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ظاهراً همة ما در مورد بی سروسامانی های تعلیم و تربیت خود را »بی گناه« می دانیم، زیرا مي پنداریم که 

امور مربوط به خود را سروسامان بخشیده ایم. ولي چنین نیست. ما باید براي خود کامالً روشن کنیم که چه 

چیزهایي را مي دانیم و چه چیزهایي را نمي دانیم تا بتوانیم، برخالف گذشته،  از درهم و برهم شدن دائمي 

دانسته ها و ندانسته هایمان جلوگیري کنیم.

منظور من از احساس بي گناهي ناشي از بي خبري چیست؟ اجازه بدهید مثالي بزنم. ده سال پیش اغلب 

ما در مورد کشیدن سیگار بي گناه بودیم و تقصیري نداشتیم. هیچ کس براي کشیدن سیگار فضیلت خاصي 

قائل نبود، لکن آن را کمي بیش از یک امر مربوط به عادت و سلیقة شخصي تلقي مي کرد. اما امروز تأثیر 

دود سیگار را در ایجاد سرطان ریه همگان، در مقیاس وسیع، مي دانند و ما دیگر در مورد کشیدن سیگار 

بي گناه نیستیم. ممکن است باز هم به کشیدن سیگار ادامه دهیم، اما از نتایج و عواقب احتمالي وخیم آن 

نیز اطالع کامل داریم. مثال دیگر؛ ده سال پیش براي یک تولیدکنندة وسایل الکتریکي ]مانند سازندگان 

المپ هاي مهتابي � م[ مقرون به صرفه بود که فضوالت جیوة کارخانة خود را در نزدیک ترین رودخانه یا 

آب هاي راکد بریزد. این مواد فرعي کارخانه در آب فرو مي رفت و از انظار ناپدید مي گشت و تا جایي 

که مردم آن زمان مي دانستند، موضوع خاتمه یافته تلقي مي شد اما امروز که براي پژوهشگران رابطة میان 

جیوة موجود در آب، و جیوة موجود در بدن ماهي هاي کوچک، جیوة موجود در بدن ماهي هاي بزرگ و 

باالخره بافت بدن انسان هایي که این ماهي را مي خورند، روشن شده است، دیگر به هیچ وجه کارخانه دار 

یادشده از گناه مبرا نیست.

نظیر این موارد در آموزش وپرورش و فعالیت هاي برنامه ریزي هم وجود دارد. لذا با اطالع از یافته هاي 

تأیید شدة پرورشي و آسیب شناسي هاي جدید، باید در پاره اي از موارد نسبت به ده یا بیست سال پیش، 

کمتر خود را بي گناه و غیرمسئول بدانیم. بنابراین، »احساس بي گناهي ناشي از بي خبري« کم کم باید جاي 

خود را به »احساس گناه« بدهد. »در 10 سال یا 20 سال آینده باز هم نسبت به زمان حال، از بي گناهي ما 

کاسته و بر بار مسئولیتمان افزوده مي گردد«.

اخیراً دریافته ایم که تحت شرایط یادگیري مساعد، دانش آموزان از لحاظ میزان سرعت در یادگیري 

موضوعات، متفاوت اند، نه از لحاظ سطحي که در یادگیري مي توانند بدان برسند و یا استعدادي اساسي 

که براي آموختن دارند. پژوهش هاي بنیادي که در این زمینه انجام یافته است نشان مي دهد که حتي 90 

درصد از دانش آموزان مي توانند موضوعات درسي خود را در سطحي فراگیرند که تحت شرایط عادي 

فقط از عهدة دانش آموزان برجسته )که نسبت آن ها از حدود 10 درصد تجاوز نمي کند( برمي آید. نتیجه 

این که، قسمت اعظم آنچه اصطالحاً »تفاوت هاي فردي در یادگیري مدرسه اي« نامیده مي شود، همانا اثر 

شرایط خاص مدرسه است )که در یک جا بهتر و مناسب تر است ولي در جاي دیگر چنین نیست( نه 

اثر تفاوت استعدادهاي اساسي دانش آموزان )البته به جز درصد بسیار کوچکي از کودکان درگیر با مسائل 
ژنتیکي و غیره(.

مي بینیم که هر قدر دانش و اطالعات ما دربارة چگونگي افزایش یا کاهش تفاوت هاي فردي در زمینة 

یادگیري هاي مدرسه اي بیشتر شود، مسئولیت ما در قبال آموزش شاگردان خویش بیشتر و بیشتر مي شود.

پي نوشت

این مطلب قس��متي از س��خنان پروفس��ور ب.اس.بلوم، یکي از پژوهش��گران جهاني تعلیم و تربیت است. بلوم این 

س��خنان را در تهران، تحت عن��وان »ابعاد مختلف مفهوم بي گناهي در آموزش وپرورش« ایراد کرده اس��ت. ما این 

نوشته را از کتاب »آسیب شناسي نظام برنامه ریزي درسي ایران و راهبردهایي براي اصالح آن« � 1381، انتشارات 

سرمد � نوشتة آقاي سیدمرتضي خلخالي، انتخاب کرده ایم.
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درس اول می گوید دانس�تن، علم و آگاهی مسئولیت 
م�ی آورد؛ چگونه؟ همان طور که بل�وم در این صفحه 

گفته است. 

1 درس اول

پنج س�ال از درگذش�ت جان س�وز معل�م و ش�اعری 
می گ�ذرد که هنوز ش�عرها و ترانه های�ش بر زبان ها 
ج�اری و ب�ر لب ه�ا زمزمه می ش�ود؛ آیا همی�ن کافی 

نیست تا او را معلم بزرگی بدانیم؟ 

8 قیصر امین پور

جعفر ربانی

اس�تاد احم�د س�میعي در نشس�ت مش�ترك مدیران، 
و  پژوه�ش  س�ازمان  س�ردبیران  و  کارشناس�ان 
برنامه ریزی آموزش�ی خطابه ای ایراد کرد و زوایای 

مهمی را در کار تعلیم و تربیت نشان داد. 

12 نقش اساسی معلم 
احمد سمیعي

قرآن کانون حیات بخش زندگی هر مس�لمان اس�ت و 
بای�د از آن درس گرفت. در این ش�ماره می خوانیم که 

این کتاب الهی پیامبری یا نبوت را چگونه می نگرد. 

1٥ نگاه قرآن به پیامبری

محمدحسن مكارم

اصط�الح «توس�عة پای�دار» بیش از دو دهه نیس�ت 
که به کش�ور ما راه یافته اس�ت، اما به هر حال امروز 

کلمه ای جا افتاده است.
 س�هم آموزش های فنی وحرفه ای در این مقوله چقدر 

است؟ در این گفت وگو به دنبال آن هستیم .

4 آموزش های 
فنی وحرفه ای... 
مهندس ابراهیم آزاد 

دورة  سی ويكم
آبان ماه   1391 
شمارة پی درپی 268
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آموز شی، تحليلی و اطالع رسانی

 مدیر مسئول: محمد ناصری
 سردبیر: جعف����ر ربّ��انی

 شورای برنامه ریزی و کارشناسی:
   اسفندیارمعتمدی، سعیدقریشی،سید امیر رون

 مدیر داخلی : کب��ری محمودی  
 طراح گ�رافیک: حسین نوروز ی

 نشانی پستی دفتر مجله:
   تهران – صندوق پستی 6586-15875  تلفن: 88490229 - 021

 نشانی پستی امور مشترکین : تهران – صندوق پستی 16595/111 
   تلفن :  77335110-77336656 
 www. roshdmag.ir : وبگاه 

moallem@Roshdmag.ir :پیام نگار 
 تلفن پیام گیر نشریات رشد: 88839232 - 88301482  - 021

 کد مدیر مسئول: 102  کد امور مشترکین:  114
 شمارگان: 75000 نسخه

 چاپ : شرکت افست ) سهامی عام(

     قبالً جای دیگری چاپ نشده باشد.
     دارای چکیده 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.
     در کاغذ A4 ویک روی کاغذ نوشته شود.

     مقاله ها حتی االمکان دارای جدول ،نمودار وعکس مناسب باشد.
     مجله درقبول، رد، ويرايش وتلخیص آثار رسیده آز اد است.

     آثارارسالی باز گردانده نمی شود.

گفته است. 

نیست تا او را معلم بزرگی بدانیم؟ 

نقش اساسی معلم 

قرآن کانون حیات بخش زندگی هر مس�لمان اس�ت و 

نگاه قرآن به پیامبری
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چگونه می توان از دریای پهناور و همواره پررونق 
آموزش وپرورش بهره های اقتصادی گرفت؟ 

از این هفت کتاب کدام یک را انتخاب می کنید؟ 

در همی�ن م�اه مجل�ة دانش�مند 50 س�اله می ش�ود. 
شماره ای از آن را به شما معرفی کرده ایم. 

 در بخ�ش دوم ویژه نام�ه، چه�ار مقال�ه داری�م وی�ژة 
فرهنگیانی که می خواهند در آزمون های ارتقا شرکت کنند: 
پرورش استعداد عقالنی؛ مشاهده و مصاحبه؛ سازگاری 
طبیعی، سازگاری انسانی؛ با کودکانی که ریاضیات را به 

دشواری می آموزند چه کنیم؟ 

34

40

42

19

اقتصاد 
آموزش وپرورش

کتابخانة معلم

مجلة دانشمند

ویژه نامه ای برای »استعداد« 
)ویژه نامة ضمن خدمت(

سیدجالل جلیلی نوش آبادی

جعفر ابراهیمی

گذری است بر خاطره نویسی، قدم اول در نوشتن. 

مجل�ه  ب�رای  را  خ�ود  آث�ار  ک�ه  خوانندگان�ی 
می فرس�تند،می توانند ن�ام خ�ود را در این صفحه 

ببینبند

رمز جدول را پیدا کنید و برای ما بفرستید. 

عبدالرحمن صفارپور، محمد کرام الدینی، سیروس 
غفاریان،سید علی اکبر میر حسنی،محسن پزشکیان 

ومحمد هاشم رستمی.  

44

46

47

48

از خاطره نویسی به 
نویسندگی

ُاقتلُ الموذی

آثار شما را خواندیم

جدول

معلمان موفق این شماره 
در حاشیةصفحات

سیدحسین حسینی نژاد

منصور صادقی 

در ش�مارة قب�ل آموزش و پ�رورش آلم�ان را در یک 
نگاه دیدید. در این ش�ماره هم امارات متحدة عربی را 

می بینید . 

43 آموزش وپرورش جهان

ش�ما به عنوان معلم به پوش�ش خودتان- و به طور 
کلی به آراستگی ظاهر - تا کجا اهمیت می دهید؟ 

38 پوشش معلمان
ساکار شیرزاد

غالمحسین  باغبان

فه���رس��ت

هر درسی می تواند علم زندگی باشد، اما ریاضیات در 
این میان جایگاهی ویژه دارد. 

 31 ریاضیات علم زندگی 
فریبا مؤیدنیا

36 از میان نامه ها

حل بسیاری از مش�کالت معلمان بیش از 
آنک�ه به بودجه، نیروی انس�انی و از این 
قبیل عوامل نیاز داشته باش�د به تدبیر و 

حسن توجه مسئوالن و... نیاز دارد؟ 
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گفت وگو با مهندس ابراهیم  آزاد

 ابتدا بحث فلسفه و اهداف آموزش های فنی و  حرفه ای 
را مطرح بفرمایید. آموزش فنی  وحرفه ای به دنبال چیس��ت و 

می خواهد چه نقصانی را در جوامع پر کند؟ 
 آموزش های فنی و  حرفه ای به دنبال این اس��ت که افراد را 
برای اش��تغال و دنیای کار آماده کند و فلسفة وجودی آن همین 
اس��ت. بنابراین، ما باید آموزش های فنی و  حرفه ای را متناسب با 
نیازهای خاص جوامع ایجاد کنیم. ممکن است آموزش فنی و 
 حرفه ای ایجاد و بعد جمع کنیم یا آموزش فنی  و حرفه ای دیگری 
ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، ممکن است رشته هایی ایجاد و بعد 
رش��ته های جدیدی جای گزین آن ها کنیم. ضمناً، چون فلسفة 
فنی وحرفه ای تربیت افراد برای مبنای کار اس��ت، می توان گفت 
وقتی نظام آموزش فنی  و حرفه ای موفق نیست که فارغ التحصیالن 

آن جذب بازار کار نشوند. 
 آموزش های رسمی و نوین فنی  و حرفه ای در کشور ما 

از چه زمانی شروع شده است؟ 
  آم��وزش فنی و حرفه ای در ای��ران با ایجاد دارالفنون قرین 
است. البته بعدها دارالفنون بسته شد- که دورة خاموشی آموزش 
فنی  وحرفه ای اس��ت - تا تأس��یس هنرس��تان ایران و آلمان در 
ایران، که اولین هنرستان صنعتی در تهران است. این هنرستان با 
نام»هنرستان صنعتی تهران« در سال 1303 تأسیس شد و بعد از 
آن به طور مرتب توسعه پیدا کرد. در سال های بعد، متناسب با این 
هنرستان، در شیراز، قزوین، رشت، مشهد و چند شهر دیگر هم 

هنرستان هایی ایجاد شدند. 
درواقع هر کش��وری که به ایران آمده و صنعتی ایجاد کرده، 
متناسب با آن هنرستانی را هم راه اندازی کرده است. ابتدا آموزشگاه 

حرفه ای بوده و دورة سه سالة اول را آموزش می داده است. 
 آیا هنرستان ها زیر نظر آموزش وپرورش بودند؟

  نه، ابتدا زیر نظر وزارت خانه ها بودند. در سال 1316 ه� .ش 
با افزایش تعداد هنرستان ها، ادارة مستقلی به نام ادارة کل تعلیمات 
فنی و حرفه ای تأسیس شد که مسئولیت آموزش های فنی وحرفه ای 

را به عهده گرفت و تا سال 1344 برجا بود. 
در س��ال 1347 با تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارت خانة 
»آموزش وپ��رورش« و »عل��وم«، در وزارت آموزش وپ��رورش 
معاونت فنی وحرفه ای تشکیل شد و مسئولیت این آموزش ها را به 
عهده گرفت. اگر مجموع این ها را حساب کنیم، عمر آموزش های 

فنی  وحرفه ای رسمی در کشور ما به حدود 90 سال می رسد. 
 روند توسعة آموزش فنی وحرفه ای تا امروز چگونه بوده 

است؟ 
  س��ه دوره را طی کرده ایم. دورة اول از تأس��یس هنرستان 
تهران 1303 ه� . ش تا 1357، دورة دوم از 1358 تا 1371 و دورة 
سوم از 1371 تا کنون . هر یک از این دوره ها ویژگی هایی دارند 

که قابل مطالعه و بررسی کارشناسی است. 
دورة اول را می توان دورة تأسیس و استقرار دانست. دورة دوم 
دورة رشد و ارتقاست و می توان آن را درخشان ترین دوره  دانست 

»آموزش های فنی وحرفه ای« در نظام های آموزشی جهان جایگاه مهمی دارد، ضمن این که با ورود پدیده های نوین فناوری به عرصة صنعت و 
آموزش، در این آموزش ها تحوالت اساسی به وجود آمده و سطح آموزش ها نسبت به گذشته ارتقا یافته و پیچیده تر شده است. این وضعیت نیاز 
به نوسازی آموزش های فنی وحرفه ای را در کشور ما اجتناب ناپذیر ساخته است و البته به سرمایه گذاری های کالن نیاز دارد تا بتواند در خدمت 
تولید ملی قرار گیرد. براین اساس رشد معلم به سراغ این موضوع رفت و گفت وگویی را با یکی از کارشناس های برجسته و باسابقة فنی وحرفه ای 
ترتیب داد که می خوانید. 
مهندس ابراهیم آزاد کارشناس مهندسی برق، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و دارای بورد تخصصی مدیریت تغییر است. او 35 سال سابقة 
فعالیت آموزشی در آموزش و پرورش دارد که همة آن در بخش آموزش های فنی وحرفه ای سپری شده است. 
وی همچنین دو سال سابقة کار در سازمان آموزش فنی وحرفه ای دارد که همین امر شناخت نسبتاً دقیقی از وضعیت آموزش های فنی وحرفه ای به 
ایشان داده است. 
مهندس آزاد در سال های اخیر به عنوان کارشناس یونسکو در آموزش های فنی وحرفه ای ایران و افغانستان، کارشناس بانک جهانی در آموزش های 
فنی وحرفه ای افغانستان و در پروژه های بین المللی مربوط به آموزش های فنی وحرفه ای فعالیت داشته است. با تشکر از ایشان شما را به خواندن متن 
گفت وگو دعوت می کنیم.

آموزش های فنی وحرفه ای؛
کلید توسعة پایدار  
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که از ویژگی های آن توسعة موزون کمیت همراه با کیفیت، و به 
عبارت بهتر، تثبیت جایگاه آموزش فنی وحرفه ای است. دورة سوم 
دوران حرکت به سمت رویکردهای جدید در برنامه ریزی درسی 

و انطباق با دنیای کار و شرایط بین المللی است. 
 می توانید ویژگی های دورة دوم را دقیق تر بیان کنید؟ 

   بله، به این شرح می توانم، البته به اختصار، بگویم: 
- تأسیس هنرس��تان های جوار در کنار کارخانه ها که تا سال 

1370 به 41 واحد رسیده بودند؛ 
- تألیف کتاب های درسی برای این آموزش ها، که قبالً فاقد 

کتاب بودند؛ 
- س��ازمان دهی طرح کاد  و اس��تقرار کام��ل آن در آموزش 

متوسطة غیرفنی؛ یعنی در دبیرستان ها؛ 
- توسعة آموزش های ضمن خدمت فنی وحرفه ای؛  
- تجهیز هنرستان ها و به وسایل و ابزارهای جدید؛  

- توسعة آموزش های دختران در زمینة فنی وحرفه ای؛ 
- تأسیس دفتر تحقیقات و برنامه ریزی فنی وحرفه ای؛ 

- تثبیت مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای در سراسر کشور؛  
- انجام تحقیقات کاربردی در این آموزش ها؛  

- قرار دادن درس کارآموزی در زمینه های فنی وحرفه ای برای 
اولین بار. 

 فضای جنگ چه تأثیری در آموزش های فنی وحرفه ای 
داشته است؟

  هنرستان ها در حوزة ساخت برخی از مهمات کمک کردند. 
محصول این دوران شاید قابل قبول نبود، شاید شرایط اشتغال بد 
بوده، اما ارزیابی ها نش��ان می دهد که به لحاظ کیفی رشد خوبی 

داشته است. 
 در س��خنان ش��ما به دوره های آم��وزش فنی وحرفه ای 

برمی خوریم، این دوره ها کدام اند؟ 
  همان طور که قبالً عرض کردم، من آموزش فنی و حرفه ای را 
به سه دوره تقسیم می کنم. از تأسیس »هنرستان تهران« تا انقالب، 
از انقالب تا سال 71 و از 71 تاکنون. اعتقاد شخصی من این است 
که ما در مجموع رو به رشد بوده ایم اما هر دوره  یک ویژگی دارد. 
مثالً در دورة اول، موضوع تربیت معلم فنی  وحرفه ای خیلی مورد 
توجه حاکمیت قرار گرفت. یعنی دورة پهلوی دوم. این اتفاق با 
تأسیس دانش سرای عالی فنی بابل، باعث شد فنی و حرفه ای رشد 
خیلی زیادی داشته باشد؛ همین طور است تأسیس دانش سرای 
عالی فنی کرمان، دانشکدة تربیت دبیر فنی دانشگاه پلی تکنیک و 

هنرسرای عالی نارمک )دانشگاه علم و صنعت امروز(. 
می توان گفت دورة دوم مدیون تربیت آدم هایی بود که آن زمان 
وارد مجموعه شدند. در این دوره توسعة رشته ها اتفاق افتاد و بر 
روی کیفیت و تجهیزات کار شد. شاید یکی از دالیلش هم تثبیت 
مدیریت از سال 58 تا 71 است که آقای عالقه مندان � روانش شاد� 
و تیمش مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای را در وزارت خانه به 

عهده داشتند. 
 آقای عالقه مندان در این سال ها مدیرفنی و حرفه ای بود؟ 
  اول مدیرکل بود و بعد معاون فنی و حرفه ای شد و خیلی 
تأثیرگذار بود و یکی از دالیل این رش��د تثبیت مدیریت است. 
با وجود دوران جنگ، عالقه مندان هیچ وقت در تجهیز مدارس 

فنی وحرفه ای کوتاه نیامد. 

 فکر کنم در دورة جدید نظام متوسطه هم در این زمینه 
کار شد؟ مثالً هنرستان های جوار و... 

   همان طور که گفتم هنرستان های جوار در دورة دوم )58 
تا 71( ش��کل گرفت. طرح کاد سازمان دهی و برنامه ریزی شد، 
موضوع کارآموزی خیلی جدی گرفته شد. موضوع تخصص گرایی 
و تجهیز هنرستان ها  هم همین طور. رؤسای هنرستان ها متخصص 
و مهندس بودند و سازمان هنرستان ها شکل گرفت. هنرستان های 

جوار کامالً شکل گرفتند و توسعه پیدا کردند.
 این اتفاق ها تاسال 71 بود. با ورود ما به دورة سوم، یعنی نظام 
جدید آموزش متوسطه، آموزش فنی وحرفه ای، هم به لحاظ شکل 
و هم به لحاظ رویکرد برنامة درسی، از نظامی مبتنی بر برنامه ریزی 
سنتی به نظام برنامه ریزی درسی مبتنی بر تجزیه تحلیل شغلی 
تغییر یافت. رویکرد برنامة درسی، رویکرد تجزیه تحلیل شغلی 

شد. یعنی مشاغل مبنای برنامه ریزی درسی شدند. 
 قبالً مبنا چه بود؟ 

  قبالً مبنا موضوعات بودند. در دورة جدید برای اولین بار 
نظام آموزش فنی و حرفه ای دارای دفتر برنامه ریزی درسی شد و 
برای همة رشته ها برنامة درسی و نزدیک به 520 جلد کتاب تألیف 

شد. 
 قبالً بچه ها جزوه داشتند؟ 

بیشتر جزوه بود و تعداد کمی کتاب. اما این همه کتاب وجود 
نداش��ت. در این دوره حوزه های نظری و عملی از هم تفکیک 
شدند و برای کارهای عملی کتاب های درسی نوشته شدند. سهم 
آموزش های فنی و حرفه ای در آموزش متوسطه به 36 درصد رسید 
و به دنبال آن ظاهراً االن به حدود 45 درصد رسیده که به نسبت 
رشد آموزش وپرورش و در مقایسه با سایر کشورها رشد خوبی 
است. اما از نظر کیفیت، به ویژه در این سال ها، مورد غفلت قرار 

گرفته است. 
 چرا؟ 

  آم��وزش فنی و حرف��ه ای ما اکنون به س��رمایه گذاری و 
تجهیزات جدید نیازدارد، ما برای تجهیز سرمایة کافی در اختیار 
نداری��م. به معلمان فنی و حرفه ای نیاز داری��م. در حالی که تمام 
دانشکده های تربیت دبیر فنی بسته شده اند و به دانشگاه تربیت دبیر 
فنی شهیدرجایی منحصر شده ایم. بزرگ ترین اشتباه هم در رابطه با 
دانشگاه شهید رجایی این بود که ورودی هایش هنرستانی نبودند. 
این خطای بزرگی بود که انجام گرفت. در آموزش فنی و حرفه ای، 
برنامة درسی اصل نیست، بلکه معلم و تجهیزات اصل است. و 
ایجاد رشتة کاردانش و هدایت بچه های فنی حرفه ای و کاردانش به 
سمت دانشگاه و نه به سمت دنیای کار، نقض هدف آموزش های 
فنی و حرفه ای است. ما دانش آموزان را برای ادامةتحصیل تربیت 
نمی کردیم، برای دنیای کار تربیت می کردیم. اما این هدف دوگانه، 
آموزش فنی وحرفه ای رابه شدت دچار مشکل کرد و نتوانست 

موفق باشد. 
 در نظام جدید متوسطه آموزش فنی و حرفه ای پنج ساله 

شد. این مسئله را چطور می بینید؟ 
یکی از ویژگی های خوب آموزش فنی و حرفه ای موضوع پنج 
ساله شدن هنرستان ها بود. این کار مهمی بود. سه سال در متوسطه 

و دو سال پس از آن. 
 بچه ها برای ورود به دورة آموزش دو ساله باید امتحان 

ورودی بدهند، این طور نیست؟ 

 
در سال 1347 

با تفکیک وزارت 
فرهنگ به دو 
وزارت خانة 

»آموزش وپرورش« 
و »علوم«، 
در وزارت 

آموزش وپرورش، 
معاونت 

فنی وحرفه ای 
تشکیل شد و 
مسئولیت این 
آموزش ها را به 

عهده گرفت
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  در دورة اول ورودی نگرفتن��د و هم��ه را پذیرفتند. برای 
دوره های بعد، چون باید نس��بتی بی��ن فارغ التحصیالن دیپلم و 
فوق دیپلم وجود داشته باش��د و به طور طبیعی تعدادی باید به 
دوره های باال نمی رفتند امتحان ورودی گذاش��تند. پس امتحان 
گرفتن اشتباه نبود. اما اتفاق بدی که افتاد این بود که ما در قسمت 
باال در توسعة آموزش های فنی، باز هم در  راستای توسعة کمی، 
آموزشگاه های غیرمجهز را توسعه دادیم. ما آن موقع حدود 40 تا 
آموزشکدة قوی داشتیم ولی االن تعدادشان به 140 رسیده است. 
نکتة مهم این است که برای گذر تحصیلی از دیپلم به فوق دیپلم 

باید پله ای وجود داشته باشد و این منطقی است. 
 چطور می توانیم به آموزش فنی حرفه ای نگاه ش��غلی و 
تولیدی داشته باش��یم و این نگاه را بین معلمان و خانواده ها 

تقویت کنیم؟ 
 از دیدگاه جان هالند کل افراد در جامعه ش��ش شخصیت 
دارند وهر شخصیتی  استعداد ذاتی خاصی برای انجام کاری دارد. 
آموزش وپرورش باید این استعدادها را بشناسد و متناسب با آن 
هدایت شغلی را انجام دهد. هر کسی برای آموزش فنی و حرفه ای 

مناسب نیست. آموزش فنی آدم مناسب خودش را می خواهد. 
ما در نظاممان هدایت شغلی نداریم. مشاور و بحث های مرتبط 
وجود ندارد. مرحوم عالقه مندان با همین نگاه در سال اول متوسطه 
موضوع هدایت تحصیلی و شغلی را ایجاد کرد. دو نوع تست تهیه 
کردند و با ش��رایط ایران »هم هنجار« کردند؛ یکی »تست ریون« 
برای هوش و دیگری »تست هالند« برای استعداد. این اجرا شد و 
قرار بود در سال اول متوسطه این تست ها اجرا می شود، به اضافة 
برخی دروس تمیز دهنده مثل زیست، ریاضی، فیزیک و مشاوره. 
برای فرد نمره ای تهیه کنند و به او بگویند که شما برای این رشته 

مناسب هستید. تست اجرا شد ولی عمالً این اتفاق نیفتاد. 

