
ممکن اس��ت یك مصلح اجتماعی بش��ود، ممکن است یك 
دانش��مند برجسته بشود، ممکن است یك انسان صالح و واال 
بشود. همة این استعدادها در مجموعة نوجوانان و کودکانی که 
در اختی��ار معلم قرار مي گیرند، وجود دارد. ما مي خواهیم این 
استعداد را به فعلیت برسانیم. ببینید چقدر این کار مهم است. 
بیشتر خطابم به عامة مردم ماست، به قشرهای مختلف جامعة 

ماست تا قدر معلم را بدانند و منزلت معلم را بشناسند.
 خ��ود معلم عزیز هم اهمیت جایگاه خود و برجس��تگی 
مس��ئولیت و مأموریت خود را به درس��تی تش��خیص بدهد. 
ق��در خود را بداند. بداند که اگر این کار با همت درس��ت، با 

نیت درس��ت، با قصد الهی و با تالش مناس��ب انجام 
بگیرد، چقدر برای جامعه ارزش افزوده ایجاد مي کند. 
این ارزش افزوده، یك چیز معمولِی متعارفی نیس��ت، 
این فوق العاده است. تربیت یك انسان واال، دانا، توانا و 
صالح، ببینید چقدر اهمیت دارد. از این همه انسان هایی 
که زیر دس��ت معلمین واقع مي ش��وند، گاهی ممکن 
است یك انس��ان دنیایی را متحول کند. همین کودك 
اگر درست تربیت نشد، ممکن است یك هیتلر از آب 
در بیاید، یك چنگیز از آب در بیاید؛ قضیه این اس��ت. 
اهمیت کار معلم، ارزش واالی حرکت او و تالش او و 
دلسوزی او و درست اندیشیدن او و درست کار کردن 

او این جوری معلوم مي شود.
 و همچنی��ن، خطاب م��ا به مجموع��ة آموزش و 
پرورش و سازمان آموزش و پرورش است که خوب؛ 
این معلمان با سازماندهی این سازمان و با مقررات این 
سازمان مشغول کار مي شوند و با برنامة آن عمل مي کنند 
و تدریس مي کنند. پس هم عموم مردم، هم خود معلمان 
و هم س��ازمان متبوع جایگاه معلم را فراموش نکنند. 
معلم آن تولید کننده ای اس��ت، آن کارگری اس��ت، آن 
سرانگشت ماهری است که برترین محصوالت آفرینش 
را، باالترین مواد خام را تبدیل مي کند به برترین محصول نهایی 

که مي تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
 خوب، پس ما حق داریم که عرض کنیم این سالی یك بار 
که ما اینجا جمع مي شویم، برای عرض ارادت به معلم هاست. 
مي خواهیم عرض کنیم که ما این مرتبة واال و این منزلت عالی 
را برای ش��ما معلمین مي شناسیم. اگر معلم خوب عمل کند، 
صحیح عمل کند، با تدبیر عمل کند و با دلس��وزی عمل کند، 
به نظر ما همة مشکالت جامعه حل مي شود. نه اینکه بخواهیم 
بگوییم عوامل مؤثر در تربیت جوانان ما، بیرون از محیط مدرسه 
وجود ندارد، چرا، خانواده ها مؤثرند، رس��انه ها مؤثرند، فضای 
اجتماعی مؤثر اس��ت. در این ها تردیدی نیست. اما آن سازندة 

آنچه در پی می آید متن سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار 
سالیانه با معلمان نمونة کشور است. 
در این سخنان، ایشان مسائلی چون تربیت انسان، آموزش و 
پرورش، وظایف مدیران ارشد این دستگاه، وظیفة معلمان، تحول 
در آموزش و پرورش، ضرورت ثبات در برنامه ریزی ها، لزوم 
رشد اخالقی جامعه از طریق آموزش و پرورش و جایگاه جوانان 
مؤمن در رشد جامعه را مطرح کرده اند. شما را به مطالعة این 
مطلب دعوت می کنیم. 

 
ملتهااز
كناركشیدن،
ازبيكارماندن
وازچشم
بهاينوآن
دوختنبه

جايینخواهند
رسید.ملتها
باهوشیارى،
بادرمیدان
بودن،با
خودراو

ظرفیتهاى
خودرابه

میدانآوردن
ميتوانند

موفقیتكسب
كنند

 

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
خیل��ی خوش آمدید ب��رادران و خواهران عزیز، معلمان ارزش��مند 
فرزندان و نونهاالن این ملت. الزم است در آغاز عرایض تجلیل کنیم و 
تکریم کنیم از یاد شهید بزرگوارمان، شهید مطهری. چون این بزرگوار 
معلم بود؛ معلمی برای همة سطوح، با عملکرد نافذ و ماندگار. صحت 
عمل او هم با خون او امضا ش��د. نام این بزرگوار بر روی ]روز معلم[ 
یادبود تجلیل از معلمان کشور قرار دارد، و این یك کار شایسته ای است. 

رحمت خدا بر آن بزرگوار.

دی���دار
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اصل��ی، آن دس��ت ماهر اصلی که مي تواند س��اخت 
مستحکمی درست کند که این عوامل گوناگون نتوانند 
تأثیر بنیانی  روی این محصول بگذارند، دس��ت معلم 

است. این ارزش معلم است.
 من به شما عرض بکنم که پیش خدای متعال، این 
ارزش، حسنات فراوانی به وجود می آورد. یعنی شما 
در اتاق درس و در محیط آموزش که قرار مي گیرید و 
با این نوجوان و با این کودك مواجه مي شوید، بدانید 
که کاتبان عمل، کرام الکاتبین الهی، لحظه به لحظة کار 
شما را حسنه مي نویسند. چقدر این مقرون به صرفه 
است که انسان کارش، زندگی اش، شغلش چیزی باشد 

که هر لحظة آن مي تواند عبادت باشد.
 البته در کنار این اهمیت واالیی که عرض کردیم، 
ی��ك نکتة دیگر هم وجود دارد که آن هم اهمیت این 
کار را نش��ان مي دهد و آن، زحمتی است که معلم بر 
خ��ود هموار مي کند. در اتاق درس و محیط آموزش، 
معلمین با کودکان، با نوجوانان، با اخالق های مختلف، 
با احساس��ات گوناگون و هیجانات جوانِی مخاطبین 
مواجه اند، این ه��ا را باید تحمل کنند، صبر کنند؛ این 
ه��م ارزش کار را باال مي برد. بنابراین، روز معلم روز 

مبارکی اس��ت، ان شاءاهلل بر همة معلمین مبارك باشد، بر ملت 
ایران هم مبارك باشد.

 یك نکتة دیگر، مربوط به ]دس��تگاه ی��ا وزارت[ آموزش 
و پرورش اس��ت. آم��وزش و پرورش، یك س��ازمان فراگیِر 
سراس��رِی کشوری اس��ت. یکی از فرصت هایی که در اختیار 
کش��ور و در اختیار انقالب قرار دارد، همین فرصت س��ازمان 
آموزش و پرورش اس��ت. شما مس��ئوالن و بزرگان آموزش 
و پرورش، یك س��ازمان چندین میلیون��ی در اختیار دارید که 
مثل یك رشتة اعصاب، در سراسر این جسِم گسترده پراکنده 
است. مثل کانال کشی خون که در رگ های بدن انسان جریان 
دارد. این س��ازمان تا اعماق شهرها و روستاها گسترده است. 
خوش بختان��ه، به خصوص بعد از انقالب، ش��اید نقطه ای در 
کشور نباشد که آموزش پرورش در آنجا حضور نداشته باشد. 
آموزش و پرورش س��ازمان عظیمی است. دیگر ما یك چنین 
سازمان بزرِگ فراگیرِ همه جایِی همه کسی نداریم. مردم می آیند 
فرزن��دان خود را با میل، با رغبت، با درخواس��ت، با تمنا، در 

اختیار این سازمان مي گذارند.
 این سازمان، متعهد کارهای بزرگی است و این فرصتی که 
در اختیار دارد، مسئولیت او را مضاعف مي کند. من مي خواهم 
روی این نکتة »مضاعف بودن مسئولیت« تکیه کنم. همان طور 
که وزیر محترم اخیراً اشاره کردند و بنده هم مطلعم، تالش های 
خوبی در س��طح وزارت دارد انجام مي گیرد. وقت مي گذارند، 
کار مي کنند، جلس��ات فراوان مي گذارند، هم فکری مي کنند، 
تبادل نظر مي کنند؛ این ها بسیار باارزش است. ما تقدیر مي کنیم 
از تالشی که انجام مي گیرد؛ منتها توجه کنید که عظمت کار در 
حدی است که هرچه بیشتر تالش کنیم، نباید خودمان را قانع 

کنیم و بگوییم خوب، کار ما تمام شد.
 ما قباًل دربارة تحول بنیادی مطالبی عرض کرده ایم. مدت ها 
من در دیدارهای با معلمان، با مسئولین فرهنگ، با شورای عالی 
انق��الب فرهنگی و دیگران این را تکرار کردم و خوش بختانه 
به نتیجه هم رس��ید؛ به این معنا که سند تحول بنیادی تهیه و 

تصویب ش��د. امروز آموزش و پرورش یك س��ند 
مکتوبی در دس��ت دارد که ش��یوة تحول بنیادی در 
آموزش و پرورش را تعیین کرده است. خیلی خوب، 
بخش��ی از این کار انجام گرفت. منتها این سند مثل 
نسخة پزشك است. اگر ما به پزشك مراجعه کردیم، 
حق معاینه هم دادیم و پزشك هم معاینة کاملی کرد 
و یك نسخه ای نوشت و به ما داد، ما هم توی جیبمان 
گذاش��تیم رفتیم خانه و فکر کردیم تمام شد، این با 
نرفتن پیش پزشك هیچ تفاوتی ندارد، جز اینکه یك 
پولی هم خرج کردیم، یك راهی هم رفتیم. دوا را باید 
گرفت، دارو را باید مصرف کرد. در این نسخه نوشته 
ش��ده که چه دارویی را، چه مقداری، در چه زمانی 
بای��د مصرف کنیم. باید این کار را کرد. اگر نکردیم، 
رفتن پیش پزشك و گرفتن نسخه کأن لم یکن است. 
خوب، حاال ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
را داریم. این نسخه است. نسخه احتیاج دارد به اینکه 
یك برنامه ریزی دقیق بر اساس بندبند ]آن، یعنی[ این 
س��ند انجام بگیرد؛ چون بحث بر سر تحول بنیادین 

است. بحث تحول شکلی که نیست! 
 شکل جدید آموزش و پرورش ما سوغاتی بود، 
وارداتی بود. اهدافی پشت سرش بود. خوب، ما سال ها هم به 
این شکل عمل کردیم. باألخره اگر خودی هم بود. اگر از درون 
برآمده و جوشیده هم بود، بعد از سال ها انسان به یك اِشکالی 
برخورد مي کند؛ لذا یك نوس��ازی الزم است. پس این تحول 
بنیادی، یك کار الزمی است. اگر مي خواهیم تحول بنیادی در 
آموزش و پرورش انجام بگیرد، یعنی این پولی که شما خرج 
مي کنید، این وقتی که شما مي گذارید، این همه معلمی که شما 
در سراس��ر کشور به مدارس و سراغ دانش آموزان مي فرستید، 
اگ��ر بخواهیم این ها چند برابر اثر کند و به ش��کل بهینه از آن 
بهره برداری ش��ود، باید این تحول صورت بگیرد. این تحول 
احتیاج دارد ب��ه برنامه ریزی. باید قدم به قدمِ این س��نِد تحول 

برنامه ریزی شود.
 باید یك نقش��ة راه وجود داش��ته باشد. این جور نباشد که 
امروز یك مس��ئولی، ی��ك وزیری، یك مدیری در بخش��ی 
تصمیمی بگیرد، بعد فردا یکی بیاید طبق سلیقه اش آن را عوض 
کند. این، هدر دادن وقت و نیروی کشور خواهد بود. این یك 
نکتة اساسی است. باید یك برنامه ریزی مستحکم و دقیق برای 
این تحول بنیادین صورت بگیرد. باید یك نقشة راهی در اختیار 
باشد. این را همه قبول کنند، همه تأیید کنند، همه تصدیق کنند 
و تضمین شده باشد که آموزش و پرورش تا آخر راه، تا آخر 

خط، طبق این برنامه خواهد رفت.
 اینجا یك نکتة دومی وجود دارد و آن، مس��ئلة رها نشدن 
کار اس��ت که آن هم به همین نکت��ة اول ارتباط پیدا مي کند. 
کار را نبای��د ره��ا کرد. کار را باید تا رس��یدن به نتیجة نهایی 
دنبال کرد.وااّل یك کاری را ش��روع کنیم، یك مقداری س��ر و 
صدا هم بش��ود، بعضی هم خوش حال بشوند یا تمجید کنند، 
یا انتقاد کنند، بعد یك مدتی بگذرد، آتش ما فرو بنشیند، سرد 
بش��ویم، در نتیجه کار دنبال نش��ود، در این صورت اصل کار 
ضربه خواهد خورد. ای��ن را من برای مدیران عرض مي کنم؛ 
مدیران ارشد، مدیران وزارت خانه ای، مدیران استان ها و شهرها 
و مراکز. خوب، مس��ئلة کتاب مهم است، مسئلة برنامه ریزی 

مهم اس��ت، مسئلة مقررات مهم است، و مسئلة معلم 
از همه مهم تر است. اگر برای بهتر کار کردن معلمین 
ما آموزش الزم است، دوره گذاشتن الزم است، دوره 
دیدن الزم است، این ها جزو کارهای اولی است، جزو 

کارهای اصلی است، این ها باید انجام بگیرد.
 از هم��ة ای��ن مطال��ب، من مي خواه��م اهمیت 
آم��وزش و پ��رورش را نتیج��ه بگیرم. واقع��اً اگر 
انس��ان بخواهد کارهای کش��ور را، این بخش ها و 
قسمت های گوناگون کش��ور را تقسیم بندی کند و 
به حس��ب اهمیت، موقع این ها را مشخص کند، آن 
باالبااله��ا آموزش و پرورش ق��رار مي گیرد. جوان 
ما به آموزش و پرورش بس��تگی دارد. اخالق ما به 
آموزش و پرورش بستگی دارد. یك عده ای مي نالند 

از ای��ن که چرا ما از لحاظ اخالقی جلو نمي رویم. البته این 
درس��ت اس��ت. ما هم قبول داریم که باید در زمینة اخالقی 
جلوتر رفت. منتها یکی از ش��رایطش این است که ما برای 
جوان هامان الگو داشته باش��یم. بعضی ها با رفتارهای خود، 
ب��ا عملکرد خود، با اظه��ارات خود، الگوه��ای بدی برای 
جوان های ما مي ش��وند. الگوس��ازی، یکی از اساس��ی ترین 
کارهاس��ت. م��ا الگوه��ای خوب خیل��ی داری��م. این قدر 
جوان ه��ای خوب، این قدر چهره های نورانی - در تاریخ که 
بماند - در زمان خودمان داریم که همین قدر کافی است با 
تعری��ف هر کدام از این ها - تعریف به معنای معرفی کردن 
- یك چهرة برجسته و یك الگو جلوی جوانانمان بگذاریم. 
این ها جوان هایی بودند که از پیشروان خودشان جلو افتادند. 
جوان هایی که پای درس بنده و امثال بنده نشس��تند، اما صد 
پل��ه از ما جلو رفتند. ما وع��ده کردیم آن ها عمل کردند. ما 
یاد دادیم آن ها عمل کردند. ولی خودمان عمل نکردیم. چه 
قدر از این جوان ها، چه قدر از این شهدا کسانی بودند که از 
امثال ماها چیزی یاد گرفتند، اما آ ن ها بهتر از ما شدند، جلوتر 
از ما شدند، بیشتر به کشور آبرو بخشیدند، پیش خدا بیشتر 
آب��رو پیدا کردند؛ »چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد«؛ 
]حاف��ظ[ وعده را ما کردیم، او عمل کرد. ما این همه جوان 
خوب داریم. این ها را یکی یکی در بیاورند، بگذارند جلوی 
جوان نس��ل حاضر؛ غیرت او را، همت او را، صداقت او را، 
س��المت او را، فداکاری های او را، بینش واالی او را، رفتار 
نی��ك او را با مردم، با همنوعان، با پدر و مادر، با خانواده، با 
دوس��تان، بگذارند جلوی چشم جوان نسل امروز. خود این 

آموزنده است.
 به هر حال کارهای زیادی داریم. در آموزش و پرورش، 

در دس��تگاه های تبلیغات��ی، در صدا و س��یما، در 
دستگاه های دولتی، در ملبّسین به لباس بنده، خیلی 
کار داریم. خیلی کار باید انجام بدهیم. ما مسئولیم. 
ش��انه مان زیر سنگینی بار مسئولیت باید خم شود. 
مس��ئولیت را بپذیریم. باید کار کرد. همه باید کار 

کنند.
  دنیا دنیایی است که ملت ها باید خود را نشان 
بدهند. ملت ها از کنار کش��یدن، از بي کار ماندن و 
از چش��م به این و آن دوختن ب��ه جایی نخواهند 
رس��ید. ملت ها با هوش��یاری، با در میدان بودن، با 
خ��ود را و ظرفیت ه��ای خود را به می��دان آوردن 
مي توانند موفقیت کسب کنند. امروز دنیا اینجوری 
است. همیش��ه همین جور بوده است. منتها امروز 
این بیداری در میان ملت ها بیشتر پیدا شده است. یك ملت 
بزرگ با یك تاریخ کهن، گاهی اوقات با یك میراث علمِی 
برجس��ته، وقتی از حال خ��ود غافل مي ش��ود، وارد میدان 
نیست، تالش��ی نمي کند، ناگهان می بینید مي رود در ردیف 

یك ملت عقب افتادة بی سابقة بی میراِث بی ریشه.
 ملت ایران در صحنه اس��ت. آماده اس��ت؛ خوش��بختانه 
بابصیرت است، موقع ش��ناس است. بحمداهلل دشمن شناس 
هم هست. در این س��ی و سه سال، دشمن های خودمان را 
شناختیم. فهمیدیم چه کسانی هستند که گاهی ممکن است 
ریاکاران��ه و دروغ پردازانه تظاهر به دوس��تی هم بکنند، اما 
دشمن اند. برای این که در این دنیای بزرگ، در این کشمکش 
می��ان قدرت های مادی دنیا، ملت ای��ران بتواند از حق خود 
دفاع کند، از آیندة خود دفاع کند، از نس��ل های بعدی دفاع 
کند، باید بیدار باشد، هوشیار باشد، در صحنه باشد. یکی از 
نمونه هایش همین انتخابات است، و البته نمونه های زیادی 

دارد.
 ما افق را روشن می بینیم. من بحمداهلل، از لطف الهی، یك 
لحظه هم احساس نکردم که این افق روشِن امید در دلم دچار 
تیرگی و تردید شده. همیشه هر وقت نگاه مي کنم، احساس 
مي کنم آینده روشن است؛ و بحمداهلل همین هم تحقق پیدا 
مي کند. من به ش��ما عرض بکنم، به فضل پروردگار، فردای 
ایران اس��المی، آن روزی که همی��ن جوان های امروز بیایند 
وارد عرصة کار بشوند، از امروز به مراتب بهتر خواهد بود.

 امیدواریم خداوند متعال شماها را موفق بدارد. جوان های ما 
را توفیق بدهد. به همه کمك کند. ان شاءاهلل بتوانیم هر کدام در 

هر جا که هستیم به وظایفمان عمل کنیم.
والسالم علیكم و رمحه:  اهلل و برکاته 

 
اينجور
نباشدكه
امروزيك
مسئولی،
يكوزيرى،
يكمديرى
دربخشی
تصمیمی
بگیرد،بعد
فردايكی
بیايدطبق

سلیقهاشآن
راعوضكند.
اين،هدردادن
وقتونیروى
كشورخواهد

بود
 

 
چقدراين
مقرونبه

صرفهاستكه
انسانكارش،
زندگیاش،
شغلش

چیزىباشد
كههرلحظة
آنميتواند
عبادتباشد

 

قابل توجه ستادهای بزرگداشت معلم 
و معلمان نمونة کشوری

در دو سال گذشته، رشد معلم به معرفی بسیاری از معلمان نمونة کشوری در حاشیة صفحات این مجله 
مبادرت می نمود. با توجه به این که در سال تحصیلی گذشته )91-90( تعداد معلمان نمونة کشوری بیش از 
آن اعالم شد که بتوان همة آن ها را در یک دوره معرفی کرد، مجله تصمیم دارد تنها آن عده از این عزیزان 
را معرفی کند که یا از سوی ستادهای بزرگداشت در استان ها و یا توسط خودشان به مجله معرفی شوند. 
بنابراین ادارات کل استان ها و شهرستان ها و نیز معلمان نمونة کشوری می توانند در صورت تمایل به این کار 
اقدام نمایند و از طریق پست یا پیام نگار) ایمیل( موارد را به مجله ارسال کنند. ارسال عكس ضرورت ندارد.
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 آقای فارســی، سپاس گزاریم از اینكه فرصت گفت وگو 
با مجلة رشــد معلم را به ما دادید. لطفاً در آغاز این گفت وگو 

مختصری از سابقة فعالیت های خودتان را بیان کنید.
 من کارمند بازنشستة صداوسیما هستم. حدود 
سی س��ال است که در این عرصه فعالیت می کنم. 
تحصیالت تکمیلی خود را در دانشکدة صداوسیما 
به پایان رس��انده ام؛ یعنی لیسانس سینما با گرایش 
فیلم نامه از دانش��کدة صداوسیما گرفته ام. به   غیر از 
مستند، در هیچ عرصة دیگری فعالیت نکرده ام و تمام 
وقت و تجربة خود را در همین عرصه یعنی »تولید فیلم 

مستند« صرف کرده و اندوخته ام.
 یعنی در حوزه ای که در صداوسیما 

بودید، مستندکار بودید؟
 بله، مستندکار بودم.

 اولین فیلمتان چه بود؟
 واقعیت این است که اصالً یادم 
نمی آید! فیلم هایی که ساختم، آن قدر زیاد 
بودن��د که تقدم و تأّخرش��ان در خاطرم 

نمانده است. 
ــد چند تا از   به هرحال می توانی
کارهایتان را که از نظر خودتان ماندگار 

است نام ببرید.

 اولین مجموعه ای که به نظر خودم خیلی تأثیر گذاش��ت و 
من در آن دخیل بودم و کس��انی که در همان سال ها آن را دیده اند 
ممکن است یادشان باشد، مجموعة »سراب« بود که من آن را مونتاژ 
می کردم و کارگردان کار هم شهید مرتضی آوینی بود. این مجموعه 
در زمانی س��اخته شد که موج های دوم و سوم مهاجرت ایرانی ها 
شروع شده بود؛ بعد از جنگ. و ما آن را با این هدف ساختیم که 
زوایای منفی مهاجرت را به مردم نشان دهیم. اتفاقاً این کار خیلی 

بیننده داشت و مردم هر هفته مجموعه را دنبال می کردند.
 پس شهید آوینی هنوز در قید حیات بود؟

 بله؛ سال های 67 و 68 بود.
 می بینم که عكس شهید آوینی را هم روبه رویتان در اینجا به 
دیوار نصب کرده اید. بفرمایید که نحوة همكاری شما با آن شهید 

به چه صورت بود؟
 می دانید که در آن زمان مردم زیاد شهید آوینی را نمی شناختند؛ 
او بیش��تر به واسطة صدایش معروف بود و اکثراً مردم این صدا را 
دوست داشتند؛ ولی ما چون در حوزة مستندسازی کار می کردیم، 
ایش��ان را می شناختیم و من خودم آرزو داشتم به نحوی به ایشان 
نزدیك شوم و خوش بختانه این اتفاق افتاد. به این صورت که من 
اول با دیپلم استخدام شدم و بعد بورسیه گرفتم و در ضمن کار، برای 
تحصیل به دانشکدة صداوسیما رفتم. در این زمان، برای کار به گروه 
تلویزیون جهاد پیوستم که شهید آوینی هم آنجا بود. مجموعة سراب 
داشت شکل می گرفت که به من کار مونتاژ پیشنهاد شد. از آن روز 

اشاره
از اقدامات ارزشمند صدا و سیما در چند سال اخیر، تأسیس »شبکة مستند« است؛ شبکه  ای بدون ُمجری و شبانه روزی که به جز فیلم های 
مستند داخلی و خارجی فیلم دیگری پخش نمی کند. در ایام نوروز امسال در ضمن فیلم هایی که از مستندسازان ایرانی از این شبکه 
پخش شد، سه فیلم دربارة سه نفر نظر مرا بیشتر جلب کرد؛ مستندهای محمد بهمن بیگی، پرویز شهریاری و ادوارد فیتز جرالد. 
قبل و بعد از پخش هر فیلم، کارشناس برنامه با کارگردان این فیلم ها گفت وگویی انجام می داد؛ چنین شد که من با محمدعلی فارسی 
آشنا شدم. از آنجا که اوالً وی به ساختن مستند از زندگی دو معلم برجستة معاصر پرداخته بود و ثانیاً ما در دو سال گذشته، تصویر دو 
معلم گفته شده )بهمن بیگی و شهریاری( را روی جلد مجله کار کرده بودیم، به نظرم آمد که گفت وگو با این کارگردان می تواند برای 
خوانندگان رشد معلم جذاب باشد. در جست وجو برای یافتن آقای فارسی متوجه شدم که فیلم معلم )بهمن بیگی( دو سال پیش در 
جشنوارة بین المللی رشد- که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار می کند- برندة جایزه شده است و این خود مرا بیش از 
پیش به آنچه در نظر داشتم مصّمم کرد. سرانجام موفق به ارتباط با محمدعلی فارسی شدم و در یک بعدازظهر از روزهای اردیبهشت، با 
این کارگردان، در دفتر کار ایشان به گفت وگو نشستم. 
سردبیر

کار من با شهید آوینی شروع شد. 
 آیا شما هیچ وقت کار مونتاژ روایت فتح را برعهده 

داشتید؟
 نه، من در فیلم  بعد از جنگ کار کردم و این زمانی 
بود که آوینی دیگر پشت میز مونتاژ نمی نشست و پای 

ثابت کارهای مونتاژ ایشان من بودم.
 جناب فارسی، برای اینكه خوانندگان ما با مقولة 
مستند آشنایی بیشتری پیدا کنند، بفرمایید که اصوالً فیلم 

مستند به چه فیلمی گفته می شود؟
 ببینید، آنچه االن به غلط بین مردم جاافتاده و دغدغة 
بزرگ ما مستندسازها شده این است که تصور عمومی 
اغلب مردم از مس��تند، همی��ن فیلم های حیات وحش 
اس��ت. در حالی که واقعیت این نیست. البته فیلم های 
حیات وحش هم مستند است ولی فیلم مستند فراتر از 
این هاست. خالصه اینکه به هر فیلم غیر داستانی مستند 
می گویند و االن تأثیر فیلم مستند دردنیا به مراتب بیشتر از 
»فیلم سینمایی« است. در همه جای دنیا برای بیان مشکالت 
از راه مستند وارد می شوند. تا به امروز سینما نتوانسته است 
به اندازة مستند بر مخاطب تأثیر بگذارد. در همین ایران، 
اگر فقط کارهای شهید آوینی را، که مستند جنگ و دفاع 
مقدس است، در نظر بگیریم، می بینیم خیل عظیمی از 
کسانی که جذب جبهه ها شدند و رفتند به جنگ، به خاطر 
مستندهای روایت فتح بود. البته تلویزیون و مطبوعات و 
مس��اجد هم بودند ولی جایگاهی را که روایت فتح، از 
لحاظ جذب و تأثیرگذاری روی مخاطب خصوصاً در 
نیمة دوم جنگ داشت، هیچ فیلم دیگر نداشت. در همان 
زمان فیلم های سینمایی جنگی هم ساخته می شدند ولی 
آن تأثیر را نداش��تند. همان »مجموعة سراب« هم که ما 

ساختیم  خیلی تأثیرگذار بود و معضل مهاجرت را به گونه ای کاهش 
داد. این را من براساس آمارهایی که می دادند و حاکی از افت شدید 

مهاجرت در آن سال ها بود می گویم. 
 با این توصیف، پس چرا فیلم مستند در ایران نسبتاً مهجور 

است؟
 باید بگویم، از چشم مدیران فرهنگی تأثیر فیلم مستند جدی 
دیده نشده است. از جمله در بخش آموزش و پرورش، در روابط 
عمومی ها و... تنها جایی که در آن خیلی سرمایه گذاری نمی کنند 
همین بخش مستندسازی است، در صورتی که شما به خصوص در 
آموزش و پرورش، یك مخاطب انبوه دارید و فیلم مستند می تواند 
روی آن ها تأثیر بگذارد؛ مخصوصاً روی قشر دانش آموز. متأسفانه 
جّوی فراگیر شده که تمام بخش سینما شده است فیلم داستانی. به 
مستند کم توجهی می شود. البته این را هم بگویم که ما گونه ای از 
مستند داریم به نام »Document Dreama« که بیانی داستانی 

دارد و من خودم در این بخش کار می کنم.
 در کشورهای دیگر، از فیلم مستند چگونه استفاده می کنند؟

 در تمام دنیا و همة کشورها فیلم مستند کارکرد دارد. مثالً  

انگلیس را در نظر بگیرید به عنوان »مهد مستند«. تلویزیون 
آنجا، البته بهترین فیلم های داستانی را نشان می دهد ولی اگر 
برنامه ای مستند داشته باشد، در تمام کشور بیلبرد می زنند 
که در فالن تاریخ و در فالن شبکه فالن فیلم مستند پخش 
می شود؛ این قدر برایشان مهم است. ولی متأسفانه ما، در 
هیچ یك از بخش ها، بلد نیستیم از مستند استفاده کنیم. مثاًل 
همین خیابان پیروزی را، که ما اکنون در آن هستیم، چندین 
سال است می خواهند تعریض کنند و دعوایی اساسی 
بین مردم و شهرداری وجود دارد. شهرداری می تواند با 
ساختن یك مستند، به درددل های مردم گوش دهد، بعد 

هم نظر شهرداری بیان شود تا قضیه حل شود. 
 آیا شبكة مستند که در صداوسیما تأسیس شده 

است همین نگاه را دارد؟
 بل��ه. ولی این تازه آغاز راه اس��ت و امیدوارم که 
جایگاه خود را پیدا کند و اگر به آن جایگاه برسد، حتمًا 

تبدیل می شود به پرمخاطب ترین شبکة تلویزیونی.
 آقای فارســی، آیا فیلم مستند لزوماً باید کوتاه 

باشد یا نه؟
 نه، هرگز. ما در عالم تصویر سینما دو گونه و به 
اصطالح دو »ژانْر« داریم: فیلم داستانی و فیلم مستند؛ و هم 
فیلم داستانی کوتاه داریم هم فیلم مستند کوتاه، هم فیلم 
داستانی بلند داریم که همان »فیلم سینمایی« است و هم 
مستندی داریم که اگر زمانش باال باشد می گوییم »مستند 
سینمایی«. اگر به خیابان بروید و از مردم بپرسید آخرین 
مستندسینمایی که دیده اند چه بوده است، غالباً نمی توانند 
»مستند« و »سینما« را در کنار هم جمع کنند و می گویند: 
مستند چه ربطی به سینما دارد؟« در صورتی که سینما 
سینماست؛ حاال یا مستند است یا داستانی؛ یا داستانی کوتاه 

است یا داستانی بلند.
ــما، مثالً فیلم »خانة خدا« -که حدود 50   بنابر تعریف ش
سال پیش ساخته شد- یک فیلم مستند سینمایی است، ولی فیلم 

محمدرسول اهلل، ساختة مصطفی عّقاد، فیلم داستانی است؟
 بله، همین طور است. آنجا که بحث هنرپیشه یا بازیگر به 
میان آید و کسی نقش بازی کند، می شود سینمایی داستانی ولی آنجا 
که واقعیتی را بیان می کند، می شود مستند سینمایی. حول آن محور 
شاید چندتا تصویرِ بازسازی شده هم وجود داشته باشد، ولی باز 