 محیط آموزش فنی  وحرفه ای کجاست؟ ما کجا به بازدهی 
بهتر می رسیم؟  

 آم��وزش فنی و حرف��ه ای براس��اس نظری��ة محیط ه��ای 
یادگیری، نباید محیط یادگیری انحصاری مدرسه ای داشته باشد 
بلکه باید محیط یادگیری »دوگانه« داش��ته باش��د. مدرس��ه ای � 
کارخانه ای،مدرسه ای - شغلی، مدرسه ای - صنعتی؛ مثل آلمان، 
انگلیس و ژاپن. این کشورها سبک آموزش فنی و حرفه ای دارند. 
در آلمان نظام دوگانه است. بخشی از برنامة درسی در مدرسه و 
بخشی دیگر در کار. در انگلیس هم همین است. در ژاپن اصاًل 
محیط یادگیری کارخانه  است. اصالً مدرسه ای نیست. بچه ها بعد 

از 15 سالگی وارد کارخانه می شوند. 
 چ��را محیط های صنعتی ما بچه ه��ای فنی وحرفه ای را 

آن طور که باید جذب نمی کنند؟ 
 چند مس��ئله وجود دارد. یکی اینکه الزامات قانونی وجود 
ندارد. قانون باید صنعت را موظف کند تا این کار انجام ش��ود. 
شرایط اقتصادی و محاصره های جهانی که در آن قرار داریم فعاًل 
اقتضا نمی کند وارد این قضیه شویم. نکتة دوم این است که ما باید 
کاری کنیم تا صنعت پول آموزش را بدهد. نکتة سوم این است که 
آموزش و پرورش تمایلی به صنعت و مسائل آن ندارد. حرفش 
را می زنند اما در عمل این طور نیست. نمونه های دیگرش را هم 
شما می توانید ببینید. مثل نقش اردو، آزمایشگاه، کارهای تجربی، 
روزهای آزاد و یاددهی - یادگیری، که بر همه روش��ن است؛ اما 

کدام یک اجرا می شود! وقتی چند بچه در استخر غرق شدند، اردو 
تعطیل شد. یعنی موردی را که به یاددهی و یادگیری کمک می کرد 
حذف کردی��م. االن ه��م راه نجات فنی و حرفه ای، مش��ارکت 
صنعت و اجرای محیط های یادگیری چندگانه در آموزش های 

فنی و حرفه ای است. 
 شما مدتی هم در سازمان فنی و حرفه ای بوده اید، آنجا هم 

تربیت نیرو دارد؟ 
 آموزش ه��ای فنی و حرفه ای در کش��ور ما در س��ه بخش 
اجرا می ش��ود. یکی آموزش رسمی است که آموزش و پرورش 
اج��را می کن��د و مدرک تحصیل��ی می دهد. دیگ��ری آموزش 
غیررس��می فنی وحرفه اي اس��ت که س��ازمان فنی وحرفه ای و 
برخی وزارت خانه ها مثل جهاد کش��اورزی اجرا می کنند. این ها 
گواهی نامه های حرفه ای می دهند. آموزش بعدی هم آموزش های 

سازمان  نیافته است. 
آموزش های استاد شاگردی که سازمان یافته نیست اما وجود 
دارد بیشتر در حوزة هنر است و البته االن در حال تعطیلی است. 
مدرک ندارد و طول مدت تحصیل هم طوالنی است. ورودی های 
سازمان فنی و حرفه ای غالباً افرادی هستند که در بازار کار مشغول اند. 
حداقل مدرک تحصیلی آن ها کالس سوم راهنمایی است که وارد 
مجموعه می شوند و آموزش های کوتاه مهارت محور می بینند که 

برای شغل آماده شوند یا در شغلشان ارتقا یابند. 
من وقتی آنجا رفتم، یعنی به سازمان فنی وحرفه ای، اولین کارم 
این بود که اس��تانداردهای شغلی و آموزش��ی را سامان دادیم و 
برایش روش و سایت درست کردیم و استانداردها را روی سایت 
گذاشتیم. آموزش های زیادی به افراد دادیم و استان ها را آماده کردیم 
تا در تدوین استانداردها مشارکت کنند. آنجا حدود 700 مرکز در 
سراسر کشور دارد. حدود 15 هزار آموزشگاه فنی  وحرفه ای آزاد 
در اختیار دارد. آموزش وسیع و امکانات وسیعی در اختیار دارد و 
برخی تجهیزاتش در آموزش فنی  وحرفه ای رسمی جلوتر است 
ولی آنجا هم مشکل مربی دارد. این سازمان بیشتر به دنیای کار 

نزدیک است. 

 آیا می توانیم در زمینة فنی وحرفه ای، مقایسه ای از وضعیت 
ایران و جهان داشته باشیم؟ 

 م��ادة21 قانون برنامة پنجم توس��عة اج��رای اقتصادی و 
فرهنگی حکم می کند که آموزش فنی و حرفه ای دست کم به لحاظ 
مدیریت استراتژیک و کالن و راهبردها یکپارچه شود. آموزش 
فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان یافته تحت یک نظام 
راهبردی حرکت کند. این اتفاق برای ما نیفتاده است اما در دنیا از 
سال 1985 میالدی به بعد موضوع صالحیت حرفه ای مورد توجه 
قرار  گرفته است. این موضوع مورد توجه جدی است و تاکنون 
حدود 135 کش��ور این نظام را دارند که اقتضای آن یکپارچگی 
نظام فنی و حرفه ای است بنابراین، زمانی که ما این نظام را نداشته 

باشیم امکان مقایسه وجود ندارد. 

 نظام صالحیت حرفه ای یعنی چه؟ 
 یعنی مقیاس ملی، تا هر کسی از هر جا فارغ التحصیل شد 
با آن مقیاس س��نجیده ش��ود. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت مهم 
نیست آموزش های فنی  وحرفه ای کجا و توسط چه کسی اجرا 
 شود. مهم این است که فارغ التحصیالن نظام صالحیت حرفه ای 

 
با ورود ما به نظام 

جدید آموزش 
متوسطه، آموزش 

فنی وحرفه ای، 
هم به لحاظ 

شکل و هم به 
لحاظ رویکرد 

برنامة درسی، از 
نظامی که مبتنی 
بر برنامه ریزی 

سنتی بود به نظام 
برنامه ریزی درسی 

مبتنی بر تجزیه 
تحلیل شغلی تغییر 

یافت
 

 
به معلمان 

فنی و حرفه ای نیاز 
داریم؛در حالی که 
تمام دانشکده های 

تربیت دبیر فنی 
بسته شده اند 
و به دانشگاه 

تربیت دبیر فنی 
شهیدرجایی 

منحصر شده ایم 
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امتحان دهند و شایستگی همراه با سطح صالحیت دریافت کنند. 
سال 87 من طرحی در خصوص صالحیت حرفه ای نوشتم که 
هنوز اجرا نشده است. همسایة ما افغانستان دارد، هند، پاکستان 
و تاجیکستان هم دارند. اعتقاد ما این است که نظام برنامه ریزی 
درسی و نظام سنجش صالحیت حرفه ای باید متمرکز و نظام اجرا 
غیرمتمرکز باشد. ما می گوییم هر کسی از هر جا آمد، بیاید به مرکز 
سنجش ملی، امتحان صالحیت حرفه ای بدهد، صالحیت بگیرد؛ 

بعد می تواند به بازار کار برود. ما دنبال پیشبرد این مسیر هستیم. 
 چقدر توانستید جلو بروید؟ 

 زمان��ی که مدیرکل دفتر طرح و برنامه ریزی در س��ازمان 
آم��وزش فنی وحرفه ای بودم ،در س��ال 87، طرح را نوش��تم. در 
زمان آقای دکتر جهرمی که وزیر کار بود، تا مجلس جلو رفتیم 
اما طرح فرصت تصویب پیدا نکرد. االن خوش حالم که ادبیات 
صالحیت حرفه ای حرف زبان مردم و مسئوالن شده است. گرچه 
کافی نیس��ت اما خوب است. حتی همین تفکیکی که سازمان 
فنی و حرفه ای خودش اجرا کند و ما برای خودمان و صنعت برای 
خودش کار کند، همین را هم می پس��ندم؛ به شرطی که با یک 
ادبیات حرکت کنیم. اما در قانون برنامة پنجم دولت اجبار کرد که 
ما یک نظام صالحیت حرفه ای و مرکز سنجش نیروی انسانی، 

یک نظام کارورزی و کارآموزی داشته باشیم. 
 با توجه به اینکه تجهیزات و رسانه ها در 20 سال اخیر 
تفاوت چش��مگیری در دنیا داشته اند، سطح تجهیزات ما در 

مقایسه با دنیا در چه وضعیتی است؟ 
  در بس��یاری از کشورها چون نظام اجرایی آن ها به دست 
بخش خصوصی است، خیلی به روز هستند. ما عقبیم؛ به لحاظ 

تئوری و محتوا بد نیستیم اما به لحاظ تجهیزات عقبیم. 

 سند تحول چه تأثیری بر آموزش فنی  وحرفه ای خواهدداشت؟ 
آنچ��ه من تحصی��ل ک��ردم در س��ند تحول چی��زی برای 
فنی  وحرفه ای وجود ندارد. دست کم من چیزی در آن ندیدم. در 
برنامة درسی ملی هم چیزی برای فنی و حرفه ای وجود ندارد. البته 
فنی و حرفه ای به برنامة درسی ملی نیاز ندارد و در هیچ جای جهان 
هم چنین چیزی ندارند. فنی وحرفه ای باید برنامة درسی اش را از 
بازار کار بگیرد. ببینید در بند 2-6 فصل دوم سند تحول گفته، همة 
فارغ التحصیالن نظام آموزشی باید یک مهارت قابل اشتغال داشته 
باشند. این حرف بسیار بزرگی است. در قانون اهداف و وظایف 
سال 69 مصوبة مجلس، بند 1، همین است. اما برای فنی و حرفه ای 
هیچ گزاره ای ندارد. اگر من می خواستم تصمیم بگیرم، شاید نیازی 
نبود فنی و حرفه ای در آموزش وپرورش باشد. بسیاری از کشورها 
در متوس��طه فنی و حرفه ای ندارند. بس��ته به شرایط اقتصادی و 
صنعتی، فنی و حرفه ای می تواند در متوسطه، پایین تر یا باالتر باشد. 
 نظر شما دربارة چند حرفه ای بودن افراد در حوزة اشتغال 

و کسب و کار چیست؟ 
 نمی توان یک فرد را برای یک شغل تربیت کرد، تربیت یک 
فرد برای یک ش��غل ازس��ال 1985 در جهان مردود است و این 

رویکرد تغییر کرده است. 
 چرا؟ 

 برای اینکه اگر فردی برای یک شغل تربیت شود و شغل 
از بین برود، بی کار می ماند. باید فردی را تربیت کرد برای طیفی 
از مشاغل به اضافة شایستگی های غیرفنی. به عبارت بهتر، تربیت 

برای طیفی از مشاغل و زندگی. 
 نقش آموزش های فنی و حرفه ای در رش��د تولید ملی و 

افزایش سرمایة ملی چیست؟ 
 در آموزش فنی  وحرفه اي چین یک رفرم در دهة 70 میالدی 
اتفاق افتاده است. ادعای همه این است که این رفرم باعث توسعة 
چین شده است. یعنی چین امروز، نتیجة رفرم فنی و حرفه ای در 
دهة 70 اس��ت. این که شایستگی های نیروی کار در تولید ملی، 
کیفیت آن، تنوع تولید، کاهش ضایعات و بهره وری اثر دارد قابل 
تردید نیست که موجب رشد تولید ملی می شود. به شرطی که 
همة شرایط آماده باشد. البته رشد تولید ملی ابعاد زیادی دارد که 

یکی از آن ها این است. 
 چه پیشنهادی به دستگاه های دولتی و آموزش وپرورش 

دارید تا ما به رشد تولید برسیم؟! 
 اعتقاد ما در آموزش وپرورش این است که برای مدتی توسعة 
آموزش فنی و حرفه ای و به خصوص افزایش تعداد دانش آموزان را 
متوقف کنند. دوم رشته های تحصیلی، مکان ها و نیازهای اقتصادی 
مناطق را بازنگری و متناسب س��ازی کنند. س��وم آموزش های 
فنی و حرفه ای را تجهیز کنند. چهارم نیروی انسانی ماهر و معلمان 
فنی و حرفه ای قوی تربیت شوند. پنجم، آموزش های فنی و حرفه ای 
به سمت مشارکت ،البته در سطح اجرا،بروند تا هرکس خواست 
آموزش فنی وحرفه ای را اجرا کند، بتواند بیاید و اجرا کند. ششم 
مرکز س��نجش صالحیت ملی وجود داشته باشد. هفتم بخش 
اقتصادی برخی از هزینه ه��ای آموزش فنی و حرفه ای را بپردازد. 
هشتم بحث کارآفرینی و خوداش��تغالیمطرح شود. دولت باید 
روی بحث خوداشتغالی، وام های مرتبط و دادن مجوزهای مرتبط 
کار کند و افراد بتوانند به راحتی به ایجاد اش��تغال بپردازد. نهم، 
دولت،هرچه می تواند، خود را کوچک کند. اگر این اتفاق بیفتد 
اشتغال ایجاد می شود و افراد می توانند کار کنند . این باور که دولت 
نان می دهد باید از بین برود. دولت باید شرایط را فراهم کند و نکتة 
آخر این که دولت باید انضباط اقتصادی داشته باشد. یعنی دنیای 
کار و اشتغال و سرمایه گزاری قابل پیش بینی باشد. االن ریسک 

سرمایه گزاری در کشور ما باالست. 
 آقای مهندس چند س��ال است که شما با سازمان های 
جهانی مانند یونس��کو و بانک جهانی همکار هس��تید، چه 

تجربه ای از این همکاری دارید؟ 
 من از 88 که بازنشست شدم به عنوان کارشناس فنی حرفه ای 
وارد پروژه هایی شدم که یونسکو و بانک جهانی در افغانستان اجرا 
می کرد. بخشی از این کار را آلمان ها، هلندی ها و ... اجرا می کردند 
و من هم به عنوان کارش��ناس آموزش فنی و حرفه ای و مش��اور 
تخصص��ی کمک می کردم. در این یک س��ال و اندی که آن جا 
می رفتم تجربة خوبی از نگاه های جهانی و راهبردهایی از آموزش 
فنی و حرفه ای در جهان به دس��ت آوردم. ما باید این تجربه ها را 
داخل کشور پیاده کنیم. آموزش فنی و حرفه ای نیروهای با تجربة 

حرفه ای ملی و بین المللی می خواهد. 
در این آموزش ها تحصیالت آکادمیک آموزش فنی وحرفه ای 
اگرچه الزم است اما کافی نیست. ما نیازمند تجربه هستیم تا بتوانیم 
کار برنامه ریزی و اجرا را به نحو مناس��ب انجام دهیم. آموزش 
فنی حرف��ه ای از جنس دیگری اس��ت. آم��وزش فنی  وحرفه ای 

شاه کلید توسعة پایدار است.

 

آموزش وپرورش 
باید استعدادها را 

بشناسد و متناسب 
با آن هدایت شغلی 

انجام دهد.  هر 
کسی برای آموزش 

فنی و حرفه ای 
مناسب نیست. 
آموزش فنی آدم 
مناسب خودش 

را می خواهد
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بزرگی قیصر امین پور را باید در عمر کوتاه او ُجست؛ 
در جایگاه ارزش��مند او در شعر معاصر بعد از انقالب، 

در ارتباط صمیمانة خودش و شعرش با نسل جوان و 
نوجوان، و با کارنامة پرباری که از احس��اس، ایمان و 

انس��انیت از خود به جا گذاشت. هم از این روست که 
معرفی او را در سلسلة معلمان بزرگ »مجلة رشد معلم« 

قرار داده ایم؛ و این در حالی است  که در پنجمین سالگرد 
در گذشت جانگداز او- هشتم آبان ماه- قرار داریم.

قیصر در روستای ُگتوند، در نزدیکی دزفول، متولد 
ش��د؛ از پدری به نام مراد و مادری به  نام فرنگیس. در 

همان جا و سپس دزفول به مدرسه رفت. در سال های 
مدرسه نقاشی و شعر از عالقه های ویژة او بود؛ نخست 

نقاشی و سپس شعر. به تدریج با نقاشی وداع گفت و 
به دامان شعر پناه آورد تا به زودی نام خود را در ردیف 

یکی از شاعران تأثیرگذار زمان خود، بر صفحة روزگار، 
ثبت کند.

قیص��ر پ��س از گرفت��ن دیپلم تجربی در رش��تة 
دام پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته ش��د )1357(، اما 
به زودی آن را رها کرد و با ش��رکت دوباره در کنکور، 
به رشتة علوم اجتماعی روی آورد )1358(. در این رشته 
هم چندان دوام نیاورد و چون در پی انقالب فرهنگی 
هم دانشگاه ها بسته شد، پس از بازگشایی، تغییر رشته داد 
و به رشتة زبان و ادبیات فارسی رفت. در همین سال ها با 
جمعی دیگر از شاعران و هنرمندان، »حوزة اندیشه و هنر 
اسالمی« را شکل دادند. در این سال ها بود که او چند اثر 
ارزنده مثل تنفس صبح )حاوی شعر معروفش با عنوان 
»شعری برای جنگ«(، طوفان در پرانتز و ظهر روز دهم 
را به جامعه عرضه کرد. باز در همین سال های تعطیلی 
دانشگاه ها بود که قیصر به تدریس در مدرسة راهنمایی 
مجاهدین در منطقة 11 تهران دعوت شد و این دوره، 
به گفته همکارش در آن مدرسه، دکتر محمود میرلوحی، 
استاد کنونی دانشگاه شهید رجایی، دوره ای بسیار پرثمر 
بود. زمانی که از آن صحبت می کنیم، »سال های جنگ« 
ب��ود. قیصر که خود اهل دزفول بود- و می دانیم که در 
جنگ بر این ش��هر چه گذشت- بیش از هرکس درد 
جنگ را احساس می کرد و همان وقت این ا حساس را 
با سرودن »شعری برای جنگ« به عالی ترین و شیواترین 
بیان نشان داد؛ شعری که بی تردید در میان شعرهای طراز 
اول دفاع مقدس، همواره باقی خواهد ماند. کتاب تنفس 
صبح، در س��ال 1372، جایزة بهترین کتاب شعر دفاع 
مقدس را دریاف��ت کرد. قیصر جایزه اش را به خانوادة 

دوست شاعرش سلمان هراتی تقدیم کرد. سلمان هراتی 
معلم و شاعری بود که در سال 1365 بر اثر تصادف جان 

باخته بود. 

سروش نوجوان
در س��ال 67 سه دوس��ت همفکر و هم زبان، قیصر 

امین پور، فریدون عموزاده خلیلی و  بیوک ملکی سردبیری 
مجلة »سروش نوجوان« را برعهده گرفتند و توانستند 

هر ماهه، مجله ای زیبا، خواندنی و شورانگیز را برای 
نوجوانان آن دوره منتشر کنند. این دورة طوالنی که 

تا سال 1382 ادامه یافت، بی شک از مقاطع تأثیرگذار 
زندگی قیصر بوده است و متقابالً در پرورش ذوق 

ادبی بس��یاری از جوانان ایران در آن دوره نیز مؤثر 
بوده.

به سوی دانشگاه
قیصر امین پور در سال 69 مدرک کارشناسی 

ارشد خود را در رش��تة ادبیات فارسی دریافت 
ک��رد و در همان س��ال دورة دکترای خود را نیز  

آغاز نمود. ازدواج او با خانم زیبا اش��راقی نیز 
در همین س��ال روی داد. سرانجام در سال 76 

از رسالة پایان نامة دکترای خود با عنوان »سنت 
و نوآوری در ش��عر معاصر« به راهنمایی دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی و مشاورة دکتر تقی 
پور نامداریان دفاع کرد. این رساله که یکی از نادر 
پایان نامه هایی است که به لحاظ غنای محتوا، در 
آن سال ها انتشار یافته است، یک سال بعد )77( 
به عنوان »پایان نامة برگزیده« معرفی شد. دریغا 
که قیصر در پایان همین سال )28 اسفند 77( 
در سفری با خانواده به شمال کشور، در جادة 
الهیجان- لنگرود، در یک سانحة رانندگی به 
سختی مجروح شد؛ خوشبختانه از این سانحه 
جان به در برد، اما تأثیر آن تا پایان عمر بر او باقی 

ماند.
قیصر در سال 1382 به عنوان »عضو پیوستة 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی« به این نهاد 
عالی دعوت شد؛ که باید گفت تا آن زمان- و 
تا امروز- جوان ترین عضو فرهنگستان به شمار 
می رفته است. در سال 85 بیماری قلبی نیز به 
سراغ قیصر آمد که به عمل جراحی قلب باز 
منجر شد. سرانجام در روز سه شنبه هشتم آبان 
86 در بیمارس��تان دی، بر اثر ایست قلبی، به 

ملکوت اعال پیوست.

شهادت استاد بر شاگرد
قیصر چنان که اشاره ش��د، سال هایی را در 
محضر استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی تلمذ 
می کرد. شفیعی نیز جایگاه او را درک می کرد و 
بر »س��رآمد« بودن او، در صفحة اول نسخه ای از 
کتاب خود، ادوار شعر فارسی، که به قیصر اهدا 
کرده، چنین شهادت داده است: »برای دکتر قیصر 
امین پور بسیار عزیزم، سرآمد همة شاعران نسل بعد 
از سقوط سلطنت. با بهترین آرزوها. محمدرضا 

شفیعی کدکنی، بهمن 1380.«
حقیقت این است که شعر قیصر مؤثر و کارساز 

بود؛ از »شعری برای جنگ« او بگیرید تا »غنچه با دل 
گرفته گفت...« تا »لحظة س��بز دعا« تا »اگر دل دلیل 

اس��ت....« تا »بازآمد بوی ماه مدرسه« تا »حرف های 

)1338 -1386(

معلمان بزرگ ایران 
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ما هنوز ناتمام...« تا »در دواره ها« تا »خالصة خوبی ها« تا »اکبر 
لیالزاد « و س��رانجام ترانه هایی که سروده اس��ت و هنوز در 
گوش ها زمزمه می شود. ترانه هایی همچون نیلوفرانه ها با صدای 
علیرضا افتخاری »یارا یارا گاهی دل م��ا را...« و »صحرا صحرا 
دویده ام سرگردان از پی تو« و »آفتاب مهربانی« با صدای محمد 

اصفهانی )آفتاب مهربانی، سایة تو بر سر من...( و...

قیصر و رشد
در س��ال 1377، خانم فاطمه رضایی از طرف مجلة رشد 
آموزش ابتدایی، که برای آموزگاران منتشر می شود، با قیصر 
امین پور گفت وگویی دربارة شعر کودک داشت. گفت وگوی 
مفصلی بود که اکنون در کتاب یادمان همزاد عاشقان جهان، که 
یادنامة قیصر است، در دسترس است. قیصر در آن گفت وگو 
حرف هایی شنیدنی زده است که عبارت هایی از آن را می آوریم:
 »کار نقاش��ی را چنان جدی گرفته بودم که تصویری 
که در خیالم از آینده ام داشتم، یک نقاش بود. با این حال، به 
کارهای هنری دیگر هم می پرداختم. عموی��ی دارم که او را 
کاکاعلی می گفتیم: هم  نی  می زد، هم نوحه می خواند، هم شعر 
می ساخت. در شعری از او و عمورضا یاد کرده ام: هفت بند 
کهنة کاکاعلی/ ناله اش مثل صدای آب بود/ شاهنامه خوانی 

عامو  رضا/ داستانش رستم و سهراب بود.
 از دورة دبیرستان  احساس کردم برای بیان حرفم و برای 
حضور مؤثر در انقالب با نقاشی نمی توانم کار زیادی انجام 
بدهم، نهایت این بود که کاریکاتوری بکشم... و کم کم شعر 

جای نقاشی را برای من گرفت.
 پیش از این ها در مدرسه ای راهنمایی تدریس می کردم 
و رابطة خوبی با بچه ها داشتم. اکنون نیز که در مجلة سروش 
نوجوان کار می کنم، با گروه های نوجوانی که نویسنده، شاعر 
یا عالقه مند به هنر و ادبیات اند، در تماس هستم. با وجود این، 
بیشتر برای بزرگ ترها شعر می گویم، چراکه سرودن برای 
بزرگ ترها تقریباً هیچ محدودیتی از نظر کالم زبان، موسیقی، 

مضمون و.... ندارد.

کلمات قصار
قیصر شاعر بود از این رو نثرش نیز گاهی به شعر پهلو 

می زد. در سخنان و نوشته های او عبارات و جمالتی قابل 
استخراج است که گردآورندگان یادنامة او با عنوان »کلمات 

قصار قیصر« آنها را منتشر کرده اند پاره ای از آنها را حسن ختام 
این نوشتار می سازیم:

- اندیشه بدون گذرنامه از مرزها عبور می کند؛
- نویسنده کسی است که تا می نویسد زنده است؛

- آیا رواست مرده بمانی/ در بند آن که زنده بمانی؟
- هیچ کس با دشمن خود قهر نیست؛

- آیین  آتیه، خود را ندیدن است؛
- نوآوری تنها کاری است که هیچ  گاه کهنه نمی شود؛

- انکار زیبایی انکار خداست؛
- آب آیه ای است که از آسمان نازل می شود؛

- نوآوری قدیم ترین سنت هنر است.

 قاف
وقاف حرف آخر عشق است 

آنجا که نام کوچک من 
آغاز می شود
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این جا
وضعیت خطر گذرا نیست

آژیر قرمز است که می نالد
تنها میان ساکت شب ها

بر خواب ناتمام جسدها
خفاش های وحشی دشمن

حتی ز نور روزنه بیزارند
باید تمام پنجره ها را

با پرده های کور بپوشانیم
این جا

دیوار هم
دیگر پناه پشت کسی نیست

کاین گور دیگری است که استاده است
در انتظار شب.

دیگر ستارگان را 
حتی 

هیچ اعتماد نیست
شاید ستاره ها

شبگردهای دشمن ما باشند
این جا
حتی

از انفجار ماه تعجب نمی کنند
این جا

تنها ستارگان
از برج های فاصله می بینند

که شب چقدر موقع منفوری است...

اگر دل دلیل است...
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی، لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم
اگر خون دل بود، ما خورده ایم
اگر دل دلیل است، آورده ایم

اگر داغ شرط است، ما برده ایم
اگر دشنة دشمنان، گردنیم!

اگر خنجر دوستان، گرده ایم!
گواهی بخواهید، اینک گواه:

همین زخم هایی که نشمرده ایم!
دلی سربلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم

لحظة سبز دعا
چشمه ها در زمزمه
رودها در شست وشو

موج ها در همهمه
جوی ها در جست وجو


باغ  در حال قیام

کوه در حال رکوع
آفتاب و ماهتاب

در غروب و در طلوع


سنگ، پیشانی به خاک
ابر، سر بر آسمان
مثل گنبد خم شده
قامت رنگین کمان


ابر در حال سفر

آسمان غرق سکوت
بر سر گلدسته ها

بال  مرغان در قنوت


کاسة شبنم به دست
الله می گیرد وضو

بیدها گرم نماز
بادها در های و هو


سرو سر خم می کند
غنچه لب وا می کند

در میان شاخه ها 
باد غوغا می کند


شاخه ها گل می کنند

لحظة سبز دعا
دست ها پل می زنند
بین دل ها و خدا

حسرت   همیشگی
حرف های ما هنوز ناتمام...

تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن که با خبر شوی

لحظة عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان،چقدر زود دیر می شود!

بهمن 69
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بی تو، برگی زردم
به هوا،ی تو می گردم

که مگر، بیفتم در پایت
ای نوای نایم

به هوای تو می آیم
که دمی، نفس کنم تازه در هوایت

به نسیم کویت ای گل
به شمیم بویت ای گل

در سینه، داغی دارم
از الله، باغی دارم

با یادت ای گل هر شب
در دل، چراغی دارم

باغم، بهارم باش
موجم، کنارم باش

»ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
دل بی  تو به جان آمد، وقت است که بازآیی

مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد، پایاب شکیبایی«

به نسیم کویت ای گل
به شمیم بویت ای گل

 در سینه، داغی دارم
از الله، باغی دارم

با یادت ای گل هر شب
در دل، چراغی دارم

باغم، بهارم باش
موجم، کنارم باش

بی تو، برگی زردم
به  هوای تو می گردم
که مگر بیفتم در پایت

ای نوای نایم
به هوای تو می آیم

که دمی، نفس کنم تازه در هوایت 

صحرا،  صحرا
صحرا صحرا دویده ام، سرگردان از پی تو
دریا دریا گذشته ام، در طوفان از پی تو

دست از دنیا کشیده  ام، بی سامان از پی تو
از من از ما رهیده ام، دست افشان از پی تو

گیسو،ی تو دام بال
ابرو،ی تو تیغ فنا
دردت دوای دل

رو،ی تو بهشت برین
مو،ی تو بنفشه ترین
زنجیری به پای دل

دنیا دنیا، گشته ام به بوی تو
پنهان پیدا، گرم گفت وگوی تو

هر سو هر جا، روی من به سوی تو
دردا دردا، کی رسم به بوی تو؟

دستم بر دامن تو
بوی پیراهن تو

سوی چشم عاشقان
یاس و سوسن شکفد

دامن دامن شکفد
با یادت ز باغ جان

دیگر افتاده ام از پا، در این صحرا
در راهم صخره و خارا، خارا خارا
چون کشتی در دل طوفان یارا یارا
دریاب ای ساحل دریا ما را، ما را

شب و سحر، به نام تو، ترانه می خوانم
به شوق یک، سالم تو، همیشه می مانم

صحرا صحرا دویده ام، سرگردان از پی  تو
دریا دریا گذشته ام، در طوفان از پی تو

دست از دنیا کشیده ام، بی سامان از پی تو
از من از ما رهیده ام، دست افشان از پی تو

یارا یارا
یارا یارا  گاهی، دل ما را
به چراغ نگاهی روشن کن

چشم تار دل را، چو مسیحا
به دمیدن آهی روشن کن
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اشاره
در دوازدهم تیرماه امسال، جمع زیادی از مدیران، 
سازمان  ویراستاران  و  سردبیران  کارشناسان، 
دعوت  به  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
محل  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
فرهنگستان گرد آمده بودند تا ضمن آ شنایی 
با فضای عمومی فرهنگستان، از دیدگاه های 
رئیس و تنی چند از اعضای این عالی ترین 
و  شوند  آگاه  کشور  زبانی  فرهنگی-  نهاد 
خود نیز دیدگاه های خویش را عرضه کنند. 
غالمعلى  دکتر  آقایان  همایش،  این  در 
دکتر  فرهنگستان(،  )رئیس  حدادعادل  
استادان،  سازمان(،  )رئیس  محمديان 
احمد سميعى و حسين معصومى همدانى 
دکتر  خانم  فرهنگستان(،  اعضای  )از 
شهين نعمت زاده، خانم زهرا زندى 
مقدم و خانم نسرين پرويزى،  به 
در  آنچه  پرداختند.  ایراد سخن 
سخنان   متن  می خوانید،  اینجا 
آقای احمد سمیعی است که به 
صورت خطابه ایراد شد و سپس 
نسخه ای از آن، به درخواست ما 
در اختیار مجلة رشد معلم قرار گرفت. 
نظر به غنای مطلب، شما را به مطالعة آن دعوت می کنیم و امیدواریم 
بتوانیم در آینده سخنان استادان دیگر را نیز در مجله درج کنیم. از خانم 
دکتر دانشگر که این نسخه را در اختیار مجله قرار دادند سپاس گزاریم. 
رشد

اشارهاشاره
در دوازدهم تیرماه امسال، جمع زیادی از مدیران، در دوازدهم تیرماه امسال، جمع زیادی از مدیران، در دوازدهم تیرماه امسال، جمع زیادی از مدیران، 
سازمان  ویراستاران  و  سردبیران  سازمان کارشناسان،  ویراستاران  و  سردبیران  سازمان کارشناسان،  ویراستاران  و  سردبیران  کارشناسان، 
دعوت  به  آموزشی  برنامه ریزی  و  دعوت پژوهش  به  آموزشی  برنامه ریزی  و  دعوت پژوهش  به  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
محل  در  فارسی  ادب  و  زبان  محل فرهنگستان  در  فارسی  ادب  و  زبان  محل فرهنگستان  در  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
فرهنگستان گرد آمده بودند تا ضمن آ شنایی فرهنگستان گرد آمده بودند تا ضمن آ شنایی فرهنگستان گرد آمده بودند تا ضمن آ شنایی 
با فضای عمومی فرهنگستان، از دیدگاه های با فضای عمومی فرهنگستان، از دیدگاه های با فضای عمومی فرهنگستان، از دیدگاه های 
رئیس و تنی چند از اعضای این عالی ترین رئیس و تنی چند از اعضای این عالی ترین رئیس و تنی چند از اعضای این عالی ترین 
و  شوند  آگاه  کشور  زبانی  فرهنگی-  و نهاد  شوند  آگاه  کشور  زبانی  فرهنگی-  و نهاد  شوند  آگاه  کشور  زبانی  فرهنگی-  نهاد 
خود نیز دیدگاه های خویش را عرضه کنند. خود نیز دیدگاه های خویش را عرضه کنند. خود نیز دیدگاه های خویش را عرضه کنند. 

دکتر  آقایان  همایش،  این  دکتر در  آقایان  همایش،  این  دکتر در  آقایان  همایش،  این  در 
حدادعادل حدادعادل حدادعادل 

نظر به غنای مطلب، شما را به مطالعة آن دعوت می کنیم و امیدواریم نظر به غنای مطلب، شما را به مطالعة آن دعوت می کنیم و امیدواریم 
بتوانیم در آینده سخنان استادان دیگر را نیز در مجله درج کنیم. از خانم بتوانیم در آینده سخنان استادان دیگر را نیز در مجله درج کنیم. از خانم بتوانیم در آینده سخنان استادان دیگر را نیز در مجله درج کنیم. از خانم 
دانشگردکتر دانشگردکتر دکتر دانشگر که این نسخه را در اختیار مجله قرار دادند سپاس گزاریم. 

احمد سمیعي )گیالني(

ترغيب به تفکر و پرورش ذوق
نق�ش اساس�ی معلم؛
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ان��دی��ش��ه اي ه��م��ه  ت��و  ب����رادر  اي 
ری��ش��ه اي و  اس��ت��خ��وان  خ��ود  مابقي 

)مولوی(

در کار علمي، معلوماِت مغتنم است اما کافي نیست. معلومات، 
البته معلومات به روز، تنها آغازگاه و خیزگاه است. چون معلومات 
نه تنها با پیشرفت فناوري بلکه با تحول طبیعت نیز دم به دم تازه 
مي گردد. این اندیشة قرون وسطایي که جهان یک بار براي همیشه 
آفریده شده مدت هاست که از اعتبار افتاده است. طبیعت مدام در 
حال دگرگوني است. در طبیعت همه چیز در حرکت و صیرورت 
اس��ت. انگار نیرویي خالق درون ه��ر ذره اي از ذرات وجود جا 
خوش کرده است. انواع جانوران امروز همان نیستند که در کشتي 
نوح جا گرفتند. انواعي منقرض گش��ته اند و انواع تازه اي پدید 
آمده اند. سیاره هایي خاموش و ستاره هاي نویي متولد مي شوند. به 
دست انسان نیز عناصر و ترکیبات تازه، آلیاژها، گیاهان و میوه هاي 

تازه پدید مي آیند.
دانش نیز در تناظر با طبیعت در حرکت است. ما دانش ایستا 
نداریم. پویایي ذاتِي دانش است چون اگر پویا نباشد، نمي تواند با 
تحول طبیعت و رشد فناوري همپایي کند و به عرصه هاي تازه و 
گسترده تر دست یابد. وانگهي دانش فراوردة تفکر است و فکر 
پویاست. از فکر فکر زاده مي شود. عالي ترین جلوة این پویایي را 
در ریاضیات مي یابیم. از چند تعریف و اصل موضوع بي نهایت 

حکم زاده مي شود.
در کار علمي باید به تفکر عادت کنیم اما تفکر مبدأ مي خواهد. 
اگر مبادي ما اندوخته و معلومِ علمي روز نباشد، بیهوده راهِ پیموده 
و هموارشده و پشت سر گذاشته شده را مي پیماییم. زان سو، اگر 
تنها به اندوخته و معلوم روز و نشخوار آن اکتفا کنیم، کارواِن دانش 
را یک گام هم به پیش نبرده ایم و در واقع، سهمي در ِسیر دانش 

نیافته ایم.
وقتي فکر باشد، بیان روشن و دقیق و رسا هم هست چون فکر 
و زبان جفت و انبازند؛ و ما با زبان است و در زبان است که فکر 
مي کنیم. دعوي باطلي است اگر بپنداریم فکر داریم اما نمي توانیم 
بیان کنیم. وقتي معنایي را نمي توانیم بیان کنیم خود نمودار آن است 
که اصوالً فکر و معنایي در ذهن نداریم. اگر بیان ما الکن است، در 
حقیقت بیاِن فکر ما نیست، بیان معلوماِت عاریتي و هضم نشدة 
ماس��ت. ما براي بیاِن معاني عاریتي، مفاهیم روش��ن و واژه ها و 
اصطالحات و تعبیرات باکفایت در اختیار نداریم. از این رو، زبان 
ما در بیان این معاني مبهم و نارسا مي گردد. اما اگر فکر از آِن خود 
ما باشد یا از آِن خود ما شده باشد، براي بیان آن تعبیرات روشن 
و دقیق داریم چون با همین تعبیرات فکر مي کنیم، با زبان است که 

فکر مي کنیم. فکر و زبان جدایي ناپذیرند.
اگر زبان تجّسد فکر باشد، بدیهي است که با رشد و پرورش 
فکر پرورده مي شود. دیگر زبان ایستا نیست. مفاهیم و افکار تازه 
در عناصر زباني تازه متجّس��د مي شوند. زبان راکد و تقلیدي و 
جامد نمودار فکر راکد و جامد و ایس��تا و، بهتر بگوییم، نمودار 
فکري است که عاریتي است و مي توان گفت خصلت اصالت 
فکري خود را از دست داده است: فکر نیست نشخوار فکر است. 
چون خصلت ذاتي فکر زایندگي و باروري و پویایي است. اگر 
نوشته هایي مي بینیم که از حیث واژگان و تعبیرات فقیر و کم مایه 
و سطحي و کلیشه اي اند نشانة آن است که محتواي نوشته فقیر و 

کم مایه و مبتذل و یا باسمه اي است. فکر باریک و عمیق و تازه تنها 
در زبان اصیل و پرعمق و ظریف و زیرکانه و پرمایه تجّسد مي یابد.
این روزها، مقاله هاي دانشگاهي ما عموماً از این جهات کم بنیه 
و کم خو ن اند و زبان نویسندگان آن ها از حمل بارهاي معنایي  گران 
عاجز و تیره و مبهم و کم رمق و بي نور است. در آنها، مسیر معیني 
طي نمي ش��ود، کج و معوج و بي ش��یرازه است و جاي جاي به 
بیراهه مي رود، چون فکري را پي نمي گیرد و منطق بر آن حاکم 
نیست، فاقد انسجام است و پویایي و سیر منطقي فکر در آن بازتاب 
ندارد؛ نوعي سوادبرداري و التقاط ناشیانه یا ماهرانه است؛ بارقه اي 
ندارد و خشک و بي روح است. تعبیرات در آن دیمي و نسنجیده 
و در سطح نازل اند؛ عبارات از نظر ساختاري یکنواخت اند و در 
آن ها آرایش ها و چرخش هاي نظرگیر نمي توان یافت و پیداست 
که معاني زنده و پویا و تازه اي را بیان نمي کنند. هرگاه معاني بکر 
و باطراوت و فرهیخته باشد ناگزیر در زباني روح دار و پرتحرک 

جلوه گر مي شود.
مقاله نویسان دانشگاهي عموماً مایه هاي فکري تازه اي از خود 
ندارند تا به اثبات یا پروراندن آن ها از طرق مناسب بپردازند، درست 
به عکس، موادي از اینجا و آنجا گرد مي آورند و به صورتي تلنبار 
مي کنند تا، به گمان خود، مقاله اي بسازند، همانند کساني که بي برنامه 
و بي آنکه خواستار کاالهاي معیني باشند به فروشگاه بزرگ مي روند 
تا خرید کنند. هدف و غرض خرید است هرچه باشد و هرچه 
پیش آید � کاالیي که به آن نیاز باشد یا نباشد. بدین سان، مقاله بیشتر 
به صورت درهمجوشي بي سروته در مي آید. زرنگ ترها وصله اي 
یا وصله هایي از به اصطالح »پش��توانة نظري« به آن مي زنند که 
جلوة عالمانه و »آکادمیک« پیدا کند بي آنکه این پشتوانة نظري با 

مندرجات اثر رابطة زنده و اندام وار داشته باشد.
ام��ا فکر زماني جرقه مي زند که با افکار دیگر اصطکاک پیدا 
کند. از این رو، از تبادل افکار حتي از رویارویي و نبرد افکار فکر 
تازه برمي آید یا فکر پخته تر و استوارتر و رندیده تر مي گردد. در 
هم اندیشي هاست که این تبادل و رویارویي حاصل مي شود. از این 
رو، هم اندیشي ها، در عین آنکه ممکن است میدان تعارض افکار 

باشند، چه بسا زادگاه افکار تازه هم شوند.
اما در آموزش و پرورش، اصل آن است که معلم بتواند متعلم را 
به تفکر و اندیشه ورزي وادارد یا به پرورش ذوق یا مهارت او کمک 
کند. به این منظور تلقین معلومات کافي نیست. مثالً کافي نیست 
که معلم بداند سال تولد و وفات فالن شاعر چه بوده، کجا متولد 
شده، چه سفرهایي کرده، چه سوابق آموزشي داشته، استادانش 
چه کس��اني بوده اند، چه آثاري پدید آورده و نظایر آنها؛ مهم آن 
است که متعلم بتواند شعر او را ارزش سنجي کند، در دوره اي جاي 
دهد، خصوصی��ات آن را بنمایاند، راز زیبایي و حالوت و تأثیر 
آن را آش��کار س��ازد، هنرها و ترفندهاي او را نشان دهد، تأثیر و 
تأثر شاعر را بررسي کند، جایگاه او را در تاریخ مشخص سازد، 
نگرش و جهان بیني او را از آثارش برآورد. وقتي هدف چنین باشد، 
پرسش ها با آن تناظر مي یابد و پاسخ پرسش ها نه معلومات بلکه 
مایه و پایة متعلم را به سنجش درمي آورد. متأسفانه پرسش هایي 
که براي تعیین صالحیِت ورود داوطلب به دانشگاه طرح مي شود 
تنها معلومات سنج است؛ آن هم معلوماتي که، در صورت نیاز، از 
هر منبع دم دستي یا از اینترنت آسان مي توان به آن ها دست یافت 
یا از انبان محفوظات بیرون کشید. پرسش ها وسیلة سنجش دقت 
و عمق و انضباط فکري نیست. در مسابقة ورودي به دانشگاه در 
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ترکیه بیش��تر آزمایش هوش مطرح است که به نظر من آن هم با 
کفایت و معتبر نیست چون تیزهوش چه بسا متفکر نباشد، چه بسا 
هوش خود را در راه تفکر به کار نینداخته باشد؛ حتي ممکن است 
در راه هاي ناصواب مصرف کرده باشد، به تفکر قریِن انضباط خو 
نگرفته باشد. تیزهوشان طراز اول معموالً مخترع مي شوند و مخترع 
با متفکر فرق دارد، همچنان که، در مثل کارگر مبتکر با مهندس فرق 
دارد ی��ا اظهار نظر داهیانة َدفعي و موضعي با نظرپردازي نظام مند 

فرق دارد.
البته پرورش فکر و ذوق ش��رایط و بس��تر مساعد و مناسب 
مي خواهد و این زمینه هماره فراهم نمي شود. در تاریخ تمدن، شاهد 
آنیم که در برابر افکار تازه سد سکندر  برپا کرده اند، نیروها بسیج 
ش��ده است. دستگاه هاي پرقدرتي علم شده اند تا فکر را در قفس 
کنند، تمام قدرت کلیسا در عصر رنسانس براي بازداري نشر افکار 
تازه به کار رفته اس��ت. بزرگ ترین مانع رشد فکر جزم اندیشي و 
خرافه پرستي است که ریشه کن کردن آن ها آسان نیست. در تعلیم 
و تربیت نیز تحکم و »این اس��ت و جز این نیست« همان نقش 
را ایفا مي کند که متأسفانه نه تنها بیشتر معلمان شاغل بلکه حتي 
پژوهشگران پُراستعداد و نامور نمي توانند از آن رها و فارغ باشند 
و ناخوداگاه به آن کش��یده مي ش��وند به خصوص آنان که سابقة 
آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 
مجامعي که عنوان شورا دارند، شرکت کنندگان عموماً با جواب وارد 
و خارج مي شوند نه با سؤال، در حالي که تفکر با سؤال، با شک، با 
تردید مالزمه دارد نه با یقین. معلم جزم اندیش طبعاً به متعلم مجال 

عرض وجود نمي دهد.
جامعه اي که رو به رش��د است البد مي خواهد عوض شود، از 
آنچه هست و از آنجا که هست جدا شود و این میسر نیست مگر 
آنکه در بنیادهاي فکري خود تأمل و تجدید نظر کند، و این میسر 
نیست مگر آنکه شرایطي را که در آن به سر مي برد تغییر دهد. کافي 
نیست ما به ظواهر و نتایج در کشورهاي پیشرفته نظر افکنیم و آن ها 
را حتي گزینشي اقتباس کنیم، به صالح هم نیست. راه درست آن 
اس��ت که ببینیم آن ها با فراهم آوردن چه شرایطي و عبور از چه 
موانعي و با چه وسایل و لوازمي راه پیشرفت را گشودند. اگر این 
طریق را ایجاد کنیم، راه خودمان را خواهیم پیمود، مسیر پیشرفت 
خودمان را اختیار خواهیم کرد و توسعة خودمان را خواهیم داشت.

هم��ة این ها مي تواند از مدارس آغاز ش��ود. مدارس مهم ترین 
آزمایش��گاه ها براي ترسیم راه پیش��رفت اند. با این رویکرد، نظام 
آموزش��ي ما، کتاب هاي درسي ما، شیوة تدریس ما، رابطة معلم و 
متعلم، تلقین هاي فکري، فضاي درسي، نوع آزمون ها، همه و همه 
تغییر خواهد کرد. هدف برنامه ریزي آن نخواهد بود که فقط با نظام 
آموزشي در کشورهاي پیشرفته آشنا شویم و از آن الگوبرداري کنیم 
که اصالً به صالح و صواب نیست بلکه این خواهد بود که با توّجه 
به زمینه ها و بسترها و شرایطي که آن نظام و آن دستاوردها را تحقق 
بخشیده، بناي نظام آموزشي خود را پي ریزي کنیم. حتي با وارد کردن 
عناصري از نظام آموزشي بیگانه نمي توانیم به پیشرفت اصیل نایل 
شویم چنانکه در َمثَل تیم هاي ورزشي ما با مربي خارجي نتوانستند 
همطراز تیم هاي ورزشي اروپا شوند، چون استفاده از تجارب آن ها 
با شرایط و اوضاع مساعد و مناسب قرین نبوده است. مستشاران 

آموزشي نیز دردي را دوا نکرده اند و نمي کنند.
ما خود تجربه هاي پرارزشي در گذشته داریم. پروفسور اُبرلین را 
باني دانشکدة پزشکي دانشگاه تهران مي شناسند. البته پروفسور اُبرلین 

نقش و سهم مؤثري در بناي این دانشکده داشته اما فراموش نکنیم 
که در آن زمان شرایط و بستر بسیار مناسبي براي استفاده از تجارب و 
دانش او فراهم آمده بود که اگر این نبود از او کاري ساخته نبود: اعزام 
محصل به اروپا، فراهم آوردن تجهیزات از سالن تشریح و آزمایشگاه 
و کتابخانه گرفته تا لوازم جزئي دیگر، طرح برنامه هاي درسي، نظام 
انتخاب دانشجو همه و همه فراهم بود و به کارشناسان در همة این 
شئون اختیار کامل داده شده بود. البته، در رشتة پزشکي، به خصوص 
از فرانس��ه الگوبرداري شده بود اما این الگو در مطابقت با شرایط 
بومي در زمینة مساعدي به اصطالح پیاده شده بود. از این رو، ثمرات 
مطلوب به بار آمد. دانش آموخته هاي دوره هاي متعدد این مرکز معتبر 
دانشگاهي بودند و هستند که خدمات بهداشتي و درماني حدود سه 
ربع قرن ما را سامان دادند، با آخرین دستاوردهاي علم پزشکي همپا 

و همگام گشتند و بعضاً شهرت جهاني یافتند.
ما مي توانیم، دس��ت کم در محیط مدرس��ه، در مجمع الجزایر 
مدارس کش��ور در مناطق متعدد، از دبس��تان یا دبیرستان و حتي 
دانشگاه، نمونه هایي را� تأکید مي کنم نمونه هایي را � سازمان دهیم 
و ش��یوه هاي متنوع را در آن ها آزمایش کنیم و براي این آزمایش 
شرایطي آزادتر فراهم آوریم، همچنانکه در کشاورزي باغ نباتات 
و مزارع نمونه دایر مي کنیم و بذر مرغوب در اختیار کش��اورزان 
مي گذاریم. در این مدارس نمونه، مي توان نظام هاي متنوع آموزشي 
در ش��ئون گوناگوِن گزینش، برنامة تحصیلي، کتاب هاي درسي، 
شیوة تدریس، طرز انتخاب دانش آموز و نظایر آن را آزمایش کرد 
و نظریه هاي آموزشي را در آن ها آزمود و میزان موفقیت را سنجید.

در کشورهاي اروپایي متخصصان آموزش و پرورش این کار 
را کرده اند، از نمونه هاي معروفش پستالوزي مجدد تعلیم و تربیت 
مشهور سویسي که تعلیمات ابتدایي نوین در اروپا بر پایة نظریات 
او بنا شده است. وي مدرس��ه اي در ایوردون  نزدیک شهر لوزان 
دایر کرد و نظریات آموزشي خود را در آن آزمود. او بر آن بود که 
هدف عمدة تعلیمات ابتدایي پرورش نیروي فکر کودک باید باشد 
نه آموختن علم و هنر. این مربي، این مدیر و معلم مدرسه بیست 
س��ال همین مرکز نُقلي آموزشي را اداره کرد و چندین نسل را بر 

مبناي همان نظریات پرورش داد.
جان دیویي، باني نظریة فلس��في پراگماتیسم )اصالت عمل( 
و متخصص بانفوذ تعلی��م و تربیت در ایاالت متحدة آمریکا نیز 
نمونه اي دیگر اس��ت. وي سهم بسیار گران و پرارزشي در تحول 
نظام آموزشي قرن بیستم دارد. عناوین آثارش، مدرسه و اجتماع، 
دموکراسي و آموزش و پرورش، تجربه و طبیعت، مدرسه و شاگرد، 
اخالق و شخصیت، آموزشگاه هاي فردا، که بیشتر آن ها به فارسي 

ترجمه شده اند، گرایش نوی او را نشان مي دهند.
باري این آزمایش ها، در عمل، راه درست راه به ما نشان مي دهند 
اما به شرطي موفق اند که دولت پشتیبان اجراکنندگان آن ها باشد. 
الاقل دس��ت آن ها را تا حد قابل قبولي آزاد بگذارد و در جزئیات 
فعالیت آن ها دخالت نکند و به خصوص در برابر ابتکارات آن ها 
نایستد و نظارت بازدارنده نداشته باشد. هرگاه این شرایط مساعد 
براي آن ها فراهم گردد، دستاورد و حاصل کار آن ها در هر منطقه 
نشان خواهد داد که کدام شیوه ثمرة مطلوب تري به بار آورده است. 
دانش آموختگان ثمرات و میوه هاي آن ها هستند و به تعبیر انجیلي 

درخت را از میوه اش باید شناخت.
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آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 
مجامعي که عنوان شورا دارند، شرکت کنندگان عموماً با جواب وارد 
آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 
مجامعي که عنوان شورا دارند، شرکت کنندگان عموماً با جواب وارد 
آموزگاري یا دبیري در دورة راهنمایي دارند. در مجامع علمي حتي 

عرض وجود نمي دهد.

آنچه هست و از آنجا که هست جدا شود و این میسر نیست مگر 
آنکه در بنیادهاي فکري خود تأمل و تجدید نظر کند، و این میسر 

موانعي و با چه وسایل و لوازمي راه پیشرفت را گشودند. اگر این 
طریق را ایجاد کنیم، راه خودمان را خواهیم پیمود، مسیر پیشرفت 
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14



ش��مارة دوم - آبان  1391
15

محمدحسن مكارم
مدرس تربيت معلم و مرکز آموزش فرهنگيان فارس

ن��گ��اه
ق����رآن
ب������ه
مبري پیا

در مقالة پیشین نگاه قرآن را به علم بررسي کردیم. در این 
شماره، برآنیم که به پدیدة »نبوت« از منظر قرآن کریم 

بپردازیم و به منظور بهره مندي از روش »تطبیقي«، بجاست که 
ابتدا نظر دیگران را در این خصوص مرور و آن ها را به قرآن 

عرضه کنیم.

نگاه فیلسوفان و متكلمان و مصلحان مسلمان 
حکیمان اسالمي بر صفت هاي »حکمت و قدرت« خداوند 
دست مي نهند و اقتضاي وجود آن را هدایت همة موجودات 
به سوي کمال خود مي دانند. خداوند جمادات و حیوانات را 
تنها از طریق طبیعي و غریزي هدایت کرد، اما انسان را که از 
روح اله��ي و پدیدة »اختیار« نیز برخوردار اس��ت، به هدایت 
وحیاني هم مفتخر ساخت. به گفتة ابن سینا، خداوندي که از 

آفریدن ابرو و مژه، که سهمي اندک در زندگي 
آدمي دارند، دریغ نورزیده، از ارس��ال 

پیامبران که سعادت نوع انسان در 
گرو آن است، دریغ نمي کند 

)الهیات شفاء: 44(.
اس��المي  متکلم��ان 
ب��ر صف��ت »لط��ف« 
مي نهند  دس��ت  خدا 
و مي گوین��د اگرچه 
خداوند انس��ان را به 
خیر و عم��ل صالح 
فراخوان��ده و نعمت 
عقل به او داده اس��ت، 

اما عقل به تنهایي کفایت 
نمي کند. عقل در تشخیص 

ُحس��ن و ُقبح الیق است اما 
در شناخت امور جزئي و موارد 

عملي ناتوان است. عقل لزوم احترام و 
س��پاس نسبت به خدا و دیگران را تشخیص 

مي ده��د، اما چگونگي اج��راي آن را نمي داند. مضافاً، عالوه 
بر ش��ناخت حس��ن و قبح، عنصر اراده و شوق الزم است تا 
تش��خیص عقلي به منّصة ظهور درآی��د؛ همچنین، گاه عقل 
مغلوب هواي نفس و بردة او مي ش��ود ]عقل ش��یطاني[. لذا 
وحي و نبوت به کمک عقل مي آید تا در س��ه زمینة یاد شده 

دست او را بگیرد.
مصلح��ان مس��لمان گاه در تبیی��ن پیامب��ري، تک بعدي 
نگریس��ته اند. برخي هدف از آمدن پیامب��ران را صرفاً اموري 
دنیوي دانس��ته اند و رس��الت نب��ي را به برق��راري »عدالت 
اجتماعي« منحصر کرده ان��د )مباني جهت گیري دعوت انبیا، 
احد فرامرز قراملکي: 25 تا 62(. عده اي هدف را بهبود وضع 
معیش��تي و کاهش رنج و اضط��راب آدمي در این دنیا تصور 
کرده اند و گفته ان��د: »دین براي دنیاي بهتر« آمده و 
اس��الم را دین »توس��عه« لقب داده اند. این 
دی��دگاه بعضي مصلح��ان اجتماعي 
مسلمان در دورة تجددطلبي قرون 

اخیر است.
برخي، ب��ه عکس، هدف 
بعث��ت پیامب��ران را صرفًا 
دانس��ته اند  آخرت گرایانه 
و توجه دی��ن را به امور 
طفیلي  ام��ري  دنی��وي، 
و فرع��ي تلق��ي کرده اند 
)آخ��رت و خ��دا هدف 
بعثت انبیا، مهدي بازرگان: 

.)37
جمعي نیز نگاه جامع � اعم 
از دنیاگرا و عقباگرا � ارائه داده اند؛ 
از جمل��ه: مالص��درا، محم��د جواد 
ُمغنیّه، امام خمیني، عالمه طباطبایي، شهید 
مطهري و شهید محمدباقر صدر. براي نمونه، امام 
خمیني مي فرماید: »اس��الم مکتبي است که برخالف مکاتب 
غیرتوحیدي، در تمام شئون فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، 
فرهنگي و سیاسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت دارد 
و از هیچ نکته اي در تربیت انس��ان و جامعه و پیشرفت مادي 
و معنوي او فروگذار ننموده است )صحیفة نور، ج 21: 176(.