هم مستند است.
 پس باید گفت، فیلم مستند فرد را به متن واقعیت می برد و 
به همین دلیل تأثیرگذار است. مثالً همان مثالی که دربارة  جنگ 
زدید. ما ده ها برابر روایت  فتح فیلم جنگی دیده ایم، ولی روایت 

فتح تأثیر بیشتری داشت و فضایی ذهنی ایجاد  کرد.
 بله، االن اگر شما آرشیو های فیلم را در عرصة سینما بگردید، 
مستندات جنگ و دفاع مقدس را در مستندها پیدا می کنید نه در 

فیلم هایی که به صورت داستانی ساخته شده اند.
 فیلم مستند در ظاهر عرضة عمومی ندارد. مثاًل  فیلم های 
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شما و دیگر مستندسازان را باید اتفاقی در صداوسیما ببینیم. 
 متأسفانه همین طور است. سال هاست یکی از دغدغه های 
مستندسازها همین است؛ در هیچ یك از زمینه ها آن طور که باید و 

شاید مستندساز را ندیده اند، یعنی به آن توجه کافی نکرده اند.
 آیا مشكل پخش و بازرگانی و اینها در کار است؟
 نه، مشکل فهم فرهنگی مدیران است. همین اآلن 
شما فرضاً از فالن وزیر بخواهید فی البداهه اسم 30 بازیگر 
را بگوید یا ده تا فوتبالیست را نام ببرد که اصالً در حوزة 
عالقه هایش هم نیست. سریع می گوید. ولی بگویید پنج تا 
مستندساز را نام ببر، نمی تواند. همین طور اگر بروید در فالن 
کمیسیون فرهنگی، در این حوزه ها که گفتم، سؤال کنید، 
جوابتان را می دهند، ولی اگر دربارة مستندسازی بپرسید، 
می گویند اجازه دهید فکر کنیم. هر چیزی برمی گردد به 
نگاه فرهنگی جامعه. حاال این نگاه از کجا نشئت می گیرد، 

بحث دیگری است. 
 با این حساب، فیلم مستند نباید بازدهی اقتصادی 

و مالی چندانی هم داشته باشد؟
 همین طور است که می گویید. ما در ایران مستندساز 
باالی 50 س��ال بیشتر از 15 نفر نداریم. اگر شرایط مالی 
آن ه��ا را در نظر بگیرید، در حد یك بازیگر ردة دهم هم 
نیستند یا در حد یك فوتبالیست ردة دویستم. این ضعف 
از کجاس��ت، از ما یا نگاهی که جامعه می سازد؟ این در 
صورتی است که مستندسازان عموماً برادری خود را برای 
حاکمیت ها اثبات کرده اند، ولی باز هم وضع به این گونه 

است. 
 آقای فارسی شما دو فیلم دربارة دو معلم بزرگ 
ایران ساختید؛ یكی پرویز شهریاری و دیگری محمد 
بهمن بیگی. چه چیزی باعث شد سراغ این افراد بروید؟

 ای��ن کار ما عقبه ای دارد که بای��د درباره اش توضیح دهم. 
مجموعة مستندی می س��اختیم به اسم »مهاجران« که بخش اول 
آن دربارة معرفی ایرانیان موفق خارج از کش��ور بود و خیلی هم 
بیننده داشت. ولی این بخش ضعف کوچکی داشت. این که هر 
کس آن را می دید، فکر می کرد اگر می خواهد موفق شود، باید از 
ایران برود! در حالی که هدف تهیه کننده ها این نبود. وقتی پیشنهاد 
دادند بروید و بخش دوم آن را هم بسازید، ما دیدیم قسمت دوم 
که می ش��ود تکرار قسمت اول! پس تصمیم گرفتیم قسمت دوم 
مجموعه را دربارة نخبه های داخل بسازیم که هنوز هم تولید آن ادامه 
دارد. یعنی 13 قس��مت اول را ساختیم و االن هم 13 قسمت دوم 
را داریم می سازیم. در مجموعة  اخیر، در بخش چهره های آموزش 
و پرورش، این دو بزرگوار قرار دارند؛ یعنی پرویز شــهریاری و 
محمد بهمن بیگی. از قشرهای دیگر هم هستند مثالً دکتر ایرج 
فاضل، یا دکتر ملک حسینی که هر دو از پزشکان برجستة کشورند 
یا در عرصة فرهنگی آقای موســوی بجنوردی بینان گذار مرکز 
دایرةالمعارف بزرگ اسالمی که زندگی ایشان ماجرای عجیبی دارد. 
به هر حال، بهمن بیگی و شهریاری هم دو فیلم از این مجموعه را به 

خود اختصاص داده اند. 
 شما که خودتان کارگردان این دو فیلم بودید، ویژگی های 

این دو معلم را در چه دیدید؟
 در اراده ش��ان! در اینکه شأن و حق معلمی را به جا آوردند 
و تمام هستی خود را نثار کردند برای این اسم و این شغل؛ شغل 
معلمی شغلی معمولی نیست. در پس این اسم باید عشق باشد و 
این ها نمونة واقعی معلم بودند و این راه ادامة رس��الت 
پیامبران اس��ت. من دیدم دوره ای که این ها طی کرده اند 
و خدماتی که ارائه کرده اند، فراتر از آن بوده اس��ت که 
مثل اغلب معلمان صبح به کالس بروند و ظهر برگردند 

و همین! 
 شما با این دو نفر آشنایی قبلی هم داشتید؟

 نه؛ در تحقیقاتمان با آن ها آش��نا شدیم. در مورد 
بهمن بیگی، من در شیراز دوستی دارم که پزشك است. 
از او خواستم واسطه شود میان  ما و دکتر ملك حسینی 
برای تهیة فیلم مستند از ایشان، که گفت: من شخصی را 
معرفی می کنم که صدها مثل ملك حسینی را تربیت کرده 
است. البته دکتر ملك حسینی هم شاگرد او بوده و حاال ما 
داریم مستند او را هم می سازیم. به هر حال، این طور شد 
که سروکار ما با بهمن بیگی افتاد و به تهیة فیلم مستند از او 
ختم شد. من تردید ندارم که در کشور ما معلمان دیگری 
هم مثل این افراد بوده و هستند ولی مهجور واقع شده اند.
ان شااهلل مجلة شما باعث شود فهرستی از این معلمان 
آماده شود و روی آن ها سرمایه گذاری کنند. البته هزینة 
زیادی هم ندارد. هنوز وقت هس��ت که روی آن ها کار 

شود و معرفی شوند. 
 آقای فارسی شما مســتندی هم دربارة ادوارد 
ــعار عمر خیام به انگلیسی-  فیتز جرالد- مترجم اش

ساختید. می دانید که دانش آموزان معموالً در مدرسه با 
خیام آشنایی پیدا می کنند و از قِبَل آن به تأثیر جهانی 
خیام می رسند و در ایجاد این تأثیر- البته از نظر شعر نه 
ریاضیات- فیتز جرالد نقش مهمی دارد. چه شد که شما 
از بین این همه افراد خارجی سراغ این شخص رفتید؟

 من برای هر کدام از این افراد انگیزه ای داش��ته ام. 
چند سال پیش آمریکایی ها فیلمی در مورد تاریخ ایران در 
عصر باستان ساخته بودند به نام »سیصد« که سعی می کرد 
به نوعی پیشینة ما را تخریب کند. من دیدم که در عرصة 
فرهنگ، برخورد انفعالی زیاد کاری نمی کند و باید کاری 
فرهنگی کنیم. بعد دیدم ما در سراسر دنیا کسانی را داریم 
که وقتی به ایران می آیند خاك ادب می  بوسند؛ و این نشانة 
بزرگی این ملت است. با این فکر سراغ فیتز جرالد رفتم. 

امثال او فراوان اند. 
 بازتاب این فیلمتان چگونه بوده است؟

 می دانید، ذائقة مردم عوض شده است. فیلم مستند 
و در کل فیلمی که قرار اس��ت در آن حرفی زده 

شود، خیلی مخاطب عام ندارد و این خودش 
نشان دهندة وجود یك مشکل فرهنگی 

اس��ت که سبب می شود ذائقة مردم 
تا حد این س��ریال های ضعیف 
تلویزیونی پایین بیای��د. به هر 
حال، فیلم هایی که ما کار کردیم، 
در درازم��دت تأثیر خ��ود را 
می گذارد و ماندگار خواهد شد. 
لذا ما نگران نیستیم و معتقدیم 
که این فیلم ها به مرور راه خود 

را پیدا می کنند.
ــا  ــر م ــد اگ ــر می کنی  فك

ــه دیدن این گونه  ــوزان را ب دانش آم
فیلم های مستند عادت دهیم، از مشكل 

کاسته می شود؟ 
 صد در صد.

 شما در این باره توصیه ای به آ موزش و پرورش دارید؟
 من معتقدم که تأثیر فیلم مستند برای بچه ها کمتر از فیلم 
سینمایی نیست. فیلم مستند آن قدر قدرت دارد که دانش آموز را 
جذب کند. آموزش و پرورش می تواند حتی رشته ای از مشکالت 

خود را از طریق مستند بیان کند.
ما مجموعه ای به نام سراب2 ساختیم که از صداوسیما پخش 

نشد، ولی تقریباً اکثر مدارس آن را دیدند.
آن مجموعه به مشکالت جوانان می پرداخت و دانش آموزان 
در به در دنبال آن بودند. از این گونه فیلم ها باز هم می توان ساخت که 

برای جوانان جذاب باشد؛ چون دغدغة روزمرة آن هاست.
 به نظر شما غیر از زندگی معلمان، چه چیزی در آموزش و 

پرورش می تواند دست مایة  مستند ساختن باشد.

 همین مشکالتی که آموزش و پرورش با قشر 
دانش آموز یا قش��ر کارمند دارد. البته موضوعات عادی 
هم که مشکل یا معضل به حساب نمی آیند فراوان اند و 
می توانند دست مایة فیلم ساختن قرار گیرند. ولی چیزی 
که االن وجود دارد، نگرانی خانواده ها از بچه  های خود در 

محیط آموزشی است.
ــازی در بخش   به غیر از شــما که به مستندس
آموزش و پرورش پرداخته اید، آیا مستندسازان دیگری 

هم به این بخش وارد شده اند؟
 اغلب مستندسازان دستی در آموزش و پرورش 
داشته اند. مثالً عباس کیارستمی که پیر عرصة سینماست، 
کار خود را از کانون ش��روع کرده و چند مستند در این 
حوزه ساخته که االن اسم آن ها در ذهنم نیست. کامران 
شیردل هم همین طور. اغلب سینماگران، به خصوص 
مستندسازها، حتماً سری به آموزش و پرورش زده اند. 
چون بخش اعظم آیندة هر کش��وری به همین حوزه 

وصل است. 
ــما برای فیلم معلم )بهمن بیگی(   ش
ــازمان پژوهــش و برنامه ریزی  از س
آموزشی- در جشنوارة بین المللی 
فیلم  رشــد- جایزه گرفتید. آیا 
این زمینه در شــما هست که 
ــه فعالیت های خود  باز هم ب
در عرصة آموزش و پرورش 

ادامه دهید؟
 حتماً. فقط کافی است 
آن ه��ا بگویند که مث��الً ما در 
اولویت اولمان پنج مش��کل یا 
پنج  موضوع مهم داریم. کافی است 
موضوعات را به ما بدهند و تحقیقات 
انجام شود. »چه بگوییم« را آن ها به ما بگویند 
تا ما »چطور بگوییم« را - با ساختن فیلم مستند- 

به آن ها بگوییم.
 آخرین سخن شما و یا توصیه ای که ما بتوانیم معلمان و 

دانش آموزان را بیشتر با مستند آشنا کنیم، چیست؟
 ببینید، ما در عرصة کشور فیلم های مستند خوبی ساخته ایم. 
کافی است کس��ی که متولی این ماجراست، به »مرکز سینمای 
مستند« وابسته به وزارت  ارشاد مراجعه کند یا دو نفر کارشناس 
به آنجا بفرستند و بروند فیلم های جذابی را که به حوزة آموزش 
مربوط است و یا حتی نیست، خریداری کنند و به صورت یك 
بسته فیلم به مدارس بدهند برای معلمان و دانش آموزان. ذائقة معلم 
در عرض یك سال تغییر می کند. مستند چیزی را آموزش می دهد 
که سریال های شبانه نمی توانند. این کار هزینه ای هم ندارد، چراکه 

پول خرید، از راه تکثیر فیلم درمی آید.
 با تشكر از شما آقای فارسی. برایتان آرزوی موفقیت داریم.
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از راست:
عبدالحسین مصحفی،

پرویز شهریاری و
میرزا جلیلی

مجلة یکان منتشر شد و چنان مورد توجه دبیران و دانش آموزان قرار 
گرفت که ش��مارة اول آن در همان ماه دوبار تجدید چاپ ش��د و 
مصحفي را سرشوق آورد: »برخورد شایسته با شمارة یکم مجله، 
براي من شوق انگیز، امیدبخش و رسانندة این پیام بود که کوشش 
و تالشم را با امیدواري بیشتر دنبال کنم و نگران هزینة آن نباشم. 
هماهنگي هرچه سازگارتر محتواي یك مجله با ذوق و خواست 
خوانندگانش، فروش بیشتر و تأمین ارزشمندتر هزینه هاي آن را در 

پي دارد )دوره هاي مجلة ریاضیات یکان از 1342 تا 1356(.
مصحفي همچنین در پایان کارخود نوشت: »مجلة یکان در مدت 
14 سال انتشار، 117 شماره ماه نامه، یك شماره مجموعة علمي، 12 
شماره سال نامة ویژة آزمون هاي نهایي و کنکور و 4 شماره پیوست 
ویژة دانش آموزان دورة اول متوس��طه، منتشر کرد. تا آن که »شیوة 
طرح پرسش هاي آزمون هاي ورودي دانشگاه ها از اندیشه سنجي به 
پاسخ گزیني برگردانده شد و دانش آموزان را از ژرف اندیشي دور 
داشت و توجه کمتر به نشریه هاي علمي را هم بار آورد. هم زمان با 
آن، قیمت ها هم روزبه روز افزایش مي یافت و درامد مجله پاسخگوي 

هزینه هاي آن نبود«. 
مجلة یکان فقط یك مجلة ریاضي نبود که در هر شمارة آن چند 
مس��ئلة ریاضي یا حل آن ها مطرح شود. این مجله محل برخورد 
اندیشه هاي علمي بود. یك مکتب بود، یك مدرسه بود، یك بازار 
علم بود. بخش عمدة هر شماره را مسائل و مباحث ریاضي شامل 
مي شد. اما سرمقاله اي داشت که به یکي از مسائل مهم آموزشي و 
اداري مي پرداخت و از ش��یمي و فیزیك هم بحث مي کرد. ضمن 
آنکه از دانستني هاي جدید علوم نوشته هایي داشت. جعفر آقایاني 
چاووشــي به معرفي دانشمندان ایراني چون ابوریحان بیروني و 
غیاث الدین جمشید کاشاني مي پرداخت. مسائل ریاضي را از دکتر 
محسن هشترودي و دکتر علیرضا امیرمعز )استاد دانشکدة تکنولوژي 
تگ��زاس آمریکا( مطرح مي کرد و همزمان مقاالت و مس��ائلي از 
دانشجویان رشتة ریاضي دانش سراي عالي و مسائل امتحانات داخلي 
را که جالب و هوش��مندانه طرح شده بود، در مجله درج مي کرد. 
معموالً نام طراح سؤال و فرستنده را همراه نام مدرسة او یا شهري که 
در آنجا امتحان برگزار شده بود مي نوشت و این تشویقي براي دبیران 

و دانش آموزان بود )پیشین(.
سیزده سال پس از آشنایي با نام و کار ارزشمند آقاي عبدالحسین 
مصحفي، من به تهران و سازمان  کتاب هاي درسي ایران منتقل شدم. 
در نخستین روزي که پا به آن سازمان گذاشتم، شادروان هوشنگ 
شریف زاده، کارشناس مسئول کتاب هاي فیزیك، مرا براي آشنا شدن 
با کارشناسان آن سازمان به هر یك از اتاق ها برد. نخستین اتاقي که 
رفتیم، دفتر کار آقاي عبدالحسین مصحفي و شادروان غالمرضا 
عسجدي، حسین مجذوب و آقاي میرزا جلیلي، همکار فعلي 
مجلة رشدآموزش ریاضي بود. دیدار این چهار نفر برایم بسیار تازگي 
داشت. با میرزا جلیلي در دورة دانش سراي عالي هم کالس بودیم و 
سال اول که دانشجویان رشته هاي فیزیك و ریاضي با هم ادغام شدند 
در یك کالس بودیم. از همان زمان شاهد فعالیت و ذکاوت میرزا 
جلیلي بودم. اما کتاب هندسة ترسیمي � رقومي استاد حسین مجذوب 
را در کالس ششم ریاضي دبیرستان هراتي اصفهان خوانده بودم و 
آقاي غالمرضا عسجدي را با کتاب نسبیت اینشتین که ایشان نوشته 
بودند، مي شناختم. در همان روز بود که با آقایان شهید دکتر بهشتي، 
دکتر قاضي زاده، دکتر انوري، حسین خلیلي فر و دکتر شایسته آشنا 
شدم و به شخصیت ممتاز هر یك و مسئولیت بسیار مهم آن ها پي 

بردم و تالش کردم  راهشان را ادامه دهم.
اکنون باز گردیم و زندگي نامة استاد مصحفي را از قلم خودش 

بخوانیم: 
»در پنجم اس��فند 1303 در کرمان به دنیا آمدم. خواندن قرآن را 
آموختم. بیشترین سال هاي تحصیلي ام را در دبیرستان ملي شهاب 
کرمان گذراندم. گواهي نامة ششم ابتدایي را در 1317 و گواهي نامة 
دورة اول دبیرس��تان را در 1320 به دس��ت آوردم. در مهر 1320 در 
همان دبیرستان ش��هاب به معلمي گمارده ش��دم. با خودآموزي 
درس هاي دورة دوم متوس��طه را آموخت��م و در 1330 گواهي نامة 
ششم دبیرستان در رشتة ریاضي را به دست آوردم. سه سال تحصیلي 
را در رشتة ریاضي، در دانش سراي عالي و دانشکدة علوم دانشگاه 
تهران گذراندم و هشت سال دبیر ریاضي دبیرستان ها و دانش سراي 
تربیت معلم یزد بودم. در یزد ازدواج کردم. در مهر 1341 به تهران 
منتقل شدم و شغل هایي که داش��تم به ترتیب ]عبارت  بودند از:[ 
دبیر دبیرستان هاي تهران، کارشناس برنامه هاي ریاضي در ادارة کل 
تحقیقات و برنامه ریزي، کارشناس کتاب هاي ریاضي در سازمان 
کتاب هاي درسي و پس از انقالب. ریاست سازمان کتاب هاي درسي 
و همزمان مدیرکلی دفتر تحقیق��ات و برنامه ریزي. چند دوره هم 
تدریس روش هاي آموزش ریاضي را در دانشکدة سپاهیان دانش 
برعهده داشتم. در دي ماه 1358 بازنشسته شدم و به تألیف یا ترجمة 
کتاب هاي ریاضي و نوش��تن یا ترجمة مقاله هاي ریاضي مشغول 
بوده ام. از سال 1370 هم مقیم یزد هستم. افزون بر 14 کتاب که آن ها 
را ترجمه و به صورت سلسله مقاله هایي در مجلة یکان چاپ کرده ام، 
تاکنون 19 کتاب، 263 مقاله و 11 مصاحبه از من چاپ شده است. 

تعدادي هم سخنراني در سمینارها داشته ام« )مصحفي نامه، 1387(.
آقاي عبدالحسین مصحفي نظراتي دارد که به بعضي از آن ها اشاره 

مي کنیم: 
� یك دبیرستان وقتي براي معلم محل مناسبي براي تدریس است 
که هم مسئوالن آنجا و هم دانش آموزان آن به بنیة علمي و بي غرضي 
آن معلم اعتقاد و اعتماد داشته باشند. وقتي چنین باشد دانش آموزان 
ش��وق یادگیري از خود بروز مي دهند و معلم هم تشویق مي شود 
که تدریس خوبي ارائه دهد. دبیرستان هاي یزد و به ویژه دبیرستان 

ایرانشهر آنجا براي من چنین وصفي را داشتند.
� َعَلم کردن یك ش��اگرد به باهوشي و یا بي هوشي خطرآفرین 

است.
� چه بس��ا که یك معلم با یك رفتار و تش��ویق بجا و مناسب 
دانش آموزان را به راه موفقیت کشانده است و چه بسا که یك معلم با 
یك رفتار یا یك گفتة نابجا و نامناسب دانش آموزي را از تحصیل یا 

درس خاصي دلزده کرده است.
� در تألیف کتاب درسي ریاضي به چندین نکته باید توجه داشت: 
نخست آنکه هر یك از کتاب ها با کتاب هاي پایه هاي قبل و بعد از 
خود پیوستگي و هم خواني داشته باشد؛ به گونه اي که دورة کامل 
این کتاب ها یك دستگاه ریاضِي از نظر منطقي منسجم را ارائه کند. 
دیگر آنکه با شرایط سیاسي و اجتماعي کشور و با سنت هاي قومي 

و ملي سازگاري داشته باشد. سوم آنکه معلمان از قبل با کتاب ها و با 
روش هاي تدریس آن ها آشنایي الزم را به دست آورده باشند. مهم تر 

آنکه کتاب با استعداد اکثریت متوسط دانش آموزان درخور باشد.
� هر ایراني که بخواهد ریاضي دان بشود، نه تنها الزم است که در 
زبان مادري خود، فارسي، تبحر داشته باشد تا بتواند متن هاي ریاضي 
را به درستي بفهمد، بلکه باید زبان عربي را هم براي درك و فهم 
ریاضیات کهن این سرزمین و زبان انگلیسي را نیز براي درك و فهم 
ریاضیات روز به خوبي بداند و افزون بر آن، با دانش هاي رایانه اي به 
اندازة کافي آشنایي داشته باشد. امروزه ریاضیات و رایانه چنان درهم 
گره خورده اند که فراگیري هر یك مستلزم داشتن تبحر در دیگري 

است.
*

استاد مصحفي تا در تهران ساکن بودند، هر چند وقت خدمتشان 
مي رسیدم. ایشان زماني تصمیم به فروش خانة خود گرفتند و خانه 
را فروختند تا خانة دیگري بخرند. اما آن قدر بهاي خانه زیاد و گران 
شد که با آن پول امکان خرید در تهران نبود. ناچار به یزد رفتند و در 
آنجا ساکن شدند. البته من هر وقت به یزد مي رفتم خدمت ایشان 
مي رسیدم. در دوم اسفند 1389 در دبیرستان ایرانشهر یزد مجلس 
باشکوهي در تجلیل از مقام شامخ دکتر ابوالقاسم قلمسیاه � استاد 
و مؤلف کتاب هاي فیزیك دبیرستان برگزار شد که من نیز افتخار 
حضور داشتم. در لحظه اي که هنوز مجلس رسمیت نداشت، شاهد 
برپاخاستن و کف زدن انبوه جمعیت بزرگان شهر و دبیران بودم، 
متوجه شدم استاد مصحفي را به مجلس آورده اند. ایشان را در ردیف 
اول جاي دادند. بر قدرشناسي مردم یزد از یك معلم بزرگ آفرین 
گفتم و رضایت خاطر اس��تاد را از زندگي و فعالیت هایشان را در 
چهره اي که جاي پاي گذشت زمان و رنج هایش در آن نمایان بود 
دیدم و یك بار دیگر جمله هایي از سخنراني دکتر مهدي بهزاد در 
مراسم اعطاي دکتراي افتخاري آموزش ریاضي به استاد عبدالحسین 

مصحفي به یادم آمد که چنین گفته بود: 
»خداي را شکر مي گویم که به آرزوي دیرینة دیگري هم رسیدم. 
بخت با ریاضیات کش��ور یار بوده است که بزرگاني چون احمد 
بیرشك، ابوالقاسم قرباني، پرویز شهریاري و عبدالحسین مصحفي 
»مدرك دکترا« را که الزمة خدمت و تعالي است نداشتند و در کسوتي 
متفاوت چنین بالنده و شکوفا شدند. تنها ثمرة اعطاي درجة دکتراي 
افتخاري به این فرهیختگان، تکریم علم و عالم است و پیروي برخي 

جوانان از راه و رسم آنان. ان شاءاهلل.

منابع
1. دوره هاي مجلة ریاضیات یكان از 1342 تا 1356.

2. مصحفي نامه. به مناس��بت بزرگداشت اس��تاد عبدالحسین مصحفي. 
انتشارات فاطمي. 1387.

3. در باغ تجربه ها.
4. مت��ن س��خنراني دكتر مهدي بهزاد در مراس��م بزرگداش��ت اس��تاد 

مصحفي، دانشگاه شهید بهشتي، اردیبهشت 1387.

اسفندیار معتمدي

نخستین بار نام استاد مصحفي را در مجلة ریاضي »یکان« دیدم. 
وي صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر آن مجله بود و یکان را 
از بهمن 1342 تا اس��فند 1356 به صورت ماهانه و به طور مرتب 
منتشر کرد. یکان نخستین مجلة ریاضیات در ایران نبود. 37 سال 
پی��ش از آن )1305( آقایان حســین هورفر، علي اکبر ناصحي و 
عبداهلل ریاضي »مجلة ریاضیات« را منتشر کرده بودند. در سال 1306 
هم آقاي منوچهر امین ناطقي � با همکاري آقاي سعید عزیزي � 
مجله اي ریاضي را تا 13 شماره انتشار داد. شادروان دکتر غالمحسین 
مصاحب هم دورة یکم مجلة دو هفتگي »واحد مجلة ریاضیات 
عالي و مقدماتي« را در سال هاي 10-1309 و دورة دوم آن را در سال 
1314 منتشر مي کرد. به هر حال، 28 سال پس از »مجلة ریاضیات«، 

معلمان بزرگ ایران 
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وج��ود اخت��الف دیدگاه در ه��ر جامعه، الزمة دموکراس��ي یا 
مردم س��االري است. اینکه خوب بودن هر جامعه به چه چیزهایي 
بستگي دارد، موضوعي است که از طریق بحث  و گفت وگو و تضارب 

آرا روشن مي شود.
این بدیهي است که دست اندرکاران تعلیم و تربیت باید زمینه اي 
فراهم کنن��د تا دانش آموزان در حین تحصی��ل، با تمرین بحث و 
گفت وگوي آزاد دربارة موضوعاتي که در آن ها اختالف نظر وجود 
دارد، به سعة صدر دست یابند و بتوانند در فضایي آرام و محترمانه، 
هم دیدگاه هاي خود را مطرح کنند و هم از دیدگاه هاي دیگران باخبر 
شوند و آن ها را تحمل کنند. باید به دانش آموزان یاد داد که در زندگي، از 
کنار موضوعات مهم بي تفاوت نگذرند و یا به خاطر ترس یا کم رویي، 
آن ها را به فراموشي نسپرند. دانش آموزان نیاز دارند که بتوانند در فضایي 
محترمانه و دور از نگراني دربارة مسائل مهم جامعه و راه حل مشکالت 
آن، به بحث و گفت وگو بپردازند. البته مي دانیم که موضوع بحث ها و 

محتواي آن ها در هر کشوري و در هر شرایطي متفاوت است. 
بیشتر اوقات موضوعات بحث انگیز مهمي وجود دارند که با   زندگي 
دانش آموزان ارتباط مستقیم پیدا مي کنند. در هر حال، دانش آموزان باید 
احساس کنند که نظر و دیدگاه آن ها مهم تلقي مي شود و خودشان به 

دایانا ِهس
ترجمة سعید قریشي

ص������در س������ع������ة  رش�����������د  زم������ی������ن������ه س������از   

مدارس
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بحث آزاد کالسي

حساب آورده مي شوند، زیرا مفهوم دموکراسي همین است که باید 
همة نظرات به حساب بیایند.

بحث در مورد مس��ائل سیاس��ي و اجتماعي، به خصوص در 
درس هایي که موضوعاً با این مسائل مرتبط اند، مانند درس مطالعات 
اجتماعي، براي دانش آموزان فایده هاي زیادي دارد؛ مثالً اینکه درس 
را از حالت خسته کننده خارج مي کند و انگیزة یادگیري را افزایش 
مي دهد. فایدة دیگر این است که دانش آموزان به تدریج یاد مي گیرند 
چگون��ه وقتي فردا وارد اجتماع مي ش��وند و با دیدگاه ها و نظرات 
مختلف روبه رو مي شوند، باید بتوانند تعادل فکري خود را حفظ کنند. 
آن ها یاد مي گیرند چگونه باید دیدگاه طرف مقابل را تجزیه و تحلیل 

و از دیدگاه خود دفاع کنند، بي آنکه به پرخاشگري و نزاع نیاز باشد.

خوشایند  و محترمانه
در طي ده سال اخیر، من شاهد گفت وگو و تبادل نظرهایي بوده ام 
که توانسته است مهارت بحث کردن و قدرت تحمل دانش آموزان 
را افزایش دهد. معلماني را دیده ام که در تدریس  این مقوله بسیار 
توانمند بوده اند و توانسته اند شیوة بحث کردن صحیح را به دانش آموزان 
یاد دهند؛ گرچه هنوز در بسیاري از مدارس درگیرشدن با این گونه 

بحث ها براي معلمان دشوار است.
موانع فراواني بر س��ر راه این کار وجود دارد؛ از آمادگي نداشتن 
معلمان گرفته تا رویه هاي نادرست برخي مدارس که بیشتر روي دانش 
سطحي تکیه مي کنند و یا محیط هایي که در آن ها طرح آرا و نظرات 

مخالف ممکن نیست.
مانع دیگر، به فضاي محترمانة کالس مربوط است. بسیاري از 
معلمان مي خواهند فضاي کالس آن ها طوري باشد که دانش آموزان 
احساس امنیت، ارزش و احترام کنند. طرح موضوعات بحث انگیز 

دکتر حسین محبوبی 
اردکانی

)1294 -1356(
معلم و استاد تاریخ یزد و تهران

در اردکان ی��زد متول��د ش��د. 
خان��دان او از علم��ای بن��ام و 
غالباً اهل دان��ش و تقوا بودند. 
حسین محبوبی دورة دبیرستان 
را در یزد و دورة دانشگاه را در 
دانش سرای عالی تهران گذراند 
و س��رانجام به دریافت مدرک 
دکترای تاریخ نایل آمد. او پنج 
سال مدیر دبیرستان ایرانشهر یزد 
بود و سال ها نیز در مدارس قم 
به  تدریس اش��تغال داشت. در 
س��ال 1343 به دانشگاه تهران 
انتقال یافت و ریاس��ت مؤسسة 
چ��اپ و انتش��ارات دانش��گاه 
را ب��ه عهده گرف��ت. محبوبی 
اردکانی به واقع  مردی فرهیخته 
و دانش��مند بود. در پارس��ایی 
و رعایت اح��کام به ویژه نماز 
داش��ت.  را  اهتم��ام  نهای��ت 
فوق العاده وظیفه ش��ناس بود و 
در رشتة علمی خود تاریخ نیز 
تبحر خاص داشت. آثار قلمی 
متعددی نیز پدی��د آورد که از 
آن جمل��ه »تاریخ مؤسس��ات 
تمدنی جدید در ایران« اس��ت 
که در نوع خود کتابی بی نظیر 

به شمار می رود.
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ممکن است پاس��خ هاي تندي به دنبال داشته باشد و این 
پاسخ هاي تند سبب توهین، بي احترامي، خشم یا برعکس 
دم فروبردن و خاموشي گزیدن دیگران شود، که پاره اي از 
معلمان دوس��ت ندارند فضاي کالسش��ان به این سمت 
برود. معلمان دوست دارند بحث هاي کالس خوشایند و 
محترمانه باشد، ولي چون ممکن است تجربة مدیریت کردن 
چنین بحث هایي را نداشته باشند، ترجیح مي دهند که وارد 

بحث هاي اختالف انگیز نشوند. 
اما معلمان نباید واهمه داشته باشند، چه، مي توان بحث هاي 
اختالف انگیز را هم طوري مدیریت کرد که دانش آموزان در 
عین اینکه شور و هیجان زیادي نسبت به موضوع دارند، 
نسبت به یکدیگر بي احترامي و خشونت نکنند. من بین 
سال هاي 1998 تا 2008 از کالس هاي زیادي بازدید کردم 
تا ببینم معلماني که در مدیریت این گونه بحث ها موفق اند، 
چگونه عمل مي کنند و شاگردان آن ها چگونه از این بحث ها 
چیز یاد مي گیرند. مخصوصاً دقت مي کردم که ببینم معلمان 
چگون��ه فضایي محترمان��ه در کالس ایجاد مي کنند که 
دانش آموز در عین هیجان و موافق نبودن با دیدگاه دیگري، 

خویشتن داري مي کند.
یکي از معلماني که توانسته بود به خوبي از عهدة چنین 
کاري برآی��د، معلم درس مطالعات اجتماعي ب��ود. او در 
مدرسه اي راهنمایي به دانش آموزان کالس هاي هفتم و هشتم 
در یك کالس درس مي داد و پنج سال در آن مدرسه سابقة 
تدریس داشت. وي براي تدریس درس خود که مرکب از 
تاریخ آمریکا، تعلیمات مدني و جغرافیا بود، برنامه اي تدوین 
کرده بود که با کل کالس بحث هایي راه مي انداخت. او قالبي 
را طراحي کرده بود که »مالقات در شــهر« نام داشت. هر 
شرکت کننده نقش کسي را برعهده مي گرفت که در مورد 

موضوعي بحث انگیز دیدگاه خاصي دارد. معلم دانش آموزان را تشویق 
مي کرد در بحث موضعي بگیرند که با دی��دگاه واقعي خود آن ها 
اختالف داشته باشد. همچنین او سعي مي کرد نقش ها طوري انتخاب 
شوند که همة دیدگاه ها را پوشش دهند. در جلسه اي که من از کالس 
این معلم بازدید مي کردم، موضوع »انتخابات محلي« که در آن زمان 

بحث روز بود، موضوع بحث انتخاب شده بود.

مالقات در شهر» در عمل»
این معلم یك فهرست وارسي )چك لیست( ارزشیابي تهیه کرده 

ب��ود که دانش آموزان را هنگام ورود به بحث کالس��ي، از 
حیث میزان یادگیري دانش نظري، چگونگي ایفاي نقش و 
چگونگي ورود به بحث گروهي ارزیابي مي کرد. او ابتدا فیلم 
ویدیویي یکي از بهترین جلسات بحث مالقات در شهر را 
که سال قبل انجام شده بود به دانش آموزان نشان مي داد، اما 
در ضمن، ناگهان فیلم را متوقف و به فهرست وارسي اشاره 
مي کرد و از دانش آموزان مي خواست که هنگام مشاهدة نوار 
ویدیو دقت کنند که چگونه بحث کنندگان احترام یکدیگر 
را رعایت مي کنن��د و به طرف مقابل حمله نمي کنند. او 
دانش آم��وزان را توجه مي داد ک��ه چطور بحث کنندگان 
تذکرات و پیشنهادهاي یکدیگر را مي شنوند، چگونه نام 
یکدیگر را صدا مي کنند، چگونه عبارات احترام آمیز به کار 
مي برند، چگونه از دیگران مي خواهند که وارد بحث شوند، 

چطور نقش خود را به خوبي ایفا مي کنند، و چگونه روي 
پاي خود مي ایستند و از اطالعات علمي موضوع درس به 

عنوان پایة بحث هاي خود استفاده مي کنند.
پ��س از اتمام این فیلم، معلم فیلم دیگري ضد آن را 
نشان مي داد که در آن یك عده بزرگ سال دربارة موضوعي 
به بحث مي پرداختند ولي ضوابط بحث کردن را رعایت 
نمي کردند. از جمل��ه اینکه به یکدیگر مجال صحبت 
نمي دادند، براي نظرات خود مدارك و شواهد درستي ارائه 
نمي کردند و بر سر یکدیگر داد مي کشیدند. در اینجا معلم 

توجه دانش آموزان را به نکات منفي فیلم جلب مي کرد.
به غیر از نشان دادن نوار ویدیو، معلم سعي مي کرد از 
راه هاي دیگر نیز روش بحث محترمانه را به دانش آموزان یاد 
بدهد. او یادآور مي شد که وجود اختالف دیدگاه در بحث 
امري طبیعي است و باید هم باشد. او همچنین بین موافقت 
نکردن با یك دیدگاه براساس فکر و موافقت نکردن بدون 
فکر تفکیك قائل مي شد و از دانش آموزان مي خواست 
مخالفت آن ها هم از روي تفکر و اندیشه باشد. همچنین 
به آن ها یاد مي داد که چطور با تأمل بشنوند و با به کار بردن 
عبارات مناسب از کشیده شدن بحث به درگیري و مشاجره 
بپرهیزند. معلم با وجود همة آموزش هایي که قبل از شروع 
برنامة »مالقات در شهر« مي داد، مي کوشید در حین بحث 
نیز اگر دانش آموزان به بیراهه مي رفتند، آن ها را راهنمایي 

کند.
یك هفته قبل از شروع برنامة مالقات در شهر، معلم 
بسته اي را که حاوي مواد آموزشي در زمینة مورد بحث بود 
به دانش آموزان مي داد تا خود را آماده کنند. پس از برگزاري 
یك جلس��ه درس، معلم و ش��اگردان نقش ها را تعیین 
مي کردند؛ یکي به عنوان رییس حکومت ایالت، یکي در 
نقش نمایندة پذیرش دانشگاه، یکي خبرنگار، یك نفر به عنوان نمایندة 
صاحبان صنایع، یکي به عنوان دانش آموز اقلیت، یکي در نقش نمایندة 

آموزش وپرورش و دیگري در نقش نمایندة حقوق دانان.
پس از آنکه دانش آموزان نقش هاي خود را انتخاب کردند، معلم به 
آن ها بسته اي مي داد که در آن راجع به جایگاه آن نقش اطالعاتي آمده 
بود. هر دانش آموز باید در یك صفحه نقش خود را تبیین و دالیلي را 

به نفع یا بر ضد سیاست هاي موجود آماده مي کرد. 
در ظرف س��ه روز بعد، دانش آموزان با مطالعة مقاالت، تماشاي 
نوارهای ویدیویي، گوش دادن به سخنراني، جست وجو در اینترنت 
یا مصاحبه با نمایندگان نهادهاي ذیربط، اطالعات خود را 

کامل مي کردند و براي اجراي نقش آماده مي شدند.
در مدت 90 دقیقه بحث که من شاهد آن بودم، به جز 
دو دانش آموز، بقیه شرکت کردند. در سرتاسر بحث هر 
دانش آموزي که دست بلند مي کرد معلم از او مي خواست 
ابتدا در نقش اصلي خود و س��پس نقش خود را عوض 
و در مخالفت با نقش قبلي خود صحبت کند. همچنین، 
معلم از دانش آموزان مي خواست نقش خود را رها کنند 
و دیدگاه واقعي خودش��ان را نیز نسبت به موضوع بیان 
کنند. دیدگاه هاي متضاد دانش آموزان، بحث هاي موجود 
در جامعه را نمونه سازي مي کرد. بعضي از دانش آموزان 
معتقد بودند هنوز در جامعه، تبعیض نژادي علیه اقلیت ها 
و یا تبعیض علیه زنان وجود دارد و دیگران با این عقیده 

به مخالفت برمي خاستند. یکي از دانش آموزان براساس 
مطلبي که از یك گزارش تحقیقي خوانده بود،  اظهار 
مي ک��رد که هر زن یا هر فرد متعلق به اقلیت، تنها دو 
درصد شانس استخدام در مؤسسه اي را دارد که مدیران  

آن مردان سفیدپوست هستند.
دانش آموز دیگر از او منبع مي خواست و آمار او را 
مورد تردید قرار مي داد. دانش آموزان دیگر هر یك نقدها 
یا تأییداتي را نسبت به وضع موجود مطرح مي ساختند. 
معلم در تمام مدت سخت مشغول بود و هر دانش آموز 
را هنگام بحث ارزش��یابي مي کرد و فهرست وارسي 
ارزش��یابي را پر مي کرد. او مي کوشید با مطرح کردن 
سؤاالتي در حین بحث بر نکات اصلي درس تأکید کند. 
همچنین، به دانش آموزاني که در درك مطلب مشکل 
داشتند، با تکرار عبارات، کمك مي کرد. جلسة بحث با 
دادن فرصت به دانش آموزاني که فرصت نیافته بودند در 

بحث شرکت و عقیدة خود را بیان کنند، پایان یافت.
بعد از پایان بحث، دانش آموزان نقاط ضعف و قوت 
جلسة بحث را گوشزد مي کردند و معلم با نشان دادن 
برگه هاي ارزشیابي هر یك، موارد را برایشان توضیح 
مي داد. دانش آموزان متوجه مي ش��دند که مشارکت 
خوب در بحث فقط به تعداد دفعات صحبت کردن 

مربوط نیست بلکه مشارکت مؤثر مواردي از قبیل مؤدبانه گوش دادن، 
به گفته هاي طرف مقابل اعتنا کردن، مفاهیم نظري درس را در بحث 

بیان کردن و ارائة توضیحات تکمیلي را نیز دربرمي گیرد.

تمرینات کلیدي
آنچ��ه در مورد روش کار این معلم و درس مطالعات اجتماعي 
گفته شد، فقط یك روش است. معلمان از روش هاي گوناگوني براي 
آموزش بحث آزاد کالسي استفاده مي کنند. من نکاتي را که در کار اکثر 

آنان مشترك است، در اینجا توضیح مي دهم.

ایجاد تنوع در اعضاي گروه هاي دانش آموزي
معلمان موفق عمیقاً توجه دارن��د که باید فضاي کالس را 
طوري مدیریت کنند که هم بحث و گفت وگو در آن باش��د و 
هم رعایت احترام. یکي از مراحل کار این اس��ت که در ابتداي 
س��ال تحصیلي به دانش آموزان تأکید کنند اس��امي یکدیگر را 
یاد بگیرند و موقع صدا کردن، یکدیگر را به اس��م صدا کنند. 
بعض��ي از معلمان ع��الوه بر این مي کوش��ند اطمینان حاصل 
کنن��د که دانش آموزان به خوبي مي توانند با هم کار کنند. اینکه 
دانش آموزان، خودشان هم گروه هاي خود را انتخاب کنند، ایدة 
خوبي نیس��ت، زیرا این روش موجب مي ش��ود دانش آموزان 
هم سلیقه دور هم جمع شوند و در نتیجه یکي از جنبه هاي مثبت 

که »تنوع در گروه« است کاهش یابد.
معلمان به دانش آموزان توضیح مي دهند که چرا اصرار دارند 
همة  آنان فرصت کار کردن با همة همکالسان را پیدا کنند، زیرا 
تنوع  در افراد هر گروه کاری،به  خودي خود ارزشمند است و 

نباید آن را دست کم گرفت.

آماده کردن دانش آموزان
معلم��ان مجرب مي دانند که بحث آزاد کالس��ي نمي تواند 

بدون آمادگي قبلي راجع به موضوع عملي شود. معلمان 
به من مي گویند دادن اطالعات زمینه اي راجع به موضوع 

ضروري است و به مشارکت فعال کمك مي کند.
معلم بای��د از پیش دانس��ته هاي دانش آم��وزان دربارة 
موضوع اطالع یابد ت��ا بتواند ضعف هاي آن ها را جبران 
کند. معلمان باید خودشان را نیز آماده کنند، زیرا هدایت 
بحث هاي گروهي در موضوعات حس��اس کار آس��اني 
نیست. شایسته اس��ت مدیران مدارس براي آماده کردن 
معلم��ان به منظور اجراي بحث گروهي، آموزش هایي را 

ترتیب دهند و منابع الزم را در اختیار آنان بگذارند.

احترام گذاشتن در حرف و عمل
بس��یاري از دانش آموزان متوسطه مهارت هاي الزم 
براي بحث آزاد کالس��ي را ندارن��د. معلمان مجرب 
مي کوش��ند مهارت ه��اي الزم را ب��ه آنان آم��وزش دهند؛ 
به طوري که بتوانند محترمانه با هم گفت وگو کنند. ش��روع 
مطلب از اینجاس��ت ک��ه معلمان توضی��ح مي دهند بحث 
آزاد چه ویژگي هایي دارد و تفاوت آن با س��ایر شکل هاي 
گفت وگو چیس��ت. آن معلم��ي که قباًل دربارة او س��خن 
گفتی��م، این کار را با نش��ان دادن فیلم ویدیویي یك بحث 
آزاد خ��وب و با کیفی��ت ، و برعکس، فیلمي از یك بحث 

ضعیف و ناموفق، انجام می داد.
دانش آم��وزان متوج��ه می  ش��دند چ��ه نکات��ي را باید 
رعای��ت کنن��د و از چه برخوردهایي بای��د بپرهیزند. او به 
ش��اگردان می فهماند که تحم��ل بي ادبي در بحث را ندارد. 
بعض��ي از معلمان ضوابط دیگ��ری را تعیین مي کنند و در 

فهرست وارسي ارزشیابي به آن ها نمره مي دهند.
البت��ه این اقدام��ات نمي تواند به کل��ي بي احترامي را از 
میان ببرد و گاه��ي دانش آموزان هنگام بحث از چارچوب 
خارج مي ش��وند. این بدان دلیل است که آنان هنوز حدود 
و ثغ��ور بحث هاي اجتماعي را درس��ت نمي شناس��ند. یاد 
دادن معیاره��اي بح��ث محترمانه یک��ي از مقدماتي ترین 

فعالیت هایي است که باید در برنامة معلمان باشد.
و باالخره ختم کالم اینکه معلمان مجرب سعي مي کنند 
خودش��ان در رفت��ار بیش��ترین احترام را ب��ه دانش آموزان 
بگذارند. آن ها مي دانند که با عمل بس��ي بیش��تر از س��خن 
مي ت��وان آم��وزش داد. آن ه��ا با عمل خ��ود الگوي بحث 
محترمان��ه را به دانش آموزان نش��ان مي دهند و مس��ئولیت 
اشتباهاتش��ان را برعهده مي گیرند. آنان مي کوشند ضوابطي 
را ک��ه براي کالس تعیین کرده اند، خودش��ان بیش از همه 

رعایت کنند.
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شمس الدین حائری

)1300 -1391( 
معلم شیمی. کرمان

فرزند  حائری،  ش��مس الدین 
یوس��ف حائ��ری در اصل از 
اهال��ی جب��اع لبنان ب��ود که 
دس��ت تقدی��ر او را به کرمان 
کش��انده بود. شمس الدین در 
کرمان تحصیل کرد و سپس 
از دانش س��رای عال��ی تهران 
م��درک لیس��انس فیزی��ک 
و ش��یمی گرفت. س��پس در 
دبیرستان کرمان و دانش سرای 
مقدماتی این شهر به تدریس 
مش��غول ش��د. وی در ط��ول 
خدمت خود که 35 سال طول 
کشید، در رده های گوناگون 
آم��وزش و پ��رورش کرمان 
خدم��ت ک��رد و چن��دی نیز 
رئیس ادارة فرهنگ این استان 
شد. حائری بعد از بازنشستگی 
ب��ه تهران رفت ت��ا فرزندانش 
بتوانند در مرکز ادامة تحصیل 
ب��ود عارف  م��ردی  دهن��د. 
س��الک که ب��ه نوش��تة دکتر 
باستانی پاریزی پیوسته »ضمن 
ادای فریضة نم��از، به وعظ و 
ارش��اد می پرداخت و همگان 
را به رعایت اص��ول اخالقی 
و درس��تی و پاک��ی موعظه و 
مشکالت دوستان خود را در 
امور اجتماعی و کار و زندگی 

حل و فصل می کرد.

غالمرضا طاهر
)1307 -1390( 

معلم، نویسنده و پژوهشگر. شهرضا

غالمرض��ا طاهر در ش��هرضا 
متولد ش��د. در دانشگاه تهران 
در رش��تة الهی��ات و معارف 
اس��المی مدرک کارشناسی 
گرف��ت و در زادگاه��ش به 
تدریس در مدارس ش��هرضا 
مشغول شد. وی به واقع مردی 
دانشمند و پژوهشگری سخت 
کار ب��ود. چن��دی از س��وی 
دکتر پرویز خانل��ری به بنیاد 
ته��ران دعوت  فرهن��گ در 
ش��د و به کار تحقیقات ادبی 
پرداخت. بع��د از انقالب نیز 
در دانشگاه اصفهان و دانشگاه 
تدریس کرد.  اس��المی  آزاد 
با موسسة لغت نامة دهخدا نیز 
همکاری داش��ت. ایرج افشار 
او را »از دانشمندان منیع الطبع 
و بزرگوار و گرامی این عصر« 
می دانس��ت و حبیب  یغمایی 
او را ب��ا عب��ارت »در ادب و 
زبان عربی و فارس��ی بی نظیر« 
می س��تود. غالمرضا طاهر در 
سال 77 سکته کرد و فلج شد 
و  مدت 13 سال در بستر افتاد 
تا سرانجام بانگ رحیل برآمد. 
حداق��ل 36 عن��وان تألی��ف، 
ترجمه، تصحیح و مقاله از او 

به یادگار مانده است. 
با تش��کر از هم��کار ارجمند 
مس��عود ت��ا ک��ی ک��ه مقالة 
بلند خ��ود در رث��ای مرحوم 
غالمرض��ا طاهر را برای مجله 

فرستاد.
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نگاه دین
به علم

معرفي مي نماید و در س��وره هاي دیگر بر »عالم الغیب و 
الشهاده« بودن او پاي مي فشرد.

هدف از بعثت، از نگاه قرآن، »یعّلمهم الکتاب و الحکمه 
ویزکیّهم« است که مرتباً موردنظر و تأکید قرار گرفته است. 
اصوالً قرآن قی��اس عالم و جاهل را قیاس باطل مي داند 
و مي فرماید: »قل هل یس��توي الذین یعلم��ون و الذین 
الیعلمون«. در این آیة شریفه، مطلق علم، در برابر جهل، 
ستوده شده و عالم را رفیع الَدَرجه دانسته است )زمر/ آیة 
9(. مس��ئلة شرافت آدم)ع( در سورة بقره، ناشي از »تعّلم 
اسماء« اعالم شده است. او مزیّن و مفتخر به استعدادي بود 
که توانست حقایق و اسرار جهان هستي را از خداي متعال 
یاد بگیرد و س��پس فرشتگان را نیز از این دانش آگاه کند 

و افضلیت خود را به منّصة ظهور بگذارد )بقره/ آیة 31(.
شاید نتوان کتابي در جهان یافت که در آن به اندازة قرآن کریم بر 
علم، علم دوستي، تعقل و تفکر تأکید شده باشد. در این کتاب، بیش 
از 770 بار از علم، 280 بار از تذّکر و ذکر، 185 بار از گوش دادن و 
توجه کردن، 49 بار از عقل، 18 بار از اندیشه کردن، 132 بار از تبیین 

و دلیل و 114 بار از حکمت نام برده شده است.
در روایات نیز علم به معناي عام بسیار ستوده شده، به حدي که 
اصوالً شرط مکاني، زماني، معلمي و متعلمي از آن سلب گردیده 
اس��ت. علم آموزي حتي در مکاني دور دست مثل چین، و تا پاي 
مرگ و لحد، توصیه شده است؛ اگرچه معلم آن منافق و خارج از 

دین باشد.
در حدیث دیگر، برتري عالم بر عابد، به برتري ماه شب چهاردهم 
بر سایر ستارگان تشبیه شده است و نیز به برتري خورشید بر سایر 
سیّارات )بحار، ج 2: 18(. نقل است که پیامبر اکرم)ص(، در مسجد، 
با دو گروه مواجه شد: عبادت کنندگان و مباحثه کنندگان علمي. الحاق 
به گروه دوم را برگزید و فرمود: بالتعلیم اُْرِسْلُت، من براي تعلیم 

فرستاده شده ام )بحار، ج 1، حدیث 35(.
امیرالمؤمنین)ع( در خطبه اي بلیغ، ضمن اشاره به مقام علمي 
اهل بیت و ترغیب مردم به پیروي از آنان مي افزاید: فاّن العامَِل بَِغیر 
علٍم کالّسائِرِ علي غیر طریق...، یعني عامل غیرعالم چون رونده اي 
اس��ت که بیراهه مي رود. پس هرچه شتاب کند، از هدفش دورتر 

مي ماند ]خطبة 154[. هم ایشان در توصیف جاهل و نادان 
مي فرماید: ال تري الجاهَل ااّل ُمفرِطاً او ُمّفرطاً: جاهل دچار 

افراط یا تفریط است. 

عهدین و علم
ش��ایان ذکر اس��ت، در کتاب هاي مقدس یهودیان و 
مس��یحیان، موضوع به عکس است، به طوري که آنان یا 
معتقد به مخالفت علم با دین اند، یا به جدایي آن دو باور 
دارند؛ امري که نشانگر آغشتگي کالم خدا با کالم بشر در 
متون آن هاست. به دو مثال در این خصوص بسنده مي کنیم:

1. در »تورات« آمده اس��ت،  درختي که آدم و حّوا، در 
بهشت مربوط به خود، از نزدیك شدن به آن منع شدند، 
درخ��ت علم و دانش بود. خداوند دید اگ��ر آن دو از آن 
بخورند، علم به نیك و بد پیدا مي کنند و مانند خدا داراي 
حیات جاودانه مي ش��وند، لذا آن دو را از آنجا بیرون کرد 
)ِس��فر تکوین، فصل 2، ش��مارة 17(. اما در قرآن کریم، 

آدم)ع( را الیق یاد گرفتن »علم اسماء« مي داند و شجرة 
ممنوعه را درختي عادي )بوتة گندم( مي شمارد که آدم 
براي آزمایش شدن و پي بردن به محدودیت هاي زندگي 
روي کرة زمین، از آن منع شده بود. چطور ممکن است 
فرش��تة وحي، دو مطلب کامالً متناقض را به دو پیامبر 
بزرگ الهي نازل کرده باشد!؟ اگر خداوند نمي خواست، 
اصوالً آدم و انسان هاي بعدي را خلق نمي کرد تا نگران 
خلود آن ها و رقابت با خود نشود! )تفسیر نمونه، ذیل آیة 
19 سورة اعراف(. این افسانه سازي تورات پیرامون مسئلة 
هبوط آدم)ع( خرافات متع��دد دیگري را نیز به همراه 
آورده است که در این مقاله نمي گنجد )نمونه، ذیل آیة 

34 سورة بقره(.
2. مس��یحیان به تثلیث و اقانیم ثالثه معتقدند. آن ها 
مي گویند: خداوند متشکل از پدر، پسر و روح القدس است. این سه 
تا در عین سه تا بودن یکي هستند و از تشبیه به سه ضلع مثلث و 
سه حالت مختلف آب مدد مي جویند )راز تثلیث، استوارت الیوت: 

.)79-81
هر نوجواني به مغالط��ة موجود در این دو تمثیل پي مي برد و 
مي گوید: در مثلث، هر ضلع یك سوم سه ضلع مثلث است اما در 
تثلیت، مسیحیان گویند که هر کدام از سه اقنوم یاد شده، به تنهایي، 
ذات الهي است. در مورد آب نیز یك قطرة آب یا به صورت مایع 
است یا جامد یا بخار، اما خداي انجیل این گونه نیست. پدر هیچ گاه به 
صورت پسر ظاهر نمي شود، روح القدس هم تغییر شکل نمي دهد.

وقتي مسیحیان در تناقض گویي در تثلیث گرفتار مي آیند، با آنِسلِم 
قّدیس هم زبان مي شوند و مي گویند: این یك راز است. باید ایمان 
بیاوري تا آنگاه بفهمي!! در حالي که علماي اسالمي به تبعیت از قرآن 
کریم مردم را دعوت مي کنند تا اصول دین را ابتدا بفهمند و آنگاه 
ایم��ان بیاورند. قرآن مي فرماید: ال تقُف ما لیس لََك بهِ علم: آنجا 
که علم نداري، پیروي نکن )بني اسرائیل/ 36(. و نیز مکرراً تصریح 
مي کند که ظّن و شك هرگز افادة علم و یقین نمي کند، تا چه رسد 

نَّ الیُغني مِن الحِقّ شیئاً )نجم/ 28(. به جهل و ناداني: اِّن الظَّ
موارد علم ستیز اناجیل به موضوع تثلیث منحصر نیست، آن ها 
تحت نام فِدا و یا »اِفتداء« معتقدند که عیسي مسیح مصلوب شد 
تا خونبهاي همة گناهان مس��یحیان در دنیا باشد، و در 
نتیجه، آنان از دوزخ مبّرا خواهند بود. عقیده به فروش 
آمرزش نامه در دنیا، عش��اي ربّاني و نظرات غیرعلمي 
پیرامون زمین و خورشید و تقبیح ازدواج باعث شد تا 
در گذشته شعبه اي به نام پروتستان، یعني فرقة معترض، 
به دس��ت مارتین لوتر انش��عاب یابد و در این اواخر 

»سکوالریسم« مطرح شود.
دکتر بوکاي مس��یحي در کتاب خود مي نویس��د: 
خیال بافي هاي انجیل متي، تناقضات مشهود بین اناجیل، 
دوري از حقایق، ناسازگاري ها با دانش نو و تحریفات 
متوالي متون سبب مي شوند که انجیل ها، برخالف قرآن، 
از تخیّل بشري ناشي گردند )کتاب مقایسة میان تورات، 
انجیل، قرآن و علم، بوکاي، ترجمة ذبیح اله دبیر: 151 و 

.)173
در قرون اخیر، اروپاي مس��یحي پي برد که مسائل 
مطرح ش��ده در عهدین با دانش نوین سازگار نیست، 
لذا از جدایي دین از علم و تفکیك دین از دنیا صحبت 

 

در نسبت بین »دین و علم« سخن بسیار رفته است و صاحب نظران 
حوزه و دانشگاه، در مباحث تطبیقي از این دست، ورود بسیار داشته اند 

و هنوز هم مي توان آن را »موضوع روز« دانست.
آنچه در این مقال به آن مي پردازیم، پاسخ به دو سؤال است: اوالً 
نظر اسالم و قرآن در مورد علم و تعّلم، در مقایسه با جهل و غفلت 

چیست؟؛ ثانیاً: منظور از علِم مورد تأکید دین کدام علم است؟

علم به معناي عام
علم در این معنا، مطلِق دانایي و آگاهي و نقطة مقابل »جهل« است. 
کمتر کسي در جهان امروز یافت مي شود که در مقایسة ادیان موجود، 
توجه کتاب آس��ماني ما مسلمانان را به این معنا درك نکرده باشد. 
در سرزمین مکه، تعداد کل کساني که مختصري خواندن و نوشتن 
مي دانستند، به بیست نفر نمي رسید و ظلمِت جهل تمام شبه جزیره را 
گرفته بود )تفسیر نمونه، سورة قلم(. در این محیط، کتابي نازل مي شود 
که به »قلم و مایسطرون« سوگند یاد مي کند؛ قلم و کتابي که منشأ اِشاعة 
همة علوم است. در »جبّل النور« آیاتي فرود مي آید که گیرنده اش را 
به »قرائت« امر مي کند و فرستنده را خداِي »عّلم االنسان ما لم یعلم« 
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محمدحسن مکارم
مدرس مراکز تربیت معلم و مرکز 
آموزش فرهنگیان فارس

سیدخلیل میرنقوی

)1301( 
معلم معارف اسالمی .تبریز

خلی��ل میرنق��وی در تبری��ز 
متولد ش��د. در مدارس همین 
ش��هر تحصیل کرد و س��پس 
به دانش سرای مقدماتی تبریز 
رف��ت و معلم ش��د. در زمان 
به وس��یلة  آذربایجان  اش��غال 
روس ها، به مدت چهار س��ال 
ترک خدمت کرد و بار دیگر 
پ��س از آزادی آذربایجان بر 
سر کار خود بازگشت. تقوی 
سال ها در مدارس تویسرکان، 
همدان، رش��ت و قم تدریس 
می کرد. هی��چ گاه کاری غیر 
از تدریس قبول نک��رد، زیرا 
ارزش ای��ن کار را بی��ش از 
هر کار دیگری می دانس��ت. 
وی اه��ل قلم و اه��ل نطق و 
س��خنرانی بود و فعالیت های 
موث��ری  دین��ی  اجتماع��ی- 
داشت. از ویژگی های بارز او 
اهدای کتاب به کتابخانه های 
کتاب ه��ای  از  متع��دد- 
ش��خصی خود- بود. از آثار 
قلمی اوس��ت: تاریخ مختصر 
نظر  از  اس��الم، خداشناس��ی 
عل��وم ام��روزی، تحلی��ل از 
تاری��خ دوران پیامبر، گامی به 
سوی شناسایی قران و نماز یا 
بهترین راه خودسازی. شرحی 
از زندگی ای��ن معلم فعال در 
»کتاب مهر« ستاد بزرگداشت 
مقام معلم آذربایجان ش��رقی 
)1381( منتش��ر ک��رده، درج 

شده است.
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کرد. دین را منحصراً امري قلبي و فردي قلمداد کردند 
که فرد دین دار فقط یکشنبه ها باید در کلیسا با سرودهایي 
آن را در دل خود زنده نگه دارد و نیز باید پاي خود را از 
زندگي مترقي امروزي و حل مشکالت آن بیرون کشد. 
دود این تفکر سکوالریستي، نه فقط غرب مسیحي، بلکه 
بالد اس��المي را نیز غبارآلود کرد و نداي جدایي دین از 

سیاست و اجتماع سر داده شد.

علم به معناي خاص
تا اینجا معلوم شد که اسالم کامالً طرف دار علم وتعلیم 
و تعّلم است و با جهل و غفلت سرناسازگاري دارد. حال 
مي پرسیم: کدام علم � به طور خاص � مّدنظر اسالم است 
و به فراگیري آن تشویق مي کند. پاسخ به این سؤال در دو 

قسمت قابل ارائه است:
الف: آیات و روایات ما همة علوم را به یك چش��م 
نمي نگرند. سیرة معصومان هم چنین نبوده است. جمعي 
دور فردي حلقه زده بودند. رس��ول خدا)ص( پرسید: 
او کیس��ت؟ گفتند: عاّلمه! فرمود: چه مي داند؟ گفتند: 
علم االنساب، یعني همة نسبت ها و خویشاوندي هاي 

مردم را با یکدیگر مي شناسد. فرمود: این علمي است که اگر کسي 
آن را نداند، ضرر نکرده اس��ت و کس��ي که آن را مي داند، سودي 
نمي برد )کافي، ج 1، کتاب فضل العلم، حدیث 1(. در خطبة متقین 
آمده اس��ت که آنان »َوَقفوا اَسماَعُهم َعلي العلم النّافع لَهم«، و در 

دعا مي خوانیم: »اللّهم اني اَعوُذبك مِن علٍم اَلینفع«. در 
ُغررالحکم مي خوانیم: دانش ها بیشتر از آن اند که بتواني 
همة آن ها را بیام��وزي و بر آن ها احاطه پیدا کني. پس 
از هر دانشي بهترین هاي آن را انتخاب کن )غرر، ج 1، 

حدیث 46(.
در میان علوم، به علم النفس و روان شناس��ي اولویت 
داده شده، چون با این معرفت، انسان به گوهر وجودي 
خود واقف مي ش��ود و از عمر گران مایه بهترین بهره را 

جست وجو مي کند. به قول مولوي: 
علوم از  ــد  دان فصل  ـــزاران  ه صــد 
ظلوم آن  نداند  مي  را  خــود  جــان 
جوهري ــر  ه خــاصــیّــت  او  ـــد  دان
خري ــون  چ ــود  خ جوهر  بیان  در 
ب: جامعة اسالمي � با این حال � باید چه علومي را 
ارجحیت دهد و دنبال کند؟ حدیث »طلب العلم فریضه« 

به چه دانشي اِشعار دارد؟
کلیسا علوم را در انحصار داشت، به این معني که او 
تجویز مي کرد چه علومي در مدارس باید تدریس شود تا 
رضاي خدا را تأمین کند. ماکیاول، در قرن 16، که عصر 
اصالحات دیني بود، گفت: آنچه بندة خدا را راضي کند، 
خداوند را نیز خشنود مي سازد. این سرآغاز »سکوالریسم« 
شد. بدین معنا که انسان محوري جانشین خدامحوري 
گردید و اصالت عقل، جانش��ین ارزش هاي کلیسایي 
شد؛ حکومت دیني نفي گردید و تمامي امور سیاسي و 
اجتماعي غیردیني به شمار آمد )فرهنگ و مسیحیت در 

غرب، کاشفي: 147(.