سیدعلي اکبر میرحسني
)1320-1388( 

مدرس زبان انگلیسي، سردبیر مجلة 
رشد زبان

اصفه��ان  در  ميرحس��ني 
تحصيالت  او  ش��د.  متول��د 
عالي خود را در رش��ته هاي 
»آم��وزش زب��ان« و »مبان��ي 
اجتماعي تعليم و تربيت« در 
آمريكا  کلرادوي  دانش��گاه 
ايران بازگشت  به  گذراند و 
و رياس��ت مرک��ز زبان هاي 
خارج��ي دانش��گاه اصفهان 
در  گرف��ت.  به عه��ده  را 
به دانش��گاه تربيت  سال 64 
م��درس در ته��ران انتق��ال 
ياف��ت و تا پاي��ان عمر خود 
زمين��ة رش��تة تخصصي  در 
انجام  بسياري  خود خدمات 
داد ک��ه از آن جمله اس��ت 
کارشناسي  رش��تة  تأس��يس 
زبان در دانشگاه هاي اراك، 
کاش��ان و مرک��ز اس��المي 
ارش��د  کارشناس��ي  کار، 
و  گرمس��ار  آزاد  دانش��گاه 
زبان  دورة دکتراي آموزش 
دانش��گاه تربيت مدرس. در 
زمينة آموزش وپرورش، وي 
س��ردبير مجلة رشد آموزش 
زبان بود و اي��ن کار را طي 
س��ال هايي طوالني، تا پايان 
عم��ر انج��ام داد. تأليف��ات 
قلم��ي آن ش��ادروان نيز 35 
مقال��ه و ح��دود 50 کت��اب 

است.
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نگاه قرآن کريم
آیات فراواني دربارة پدیدة نبوت نازل ش��ده است که بیانگر 
دیدگاه الهي در مورد هدف از ارس��ال رسل و اِنزال کتاب است.   
این آیات عالوه بر صدها آیه اي اس��ت که در تشریح نبوت 25 
سفیر الهي و ارسال آن ها به سوي مردم و ذکر اقدامات هر یک از 
آن ها در هدایت قوم خویش نازل شده است. آیات گروه اول را که 
بر اهداف بعثت انبیا داللت دارد، به پنج دسته مي توان تقسیم کرد: 

 ايمان به مبدأ و معاد
شاید بتوان این مورد را شاخص ترین و مهم ترین هدف پیامبران 
نامید. آنان مي آیند تا به مدد تعلیمات زالل وحیاني، دست بشر را 
بگیرند و او را به خدا و رستاخیز آگاه، بلکه مؤمن سازند؛ دو رکني 
که عقیده به آن ها زندگي او را متحول مي کند و تمام فعالیت هاي 
او را جهت مي دهد و وحدت مي بخش��د. شرک و دنیاگرایي که 
نقطة مقابل این دو رکن است، منشأ همة گرفتاري هاي بشر است.
در س��ورة نحل مي خوانیم: »َو لَقد بََعثنا في ُکلِّ اُّمهٍ رسوالً اَِن 
اعبُ��دوا اهلل َو اجتَنِبوا الّطاغ��وت«؛ عبودیّت خدا توأم با اجتناب 
از طاغوت و مظاهر ش��رک، شرط رس��تگاري است. در سورة 
عنکب��وت، هدف از اعزام حضرت شعیب را بندگي خدا و امید 
ب��ه آخرت اعالم مي کند: یا قوم اعبُ��دوا اهلل َو ارُجوا الیوم اآلِخر. 
در سورة احزاب، پیامبر مکرم اسالم را بشارت دهنده به بهشت و 
بیم دهنده از دوزخ و دعوت کننده به سوي خدا معرفي مي کند: اِنّا 

اَرسلناَک شاهداً و مبّشراً و نذیراً و داعیاً الي اهللِ باذنِه.

اجراي قسط در جامعه
در س��ورة مبارکة حدید، علت آمدن رس��والن و کتاب هاي 
آسماني، قیام مردم به قسط و عدالت اعالم شده است: لََقد اَرسلنا 
ُرُسلنا بِالبینّات... لِیقوَم الناُس بِالقسط. این آیة شریفه نشانگر اهمیت 
اس��تقرار عدالت در جامعه، براي رسیدن به اهداف عالي انساني 

است؛ گویي بدون آن استعداد و عقول آدمیان شکوفا نمي شود.
حال باید پرسید آیا پیامبران در هدف خود »ثَنَوي« و دوگانه گرا 
بوده اند؟! اگرنه، پس کدام یک از دو هدف فوق مهم تر است؛ استاد 

مطه��ري در کتاب وحي و نبوت، ثنویِّت هدف انبیا را »ش��رک 
الیُغفر« و گناه نابخشودني مي داند و اضافه مي کند: هدف اصلي 
همان توحید نظري و قرب به خداس��ت و ایجاد قسط ]توحید 
عملي اجتماعي[ مقدمة آن است؛ اما مقدمه اي که خود از مراتب 
ذي المقدمه است. ایشان مي افزاید: رابطة این دو، مثل رابطة نردبان 
و پشت بام نیست که با رسیدن به پشت بام نقش نردبان تمام شود؛ 
یا مثل نقش تخته سنگی که وسط نهر می گذارند تا به کمک آن 
به طرف دیگر نهر بروند، بلکه به مثابه رابطة پایه های تحصیلی 
است؛ طی کردن پایة اول تا چهارم ابتدایی به منظور ورود به پایة 
پنجم اس��ت، اما دانش آموز آمدن به پایة پنجم، باز به معلومات 
چهار سال قبل نیاز دارد؛ به طوری که آن معلومات خود پیش نیاز 
معلوماتی است که در پایة پنجم کسب می کند و مقدمات چهار 
س��اله کنار نمی رود و نباید برود. پس هدف دوم، یعنی استقرار 
عدل، خود مرتبه و درجه ای از رسیدن به حق و توحید است. سه 
مورد دیگری هم که در زیر به عنوان هدف بعثت رسوالن می آید، 

همین حکم را دارد.

قضاوت و رفع اختالف
یکی از اهداف آمدن پیامبران، به صراحِت قرآن مجید، حکمیت 
در دعاوی و اختالفات بین مردم بوده است. یعنی انبیا قاضی هم 
بوده اند و خداوند روش قضاوت را از طریق آن ها به مردم آموخته 
است. در سورة بقره )آیة 213( می فرماید: مردم در ابتدا یک دسته 
بودند )و اختالفی بین آن ها نبود(، خداوند پیامبران مبشر و ُمنِذر را 
مبعوث کرد و کتاب آسمانی با آن ها فرو فرستاد تا در میان مردم، 
در آنچ��ه اختالف کرده اند، داوری کنند: »لِیَحکم بیَن النّاِس فیَما 

اختَلفوافیه.«
آحاد بش��ر اولیه، به تدریج و با توالد و تناس��ل زیاد شدند و 
شعوب و قبایل پیدا کردند. کم کم میان آن ها اختالف و تضاد منافع 
پیدا شد؛ لذا احتیاج به راهنما و قانون پیدا کردند. از این رو، اولین 
پیامبرِ آورندة شریعت و قانون حضرت نوح بود، نه حضرت آدم، 
چون در اوایل هنوز اجتماع ش��کل نگرفته بود و داوری و رفع 

خصومات الزم نشده بود )تفسیر نمونه، ج 2: 59(.
ق��رآن از پیامبرانی نام می برد که عالوه  بر تبلیغ، به تش��کیل 

 
انبیا قاضی 

هم بوده اند و 
خداوند روش 
قضاوت را از 

طریق آن ها به 
مردم آموخته 

است
 

محسن پزشكیان
)1326-1358( 

دبیر ادبیات، شاعر. کازرون

محسن پزشكيان در کازرون 
کازرون،   در  ش��د.  متول��د 
تهران و بوش��هر به مدرس��ه 
رفت و در رش��تة ادبي ديپلم 
گرفت و با ورود به دانشكدة 
ته��ران،  دانش��گاه  ادبي��ات 
ليسانس اين رشته را دريافت 
کرد. س��پس در کازرون به 
ش��غل دبيري ادبيات فارسي 
پزش��كيان  ش��د.  مش��غول 
ش��اعر و هنرمن��د ب��ود. در 
خوش نويس��ي  و  نقاش��ي 
در  ب��ود.  چيره دس��ت 
مردم شناس��ي  تحقيق��ات 
ني��ز توانا ب��ود و پن��ج جلد 
و  اصطالح��ات  فرهن��گ 
ضرب المثل هاي کازروني را 
تأليف کرد )چاپ نشده(. اما 
در س��رودن شعر نيز کم نظير 
در  وي  ب��ود.  ناش��ناخته  و 
س��ال 1358 در سفري که با 
دوستان و همش��هريان خود 
به قم داشت، بر اثر تصادف 
جان س��پرد. در س��ال 1390 
مجموع��ه آثار او ب��ا عنوان 

»شش دفتر« انتشار يافت.
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حکومت و داوری بین مردم هم اش��تغال داشته اند. مثالً در مورد 
داود و سلیمان)ع( می فرماید: ُکالًّ آتیناه حکماً و علماً. در مورد 
فرزندان ابراهیم )ع( که به رسالت رسیده بودند، می فرماید: فقد آتینا 
آَل ابراهیَم الکتاَب و الِحکمه و آتینا ُهم ُملکًا عظیماً. مسّلماً الزمة 
حکومت عظیم، داشتن قوة قضاییه است. به پیامبر اسالم)ص( که 
خود از آل ابراهیم است، به طور مکرر در سورة مائده، دستور به 
قضاوت توأم با قسط و بر طبق احکام خدا می دهد )اندیشه های 

جاوید، جعفر سبحانی، ج1(.

تزکیه و تعلیم انسان
در سورة بقره می خوانیم: رسولی از خودتان برایتان فرستادیم 
تا آیات ما را بر ش��ما تالوت کند »ُو یزکیُّکم و یُعِّلمُکم الکتاَب 
و الِحکمه«. می توان نام این دو هدف بعثت را »تربیت اخالقی« 
و »تربی��ت علمی« گذارد. در دنبالة آیه می فرماید: »و یُعّلمکم ما 
لم تکونوا تعَلمون«. لذا مراد از تعلیم، آموزش مطالِب دست  نیافتنی 
است که تنها از طریق مجرای وحی و نبوت قابل تحصیل است.

آزادسازی انسان
پیامبران آمدند تا ُغل و زنجیر خرافات، پرس��تِش اوثان و 
اصنام، ماده پرستی، خودپرستی و... را از دست و پای انسان 
ب��از کنند: یََضُع َعنُهم اِصَرُهم و االَغ��الَل الّتی کانَت َعَلیهم. 
عرب جاهلیت بار و ُغل تکالیف بیهوده و غیرمنطقی نسبت 
ب��ه بت ها را بر دوش خود حمل می کرد، به طوری که مانعی 
و حجابی در مقابل عقل او ایجاد شده و از گرایش به حق و 

یکتاپرستی محروم مانده بود.
این نگاه کلی قرآن به مس��ئلة پیامبری و اهداف انبیاست؛ 
گرچه آیات متعددی هم وجود دارد که صفات این سفیران 
اله��ی را برمی ش��مرد؛ مث��ل: ارائة بیّنه و معج��زه، عصمت، 

قاطعیت، شفقت، استقامت و...
ش��ایان ذکر است که قرآن سلس��لة انبیا را رشتة واحدی 
می داند که جملگی به سوی هدف معینی دعوت می کردند و 
به قول امام خمینی اگر همة آن ها در جایی مجتمع می بودند، 

هیچ اختالفی نداشتند.
پیامبران پیش��ین مبّشر پیامبران پس��ین و پسینیان مؤید و 

مصدق پیش��ینیان بودن��د. قرآن تصریح می کن��د که از همة 
پیامبران اقرار گرفته ش��ده اس��ت که به انبی��ای بعد از خود 
ایمان داش��ته باش��ند و آنان را یاری کنند )آل عمران/ 81(. 
این ضمناً اش��اره ای به پیروان آن ها نیز هست. از این رو، در 
ق��رآن از »دین« صحبت ش��ده، نه ادیان مختل��ف و نام این 
دین واحد و مشترک »اسالم« گذارده شده است. اگر تفاوتی 
وجود دارد، در فرعیات اس��ت. اگر در مغرب زمین بر طبل 
»سکوالریس��م« می کوبند و قلمرو دی��ن را به امور فردی و 
خصوصی و امری قلبی و درونی منحصر می دانند و آن را از 
صحنة زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیرون می رانند، 
معلول عللی مرتبط به مس��یحیت و کلیساس��ت و به اسالم 
ارتباط��ی ندارد. مس��یحیت موجود اصوالً اح��کام و قوانین 
اجتماعی و حکومتی ندارد تا بخواهد در صحنة سیاس��ت و 
اجتماع وارد شود. طبق اناجیل چهارگانه، حضرت عیسی از 
دخالت در امور حکومتی و سیاسی گریزان بود. در مکاشفة 
یوحنّا )باب6- شمارة 215( می خوانیم: عیسی چون دانست 
می خواهند او را به زور پادش��اه کنند، باز تنها به کوه برآمد. 
در پرسشی که از او کردند مبنی بر این که آیا تو پادشاه یهود 
هستی، جواب داد: پادشاهِی من از این جهان نیست )انجیل 
مرق��س باب12، ش��مارة 15 و انجیل لوقا باب 20، ش��مارة 
25( مفاسدی که کلیسا خاصه در قرون وسطا به جا گذاشت، 
موجب بدبینی نس��ل های جدید به مس��یحیت و تدریجاً به 
کل ادی��ان گردید تا جایی که بعضی دی��ن را افیون ملت ها 
لقب دادند! مفاسدی مثل تفتیش عقاید، فروش آمرزش نامه، 
انحص��ار علم به مطالب من��درج در اناجی��ل و تصرف در 
موقوفات کلیس��اها و تخلفات اخالقی کشیشان که عماًل از 

ازدواج محروم اند.
در پای��ان مي گوییم که جوان امروزی تش��نة فهم حقایق 
اس��ت و بر ما دبیران دینی تکلیف اس��ت که واقعیات را با 
دالی��ل قوی، اعم از دالیل نقل��ی )قرآنی- تاریخی( و عقلی 
در کالس ارائه دهیم و به ش��بهات آن ها با سعة صدر پاسخ 
دهیم. ناگفته پیداست که باید از ادبیات روز استفاده کرد و با 
روش های سنتی و ادبیات نسل های پیش نمی توان به هجمة 

فرهنگی موجود علیه اسالم پاسخ داد.

 
در قرآن از 

»دین« صحبت 
شده، نه ادیان 
مختلف و نام 

این دین واحد 
و مشترك 
»اسالم« 

گذارده شده 
است. اگر 

تفاوتی وجود 
دارد، در 

فرعیات است
 

محمدهاشم رستمي
)1318( 

دبیر رياضي، پژوهشگر و مؤلف 
رياضي

در طبس متولد شد. تحصيالت 
خود را در همان شهر و سه سال 
آخر دبيرس��تان را در دبيرستان 
ابومسلم مشهد گذراند و از اين 
دبيرستان ديپلم رياضي گرفت 
)1338( و ب��راي ادامة تحصيل 
در رشتة رياضي به دانش سراي 
عالي تهران رفت. در دانش سرا 
از درس استاداني مانند پروفسور 
هش��ترودي، پروفس��ور تق��ي 
فاطمي، دکتر منوچهر وصال، 
دکتر جوانشير و دکتر علي نقي 
وحدتي اس��تفاده کرد و با رتبة 
ممتاز فار غ التحصيل شد. آقاي 
محمدهاش��م رس��تمي عالوه 
ب��ر اين که بيش از چهل س��ال 
رياضي تدريس کرده است در 
تأليف کتاب ه��اي رياضي نيز 
يدطواليي دارد. به جز 17 جلد 
دايرة المعارف هندسه )انتشارات 
مدرسه( بيش از 45 تأليف ديگر 
دارد که پنج جلد آن کتاب هاي 
آموزش وپ��رورش  درس��ي 
اس��ت. ايش��ان هم اکنون عضو 
هيئت تحريرية فصل نامة رشد 
برهان رياضي متوس��طه است. 
گفت وگوي مفصل اين مجله 
با وي )پاييز و زمستان 86( براي 
دانش آم��وزان و دبيران رياضي 

خواندني است.
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بوس��تان  باغ و  کت��اب، 
دانشمندان است.

ع���ل���ي(ع) ح���ض���رت    

دردنیا لذتي نیست که با لذت مطالعه برابري کند .
تولستوی

اتاق بدون کتاب مثل روح بي جسم است .
س������ي������س������رون    

قرائت کتاب هاي خوب، مصاحبت با مردان شرافتمند گذشته 
است . 

دك�����������������ارت    
انسان آن چیزي است که مطالعه مي کند .

ب�����رودس�����ک�����ي    
هر که مدرسه اي ایجاد کرد، زنداني را خراب کرده است . 

وي���ک���ت���وره���وگ���و    
کتاب بنیاد تمدن است و بر عالم تمدن فرمانروایي مي کند . 

ول����������ت����������ر    
تنهایي جهنم است، اما با مطالعه این جهنم به بهشت تبدیل 

مي شود. 
مت��رلينگ م��وري��س     

برخي کتاب ها را باید چشید، بعضي دیگر را باید بلعید و قلیلي را هم 
باید جوید و هضم کرد. 

فرانسيس بيکن
هرگز غصه اي نداشته ام که یک ساعت مطالعه آن را برطرف 

نکرده باشد . 
مونتسکيو

کتاب هاي من دوس��تاني هس��تند که هرگز مرا ترک 
نمي کنند . 

توماس كاراليل
کتاب بوس��تان مزیني است که گل هاي 

آن از سینة بزرگان مي روید. 
جاحظ

مطالعه، ق��درت بیان و 
منطق و تفسیر 

را 
زی��اد مي کند و 

مرد را پخته و در گفت و گو 
حاضرالذهن مي سازد.  

بيک�ن فرانس��یس       
کتاب ها از کتاب ها به وجود مي آیند . 

ول��������ت��������ر   
مردمان را هوس بسي به سر است 

هوس من بدین دو مختصر است
گه نشینم به باغ، بر لب آب

گه به گل بنگرم، گهي به کتاب 
شاخ گل ساغر شراب من است
یار من دفتر و کتاب من است

م���ل���ك ال���ش���ع���راي ب��ه��ار   
آن یار که خاموش و سخنگوست، کتاب است 

آن کس که نکوخواه و نکوخوست، کتاب است 
آن دوست که بي  رنج و تمنا و توقع 

باشد به جهان از دل و جان دوست، کتاب است
پژمان بختياری

اي بي خبر، دمي بگشا دیده بر کتاب 
تا سوي زندگي شودت راهبر کتاب

ف��������������ت��������������ي   
خم��وش کنج��ي  در  افت��اده  کت��اب  چ��ون  ب��ودم  کاش 
م��را  دان��ا  م��ردم  ج��ز  روب��ه رو  نگ��ردد  ت��ا 

غ����الم����رض����ا ق���دس���ي   
* وقتي درِ خانه هاي مداین آتش در گرفت، سلمان جز مصحف 
و شمشیر چیزي نداشت. هر دو را برداشت وبیرون رفت و 

فرمود: »سبکباران چنین سفر کنند.«
س�����ي�����ر س���خ���ن   

* آورده اند که شاعري در جایي نشسته بود و کتابي 
مي خواند. جاهلي نزد او آمد، سالم کرد و گفت: 

»خواجه تنها نشسته اي«.
گفت: »اکنون تنها شدم که تو آمدي، زیرا 

که به خاطر تو از مطالعة کتاب باز 
ماندم.«

جوامع الحکايات

وم��ط��ال��ع��هک����ت����اب
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در میان اس��تعدادهای مخصوص انس��ان، استعداد عقالنی در درجة اول اهمیت قرار دارد. غالباً در میان پیروان 
و روحانیان ادیان این مطلب مطرح بوده اس��ت که همیشه دین را حقیقتی بر ضد عقل و نقطة مقابل عقل 

عرضه می داش��ته اند، و عقل را یک وجود مزاحم و مانع دین معرفی کرده اند، یعنی چیزی که انسان 
متّدین باید آن را کنار بگذارد وااّل نمی تواند دین دار باشد. در مسیحیت به خصوص این موضوع 

را به وضوح می بینیم و در خیلی جاهای دیگر. حال اسالم با این استعداد انسانی چگونه 
مواجه شده است؟

اینجا یکی از آن  جاهایی اس��ت که ارزش واقعی اس��الم را به روش��نی 
می بینیم. اس��الم یک دین  طرفدار عقل است و به نحو شدیدی هم 

روی این استعداد ]یعنی استعداد عقالنی[ تکیه کرده است؛ نه 
فقط با او مبارزه نکرده بلکه از او کمک و تأیید خواسته 

است و تأیید خود را هم همیشه از عقل می خواهد. 
در این زمینه آیات قرآن زیاد اس��ت؛ آیات 

دع��وت به تعقل و تفک��ر، یا آیاتی 
که به شکلی مطالب را طرح 

کرده اند ک��ه فکرانگیز  
اندیش��ه انگیز  و 

باشد.

پرورش استعداد عقالنی)2(
استاد شهید مرتضی مطهری

تعقل در قرآن
اس��الم طرفدار تعقل است و ش��دیداً هم طرفدار آن 

است. یک آیه و یک حدیث را می آورم و از آیه شروع می کنم که 
آن حدیث هم از این آیه شروع کرده است. در سورة ُزَمر می خوانیم: 

، اَولئَک الَّذین َهدیُهُم  ر عِبادی الّذین یَستَمُعوَن الَقوَل َفیَتبَّعوَن اَحَسنَُهَ َفبَِشّ
اهللُ َو اُولئ��کَ ُهم اُولُوا االَلب��اب: )18 و 17( بندگان مرا نوید بده، آن بندگان 

این چنانی را. مطلب با »بندگان من« ش��روع ش��ده است. گویی قرآن می خواهد 
بگوید بندة خدا آن اس��ت که چنین باش��د و الزمة بندگی خدا این اس��ت: اَلَّذین 
یَستمُعوَن الَقوَل؛ آنان که سخن را استماع می کنند. نمی گوید: »یَسَمعون«. فرق است 
بین »سماع« و »استماع«. »سماع« یعنی شنیدن ولو انسان نمی خواهد بشنود. »استماع« 
گوش فرا دادن اس��ت، مثل اینکه شما اینجا نشسته اید و خود را آماده کرده اید برای 

شنیدن. در باب موسیقی می گویند: سماعش حرام نیست، استماعش حرام است. 
قرآن می گوید: اَلَّذیَن یَس��تَمُعوَن الَقوَل: آنان که سخن را استماع می کنند. یعنی 

اینجور نیست که هر حرفی را هنوز 
درک نک��رده رد کنن��د و بگویند ما 

سیروس غفاريان

)1322(  

دبیر تاريخ، مؤلف کتاب هاي 
درسي. تهران

در قمصر کاش��ان متولد شد. 
تحصيالت خ��ود را در تهران 
به پاي��ان رس��اند. از نوجواني 
عالقه مند به مطالعه بود و در 15 
سالگي عضو کتابخانة ملي شد. 
وي که تحصيالت دانشگاهي 
خود را در رش��تة علوم تربيتي 
به پايان رس��انده است، به طور 
خودآموز بر مطالعات تاريخي 
خود نيز افزود. از اين رو به عنوان 
کارشناس گروه تاريخ در سال 
1362 به گروه تاريخ س��ازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
دعوت شد. پيش از آن سال ها 
در مدارس مالير، بابلسر و تهران 
تدري��س کرده بود. س��يروس 
غفاريان نوش��تن را در جواني 
و در مجل��ة رنگين کمان نو، به 
مديريت دکتر محمدحس��ين 
ميمندي نژاد آغاز کرد و سپس 
به جرايد ديگر پيوست. حاصل 
کار او تا امروز بيش از دو هزار 
مقاله در مطبوعات، چند جلد 
کتاب درسي تاريخ و چندين 
جلد کت��اب ديگر اس��ت؛ از 
)هارتلند  خليج ف��ارس  جمله: 
جهان( ک��ه از س��وي وزارت 
تقدير  مورد  آموزش وپرورش 
ق��رار گرفت��ه اس��ت )1390(، 
کش��ورهاي  حكومتگ��ران 
اسالمي، فلسطين، از حمورابي 
تا امپراتوري وحشت، تاريخچة 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
تاريخچ��ة گمرك اي��ران )از 
نظ��ر خ��ود او کت��اب تاريخ 
معاصر کش��ورهاي اس��المي 
بهترين تأليفش است که براي 
مراکز تربيت معلم )رشتة علوم 
اجتماعي( نوشته است. مقاالت 
بس��ياري از او ني��ز در مجالت 

رشد به چاپ رسيده است.

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.

با تشکر از خانم شیخی، کارشناس ناظر مرکز آموزش و برنامه ریزی علوم انسانی.
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محمدکرام الديني
)1334( 

دبیر زيست شناسي. مؤلف

محم��د کرام الدين��ي متول��د 
سيرجان و دانش آموختة رشتة 
دانش��گاه  از  زيست شناس��ي 
اصفه��ان اس��ت. وي به مدت 
32 س��ال در نق��اط مختل��ف 
کش��ور به تدريس پرداخته و 
در ضم��ن بي��ش از دو دهه به 
عنوان کارش��ناس برنامه ريزي 
درس زيست شناسي در سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
خدمت کرده است. کرام الديني 
نخس��تين رئيس کميتة المپياد 
زيست شناسي کش��ور است و 
به مدت 10 سال در اين سمت 
بوده و از رهگ��ذر آن همراه با 
دانش آموزان المپي��ادي به 13 
کشور مسافرت کرده است. وي 
بارها به عنوان معلم و کارشناس 
نمونه انتخاب ش��ده است. در 
زمينة تأليف نيز کارنامه اي پربار 
دارد؛ از جمل��ه: فرهنگ نام��ة 
حيات وح��ش )کت��اب فصل 
بهار 1388(، بوم شناسي )کتاب 
س��ال 1388(، زيست شناس��ي 
با رويك��رد مولكول��ي )برندة 
جشنوارة کتاب هاي آموزشي 
رش��د(. کتاب هاي ديگر وي 
نيز غالباً موفق و مورد اس��تقبال 

بوده اند. 
محم��د کرام الديني اکنون به 
مدت 10 سال است که سردبير 
زيست شناس��ي  رش��د  مجلة 
اس��ت و همچنان به تحقيق و 
تأليف اشتغال دارد. او دستي 
نيز در هنر دارد. در سال 1350 
هنگامي که در کالس يازدهم 
دبيرستان درس مي خواند رتبة 
کاريكاتوريس��ت هاي  اول 
آماتور )غيرحرفه اي( کش��ور 

را به دست آورد.