نگاه اسالم به علم این گونه نیست و علم را منحصر به 
علوم دیني، یعني تاریخ اسالم، تفسیر، کالم و... نمي داند. در 
عصر حاضر، جامعة اسالمي به »مدينةالنبي« منحصر نیست. 
علوم فضایي، هسته اي، زیستي، پزشکي، آماري و غیره، هر 
کدام ده ها شاخه زده است و دنیاي امروز ناگزیر به استفاده 
از آن هاست واالّ جامعه را باید به عصر حجر و جاهلیت 

برگرداند.
استاد شهید مطهري در کتاب ده گفتار، طي مقاله اي به 
نام »فریضة علم« به این مهم پرداخته است. ایشان دستورات 
مؤّکد اسالم را به فراگیري دانش مي آورد و به این حدیث 
مشهور استناد مي جوید که مي فرماید: لو َعلِمتُم ما في طلب 
العلم لَطَلبتُموه، و لو بَِسفِك الُمَهج و خوِض الُلَجج: اگر 
مي دانستید در اثر طلب علم به چه جاهایي مي رسید، به 
دنبال آن مي رفتید، ولو خون شما در این راه ریخته شود یا 
ناچار شوید اقیانوس ها را زیرپا گذارید. امروزه رهبر فرزانة 
انقالب، بیش از آحاد مردم و حتي دانشوراِن جامعه، به این 
امر واقف است و دائماً معلمان و متعلمان و صنعتگران را 
به ایجاد نهضت علمي و تحول در نظام آموزشي و فني 

کشور تحریض مي کند.
استاد مطهري در ادامه مي گوید: در کتاب حمجة البیضاء، 
فیض کاشاني پیرامون حدیث »طلب العلم« 20 قول را آورده است 
که هر گروهي منظور حدیث را علم معیني دانسته اند. فقها گفته اند: 
مراد علم فقه است؛ متکلمان معتقدند: مراد علم کالم است... . ایشان 
مي افزاید: امر به وجوب علم، انحصار به هیچ علم خاصي ندارد، بلکه 
مي  وجوب آن »نفسي تهیؤیي« است. یعني وجوِب مَقدِّ
نیست، بلکه استقاللي است؛ در عین حالي که انسان را 
مهیا مي کند که سایر وظایف خود را بتواند انجام دهد )ده 

گفتار: 141(.
ایشان به صراحت مي گوید: فریضة علم از هر جهت 
تابع »می��زان احتیاج جامعه« اس��ت؛ ی��ك روز بود که 
کش��اورزي و صنایع و تجارت و سیاست، هیچ کدام به 
تحصیل علم و کسب مهارت نیاز نداشت، چون مردم با 
شاگردي کردن پیش آهنگر و نجار و تاجر کسب تجربه 
مي کردند؛ اما امروزه دنیا عوض ش��ده است. امروز حتي 
کش��اورزي باید روي اصول علمي و فني باشد. بازرگان 
تا اقتصاد نخوانده باشد، نمي تواند تاجر ورزیده اي شود و 

سیاستمدار همچنین.
معظم له تقسیم علوم به دیني و غیردیني را نمي پذیرد 
و مي گوید، هر علمي که مورد نیاز جامعة اسالمي است 
واجب اس��ت. اگر ما اشعار عشقي امرؤ القیس و اشعار 
َخم��ري ابونواس را به عنوان تحصی��ل علوم دیني یاد 
مي گیریم، براي آن است که ما را در فهم زبان قرآن کمك 
مي کند. طبق آیة »نفي سبیل« که متضّمن این معناست: 
خداوند نمي پسندد کافران بر مسلمین سیطره و تسلط 
پیدا کنند، جامعة اسالمي باید دنبال تحصیل کلیة علوم و 
فنون روز برود. تنگ نظري در این زمینه و بدفهمي آیات 
و احادی��ث ما را به ارزش ها و تفکرات قرون وس��طایي 
برمي گرداند. دبیران معارف و علوم انساني در تنویر افکار 
دانش آموزان و درك صحیح آموزه هاي دیني نقش بزرگي 

به عهده دارند.

  

تربیت عبارت اس��ت از پرورش دادن. یعني استعدادهایي 
درون��ي را که بالقوه در یك ش��يء موجود اس��ت به فعلیت 

درآوردن و پ��روردن. و لهذا تربی��ت فقط در مورد جان دارها 
یعن��ي گیاه و حیوان و انس��ان صادق اس��ت و اگ��ر در مورد 

غیرجان دار ای��ن کلمه را به کار ببریم، مجازاً ب��ه کار برده ایم نه 
اینک��ه به مفهوم واقعي آن ش��يء را پرورش داده ای��م. بنابراین، 
ی��ك س��نگ و یا یك فلز را نمي ش��ود پ��رورش داد، آن طور که 
ی��ك گیاه یا یك حیوان و یا یك انس��ان را پرورش مي دهند. این 
پ��رورش دادن ها به معني ش��کوفا کردن اس��تعدادهاي دروني آن 
موجودهاس��ت که فقط در مورد موجودهاي زنده صادق است. از 
همین جا معلوم مي ش��ود که تربیت باید تابع و پیرو فطرت، یعني 
تابع و پیرو طبیعت و سرش��ت شيء باشد. اگر بنا باشد یك شيء 
ش��کوفا بشود باید کوش��ش کرد همان اس��تعدادهایي که در آن 
هست بروز و ظهور بکند اما اگر استعدادي در یك شيء نیست، 
بدیهي اس��ت آن چیزي را که نیس��ت و وجود ندارد، نمي شود 
پرورش داد. مثاًل اس��تعداد درس خوان��دن در یك مرغ وجود 
ن��دارد. به همین جه��ت ما نمي توانیم یك م��رغ را تعلیمات 
بدهیم که مثاًل ریاضیات یاد بگیرد و مسائل حساب و هندسه 
را حل بکند. اس��تعدادي را که در او وجود ندارد نمي شود 
ب��روز داد و ب��از از همین جا معلوم مي ش��ود که ترس و 
ارعاب و تهدید، در انسان ها عامل تربیت نیست )تربیت 
به همان معني پرورش(، یعني استعدادهاي هیچ انساني 
را از راه ترس��اندن، زدن، ارع��اب و تهدید نمي ش��ود 

پرورش داد. همان طور که یك غنچة گل را نمي ش��ود 
به زور به صورت گل درآورد.

رعایت حالت روح
در نهج البالغ��ه در کلم��ات قص��ار در س��ه جا 
جمل��ه اي به این معنا آمده اس��ت ک��ه: اِنَّ لِْلُقلوِب 
َش��ْهَوًه َو اِقْباالً َو اِْدباراً، دل یك میلي دارد و اقبالي 
و ادباري. َفْأتوها مِْن قِبَِل َشْهَوتها َو اِقْبالِها، کوشش 
کنید دل ها را از ناحی��ة میل آن ها پرورش بدهید، 
به زور وادارشان نکنید. َفاِنَّ الَْقْلَب اِذا اُْکِرَه َعِمَي1، 
قلب اگ��ر مورد اک��راه و اجبار ق��رار بگیرد کور 

مي شود، یعني خودش واپس مي زند.
برتراند راســل در کتاب »زناش��ویي و اخالق«  
تعبی��ري دارد. او آدم ادیبي اس��ت. بی��ش از آنکه 
فیلس��وف باشد ادیب و ش��اعر مسلك است و در 
بیاناتش تعبیرات ادبي و شاعرانه زیاد به کار مي برد. 
تربیت هاي مبني بر ترس و ارعاب را تعبیر مي کند به 

»تربیت هاي خرس مآبانه«. مي گوید: 
»حس گناه، پش��یماني و ترس نباید بر حیات کودك 
مستولي شود. کودکان باید شاد، خندان و خوشبخت باشند 
و نباید از ش��ناخت امور طبیعي روگردان ش��وند. چه بسا که 
تربیت را مانند تعلیم خرس ها در س��یرك شمرده اند. مي دانیم 
چه ط��ور به ای��ن خرس ها رق��ص مي آموزند. آن ه��ا را روي 
صفحة آهنین داغي مي گذارند و بر ایش��ان فلوت مي زنند. آن ها 

قابل توجه کلیة معلمان، مدیران و کارشناسان 
براساس توافق بین دفتر »انتشارات و تکنولوژی آموزشی« و »مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی«، در سال تحصیلی 

جاری، مجلة رشد معلم برای دو دورة دانش افزایی، متن های مورد نیاز را تولید می کند: 
1. شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان)16 ساعت(؛ کد دوره 91401018 ؛ در شماه های 1و2

2. آموزش و پرورش در چشم انداز 1404)8 ساعت(؛ کد دوره 94100401 ؛ در شماره های 3و4
این موضوع طی نامة شمارة 180/63766/22 به تاریخ 91/4/4 به ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابالغ شده است.
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محمدمهدی ناصح

)1318( 

معلم زبان و ادبیات فارسی- بیرجند. 
مشهد

محمدمهدی ناصح در بیرجند 
متولد شد. تحصیالت ابتدایی 
در روس��تاهای گزی��ک،  را 
کالت��ه س��لیمان و بورنگ و 
تحصیالت دبیرستانی و سپس 
دانش س��رای مقدمات��ی را در 
بیرجن��د گذراند و در س��ال 
1337 به اس��تخدام آموزش و 
پرورش درآمد و معلم ش��د. 
معلمی  به  س��ال های طوالنی 
مشغول بود تا این که در سال 
51 به دانشگاه فردوسی مشهد 
انتق��ال یاف��ت و ب��ه خدمات 
علمی، آموزش��ی و پژوهشی 
خود ادام��ه داد. ناصح معلمی 
دانش��مند و پرمایه است. کار 
ب��زرگ او ک��ه ب��ا همکاری 
یاحقی  محمدجعف��ر  دکت��ر 
انجام گرفته، تصحیح تفس��یر 
رازی  ابوالفتوح  روض الجنان 
در 20 جلد اس��ت و انتشارات 
آس��تان ق��دس آن را منتش��ر 
کرده اس��ت. از دیگر آثار او 
نیز دو بیتی های عامیانة بیرجند 
)دو دفت��ر(، راهنمای نگارش 
و ویرایش )با همکاری دکتر 
یاحقی( و فرشتة یاد )خاطرات 

منظوم( را می توان نام برد.
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مي رقصند، زیرا اگر دائمًا بایس��تند کف پایش��ان مي سوزد. 
نظیر این وضع براي کودکاني پیش مي آید که مورد مالمت 
بزرگ تره��ا، به علل  مربوط به اعضاي جنس��ي خود، قرار 
مي گیرند. این مالمت ها بعدها آنان را مشّوش مي کند و در 

زندگي جنسي بدبخت مي سازد«.

ترس، عامل جلوگیري از طغیان 
اینج��ا توضیح��ي الزم اس��ت: در مس��ئلة عامل ترس 
و ارع��اب، چ��ه در تربیت فردي کودك و چ��ه در تربیت 
اجتماعي بزرگ س��االن، یك بحث این اس��ت که آیا ترس 
و ارعاب عامل تربیت � به مفهوم پرورش و رش��د دادن � 
اس��ت؟ و آیا ترس مي تواند عامل رشد دهندة روح انسان 
باش��د؟ نه، نقش ترس این نیس��ت که عامل رش��د دهنده 
باش��د، ولي یك بحث دیگر این اس��ت که آیا عامل ترس 
جزو عواملي اس��ت که باید ب��راي تربیت کودك یا تربیت 
اجتم��اع از آن اس��تفاده کرد یا نه؟ جواب این اس��ت: بله، 
ولي نه براي رش��د دادن و پرورش اس��تعدادها بلکه براي 
بازداش��تن روح کودك یا روح بزرگ ســال در اجتماع از 
برخي طغیان ها. یعني عامل ترس عامل فرونش��اندن است؛ 
عامل رش��د دادن و پرورش دادن استعدادهاي عالي نیست 
ولي عامل جلوگیري ]از رش��د[ استعدادهاي پست و پایین 

و عامل جلوگیري از طغیان ها هست.

دورة شکوفایي روح
مطلب دیگر این اس��ت که اساس تربیت در انسان باید 
بر ش��کوفا کردن روح باش��د. آیا دوره ه��اي مختلف عمر 
از ای��ن نظر فرق مي کند یا نه؟ مس��ّلم فرق مي کند. بعضي 
دوره ها تناس��ب و موقعیت بسیار بهتري براي شکوفا شدن 
اس��تعدادها دارند. همین دورة بعد از هفت س��الگي که در 
احادیث هم به آن عنایت ش��ده ک��ه از آن به بعد به تربیت 
بچه توجه بش��ود � همین دورة از هفت س��الگي تا حدود 
س��ي سالگي � دورة بسیار مناسبي است براي شکوفا شدن 
روح از نظر انواع استعدادها: استعداد علمي، استعداد دیني 
و حتي اس��تعداد اخالقي. و له��ذا جزو بهترین دوران عمر 
هر کس��ي هم��ان دوران محّصل بودن اوس��ت، چون هم 
اوان روحش یك اوان بس��یار مناس��بي است و هم در این 
اوان در محیط��ي قرار مي گیرد ک��ه روزبه روز بر معلومات، 
افکار، اندیش��ه، ذوقیات و عواطفش افزوده مي شود. براي 
طلبه ها این دورة طلبگي یك یادگار بس��یار خوب و عالي 
است. کساني که چند س��الي طلبگي کرده اند، تا آخر عمر 
از خوش��ي هاي دوران طلبگي یاد مي کنند؛ با اینکه در این 
دوران از نظر شرایط مادي معموالً در وضع خوبي نیستند و 
در اواخر عمر در شرایط خیلي بهتري هستند. در آن دوره، 
غالبًا در فقر و بي چیزي و مس��کنت مي باش��ند، منتها چون 
همه در یك س��طح هس��تند، ناراحتي ندارند. دورة خیلي 
خوبي است چون واقعًا دورة بالندگي انسان است و اگر در 
این دوره انس��ان از نظر علمي و معنوي محروم بماند، یك 
زیاني اس��ت که نمي شود گفت صددرصد در سنین بزرگي 

و در پیري جبران شدني است.
مطلب دیگر که مطلبي اساس��ي اس��ت این است که از 

نظر اس��المي آن چیزي که در انس��ان باید پرورش بیابد و 
در واقع تربیت بش��ود چیست؟ انس��ان داراي جسم است 
و یك سلس��له قواي جس��ماني و داراي روح است و یك 
سلس��له قواي روحاني. از نظر اصطالحات روان شناس��ي 
نیز اس��تعدادهاي جسماني یك سلس��له استعدادهاست و 

استعدادهاي روحاني یك سلسله استعدادهاي دیگر.

پرورش جسم از نظر اسالم
مسئلة اول این است که آیا در اسالم به تقویت و تربیت 
جس��م عنایتي شده اس��ت یا نه؟ ممکن است کسي بگوید 
نه، بلکه در جهت خالفش ]توصیه ش��ده اس��ت[. زیرا ما 
مي دانی��م که تن پروري و جس��م پروري در اس��الم مذموم 
اس��ت. بنابراین، جس��م به هیچ وجه نباید تربیت بشود. به 
عب��ارت دیگر، چون فرض این اس��ت که مفه��وم تربیت 
پرورش مي یابد، جس��م نباید تربیت بشود چون در اسالم 
جس��م پروري و تن پ��روري به طور کلي محک��وم و مردود 
است. ولي این، مغالطة لفظي است. در اسالم تن پروري به 
مفهوم صحیح کلمه � یعني پرورش جس��م و تقویت قواي 

جسم � نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوح هم هست.
مثاًل آیا از نظر اس��الم خوب اس��ت انسان کاري کند که 
دید چش��مش قّوت پیدا کند یا خوب است کاري کند که 
ضعف پیدا کند، ش��ك ن��دارد که قّوت پیدا کن��د. و لهذا 

در اخب��ار و احادیث، زیاد داریم که 
مث��اًل فالن کار را نکنی��د براي اینکه 
باصره را ضعی��ف مي کند، فالن کار 
را بکنید ب��راي اینکه باصره را قوي 
مي کند. یا مثاًل در دعایي در تعقیبات 
مي خوانی��م: اَلّلُهمَّ َمتِّْعنا بِأْس��ماِعنا َو 
تِنا م��ا اَْحیَیْتَنا، واْجَعِل  اَبْصارِن��ا َو ُقوَّ
النّوَر في بََصري و اَلْبَصیَرةَ في دیني1: 
آی��ا این تن پروري اس��ت؟ نه، بلکه 
اگر انس��ان عم��داً کاري کند که نور 
چش��مش کم ش��ود ُجرمي مرتکب 
ش��ده اس��ت. همچنی��ن، آی��ا اینکه 
انس��ان کاري کند ک��ه دندان هایش 
س��الم بمان��د از نظر اس��الم خوب 
اس��ت یا اینکه کاري کند که زودتر 
این دندان ه��ا کرم خوردگي پیدا کند 
و کشیده ش��ود که تن پروري نشده 
باش��د؟ معلوم اس��ت که اولي. اصاًل 
توصیه ش��ده ک��ه مس��واك کنید تا 
دندان ها سالم بماند و خراب نشود، 
و خالل کنید تا دندان ها فاسد نشود. 
یا گفته شده اگر س��بزي مي خورید 
الي دندان هایت��ان نماند که دندان را 
خراب مي کند یا تأکید شده که فالن 
چیز قّوت پ��ا را زیاد مي کند و فالن 
چیز دیگر قّوت گوش را و خوردن 
ف��الن چیز خوب اس��ت براي اینکه 

معده را تقویت مي کند.

تقویت جسم به معني نیرومند کردن و سالم نگاهداشتن 
جسم است که در اسالم به آن دعوت شده است. این همه 
که راجع به پرخوري گفته ش��ده که نباید انس��ان پرخوري 
کند و از کم خوري و خوبي آن س��خن رفته براي چیست؟ 
اَلِْمْع��َدةُ بَیُْت ُکلِّ داءٍ َو الِْحْمیَ��ُه َرأُْس ُکلِّ َدواء2ٍ. اگر این ها 
تن پروري اس��ت پس بگذارید انسان زیاد بخورد تا منهدم 
ش��ود و این بنیان از میان برود. نه، پرورش جسم به معني 
واقع��ي آن،  ک��ه تربی��ت و تقویت و س��الم نگه داش��تن و 
نیرومندکردن جسم است، بدون شك ممدوح است و تقریبًا 
از ضروریات اس��الم اس��ت. حتي فلسفة بس��یاري از امور 
دیگر از قبیل نظافت، غس��ل ها و این همه دستور بهداشتي 
که در اس��الم هست تقویت جسم اس��ت. آن چیزي که ما 
عجالتًا اس��مش را تن پروري گذاشته ایم همان نفس پروري 
است. اینکه مي گوییم اسالم با تن پروري مخالف است، ما 
نفس پروري و به عبارت دیگر شهوت پروري را تن پروري 
نامیده ایم. شك ندارد که اسالم با آن مخالف است. اي بسا 
تن پرورهایي � به معناي نفس پرورهایي � که جسم خود را 
تضعی��ف مي کنند. آن آدمي که تن پرور به معناي نفس پرور 
و شهوت پرور اس��ت و دائمًا دنبال تنّقل و انواع لذت هاي 
جس��مي اس��ت، اولین اثر کارهایش این است که جسمش 
را خراب و ضعیف مي کند. معموالً پرورش واقعي جس��م 
مالزم اس��ت با تحمل نوع��ي محرومیت هاي جس��ماني، 
یعني با تن پ��رورِي به آن معنا 
و نفس پرورِي به آن معنا جور 
درنمي آید. پس ما نباید اشتباه 
کنیم و مبارزه اي را که اسالم با 
ش��هوت پروري و نفس پروري 
دارد، به دلیل اینکه ما اسم اینها 
را تن پ��روري گذاش��ته ایم، با 
مبارزه با تن پروري که پرورش 
واقعي جسم و نیرومند ساختن 
و با نشاط کردن آن است یکي 

بدانیم.

استعدادهاي روح انسان
معني  ب��ه  تربی��ت  گفتی��م 
پرورش دادن استعدادهاس��ت. 
از نظر علم��ي اول باید ببینیم 
که اس��تعدادهاي انس��اني چه 
اس��تعدادهایي اس��ت و انسان 
بما هو انسان چه استعدادهایي 
در کمون و بط��ون خود دارد 
ک��ه باید بروز کن��د؟ بعد باید 
ببینیم که اس��الم چه عنایتي به 
این اس��تعدادها کرده و منطق 
او راج��ع ب��ه این اس��تعدادها 
چیس��ت؟ مکتب هاي مختلف 
از جنبه ه��اي مختلف��ي به این 
ول��ي  نگریس��ته اند  موض��وع 
که روي  امروز  روان شناس��ان 

روح و روان انسان مطالعه کرده اند شاید مطلب را به شکل 
جامع تري بیان کرده اند. آخرین مقاله از اولین شمارة نشریة 
س��االنة »مکتب تشیّع« ترجمه اي بود از آقاي مهندس بیاني 
که یکي از نظریات روان شناس��ي جدید را بیان کرده بود و 
بیش��تر بر حرف هاي یونگ تکیه داش��ت و مي گفت روح 
بش��ر داراي چهار بعد است که مقصود این است که داراي 

چهار استعداد است: 
1. بعد یا استعداد عقلي )علمي و حقیقت جویي(.

ــتعداد اخالقي )وج��دان اخالقي(. این را  2. بعد یا اس
امر اصیلي در انس��ان مي دانند که انس��ان در عمق سرشت 
و فط��رت خود، اخالقي خلق ش��ده اس��ت، یعني این طور 
خلق ش��ده که دیگران را دوس��ت ب��دارد و خدمت کند و 
احس��ان نماید و از اینکه کار بدي انجام دهد � مثاًل ظلمي 
به دیگران بکند � رنج مي برد. خالصه وجداني که انس��ان 
دیگران را از خود و خود را از دیگران بداند، در هر کس��ي 
وجود دارد. این مس��ئله اي است که از قدیم مطرح بوده که 
ریشة احس��اس هایي مثل احساس ترحم نسبت به دیگري 
یا احس��اس میل به خدمت به انس��ان هاي دیگر چیست؟ 
آیا ریشه اي در سرش��ت ما دارد و یا ندارد و ِصرف تلقین 
اجتماع است؟ و اگر در سرشت ما ریشه دارد به کجاي آن 

مربوط مي شود؟
ــتعداد دیني. در آن مقاله گفته ش��ده که  ــد یا اس 3. بُع
اس��تعداد دیني اس��تعدادي اصیل در انس��ان است و آن را 
ب��ه حس تقدیس و حس  پرس��تش تعبیر مي کند و این غیر 
از ح��س حقیقت جویي و غیر از حس اخالقي نس��بت به 
هم نوعان اس��ت. حس پرستِش یك حقیقِت مافوق و منّزه 
اس��ت که انس��ان مي خواهد در مقابل او خضوع و خشوع 

کند، با او مناجات نماید و او را تقدیس کند.
4. بعد یا استعداد هنري و ذوقي یا بعد زیبایي. انسان 

زیبایي را از آن جهت که زیبایي است دوست دارد.
ــتعداد  البته اس��تعداد پنجمي هم مي توان گفت و آن اس
خالقیت اس��ت که انسان، آفریننده و مبتکر و ُمبدع آفریده 
شده و از جمله چیزهایي که هرکس داراست و از آن لذت 

مي برد قدرت ابداع و ابتکار و نوآوري است.
حال باید دید که اسالم چه دستورهایي در زمینة پرورش 
حس حقیقت جویي ما یعني قوة تعقل و تفکر ما دارد. قباًل 
گفته ش��د که اس��الم در زمینة علم و عقل فروگذار نکرده 
است. در زمینة استعداد دیني هم شکي نیست که دستورات 
زیادي دارد. عبادت ه��ا، تذکرها، دعاها، خلوت ها،  انس ها،  

استغفارها و توبه ها، همه در این زمینه است.

پي نوشت
1. خداوندا تا زنده ایم ما را از گوش و چشم و نیرویمان بهره مند ساز و در چشمم نور 

و در دینم بینش قرار ده.
2. سفینة البحار محّدث قمي 345/1: معده خانة هر دردي است و كم خوري منشأ 

هر دوایي.

منبع          
 این مقاله برگرفته از كتاب تعلیم و تربیت در اسالم نوشتة استاد شهید مرتضي 

مطهري است.
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هما آهی 
کارشناس اسبق دانش آموزان استثنایی

امروزه در همه جا، شناختن کامل افراد و پی بردن به تفاوت های 
فردی و اندازه گیری صفات روانی آن ها، یکی از مؤثرترین راه ها در 
پیشبرد برنامه های آموزشی، اجتماعی، سیاسی و اقتصای شناخته شده 
است و بدین منظور از تس��ت های روانی خاص برای اندازه گیری 
هوش، ش��خصیت، ق��درت، خالقیت، تمای��الت، معلومات و 

استعدادهای گوناگون استفاده می شود. 

تست یا آزمون روانی چیست؟ 
تس��ت یا آزمون روانی مجموعه پرس��ش هایی است که برای 
سنجیدن صفات روانی به کار می رود و درست مانند عمل آزمایش 

در علوم دیگر است. 
همان طور که شیمی دان خون مریض یا آب محلی را آزمایش 
می کند و آن را از یك یا چند جهت مورد نظر قرار می دهد، آزمون های 
روانی نیز می توانند یك یا چند جنبة صفات روانی را اندازه گیری کنند. 
ب��رای اینکه ببینیم چرا این فکر در اذهان رس��وخ یافت که به 
اندازه گیری صفات روانی توجه ش��ود و چگونه می توان این سیر 
تحولی را به کمال رساند، به ذکر تاریخچة مختصری در این زمینه 

می پردازیم. 

تاریخچة آزمون های روانی 
پدر آزمون های روانی در دنیا فرانسیس گالتون1 زیست شناس 
انگلیسی است، زیرا وی اولین گام را در این راه برداشته است. دلیل 
آن هم عالقة ش��دید او به تحقیق در زمینة انتقال ژن های موروثی 
در انس��ان ها بود. بدین ترتیب، ب��رای اولین بار موضوع احتیاج به 
تشخیص سنجش صفات خاصی که بین افراد یك خانواده وجود 
دارد مطرح شد. گالتون برای اولین بار چند مدرسه را مجبور کرد که 
برای دانش آموزان خود پروندة تحصیلی ترتیب دهند و روی فرد 
فرد دانش آموزان مطالعه و تحقیق کنند. او در نمایشگاه بین المللی سال 
1884 آزمایشگاهی ترتیب داد که تمام بازدیدکنندگان می توانستند 
با پرداخت فقط سه پنی صفات روانی، نیروی بینایی و شنوایی و 

عضالنی و عکس العمل های عصبی خود را اندازه گیری کنند. 

جیمز کاتل2 روان شناس معروف آمریکایی، تحت تأثیر فوق العادة 
گالتون قرار گرفت. او در سفر خود به اروپا و سخن رانی در دانشگاه 
کمبریج، دالیل موثق��ی در لزوم اندازه گی��ری اختالفات فردی و 
استعدادهای گوناگون و تأثیر آن ها در پیشبرد برنامه های آموزشی 
و اجتماعی ابراز داشت و در بازگشت به آمریکا، در مقاله ای که به 
سال 1890 منتشر کرد، برای اولین بار در روان شناسی، عنوان »آزمون 

روانی3« را به کار برد. 
مقارن همین احوال در فرانسه این فکر توسط آلفرد بینه4 مورد 
مطالعة عمیق و دقیق قرار گرفت و روش های اندازه گیری هوش 

و اس��تعدادهای گوناگون 
به وسیلة او تدوین یافت. 
دلی��ل آن هم ای��ن بود که 
وزیر آم��وزش و پرورش 
فرانس��ه ب��ه س��ال 1904 
عده ای از صاحب نظران را 
مأمور مطالعه دربارة کودکان 
استثنایی )=سن عقلی کمتر 
از طبیعی( کرد. در نتیجه، 
بینه به کمك همکار خود 
آزمون  اولی��ن  س��یمون، 
مخصوص خود را که به 
نام »بینه - سیمون5« مشهور 
شده است، در سال 1905 

انتشار داد. 
ک��ه  آزم��ون  ای��ن 
مخصوص کودکان سه تا 
یازده ساله بود، می خواست 
اختالف��ات  و  تنوع��ات 
گوناگون و وسیع رفتاری 
افراد  را با تکیه بر قضاوت، 
ادراك، تعقل و اس��تدالل 
بچه ها - که بین��ه آن ها را 
اصول اساسی هوش تلقی 
می کرد - بسنجد و کشف 

کند. 
در س��ال 1908 بینه و 

س��یمون آزمون دیگری برگزار کردند که در آن شمارة سؤال ها باال 
گرفته بود ولی برخی از سؤال های بدون نتیجه یا کم نتیجه حذف شده 
بود. در همین سال، آلفرد بینه اثر معروف خود را تحت عنوان »رشد 
و نمو هوش در کودکان« انتشار داد که هنوز هم از بهترین کتاب ها 
در زمینة هوش و اندازه گیری آن محسوب می شود. باالخره صورت 
کامل »آزمون بینه - سیمون« به سال 1911 منتشر شد و شاید اگر 
بینه در این سال نمی مرد باز هم در این آزمون ها تجدید نظر می کرد. 
به هر حال، آزمون »بینه - سیمون« توجه کلیة روان شناسان دنیا 
را به خود جلب کرد و به خصوص روان شناسان آمریکایی دنبالة 
کار را به دست گرفتند و آزمون های جالب توجهی به صورت ها و 
منظورهای متفاوت به وجود آوردند. از جمله تحت سرپرستی ترمن 
6، روان شناس معروف دانشگاه استنفورد آمریکا، در سال 1916 آزمون 

معروف »استنفورد - بینه« انتشار یافت. 
در این آزمون ها برای اولین بار اصطالح هوشبهر یا بهرة هوشی 
عنوان شد و نسبت بین سن عقلی و سن تقویمی مورد توجه قرار 
گرفت. یکی دیگر از معروف ترین آزمون ها که همان سال ها در همین 
زمینه تهیه شد، آزمون »کولمن - بینه7« بود که در سال 1912 انتشار 
یافت. این آزمون یکی از مهم ترین آزمون های خاص کودکان قبل از 
مدرسه است و به کمك آن می توان از کودك سه 

ماهه نیز آزمایش های هوشی به عمل آورد. 
آزمون های بینه با تمام محاسنی که داشت، چون 
انفرادی بود، بیشتر برای کارهای انفرادی و استثنایی 
و بیمارستانی قابل اس��تفاده بود و نمی توانست 
جوابگوی احتیاجات عمومی در سطوح متفاوت 
باشد. بنابراین، روان شناسان در اندیشة آزمون های 

گروهی برآمدند و آن را به سرانجام رساندند. 

آزمون های گروهی 
پیدایش آزمون های گروهی با ورود آمریکا به 
جنگ جهانی اول، یعنی به س��ال 1917 میالدی، 

کلید واژه ها: 
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همراه است. در این سال، گروهی از محققان آمریکایی مأموریت یافتند 
که تحت نظر جمعیت روان شناسان آمریکایی، مطالعة بی سابقه ای را 
آغاز کنند و معلوم دارند که چگونه روان شناسی می تواند در رهبری 
جنگ مؤثر افتد. بدین ترتیب، احتیاج به آزمون های گروهی، طوری 
که بتواند یك میلیون و نیم س��رباز و کارمند تازه استخدام آماده به 

خدمت در جنگ را آزمایش روانی کند، مطرح شد. 
درواقع، اندازه گیری تمایالت، ذوق، استعدادها و توانایی های این 
عده می توانست بهترین وسیله برای طبقه بندی و واگذاری مسئولیت ها 
و ادارة واحدهای گوناگون به ایشان باشد و در نتیجه، حداکثر قابلیت 
و توانایی ایشان به سود وظیفه ای که به عهده داشتند جذب می شد. 

بدی��ن ترتیب، کار آزمون های گروهی باال گرفت و آزمون های 
متفاوت به وج��ود آمد. بعد از جنگ، دنبالة ای��ن کار به مدارس، 
دانشگاه ها، مؤسسات کاریابی و مؤسساتی که به استخدام کارمند 

احتیاج داشتند نیز کشیده شد. 
یکی از معروف ترین آزمون های گروهی، آزمون های و کسلر8 
برای کودکان سنین قبل از مدرسه و نوجوانان و بزرگ ساالن است 
که در سال 1939 منتشر شد و در اندك مدتی در سراسر دنیا شهرت 

یافت. 
از آنجا که آزمون های هوشی فقط بعضی از ظواهر و نشانه های 
هوشی را اندازه می گرفت، آزمون های دیگری هم در زمینة شناخت 
شخصیت، قدرت خالقه، توانایی دروس نظری، معلومات عمومی، 
استعداد ریاضی، استعداد نویسندگی، استعداد موسیقی، استعداد هنر و 
آزمون های راهنمایی و حرفه ای و غیره به وجود آمد که هنوز هم بر 

تکمیل و توسعة آن ها افزوده می شود. 
نكته: این توضیحات دربارة پیدایش و تغییر و تحول آزمون های 
روانی گذشته، از آشنایی مختصر با چگونگی به وجود آمدن این 
آزمون ها، این مسئله را نیز روشن می کند که به هیچ وجه محصول 
این آزمون ها صددرصد یقینی و دقیق نیست و نباید حتمی، دائمی و 
وحی منزل تلقی شود. بلکه کار آزمونگر همواره باید توسط خود او 
و دیگران تحت نظارت قرار گیرد. باید در تکمیل آزمون ها با پیشرفت 
زمان و هم چنین انطباق آن با اوضاع خاص کشورهای دیگر کوشش 
شود. زیرا همان طور که شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها 
یکسان نیست، صفات روانی و اختالفات فردی نیز متفاوت است. لذا 
آزمون های تهیه شده در یك کشور نمی تواند مالك عمل در کشور 

دیگر قرار گیرد. 

  پی نوشت
Francis Galton                                                                                                                       
james cattle
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افراد 

غيرموفق به 
طور كلی چهار 
صفت مشخص 

داشته اند، 
از اين قرار: 

نداشتن 
اعتماد به 

نفس، ناتوانی 
در ادامه و 
انجام كار 

به طور منظم 
يا نداشتن 
پشتکار، 

بی عالقگی 
به هدف ها، 
و احساس 

حقارت
 

آموزش و پرورش
 کودکان تیزهوش 

حسن بشارت 

واقعیت تأس��ف آوری که در حال حاضر غالباً مش��اهده می شود 
این اس��ت که برخی از خانواده ها گاهی براساس ضوابط غیرقابل 

اعتماد و احساس��ات و عواطف شخصی و احیاناً اظهارنظر افراد 
غیرمتخصص، فرزندان خود را کودکان تیزهوش تصور می کنند و 

آنان را وامی دارند تا دورة تحصیالت خود را در مدت کوتاهی به 
پایان رسانند یا اینکه اشعار طوالنی و مطالب جغرافیایی و غیره را 

طوطی وار حفظ کنند. بدین ترتیب، بدون توجه به هدف نهایی 
تربیت کودکان تیزهوش، به رشد متعادل جسمی و عاطفی 

آنان لطمه می زنند. 
برای پرهیز از این گونه اش��تباه ها بای��د دید مهم ترین 

»مباحث اساسی در تربیت کودکان تیزهوش« که مدت ها 
مورد بحث علمای تعلیم و تربیت کشورهای مترقی بوده 
است، کدام اند و نظرات مبتنی بر تحقیق کارشناسان فن 

دربارة هر یك از این مسائل چیست؟ 

مباحث  اساسی در تربیت کودکان تیزهوش 
الف( هدف های اصلی تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش 

در پرورش کودکان تیزهوش، رش��د دادن طرز تفکر 
علمی آن ها و ایجاد و تقویت عالقة آن ها به تحقیقات و 

مطالعات وس��یع و عمیق باید در درجة اول اهمیت قرار 
گیرد و ضمن توجه به رش��د متعادل جس��می، عاطفی، 

اجتماعی و فرهنگی کودکان هدف های آنی و آتی به طور 
یکسان در نظر گرفته شود. مثالً کوشش برای این که کودك 

مراحل تحصیلی را در مدتی خیلی کوتاه و بدون کس��ب 
مهارت های الزم طی کند و یا محروم س��اختن کودك از 

ل��ذات دوران کودکی و جدا ک��ردن او از دنیای کودکان به 
خاطر مطالعة مداوم و سریع، در راه پرورش انسان متعادل 

موانعی به وجود می آورد. پس، به جای انباشتن ذهن کودك 
از محفوظات، الزم است در پرورش قدرت تفکر و استدالل 

و قدرت درك روابط منطقی بین علت و معلول، رابطة بین 
انسان و محیط و تأثیر متقابل آن دو بر یکدیگر، کوشید. 

ب( ضوابط و معیارهای شناخت کودکان تیزهوش 
باهوش دانستن کودکان براساس نتایج کار علمی آنان و یا 

استعداد و توانایی شگرف ایشان در دروس نظری، بدون توجه 
به سایر عوامل، معنی چندانی نخواهد داشت. 

در مراح��ل تعیین ک��ودکان باهوش باید ق��درت خالقه، 
استعداد رهبری، استعداد کارهای فیزیکی یا مکانیکی، قدرت 

نویسندگی، استعداد هنری، استعداد آموختن زبان خارجی و 

علوم و ریاضیات ارزشیابی شود. 
در این ارزشیابی، اولیای کودکان و نیز معلمان و روان شناسان هر 

کدام نقشی بر عهده دارند و البته سهم روان شناسان، به علت انتقاد 
آن ها از تست های عینی، زیادتر است. زیرا گاهی دیده شده است 

کودکانی که مطیع اوامر اولیا و معلمان خود هستند، بیش از کودکانی 
که در مقابل رفتار و دستورهای بزرگ ترها مقاومت نشان می دهند، 

به عنوان افراد باهوش انتخاب شده اند. برای این که دچار چنین 
اشتباهی نشویم، باید از تست های هوشی و تست های معلوماتی 

استاندارد و همچنین تست هایی که قدرت ابتکار را می سنجند و 
باالخره ارزیابی استعدادهای خاص در تعیین کودکان باهوش، 

اس��تفاده کنیم. به عالوه، معیارهای اندازه گیری دیگری نظیر 
تاریخچة زندگی، خاطرات روزانه، ش��رح حاِل نوش��تة خود 
شخص، نمودارهای جامعه سنجی و تست های شخصیت و کشف 

عالقه ها و انگیزه ها و کیفیت و نتیجة کار در گذشته، در تشخیص 
کودك باهوش اهمیت دارند. 

تحقیقات لویس ترمن 
فعالیت های مداوم و پیگیر لویس ترمن در زمینة شناخت کودکان 

باه��وش، نتایج نیکویی به بار آورده اس��ت. خصوصیات کودکان 
باهوش از نظر او به طور خالصه عبارت اند از: 

1. وضع جس��مانی فرد متوس��ط از گروه کودکان باهوش در 
مقایس��ه با وضع جسمانی فرد متوس��ط از گروه کودکان عادی، 

مختصری بهتر است. 
2. توانایی کودك تیزهوش در تست های مربوط به قرائت، تکلم، 

استدالل در حساب، علوم، ادبیات و هنر، نسبت به کودکان متوسط 
بارز است. ولی در حساب کردن امال و اطالعات در زمینة مسائل 

تاریخی و تعلیمات مدنی تفوق کودکان تیزهوش کمتر به چشم 
می خورد. 

3. توجه ک��ودکان تیزهوش چندجانبه اس��ت. آنان خواندن 
را آس��ان تر فرا می گیرند، کتاب های بیشتر و بهتری می خوانند، 

مجموعه های مختلف را جمع آوری می کنند، به انواع سرگرمی ها 
عالقه مندند و از بازی ها و نمایش ها بیش از کودکان متوسط کسب 

معلومات می کنند. 
4. در مقایسه با کودکان معمولی، دربارة دانش خود کمتر الف 

می زنند و در مواردی که وسوسة تقلب وجود دارد، بیشتر قابل 
اعتماد هستند. رفتار اجتماعی آن ها سالم تر و در تست های مربوط 

به تعادل روحی برجسته ترند. 
ادامة بررسی ترمن در مورد کودکان تیزهوش نشان داده است 

که از میان 800 دانش آموز پسر، دانشمندان، پزشکان، 

نویسندگان و مورخان ممتازی برخاسته اند. نتیجة تست هوشی 
دیگری نشان داد که استعداد برجستة آن ها در طول مدت زندگی 

ادامه داش��ته است. این بررسی در مورد دختران باهوش چندان 
گویا نبوده است. زیرا اغلب آنان ازدواج کرده و مشاغل خاصی 

را احراز نکرده بودند. مع هذا در میان آنان نیز چند نویس��نده 
وجود داشته است. به طور خالصه، نتیجة تست ها و بررسی ها 

گویای این واقعیت ب��ود که نه تنها میزان هوش آنان پایین 
نیامده، بلکه برعکس تفاوت هوشی آن ها نسبت به کودکان 

عادی بیشتر شده است. 
یادآوری این نکته الزم اس��ت که این استنتاج کلی در 

مورد معدودی از کودکان صادق نیست و باید اضافه کرد 
که مطالعة ترمن شامل کودکان محروم و کودکان بسیار 

خالق نبوده است. 
تحقیقات در زمینة جامعه سنجی نشان داده است 
که بین هوش بهر و محبوبیت رابطة مس��تقیم وجود 
دارد. این تحقیقات حقایق متفاوتی را نیز نشان داده 

است که اشارة مختصر به آن ها شاید برای خوانندگان 
و مخصوصاً اولیای کودکان تیزهوش و مربیان بی فایده 

نباشد: 
1. وضع محبوبیت اجتماعی کودکان تیزهوش در 

دبیرستان تا حدودی کاهش می یابد. 
2. کودکان تیزهوش به دوس��تی با سایر کودکان 

تیزهوش تمایل بیشتری نشان می دهند. 
3. تس��ریع در طی دورة دبس��تان، از نظر انطباق با 

محیط، برای کودکان تیزهوش مشکالت جدی ایجاد 
نمی کند. 

4. ک��ودکان تیزهوش برای ک��ودکان عادی نمونة 
ایده آلی هستند و به همین دلیل، کودکان عادی ترجیح 

می دهند آنان را برای دوستی انتخاب کنند. 
5. کودکانی که هوش بهر آنان خیلی باال و در حدود 

180 تا 200 اس��ت، از نظر انطب��اق با محیط کودکان 
معمولی، دچار مشکالتی می ش��وند. اینگونه کودکاِن 

فوق العاده با کودکان مستعدی که هوش بهر آنان باالتر از 
130 باشد، بهتر معاشرت می کنند. 

کودکان تیزهوش عقب مانده 
تحقیقات نشان داده است که اثر خانواده و مخصوصًا 

پدر از نظر پیشرفت تحصیلی بسیار زیاد است. به طور کلی، 
کودکانی که پدرشان در تعلیم آنان نقش مؤثر و مستقیم 

دارند، از نظر تحصیل نس��بت به سایر کودکان تیزهوش 
پیشرفته ترند. 

کودکان تیزهوش که مورد بی توجهی و بی مهری پدر 
هستند، اغلب از نظر تحصیل نیز عقب می مانند. یکی از 

علل مهم عقب ماندگی آن ها این است که آنان از بی توجهی 
خسته و متنفر می شوند و فرصت ابراز استعداد و قدرت 

خالق خود را پیدا نمی کنند. این گونه کودکان از نظر ایجاد 
رابطه با سایر کودکان نیز چندان موفق نیستند. 

نتیج��ة تحقیق دیگری نم��ودار این واقعی��ت بوده که 
ناراحتی های داخلی خانواده، در عقب ماندگی کودکان کاماًل 

تأثیر می گذارد. 
کودکان تیزهوشی که از نظر تحصیل عقب مانده اند، نسبت به 

کودکان تیزهوش دیگر، از نظر شخصیت نیز ضعیف ترند؛ بدین 
معنی که بدبین و نسبت به تحصیل بی میل و عالقه اند. اعتقاد به 

شانس و سرنوشت غالباً در افرادی دیده می شود که اعتماد به 
نفس خویش را از دست داده اند. 

ترمن و اودن از تحقیق دربارة 150 نفر مردی که جزو افراد 
تیزهوش بوده ولی در مدت تحصیل پیشرفتی نداشته اند و 

150 نفر دیگر که از نظر موفقیت نسبت به سایر کودکان 
تیزهوش برجسته تر بوده اند، چنین نتیجه گرفته اند که افراد 

غیرموفق به طور کلی چهار صفت مش��خص داشته اند، 
از این قرار: نداش��تن اعتماد به نفس، ناتوانی در ادامه و 

انجام کار به طور منظم یا نداشتن پشتکار، بی عالقگی به 
هدف ها، و احساس حقارت. 

بای��د توجه داش��ت، عقب ماندگ��ی در تحصیل 
موضوعی اتفاقی و موقتی یا ناشی از وجود یك معلم 

ضعیف در یك سال تحصیلی نیست. بلکه این امر از 
مشکالت اجتماعی و ضعف های مربوط به شخصیت 

سرچش��مه می گیرد. به همین عل��ت، باید از همان 
سال های نخستین تحصیل، کودك را مورد توجه قرار 
داد و با شیوه های صحیح در رفع ضعف ها کوشید. 

ج( نحوة تسریع ارتقای نوآموزان تیزهوش و 
کیفیت انجام آن 

همان طور که در آغاز این بحث اشاره شد، تسریع 
در ارتقای کودکان تیزهوش، بدون توجه به هدف های 

خاص آموزش و پرورش آنان و بدون در نظر گرفتن 
لزوم رش��د متعادل و همه جانبة کودك، ممکن است 

لطمات شدید جسمی و روحی به کودك وارد آورد که 
آثار نامطلوب آن سال های متمادی باقی بماند. به همین 

دلیل، باید دید تسریع در طی مراحل آموزشی این گونه 
ک��ودکان تا چه حد مطلوب اس��ت و در کش��ورهای 

پیشرفته به چه کیفیتی انجام می گیرد. 
موضوع تسریع در ارتقای نوآموزان تیزهوش، همواره 

مورد بحث محافل کارشناسان آموزش و پرورش بوده 
اس��ت. تحقیقات متعدد در این زمینه، نتایج مشابه و تا 

حدی یکسان داشته است، به طوری که به ندرت اتفاق 
می افتد نتایج تحقیقات متفاوت، چنین هماهنگ باشد. 

این تحقیقات نشان داده است که تسریع محدود در طی 
مراحل آموزشی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی، در صورتی 

که از سه یا چهار سال تجاوز نکند، مطلوب و عملی است. 

ج( نحوة تسریع ارتقای نوآموزان تیزهوش و کیفیت انجام آن

تسریع عبارت اس��ت از سرعت در طی مراحل آموزشی 
در مدتی کمتر از دورة رس��می آم��وزش و پرورش. این 

امر از راه های متفاوت انجام می گیرد که متداول ترین آن ها 
عبارت اند از:

کلید واژه ها: 

ت 
 تس

ش،
هو

یز 
ن ت

دکا
کو

ــا
رتق

در ا
ع 

ــری
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ش،
هو



گردآورنده: احمد کریمي

من به عنوان معلم از طرف خداوند فرستاده شده ام.
پیامبر اکرم)ص(

سه کار شرم برنمي دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا 
در مقابل پدر و معلم، و گرفتن حق خود اگر ناچیز باشد.

حضرت علي)ع(

اگر مسیح)ع( مرده را زنده کرد، معلم ملتي را احیا مي کند.
اوریپید
ــتاد سازید و همواره  در آنچه فرا گرفته اید خود را کاماًل اس

چیز تازه اي یاد بگیرید تا بتوانید معلم شوید.
کنفوسیوس
به معلمي نتواني رسید مگر به شش شرط: اول تیزي خاطر، 
دوم حریصي دل، س��وم کوش��ش بدن، چهارم آمادگي معاش، 

پنجم راهنمایي استاد، ششم پاکیزگي زبان.
امام شافعي

معلم مي تواند جهان را تغییر دهد.
الیب نیتز
اولین قواي عاقلة ترقي و تعالي مملکت، مدرسه است. ما با 
معلم مدرسه به فرانسه حمله کردیم.                    بیسمارك

کشد جهل  غم  و  خویش  تن  رنج  از  منت 
ادیب و  استاد  منّت  نکشد  کو  کسي  هر 

ناصرخسرو
محبتي زم��زم��ة  ب���ود  ار  معلم  درس 
را پاي  گریز  طفل  آورد  مکتب  به  جمعه 

روزي گشتم  ت��و  رخ��س��ار  گلشن  بلبل 
م��ي داد »گلستان«  تعلیم  تو  به  معلم  که 

مالفتحي
اس��ت  آت���ش  از  ک��ان��ون��ي  م��ع��ل��م چ��و 
است  س���ازش  و  س���وزش  او  ک��ار  همه 
ده��د  گ��رم��ي  و  م��ه��ر  از  س���وزد  ه��م��ي 
ده��د ن��رم��ي  درس  دالن  سنگین  ب��ه 
ه��راس ک��س  از  ن��ي  و  امید  ک��س  از  ن��ي 
حق شناس دل  ی��ك  ج��ز  ب��ه  ن��خ��واه��د 

نظام وفا
معلم  م��ي ک��رد  ت��و  تعلیم  ک��ه  روز  آن 
را وف��ا  ح��رف  مگر  ننوشت  ت��و  ل��وح  ب��ر 

هاللي جغتایي

1. جهش: این روش که در گذشته، بیشتر در 
مدارس ابتدایی متداول بود، عبارت است از 
گذشتن از کالسی باالتر، بدون صرف یك سال 

تحصیلی برای طی آن
2. پیش��رفت س��ریع: این روش به دانش آموز 
اج��ازه می دهد که برنامه های درس��ی را از طریق 
فش��رده کردن و گنجاندن مواد درسی دو سال در 
یك س��ال و یا طوالنی کردن مدت سال تحصیلی و 
یا گذراندن واحدهای درسی بیشتر در طی سال )در 
مدارس��ی که این امکان وجود دارد( زودتر از مدت 

رسمی معین تمام کند و امتحان دهد. 
3. پذیرفت��ن دانش آموز قبل از رس��یدن به س��ن 
دبستان: این روش به کودکان تیزهوش امکان می دهد 

که قبل از رسیدن به سن دبستان وارد مدرسه شوند. 
ه��ر ی��ك از این روش ه��ا در مرحلة اجرا نس��بتًا 
مش��کالتی خواهد داش��ت. البته جهش یا پذیرفتن 

کودك در دبستان در سنین پایین، معموالً برای معلم 
زحمت زیادی دارد. در حالی که پیش��رفت س��ریع 

مس��تلزم تغییر زیاد در روش تعلیم و محتوای برنامه 
است. قبل از اجرای هر یك از روش های تسریع، باید 

به موضوع آمادگی معلمان، آمادگی محیط، و رفتار و 
نظر اولیای اطفال توجه کافی کرد. 

نظرات مخالف و موافق درمورد تسریع در 
ارتقا 

با وج��ود این تحقیقات، هنوز گروه قابل توجهی با 
تسریع در ارتقا مخالفت می کنند. بررسی نتایج مطالعات 

نشان می دهد که جنبه های مثبت تسریع، در صورتی که 
با توجه به اصول علمی انجام گیرد، زیاد است. ولی به 

هر حال، دالیل مخالفان و پاسخ هایی را که به آن ها داده 
شده است، می توان در دو قسمت خالصه کرد: 

1. روش تس��ریع موجب پیدایش عدم تجانس سنی 
در گروه می ش��ود و این امر احتماالً سبب منطبق نشدن 

کودك با محیط می شود. این عقیده تا حدی مردود است، 
زیرا وابس��تگی به یك گروه، فقط به سن بستگی ندارد. 

عوامل دیگری نظیر اختالف در رش��د جس��می، بلوغ، 
انگی��زه و عالقه، س��طح اقتصادی و اجتماع��ی خانواده، 

هوش و هدف های زندگی، تش��کیل گ��روه را، منحصراً 
براساس سن، انکار می کنند. 

2. تس��ریع در ارتقا سبب می شود که کودك بعضی از 
مهارت ها را کسب نکند. این استدالل نیز از طرف موافقان 

تسریع رد شده است. به اعتقاد آنان، مهارت به سن ارتباط 
ندارد. بلکه روش تدریس در هر کالس اس��ت که کسب 

مهارت را امکان پذیر می کند. 
توج��ه به ای��ن نکتة اساس��ی ضروری اس��ت که حتی 

موافق��ان تس��ریع در ارتقا معتقدند که ای��ن کار دقیق باید 
براس��اس احوال و موازین علمی اس��توار باش��د و تسریِع 

بی مطالعه ممکن است ضررهای جسمی و عاطفی فراوانی 
برای کودك داشته باشد. 

یک��ی دیگر از روش های تس��ریع این اس��ت که در کالس های 
باالتر مدارس ابتدایی، مواد درس��ی را، مانند دبیرس��تان، معلمان 

متفاوت تدریس کنند. بدین ترتیب، امکان تقس��یم دانش آموزان 
به س��ه گروه ضعیف، متوس��ط و با اس��تعداد به وجود می آید. 

مزی��ت ای��ن روش آن اس��ت ک��ه اوالً معلمانی ک��ه در یك 
رش��ته، مثاًل ریاضیات یا علوم اجتماع��ی، تبحر پیدا کرده اند 

با روش های بهتری می توانن��د تدریس کنند؛ ثانیاً این روش 
امکان تقسیم بندی را سهل تر و در نتیجه وسیلة ارتقای سریع 

را فراهم می کند. 

تغییرات توصیه شده در برنامة دبیرستان ها 
 )J.B. Conant( گزارشی که در سال 1959 کونانت

رئیس س��ابق دانش��گاه هاروارد منتش��ر کرد، متضمن 
توصیه ه��ای جالب��ی ب��ود که اکث��ر آن ها ام��روزه در 

دبیرس��تان های آمریکا اجرا می ش��وند. کونانت ابتدا 
درب��ارة 55 دبیرس��تان انتخاب ش��ده در 18 »ایالت 

آمری��کا مطالعه ک��رد و پس از مش��اهدات متفاوت 
و مصاحب��ه ب��ا دانش آموزان، دبیران و مس��ئوالن امر 

به این نتیجه رس��ید که دبیرس��تان های موجود برای 
کودکان تیزهوش و مس��تعد چندان سودمند نیستند و 

در تش��ویق آنان به کار بیشتر و شکفتگی استعدادشان 
نق��ش قاب��ل توجهی ندارن��د. برای رف��ع این نقص، 

کونانت توصیه هایی دارد که خالصة آن ها چنین است: 
1. دانش آموزان باید متناسب با استعداد خویش، اقاًل 

به سه گروه تقسیم شوند. ولی برای جلوگیری از جدایی 
افراد تیزه��وش از جامعه، دروس مش��ترکی نظیر علوم 

اجتماع��ی و فعالیت های فوق برنامة گروهی نیز داش��ته 
باشند. 

2. برنامه های درسی فشرده و به صورت واحد درسی 
تعلیم داده شوند. 

3. قس��متی از دروس اجباری و قس��م دیگر انتخابی 
باشند. 

4. علوم اجتماعی در کالس های باالی دبیرستان، بدون 
توجه به تقس��یم بندی بر اساس اس��تعداد، به همه یکسان 

تعلیم داده شود. 
5. در قب��ال هر 250 ی��ا 300 نفر دانش آموز، یك معلم 

مش��اور آشنا با اجرای تس��ت های معلوماتی و شایستگی 
وجود داشته باشد. 

6. به دانش آموزان تیزهوش دروس مقدماتی دانشگاهی 
تعلیم داده شود. 

7. مس��تعد بودن دانش آموز در گواهی نامه یا کارنامة وی 
منعکس شود. 

  منابع
1. تدوین برنامه برای كودكان تیزهوش. نویسنده و گردآورنده: 

.)1964( Dr. Louis A. Fliegler
 James I. Gallagher .2. آم��وزش و پرورش كودكان تیزه��وش

)1965(. اس��تاد آموزش و پرورش انستیتوی تحقیقاتی خاص كودكان 
استثنایی. 

معلم 
در سخن    بزرگان
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سومی گفت: »چون از رحم مادر وارد هوا می شود.«
چهارم��ی که طبعی ش��وخ داش��ت گف��ت: »چ��ون بعدها 

می فرستندش مدرسه!«
هرکس چیزی گفت، ولی هیچ کس عامل اصلی گریة نوزاد را 
نگفت. بدون آنکه علت آن را بگویم، دنبال سخنان اولیه را گرفتم. 
یکی از معلمان فوراً حرفم را قطع کرد و پرسید: »پس چرا خودتان 

علت را نمی گویید؟«
البته مطرح کردن آن س��ؤال و نگفتن دلیل آن و گرفتن دنبالة 
سخنان قبلی، همه صحنه سازی بود تا چنین پرسشی از من بشود. 
پرسیدم: »مگر میل دارید علت را بدانید؟ همه با هم گفتند: آری. 
من به شوخی گفتم: »حاال که شما میل دارید، من هم نمی گویم!« 
همه خندیدیم و بار دیگر دنبال سخنان اولیه را گرفتم. این بار متفقًا 
از من خواستند که علت را بگویم. گفتم تا حاال که نمی دانستید، از 

این پس هم ندانید، طوری نمی شود!
حاص��ل آنکه چنان آن ها را برای دانس��تن علت گریة نوزاد1 
کنجکاو  کردم که همه آمادة شنیدن آن شدند و شاید اگر علت را 

نمی گفتم اندکی ناراحت می شدند.

برانگیختن تفکر
در این موقع بود که گفتم یکی از راه های علم آموزی کنجکاو 
کردن شاگردان برای دانستن امری است که قبالً چندان بدان توجه 
نداش��ته اند. هنگامی که دانش آموزی کنجکاو بشود، موضوع را 
به خوبی فرا می گیرد و آن موضوع جزو دانس��ته هایش می شود، 
بدون آنکه کوش��ش کند آن را مثل مطالب کتاب های درسی از 

حفظ کند.
راه دیگر این است که معلم از صورت سخنگو بیرون بیاید و 
شاگردان را به فکر کردن و سخن گفتن وادارد. برای این کار معلم 
باید پرسش هایی دربارة موضوع درس مطرح کند و از شاگردان 
پاسخ آن ها را بخواهد و وضعی پیش آورد که همه د ر پاسخ دادن 
ش��رکت کنند. چه بهتر که پرسش روی تخته سیاه نوشته شود 
و پاس��خ ها اگرچه نادرست باشند، در برابر آن نوشته شوند و از 
شاگردان خواسته شود که پاسخ درست را بیابند تا با این عمل راه 

برای درك پاسخ درست باز شود.
بعضی از معلمان ما خود را یکه تاز میدان کالس و تنها فرد عالم 
آنجا نشان می دهند و به هیچ کس اجازه نمی دهند اظهار وجود کند؛ 
و اگر خدای نخواسته شاگردی که مطلبی دربارة موضوع می داند 
پیش از آنکه مطلب از دهان معلم بیرون آید، آن را بر زبان راند، 
معلم چنان به او اخم می کند که آن بیچاره برای همیشه از تکرار 

چنین عملی خودداری می کند.
این روش سه چیز الزم دارد: تسلط بر موضوع درس، تسلط 
بر کالس و مهم  تر از همه صرف انرژی بس��یار. بیشتر به خاطر 
اینکه انرژی کمتری در کالس صرف شود، معلم سخنگو می شود. 
در گوشه ای می ایستد و به شرح موضوع درس می پردازد. غافل 
از اینکه یك امر روان شناس��ی، به زودی زحمات او و دقت همة 

دانش آموزان را به هدر می دهد. آن امر روان شناسی تداعی است.
اصوالً  شاگرد مدرسه یا هر مستمع دیگر، برای استماع سخن، 
گنجایش مح��دودی دارد. هرچه مطلب جالب تر باش��د مدت 
استماع طوالنی تر می شود. به عکس، هرچه موضوع سخن کمتر 
جالب باش��د مدت استماع کوتاه تر می گردد. از آنجا که مطالب 
درسی، به صورتی که در کتاب ها نوشته شده اند، یا به وسیلة معلمان 

عرضه می شوند، توجه دانش آموزان را جلب نمی کنند، شاگردان 
چند دقیقه پس از آغاز هر درس، اگر در آن به صورتی ش��رکت 
داده نشوند، بر اثر تداعی، در حالی که درست به چهرة معلم خیره 
شده اند و صدای او را می شنوند، به چیزی دیگر می اندیشند. علل 
و اسباب تداعی بسیار است و کوچك ترین عوامل محیِط گرداگرد 
دانش آموز در کالس و حیاط مدرسه می تواند عامل تداعی باشد. 
نظر به اهمیتی که مسئلة تداعی در از بین بردن زحمات! معلمان 

سخنگو! دارد، با ذکر مثالی آن را روشن تر می کنیم.
هرگونه صدایی که به گوش دانش آموزی برسد ممکن است 
موجب تداعی ش��ود. مثالً صدای گنجش��ك شاگردی را به یاد 
گنجشکی که دیروز با تیرکمان زده است می اندازد و خاطر او را 
مشغول می کند. صدای سرفه ای شاگرد دیگر را به یاد سرفه های 
پدر بیمارش که دیشب خواب را بر وی حرام کرده بود می اندازد. 
صدای بوق اتومبیلی ش��اگردی را به یاد بوق آزاردهندة اتومبیل 

همسایه می اندازد.
بدین روش، هر شاگردی با یك عامل محیطی گرداگرد خود 
به فکری فرو می رود و بدان مشغول می شود. در تمام مدتی که در 
این خیال بافی است، سخنان معلم را می شنود، ولی چیزی از آن 
نمی فهمد. دوام مدت تداعی عموماً چندان زیاد نیست، به طوری 
که پس از چند دقیقه قطع می شود و بار دیگر سخنان معلم برای 

ش��اگرد مفهوم پیدا می کند. ام��ا این بار چون ردیف 
مطالب در ذهن شاگرد گسیخته شده 

است، زودتر دستخوش تداعی 
می ش��ود و ای��ن جریان چند 

بار در یك ساعت درس 
اتفاق می افتد.

بس��ا اتفاق می افتد که 
معلم��ی در چنی��ن حالی 

سؤالی مطرح می کند. آن عده از 
شاگردان که همراه سخنان معلم نبوده اند 

و از موضوع سؤال آگاه نشده اند با عجله از رفقای 
نزدیك خود سؤال مطرح شده را می پرسند!

حاصل آنکه امر تداعی، زحمات معلمانی را که شاگردان را در 
کالس علم آموزی شرکت نمی دهند، به هدر می دهد.