نمی خواهیم بش��نویم. اول استماع می کنند، به 
دقت دریافت می کنند؛ َفیَتَّبِعوَن اَحَس��نَُه، بعد 
غربال می کنند، تجزیه و تحلیل می کنند، خوب 
و بدش را می سنجند و بهترین آن را انتخاب و 
پیروی می نمایند. اصاًل معنی آیه، استقالل عقل 
و فکر است و این که فکر باید حکم یک غربال 
را برای انسان داشته باشد و انسان هر حرفی را 

که می شنود در این غربال قرار دهد، خوب و بد را بسنجد، ریز 
و درشت کند و خوب ترین آن ها را انتخاب و اتباع نماید.

اَولئَک الَّذین َهدیُهُم اهللُ. قرآن این هدایت را با اینکه هدایت 
عقلی است، هدایت الهی می داند. اَولئَک ُهم اُولُوا االَلباب: این ها 
هستند به معنی واقعی صاحبان عقل. »اَلباب« جمع »لَّب« است. 
»لّب« یعنی مغز )نه به معنی مخ، بلکه به معنی اعّم که در مورد 
میوه ها مثاًل می گوییم مغز بادام یا مغز گردو(. این اصطالح شاید 
از اصطالحات مخصوص قرآن باش��د؛ چ��ون در غیر قرآن ما 
گشتیم و ندیدیم. اگرهم اصطالح مخصوص قرآن نباشد، قرآن 
دربارة عقل کلمة »لّب« را زیاد به کار برده، گویی انسان را تشبیه 
به یک گردو یا بادام کرده که تمام یک گردو یا بادام پوسته است 
و آن اساسش مغزش است که درون آن قرار دارد. تمام هیکل و 
اندام انسان را که در نظر بگیرید، آن مغز انسان، عقل و فکر انسان 
است. اگر بادامی مغز نداشته باشد چه می گوییم؟ می گوییم پوچ 
اس��ت و پوک و هیچ و باید دورش انداخت انس��انی که عقل 
نداشته باشد، جوهر و مغز انسانیت و آن مالک و مقّوم انسانیت 
را ندارد، انس��انی پوک و پوچ است، یعنی یک صورت انسان 
اس��ت و معنی انس��ان در او نیست. به حسب این تعبیر، معنی 
انسان همان عقل انسان است؛ عقلی که در این حد باشد. عقل 
بودن عقل به استقاللش است. الَّذین یَستَِمُعوَن الَقوَل َفیَتَّبُِعوَن 
أَحَس��نَُه. از این بهتر اساساً دیگر نمی شود تعبیری پیدا کرد در 
مورد دعوت به این که انسان باید عقلش به طور مستقل حاکم 
باشد، عقلش مستقل باش��د، دارای قدرت نقد و انتقاد باشد و 
بتواند مس��ائل را تجزیه و تحلیل کند. آدمی که از این موهبت 

بی بهره است هیچ است.

تعقل در سنت
در سنت اسالمی و به خصوص در روایات شیعی نیز به عقل 
و تعقل اهمیت زیادی داده شده است. یکی از مزایای روایات 
شیعی بر روایات غیرشیعی، اهتمام بیشتری است که در روایات 
ش��یعی به عقل شده و به آن تکیه گردیده است. به همین دلیل 
نویسندگان اجتماعی امروز، حتی اهل تسنن، اعتراف دارند که 
در دورة اس��الم، عقل شیعی همیشه قوی تر از عقل سنی بوده 
اس��ت. احمد امین کتاب معروفی دارد به نام »فجر االسالم« و 
»ُضَحی االس��الم« و »ُظهر ااالس��الم« و »یوم االسالم« که فجر 
االس��الم یک جلد است، ضحی االسالم سه جلد، ظهراالسالم 
چهار جلد، و یوم االسالم یک جلد که مجموعاً می شود نه جلد. 
کتاب خیلی فنّی است و البته از نظر شیعه نقاط ضعف فراوانی 
دارد و حتی عده ای آن را یک کتاب ضد شیعی تلقی می کنند، 
ولی از نظر علمی، بدون شک از کتاب های بسیار پرمغز است. 
او با اینکه معروف اس��ت که ضدشیعی است، در این کتاب به 
این جهت اعتراف دارد که عقل شیعی عقل استداللی است و در 

تمام ادوار، عقل شیعی استداللی تر بوده است. 

او مي خواهد این جور توجیه کند که علت 
این که عقل شیعي استداللي تر است این است 
که این ها بیشتر متوجه تأویالت بوده اند. ولي 
واقع مطلب این است که سرمنشأ این امر، ائمة 
شیعه هستند که مردم را بیشتر دعوت به تعقل 
و تفکر کرده اند. می گوید: مثاًل فلسفه در دورة 
اس��المی در میان شیعه شکفت و در میان اهل 
تسنن نشکفت. در مصر فلسفه وجود نداشت تا وقتی که مصر 
شیعه شد. شیعه که شد فلسفه آمد. بعد تشیع که از مصر رفت، 
فلسفه هم ضعیف شد و نبود تا در قرن اخیر که یک سیدشیعی 
)س��یدجمال( آمد به مصر و دومرتبه بازار فکر رونق گرفت و 
بعد تعبیر ش��یرینی دارد. می گوید: َوالَْحقُّ اَنَّ الَْفْلسَفَئ بِالتََّشیُّع 
اَلَْصُق مِنْها بِالتََّسنُِّن. و به طور کلی عقل شیعی استداللی تر است. 
ریش��ه اش - که شاید او توجه نداشته- این است که در سنت 
شیعی بیش از سنت سنی به این مسئله اهمیت داده شده است. 
س��نی ها که از ابتدا دو دسته ش��ده اند، معتزله و اشاعره، با هم 
اختالف داشته اند؛ معتزله بیشتر طرفدار عقل بوده اند و اشاعره 
طرفدار تعبد. شیعه با معتزله همگام بود. اختالف نظر با معتزله 
داشت، ولی در اصول با یکدیگر همگام بودند و وجه مشترک 
هر دو این بود که برای عقل و اس��تدالل ارزش و احترام قائل 
بودند. در روایات شیعی عجیب تعبیراتی دربارة عقل است که 
این تعبیرات را در کتاب های سنی پیدا نمی کنیم. در کتاب های 
شیعی مثل »کافی«، »بحار« و دیگر کتاب هایی که دورة حدیث 
هس��تند، کتاب ها از »العقل و الجهل« شروع شده و اول »کتاب 
العقل و الجهل« را می آورند، بعد کتاب التوحید، کتاب النبّوئ، 
کت��اب الحّجئ و... اول کتابی که افتتاح می ش��ود »کتاب العقل 
و الجهل« اس��ت و البته جهل در برابر عق��ل قرار می گیرد که 
توضیحش را عرض می کنم. ما می بینیم که روایات شیعه احترام 

و ارزش عجیبی برای عقل و حجیت عقل قائل است. 

عقل و جهل در روايات اسالمی 
این شوخی نیست که در حدیثی یک پیشوای مردم بگوید 
خدا دو حّجت دارد )حجت به امام و پیغمبر گفته می ش��ود(؛ 
حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهر انبیا هستند و حجت 
باطن عقول مردم. این حدیثی اس��ت که از مسّلمات احادیث 
شیعه است و در کافی هست. ممکن است بگویید بعضی عمل 
نکردند. من به آن کار ندارم، به هر حال این مطلب هست. جهلی 
هم که در اینجا آمده، نقطة مقابل عقل است و عقل در روایات 
اسالمی نیرو و قوة تجزیه و تحلیل است. در غالب مواردی که 
می بینید اسالم جاهل را کوبیده، جاهل در مقابل عالم و به معنی 
بی سواد نیست، بلکه جاهل، ضدعاقل است. عاقل کسی است 
که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد و جاهل کسی 
است که این قدرت را ندارد. ما خیلی افراد عالم را می بینیم که 
عال��م ولی جاهل اند؛ عالم اند به معنی اینکه فرا گرفتة از بیرون 
زیاد دارند، خیلی چیزها یاد گرفته اند اما ذهنشان یک انبار بیشتر 
نیست، خودشان اجتهاد ندارند، استنباط ندارند، تجزیه و تحلیل 
در مسائل ندارند. این جور اشخاص از نظر اسالم جاهل اند، یعنی 
عقلشان راکد است. ممکن است علمش زیاد باشد، ولی عقلش 

راکد است. 
این حدیث را زیاد شنیده اید: اَْلِحْکَمُة ضالَُّة اْلُمْؤِمن: حکمت 
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عبدالرحمان صفارپور

)1321(

آموزگارِ کارشناس، مؤلف

متول��د  دزف��ول  ش��هر  در 
ش��د و اکن��ون سال هاس��ت 
در ته��ران ب��ه کار تألي��ف، 
تدريس و آم��وزش معلمان 
و مدرسه داري اشتغال دارد. 
فوق ليس��انس  م��درك  وي 
خ��ود را در رش��تة آموزش 
ابتدايي از دانشگاه ابوريحان 
اخ��ذ و قب��ل از ته��ران در 
ش��هرهاي آب��ادان و اه��واز 
اس��ت.  ک��رده  خدم��ت 
از  صفارپ��ور  عبدالرحم��ن 
س��ال 1361 به هم��كاري با 
دفت��ر برنامه ري��زي و تأليف 
کتب درس��ي دعوت شد و 
از آن پ��س گام هاي مؤثري 
کتاب ه��اي  اص��الح  در 
و  ابتداي��ي  دورة  درس��ي 
تألي��ف کتاب هايي  همزمان 
در اين ح��وزه، براي معلمان 
پرداخت.  دانش آم��وزان،  و 
به ط��وري که تاکن��ون بيش 
از 30 جل��د از تأليف��ات او 
منتشر شده است که پاره اي 
از آن ها حائز دريافت جايزه 

شده اند.

گمشدة مؤمن است. حکمِت بدون شک، یعنی 
علم��ی که محتوِی حقیقت باش��د؛ علمی که 

استحکام و پایه داشته باشد و خیال نباشد. 
این حدی��ث در احادیث زیادی دنباله دارد. 
من یک وقتی مدارکش را جمع کردم، ش��اید 
به این مضمون بیس��ت جا پیدا کنیم که »ُخُذوا 

اْلِحْکَمة َوَلْوِمْن اَْهِل النِّفاِق«. حکمت را فرا گیرید ولو از منافقین، 
ولو از کافران، ولو از مشرکان: َولَْو مِْن ُمْشرٍِک. یعنی اگر احساس 
کردی که آنچه او دارد درس��ت است و علم و حکمت است، 
فکر نکن که او کافر است، مشرک است، نجس است، مسلمان 
نیست. برو بگیر، حکمت مال تو است، در دست او عاریه است. 
اَیْنَما َوَجَدها َفُهَو اََحقُّ بِها: هر جا که پیدایش کند خودش را از 

دیگران سزاوارتر می بیند. 

اهتمام مسلمین به طلب علم 
در اوایل قرن دوم هجری که آن همه ش��ور و نش��اط اسالم 
برقرار بود و بازار اس��الم داغ و پررونق بود، مسلمانان یکمرتبه 
آن همه علوم خارجی ها را از ایرانی و رومی و هندی و یونانی 
و هر جا که دسترسی داشتند ترجمه کردند و وارد دنیای اسالم 
نمودند. علت این چه بود و چطور دنیای اس��الم عکس العمل 
مخالف نش��ان نداد؟ علتش همین بود که این تعلیمات وجود 
داشت. این تعلیمات زمینه را آماده کرده بود که اگر در اقصا بالد 
چین هم کتابی را پیدا می کردند مانع نمی دیدند که ترجمه اش 
کنن��د )اُْطُلبُوا الْعِْلَم َولَ��ْو بِالّصیِن1(. مثاًل عبداهلل مقفع که منطق 
ارس��طو را ترجمه کرد، در زمان امام صادق)ع( اوج گرفت. در 
زمان هارون و مأمون و در عصر ائمه با چه شدتی علوم اوایل 
ترجمه ش��د. »بيت احلکمة« مدرس��ه ای بوده که در دنیای زمان 
خودش نظیر نداشته و بعدها هم کم برایش نظیر پیدا شده. ما در 
میان احادیث و اخبار ائمة خودمان که این همه با چشم نقد به 
خلفا نگاه می کردند و انحرافات آن ها را مکرر بازگو می نمودند، 
در یک حدیث نمی بینیم که این کار خلفا به عنوان یک بدعت 
تلقی ش��ده باش��د و بگویند یکی از چیزهایی که این ها کار را 
خراب کردند این بود که علوم ملت های کافر را، از یونان و روم 
و هند و ایران، ترجمه کردند و وارد دنیای اسالم نمودند. و حال 
آنکه این در میان عوام بهترین وسیله بود برای کوبیدن آن ها. ولی 
ما حتی در یک حدیث ندیده ایم که این کار خلفا به عنوان یک 

بدعت و یک امر ضد اسالم تلقي شده باشد.
ْرك )يا ولو من اهل النفاق(  ریشة ُخُذوا اْلِحْكَمة َوَلْو ِمْن اَْهِل الشِّ
ِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َاْحَسَنُه  چيست؟ مهني آيه است: اَلَّذيَن َيْس��تَ

اُولِئَك الَّذيَن َهدٰيُهُم اهللُ َو اُوٰلِئَك ُهْم اُوُلوا اْلَلْٰباِب.

حديثي از امام موسي کاظم)ع(
حدیث��ي هس��ت در کاف��ي از حضرت موس��ي بن جعفر 
علیه السالم که مخاطبشان هشام بن الحکم معروف است. هشام 
یکي از راویان ماست؛ ولي از راویاني که بیشتر در مسائل اصول 
دین کار مي کرده و به اصطالح آن زمان »متکلم« بوده؛ گو اینکه 

خودشان نمي پسندیدند که اسم 
»متکلم« روي آن ها بگذارند. با 
اهل کالم سروکار داشته، یعني 
همیش��ه در توحید و نبوت و 

معاد و ]به طور کلي[ اصول دین بحث مي کرده 
است و در میان شیعه و سني اتفاق نظر است 
که یک��ي از قوي ترین متکلمان زمان خودش 

بوده است.
حضرت موس��ي ب��ن جعفر علیه الس��الم 
مخاطبش هش��ام بن الحکم اس��ت که اصاًل 
کارش کار عقلي و فني است. او را بیشتر مؤمن به تعقل و تفکر 
َر اَْهَل اْلَعْقِل َو  مي کند، مي فرماید: یا ِهشاُم! ِانَّ اهللَ َتباَرَك َو َتعايٰل َبشَّ
ْر  اْلَفْهِم يف كتاِبِه: خدا اهل فهم و عقل را در قرآن بشارت داده: َفَبشِّ
ِعباِدي الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبعوَن َاْحَسَنُه ... که در آیة شریفه، 
خاصیت تجزیه و تحلیل و غربال کردن و خوب و بد را از هم 
جدا کردن که اصاًل خاصیت عقل همین است. خاصیت عقل 
یکي فراگرفتن علم و آموختن است که این مهم نیست؛ از وقتي 
که شروع مي کند به تجزیه و تحلیل، و َغّث و سمین کردن، و 
تشخیص خوب از بد، و ریز و درشت کردن، از آن وقت عقل 

به معني واقعي به کار مي افتد.

سخن بوعلي سینا 
دو جملة خوب از بوعلي سینا در این زمینه هست که هر دو 
َق بََغْيِر  َد َاْن ُيَصدِّ در کتاب ]اش��ارات[ است. یکي این که: َمْن َتَعوَّ
َدليٍل َفَقِد اْنَخَلَع ِمْن َكْس��َوِئ ْاِلْنٰسانِيَِّئ: هر کس که عادت کرده 
حرف را بدون دلیل قبول کند، او از لباس آدمي بیرون رفته. یعني 

آدم حرف را بدون دلیل نمي پذیرد.
نقطة مقابلش کساني هس��تند که عادت دارند هر چیزي را 

بي دلیل انکار کنند. این هم بد است. مي گوید:
ُكلُّ ما َقَرَع َس��ْمَعَك ِمَن اْلَعٰجاِئِب َف��َذْرُه يف بُْقَعِئ ْاِلْمٰكاِن ما َلْم 
َيُذْدَك َعْنُه ٰقاِئُم الُْبْرٰهاِن: اگر یک چیز عجیبي شنیدي، مادامي که 
دلیلي بر امکان یا عدم امکانش نداري رد نکن و قبول هم نکن، 
بگو ممکن است باشد. انسان واقعي آن است که قبول و ردش 
بر معیار دلیل باشد و هرجا که دلیل نبود »الادري« و »نمي دانم« 

بگوید.

لزوم توأم بودن عقل و علم
این حدیث خیلي مفصل اس��ت، من قسمت هایي از آن را 
عرض مي کنم. بعد امام فرمود: ولي به عقل تنها هم نباید اکتفا 
کرد. عقل را باید با علم توأم کرد، چون عقل یک حالت غریزي 
و طبیعي دارد که هر کسي دارد، ولي علم، عقل را تربیت مي کند. 
عقل باید با علم پرورش پیدا کند. در نهج البالغه و هم در حدیث 
از عقل و علم این جور تعبیر شده که گاهي به علم گفته اند عقل 
مسموع و به عقل گفته اند علم مطبوع. یعني به عقل، علم اطالق 
شده و به علم، عقل. با این تفاوت که یکي را گفته اند »مطبوع« 
یعني فطري، و دیگري را »مسموع« یعني اکتسابي. و روي این 
نکته خیلي تکیه ش��ده است که عقل مسموع و علم سمعي و 
اکتس��ابي آن وقت مفید است که علم و عقل مطبوع و آن علم 
فطري به کار بیفتد. یعني انسان هایي که فقط گیرنده هستند، مثل 

یک انبارند. این انسان ها شدیداً در روایات تخطئه شده اند.
ادامه در صفحة 41
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مشاهده و مصاحبه
3. مشاهده

یکي از روش هاي سنجش و ارزشیابي، روش مشاهده است. 
دراین روش یک یا چند مشاهده کننده رفتار افراد را مورد مشاهدة 
علمي قرار مي دهند. این روش در کار تعلیم و تربیت بسیار به کار  
مي رود. غالباً رفتار معلمان و دانش آموزان و تعامل بین آن ها مورد 

مشاهده و ارزشیابي قرار مي گیرد. 
به طور کلي مشاهده بردو نوع است:

الف. مشاهدة توصیفي: در مشاهدة توصیفي، مشاهده کننده آنچه 
را که مي بیند دقیقاً یادداشت مي کند و از هر گونه ارزشیابي و اظهار 

نظر در مورد کیفیت رفتار خودداري مي نماید. 
ب. مشاهدة استنباطي: در مشاهدة استنباطي، مشاهده کننده رفتار 
مورد نظر را یادداشت مي کند و در مورد کیفیت و چگونگي آن نیز 
اظهارنظر و آن  را ارزشیابي مي نماید. عینیت این نوع مشاهده، از نظر 
علمي، کمتر از مشاهدة توصیفي است و به مشاهده کننده اي ورزیده 

نیاز است تا در ارز یابي هایي که مي کند 
انساني دقیق و صادق باشد. 

گاه��ي اوقات رفتار فرد به وس��یلة 
نوار سمعي و بصري ضبط و به وسیلة 
چندین نفر ارزشیابي مي شود تا نتیجه 
دقیق تر باشد. ولي کاربرد این وسایل غالبًا 
گران تمام مي شود و فراهم کردن آن ها نیز 

مشکل است.

4. نمونه برداري از رفتار
گاهي اوقات تمام رفت��ار فرد مورد 
مش��اهده قرار مي گی��رد و گاهي هم از 
مجموعة رفتار او نمونه برداري مي شود. 
واحد این نمونه برداري مي تواند عامل 
زمان ی��ا رویدادي خاص باش��د. مثاًل 
مي توان رفتار فرد را براي نیم و یک ساعت 
در روز یا به ترتیب دیگري در یک واحد 
زماني مورد سنجش قرار داد. همچنین، 

دکتر بدري مقدم

براي شناسايي دانش آموزان و معلمان و سنجش و ارزشيابي رفتار آن ها روش هاي متعددي وجود دارد. به وسيلة 
اين روش ها پديدة هوش، استعداد، پيشرفت تحصيلي، رفتاراجتماعي، شخصيت و باالخره پديده هاي مختلف 

شخصي فرد سنجيده مي شوند. ما در اين مقاله از انواع روش هاي مختلف سنجش و ارزشيابي صحبت مي كنيم. 

نیاز است تا در ارز یابي هایي که مي کند 

گاه��ي اوقات رفتار فرد به وس��یلة 
نوار سمعي و بصري ضبط و به وسیلة 
چندین نفر ارزشیابي مي شود تا نتیجه 
دقیق تر باشد. ولي کاربرد این وسایل غالبًا 
گران تمام مي شود و فراهم کردن آن ها نیز 

گاهي اوقات تمام رفت��ار فرد مورد 
مش��اهده قرار مي گی��رد و گاهي هم از 
مجموعة رفتار او نمونه برداري مي شود. 
واحد این نمونه برداري مي تواند عامل 
زمان ی��ا رویدادي خاص باش��د. مثاًل 
مي توان رفتار فرد را براي نیم و یک ساعت 
در روز یا به ترتیب دیگري در یک واحد 
زماني مورد سنجش قرار داد. همچنین، 

مشاهده و مصاحبه
روش هایي براي سنجش و ارزشیابي
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1. تشكیل پروندة دانش آموزان
هر یک از دانش آموزان پروندة محرمانه اي دارد. در این پرونده، 
اطالعات الزم در مورد دانش آموز ضبط شده است. این اطالعات 
شامل مسائل خانوادگي )اطالعات مربوط به پدر و مادر، خواهران، 
برادران و غیره(، تحصیلي )نمره ها، امتیازات، هوش بهر، نظر معلمان 
و غیره(، اطالعات بهداشتي)وضع سالمت، بیماري هاي کودک و 
غیره( و به طور کلي تمام اطالعات در مورد فعالیت ها، سرگرمي ها 
و مس��ائلي از این قبیل مي شود. این پرونده محرمانه است و نزد 
مشاور یا روان شناس آموزشگاه نگهداري مي شود و در دسترس 

دیگران قرار نمي گیرد. 

2. تهیة پرسش نامه
اغلب معلمان پرس��ش نامه هایي تهیه مي کنند و در دسترس 
دانش آموزان قرار مي دهند و آ ن ها را بدین وس��یله س��نجش و 
ارزشیابي مي کنند. در این پرسش نامه ها برخي سؤاالت کلي مانند 
نام  و نام خانوادگي، تاریخ و محل تولد، نشاني منزل، مشخصات 
پدر و مادر و شغل آن ها، خواهران و برادران، سرگرمي ها و غیره، 
و همچنین برخي پرسش هاي اختصاصي در مورد مسائل عاطفي، 
اجتماعي و رواني که منظور اصلي پرسش نامه  مي باشد مطرح شده 
است. این قسمت در پرسش نامه هاي مختلف متفاوت است. در 
ضمن، پرسش نامه هاي تهیه شده اي نیز وجود دارد که غالباً شامل 
تمام نکات مورد توجه معلم نیست، بلکه در  آ ن ها سؤاالت کلي و 

عمومي مطرح شده است.
گاهي اوقات دانش آموزان براي پاسخ به این پرسش نامه ها از 
خود مقاومت نشان مي دهند. در این صورت، باید آن ها را کاماًل 
متوجه کرد که اطالعات مورد نظر کامالً محرمانه است و برایشان 

هیچ گونه ناراحتي ایجاد نخواهد کرد. 
چنانچه شناس��ایي کلي کالس مورد نظر است، نه شناسایي 
فردفرد دانش آموزان، بهتر است از ذکر نام آن ها خودداري شود. 
گاهي اوقات اتوبیوگرافي)شرح حال خود نوشته( دانش آموز به 

شناسایي معلم از او کمک مي کند. 
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عینیت مشاهده کم نکند. براي رفع این اشکاالت برخي از محققان 
کاربرد فرم هاي ساخته شدة مشاهده را پیشنهاد مي کنند. گرچه این 
فر م ها س��اخته و آماده و کاربرد آن ها هم آسان تر است، ولي غالبًا 
شامل موارد کلي است و نکاتي را که در مشاهده هاي مختلف مورد 

نظر است در بر ندارد.

5. مصاحبه 
یکي از روش هاي تماس با دانش آموزان و شناسایي آن ها روش 
مصاحبه اس��ت. مصاحبه در بعضي موارد تنها روش و یا بهترین 
روشي است که مي توان با دانش آموزان ارتباط برقرار کرد. نه تنها در 
محیط آموزشگاه، بلکه در مراکز پزشکي، قضایي و روان درماني نیز 

مصاحبه یکي از روش هاي مؤثر است. 
مصاحبه فایده ها  و در عین حال محدودیت هایي دارد. یکي از 
فایده هاي آن این است که رابطه اي مستقیم و متقابل میان مصاحبه 
کننده و مصاحبه شونده ایجاد مي شود. چنانچه مصاحبه کننده تبحر 
کافي داشته باشد، مي تواند نهایت استفاده را بکند و اطالعات الزم 
را ب��ه دس��ت آورد. در ضمن، مصاحبه کننده خیلي آني و فوري 
از عکس العمل مصاحبه شونده در برابر پرسش خود پس فرستي 

مي گیرد و از چگونگي سؤال آگاه خواهد شد. 
یکي از محدودیت هاي مصاحبه این است که روشي ذهني است 
و ممکن است با تعصب آمیخته شود و مصاحبه کننده مطالب را 
به میل و دلخواه خود تغییر دهد و در نتیجه چهرة واقعي مصاحبه 

شونده به دست نیاید. 

الف. روش هاي مصاحبه
مصاحبه ممکن اس��ت به صورت انفرادي ی��ا گروهي انجام 
پذیرد. در مصاحبة انفرادي مصاحبه شونده به وسیلة یک یا گروهي 
از مصاحبه کنندگان مورد پرس��ش ق��رار مي گیرد. در 
مصاحب��ة گروهي، گروهي از مصاحبه ش��وندگان به 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 
مي گیرند؛ به این طریق که مصاحبه کنندگان )معموالً 
تعداد آن ها از پنج یا شش نفر نباید تجاوز کند( به دور 
میزگردي مي نشینند و مصاحبه کنندگان هم در اطراف 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 
به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند. معموالً یک سؤال 
در زمینة هدف مصاحبه مطرح مي شود و از مصاحبه 
کنندگان مي خواهند درب��ارة آن به بحث و گفت وگو 
بپردازن��د. با مش��اهدة رفتار آن ها بس��یاري از نکته ها 
درمورد شخصیتشان روشن مي شود. مثالً این که چه 
کسي تسلط بیشتري دارد و با صحبت کردن مي تواند 
اختیار جلسه را به دست گیرد، چه کسي زودتر عصباني 
مي شود، چه کسي بیشتر از عقاید دیگران تبعیت مي کند 
و خصوصیاتي از این قبیل مشخص مي شود. این روش 

مصاحبه بیشتر در امور استخدامي به کار مي رود. 

مي توان فقط رفتار خاصي را، مانند رفتار کودک در کالس، در زمین 
بازي و غیره، مشاهده و ارزشیابي کرد. 

 این نمونه برداري نیز ممکن است تصادفي یا نظام دار باشد. مثاًل 
مي توان ده دقیقه در هر ساعت یا واحدي از رفتار را نمونه برداري و 
ضبط کرد. همچنین، مي توان در بعضي از لحظات، بدون اینکه نظم 
خاصي داشته باشد، بعضي از رویدادها را مشاهده و ارزشیابي کرد. 
در هر دو صورت، باید رفتار شخِص مورد مشاهده، دقیقاً تعیین و 
تعریف شود. مثالً اگر رفتاري مثل خشمناک شدن یا ترسیدن مورد 
نظر است، اول باید بدانیم که منظور از خشم و ترس چیست؟ یعني 

این نوع رفتارها را باید دقیقاً تعریف کنیم. 
مش��اهده کننده: یکي از نکاتي که دراین نوع س��نجش باید 
فوق العاده مورد توجه باشد، شخصیت مشاهده کننده است. زیرا 
افراد متعصب و آن ها که ثبات عاطفي ندارند، معموالً در مشاهدة 
خود پیش داوري مي کنند و صبر و حوصلة کافي به کار نمي برند. 

چنین افرادي براي مشاهدة علمي مناسب نیستند. 
در هر حال، وجود مشاهده  کننده چهرة واقعي محیط را تغییر 
مي دهد. مثالً وقتي فرد براي مشاهده وارد کالس مي شود، توجه 
دانش آم��وزان به او جل��ب و کالس از حالت واقعي خود خارج 
مي شود. بنابراین، مشاهده کننده باید مواظب این نکته باشد و در عین 
اینکه کامالً طبیعي رفتار مي کند، تا وقتي که محیط به چهرة واقعي 
خود برنگشته است، باید از ضبط مشاهده خودداري کند. گاهي 
اوقات ممکن است مشاهده کننده تعصب به خرج  دهد و امیال و 

خواست ها و تجارب خود را در مشاهده دخالت دهد. 
همچنین ممکن است که خطاي هاله1 و ناجوري شناختي2، یعني 
ایدة قبلي مشاهده کننده در مورد افرادِ مورد مشاهده وآگاهي از آن ها، 
مانع ضبط و ارزشیابي دقیق مشاهده شود. مشاهده کننده باید با تمام 
این عوامل آشنا باشد و کوشش بسیار کند که هیچ یک از آن ها از 
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از عکس العمل مصاحبه شونده در برابر پرسش خود پس فرستي 

یکي از محدودیت هاي مصاحبه این است که روشي ذهني است 
و ممکن است با تعصب آمیخته شود و مصاحبه کننده مطالب را 
به میل و دلخواه خود تغییر دهد و در نتیجه چهرة واقعي مصاحبه 

مصاحبه ممکن اس��ت به صورت انفرادي ی��ا گروهي انجام 
پذیرد. در مصاحبة انفرادي مصاحبه شونده به وسیلة یک یا گروهي 
از مصاحبه کنندگان مورد پرس��ش ق��رار مي گیرد. در 
مصاحب��ة گروهي، گروهي از مصاحبه ش��وندگان به 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 
مي گیرند؛ به این طریق که مصاحبه کنندگان )معموالً 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 
مي گیرند؛ به این طریق که مصاحبه کنندگان )معموالً 
وسیلة مصاحبه کنندگان مورد پرسش و ارزشیابي قرار 

تعداد آن ها از پنج یا شش نفر نباید تجاوز کند( به دور 
میزگردي مي نشینند و مصاحبه کنندگان هم در اطراف 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 
به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند. معموالً یک سؤال 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 
به دقت مورد مطالعه قرار مي دهند. معموالً یک سؤال 
اتاق مي نشینند و اعمال و حرکات مصاحبه شوندگان را 

در زمینة هدف مصاحبه مطرح مي شود و از مصاحبه 
کنندگان مي خواهند درب��ارة آن به بحث و گفت وگو 
بپردازن��د. با مش��اهدة رفتار آن ها بس��یاري از نکته ها 
درمورد شخصیتشان روشن مي شود. مثالً این که چه 
کسي تسلط بیشتري دارد و با صحبت کردن مي تواند 
اختیار جلسه را به دست گیرد، چه کسي زودتر عصباني 
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هر یک از این دو روش محاس��ن و محدودیت هایي دارد. در 
مصاحبة انفرادي، با مصاحبه شونده رابطة مستقیم برقرار مي شود که 
ارتباطي کامالً عمیق است، در حالي که در مصاحبة گروهي امکان 
چنین ارتباطي نیست. مصاحبة گروهي براي شناسایي رفتار اجتماعي 
افراد نیز مؤثر است و ضمن اینکه در اجراي آن در وقت صرفه جویي 

مي شود، مسئولیت مصاحبه هم با خود مصاحبه شوندگان است. 

ب. طرح مصاحبه
مصاحبه ممکن است به سه طریق انجام پذیرد: 

1. مصاحبة استاندارد ش��ده: در این نوع مصاحبه پرسش ها 
کامالً مشخص است. پرسش ها به عمق مطالب نمي روند و غالبًا 
به پاسخ هایي به شکل بله و خیر یا پاسخ هاي کوتاه دیگري اکتفا 
مي شود. این نوع مصاحبه براي مواردي که فقط کسب اطالعاتي 
س��طحي کافي است مناسب مي باشد و عینیت آن از طرق دیگر 

مصاحبه بیشتر است. 
2. مصاحبة نیمه استاندارد شده: دراین نوع مصاحبه با وجودي 
که پرسش ها کامالً مشخص و پاسخ ها به صورت بلي و خیر است، 
به عمق مطالب و پاسخ ها بیشتر توجه مي شود و مصاحبه کننده در 
طرح س��ؤاالت آزادي بیشتري دارد و مي تواند دلیل پاسخ ها )بلي 
و خیر( را جویا ش��ود. کاربرد این طریق مصاحبه براي آموزشگاه 
مناسب است و یکي از بهترین وسایل براي شناسایي دانش آموزان 

است. 
3. مصاحبة استاندارد نشده: در این نوع مصاحبه با اینکه هدف 
مصاحبه مشخص است، محدودیت  خاصي در پرسش ها و پاسخ ها 
نیس��ت و مصاحبه شونده مي تواند بدون هیچ محدودیتي به بیان 
احساسات وعواطف خود بپردازد. این طریق مصاحبه همان روشي 
است که در مشاورة ُمراجع مرکزي به کار مي رود و بیشتر مناسب 

جلسات روان درماني است. 

پ. ضبط مصاحبه
مصاحبه مي تواند به سه طریق ضبط شود. یک طریق یادداشت 
برداشتن است. به این ترتیب که در حالي که مصاحبه شونده صحبت 
مي کند، از گفتارش یادداشت برداشته مي شود، ولي متأسفانه این کار 
تا حدودي موجب اخالل در مصاحبه و رابطة متقابل مي شود و از 
مصاحبة عمیق جلوگیري مي کند. طریق دیگر ضبط گفتار به وسیلة 
دس��تگاه ضبط صوت است. این طریق عینیت دارد و به مصاحبه 
کننده این فرصت را مي دهد که  مطالب را هر چند بار که بخواهد 
بشنود. همچنین، به کسان دیگر نیز فرصت مي دهد که مصاحبه را 
بررسي و ارزیابي کنند. ولي دیده شده است که وجود ضبط صوت 
چهرة صحنة مصاحبه را تغییر مي دهد و در مصاحبه شونده مقاومت 
واضطراب ایجاد مي کند. طریق سوم این است که موضوع مصاحبه 
اصالً ضبط نشود، بلکه این کار به طور شفاهي برگزار شود و پس 
از اتمام جلسه، مصاحبه کننده نکات مهم و اساسي را روي کاغذ 
بیاورد. این طریق کامالً ذهني است و ممکن است مصاحبه کننده 
مواردي را فراموش کند، یا اضافه بر آنچه گفته شده است نکته اي را 

یادداشت کند یا به میل خود مطالبي را تغییر دهد. 

ت. شرايط مصاحبه کننده 
فردي که مصاحبه مي کند باید داراي شرایط و خصوصیاتي باشد 
تا مصاحبه مؤثر واقع شود. بعضي از این خصوصیات عبارت اند از:

- آگاهي کامل از هدف مصاحبه
- خونگرمي و توانایي در ایجاد رابطة الزم

- عدالت و درستي 
- بي نظري و بي طرفي

- عدم پیش داوري و تعصب
- آشنایي با زبان مصاحبه شونده

- عالقه مندي به شنیدن افکار و عقاید دیگران 
- صبر و حوصله 

- دقت کافي 
- پایداري و ثبات عاطفي 

- آشنایي با اثرات خطاي هاله و ناجوري شناختي 

6. کاربرد آزمون هاي رواني
معلم، روان شناس و مشاور آموزشگاه براي شناسایي و راهنمایي 
دانش آموزان و ارزش��یابي پیشرفت آن ها باید با آزمون هاي رواني 
آش��نایي داشته باشند. در ادامه مختصري دربارة آزمون هاي رواني 

مي آوریم. 
اولین آزمون روان��ي به صورت عملي و جدي را آلفردبینه و 
همکارش س��یمون در س��ال 1905 انجام دادند. این آزمون براي 
سنجش هوش افراد غیر طبیعي ساخته شد. تا اوایل جنگ جهاني 
اول آزمون هاي رواني به س��نجش هوش و اس��تعداد اختصاص 
داشتند. آزمون هاي دیگر رواني مانند آزمون شخصیت و غیره بعداً 

مورد توجه قرار گرفت. 
در جنگ جهاني دوم نیز لزوم آزمون هاي رواني براي طبقه بندي 
افراد در مشاغل و حرفه ها احساس گردید و در کشورهاي مختلف 
جنبشي براي س��اختن و به کار بردن آزمون هاي رواني آغاز شد، 
ت��ا جایي که امروزه آزمون هاي رواني تقریباً در تمام مؤسس��ات، 
ارتش، آموزش و پرورش و غیره به کار برده مي شود و براي رفع 
برخي از مش��کالت استخدامي و انتخابي راه حل مناسبي است. 
آزمون هاي رواني به طرق متفاوت طبقه بندي شده است. ما آن ها 
را در هفت طبقة بزرگ طبقه بندي کرده ایم. 1. آزمون هاي هوش، 2. 
آزمون هاي شخصیت، 3. آزمون هاي استعداد، 4. آزمون هاي عالقه و 
گرایش، 5.آزمون هاي معلومات و پیشرفت تحصیلي، 6. آزمون هاي 

اجتماعي- عاطفي، آزمون هاي ادراکي- حرکتي. 

پي نوشت
                                                                                 1. Helo Effect
                                                                                 2. cognitive Dissonance 

که پرسش ها کامالً مشخص و پاسخ ها به صورت بلي و خیر است، 
به عمق مطالب و پاسخ ها بیشتر توجه مي شود و مصاحبه کننده در 
طرح س��ؤاالت آزادي بیشتري دارد و مي تواند دلیل پاسخ ها )بلي 

مناسب است و یکي از بهترین وسایل براي شناسایي دانش آموزان 

مصاحبه مشخص است، محدودیت  خاصي در پرسش ها و پاسخ ها 

جلسات روان درماني است. 

برداشتن است. به این ترتیب که در حالي که مصاحبه شونده صحبت 
مي کند، از گفتارش یادداشت برداشته مي شود، ولي متأسفانه این کار 

مصاحبة عمیق جلوگیري مي کند. طریق دیگر ضبط گفتار به وسیلة 

کننده این فرصت را مي دهد که  مطالب را هر چند بار که بخواهد 
بشنود. همچنین، به کسان دیگر نیز فرصت مي دهد که مصاحبه را 
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ک��ودک، هنگامي که به دنیا آمد، اگر از س��المت جس��مي 
برخوردار باشد- یعني از هر حیث بتوانیم او را کودکي تندرست 
و طبیعي بدانیم- از یک س��و ظرفیتي است کامل براي آنکه با 
رفع نیازهاي زیستي رشد کند و به انسان بالغ تبدیل شود و از 
سوي دیگر ظرفیتي است شامل همة استعدادها و ذوق هایي که 
بشر تاکنون در طول تاریخ از خود بروز داده است. به عبارت 
دیگر، نمي توانیم بگوییم که یک کودک با اس��تعداد ویژه اي به 
جهان مي آید که کودکي دیگر از آن استعداد  برخوردار نیست. 
انس��ان هم، مانند همة موجودات زند ة جهان، یک موجود 
طبیعي اس��ت که در شرایط معیني از محیط زیست براي زنده 
ماندن و س��ازگار کردن زندگي خود با شرایط محیط زیست 
ت��الش مي کند. وقت��ي تخم یک گیاه در جای��ي از زمین قرار 
مي گیرد که آب و آفتاب برایش فراهم است، نمو مي کند و به 

گیاهي نو تبدیل مي شود. شرایط زیستي این 
گیاه معین با همة گیاه هاي نوع او یکس��ان 
نیس��ت. جایي که باید ریشه بدواند، نرمي 
وس��فتي خاک، عناصر موج��ود در خاک، 
مقدار و مدت آفتابي که در فصل هاي معین 
برآن مي تابد، آبي که در اوقات و فصل هاي 
معین به آن ها مي رسد، گیاه هاي دیگري که 
آن را در پهنة محیط زیست احاطه کرده اند، 
جانوراني که جزئي از این محیط زیست را 
تشکیل مي دهند، آب و هواي موضعي، باد 
و ب��اران و برف و دیگر عواملي که زندگي 
این گیاه را تحت تأثیر خود قرار مي دهند، 
هیچ کدام درست با عواملي که گیاه دیگري 
از نوع آن در اختیار دارد، یکسان نیست. به 
همین سبب وقتي دو گیاه از یک نوع را، که 

در شرایط محیطي نسبتاً متفاوت رشد کرده اند، بررسي مي کنیم، 
مي بینیم که آن ها از حیث شکل کلي تقریباً یکسان هستند، ولي 
میزان رش��د آن ها در مدت معین، قدرت ریش��ه و ساقة آن ها، 
طول عمر آن ها، میزان باروري آن ها و بس��یاري از ویژگي هاي 

دیگرشان با هم تفاوت هایي دارد. 
انسان با گیاهان و جانوران این تفاوت عظیم را دارد که فکر 
مي کند، تجزیه و تحلیل مي کند، مقایسه مي کند، نتیجه مي گیرد 
و بر این پایه مي تواند براي سازگاري با محیط راه ها و وسایلي 
پیدا کند و به اصطالح به جاي آن که سازگاري او کاًل با ماهیت 

و شکلي طبیعي انجام گیرد، ابزارها و امکاناتي که حاصل فکر 
اوس��ت، اما در وجودمادي او نیست، به سازگاري او با محیط 
کمک کند. به این اعتبار مي توانیم س��ازگاري همة موجودات 
زنده را با محیط زیست»سازگاري طبیعي« و سازگاري انسان را 

»سازگاري انساني« بدانیم. 
با این مقدمه، در اینجا ممکن است این پرسش پیش بیاید که 
آیا انسان در سازگاري با محیط، اساساً با دیگر موجودات زنده 
متفاوت است و به طور کلي به نحوي غیر طبیعي عمل مي کند؟ 
در پاس��خ به همین پرسش اس��ت که دوگانگي حیات انسان 
مطرح مي ش��ود و مي گوییم که انس��ان بخشي از حیات خود 
را با قوانین طبیعت مي گذران��د و در این بخش با موجودات 
زندة دیگر اش��تراک طبیع��ي دارد، اما بخش دیگر از حیات او 
بر اساس قوانین فکر و تعقل مي گذرد و در این بخش قوانین 
طبیعت براي قوانین انساني او پایه هایي فراهم 
مي آورند که عین آن قوانین طبیعي بر این بخش 
از حیات او تس��لط ندارند. ب��ه عبارت دیگر، 
انس��ان آمیزه اي است از غریزه و خرد؛ و ما به 
اعتبار این دوگانگي یا حیات ترکیبي است که 
سازگاري انسان با طبیعت را انساني مي خوانیم 
و ناگزیر در س��ازگاري او نیز غریزه و خرد؛ یا 
طبیعت وتعقل مشترکاً و به صورت یک ترکیب 

عمل مي کنند. 
آن کودک فرضي س��الم، وقتي که به جهان 
آمد، مجموعه اي است از توانایي ها، استعدادها، 
یا به طور کلي ظرفیتي است براي آنکه در نفوذ 
عوام��ل طبیعي از یک س��و و ش��رایط محیط 
انس��اني از س��وي دیگر، آن زندگي ترکیبي یا 
دوگانه را پیدا کند و شخصیت فردي او که در 
حدي با دیگران شبیه است و در حدي متفاوت، ساخته شود. 
وقتي این کودک در س��ن بلوغ از خود استعدادها و ذوق هاي 
ویژه اي ظاهر کرد، نمي توانیم بگوییم او با همین استعدادها و 
ذوق هاي معین به جهان آمده است. باید بگوییم که این دسته از 
استعدادها و ذوق هاي متعدد انساني او در شرایط محیط فرصت 
پرورش و ظهور یافته است. به عبارت دیگر، او چنین ساخته 

شده، نه این که چنین بوده است. 
اکنون ش��ما به فرزند خود بنگرید و او را کودکي س��الم و 
داراي آن ظرفیت انس��اني بپندارید. از طرف دیگر، به محیطي 

سازگاري طبیعي،
سازگاري انسا ني 
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که براي او، تحت شرایط و عوامل متعدد، به وجود آمده است 
بنگری��د. آن گاه ک��ودک یا آن ظرفیت انس��اني را در میان این 
مجموعه از ش��رایط و عوام��ل در نظر بگیرید و بدانید که هر 

یک از آن ش��رایط و عوامل به نحوي در او 
اثر مي کن��د و او در برابر هر یک از آن ها به 
نحوي عکس العمل نشان مي دهد. اگر شما 
کودک را در آن محیط به حال خود رها کنید، 
س��رانجام روزي مي رسد که او ساخته شده 
اس��ت. ممکن است آن موجود ساخته شده 
مطلوب شما باشد و ممکن است نباشد. شما 
پس از ساخته شدن او نمي توانید درباره اش 
قضاوت کنید و مطل��وب یا مطلوب نبودن 
او را حاص��ل ذات، طبیعت، بخت و اقبال یا 
چیزهایي از این قبیل بدانید. اگر خیلي دیر به 
تأمل پرداخته اید و دارید در مورد موجودي 
ساخته شده قضاوت مي کنید، قضاوت شما 
بدون در نظر گرفتن سلس��لة علت هاس��ت 
و پای��ه اي ن��دارد. قضاوت ش��ما یک بانگ 
افسوس است. نالة پشیماني است. سرزنشي 
اس��ت به خودتان که چرا گذاشتم او ساخته 

شد و چنین ساخته شد و نامطلوب ساخته شد. در این هنگام، 
دیگر شما نمی توانید از موجودی ساخته شده انتظار داشته باشید 
دگرگون و مطلوب طبع ش��ما شود. چرا که در جریان ساخته 
شدن او از آن مجموعه عوامل سازنده غافل بودید و براي تغییر 

هیچ یک از آن ها هیچ اقدامي نکردید؟
حال فرض را بر این مي گذاریم که او س��اخته شده است و 
مطلوب طبع شماس��ت. اگر باز هم در جریان ساخته شدن او 
ازآن مجموعه عوامل غافل بوده اید، باز مطلوب ساخته شدن او 
به خواست و اراده و دخالت شما انجام نگرفته است. تصادفًا 
مجموعة عوامل چنان بوده اس��ت که حاصل آن ها به ساختن 

موجودي مطلوب طبع شما انجامیده است. این جا هم 
ش��ما نباید از ذات او، طبیعت او، یا از بخت و اقبال 

خود سپاسگزار باشید. 

ذوق و استعداد
چنان ک��ه دیدیم، ه��ر کودکي ظرفیتي اس��ت از 
مجموعة خصوصیات یا توانایي هایي که در یک یک 
افراد بشر به ظهور رسیده است اما نمي توانیم بگوییم 
کودک توانای��ي آن را دارد که همة این توانایي ها را 
بروز دهد، زیرا نه عمر انسان براي پرورش و ظهور 
همة آن ها کافي است و نه ضرورت دارد که یک فرد 

از کل بشریت به همة بشریت تبدیل شود. 
اگر ی��ک کودک در میان مجموع��ه اي از عوامل 
محیطي قرار گرفت که مثاًل استعداد نقاشي او فرصت 
پرورش پیدا کرد، آن کودک به س��بب کششي که به 
جانب نقاشي پیدا مي کند، از ذوق ها و استعداد هاي 
دیگ��ر خود غافل مي ماند و هم��ة وقت هاي اضافي 
خود را بر س��ر این کار یا سرگرمي یا واسطة ظهور 
نفس مي گذارد. البته آنچه سبب مي شود که او از دیگر 

ذوق ها واستعدادها یا ظرفیت انساني خود غافل بماند اراده و 
انتخاب او نیست، فقدان عوامل و وسیله هایي است که مي توانند 
واسطة تجلي استعدادهاي دیگر قرار گیرند. به تجربه ثابت شده 
است، اگر عوامل و وسایل ظهور یک استعداد 
را از کودک به نحوي غیر مستقیم و به تدریج 
دور کنی��م و عوامل و وس��ایل بروز و ظهور 
استعداد دیگري را، باز به نحوي غیر مستقیم و 
به تدریج، در محیط او فراهم بیاوریم، پس از 
چندي کودک نسبت به تقویت و ظهور بیشتر 
استعداد قبلي شوق و شوري نشان نمي دهد و 
به تقویت و ظهور استعداد دوم روي مي آورد. 
به این سبب است که مي بینیم کودکي در یک 
دوره از سن پیش از بلوغ به استعداد دیگري 
روي م��ي آورد و مث��اًل آن فرزندي که خیال 
مي کردیم نقاش بزرگی خواهد شد اکنون در 
راه یک موسیقي دان بزرگ شدن گام برمي دارد. 
در چنی��ن موردي، یا خود ما در تغییر عوامل 
و وسایل تقویت و بروز استعداد موسیقي این 
کودک تأثیر داش��ته ایم یا دیگران این اثر را در 
او گذاشته اند و این تأثیر و دخالت یا آگاهانه 

بوده است یا ناآگاهانه. 
اگر ما از مشاهدة یک استعداد معین در فرزند چندان ذوق زده 
نشویم که بي درنگ او را مثاًل نابغه اي در نقاشي بینگاریم، اعتبار 
بیش��تري به موجودیت فرزند خود، در مقام ظرفیت انس��اني 
کامل، بخش��یده ایم و فریب توهمات خ��ود را نخورده ایم. در 
آن صورت خواهیم توانس��ت در جریان ساخته شدن فرزند و 
پرورش استعدادهاي او آگاهانه دخالت کنیم و عوامل محیطي 
او را بشناسیم و وس��ایل را، چنان که صالح مي دانیم، تغییر یا 
تنوع بدهیم؛ چنان که  فرزند ما به نحوي ناشناخته پرورش نیابد 
و روزي به موجودي تبدیل نش��ود که با حی��رت در برابر او 
بایستیم و بگوییم: »این کیست؟ من او را نمي شناسم. 

چه طور فرزند من مي توانست چنین چیزي بشود؟«
ما باید فرزند خود را ظرفیتي ش��امل استعدادهاي 
متعدد و متنوع بینگاریم و ذوق را در واقع فراهم بودن 
عوامل و وس��ایل پرورش یک استعداد معین بدانیم، 

زیرا در کودک چیزي شناخته به عنوان ذوق 
وج��ود ندارد تا او را خود به خود به جانب 
نوعي استعداد بکش��اند. هیچ کودکي، مثاًل 
به سبب داشتن ذوقي ویژه براي استعدادي 
ویژه، ناگهان به خود نمي گوید:  »تو از نقاشي  
خوش��ت مي آید، در تو ذوق نقاشي هست، 
در تو فقط اس��تعداد نقاشي هست. طبیعت 
فقط این استعداد را به تو داده است. پس به 
پرورش آن بپرداز و از پدر و مادر خود بخواه 
که عوامل و وسایل پرورش این استعداد را 

براي تو فراهم آورند.
اگر در کودک 
خود نخس��تین 

 
اگر در کودك 
خود نخستین 

نشانه هاي 
ذوق را براي 

تقویت و ظهور 
استعدادي 

معین مشاهده 
کردید، باید 
بدانید که 
آگاهانه یا 
ناآگاهانه 
نخستین 

وسایل پرورش 
آن استعداد در 
محیط او فراهم 

آمده است 
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نش��انه هاي ذوق را براي تقویت و ظهور استعدادي 
معین مش��اهده کردی��د، باید بدانید ک��ه آگاهانه یا 
ناآگاهانه نخس��تین وس��ایل پرورش آن استعداد در 
محیط او فراهم آمده است. الزم نیست در این مورد 
به خود بگویی��د: »نمي خواهم فرزند من اس��تعداد 
نقاش��ي خود را پرورش دهد. من مي خواهم او یک 
پزش��ک متخصص بیماري هاي داخلي بشود.« باید 
فکر کنید که شما براي فراهم آوردن وسایل چه نوع 
تخصصي و فن یا هنري آمادگي دارید و مي توانید تا 
پایان آن فرزند خود را همراهي کنید. بسیار خوب، 
اگر واقعاً آماده اید که کودک شما پزشک متخصص 
بیماري هاي داخلي بشود و مي بینید که کودک شما 
جسماً و روحاً سالم است، وسایل و عوامل پزشک 
ش��دن را براي او فراهم آورید. اما بي درنگ عواملي 

را که موجب انگیختن ذوق نقاشي او شده است، از او نگیرید. 
شما با گرفتن این عوامل ذوقي را که به نحوي طبیعي در او پیدا 
شده است مي کشید و او را وادار مي کنید که به نحوي جبري 

عوامل دیگر را بپذیرد و در خود ذوقي تازه پدید آورد. 
ش��ناخت ش��ما از عوامل و وس��ایل پ��رورش ذوق ها و 

اس��تعداد هاي کودک بای��د به حدي برس��د که در 
پرورش یک اس��تعداد و انگیختن ذوق آن بیراهه اي 
انتخاب نکنی��د. هر فرد در زندگي، ت��ا پایان عمر، 
به دو چیز نیاز خواهد داش��ت: یکي کار و دیگري 
بازي. ممکن است در بعضي از انسان ها کار و بازي 
یگانه ش��وند و حاصل دوگانه را داشته باشند، یعني 
هم فرد بتواند با آن بازي که انجام مي دهد وس��ایل 
مع��اش خود را فراهم کند، ه��م از انجام دادن آن با 
کیفیت یک بازي یا هن��ر لذت ببرد. اما معموالً کار 
انس��ان  ها از بازي آن ها جداس��ت و آن ها به این هر 
دو احتیاج دارند. بنابراین، موقعي که درکودک خود 
ذوقي را براي تقویت و ظهور اس��تعدادي مشاهده 
مي کنید که حاصل آن هنر و بازي خواهد بود، نه کار 
یا حرفه، بي درنگ به خود نگویید:»اگر بگذارم که او 
همة کوش��ش و توانایي خود را صرف نقاشي کند، 
آینده اي نخواهد داشت. حرفه اي نخواهد داشت. او 
باید یک پزشک بیمار ی هاي داخلي شود. 
اما این نقاشي مانع اوست، باید کاري کنم 
که او از نقاشي دلسرد شود، وگرنه پزشک 

خوبي نخواهد شد.« 
در این موارد شما مي توانید هم چنان که 
وس��ایل و عوام��ل 
اس��تعداد  ظه��ور 
نقاش��ي او را فراهم 
هماهنگ  آورده اید، 
و  وس��ایل  آن  ب��ا 
تقوی��ت  عوام��ل 
آموختن  اس��تعداد 
پزشکي را هم براي 
او فراهم بیاورید. در 

این اقدام باید غیر مس��تقیم عم��ل کنید؛ به نحوي که 
کودک متوجه نش��ود شما مي خواهید او پزشک شود. 
او بای��د آموختن یک دان��ش  خاص را هم به صورت 
نوعي بازي در محیط خود احساس کند تا ذوق ویژة 

آن آموختن در او بیدار شود. 
ک��ودک در اس��تفاده از وس��ایل و تأثیرپذیرفتن از 
عوام��ل محیط خ��ود را آزاد احس��اس مي کند، حال 
آن که آن مجموعه وس��ایل و عوامل مي توانست جبراً 
یا تصادفاً به صورتي و کیفیتي دیگر در محیط او قرار 
بگی��رد. اما همین قدر که کودک در میان آن مجموعه 
خود را آزاد احساس کرد، ذوق او به نحوي طبیعي و 
ناخوداگاه انگیخته مي شود و کودک تصور مي کند که 
خود انتخاب کرده اس��ت و به این ترتیب در پرورش 
وظهور یک اس��تعداد معین کششي آزادانه و کوششي 
بي دریغ نشان خواهد داد و حاصل این آزادِي تصوري پرورش 

صحیح و ثمربخش آن استعداد خواهد شد. 
اگر سر راه انتخاب فرزند خود قرار مي گیرید، همیشه نگران 
آزادي کش��ش او باشید و چیزي را که ممکن است کودک، به 
نحوي غیر مستقیم، به عنوان انتخاب خود بپذیرد، به او تحمیل 
نکنید، زیرا کودک به محض آن که احساس جبر کند، 
چون ذوق دراو انگیخته نشده است، بي درنگ بیزاري 
نش��ان خواهد داد و ش��ما به نتیجة مطلوب نخواهید 
رس��ید. راه پرورش استعدادها تحمیل انتخاب و آوار 
وس��ایل نیست، زیرا اگر وسایل به صورتي طبیعي در 
اختیار او ق��رار نگیرد، برایش حال��ت آواري خواهد 
داشت که بر سر او مي ریزد و مي خواهد او را خفه کند. 
هستند پدران و مادراني که با کوشش فراوان وسایل 
بسیاري را در طریق پرورش یک استعداد کودک فراهم 
مي کنند و باز کودک خود را روگردان مي بینند. آن وقت 
نومید مي شوند وبه خود مي گویند:   »نه، نه، این کودک 
اصاًل استعداد این کار را ندارد و ما داریم بیهوده وقت 
و س��رمایه و زندگي خود را براي او تلف مي کنیم.« و 
به دیگران مي گویند:  »شما مي گویید دیگر براي او باید 
چه  کار کنیم؟ ما که هر کار از دستمان بر مي آمده است 

کرده ایم!«
در پاسخ آن ها باید گفت که شما هر کار از دستتان 
برمي آمده است کرده اید. ولی انتخاب و آزادی کودک 
را فراموش کرده اید. نگذاشته اید که او به طور طبیعي 
در میان مجموعه عوامل و وسایل قرار گیرد تا خود به 
سائقة طبع به جانب دسته اي از آن ها کشش پیدا کند. به 
عبارت  دیگر، شما خواسته اید که ذوق، یعني حاصل 
کشش و انتخاب، را هم خودتان به او تحمیل کنید، باید 
مي گذاشتید که کودک خود را در میان عوامل و وسایل 
آزاد احس��اس کند تا ذوق در او پدید آید و آن گاه به 
تقویت وظهور یک استعداد بپردازد. بنابراین، کوشش 
ما پدران، مادران و مربیان باید این باشد که در پرورش 
اس��تعدادها راه را از بیراهه بشناسیم وبه جاي تحمیل 
کنن��دة ذوق و انتخاب کنندة اس��تعداد، فراهم آورندة 

وسایل و عوامل رشد وظهور ذوق و استعداد باشیم. 