مفهوم چیست؟
راه درس��ت علم آموزی این اس��ت که کوشش شود شاگرد 
مفاهیم علمی را کسب کند نه آنکه مطالب علمی را حفظ کند. 
برای روشن شدن معنی مفهوم علمی با چند مثال مسئلة مفهوم را، 

به طور کلی، اعم از علمی و غیرعلمی، توضیح می دهم.
روزی آموزگاری که در کالس چهارم ابتدایی تدریس می کرد 
این موضوع را برای نوش��تن انشا به شاگردانش داد: »وضع یك 
خانوادة فقیر را شرح بدهید.« دختر یك میلیونر که در آن کالس 
تحصیل می کرد این طور نوشت: »خانواده ای بود فقیر، پدر فقیر، 
مادر فقیر، پسران فقیر و دختران فقیر، پدربزرگ فقیر و مادربزرگ 
فقیر، کلفت ها فقیر، نوکرها فقیر، همة ماشین ها فقیر ساختمان  خانه 
فقیر، استخر شنا فقیر، زمین تنیس فقیر، فرش ها و مبل ها و همة 

چیزهای خانه فقیر بودند.«
آیا غیر از این است که دخترك میلیونر از مفهوم فقر بی اطالع 

بود؟

  اصوالً هر 
کسی با هر 
وسیله ای که 

ارتزاق می کند 
به آن وسیله 

عالقه مند 
می شود. بازگو 
کردن مطالب 
مربوط به 
علم شیمی 
برای معلم 

شیمی وسیلة 
ارتزاق است، 
پس بدان 
عالقه مند 

است

امتحان  به  مربوط  ورقه ای  روزی  پیش  چند سال 
فیزیولوژی حیوانی را در جمع معلمانی که به تصحیح اوراق مشغول بودند 

می خواندم تا نمرة مناسبی به آن بدهم. یکی از سؤاالت دربارة گلبول های قرمز خون بود 
و دو نمره از بیست نمره بدان تعلق داشت. دانش آموز مطالب درستی دربارة شکل و کار گلبول قرمز 

نوشته بود. ولی این جمله نیز به چشم می خورد: »در هر متر مکعب خون انسان 5000 گلبول قرمز وجود دارد.« 
این جمله را به صدای بلند خواندم تا دیگر همکاران من از آن آگاه شوند. همه خندیدند و یکی گفت »عجب دانش آموز 

احمقی!« به هر صورت ورقه تصحیح شد و به اصطالح، بر طبق بارم سؤاالت، نمرة 17/75 به آن ورقه تعلق گرفت. فردای آن 
روز در ورقة دیگری که به تکامل مربوط بود و به آن طبق بارم 18/5داده شده بود، این جمله به چشم می خورد: »از خزندگان تك سلولی 

دوران دوم می توان ایگوآنودون را نام برد.« این جمله هم به وسیلة یکی از همکاران به صدای بلند خوانده شد. این بار نیز همه خندیدند.
اگرچه جملة مربوط به تعداد گلبول های قرمز به هذیان بیشتر شبیه بود تا به گفتة دانش آموزی عاقل، به خالف گفتة  همکار م، نویسندة آن شخص 

احمقی نبود، بلکه دانش آموزی بود که از جمع 20 نمرة  الزم 17/75 به دست آورده بود و به احتمال قوی در امتحان توفیق یافته و اکنون در یکی از 
باشد!دانشگاه های کشور به تحصیالت عالی اشتغال دارد. شاید حال و روز نویسندة جملة هذیان ماننِد مربوط به خزندگان  چنین  نیز 

نمره ای سؤاالتی که در اینجا مطرح است، این است که: »چرا دانش آموزی که به قسمت اعظم سؤاالت پاسخ درست  و  داده 
اس��ت.عالی گرفته، به نوشتن چنین هذیانی مبادرت کرده است؟« برای پاسخ گفتن به این پرسش، ذکر مقدمه ای  نیاز 

عالقه به دانستن
به بسیاری از معلمان به درستی نمی دانند که غرض از علم آموزی چیست و از چه راهی باید آن را آموخت. اینان  را  مطالبی 
پس دستور معلمان خود در دورة تربیت معلم حفظ کرده اند و آن ها را با رنج فراوان تا پایان امتحان در مغز خود  و  نموده اند  ضبط 

این است از گذراندن امتحان از یاد برده اند. اکنون که بر مسند معلمی تکیه زده اند، کار معلمان خود را تکرار می کنند. تنها  چیزی که می دانند 
که شاگردان باید مطالبی را در حدود برنامه یاد بگیرند و آن ها را امتحان بدهند. ولی چه یاد بگیرند و چگونه یاد بگیرند مطرح نیست. مثالً معلم علوم 

طبیعی سال هاست به تدریس یك سلسله مطالب معین اشتغال دارد و از کثرت تکرار، آن مطالب را با همة جزئیاتش می داند، یعنی از حفظ شده است. 
او سعی دارد که شاگردانش همة آن مطالب را مانند خود او با همان دقت و تفصیل بدانند. معلم شیمی و معلم فیزیك و دیگر معلمان نیز سعی دارند 

که شاگردانشان با دقت آن ها و به همان تفصیل، شیمی، فیزیك وغیره بدانند. به عبارت دیگر، شاگردی که 15 نوع درس می خواند باید مانند پانزده نفر 
متخصص! که هر یك از آن ها عمری را در حفظ کردن و بازگو کردن مطالب سپری کرده است،  چیز به خاطر بسپرد، و نام این کار علم آموزی است!

اگر از اینان پرسیده شود »شما بر اثر سال ها تکرار چند مطلب معین، توانسته اید جزئیات آن ها را به خاطر بسپرید و تازه این کار را به خاطر شغلتان کرده اید، 
یعنی چون در ازای بازگو کردن آن مطالب اجر مادی گرفته اید و به اصطالح به نان رسیده اید خواه ناخواه بدان ها عالقه مند شده اید، حال شاگردان 

به چه عشقی بدان ها عالقه مند شوند« چه خواهند گفت؟ ممکن است بگویند این ها همه مطالب جالب علمی هستند و دانستن آن ها 
بر هر فرد متمدن الزم است. اما در پاسخ به این پرسش چه خواهند گفت: »پس چرا شما جز آنچه خود تدریس می کنید، کمترین 

عالقه به مطالب علمی دیگر ندارید؟« مثالً اگر معلم فیزیك هستید نه تنها به علوم طبیعی راغب نیستید، بلکه از مطرح شدن 
مطالب مربوط به آن احساس ناراحتی می کنید؟ اصوالً هر کسی با هر وسیله ای که ارتزاق می کند به آن وسیله 

عالقه مند می شود. بازگو کردن مطالب مربوط به علم شیمی برای معلم شیمی وسیلة ارتزاق است، پس 
بدان عالقه مند است. پارچه فروش نیز به پارچه عالقه مند است. زیرا فروختن پارچه  وسیلة ارتزاق اوست.
حاصل آنکه، جالب بودن مطالب علمی به تنهایی برای آن کافی نیست که دانش آموز را عالقه مند سازد. باید دید 

که چه عواملی می توانند عالقة علم آموزی را در شاگردان برانگیزند و معلمان چگونه باید از آن ها استفاده کنند.
چندی پیش دعوت شدم برای گروهی از معلمان که از همة  استان ها به مرکز خوانده شده 

بودند، دربارة روش امروزی علم آموزی مطالبی بگویم. به سالنی هدایت شدم که جمعیتی متجاوز 
از 250 نفر در آن به انتظار سخنان من بودند. صحبت را با طرح چند پرسش شروع کردم و مسئله 
را بدانجا کشیدم که چگونه می توان شاگردان را به علم آموزی عالقه مند کرد. در این میان ناگهان 

سخنانم را قطع کردم و گفتم به یاد سؤال جالبی افتادم، دلم می خواهد جواب آن را از شما بشنوم. 
عده ای  می کند؟«  گریه  آمدن  به دنیا  موقع  بچه  »چرا  بود:  این  سؤال 

بلند کردند و آمادگی خود را برای پاسخ گویی اعالم داشتند. بدون تأمل دست 
ی��ک��ی گ���ف���ت: »چ�����ون م��ح��ی��ط زن����دگ����ی اش ع����وض م���ی ش���ود«.

- درست، ولی عوض شدن محیط که گریه ندارد!
دیگری گفت: »چون از مادر جدا می شود.«

- درا ین مرحله از زندگی، مسئلة مادر برای بچه مطرح نیست!

دکتر محمود بهزاد
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روزی تابوتی را به سوی گورس��تانی می بردند و گروهی آن 
را بدرقه می کردند. پسر مرد فقید به دنبال تابوت پدر می رفت و 
زاری کنان می گفت: »پدرجان، امشب تو را در جایی منزل خواهند 
داد که نه چراغی دارد، نه فرش، نه آب دارد، نه نان و نه وس��یلة 
گرما.« گدایی با پسر کوچکش در کناری نشسته بود و به سخنان 
پسری که زاری می کرد گوش می دادند. پسرك از پدرش پرسید 

»بابا این تابوت را به خانة ما می برند؟«
آیا غیر از این است که پسرك نه تنها مفهوم بینوایی را می دانست، 

بلکه آن را لمس می کرد؟
کسی که سواد ندارد و خواندن و نوشتن نمی داند، اگر جلوی 
میزی بنشیند و به خوردن غذا مشغول شود، چنانچه ناگهان دستش 
ب��ه لیوانی بگیرد و آن را به س��وی زمین واژگون کند، بالفاصله 
دستش را به سرعت به سوی زمین می برد و لیوان را قبل از افتادن 
به زمین می گیرد. این ش��خص بی سواد، به تجربه، از دو مفهوم 
آگاهی دارد: اول مفهوم جاذبة زمین اس��ت و آن اینکه هر جسم 
سنگینی که رها شود به سوی زمین می رود و دوم، مفهوم از دست 
رفتن لیوان. این شخص در هیچ کتابی ندیده و نخوانده و حفظ 
نکرده اس��ت که »اگر لیوانی رها ش��ود، به سوی زمین می رود و 
می ش��کند، پس باید آن را پیش از رس��یدن به زمین گرفت تا از 

دست نرود.

درک تجربی از مفهوم ها
مفهوم علمی هم  همین حال را دارد و باید به تجربه کس��ب 

گردد نه به زور در حافظه جا داده شود.
حال وقت آن است که این پرسش را که در آغاز مطرح کرده ایم 
پاس��خ گوییم: »چرا دانش آموزی که به قسمت اعظم پرسش ها 
پاسخ درست داده، به نوشتن چنین هذیانی مبادرت کرده است؟«

دانش آموز مفهوم  مترمكعب را نمی دانست و نیز از مفهوم اندازة 
گلبول قرمز بی اطالع بود. به عبارت دیگر، به تجربه نمی دانست 
متر مکعب چه حجمی است و میلی متر مکعب چه. نیز تصوری 

از عظم��ت متر مکعب نس��بت به میلی متر مکعب نداش��ت و 
نمی دانست که یك متر مکعب معادل 1000×1000×1000 یعنی 
یك میلیارد )هزار میلیون( میلی  متر مکعب است. همین دانش آموز 
هیچ گاه چیزی را که گفته ش��ود به اندازة  فندق اس��ت با چیزی 
که گفته شود به اندازة هندوانة بزرگی است اشتباه نمی کند. چون 
فندق و هندوانه از نظر جثه دو مفهوم برای او دارند. ولی این را 
به تجربه آموخته، نه آنکه در کتاب دیده و به عنوان درس به خاطر 

سپرده است.
دانش آموزی که خزندگان را از تك س��لولی  ها به حس��اب 
آورده اس��ت، نه مفهوم خزن��ده را می داند و نه مفهوم حیوان 
تك س��لولی را. او هرگز س��لولی را زیر میکروسکوپ ندیده 
اس��ت، بلکه عکس س��لول و حیوان تك س��لولی را بس��یار 
درش��ت تر از معمول در کتاب خود دیده است. ونیز تصویر 
ایگوآنودون، خزندة دوران دوم، را در کتاب و تقریباً به همان 
جثه مشاهده کرده است. و هیچ گاه در زیر عکس ایگوآنودون 
« نیز در زیر عکس س��لول نوشته نشده  1    ×  �����

100  
ننوش��ته اند »

اس��ت »1000×« تا تصور درس��تی در ذهن او ایجاد کنند. از 
این گذش��ته، خزنده برای او فقط بدان معنی اس��ت که روی 
زمین می خزد و ش��اید پیش خود فکر کرده است آمیب هم، 
که جانوری تك س��لولی اس��ت و روی برگ م��رده می خزد 
و پی��ش می رود، پس خزنده اس��ت؛ و ح��ال آنکه خزنده در 

مفهوم حیوان شناسی به حیواناتی می گویند که خزیدن یکی 
از خاصه های آن هاس��ت و چه بسا خزندگانی بوده اند یا اکثراً 
وج��ود دارند که حرکتی چون چارپایان داش��ته اند و دارند و 
این کلمه فقط نمایندة نام گروه است. مثاًل کلمة سلول یعنی 
حج��ره، و حال آنکه محتویات حجره زنده و فعال اس��ت نه 
خود حجره، وگرچه این نام گذاری را تغییر نداده اند، اما توجه 
می دهند که نام درستی نیس��ت. چرا دور می رویم! قهوه خانه 
جایی اس��ت که ش��اید همه چیز در آن پیدا می شود اما تنها 

چیزی که در آن نیست قهوه است!

درک انتزاعی از مفهوم ها
اکنون ببینیم چگونه می توان دانش آموزان را در کس��ب 

مفاهیم علمی یاری کرد. 
هر مفهوم علمی یك واقعیت یا گروهی از واقعیت های 
مربوط به هم اس��ت. مثاًل وجود جانداران میکروس��کوپی 
یك واقعیت اس��ت. واقعیت مشاهده ای است که همه کس 
می تواند انج��ام دهد. هرکس می تواند قطره ای آب حوض 
را روی تیغه ای شیش��ه ای بریزد و آن را با تیغکی شیشه ای 
بپوش��اند و در زیر میکروس��کوپ مش��اهده کند و تعداد 
بس��یاری جاندار میکروسکوپی ببیند. نیز می تواند آن قطرة 

روی تیغة شیش��ه ای را بدون کمك میکروسکوپ 
مشاهده کند و چیزی نبیند. پس یك واقعیت دیگر 
این اس��ت: »جاندارانی وجود دارند که مستقیماً  با 
چش��م دیده نمی ش��وند«. واقعیت دیگر این است: 
»میکروس��کوپ جاندارانی را مرئی می س��ازد که 
مس��تقیمًا با چشم دیده نمی ش��وند.« واقعیت دیگر 
این اس��ت: »بدن بیش��تر جانداران میکروس��کوپی 
عمومًا س��ه بخش دارد: سیتوپالسم، هسته و غشا«. 
ی��ك واقعیت دیگر: »هر بخ��ش از یك گیاه را در 
زیر میکروس��کوپ مش��اهده کنی��د، آن را مرکب 
از واحدهای��ی خواهید دید که ه��ر یك مرکب از 
سیتوپالسم، هسته و غشاست«. همچنین »هر عضو 
حیوانی را در زیر میکروس��کوپ مشاهده کنید، آن 
را مرک��ب از واحدهایی خواهید یافت که هر یك 

مرکب از سیتوپالسم، هسته و غشاست.«
دانشمندی نام این واحدها را سلول گذاشت. از 
جمع این واقعیت ها تئوری سلولی به وجود می آید: 
»بدن هر جاندار، از یك یا اجتماع تعداد بی شماری 

سلول مرکب است.«
باکتری هم جاندار اس��ت، ولی به خالف بیشتر 
جانداران میکروسکوپی، فقط سیتوپالسم غشا دارد 
و هس��ته ای در آن دیده نمی ش��ود. پس این سؤال 
پی��ش می آی��د: آیا ممکن اس��ت بعضی 
از جانداران میکروس��کوپی هس��ته 

نداش��ته باش��ند؟ پس از ترتیب دادن چند 
آزمایش، به این واقعیت می رس��یم: »مادة 
هسته در سیتوپالسم باکتری پراکنده است 
و به صورت دانه در آن جمع نشده است«. 

پس تئوری سلولی درست است.
بناب��ر آنچ��ه گذش��ت، مفاهیم علم��ی حاصل 
مشاهدات  هس��تند. مشاهده عبارت اس��ت از ادراك امور 
به وس��یلة حواس س��الم و ابزارهایی که برد حواس را زیاد 
می کنند. مش��اهده فقط با چش��م ص��ورت نمی گیرد، بلکه 
به وس��یلة همة حواس انجام می گیرد. شنیدن صدا مشاهده 
اس��ت، ادراك مزه یا بوی اشیا مشاهده است. ادراك زبری، 

نرمی، گرمی و سردی اجسام مشاهده است.

از مشاهده به انتزاع
پس مشاهده اساس ادراك واقعیت ها و در نتیجه کسب 
مفاهیم علمی )به صورت انتزاعی( اس��ت. اگر به شاگردی 
بگویی��د، یا خ��ودش در کتابی بخواند ک��ه در هر میلی متر 
مکعب خون پنج میلیون گلبول قرمز هس��ت، این مشاهده 
نیست. بلکه آگاهی از یك واقعیت، از راه شنوایی یا بینایی، 
اس��ت. به عبارت دیگ��ر، این یك خبر اس��ت. از آنجا که 
شاگرد خود مشاهده نکرده است و حتی در مشاهده سهیم 
نبوده اس��ت، موضوع مدت کمی در ذهنش باقی می ماند و 
به زودی به فراموشی سپرده می شود. اما اگر اندکی خون از 
یکی از ش��اگردان کالس بگیرند و روی تیغة شیشه ای پهن 
کنن��د، بعد آن تیغه را به یك یك  افراد کالس نش��ان دهند 
تا ببینند که لکة قرمزی روی تیغة شیش��ه ای پهن و خشك 

شده است و س��پس آن را در زیر میکروسکوپ، 
ابتدا ب��ا درش��ت نمایی کم، به آن ها نش��ان دهند 
ت��ا اوالً کثرت تع��داد گلبول ها و ثانی��ًا کوچکی 
آن ه��ا را مش��اهده کنند و بع��د از آن گلبول ها را 
با درش��ت نمایی زیاد نشانش��ان دهند تا مشاهده 
ش��ود که به ش��کل قرص ه��ای مقعرالطرفین اند، 
این موضوع به صورت یك مفهوم علمی کس��ب 
می ش��ود. تازه برای آنکه این مفهوم به صورتی به 
ذهن ش��اگرد راه یابد که به زودی فراموش نشود، 
باید به او تکلیف ش��ود که آنچه را مشاهده کرده 
اس��ت رسم کند )در هر سه حالت( و نیز مفهومی 
را که کس��ب کرده اس��ت در جمله ای بنویس��د. 
چ��ه بهتر ک��ه از مقدار خون آدمی و مقایس��ة آن 
با حجم های محس��وس نیز صحب��ت و میلی متر 
مکعب برای ش��اگردان به خوبی مجس��م شود و 
از تع��داد کل گلبول ه��ا در خون آدمی س��خن به 
میان آید. در این صورت می توان مطمئن ش��د که 
شاگرد مفهومی علمی را کسب کرده است. ضمناً  
هر وقت که صحب��ت از خون به میان می آید، آن 
مش��اهده را یادآوری کنند ت��ا موقعیتش در ذهن 

تحکیم شود.
ممکن است گفته ش��ود: »چون میکروسکوپ 
در اختیار ن��دارم، ناگزیرم آنچ��ه را که در کتاب 
نوشته است بازگو کنم«. قبول، در شهری کوچك 
هستید و هیچ وسیله ای برای علم آموزی در اختیار ندارید. 
اما آیا این را می دانید که علم آموزی به  روشی غیر از روش 
کسب مفاهیم اتالف وقت است؟ آیا با علم به این واقعیت، 
به کار خود و شاگردان زیر دست خود و به علم عالقه مند 
هس��تید؟ اگر ای��ن دو جواب مثبت اس��ت، راهی خواهید 

اندیشید.
شما قاره ها، اقیانوس ها، رودها و رشته  کوه های بزرگ و 
کشورهای مهم جهان را می شناسید و هر وقت دربارة آن ها 
صحبتی شود به خوبی در خاطر خود مجسم می کنید و اگر 
اطالعاتی از آن ها بخواهند خواهید داد، و حال آنکه ممکن 

است مستقیمًا به بازدید هیچ یك از آن ها نپرداخته  باشید.
آگاهی ش��ما از ای��ن واقعیت ها به چه وس��یله صورت  
گرفته است؟ مسّلمًا نقش��ة جغرافیا و کرة  جغرافیایی. پس 
عکس، نقش��ه و مدل های کوچك تر ی��ا بزرگ تر می توانند 
در مش��اهده جانشین اصل شوند. مس��ئلة مهم در این گونه 
موارد آن است که اوالً  تناسب نقشه، مدل یا عکس با اصل 
حفظ ش��ود و شاگرد کاماًل متوجه این تناسب باشد. ثانیًا با 
وس��ایل گوناگون، توجه ش��اگرد به مسئله جلب شود. این 

کار، عالقه، ابتکار و صرف انرژی می خواهد.

پی  نوشت
1. چ��ون در اینجا مجالی ب��رای ذكر علت گریة نوزاد نیس��ت، خوانندة 
محت��رم می تواند ب��ه كتاب »بیوگرافی پیش از تول��د«، ترجمة  نگارنده، 

مراجعه كند.
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ام��روز  پرسش��گِر 
یداهلل رحمانی
دبیر منطقة 5 شهرتهران 

َفَسَئلُوااَهَل الّذکِراِن ُکنُتم ال َتعَلموَن) نحل/  43(: 
اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید. 

پرسشگری 
پرس��ش آغاز تفکر است. می گویند پرسش خوب 
نصف پاسخ است. برخی نیز معتقدند، پایه و اساس هر 
اکتشافی یك پرسش اساسی و بنیادی است. در آموزش 
نیز پرسش، در فرایند یاددهی - یادگیری، نقش مهمی 

ایفا می کند. 
پرسش��گری مهارت مؤثری اس��ت که راه به پاسخ 
می برد. نهادینه کردن این رسم نیکو، به معنای دستگیری 
مخاطبان برای رسیدن به سر منزل مقصود در جادة تعلیم 

و تربیت است. 
جواب  هم  خیزد  علم  از  س��ؤال  هم 
همچو خار و گل که از خاك است و آب

)مولوی( 
اگر ما بتوانیم به فرزندانمان مهارت پرسشگری بیاموزیم 
تا بدانند که طرح پرسش، کلید دست یافتن به پاسخ های 
بزرگ است، راه پرپیچ و خم آموختن را برایشان هموار 

کرده ایم. 
صرف نظر از این مطلب، در جامعة امروز تربیت افراد 
پرسشگر، متفکر و منتقد ضروری است و اگر آن ها به 
جای درگیر شدن با مهارت های ساده و مجزا از هم، با 
فعالیت های پیچیده و کل نگر درگیر شوند، از این طریق 
برای چالش با دنیای فردا آمادگی بیش��تری به دس��ت 

می آورند. 

پرسشگری در روایات 
پیامبر اسالم)ص( می فرماید: »دانش  خزانه هایی دارد 
که پرسش کلید آن هاست؛ پس بپرسید تا خدا بر شما 
رحم��ت کند؛ زیرا او چهار ک��س را در این باره پاداش 
می دهد: پرسشگر، آموزگار، شنونده و دوست دار آن ها« 

)نهج الفصاحه، حدیث309:2020(.  
در این روایت آنچه توجه را جلب می کند، در کنار هم 
نهاده شدن شأن پرسشگر با معلم و متعلم است. گویی 
خداوند کریم دومرتبه برای آموزندة علم و دانش رحمت 
می فرس��تد، یکی به خاطر ش��اگرد بودن او و دیگری 

به خاطر پرسشگر بودن او. 
در جای دیگر، پیامبر گرامی اس��الم)ص( پرسیدن 
همراه با تدبیر و اندیشه را نیمی از علم معرفی می کند: 
»اظهار محبت به مردم نیمی از عقل و اندیشه و خرد انسان 
را تشکیل می دهد و سؤال کردنی که با لطف و اندیشه 
توأم باش��د، نیمی دیگر از علم و دانش انسان را سامان 

می بخشد«)نهج ا   لفصاحه،حدیث 157:1057 (.  

رابطة پرسیدن با خوب گوش دادن 
عادت به پرسیدن و س��ؤال کردن با فرمان و دستور 
ایجاد نمی شود، بلکه زمینه می خواهد. اجرای شیوه هایی 
ب��رای درگیر کردن مخاطبان به فکر کردن، از مهم ترین 
راهکارها برای ایجاد زمینه و دستیابی به این مقصود است. 
در مس��یر یادگیری، گوش دادن پلة اول آموختن و 
س��خن گفتن است؛ یعنی خوب گوش کنیم تا خوب 
حرف بزنیم. برای اینکه پرسشگر خوبی باشیم، باید ابتدا 
شنوندة خوبی باشیم؛ چه، خداوند دو گوش و یك زبان 

به ما عطا فرموده است. 

ــل و عواملی موجب پرسشــگر نشــدن  چه عل
دانش آموزان می شود؟ 

1. درگیر نشدن با محتوا. سطح دانش فراگیرندگان در 
حد محفوظات است و هدف از آموزش ها قبول شدن و 
ارتقا به سطح باالتر است، پس ذهن آن ها درگیر محتوا 

نمی شود؛ 
2. معلم محور بودن کالس. در این صورت، به ظاهر، 
نکته ای مبهم برای دانش آموز باقی نمی ماند تا س��ؤال 
کند. پس ذهن بالقوه خالق فرد هرگز به حالت بالفعل 

نمی رسد. 
3. جواب دهی س��ریع معل��م و مش��ارکت ندادن 
دانش آموز در جواب که باعث بروز مشکالتی نظیر بسته 
بودن فکر دانش آموز می شود و قدرت تخیل و خالقیت 

را از وی می گیرد. 
4. ترس و کمرویی از صحبت کردن در جمع؛ 

5. پایین بودن سطح اطالعات عمومی دانش آموزان؛ 
6. بی توجهی معلم به سؤال کردن دانش آموزان. 

 راهکارهایی برای ایجاد »روحیة
 پرسشگری» در دانش آموزان

پرسیدن را می توان ابزاری دانست برای آموختن که هر 
انسانی از دوران کودکی به آن مجهز است. محققان توفیق 
در طرح سؤال های گوناگون را، توفیق در فهم درست 
آموزه ها می دانند و میزان موفقیت هر دانش آموزی را در 
ارتباط مستقیم با میزان پرسش های او می دانند. از طرف 
دیگر، هر معلمی می تواند سطح علمی مخاطبانش را از 
تعداد و کیفیت پرسش هایی که طرح می کنند محك بزند. 
یادگی��ری پایدار در صورتی اتفاق می افتد که یاددهنده 
براساس پرس��ش های یادگیرنده طرز یاددهی خود را 
پی ریزی کند. برای اجرایی ک��ردن این مهم، پاره ای از 

راهکارهای مؤثر را پیشنهاد می کنیم: 

1. تقوی��ت مهارت اس��تنباط و تجزی��ه و تحلیل در 
دانش آموز؛ 

2. پرورش مهارت مشاهده در دانش آموزان؛ 
3. شرکت دادن دانش آموزان در بحث های کالسی؛ 

4. گسترش روحیة کارگروهی؛ 
5. آموزش عملی ش��یوه های آموزش دانایی محور به 

جای حافظه محور؛ 
6. طراحی کتاب ها ب��ه صورتی که تازگی و جذابیت 
داشته باشد و به ایجاد رغبت در دانش آموزان به مطالعه و 

کتاب خوانی بینجامد؛ 
7. ایجاد انگیزة کار در معلمان )عالقه به کار در معلمان 

تقویت شود(؛ 
8. ایجاد تغییراتی در نوع و سبك آموزش ها و ارزشیابی 

از دانش آموزان؛ 
9. توجه به س��طوح متفاوت دانش، درك یادگیرنده و 

فرایند های ذهنی و فراورده های آموزشی؛ 
10. تقویت مهارت های حل مسئله و استفاده از سطوح 

باالتر تفکر در پردازش. 

برخی اشتباهات رایج در سؤال پرسیدن معلمان 
از آنجا که طرح س��ؤال در کالس درس می  تواند خود 
س��رآغاز بیداری حس کنجکاوی و پرس��ش در ذهن 

دانش آموزان باشد معلم باید سعی کند در هنگام سؤال 
کردن از دانش آموزان، اش��تباهات خ��ود را به حداقل 
برساند، زیرا سؤال خوب می تواند پرسش ها و پاسخ های 
بهتر و بیشتری را به دنبال داشته باشد. در اینجا، به برخی 
از اشتباهات رایج در پرسشگری اشاره می شود؛ چه بسا 
انجام این اشتباهات، برای همیشه شعلة فروزان اندیشه و 

پرسش و میل به دانستن را در فرد خاموش سازد. 
1. طرح سؤاالت زیاد به طور هم زمان؛ 

2. طرح سؤال و دادن پاسخ از سوی خود معلم؛ 
3. همواره س��ؤال کردن از زرنگ ترین یا محبوب ترین 

شاگردان؛  
4. طرح س��ؤاالت بی ربط با موضوع یا زمینة درسی و 

کالسی؛ 
5. پرسیدن س��ؤال های تکراری و اس��تفاده نکردن از 

سؤاالت تحقیقی؛ 
6. فرصت فکر کردن به شاگردان ندادن؛ 

7. تصحیح نکردن جواب های غلط؛ 
8. نادیده گرفتن جواب های متفاوت، به جز یك جواب؛ 
9. توجه نکردن به داللت ه��ای جوابی که دانش آموز 

می دهد؛ 
10. طرح س��ؤال های بس��یار دش��وار و خارج از فهم 

دانش آموز. 

پژوهشگری
زمانی می توان در جامعه امید به بهبود امور داش��ت 
که خردورزی در آن توس��عه یابد و مردم به پژوهش و 
جست وجوگری عالقه مند باشند و هنگامی انسان ها 
می توانند بهترین برنامه ریزی را در امور داشته باشند که 
به اطالعات کافی و دقیق دسترسی یابند. مستندسازی 
فعالیت ها، حفظ و نگهداری آن ها به صورت بانك های 
اطالعاتی علمی و دارا بودن ساختارهای اطالع رسانی 
قوی باعث می ش��ود که افراد در هن��گام پژوهش، به 
دانسته های ارزشمند و مورد نیاز دسترسی داشته باشند و 
بسیاری از سؤاالت پدید آمده در جامعه را با دقت بیشتر 
جواب دهند. در جامعة ما عالقه به پژوهش بسیار کم 
است. گفته می شود که بودجة تحقیقاتی مابین 0/3 درصد 
تا 0/5 درصد تولید ناخالص ملی است، در حالی که در 

کشوری مثل ژاپن این عدد 5 درصد است. 

 پژوهشگِر فرداست!
کلید واژه ها: 
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متأسفانه در کشور ما انجام امور پژوهشی به صورت گروهی خیلی 
موفق نیست، لذا ضرورت آموزش مهارت های کارکردن گروهی، 
نیاز امروز و فردای جامعة ماست و دانش آموزان باید دانسته های الزم 

را در این زمینه فرا گیرند و تمرین کنند. 
ــی: برنامه ری��زی ب��رای بازدیدهای علمی  بازدیدهای علم
دانش آموزان از مراکز پژوهشی و گفت وگوی آنان با پژوهشگران 
صاحب نظر می تواند در عالقه مند کردن آنان به پژوهش بسیار مؤثر 

باشد و درس های فراوانی به آنان بیاموزد. 
کتابخانه های مجهز: تجهیز مدارس به کتابخانه های غنی از انواع 
کتاب های دینی ،علمی، ادبی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، هنری، فنی 
و... و عالقه مند کردن دانش آموزان به مطالعه، می تواند بستر پژوهش 
را در مدرس��ه مهیا کند و محیط مناسبی برای رشد فعالیت های 
آموزشی و پژوهشی دانش آموزان باشد. یکی از ویژگی های جامعة 
دوست دار پژوهش، عالقه مندی اعضای آن به مطالعه کردن است. 