 
نمي توانیم 
بگوییم که 
یک کودك 
با استعداد 
ویژه اي به 

جهان مي آید 
که کودکي 
دیگر از آن 
استعداد  
برخوردار 

نیست
 

 
اگر عوامل و 
وسایل ظهور 
یک استعداد 
را از کودك 

به نحوي غیر 
مستقیم و به 
تدریج دور 

کنیم و عوامل و 
وسایل بروز و 
ظهور استعداد 

دیگري را، 
باز به نحوي 
غیر مستقیم 
و به تدریج، 
در محیط او 

فراهم بیاوریم، 
پس از چندي 
کودك نسبت 
به تقویت و 
ظهور بیشتر 
استعداد قبلي 
شوق و شوري 
نشان نمي دهد 
و به تقویت و 
ظهور استعداد 

دوم روي 
مي آورد
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کودکانی هستند که نمی توانند خواندن یاد بگیرند یا نمی توانند 
به اندازة همساالن خود، در خواندن مهارت پیدا کنند، در برابر آن ها 
کودکانی هم هستند که در درس ریاضی پیشرفتی ندارند و مفاهیم 
ریاضی را درک نمی کنند. گاهی تالش و کوشش آموزگار دربارة 
این کودکان به نتیجه ای نمی رسد. کم کم این ناتوانی در درک مفاهیم 
و مطالب ریاضی به تنفر از درس ریاضیات و ترس از روبه رو شدن 
با مطالب ریاضی می انجامد. عدة کمی از این کودکان بر اثر تالش 
درست و سنجیدة آموزگار، پدر و مادر، یا مسئوالن مدرسه، از این 

بن بست بیرون می آیند. 
من با کودکی روبه رو شدم که نمی توانست عددی را در ذهن خود 
با عدد دیگری جمع کند. این کودک، وقتی که عاقبت توانست این 
عمل را، مانند همکالسان خود، به آسانی انجام بدهد، چشم هایش از 
شادی می درخشید. کودکانی را دیده ام که خودشان خواهان آن بودند 
که تمرین های بیشتری دربارة جمع و تفریق و عددهای اعشار به 
آن ها بدهم، زیرا عاقبت به مفهوم این عمل های ریاضی واقعاً دست 
یافته بودند. همچنین کودکانی را دیده ام که استعداد ریاضی خوبی 
داشتند، اما بر اثر عامل ناشناخته ای خود را در برابر درس ریاضیات 
بیچاره و درمانده می دیدند. با کودکانی هم روبه رو شده ام که واقعًا 
از استعداد ریاضی بی بهره بودند و تصور نمی کنم که هرگز بتوانند 
در این رشته پیشرفت قابل توجهی کنند. برای این گونه دانش آموزان 
بهترین کمک این است که به آن ها بیاموزیم برای درک مفاهیم مجرد 

ریاضی، از اشیا و حتی از انگشتان خود یاری بگیرند. 

با کودکانی که
 درس ریاضیات را

 به دشواری می آموزند 
چه کنیم؟  

سبب های عقب ماندگی 
ناتوانی کودک از درک مفهوم عمل های ریاضی ممکن است بر 

اثر یکی از عوامل سه گانة زیر باشد: 
نخستین عامل که بیشتر آموزگاران با آن آشنایی دارند، این است 
که کودک مفاهیم مقدماتی را خوب یاد نمی گیرد و به همین سبب 
از درک مطالب بعدی ناتوان می ماند. به این عامل باید آماده نبودن 
کودک را هم افزود. زیرا هر گاه کودک برای درک مطلبی یا مفهومی 
آمادگی نداشته باش��د، نباید آن مفهوم یا آن عمل ریاضی را به او 

تعلیم داد. 
عامل دوم اختالالت عاطفی است که در کارهای مدرسه و در 
استعداد یادگیری کودک تأثیر می گذارد. این اختالالت عاطفی گاهی 
در یادگیری همة مواد برنامة درس��ی و گاهی فقط روی یک مادة 

درسی تأثیر می گذارد. 
عامل سوم نداشتن استعداد برای درک مفاهیم ریاضی است. عدة 
کودکانی که ممکن است در خواندن با دشواری هایی روبه رو باشند 
در حدود 3 تا 30 درصد همة کودکان یک مدرسه است و دلیلی 
نیست که تصور کنیم درصد کودکانی که در یادگیری ریاضیات 

دشواری هایی دارند غیر از این باشد. 
بعضی از کودکانی که در درس ریاضیات پیشرفت ندارند ممکن 
است از نظر ادراک بصری یا از نظر حافظة سمعی نقص هایی داشته 
باشند. همان طور که برای عقب ماندگی یا ناتوانی در خواندن دلیل 
واحدی وجود ندارد، عقب ماندگی در درس ریاضی هم بر اثر عامل 

واحدی نیست. 
باید این توانایی را داشته باشیم که انگشت روی دشواری ها و 
نقاط ضعف بگذاریم و دریابیم که چرا یکی از کودکان نمی تواند، 
مانند همساالن و همکالسان خود، عمل های ریاضی را انجام دهد، 
یا مفاهیم ریاضی را درک کند. اما نخس��تین گام آن اس��ت که به 
آموزش این کودک بپردازیم. این کار حتی بدون داشتن تخصص 

در تشخیص عقب ماندگی کودکان نیز امکان پذیر است. 
بعضی از شیوه هایی که دربارة کودکان عقب مانده در خواندن به 
کار می رود دربارة کودکان عقب مانده در ریاضیات نیز سودمند است. 
می دانیم که کودکان تنها با چشم و گوش خود یاد نمی گیرند، بلکه 
حواس دیگر، مخصوصاً حس المسه و حس آگاهی از جنبش و 
جای اندام های بدن نیز در یادگیری دخالت دارند. به همین سبب 
کودکانی را که نمی توانند با شیوه های معمولی خواندن بیاموزند با 
کلمه هایی احساس انگیز تعلیم می دهند و آن ها را تشویق می کنند تا 
شکل این کلمه ها را با انگشت های خود بکشند. اما دربارة کودکان 
عقب مانده در ریاضیات توجهی به استفاده از حس المسه و حس 
آگاهی از جنبش و جای اندام های بدن نش��ده است. در آموزش 
ریاضیات، وقتی به استفاده از وسایل کمک آموزشی و اشیا تأکید 
می شود، هدف آن است که کودک روابط ریاضی را شخصاً کشف 
کند. انسان نیز در طی قرون و اعصار روابط ریاضی را به همین شیوه 
دریافته است، زیرا در مسائل عملی با دشواری هایی روبه رو بوده 
است که یا باید برای آن ها راه حل هایی می یافته، یا صرفاً از حل کردن 

این دشواری ها احساس نوعی لذت می کرده است. 
در مدارسی که همة کودکان را از ابتدا با وسایل کمک آموزشی 
و اشیا تعلیم می دهند، گاهی این نکته مورد غفلت قرار می گیرد که 
کودکان کم اس��تعداد در درس ریاضی، از راه استفاده از این وسایل 
ب��ه آگاهی هایی دس��ت می یابند که کودکان دیگر پی��ش از آن ها 
دس��ت یافته اند. این گونه کودکان، بدون استفاده از محسوسات و 

پرسیس.ج. هرالد 
ترجمة محمود محمودی
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وسایل کمک آموزشی، هرگز نمی توانند مفهوم عدد را درک کنند. 
این کودکان رقم ها و عالمت ها را، بی آنکه بدانند آن ها نمایندة چه 
مفاهیمی هستند، می نویسند و پاک می کنند. اگر بتوانند جدول ها را 
حفظ می کنند و قواعد ریاضی را مو به مو رعایت می کنند. زیرا از 
این می ترسند که با مسئلة نامأنوسی روبه رو شوند و سردرگم شوند. 
این گونه کودکان، اگر وسایل کمک آموزشی در اختیار داشته باشند و 
بتوانند با لمس و احساس و مقایسه و مجسم کردن، موضوع را برای 
خود محسوس کنند، کم کم اعداد و عالمت ها برای آن ها مفهوم پیدا 
می کند و تمایل به انعطاف ناپذیری و پیروی کورکورانه از قواعد 

ریاضی از بین می رود. 

ارزش محسوسات
به نظر بعضی از آموزگاران ع��ده ای از کودکان عقب مانده در 
ریاضیات در س��نی باالتر از آن هس��تند که بتوان آن ها را با اشیا و 
محسوس��ات آموزش داد. بعضی دیگر نیز می گویند که آموزش 
با این وس��ایل بسیار وقت می گیرد. طبق نظریات پیاژه، دانشمند 
معروف تعلیم و تربیت، کودکان در حدود هفت یا هشت سالگی 
باید از به کار بردن اشیا و محسوسات برای درک مفاهیم ریاضی 
فارغ شده باشند. اما با این حرف ها نباید گمراه شد. همه می دانیم که 
استفاده از اشیا و محسوسات تا چه اندازه درک و آگاهی را، حتی در 

بزرگ ساالن، افزایش می دهد. 
در هر سنی درک مفاهیم انتزاعی، وقتی که ارائه آن ها به کمک 
محسوسات باشد، آسان تر می شود. سبب آن که مفاهیم وقتی در 
ذهن شکل می گیرند که دو یا چند اندیشه با یکدیگر پیوستگی پیدا 
کنند. اگر ادراک این اندیش��ه ها به یاری حواس ما صورت بگیرد، 
به کوشش کمتری نیاز هست تا اینکه بخواهیم آن ها را بی کمک 

محسوسات در ذهن خود بیافرینیم. 
نیاز به یاری محسوسات برای درک روابط اعداد در کودکان به 
یک میزان نیست. یعنی بعضی از آن ها نیاز بیشتری دارند و بعضی 
دیگر نیاز کمتر. من ش��اگردان سیزده ساله ای داشتم که برای آن ها 
استفاده از اشیا و محسوسات بسیار سودمند بود. در عوض شاگردان 
نه ساله ای نیز داشتم که می توانستند مفاهیم انتزاعی را بی کمک این 
وسایل درک کنند. با این حال، حتی آن هایی که ظاهراً از این وسایل 
بی نیاز هستند، مفاهیم تازه را، به یاری محسوسات، زودتر و بهتر 

درک می کنند. 
روزی معادله را برای شاگرد سی ساله ای توضیح می دادم. اما بعد 
از س��اعت ها تالش هنوز این نکته که چرا باید طرفین معادله در 
حال تعادل باشد، برای او نامفهوم بود. او نمی توانست بفهمد که 
چ��را وقتی 3x از یک طرف معادله کم می کنیم، باید 3x از طرف 
دیگر معادله هم کم کنیم. سرانجام ترازویی از قفسه بیرون آوردم 
و با استفاده از وزنه ها موضوع را برای او شرح دادم. به این ترتیب، 
نکته ای که نتوانسته بودم آن را در چند ساعت به او بفهمانم در چند 

دقیقه برایش مفهوم شد. 
موضوع دیگر این است که اشیا و محسوسات چگونه به آموزش 
ریاضیات در همة کودکان، مخصوصاً آن هایی که استعداد کمتری 

برای درک مفاهیم ریاضی دارند، کمک می کنند. 

درک مفهوم
نخستین اصل در آموزش ریاضیات این است که کودک، پیش 
از آنکه چیزی روی کاغذ یا تخته سیاه بنویسد، مفهوم عملی را که 
می خواهد انجام بدهد بداند. اگر کودک مفهوم کلمة »فانوس« را 

نداند، یعنی نداند که این کلمه به چه چیزی اطالق می شود، نباید 
انتظار داشته باشیم که این کلمه را درست بنویسد، در ریاضیات هم 
این نکته صادق است. وقتی کودک مفهوم یک محاسبة ریاضی را 
نمی داند، نباید انتظار داشته باشیم بتواند آن محاسبه را درست انجام 
بدهد. کودک از پیش باید بداند که مفهوم 5+ 3 یا 4 × 3 چیست و 
بعد از آن، اعداد و عالمت ها را زیر هم بنویسد و عمل کند. منظور 
این نیست که کودک جدول جمع یا جدول ضرب را خوب حفظ 
کند، بلکه منظور آن است که کودک، پیش از انجام دادن عمل 3+5، 
بداند ک��ه رقم 3 و 5 و عالمت + چه مفهومی دارند. چون جمع 
کردن عملی اس��ت که در کارهای روزانه هم بیشتر وقت ها با آن 
سروکار داریم. بنابراین، در یاری گرفتن از محسوسات و آموختن 
مفهوم عمل جمع به کودکان کمتر با اشکال روبه رو می شویم. اما 
کودکان کم استعداد ممکن است در درک مفهوم عالمت جمع با 
اشکال روبه رو شوند. به طور کلي کودکان کم استعداد مفهوم همة 
عالمت های ریاضی را به دشواری درک می کنند، اما مفهوم ارقام 
را زودتر درمی یابند. شاید سبب آن است که عالمت های ریاضی، 
برعکس حروف و ارقام، نش��ان دهندة کار و فعالیتی هستند. این 

عالمت ها آگاهی می دهند که چه عملی باید انجام بگیرد. 
شگفت انگیز است اگر بگویم که کودکان بسیاری عمل ضرب 
عددهای چندرقمی را انجام می دهند، بی آنکه مفهوم ضرب عددهای 
یک رقمی را درک کرده باشند. فرض کنیم که سه جعبه مداد داریم و 
در هر یک از آن ها چهار مداد وجود دارد. آیا کودک می تواند برای 
به دست آوردن مجموع مدادها، به جای عمل جمع، از عمل ضرب 
اس��تفاده کند؟ آیا کودک می داند که وقتی می گوید: سه ضرب در 
چهار، منظور همین عمل است؟ آیا می داند که جملة ریاضی 4 × 3 

هم همین مفهوم را دارد؟ 
کودکان بسیاری هستند که در عمل های ریاضی مرتبه ها را پس 
و پیش می نویسند. مثالً وقتی چند عدد را با هم جمع می کنند و 
حاصل جمع 27 را به دست می آورند، رقم 2 را در مرتبة یک ها و 
رقم 7 را در مرتبة ده ها می نویسند. در کالس های پرجمعیت، گاهی 
آموزگار متوجه این گونه اشتباه ها نمی شود. اگر کودک به قدر کافی با 
اشیا و وسایل کمک آموزشی کار کرده باشد، ممکن است با یادآوری 
آموزگار به اش��تباه خود پی ببرد. بهترین راه آن است که آموزگار 
چنین کودکی را وا دارد تا عمل هایی را که انجام داده است بار دیگر 
مرور کند و نیز بداند که چگونه جواب یک عمل ریاضی را، پیش 
از به دست آوردن جواب قطعی، می توان تخمین زد. تخمین زدن 

در عمل های ریاضی در همة مراحل آموزش اهمیت بسیار دارد. 
مسئلة دیگری که بسیاری از آموزگاران با آن روبه رو می شوند، 
این است که بعضی از کودکان همیشه تمرین های ریاضی را نامرتب 
و کثیف می نویسند. یادآوری های مکرر نیز در آن ها تأثیری نمی کند. 
این گون��ه کودکان احتماالً از نظر ادراک بصری نقص هایی دارند. 
آن ها گذشته از یادآوری اینکه تمرین ها را تمیز و مرتب بنویسند، به 

کمک های خاصی نیاز دارند. 
یکی از راه های کمک به این گونه دانش آموزان آن است که آن ها 
را تشویق کنیم تا نوشته های خود را روی کاغذ شطرنجی بنویسند. 
در بعضی از کشورها استفاده از کاغذ شطرنجی برای تمرین های 
ریاضی، جزو ضوابط جاری در آمده است. اگر کودک هر یک از 
رقم ها را توی یک خانه بنویسد، نوشتة او نظم خواهد گرفت، ستون 
مرتبة یک ها و ده ها مشخص خواهد شد و ردیف خارج قسمت ها 

یا حاصل ضرب های جزء از هم جدا خواهد بود. 
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احساس و ادراک
گاهی الزم است که اندازة خانه های کاغذ شطرنجی 
با بزرگی یا کوچکی خط کودک متناسب باشد. در این 
صورت کودکی که اعداد را درشت می نویسد از کاغذی 
استفاده می کند که خانه های آن بزرگ تر است. اما برای 
بیشتر کودکان کاغذهای شطرنجی معمولی، که اندازة 
هر یک از خانه های آن ها حدود نیم سانتی متر مربع است 

مناسب است. 
کودکی که از نظر ادراک بصری نقص هایی دارد ممکن 
است بر اثر نگاه کردن به صفحه ای که پر از ارقام و اعداد 

است دچار سرگیجه و اشتباه شود. 
عمل جمع، هنگامی که عوامل جمع متعدد است و 
هر یک از آن ها هم چندرقمی است، عمل ساده ای نیست 
و ممکن است دشواری هایی برای دانش آموزان به وجود 
بیاورد. به نظر من، کودکانی که عمل های مفصل ریاضی 
را نمی توانند به دقت انجام دهند، بیشتر با دشواری های 

احساسی روبه رو هستند تا با دشواری های ادراکی. 
در اینجا هم می توانیم از روش هایی که دربارة آموزش 
خواندن به کار برده می ش��ود کمک بگیریم و این گونه 

کودکان را راهنمایی کنیم تا با دس��ت خود قس��متی از مسئله را 
بپوشانند و اگر در یک صفحة تمرین مسائل گوناگونی هست، روی 
آن قسمت از تمرین ها که دربارة آن ها عملی انجام نمی دهند موقتًا 

یک صفحه کاغذ قرار دهند. 
برگردیم به موضوع استفاده از وسایل کمک آموزشی و محسوس 
در آم��وزش ریاضیات. کودکانی که با این گونه وس��ایل تجربه و 
آموزش داشته باشند، هم مفهوم ارقام را بهتر درک می کنند و هم 
معنی ارزش مرتبة یک ها و ده ها و جز آن را. این کودکان چهار عمل 
اصلی را هم با همة اعداد به آسانی انجام می دهند. به طور کلی، هر 
کودک پیش از آنکه مداد و کاغذ به دست بگیرد، باید مدت درازی 
با مکعب های چوبی یا مقوایی، یا با مقوای رنگین که به قطعاتی به 

نسبت 100: 10: 1 تقسیم شده باشد کار کند. 
کودک کم استعداد نیازمند است که مدت بیشتری با این وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کمک آموزشی ریاضیات را در اختیار کودکانی قرار می دهند که در 
کالس های پایین تر از کالس پنجم هستند. به این ترتیب، کودکان 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 

دلیل، دشواری هایی دارند، عادالنه نیست. 
یکی از مباحث ریاضی که اشیا و محسوسات در یادگیری آن 
نقش مهمی دارند مبحث کسر است. بسیاری از کودکان کم استعداد 
خیلی دیرتر از کودکان دیگر به مفهوم کسر و رابطه ای که میان یک 
واحد و کسری از آن واحد وجود دارد پی می برند. آن ها نمی توانند 
تصور کنند که چگونه یک واحد از چند جزء تشکیل می شود، یا 
چگونه این اجزا، وقتی که کنارهم گذاشته می شوند، واحد کاملی را 
به وجود می آورند. بهتر این است که کودکان را، تا وقتی که از نظر 
رشد آمادگی ندارند، با مبحث کسر آشنا نکنیم. اما گاهی ممکن است 
این نظر با برنامه های رسمی منافات داشته باشد. بنابراین، در این باره 

نمی توان کاری کرد. 
همة ک��ودکان، مخصوصاً کودکان کم اس��تعداد، پیش از آنکه 

بدانند کسر را چگونه نشان می دهند، باید با محسوسات 
و اشیایی که نشان دهندة اجزای یک واحد هستند، هرچه 
بیشتر ممکن است کار کنند. حتی بعد از آن هم ممکن 
است دشواری هایی پیش بیاید. بعضی از کودکان در درک 
مفهوم کل و جزء دچار اشکال می شوند. دربارة بسیاری 
از کودکان درک این گونه مفهوم ها با رشد بیشتر و افزایش 
سن آسان تر می شود. اگر آن ها نتوانند در کالس چهارم 
دبستان به مفهوم کسر و مفهوم کل و جزء و رابطة آن ها پی 
ببرند، به احتمال زیاد در کالس های باالتر این مفاهیم را به 

خوبی درک خواهند کرد. 
به نظر من تنها راه برای اینکه کودکان خود را از درک 
مطالب ریاضی ناتوان احساس نکنند این است که با آن ها 
همدردی کنیم و وسایلی آماده کنیم تا آن ها تجربه های 
بیشتری به دس��ت آورند و با وس��ایل کمک آموزشی، 
مانند کاغذ و مکعب های چوبی و پالستیکی و وسایل 
اندازه گیری، مدت بیشتری کار کنند. باید معتقد باشیم که 
کودک هرچه بیشتر با این وسایل سرگرم شود، هنگامی که 
از نظر رشد برای درک مفهوم کسر آماده شد، درک این 

مفهوم به همان اندازه برای او آسان خواهد بود. 

نكته!
یک نکته را باید یادآوری کنیم. خیلی آسان است که بگذاریم 
کودک، هرقدر که می خواهد، با وس��ایل کمک آموزشی و اشیای 
گوناگون سرگرم شود و امیدوار باشیم که از این راه چیزی خواهد 
آموخت. اما با این روش نتیجة مطلوب به بار نمی آید. سازندگان 
این گونه وسایل در این نکته که کار کردن با این وسایل باید عنوان 
بازی داشته باشد تأکید می کنند. اما باید دانست که بازی نخستین پایة 
آموزش است. بسیاری از کودکان را باید از بازی به سوی کار رهبری 
کرد. هدف بازی آن است که کودکان ابتدا با وسایل کمک آموزشی 
آشنا ش��وند و س��پس از آن ها برای آموزش اس��تفاده کنند. باید 
پرسش هایی مطرح شود و مسائلی طرح شود، وگرنه از این وسایل 
سودی به دست نخواهد آمد. همچنین برای کودکان اهمیت دارد تا 
دربارة آنچه انجام می دهند سخن بگویند. باید گذاشت تا کودکان 

حرف بزنند، توصیف کنند و شرح بدهند. 
من با پدرها و مادرهای بس��یاری در این باره گفت وگو 
ک��رده ام. بعضی از آن ها از اینکه مدرس��ة کودکش��ان برای 
آم��وزش ریاضی��ات هیچ گونه وس��یله ای ندارد ش��کایت 
می کردن��د. از طرف دیگر، با معلمان بس��یاری هم روبه رو 
ش��ده ام که وس��ایل کمک آموزش��ی را »چ��وب زیر بغل« 
می دانند، چوب زیر بغل��ی که کودک را از اینکه به نیروی 
پاهای خود اطمینان کند باز می دارد. اما حقیقت این اس��ت 
ک��ه از این چوب های زیر بغل ب��رای پرورش توانایی های 
کودک باید اس��تفاده کرد و وقتی که نیاز به استفاده از آن ها 

نیست باید آن ها را کنار گذاشت. 