اینترنت و دانش آموز: تجهیز مدارس به اینترنت و بهره گیری 
از آن در جهت رشد علمی دانش آموزان با کمك معلمان آموزش 
دی��ده، یکی دیگر از نیازهای پژوهش��ی مدارس اس��ت. مدیران 
مدارس می توانند به راحتی با تجهیز مدرسه به رایانه و یك خط 
تلفن، دانش آموزان را با اس��تفادة درس��ت از اینترنت آشنا کنند و 
راه های کس��ب اطالعات را به آن ها بیاموزند. در حال حاضر، در 
اینترنت، جست وجوگرهایی وجود دارد که قادرند به زبان فارسی به 
جست وجوی اطالعات بپردازند. برای مثال در برنامة جست وجوگر 
فارسی گوگل، با تایپ واژة »خالقیت«، بیش از یك میلیون مورد 
جس��ت وجو به زبان فارسی به شما معرفی می شود. در سال های 
آینده، با رشد تصاعدی سایت های فارسی زبان روبه رو خواهیم شد. 
لذا آشنا کردن دانش آموزان با منابع خوب علمی در اینترنت ضروری 
است. از طرف دیگر، با افزایش اطالعات دانش آموزان، آنان در آینده 
قادرند خود به ایجاد منابع علمی در اینترنت بپردازند و نتایج یافته های 
خود را منتشر کنند. همین امر می تواند بستری مناسب برای ظهور 

پژوهشگران جوان باشد. 
ــای پژوهشــی: در م��دارس می توان با مش��ارکت  کمیته ه
دانش آموزان، کمیته های پژوهشی ایجاد کرد. دانش آموزان در این 
کمیته ها براساس نیازهای پژوهشی قادرند پژوهش کنند و نتایج به 
دست آمده را به مسئوالن تصمیم گیر منتقل کنند و زمینه ساز تغییرات 

مثبت شوند. 
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در  سوگ
»شهریار«ریاضیات

مهرماه سال گذشته، هنگامی که نخستین شمارة مجلة 
رشد معلم درآمد، به تصویری از استاد پرویز شهریاری مّزین 
بود و ما نمی دانستم که در شمارة مهرماه بعدی- که همین 
شماره باشد- »دریغاگوی« این معلم بزرگ ایران خواهیم بود. 
تقدیر الهی بر او رقم خود و »اجل محتوم سررس��ید و او 
را با خود برد.« چون در همان شماره به قلم آقایاسفندیار 
معتمدی، شرح زندگی پرفراز و نشیب استاد شهریاری را، 
البته به اجمال، خوانده اید و نیز با توجه به آنچه از روز فوت او 
در تاریخ 91/2/20 تا امروز در رسانه های دیداری و شنیداری 
منتشر شده است، به بیان و شرح زندگی او در اینجا نیازی 
احساس نمی شود. اما با در نظر گرفتن مجموعة خدمات 
شهریاری به آموزش ریاضی، تاریخ علم در ایران و جهان 
اسالم، توسعة مدارس، روزنامه نگاری علمی و... می توان او را 
نمونه ای از ضرب المثل معروف  » روشن شود هزار چراغ از 

فتیله ای «دانست؛ و البته می دانیم که در مثل مناقشه نیست، 
چه او خود چراغی بود و نه فتیله ای. به هر حال، 

این نکته را کسانی بهتر درك می کنند که در 
جریان آموزش ریاضی در ایران- طی 

60 س��ال اخیر- قراردارند که از آن 
جمله اند: »هزاران معل��م، هزاران 
مهندس و کارش��ناس، ه��زاران 
اهل قلم در حوزة علوم و هزاران 
شخص دیگر که به گونه ای با ابعاد 

زندگی ش��ادروان پرویز شهریاری 
آشنا  هستند.

نکتة دیگری هم بیفزایم: از روزی که 
اولین شمارة مجلة رشد ریاضی برهان، برای 

دورة متوسطه، در سال 1371 انتشار یافت، شهریاری 
یک��ی از اعضای ثابت و پایدار هیئت تحریریة آن بود؛ هم 
مشاوره می داد و هم مقاالتی در آن می نوشت، با این توضیح 
ک��ه: نام او در کنار دیگر اعضای هیئت تحریریه به گونه ای 
برجسته تر نمایش داده می شد؛ با این عبارت: »با تشکر از 
همکاری های ارزندة استاد پرویز شهریاری« واین عبارت تا 
آخرین شمارة منتتشرشدة این مجله، یعنی تابستان 91 نیز در 
صفحة شناسنامه می آمد. باری، به قول رودکی، شاعر هزار 
س��الة ایران در رثای شهید بلخی، شهریاری مردی بود » از 
شمار خرد هزاران بیش«. آیا صحنة ریاضیات ایران باز هم 
شاهد مردی به سخت کوشی او خواهد بود؟ امید که چنین  

باشد.
یادش را گرامی می داریم. فقدانش را به همة ریاضی دوستان، 
به ویژه همکاران خود و همکاران دو مجلة رش��د ریاضی، 
برهان )متوسطه( تسلیت  می گوییم و برایش از درگاه »یزدان« 
آرزوی غفران و رحمت می کنیم. در پی، متن تسلیتی را که 
حجت االسالم دکتر محی الدین محمدیان، رئیس سازمان 
پژوه��ش و برنامه ری��زی وزارت آموزش و پ��رورش، در 

روزهای درگذشت اومنتتشر کرد، از نظر شمامی گذرانیم.

پ����ی����ام ت��س��ل��ی��ت
ه��ر ورق از تاریخ کش��ور ما نام و ی��ادی از عالمان و 
دانشمندان یا هنرمندانی را در خود جای داده است که آثار 
وجودی آن ها مایة افتخار ملك و مّلت و خیر و برکت عالم 
انس��انی است؛ کسانی که کتاب و قلم و خامه و چامة آنان 
روشنی بخش اندیشه و آرامش بخش دل انسان های مشتاق 
آموختن و فهمیدن برای بهتر زیستن است؛ به ویژه اگر آن 
عالم یا هنرمند، معلمی در خدمت تربیت، آموزش و تألیف 
و ترجمه بوده باشد. استاد گران مایه، پرویز شهریاری، معلم 
پیش کسوت و پیشرو در آموزش ریاضی برای فرزندان این 
مرز و بوم و چهرة ماندگار این رشته، مردی که چندین نسل 
از دانش آموزان و دانش آموختگان این کش��ور با 
کتاب های اوریاضی خوان و ریاضی دان 
شده اند، شخصیتی بود که علی رغم 
چهره در نقاب خاك کشیدن، 
همچون  آفتاب در دل و جان 
و ذهن و یاد دانش��جویان و 
دانش  پژوهش��گران عرصة 

ریاضیات خواهد ماند.
 فقدان این اس��تاد دانشمند، 
که با سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی در برنامه ریزی و تألیف و تدوین 
کتاب های درسی به ویژه مجالت رشد همکاری پایا و مانایی 

داشت، موجب تألّم و تأثّر گردید.
ضمن عرض تسلیت این ضایعة غمناك و تأسف برانگیزبه 
شاگردان و بهره مندان محضر علمی آن استاد فرزانه، به ویژه 
خاندان محترم ایشان، آرزومند علّو درجه و مرتبه و آرامش 
و غفران در جوار رحمت حق تعالی برای روح آن استاد و 
صبر و شکیبایی برای بازماندگان هستیم. امید آنکه با دوام 
تالش های علمی و  آموزشی و پژوهشی از سوی شاگردان و 
تربیت یافتگان ایشان شاهد سربلندی جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه های علم و فرهنگ که آرزوی همیشگی استاد بوده 

است، باشیم.
هرگز نمیرد  نكونام  ــرد  م سعدیا 
مرده آن است که نامش به نكویی نبرند

برای ایجاد جامعه ای عالقه مند به پژوهش، باید فرهنگ آن را 
پدید آورد و یکی از اقدامات الزم در این خصوص، آش��نا کردن 
دانش آموزان با پژوهش است. حدود 12 میلیون دانش آموز در کشور 
ما در حال آموختن هستند که کمتر به آنان به عنوان استعدادهای 
بالقوه در عرصة پژوهش نگاه می شود. اگر آنان به صورت پژوهشگر 
تربیت شوند، به راحتی در برابر مشکالت تسلیم نمی شوند بلکه با 
روحیة جست وجوگری به دنبال راه حل های جدید قدم برمی دارند 
و سربلند می شوند. برای گسترش پژوهش بین دانش آموزان، توجه 

به چند نکته می تواند مفید باشد:  
آشنا کردن معلمان با پژوهش: هرگاه معلمان از آموزش ها و 
مهارت های الزم در خصوص پژوهش کردن برخوردار ش��وند، 
قادرند فرهنگ پژوهش را بین دانش آموزان خود نیز توسعه دهند. 
کاربردی کردن پژوهش در عرصة تعلیم و تربیت می تواند زمینه ساز 
تحول در آموزش و پرورش دانش آموزان باش��د. اما واقعاً معلمان 
کشور ما چه اندازه با این مقوله آشنا هستند؟ یکی از اقداماتی که 
وزارت آم��وزش و پرورش می تواند برای پر کردن این خأل انجام 
دهد، مشارکت دادن معلمان در طرح های پژوهشی است که این 
خود سبب می ش��ود آنان عالوه بر اینکه دانش آموزان را آموزش 
می دهند، با نگاه پژوهشگرانه فعالیت های خود را نیز بررسی و به 
اصالح و بهبود امور آموزش��ی کمك کنند و نتایج دستاوردهای 
خود را به دیگران منتقل کنند. در انتهای 
دهة 1990، نشست بین المللی بانکوك 
برای توسعة تفکر خالق« با حضور 
صاحب نظ��ران در زمینة آموزش 
و پرورش برگزار ش��د. در آنجا 
متخصصان اندیشه های خود را 
بیان کردند. برای مثال، پروفسور 
نریدالیرتون، معتق��د بود که 
معلمان باید همانند پژوهشگر 
وارد عرص��ة کار ش��وند. او از 
آنان به عنوان بهترین پژوهشگران 
در صحنة علوم تربیتی نام برد. یکی 
دیگر از صاحب نظران بیان داشت، باید 
فرصت هایی را برای معلمان پدید آورد که 
دربارة عملکردشان تفکر کنند و به تبادل 
نظر با همکاران خود بپردازند. به همین دلیل، برگزاری 
دوره های آموزش��ی برای آنان ضروری است. وجود 
معلمان پژوهشگر، زمینه ساز انتقال فرهنگ پژوهش 
به دانش آموزان و جامعه و س��رمایه گذارِی بس��یار 

ارزشمندی برای آینده خواهد بود. 
محتوای آموزشی پژوهش: تهیة محتوای آموزشی 
مناسب در زمینة پژوهش برای معلمان و دانش آموزان، 
ب��ا کمك صاحب نظران، ضروری اس��ت. باید علم 
پژوهش را ساده کرد و آن را به دانش آموزان آموخت، 
به گونه ای که آنان پژوهش را در فعالیت های روزمرة 
خود به کار گیرند و خود را برای انجام فعالیت های 
پژوهشی پیچیده تر در عرصة کار و زندگی مهیا کنند تا 
دیگر به واسطة ترس از پژوهش، از آن دوری نکنند. 

آموزش مهارت های گروهی: یکی از ویژگی های 
تحقی��ق، انجام پژوهش به صورت گروهی اس��ت. 
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تفاوت های فرهنگی، طبقاتی
 و زبان گفت وگو در مدرسه

تأثیر قواعد زبان شناختی بر اختالف طبقاتی
برنشتاین ساختار هر جامعه را دارای نابرابری های طبقاتی می داند 
که تأثیر این نابرابری ها از طریق خانواده،  با ایجاد قواعد زبان شناختی 
که متأثر از طبقة اجتماعی مربوطه است به فرد منتقل می شود و این 
خود موجب باز تولید ساختار طبقاتی و استمرار آن می شود. به اعتقاد 
وی، نحوة گفتار و شکل روابط اجتماعی افراد، با ارتباطی دو سویه، 
در تأثیر و تأثر یکدیگرند. بدیهی است بین گفت و شنود در خانوادة 
یك کارگر ساده، در قیاس با خانوادة یك فرد فرهیخته، هم در واژگان 
به کار گرفته شده و هم در چیدمان و هارمونی آن، تفاوت زیادی 
وجود دارد. این موضع برای قواعد زبان شناختی کودکان در ساختار 
اجتماعی و در چگونگی جامعه پذیری ایشان بیشتر حائز اهمیت 
است. برنشتاین مشخصًا  به دو طبقه، طبقة کارگر و طبقة متوسط 
اش��اره می کند. وی کودکان طبقة کارگر را واجد قواعد محدودی 
می داند که از تأکید اندك مادران آن ها بر زبان، به هنگام جامعه پذیری 
ایشان، ناشی است، ولی از نظر او کودکان طبقة متوسط دارای قواعد 
دقیق و مفصل تری هستند که از پاسخ های منطقی والدین آنان به 
پرسش های ایشان برانگیخته است. اکنون ببینیم تفاوت این دو در 

چیست؟
در زبان عامیانه و نیز در زبانی که قواعد آن محدود است، جمالت 
ساده، کوتاه و توصیفی هستند. نمادها با سطح پایینی از تعمیم بیان 
می شوند و استفادة کمتری از قید و صفت صورت می گیرد و مرزی 

بین محتوا و امر و نهی ها وجود ندارد؛ احساس��ات کودك به طور 
ضمنی ابراز می شود نه  به طور مفصل. زبان رسمی اما، که بیشتر زبان 
طبقة متوسط است، ساختار پیچیده ای دارد، متمایل به مفاهیم انتزاعی 
است و از دایرة لغات بسیار گسترده ای برخوردار است. لذا، کودك 
این طبقه با داشتن زبان انعطاف پذیرتری می تواند احساسات و عقاید 
خود را بیان کند. به اعتقاد برنشتاین، این تفاوت در الگوی زبانی، نه 
از تفاوت در ضریب هوش��ی، بلکه از تفاوت در روابط اجتماعی 
ناشی می شود که خود ناشی از تفاوت  در ساختار اجتماعی است. 
وی همچنین معتقد است، عقب ماندگی نسبی بسیاری از کودکان 
طبقة کارگر، تا حدود زیادی نتیجة عقب ماندگی هایی اس��ت که 
فرایند زبان شناختی شان به آن ها منتقل کرده است. بنابراین، فرزندان 
طبقة کارگر با داشتن سرمایة فرهنگی کمتر، موقعیت زبان شناختی 

پایین تری هم دارند.
این تفاوت ها با ورود کودکان به مدرسه بیشتر نمایان می شوند و 
اهمیت می یابند. زیرا نوع زبان مورد قبول قابل استفاده در مدرسه، 
همان قواعد زبان رسمی است؛ زبانی که برای کودك طبقة متوسط 
آشناست ولی کودك طبقة کارگر با آن بیگانه است. به زعم برنشتاین، 
از آنجا که مدرسه بر حالت ابزاری، عقالنی، سازنده و تحقیقِی تفکر 
و دانش تأکید دارد، بنابراین زبان کودکان طبقة کارگر نوعی نقطه 
ضعف و عامل عقب ماندگی آنان است و برعکس، زبان کودکان 
طبقة متوسط نوعی امتیاز مثبت برای آنان به حساب می آید و این امر 

نیز به شکاف میان این دو دامن می زند و ساختار طبقاتی جامعه را 
باز تولید می کند. با این مقدمه، اکنون برای مثال، زبان گفت وگو را در 

فیلم جدایی نادر از سیمین بررسی می کنیم.

قواعد زبان شناختی طبقاتی در جدایی نادر از سیمین
در فیلم جدایی نادر از سیمین، شاهد تعامل و تقابل دو خانواده از 
دو طبقة  کارگر و متوسط جامعه هستیم. اگرچه منتقدان زیادی در له 
یا علیه این فیلم، از جنبه های گوناگون اجتماعی، اخالقی، سیاسی، 
حقوقی و فنی سخن رانده اند، لکن آنچه در این نوشتار مطمح نظر 
است، تحلیلی از آن بر مبنای نظریة برنشتاین است. شخصیت های 
اصلی این فیلم عبارت اند از نادر و س��یمین و دخترشان ترمه که 
از طبقة متوسط جامعه به شمار می روند، و حجت، راضیه و دختر 
کوچکشان سمیه که به طبقة کارگر تعلق دارند. صرف نظر از داستان 
غم انگیز این فیلم و پایان اسف بار آن، شاهد فضای گفتمانی متفاوتی 

میان این دو خانواده در روابط درونی و بیرونی آن ها هستیم.
در مطلع فیلم و در گفت وگوهایی که میان نادر و س��یمین در 
دادگاه و در حضور قاضی و حتی با خود قاضی درمی گیرد، ناظر بر 
آنیم که دیالوگ ها اگرچه با لحنی ناآرام و بعضاً پرخاشگرانه همراه 
است ولی در فحوای آن ها جنبه هایی از براهین پیدا و پنهان ملحوظ 
است که نوشتة حاضر قصد ارزش گذاری و قضاوت دربارة آن ها 
را ن��دارد؛ هرچند کارگردان با قرار دادن دوربین به جای قاضی، از 
ابتدای فیلم بیننده را به قضاوت طلبیده است، تا آنجا که در خاتمة 
فیلم نیز پاسخ دخترشان ترمه را در انتخاب پدر یا مادرش ناتمام 
و برعهدة بیننده واگذار کرده اس��ت. اصطکاك میان این زوج، در 
دیگر صحنه های فیلم نیز باز بر احتجاجات غالباً منطقِی گاه تندی 
استوار است؛ عالوه بر اینکه در هیچ یك از دعواهای ایشان، الفاظ 
توهین آمیزی مبادله نمی شود و عقاید و احساساتشان را با کالم، و در 
اوج فشار با اشك، ظاهر می سازند. بدیهی است که خانواده ای با این 
شاکله، در دوران صلح و صفا، به طریق اوالً گفت وگویی نیکوتر از 
این را با واژگانی آمیخته با مهر در پیش می گیرند که چون فیلم در 
پی مقصودی خاص تدوین شده، ضرورتی در به تصویر کشاندن 

آن نداشته است.
این زن و شوهر طبقة متوسط، که یکی کارمند بانك و دیگری 
معلم زبان مؤسسه ای آموزشی است، با داشتن سلیقه های متفاوت، 
از جمله موسیقی مورد عالقه شان، که یکی موسیقی سنتی با آواز 
شجریان، و دیگری موسیقی مدرن با نماد پیانوست، گفت وگویشان 
را در دشوارترین و پرتنش ترین عرصه های زندگی شان، با تأسی 
به ادبیاتی تبیین گر حس و عقل به نمایش می گذارند. در این میان، 
مشاهدة این مکالمات و تعامالت، جدا از آنکه موجب فزونی تألمات 
فرزند خانواده )ترمه( می شود، طبعاً به یادگیری و یادسپاری روندی 
چنین در فرایند ضمنی جامعه پذیری اش می انجامد. به گونه ای که وی 
را شخصیتی موقر، پرسش گر، منطقی و در عین حال با عطوفت 
مقتضی سنش می بینیم که با تدقیق در پیرامونش می تواند عقیده و 

احساسش را بیان کند.
این امر به ویژه از آنجا ناش��ی می شود که والدین و به صورت 
آشکار نادر، در گفت وگو با دخترش ترمه، توضیحاتی مستدل و 
نسبتاً بسیط را در پاسخ به س��ؤاالت او و تفسیر وقایع و اشارات 
تصریح��ی و تلویحی اش بیان می دارند. ب��رای نمونه، می توان به 
استدالل عدم لزوم پرداخت انعام به متصدی پمپ بنزین، تأکید بر 
جانشین کردن معادل های فارسی در معانی لغات، و توضیح ادلّه 
و نمایش در صحنة وقوع مبنی بر تبرئة پدر در سقط شدن جنین 
مستخدم و توضیح به ظاهر منطقی او در پنهان کردن حقیقت نزد 

قاضی، اشاره کرد.
از س��وی دیگر، حجت که ده سال در یك کفاشی کار کرده و 
سپس اخراج شده است، پدر خانواده ای از طبقة کارگر است که بیان 
و لحن گفت وگوی کامالً متفاوت دارد و این امر در جریان پیگیری 
سانحة همسرش نمایان می شود. واژگانی محدود، الفاظ نسبتًا  رکیك، 
تشبیه های ناپسند و توهین های عدیده در دیالوگ های او، حتی در 
محضر قاضی و در محیط مدرسه، ناشی از فرهنگ خاص کالمی 
او و ناتوانی آشکار وی در بیان عقاید و احساسات خود، که طبعاً  
در چگونگی تربیت و جامعه پذیری وی ریشه دارد، مشهود است. 
او حتی در بیان موضوعات عاطفی از جمله ابراز عالقه  به خانوادة 
خود، در حضور دیگران از تعابیر ناشایست استفاده می کند. وی با 
اعتراف به اینکه به  سان نادر نمی تواند سخن بگوید، با عصبیت، 
واکنش های فیزیکی از جمله خودزنی و شکستن شیشة ماشین، از 
خود نش��ان می دهد. حجت در محاّجه های خود از قسم خوردن 
و قسم خواستن به مقدسات فروگذار نمی کند و گویا این کار را 
نه صرفاً براساس پایبندی عمیقش به ارزش ها انجام می دهد- که 
تقاضا از همسرش برای شهادت دروغ در نشست آخر، گواه بر این 
مدعاست- بلکه برای جبران ناکامی های احتجاجات مدعای خود، 

به آن متوسل می شود.
هرچند در این فیلم مکالمه ای بین حجت و فرزند کودکستانی اش 
سمیه واقع نشد، ولی می توان تصور کرد که در صورت تعامل این 
دو، رفتار و گفتار چنین پدری در منزل و با فرزند خویش، مغایر 
با شرایط مزبور نباشد و گفت وگویی بر مبنای شکیبایی و توضیح 
اقناعی میان آن دو روی ندهد. چراکه در ارتباط کالمی مفید و مناسب 
میان مادر، یعنی راضیه، با دخترش سمیه، ناظر بر آنیم که نوعًا  کالم 
وی آمرانه، بدون توضیح، با جمالتی کوتاه و عتاب آمیز است. برای 
مثال، وقتی مادر به کودك می گوید به کپسول اکسیژن دست نزند، 
در مواجهه با سؤال فرزندش که اکسیژن چیست، پاسخی نمی دهد 
و فقط می گوید در را ببند که کودك، از سر کنجکاوی، به هنگام 
استفادة پیرمرد، به بازی و یا کشف آن ناچار می شود. یا با شنیدن 
صدای جنین در شکم مادر، سؤالش دوباره بی پاسخ می ماند و هنگام 
کثیف شدن لباسش، با تندی و لفظ نامناسب مادر مواجه می شود. 
این درحالی اس��ت که در اوج دعوای میان پدران این دو خانواده، 
سمیه به هنگام دریافت دفتر خود، با برخوردی آرام و همراه با بیان 
دلیل مقتضی درك وی از سوی نادر مواجه می شود. طبیعی است 
که سمیه در چنین شرایطی، واژگان و مهارت کالمی محدودتری 

داشته باشد.

کالم آخر
دانش آموزان یا کودکانی مانند ترمه و س��میه، که برخاس��ته از 
خانواده هایشان در طبقات متفاوت جامعه هستند، در مدارس نیز 
به طور قابل مالحظه ای وجود دارند و براساس آنچه گذشت، تفاوت 
در گفت وگو، تفاوت در یادگیری و جامعه پذیری را در پی دارد و 
موجب بازتولید ساختار طبقاتی می گردد و این چرخه ادامه می یابد. 
آموزش و پرورش در جامعة عدالت محور هنگامی می تواند مانع 
از این امر شود که تفاوت ها را پاس دارد و در سازوکارش، از این 
ً  نقاط قوت و ضعف آغازین بنا ننهد  ویژگی ناخواستة کودکان، سهوا
و به گونه ای فرایند یاددهی- یادگیری را سامان بخشد که به هم گرایی 

این دانش آموزان در امر آموزش بینجامد.
جدایی نادر از سیمین از منظر یادشده به واقعیتی تلخ اشاره می کند 
که با تأمل در آن می توان از تهدید بازتولید طبقاتی در مدرسه، با در 

انداختن طرحی نو، فرصتی دیگر مهیا ساخت.

محمد نیرو
دبیر. منطقة3 شهر تهران

مقدمه
امروزه سخن از فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( و بهره گیری از آن در عرصه های گوناگون، زیاد 
به میان می آید. با وجود این، ارتباط گفتاری بی واسطه میان افراد، هنوز هم از عمیق ترین و مؤثرترین نوع 

ارتباطات است  که در محیط های اجتماعی، آموزشی و خانوادگی ما کمابیش از آن غفلت می شود. 
ارتباط های بی واسطه موجب ظهور و بروز انواع تعامالت اجتماعی و مبدأ بسیاری از آموزش های 
رسمی و غیررسمی می شود. در این حال، شخصی چون مولوی آن را موجب »فربهی جان« و 
»معرفت آدمی« پنداشته و برخی چون هاوارد گاردنر، طراح نظریة هوش های چندگانه، با طرح 

هوش زبانی- کالمی، آن را در کنار دیگر هوش های چندگانه، »ابزاری برای شناخت و 
یادگیری« معرفی کرده است. بنابراین، در حوزة جامعه شناسی آموزش و پرورش، 

بررسی قواعد زبان شناختی از موضوعات مهمی به شمار می آید که 
اندیشمندان این حوزه، از جمله باسیل برنشتاین، فیلسوف و 

جامعه شناس معاصر، به آن پرداخته اند.

 
 در حوزة 

جامعه شناسی 
آموزش و 
پرورش، 

بررسی قواعد 
زبان شناختی 
از موضوعات 
مهمی به شمار 

می آيد كه 
انديشمندان 
اين حوزه، از 
جمله باسيل 
برنشتاين، 
فيلسوف و 

جامعه شناس 
معاصر، به آن 

پرداخته اند
 

 
دانش آموزان 

يا كودكانی 
مانند ترمه 
و سميه، كه 
برخاسته از 

خانواده هايشان 
در طبقات 

متفاوت جامعه 
هستند، در 
مدارس نيز 
به طور قابل 
مالحظه ای 
وجود دارند

 

 
وقتی مادر به 
كودک می گويد 

به كپسول 
اكسيژن 

دست نزند، 
در مواجهه با 

سؤال فرزندش 
كه اكسيژن 

چيست، 
پاسخی 

نمی دهد و 
فقط می گويد 

در را ببند
 

کلید واژه ها: 

زبان،  فرهنگی،  تفاوت 
ــه مدرس ــو،  گفت و گ
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ک���ت���اب���خ���ان���ة  م��ع��ل��م

کلیدهای
مراقبت از نوزاد
تا یک سالگی
 تكال. اس. نی
 مترجم: زهرا جعفری

 ناشر: مؤسسة  انتشارات صابرین  ]88968890- 
021[، چاپ اول، 1388، 368 صفحه، 5000 تومان 
کتاب در نوزده فص��ل و دو ضمیمه، مهم ترین و 
عمومی ترین موضوعات مربوط به مراقبت از کودك 

تا یك  سالگی را تشریح کرده است.

تئوری انتخاب
 ویلیام گلسر
مترجم:   دکتر علی صاحبی

ناشر:  سایة سخن ]66475421- 021[، چاپ اول، 
1390، 608 صفحه، 12500 تومان

گلس��ر در این کتاب توضیح می دهد که اگر ما رفتار 
مؤثر و مسئوالنه ای انتخاب کنیم، یعنی یاد بگیریم هم 
نیازهای خ��ود را به خوبی برآورده س��ا زیم و هم مانع 
از برآوردن نیازهای دیگران نش��ویم، خشنود، کامیاب، 
شاداب و باطراوت خواهیم بود و همواره زندگی را به  
دلخواه خودمان پیش خواهیم برد. »نظریة انتخاب« یکی 
از نظریات مطرح معاصر در عرصة علوم رفتاری است.

چهره های ماندگار )جلد اول(
محمد دانشور

 ناشر: مرکز کرمان شناسی ]3- 2269581- 
0341[، کرمان. 1388، 480 صفحه، 7500 تومان

مؤلف در این کتاب ش��رح زندگی 109 تن از بزرگان 
کرمان را که اغلب آن ها از معاصران هستند، به رشتة  تحریر 
درآورده است؛  از جمله این معلمان و فرهنگیان: محمدجواد 
آموزگار، یحیی احمدی، عط��ا احمدی، علی ایران منش 
)شهید(، محمدعلی بابایی، محمدابراهیم باستانی پاریزی، 
محمدجواد باهنر )شهید(، احمد بهمنیار، پرویز شهریاری، 
علی اکبر صوتی )هنرمند(، حمید فرزام، میرزا شهاب کرمانی.

دنیایی که بی دلهره  
می توان در آن آواز خواند
 بتول سبزعلی سنجانی

 نشر نسیما ]7622594- 0912[، تهران، 1391، 90 
صفحه، 5500 تومان
عنوان فرعی کتاب چنین اس��ت: »تجربة نمازخواندن 

بچه ها با نگاهی به تربیت پنهان«. 
این کتاب مجموعه ای نوشتة کوتاه با رنگ و آب ادبی 
است که عمدتاً بازتاب تجربه های دانش آموزی و معلمی 

نویسنده در حوزة  تربیت اخالقی و دینی است.

روان شناسی رنگ )رنگ درمانی(
 جاناتان دی و لسلی تایلور 
 مترجم: مهدی گنجی

 نشر ساواالن ]66951943- 021[، چاپ دوم، 
تمام رنگی، 110 صفحه، 4600 تومان

رنگ ها، به ویژه در جهان امروز، نقش بسیار مهمی در 

زندگ��ی روزمره ایفا می کنند. از این رو برای معلمان که با 
نونهاالن، نوجوانان و محیط های پرشور مدارس سروکار 

دارند، دانستن روان شناسی رنگ ها ضروری است.

اقتدارگرایی ایران 
در عهد قاجار
 دکتر محمود سریع القلم
 نشر فرزان روز ]88785205- 021[، چاپ اول، 
1390، 236 صفحه، 7500 تومان 
نویس��نده کوش��یده اس��ت ریش��ه های رفتارهای 
سیاسی- اجتماعی ایرانیان را با شاهد گرفتن از وقایع 
و رویدادهای عصر قاجار نشان دهد و به نحوی مبانی 

روانی اندیشة سیاسی ایرانیان را تحلیل کند.

40 شاخص آموزشی
در 20 کشور جهان
 ترجمه و گرداوری: محرم نقی زاده،مهرداد 
اصفهانی

ناشر:مرآت دانش]9-88813520-021[،تهران، 
1390 ،114صفحه،35000 ریال
این کتاب دارای دو بخش است؛ بخش اول شامل 40 
شاخص مقایسه ای برای 20 کشور است که با جدول ها 
و نمودارها نش��ان داده ش��ده اند و بخش دوم نگاهی به 
آموزش و پرورش کشورهاست که باز برای همان 20 
کش��ور، اما برای هر کشور به طور جداگانه آمده است. 
کشورها عبارت اند از: آفریقای جنوبی، آلمان، استرالیا، 
امارات، انگلس��تان، برزیل، ترکیه، چك، چین، روسیه، 
ژاپن، سنگاپور، سوئد،فرانسه، کانادا، کره جنوبی، لبنان، 
مالزی، هلند و هند. از این پس در هر شمارة رشد معلم 

یکی از این کشورها را معرفی خواهیم کرد.

 کشف و پرورش استعدادها
توماس فن کرافت، ادوین زمكه
مترجم: محمد طاهر طاهر

ناشر: پیدایش]021-66970270[، 1386 ،3000 
تومان
درون هر کودك استعدادهایی موج می زند که غالبًا 
دیر شناخته می شوند و شاید هم هرگز شناخته نشوند. 
این کتاب راهنما با پرسش نامه های متعددش به والدین 
نشان می دهد که چه اس��تعدادهایی در وجود کودك 
نهفته است. والدین می توانند براساس این پرسش نامه ها 
نمودار اس��تعداد کودك خود را در زمینه های دهگانة 

استعداد تهیه و آن ها را شناسایی کنند.

هر معلمی باید تعدادی کتاب 
مفید و روزامد در کتابخانة خود 
داش��ته باش��د، اعم از کتاب های 
عموم��ی که بر بینش و آگاهی او 
می افزاید یا کتاب های خاص که 
می تواند در فعالیت های حرفه ای 
به کار آید. ما می کوش��یم در هر 
شمارة رشد معلم 10 کتاب )و از 
جمله یك نشریه( را، در زمینه های 
متن��وع، در این صفحه به ش��ما 
معرفی کنیم و امیدواریم از این راه 
به تدریج بر تعداد کتاب های مفید 
کتابخانة شما بیفزایم. خوانندگان 
عزیز هم اگر کتاب مفیدی سراغ 
دارند که می تواند در این صفحه 
معرفی شود، مشخصات آن را- 
حتی به صورت تماس تلفنی- به 
ما اعالم کنند تا در دستورکار این 

صفحه قرار گیرد. 
ــــــــــــــــــد رش

ده ش�اعر انقالب
 محمدکاظم کاظمی

 ناشر: سورة  مهر ]6647700 -021[، چاپ اول، 
360 صفحه، 1390
محمدکاظم کاظمی شاعر مهاجر افغان است. او 
در ای��ن کتاب به طور تفصیلی به معرفی ده ش��اعر 
امروز ایران و نقد و بررس��ی ش��عر آن ها پرداخته 
اس��ت:  حمید س��بزواری، مه��رداد اوس��تا، طاهره 
صف��ارزاده، عل��ی موس��وی گرم��ارودی، نصراهلل  
مردانی، علی معلم، حسن حسینی، قیصر امین پور، 

احمد عزیزی و س��لمان هراتی.

فرهنگ معاصر دانش آموز
)انگلیسی- فارسی(
 تدوین واحد پژوهش فرهنگ معاصر

 ناشر: فرهنگ معاصر ]66465520- 021[، 
1388، 382 صفحه، 2800 تومان.
این فرهنگ متناسب با نیازهای دانش آموزان 
تنظیم ش��ده و البه الی صفحات نکات گرامری 
فراوانی نیز درج ش��ده اس��ت. دکتر محمدرضا 
باطنی و نرگس انتخابی مش��اوران علمی کتاب 

بوده اند.
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 �
امرتان؟ 

کاري داشتید؟
� س��الم! م��ن 

هس��تم.  منطقه  بازرس 
خدمت رسیده ام هم روز اول 

مهر و شروع سال تحصیلي را تبریك 
بگویم و هم با کادر مدرسه آشنا شوم. البته 

فرصت خوبي هم هس��ت تا برنامه هاي شما 
براي اول مهر را ببینم.

کس��ي که با او صحبت مي کردم، معاون مدرسه بود. 
مرا پیش مدیر برد تا کارها طبق سلسله مراتب پیش برود.
از منطقه به ما سفارش کرده بودند که هر مدرسه اي 

مي روی��د، هدفتان هم فکري و اصالح امور باش��د؛ 
قصد ایراد گرفتن و مچ گیري نداشته باشید. امروز 
مي خواستم به دو مدرسه بروم. اول صبح را با یك 
مدرسة راهنمایي پسرانه شروع کردم. بعد از آن، 

بازدید از یك مدرسة ابتدایي پسرانه در برنامه ام بود.
مدرسه اي که اول صبح در آن حضور یافتم، از 
مدارس راهنمایي عادي منطقه بود. مدیر مدرسه 
که جوان به نظر مي رسید، بیش از ده سال سابقة 
مدیریت داشت. از قرار معلوم، فقط یکي دو سال 
معلمي کرده و بقیة سال ها را با مدیریت گذرانده 
بود. کمي دربارة مقدمات قبل از ش��روع س��ال 
تحصیلي و نحوة جذب دبیران صحبت کردیم. 
از این که اداره در مورد تأمین دبیر براي چند درس 
همکاري الزم را نکرده و نیروهاي مناس��بي در 
اختیارش نگذاشته بود گالیه مي کرد. مي گفت، 
در منطقه، هر مدرسه اي که اسم و رسم بیشتري 

دارد، قبل از بقیه نیروهاي خوب را چینش مي کند. 
در نتیجه، مدیراني که برش کمتري دارند یا شاید 

کمتر مورد توجه اداره هستند، نمي توانند نیروهاي 
موردنظرش��ان را جذب کنند. ای��ن رویه باعث 

مي شود که مدارس قوي هر سال قوي تر شوند و 
به مرور زمان از کیفیت کار بقیة مدارس کاسته شود.

آقاي مدیر، فرد عالقه مند و به نسبت با انگیزه اي 
بود. اما با توجه به شناختي که از منطقه و مدارس 

آن دارم، مي توانم درك کنم که ساماندهي مناسب 
نیروها تا چه اندازه مي تواند دست و بال مدیر را باز 

کند. البته اداره هم از محدودیت هاي خود سخن 

مي گوید. 
چه مي ش��ود که از هر طرف که 
به موضوع نگاه مي کني، اشکالي 
وج��ود دارد. از یك طرف، اداره 
نیروهایي دارد که بای��د آن ها را 
تقسیم کند؛ توانایي همة آن ها هم 
مثل هم نیس��ت. از طرف دیگر، 
هر مدرسه مي خواهد از نیروهاي 

کارامد بهره بگیرد تا کیفیت آموزشي خود را ارتقا دهد.
***

بچه ها در حیاط مدرسه به صف ایستاده و عوامل مدرسه براي آغاز مراسم بازگشایي 
و شروع سال تحصیلي آماده بودند. اگرچه سر و وضع بچه ها نشان مي داد که هنوز در 
حال و هواي تابستان هستند، اما جنب و جوش آن ها و چهره هاي خندانشان هم خود 

حکایتي دیگر داشت.
همان معاوني که به استقبالم آمده بود، با ترفندهاي خاص خود، دانش آموزان را 
س��اکت و توجه آن ها را به آغاز مراسم جلب کرد. یکي از دانش آموزان آیاتي از قرآن 

کریم را تالوت کرد. نمي دانم مدرسه قاري قرآن دیگري داشت یا نه؟ ولي بهتر بود براي 
مراسم آغازین، فرد مناسب تري را برمي گزیدند. سرود ملي هم نواخته شد. در مجموع بد نبود، 

ولي من از این که هنگام تالوت قرآن و نواخته شدن سرود ملي، همة حاضران مراتب احترام 
کامل را رعایت نمي کنند، حرص مي خورم. مثالً در حین سرود، یکي از معاونان به سمت معاون 

دیگر رفت تا شاید پیامي را به او منتقل کند. تعدادي از دانش آموزان در گوش هم پچ پچ مي کردند و 
بعضي ها هم در اشکال گوناگون، سرجاي خود مي جنبیدند! ما که دانش آموز بودیم، یاد گرفته بودیم 

زمان اجراي سرود، حتي نباید جیکمان دربیاید. کوچك ترین حرکت مثل خاراندن سر، این طرف و 
آن طرف نگاه کردن، گفتن یك کلمه و غیره ممنوع بود. جاي حرص خوردن دارد که آدم ببیند نه فقط 
بچه ها، بلکه خود آن ها که متولیان نظم و نظام اند، کمتر به این نکات توجه مي کنند. قرآن و سرود 
نشانه هاي هویت دیني و فرهنگي ما هستند و باید تك تکمان یاد بگیریم که با تمام وجود به این هویت 
احترام بگذاریم. بحث من زور و اجبار نیست. اگر مدیر، معاون، دبیران و مربیان هنگام تالوت قرآن و 
اجراي سرود ملي سراپا گوش باشند، هیچ حرکتي نکنند و با تمام وجود مراتب احترامشان را به این 

نشانه هاي هویتي نشان دهند، آن گاه مي توان از دانش آموزان هم انتظار دیگري داشت.
به تدریج تعدادي از دبیران هم به مراسم اضافه شدند. همان معاون اولي پشت تریبون رفت 
و بعد از مقدمه اي چند دقیقه اي، از مدیر مدرسه خواست که براي دانش آموزان صحبت کند. 
صحبت هاي مدیر مدرسه 25 دقیقه طول کشید. او هم بعد از مقدمه اي چهار تا پنج 
دقیقه اي، آغاز سال تحصیلي را به بچه ها، دبیران و والدین تبریك گفت. مدیر در بخشي از 
صحبت هایش از مدرسه و موفقیت هایش در سال هاي قبل گفت. او از همة دانش آموزان 

خواست با تالش و جدیت درس بخوانند. البته براي ایجاد انگیزه از جایزه و 
پاداش هم حرف زد. بخش آخر صحبت هاي او 

به تذکرات انضباطي 

از جمله: انتخاب همسر و ابعاد آن همچون 
وفاداری و پاکدامنی، مسئولیت پذیری، زیبایی، 

ایمان و اصالت خانوادگی. 
ع��وارض ش��ب بیداری در امتحانات با 
استفاده از قرص، جدایی فرزندان از والدین، 
گفت وگ��و و تفاهم، علت نامهربان ش��دن 
کودکان، فرزندخواندگی، هوش هیجانی در 
کودکان، طالق، نامادری و ناپدری، بررسی 
روان ش��ناختی فیلم نارنجی پوش داریوش 
مهرجویی، آشنایی با ویگوتسکی، رشد زبان 

کودك و شیوة آموزش در مدارس. 
نکتة قابل ذکر در مورد س��پیدة دانایی که 
باید بر آن تأکید شود این است که این نشریه، 
همة مسائل را از دیدگاه علمی و عینی، مبتنی 
بر روان شناسی، رفتارشناسی، جامعه شناسی، 
تعلیم و تربیت، آن هم با نگاه اخالقی و دینی، 

می بیند . 
انتشار سپیدة دانایی توسط کسانی که در 
عین دانا بودن به معارف اسالمی و پایبندی 
ب��ه اصول و ف��روع آن، از صالحیت علمی 
الزم نیز برخوردارن��د، می تواند تا حدی در 
زدودن کژفهمی یا بدفهمی موجود نسبت به 
علوم انسانی مؤثر باشد. سپیدة دانایی عالوه 
بر دکه های مطبوعاتی، در بسیاری از مراکز 
مشاوره در تهران و شهرستان ها نیز به فروش 

می رسد.شماره تلفن اشتراك: 66497111

معلمانی که سال هایی از خدمت خود را در دهة 60 گذرانده اند 
و س��ری هم در مسائل و مباحث مربوط به امور تربیتی، مشاوره، 
ناهنجاری های دورة نوجوانی و دیگر مسائلی از این قبیل داشته اند 
و یا دارند، با دکتر محمود گلزاری کامالً آشنایند؛ به ویژه کسانی 
که در آن دهه مجلة رش��د معلم را می خواندند، البد به یاد دارند 
که این مجله به سردبیری وی منتشر می شد. دکتر گلزاری از چند 
سال پیش دست به انتشار مجلة سپیدة دانایی زد؛ مجله ای در حوزة 
مشاوره و روان شناسی، تا از این طریق بر آگاهی اقشار جامعه، به 
ویژه خانواده ها و جوانان و معلمان نسبت به این موضوع بیفزاید. 
خوشبختانه اکنون این مجله به ششمین سال خود 
رسیده و همچنان با کیفیت به پیش می رود؛ چه از 

نظر چاپ، کاغذ و رنگ و چه از نظر محتوا. 
جدیدترین شمارة س��پیدة دانایی که در اختیار 
ماست ش��مارة 55 )خرداد 91( است که به قیمت 
2000 تومان در 162 صفحه و در قطع رقعی عرضه شده است. 
برای آشنایی شما با محتوای این شماره 
به پاره هایی از مطالب آن اشاره می کنیم 

و می گذریم: 
- محم��د گل��زاری )قائم مق��ام 
مدیرمسئول( در نوش��تة آغازین، با 
عن��وان »آمارهایی که فق��ط دل ها را 
نگران می کند«، به آمار و خبرهایی اشاره می کند، مثالً: عباسعلی 
ناصحی، مدی��رکل دفتر س��المت روان وزارت 
بهداش��ت: مطالعات سال 88 نشان می دهد که 34 
درصد مردم تهران اختالالت روانی دارند که مطالعة 

سال 90 نیز همین رقم را نشان می دهد. 
- یکی از پیامك های خوانندگان: بنده دبیر هستم. 
خواهشمندم در صورت امکان راه های عالقه مند کردن و یا حداقل 
کاهش تنفر دانش آم��وزان از درس ریاضی دوره های مختلف را 

مطرح بفرمایید... 
- دکتر س��عید معیدفر، در مطلبی با عنوان »رواج بی تعهدی و 
بی مسئولیتی در جامعه« می نویسد: جوانان سرمایه و فرصتی برای 
ارتقای جامعة ما هستند اما در سطح کالن، به دلیل ضعف مدیریت، 

آن ها را تهدید می بینیم. 
- بدبینی یکی از دردهای مهلك جامعة ماست. سپیدة دانایی با 
دکتر محمدکاظم عاطف وحید، این موضوع را به گفت وگو نشسته 
اس��ت. دکتر عاطف وحید معتقد است: یکی از عوامل اجتماعی 
بدبینی رسانه ها هستند. وقتی در فیلم ها تمرکز بیشتر روی بی وفایی، 
خیانت و تنش بین زوج هاست، این پیام به مردان و زنان القا می شود 
که زندگی و شریك زندگی قابل اطمینان نیست و افراد از ثبات الزم 
برخوردار نیستند. آموزش های فرهنگی به جای اینکه باعث کاهش 
بدبینی و این گونه اختالالت شود، بیشتر منجر به تشدید آن می شود«. 
به همین ترتیب، در سپیدة دانایی بسیاری از مسائل و مشکالت 
موجود در جامعه مورد بررسی و بحث و گفت وگو قرار می گیرد؛ 

 ماه نامة مشاوره
 و روان شناسی
 برای جوانان و
  خانواده ها

ضرورت احترام به نشانه هاي هویتي

امین ابراهیمی

سپیدة 
دانایی 
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ارزش های آموزشی آموزش و پژوهش زیربنای آیندة ما هستند. توسعة آموزش، 
علوم و تحقیقات توس��ط وزارت آموزش و پژوهش، یکی از 

مهم ترین مشارکت ها در تضمین برتری کشورمان است.
در نتیج��ه، ما معتقدیم ک��ه آموزش های پیش از مدرس��ه 
برای کودکان بس��یار ضروری اس��ت و اگر کودك تحت این 
آموزش ها قرار نگیرد، احتماالً در مدرسه با مشکالت مختلفی 

مواجه خواهد شد.
کلیة کارشناس��ان نظ��ام آموزش��ی آلمان نقش 

تفاوت ه��ای ف��ردی را در توانایی افراد عماًل 
تأیید کرده اند. روش های آموزشی متفاوت 

در نظام آموزش��ی ما انعکاس��ی است 
از این باور اجتماعی و سیاس��ی که 

توانایی ف��ردی و هوش در همة 
افراد یکسان نیست. جداسازی 
پیش��داورانة دانش آم��وزان و 
فرس��تادن آنان ب��ه مدارس 
مختلف از این تفکر نشئت 
می گیرد ک��ه یك جامعه 
برای دست یابی به موفقیت 
و پیش��رفت ب��ه نخبگان 
تحصیلکرده و نیروی کار 
ماهر نیاز داشته و نیازهای 
آموزش��ی ای��ن دو گروه 
کاماًل با یکدیگر متفاوت 
است. اغلب دانش آموزان 
باید تحت آموزش عملی 
ق��رار گیرن��د ک��ه س��بب 

می شود به عنوان قشر مولد 
در جامعه فعالیت کنند. بر این 

اساس، بهترین و باهوش ترین 
دانش آموزان باید براساس روشی 

منظم بر پایه  رش��ته های کلیدی و 
مهم تئوریك تعلیم یافته، تفکر منطقی 

را بیاموزند، س��ؤال بپرس��ند و برای حل 
مش��کالت به طور مستقیم عمل کنند. به این 

ترتیب دانش آموزان آمادگی تحصیل در دانش��گاه 
را خواهند یافت و دانش��گاه سبب می شود که برای قبول 

مس��ئولیت در جامعه و س��رانجام رهبری جامع��ة آلمان مهیا 
گردند)از بیانیة وزارت فدرال آموزش و پژوهش(. 

اختصاص داشت که البته کمي هم با تهدید و پیش بینِي احتمال اخراج! 
همراه بود. معاون مدرسه این بار از گروه سرود سال قبل مدرسه خواست 
که به هنرنمایي بپردازند. او یادآوري کرد که این گروه در روزهاي آخر 
تابس��تان، به زحمت دور هم جمع ش��ده اند و فقط دو جلسه تمرین 
داشته اند. فکر نمي کنم سرود خیلي خوشایند بچه ها بوده باشد. مضمون 
سرود مثل همیشه از توصیف علم و بوستان دانش و ادب و غیره سخن 

مي گفت. گروه سرود هم خیلي هماهنگ نبودند. بعد از آن، از 
دبیر ادبیات به عنوان معلم پیشکسوت خواسته شد 

براي بچه ها حرف بزند. فقط تعریف و توصیف 
معاون از این دبیر سه دقیقه طول کشید.

باز هم گلي به جمال دبیر ادبیات که 
رعایت حال بچه ها را کرد و در کمتر 

از 10 دقیق��ه حرف هایش را تمام 
کرد. حرف هاي او دو حکایت 
کوتاه به همراه ابیاتي از سعدي 

بود. 
هوا کمي گرم تر شده بود 
و از آغاز مراسم حدود یك 
ساعت مي گذشت. به نظر 
مي رسید حوصلة بچه ها در 
حال سررفتن است. معاون 
دوباره پشت تریبون رفت. 
این بار خیرمقدم گفتن به 
من را هم فراموش نکرد. 
معاون ی��ادآوري کرد، دو 
برنامه بیش��تر باقي نمانده 
س��خنراني  اول  اس��ت. 
یک��ي از والدین که مقام و 
منصبي دارد و مي خواهد از 
خاطرات نوجواني اش بگوید 
و دوم حرف ه��ا و تذکرات 
خود او که همه باید همین اول 

سال بشنوند.
***

کم کم همهمة بی��ن بچه ها 
زیادتر مي ش��د. مدیر و معاونان 
و تعدادي از دبی��ران که در چهار 

گوشة صف ها ایس��تاده بودند، به 
بچه ها تذکر مي دادند که آرام باشند 

و به حرف هاي سخنران گوش بدهند. 
اتفاقاً خاطرات کسي که از نوجواني اش 

سخن مي گفت، خوب بود و شاید به درد 
بچه ها مي خورد، اما بچه ها در حال و هوایي 

نبودند که به چنین حرف هایي گوش بدهند. 
باالخره 10 تا 15 دقیقه هم به هر سختي به 

پایان رسید و سخنران پایین آمد. حاال نوبت 
معاون مدرسه بود. او قبل از هر چیز تذکر داد که 

مدرسه سه معاون دارد؛ آقاي جاللي مسئول امور 
آموزشي و اجرایي. خود ایشان � که رحیمي باشند � 

معاون انضباطي و آقاي میرزایي هم معاون پرورشي مدرسه.
آقاي رحیمي که صحبت هایش نشان مي داد در حوزة کاري خودش سابقة 
زیادي دارد، از خط و خطوط مدرسه صحبت کرد؛ از کسر نمرة انضباط به 
خاطر دیرآمدن، بي ادبي در کالس و شیطنت در حیاط مدرسه؛ و از این که اگر 
پروندة انضباطي دانش آموزي پر شود، کارنامه را زیر بغلش خواهند گذاشت و 
خداحافظ! نوع توپ و تشرهاي آقاي رحیمی باعث شده بود که حداقل تعداد 
بیشتري از دانش آموزان به حرف هاي او توجه کنند. انگار ما 
دانش آموزان را عادت داده ایم که به تذکر و تهدید، 
بیش از مالیمت و مالطفت بازخورد نشان 

دهند.
در ه��ر ح��ال، مع��اون انضباطي 
مدرسه با تشکر از مدیر، دبیران و 
والدین مدرسه و البته تشکر دوباره 
از حضور من، سروته مراسم را 
هم آورد و دانش آموزان را روانة 

کالس ها کرد.
پنج دقیقه بعد حیاط مدرسه 
خلوت شده بود. من و مدیر 

کساني  آخرین  مدرس��ه 
بودیم ک��ه وارد 

راهرو شدیم. 
تالش  مدیر 
مي کرد ضمن 
در  توضی��ح 

مورد برنامه ریزي 
مراسم، طوالني شدن آن 

را با دالیلي چون کمبود وقت، 
ضرورت تذکرهاي اول س��ال و 
مشکالت مدرسه براي دعوت از 

سخنرانان معروف توجیه کند.
به خ��ودم ی��ادآوري ک��ردم که 
هدف از حضورم در اینجا هم فکري 
و مش��ارکت در امور اس��ت. مدیر مرا 
به اتاقش راهنمایي کرد. اتاق به نس��بت 
بزرگي که نامرتب نبود ولي منظم هم به 
نظر نمي رسید. به میز جدید، یك میز جلسه 
وصل بود که دو طرف آن شش صندلي قرار 
داش��ت. معلوم بود مدیر کمتر پشت میز خود 
مي نش��یند و جاي او بیشتر یکي از صندلي هاي 
اطراف میز جلسه است. نمي دانم این کار او از سرتواضع بود یا شلوغ بودن سر او، تا حدي که فرصت 

نمي کرد پشت میزش بنشیند؟! شاید هم نشانه اي از مردم داري او بود!
چاي آوردند. سرصحبت با مدیر مدرسه باز شد. لیسانس مدیریت آموزشي از دانشگاه آزاد اسالمي 
داشت. سابقه و تجربة خوبي داشت، اما به نظر مي رسید شرایط کار او را به سمتي سوق داده که بیشتر 
متخصص امور اجرایي شده بود تا متخصص امور آموزشي. مجبور شدم ساعت بعد را هم را در مدرسه 
بمانم. اگرچه تالش مي کردم خیلي نقادانه صحبت نکنم، اما مدیر هم این احساس را در من به وجود 
مي آورد که از شنیدن دیدگاه هاي دیگر استقبال مي کند. صحبت ما بیشتر به بحث مشاوره اي تبدیل شد و 

این که در هر برنامه و گفت وگو، تا چه اندازه باید به ظرفیت مخاطب توجه داشت.
***
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خراسانسقراط 
آثار  شماراخواندیم

سیدجالل جلیلی نوش آبادی)کاش��ان(، ضرورت ]ایجاد[ معاونت اقتصادی در ساختار 
وزارت آموزش و پرورش؛ اعظم شفیعی)اصفهان(، خاطرة پدرش قاچاقچی است، ؛ رقیه 
والیتی )اهر(، چگونگی رابطة معلم با دانش آموزان؛ اکبر نعمتی، )صائین قلعه(، با رویکردهای 
مطالعة دانش آموزان بیشتر آشنا شویم؛ مینا پاکپور رودسری )گیالن(، 1. بررسی حقیقت 
ایمان و اهل ایمان، 2. نعمت دختر بودن؛ حسین خلیفه، اعتماد درون سازمانی؛ حامد تبنا 
)مردوان( راهکاری ساده برای جلوگیری از افت تحصیلی با ارزشیابی تشخیص؛ داریوش 
حیاتی )المرد(، بررسی ارتباطات بین فرهنگی در آموزش زبان، چالش ها و راهکارها؛ اژدر 
عبداهلل زاده )ش��وط آذربایجان(، افزایش عزت نفس در کودکان از راه توجه به مؤلفه های 
خود پنداره؛ عرفان ناصری )موچش کردستان( 1. برنامة درسی پنهان، حلقة مفقودة برنامة 
ــیرزاد )مهاباد( پوشش  درس��ی؛ 2. مدیریت کالس؛ ساکار ش
معلمان و زمینه های روان ش��ناختی آن؛ کریم عباســی اول 
)مرند(، 1. تأثیر انتظارات معلم بر فرایند یاددهی و یادگیری 
2. علل خشونت و ارائة راهکارها 3. تفاوت های جنسی و... 
4. چگونه به سؤاالت جنسی کودکان پاسخ دهیم؛ مرتضی 
اکبری و نه آباد)اهر(، فناوری اطالعات و ارتباطات؛ احمد 
رحیمی خویگانی )فریدن(، کنکاشی در رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب؛ محمد واعظی )ابهر(، مقام و ارزش کار معلم؛ 
مهدی محمدزاده آبســک )سرایان بیرجند(، چگونه معلم 
ــپیده جعفری )تهران( راهکارهای نوین  حرفه ای باشیم؛ س
نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای بهبود آموزش و...؛ اکرم 
آزادی )اصفه��ان(، طراحی برنامة درس مراکز تربیت معلم 
مبتن��ی بر فناوری اطالعات و ارتباطات؛ شهدخت صرافان 
)ش��یراز( 1. نقش معل��م در کاهش آس��یب های اجتماعی 2. 
بررسی بهره وری در آموزش و پرورش استان فارس، 3. الگوی بهینة توزیع منابع انسانی در 
دوره های مختلف تحصیل؛ فاطمه رهبر)تهران( صاحب بن عباد وزیر ایرانی؛ شهیندخت 
حسینی )نجف آباد( چگونه ارزش��یابی کنی��م؛ ژیال عزیزی )تهران(، تربیت هنری؛ طاهره 
جهانیان )بش��رویه( انتظارات جامعه از معلم؛ میترا مصلحی جویباری )قائم شهر( خوب 
گوش کردن؛ علی پورعلیرضا توتكله، بازی های کودکان؛ لیال سلیمانی سروستانی )شیراز( 
تأثیر س��یرة حضرت زهرا)س( در زندگی زنان امروز؛ مژگان برزگر، س��یمای خدمت و 

خدمتگزاری؛ زهره سادات اولیایی )شهرضا(، آزمون تحقیقی معلمان.

با تشكر از همكاران 
و خوانندگاني که آثار خود 
را براي مجله مي فرستند، یادآور 
مي شویم که درج اسامي آن ها در این 
صفحه، تنها به منظور اعالم وصول آثار 
است و در صورتی که نوشته ای برای چاپ 
برگزیده شود، جداگانه به اطالع صاحب اثر 
خواهد رسید. نخست نام نویسنده و سپس 
عنوان اثر آورده می شود.

غوغاي بُرون

مهدی حکیمی 

استاد محمدتقی شریعتي )پدر دکتر علی شریعتی( براي کساني که او را مي شناختند کسي نیست که نیاز 
به معرفي داشته باشد؛ دل آگاه و مخلص بود و زندگي سادة خود را با حقوق ناچیز معلمي  مي گذراند.

سرمایة او معرفت و تقواي الهي بود و رفتاري پندآموز داشت.
از نظ��ر فرهنِگ اعتق��ادي، خدمتگزار م��ردم و جامعه اش بود. وقتي س��وأل مي نمودي با 
نگاهي مالیمت ب��ار متواضعانه و بي ادعا، با خوش رویي جوابگو ب��ود. هر نوع فرصت را 
براي گفت وگو و پاس��خگویي، به خصوص برای نجات نسل جوان از سقوط و الحاد، 
غنیمت مي شمرد. در حکومت طاغوت، آن زمان که بعضي از متفکران! قلم به دست، به 
مزدوري اجانب درآمده بودند، براي نجات جوانان، به خصوص دانشجویان و بعضًا 
گم گشتگان وادي جهل و ضاللت، باتوجه به آرمان هاي اعتقادي اش، گفتارش براي 

مخاطب الهام بخش بود.
همواره بر این اصل متکي بود که شکوه یك ملت نیروی اتم و... نیست. تمدن 

در وجود انسان باید به وجود آید و آن پیوند با خداوند یکتاست. 
اس��تاد شریعتي شمعي بود که همواره سوخت تا جان ها را روشني بخشد. 
عارف ش��یدا، دل آگاه و مخلصي بود که راه را از بیراهه نش��ان مي داد. به قول 
محمدرضا حکیمي، او سقراط خراسان بود. تدریس و ارشاد، تسلي رنج هایش 
بود. حقیر خاطره اي از آن بزرگوار دارم که از عظمت و بزرگي آن عزیز سفر 
کرده حاکی اس��ت: قباًل بگویم که استاد در دبیرستان و دانش سرا و سپس در 

دانشگاه اخالق، عربي و قرائت تدریس می کرد.
ش��رح خاطره ام: یکي از دانش آموزان دانش س��را مي گفت: من تحت تأثیر 
اندیشه هاي مارکسیستي بودم. با دین و آیین شریعت هم رابطة خوبي نداشتم. 
موقع امتحان ش��د. ش��ب، کتاب تعلیمات دیني را برداشتم تا براي امتحان فردا 
مطالعه کنم. دیدم کتاب دویست و چند صفحه ای، آن هم با ناآشنایي من، خواندن 

یك شبه اش نتیجه ندارد. فردا به ناچار براي امتحان رفتم.
شریعتي گفت: از جزوه سوأل کنم یا از کتاب؟ من با بي تفاوتي و بي اعتنایي گفتم: 
فرقي ندارد. دو سوأل نمود. چون حضور ذهن نداشتم پاسخي ندادم. آخرین سوأل این 
بود: خدا عادل اس��ت یا نه؟ گفتم نه! من خدا را عادل نمي دانم... من اهل طبس خراسان 
هستم، جایي که چندین بار زلزله آن را ویران کرده و هر بار هزاران نفر را به کام مرگ کشانده 
و خرابي به بار آورده. شریعتي گفت: بفرمایید. وقتي از کالس بیرون آمدم، دوستان هم کالسي 
از امتحان سوأل کردند. گفتم: حرفش را نزن، یك سال عمرم هدر شد. واقعش این بود که از این 
جواب جسورانة خودم پشیمان شدم، زیرا مردودي خودم را حتمي مي دانستم. فردا با دلواپسي و ناراحتي 
به  دفتر دانش س��را مراجعه کردم. دفتردار به من گفت: به ش��ما مژده مي دهم! استاد شریعتي فقط به یك نفر 
باالترین نمره را داده است و آن فرد شما هستید؛ نمرة 18. من با تعجب و به هر صورت براي اینکه علت این همه 

لطف و بزرگواري را جویا شوم، به خانة استاد رفتم.
گفتم: استاد چگونه این نمره را به من دادید؟ استاد در جواب گفت: درس تعلیمات دیني، تربیت انسان است، صداقت و راستي، 
شهامت و شجاعت است. آزاداندیشي این است که زبان انسان با دلش یکي باشد. من به راستي، صداقت و منش شما بیشتر اهمیت 

مي دهم تا به حافظه تان. این مالقات، سیر زندگي مرا تغییر داد و نگاه جدیدي نسبت به مذهب در من پدید آورد.
درود و رحمت خدا بر آن سقراط خراسان. 

معموالً در انتهاي کالس معرکه مي گرفت! سال 1361 در یکي از دبیرستان هاي شمال تهران تدریس مي کردم. دانش آموزي داشتم که 

غوغاي بُرون او از درون ناآرام  وی حکایت مي کند. مدتي س��عي کردم با فنون متعددي که مي دانستم او را آرام کنم، لکن احساس مي شد که 

لذا یك روز بعدازظهر او را به گفت وگویی خصوصي دعوت کردم و علت رفتارش را جویا 

شدم. پس از جمله هایی کوتاه، با تأثر گفت: »مادر من آلماني و پدرم ایراني است. مدتي پیش 

متارکه کرده اند و مادرم از ایران رفته است. حاال من مانده ام و یك دنیا دربه دري و بیچارگي!«  

قدري او را دلداري دادم و امیدوارش کردم. از آن پس بود که او را دانش آموزي آرام و در 

عین حال کوشا در درس و وظیفه مي دیدم و اطمینان یافتم که گاه، علت ها در وراي چهره ها 
پنهان اند. 

www. roshdmag.ir
تهران – صندوق پستی 15875-6586
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