پی نوشت 
 Persis J.( ای��ن مقاله را براس��اس نوش��ته ای از پرس��یس ج هرال��د
Herald( که در شمارة مارس 1974 مجلة تیچر )Teacher( انتشار 
یافته است، تهیه کرده ایم. پرس��یس هرالد متخصص آموزش ریاضیات 

مقدماتی در ایاالت متحدة آمریکاست و تألیفی نیز در این باره دارد. 
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گاهی الزم است که اندازة خانه های کاغذ شطرنجی 
با بزرگی یا کوچکی خط کودک متناسب باشد. در این 
صورت کودکی که اعداد را درشت می نویسد از کاغذی 
استفاده می کند که خانه های آن بزرگ تر است. اما برای 
بیشتر کودکان کاغذهای شطرنجی معمولی، که اندازة 
هر یک از خانه های آن ها حدود نیم سانتی متر مربع است 

مناسب است. 
کودکی که از نظر ادراک بصری نقص هایی دارد ممکن 
است بر اثر نگاه کردن به صفحه ای که پر از ارقام و اعداد 

است دچار سرگیجه و اشتباه شود. 
عمل جمع، هنگامی که عوامل جمع متعدد است و 
هر یک از آن ها هم چندرقمی است، عمل ساده ای نیست 
و ممکن است دشواری هایی برای دانش آموزان به وجود 
بیاورد. به نظر من، کودکانی که عمل های مفصل ریاضی 
را نمی توانند به دقت انجام دهند، بیشتر با دشواری های 

احساسی روبه رو هستند تا با دشواری های ادراکی. 
در اینجا هم می توانیم از روش هایی که دربارة آموزش 
خواندن به کار برده می ش��ود کمک بگیریم و این گونه 

کودکان را راهنمایی کنیم تا با دس��ت خود قس��متی از مسئله را 
بپوشانند و اگر در یک صفحة تمرین مسائل گوناگونی هست، روی 

 
هر کودك 

پیش از آنکه 
مداد و کاغذ 

به دست 
بگیرد، باید 
مدت درازی 
با مکعب های 

چوبی یا 
مقوایی، یا با 
مقوای رنگین 
که به قطعاتی 

به نسبت 
 1 :10 :100
تقسیم شده 
باشد کار کند 

 

کودک کم استعداد نیازمند است که مدت بیشتری با این وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 

کمک آموزشی ریاضیات را در اختیار کودکانی قرار می دهند که در 
کالس های پایین تر از کالس پنجم هستند. به این ترتیب، کودکان 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 

دلیل، دشواری هایی دارند، عادالنه نیست. 
یکی از مباحث ریاضی که اشیا و محسوسات در یادگیری آن 
نقش مهمی دارند مبحث کسر است. بسیاری از کودکان کم استعداد 
خیلی دیرتر از کودکان دیگر به مفهوم کسر و رابطه ای که میان یک 
واحد و کسری از آن واحد وجود دارد پی می برند. آن ها نمی توانند 
تصور کنند که چگونه یک واحد از چند جزء تشکیل می شود، یا 
چگونه این اجزا، وقتی که کنارهم گذاشته می شوند، واحد کاملی را 
به وجود می آورند. بهتر این است که کودکان را، تا وقتی که از نظر 
رشد آمادگی ندارند، با مبحث کسر آشنا نکنیم. اما گاهی ممکن است 
این نظر با برنامه های رسمی منافات داشته باشد. بنابراین، در این باره 

نمی توان کاری کرد. 
همة ک��ودکان، مخصوصاً کودکان کم اس��تعداد، پیش از آنکه 
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فریبا مویدنیا
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

دبیر دبیرستان های شهرستان خوی

ارتباط رياضیات ، هنر ، ادبیات و علوم اجتماعي
در دوران رنسانس ، نقاشان بزرگ ، ریاضی دان هم بود ند. آلبرتی )1472 - 1404( نخستین نیازِ نقاش را هندسه می دانست. او بود که در 
سال 1435 میالدی ، اولین کتاب را دربارة پرسپکتیو نوشت و پس از آن نقاشان و هنرمندان برای جان دادن به تصویرها و القای فضای سه 

بعدی به آثار خود ، به ریاضیات روی آورند. بنابراین، همة نقاشان دورة رنسانس نظیر آلبرتی ، دیودر ، لئوناردو داوینچی ، ریاضی دانانی 
هنرمند یا هنرمندانی ریاضی دان بودند. دزارک که خود  معماری هنرمند بود، به خاطر همین نیازِ نقاشان، با اثبات قضیه ای که به 

نام خود او معروف است، »هندسة تصویری« را بنیان نهاد و بعد از آن رفته رفته اصول بیشتری از ریاضیات و کاربرد آن ها 
در هنر تأیید شد.

از سوی دیگر، همانندی تخیل آفرینندة ریاضی دان ها و شاعران همواره مورد توجه دانشمندان بوده 
است. هانری پوانکاره ، ریاضی  دان ، فیزیک دان و فیلسوف بزرگ فرانسوی، که او را آخرین 

دانشمند جامع جهان می دانند، در همین زمینه گفته است »هر ریاضی دان کامل 
باید تا اندازه ای شاعر باشد« )شرف الدین،1383: 15(. 

ریاضیات کلیدی 
کش��ف  ب��رای  طالی��ی 

زیبایی ها و تشخیص ارتباط میان 
پدیده های طبیعی است . ریاضی دان ها 

دید گس��ترده تری دارند؛ با کمترین نشانه ها ، 
ش��باهت بین زمینه ه��ای مختلف ریاض��ی را پیدا 

می کنن��د و به کش��ف رابطة بین آن ه��ا و فرمول بندی و 
اس��تفاده از روابط گوناگون بین آن ها می پردازند. بدین ترتیب، 

مسائل را نامتعارف تر و زیباتر از دیگران حل می کنند و با ساده ترین، 
کوتاه ترین و در عین حال جالب ترین روش به جواب می رس��ند و موجب 

شگفتی و لذت خود و دیگران می گردند.
یکی از دالیل زیبایی علم ریاضیات این اس��ت که با همة انتزاعی بودن خود ، بر همة 

دانش ها حکومت می کند و قانون های آن ، همچون ابزاری نیرومند، دانش های طبیعی و اجتماعی 
را صیقل می دهد، به پیش می برد، تفسیر می کند و در خدمت انسان قرار می دهد.

در نوشتار حاضر بر آنیم تا به تبیین اجمالی ارتباط ریاضیات با هنر ، ادبیات و علوم اجتماعي و سپس به 
بیان اهمیت و ضرورت مطالعة این ارتباط، در هنگام تدریس و آموزش، بپرداز یم.
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 گروهی از صاحب نظ��ران مانند گالیله نیز همواره بر این 
ب��اور بوده اند که کتاب طبیعت به ش��یوه ای هنرمندانه به زبان 
ریاضی نگاش��ته شده اس��ت و برخی دیگر ریاضیات را علم 
کشف ارتباط میان پدیده های طبیعی و به تعبیر یکي از فالسفة 
یونان، علمی دانسته اند که موجب شانه زدن بر زلف پریشان 
عالم می گردد؛ برخی هم بر این عقیده بوده اند که در مس��ائل 
اجتماعی و در دنیای روابط انسانی نیز اگر حساب صحیحی 
پیدا ش��ود ش��ورش آرام می گردد و صلح و سالمت افزایش 
می یابد، زیرا با کمک علم ریاضیات انسان ها وظایف خود را 
نسبت به یکدیگر مشخص می کنند. سپس بینوایان از توانگران 
می گیرن��د و ثروتمن��دان به نیازمندان می بخشند)ش��هریاری 
و جعف��ری،1380: 9(.پس بی دلیل نیس��ت ک��ه امروزه یکی 
از اه��داف مهم آموزش ریاضی، پ��رورش توانایی های ذهنی 
فراگیرندگان از طریق ایجاد نظم فکری در آن ها دانس��ته شده 

است.
بسیار پیش از رنسانس، افکار فیثاغورث، ریاضی دان و 
فیلس��وف یونانی هم به شکل گیری ریاضیات کمک کرده 
است؛ افکاری که با هدف توضیح همة پدیده های طبیعی بر 
اساس ریاضیات همراه بود. فیثاغورث بیش از هر چیز برای 
فرمولی که در مورد نسبت های اضالع مثلث راست گوشه 
ارائه کرده اس��ت، یعنی قضیة فیثاغورث، معروف است، با 
این حال مفاهیم متعدد دیگری مانند تصاعدهای حسابی و 
هندس��ی و عددهای مربع کامل، که برای ریاضیات نوین 
نقش زیر بنایی دارند، بر افکار و مطالعات فیثاغورث مبتنی 
هس��تند . فیثاغورث و پی��روان او همچنین ریاضیاتی را که 
بعدها مبنای علم موسیقی قرار گرفت ابداع کردند. ارسطو 
 حدود دو ق��رن بعد دربارة فیثاغورثی��ان گفت : »آنان تنها 
گروهی بودند که در خواندن و مطالعه و تکمیل ریاضیات 
کوشیدند و این علم را پایه ریزی کردند . آن ها  معتقد بودند 
ک��ه قوانین حیات ه��ر موجود زن��ده ای از اصول ریاضی 
پی��روی می کند)انتظ��اری،1386(. پل هالموِس دانش��مند 
ریاضی��ات را چنین توصیف می کن��د: »ریاضیات، قطعیت، 
صداقت، زیبایی، بصیرت و نوعی معماری باشکوه است. 
من ریاضیات را به عنوان بخش��ی از دانش بشری، چیزی 

عظیم و مجلل می بینم«. 

ضرورت تبیین ارتباط رياضیات با علوم و هنر
کم نیس��تند کس��انی که ریاضیات را دانش��ی دش��وار و 
خشک و خشن می پندارند. از این رو، اینان اگر ببینند کسی 
که س��ر و کارش با ریاضیات است، اهل ذوق و هنر وشعر 
و موسیقی هم هست و از آن لذت می برد، تعجب می کنند. 
ب��ا کمال تأس��ف، ریاضی��ات- به ویژه به دلی��ل روش های 
آموزش��ی متداوِل غیر  اصولی آن- فلس��فة وجودی خود را 
در عم��ل نف��ی می کند و این علم که بای��د خود عاملی در 
جهت درست اندیش��ی و ایجاد نظم فکری در فراگیرندگان 
خود باش��د، به وسیله ای تبدیل شده که از یک جهت باعث 
آزار فراگیرنده و از جهت دیگر موجب تضعیف و تخریب 
ذهن و اندیش��ة او شده است. رابطة ریاضیات با عمل، که 
اساس��ی ترین نیروی محرک پیش��رفت این علم اس��ت، به 
کلی فراموش ش��ده و این باور تقویت ش��ده است که این 

علم به ظاهر انتزاعی، چیزی جز بازی با عالمت ها نیس��ت 
)پترویچ دوموریاد ، 1376: 7(. به نظر می رسد انتخاب واژة 
»ریاضیات« هم که در لغت به معنی رام کردن اسب سرکش 
و کاری که انجام آن مس��تلزم ریاضت کش��یدن و تالش و 
پشتکار زیاد است )مصحفی،1377: 8( ، از این باور منبعث 
شده که ریاضیات از دشوارترین علوم است. اما آیا به واقع 
هن��ر و ریاضیات ، یا به عبارت دیگ��ر ، زیبایی و ظرافت و 
ریاض��ی، دو مقولة متضاد و دور از هم و ناس��ازگارند؟ آیا 
عالق��ه به ریاضی��ات و تخصص داش��تن در آن ، به معنای 

بی ذوقی ، بی احساسی و دور بودن از زندگی است؟ 
در پاسخ به این پرسش ها می توان گفت که انسان ترکیبی 

و  عاطف��ه  احس��اس ،  از 
تأثیرپذی��ری از یک طرف 
و اندیشه وخرد و داوری 
منطق��ی، از ط��رف دیگر 
اس��ت؛ به تعبیری، انسان 
از جان  یگانه  مجموعه ای 
و خرد اس��ت. احساس و 
منط��ق را با هی��چ نیرویی 
نمی ت��وان از هم جدا کرد 
ت��ا جایی که می توان گفت 
ابتهاج  هوش��نگ  به قول 
حتی »عش��ق بی فرزانگی ، 

دیوانگی است«. 
از  انس��ان ها  هم��ة 
یک  چش��م انداز  تماشای 
آرام��ش  دامن��ة سرس��بز 
می یابند و در عین حال به 
فکر فرو می روند. ش��اعر 
احساس درونی خود را با 
شعر و نقاش با قلم و بوم 
گیاه ش��ناس  می کند.  بیان 
در پ��ی گی��اه م��ورد نظر 
در  زبان ش��ناس  و  خ��ود 
پی یافتن ریشة نامگذاری 
در  داروش��ناس  و  گی��اه 
ویژگی های  جست وجوی 
اس��ت  آن  درمان��ی 

وریاض��ی دان هم نحوة قرار گرفت��ن برگ ها و گلبرگ ها یا 
اندازه ها و ش��کل ها را مطالعه می کند. طبیعت  سرچش��مة 
زاین��ده و بی پایانی اس��ت برای انگی��زه دادن به هنرمند به 
عن��وان نمونة زیبایی ه��ای طبیعی. عنصر تق��ارن را عنوان 
نش��انة زیبایی به هنرمند تلقین می کنند و سپس ریاضی دان 
با کش��ف قانونمندی ه��ای تقارن، به مفاهیمی چون ش��به 
تقارن ، تقارن لغزنده و...  می رس��د و از اینجا کوبیسم را به 
هنرمند نقاش ، ش��اعر یا موسیقی دان تلقین می کند. نغمه ها 
و آواه��ای موج��ود در طبیعت الهام بخش س��رایش ترانه 
در هنرمندان می ش��ود و ریاضی دانان با کش��ف قانون های 
ریاض��ی حاکم بر ای��ن نغمه ها وت��الش در جهت تغییر و 
ترکی��ب آن ها، گونه های بس��یار متف��اوت و دل انگیزی در 
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موس��یقی می آفریند. هر زمان که محاسبات درست ریاضی 
در نوشته های ادبی رعایت شده باشد، آثار جالب و ماندگار 
و نزدیک به واقعیت و قابل قبول برای مخاطبان خلق شده 
اس��ت؛ و ش��اید به همین دالیل باش��د که اینش��تین برای 
توس��عة استعداد ریاضی کودکی که اس��تعداد فوق العاده ای 
در ای��ن زمینه دارد ، به والدین��ش توصیه می کند که »هرچه 
کت��اب ریاضی اس��ت از پی��ش او بردارند و داس��تان ها و 
سوژه های تخیلی به او بدهند بخواند و یا برایش بخوانند« 
)کریمی،1383: 7( تا بدین وس��یله موجبات توسعة ذهن و 
تقویت نیروی جست وجوگری و پرورش قوة خالقه، ذوق 
هنری و قدرت درک روابط بین پدیده ها در وی فراهم آید.
می ت��وان گف��ت در واق��ع تمامی 
از  سرش��ار  ریاضی��ات  عرصه ه��ای 
زیبایی و هنر است. زیبایی ریاضیات 
را می توان در ش��یوة بی��ان موضوع ، 
در  آن،  ارائ��ة  و  نوش��تن  ط��رز  در 
اس��تدالل های منطق��ی آن، در رابطة 
آن ب��ا زندگ��ی و واقعیت های آن ، در 
سرگذشت پیدایش و تکامل آن و در 
خود موضوع ریاضیات مشاهده کرد. 
در همین راس��تا، تذک��ر دوبارة این 
نکته خالی از لطف نیست که مطالعة 
ریاض��ی دان  دانش��مندان  زندگ��ی 
متع��دد مانن��د لئون��اردو داوینچی، 
خیام نیشابوری ، فیثاغورت و...– که 
خ��ود هنرمندانی نقاش، ش��اعر و... 
بوده اند- هم حاکی از آن است که 
ارتباط بین هنر، طبیعت و ریاضیات 
از دیرباز مورد توجه اندیش��مندان 
گوناگ��ون  دوره ه��ای  و  اعص��ار 

تاریخی بوده است.

رياضیات در هنرهای ايرانی
در آثار هنرمندان ایرانی، نسبت های 
ریاض��ی که به  ط��ور اس��تادانه ای در 
س��اختمان اماکن متبرکه به کار گرفته 
روح��ی  آرام��ش  القا کنن��دة  ش��ده، 
خاص در بیننده می ش��ود، آرامش��ی 
ک��ه  همراه  ب��ا نقش های کاش��ی ها و 
رنگ آمیزی بدی��ع آن ها تش��دید می گردد.آینه کاری ایرانی 
هم که خود هنری هندس��ی اس��ت، به وی��ژه در این اماکن 
مق��دس، با همراهی انعکاس چلچراغ ها در آن ها ، در بیننده 
این احس��اس را به وجود می آورد ک��ه نورهای مالیمی از 
دیوارهای اطراف بر صورت وی می تراود و نقوش هندسی 
پنجره ه��ا با رنگ های متنوع دل پذیر و دلکش، در بینندگان 
القاگر نوعی شادی ش��کوهمند است. قالی ایرانی هم یک 
اثر هندسی ارزشمند اس��ت، چراکه در طراحی های آن که 
از ترکیب نقش های هندسی به وجود آمده، نوعی همانندی 
با س��مفونی که از ترکیب ملودی ها ساخته شده محسوس 
اس��ت. در خوش نویس��ی هم که به عربی »هندس��ة الخط« 
نامیده ش��ده اس��ت ذوق و س��لیقة هنرمندان خوش نویس 

به طور کامل آشکار است. بدیهی است که پیدایش این هنر 
تنها کار دست نیست، بلکه خوش نویس هنرمند با تالش و 
تکاپو طرح کلی خط خود را می ریزد و س��پس تحقق آن را 
روی کاغذ به دس��ت خویش می س��پارد؛ دستی که سال ها 
با فرمانبری قوة پندار اس��تاد ممارس��ت کرده است )شرف 

الدین،1383: 20(.
اس��تاد میرعماد، خوش نویس عصر صف��وی، با پاالیش 
خطوط پیش��ینیان و زدودن اضافات و ناخالصی ها از پیکرة 
نستعلیق و نزدیک کردن شگرف نسبت های اجزای حروف 
و کلم��ات، به اع��ال درجة زیبایی یعنی نس��بت طالیی در 
ریاضی رس��یده و بدین س��ان قدمی اساسی در اعتالی هنر 

نستعلیق برداشته است. 
نق��وش هندس��ی در کاش��یکاری های اماک��ن متبرکه و 
قالی های نفیس ایرانی ، خاتم کاری ها ، هندس��ه ای هنر مندانه 
اس��ت که چش��م و روح را می نوازد و در انس��ان آرامشی 
عرفان��ی به وج��ود می آورد و مش��اهدة آن ش��ادی متین و 
باوقاری ایجاد می کن��د تا جایی که به حق می توان این آثار 
را »اشعار هندس��ی« نامید و چون هنر زبان همگانی جهان 
است، کودک و جوان و پیر از هر قوم و متکلم به هر زبان، 
در یک ن��گاه چندثانیه ای مجذوب و مس��حور آثار هنری 

ارزشمند می گردند ...

سخن آخر
ب��ا توج��ه به ارتباط دره��م تنیدة دانش ریاض��ی و هنر و 
پدیده های طبیعی از یکسو، و این باور عامه که علم ریاضیات 
را علمی انتزاعی و خش��ک می داند و آموختن آن را همراه با 
ریاضت کشیدن از سوی دیگر می انگارد، به نظر می رسد الزم 
اس��ت در روش های آموزش��ی این علم بازنگری های جدی 
ص��ورت گیرد . در همین زمینه، تبیی��ن ارتباط علم ریاضی با 
زندگ��ی، هنر و پدیده های طبیعی، آموزش عملی و کاربردی 
کردن دروس ریاضی، به کارگیری روش های خالق آموزشی 
و برانگیخت��ن حس کنجکاوی و ذوق هنری فراگیرندگان در 
یادگیری این عل��م ، مطالعة تاریخچه و فلس��فة ریاضیات و 
مطالعة زندگی ریاضی دانان ن��ام دار جهان و افکار و عقاید و 
نظریات علمی آنان می تواند راهکارهایی مناسب برای آموزش 

کارامد و مؤثر این علم باشد.
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مجلة رش��د معلم، در ش��مارة مهر 90 به موضوع اقتصاد و 
آموزش وپرورش پرداخته بود؛ موضوعي که متأس��فانه چندان 
مورد التفات نیست و نتیجه آن شده است که فرهنگیان جامعه، 
در گروه اقشار آسیب پذیر قرار گیرند و دستگاه تعلیم و تربیت 
کشور علي رغم همة اهمیت و منزلت آن، دچار کسري بودجة 

مزمن شود.
در کتاب »میلیونر فوري« نوش��تة مارک فیش��ر، میلیونر پیر 
از پس��ري که دربارة میلیونر ش��دن از او راهنمایي خواس��ته 
بود، مي پرس��د: »چرا االن ثروتمند نیستي؟« با این اشاره، جاي 
پاس��خ به این سؤال، از س��وي فرهنگیان وجود دارد که: چرا 
آموزش وپ��رورش، با این گس��تردگي و ظرفیت هاي مادي و 
معنوي، کس��ري بودجه دارد؛ به ط��وري که این همه به دولت 
وابسته است و سبب شده قسمت اعظم فرهنگیان جزو اقشار 

آسیب پذیر قلمداد شوند.
دالیل فراوان است و اولین آن ها تفکري است که برنامه ریزان 
دول��ت و مجلس، با اس��تناد به اصل س��ي ام قانون اساس��ي، 
آموزش وپ��رورش رای��گان را حق همة ش��هروندان مي دانند، 
درحالي که انجام این وظیف��ة دولت، نیازمند خرید خدمت از 

فرهنگیان تحت شمول وزارت آموزش وپرورش است.
چنین تفکري سبب شده است که آموزش وپرورش همواره 
به اعتبارات نفتي دولت متکي باش��د و از پرداختن به س��ایر 
منابع درامدي خود غافل شود. نتیجه این که با توجه به تغییر و 
تحول هاي اقتصادِي غالباً نامیموني که پیوسته به افزایش تورم 
دامن مي زند، این فرهنگیان هستند که دچار بحران مي شوند و 
هر ساله به دلیل کاهش ارزش واقعي حقوق و مزایاي خود، در 
تنگناي روزافزون قرار مي گیرند. در حالي که سایر دستگاه هاي 

دولتي و حتي آموزش عالي و بهداشت، با اتکا به منابع درامدي 
از طریق ارائة خدمات، بخش��ي از هزینه هاي جاري و مزایاي 

کارکنان خود را تأمین مي کنند.
در آموزش وپرورش فعالیت هاي اقتصادي گسترده اي جریان 
دارد که مي توان با اس��تفاده از توان بالقوة نیروهاي ش��اغل و 
بازنشس��تة فرهنگي، انجام آن ها را به عهدة بخش خصوصي 
گذاش��ت و از بار مالي آن بر دوش این وزارت خانه کاس��ت؛ 
فعالیت هایي چون طراحي و اجراي بناها، س��رویس مدارس، 
تولید لباس ب��راي دانش آموزان، تولید و توزیع نوش��ت افزار، 

راه اندازي مدارس آزاد و خصوصي1 و... . 
تجربة انجام چنین برنامه هایي در آمریکا نش��ان داده است 
که س��رمایه گذاري در آموزش وپرورش، فقط پس از 9 س��ال 
خ��ودش را بازپرداخت مي کند؛ از این روس��ت که مدارس در 
ایاالت متحدة آمریکا، داراي تش��کیالت اقتصادي سودآوري 
هس��تند، به طوري که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه 
چوب، کتاب خانه و... به کار گمارده مي شوند یا مدارس، خود 
داراي هتل، سالن آرایش، خدمات توزیع مواد غذایي و تعاوني 
آموزشگاهي هستند که با س��ود حاصله مدارس خود را اداره 
مي کنند. نمونة دیگر تشکیالت اقتصادي ساختمان سازي است 
که توس��ط مدارس دولتي در ایالت مریلند اداره مي شود. این 
تشکیالت با دریافت وام از بانک ها نسبت به ساخت مسکن، 
پروژه هاي آموزشي، ساخت پل صیادي در دریا و... مشارکت 
مي کند و از س��ود حاصله به تأمین اعتبارات آموزش وپرورش 

اقدام مي نماید.
در ایران فعالیت هایي مانند ایجاد صندوق ذخیرة فرهنگیان و 
بانک سرمایه، تأسیس تعاوني هاي مسکن و مصرف فرهنگیان، 

ضرورت تأسیس معاونت اقتصادي در ساختار وزارت آموزش وپرورش
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از فعالیت هاي نس��بتاً موفق آموزش وپرورش در اقتصاد است 
ک��ه اس��تمرار و موفقیت بیش��تر آن، نیازمند ایج��اد معاونت 
اقتصادي و یا گسترش فعالیت هاي ادارة کل تعاون در وزارت 

آموزش وپرورش است.
از آنج��ا که طبق م��ادة 144 قانون برنامة چهارم توس��عه، 
دستگاه هاي دولتي، باید س��االنه بیست درصد از فعالیت ها و 
خدمات خود را به قیمت تمام شده انجام دهند و طبق مادة 14 
قانون مدیریت خدمات کشوري و واحدهاي دولتي به بخش 
تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي، با 
پرداخت تمام و یا بخشي از هزینة سرانه، خدمات واگذار شود، 
وزارت آموزش وپ��رورش نیز باید ع��الوه بر اقتصاد کالن، در 
سطح ُخرد نیز فعالیت هایي را در مدارس و حتي مناطق اجرایي 

کند که برخي از آن ها به صورت زیر پیشنهاد مي شود: 
1. مجوز تأسیس مراکز آموزشي آزاد فقط در اختیار جامعة 
فرهنگي باشد. در حالي که امروزه بسیاري از آموزشگاه ها توسط 
افرادي خارج از چرخة جامعة فرهنگي و با اهداف سودجویانه 
و در ش��کل بن��گاه اقتصادي اداره مي ش��وند و ب��ه اهداف و 

برنامه هاي مصوب نظام آموزشي کشور توجهي ندارند.
2. بسترس��ازي نه��ادي و قانوني براي اس��تفادة مطلوب از 
ظرفیت ها و امکانات انساني و مالي موجود ضروري است. مثاًل 
در سطح خرد، که مناطق و شهرستان ها هستند، مدرسان رشتة 
خیاطي مي توانند در ایام تابس��تان، با کمک هنرجویان اقدام به 
تولید لباس مدرسة دانش آموزان کنند و از این طریق، هم براي 
هنرجویان خود اشتغال زایي کنند و هم مدارس، از سود حاصل 
از آن بهره مند شوند )بدیهي است که این کار نیازمند حمایت 

مالي و تدارکاتي از سوي مسئوالن امر است(.
3. با مش��ارکت فرهنگیان بازنشس��ته، مي توان آژانس هاي 
مس��افربري یا سرویس مدارس، آرایش��گاه، فروشگاه و غیره 
تأسیس کرد و از جمله، سرویس دهي دانش آموزان را، به جاي 

بخش خصوصي، به آن ها واگذاشت.
4. مدارس اقدام به راه اندازي کالس هاي فوق برنامه کنند و 
در س��اعت هاي خارج از وقت، با استفاده از همکاران مجرب، 
خدمات آموزش��ي را به قیمت واقعي ارائه کنند. بدون ش��ک 
خانواده هایي که به کالس هاي خصوصي تمایل دارند، با توجه 
به سالمت محیط مدرسه و عوامل آن، استقبال بیشتري خواهند 
داشت. در حالي که نازل بودن قیمت کالس ها در بخشنامة فعلي، 
یکي از عوامل رویگرداني خانواده از این کالس هاست، چرا که 

در اندیشة آن ها هرچه قیمت باال باشد کیفیت نیز بهتر است.
5. آموزش وپرورش براي خدماتي که خارج از حیطة کاري 
خود ارائه مي کند، مثل همیار پلیس، همیار بهداش��ت و غیره، 

هزینه اي را از طرف مقابل دریافت کند.
6. تهیه و توزیع دفتر و لوازم التحریر دانش آموزان، توس��ط 
مدیریت مناطق انجام شود. مي توان از این محل به درامدهاي 
جانبي نیز با ارائة خدمات تبلیغي مثل معرفي مراکز فرهنگي، و 

پیام هاي فرهنگي و بهداشتي روي نوشت افزارها دست یافت.
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فرهنگي، انجام 
آن ها را به 

عهدة بخش 
خصوصي 

گذاشت و از 
بار مالي آن 
بر دوش اين 
وزارت خانه 

كاست
 

سیدجالل جلیلي نوش آبادي
آموزش وپرورش کاشان
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جعفر ابراهیمی
دبیر متوسطه، شهرستان زرین دشت فارس

نوشته اى كه مى خوانيد از ميان نامه هايى انتخاب شده است كه شما براى دفتر مجله 
مى فرستيد. در اين نامه نويسنده به بيان نكته ها و طرح مسائل و مشكالتى پرداخته 
است  كه بسيارى از معلمان ما در نواحى روستايى سراسر كشور با آن دست و پنجه 
نرم مى كنند؛ مسائل و مشكالتى كه اگر از پيش پاى آنان برداشته شود، بى ترديد 
كيفيت و بهره ورى آموزشى به نحو مطلوبى ارتقا مى يابد. تجربه نشان مى دهد كه 
حل بسيارى از اين مشكالت بيش از آن كه به بودجه و نيروى انسانى و از اين 
قبيل عوامل نياز داشته باشد، به تدبير وحسن توجه مسئوالن آموزش و پرورش، 
فرهنگى محلى،  نهادهاى  و روستا،  مانند شوراى شهر  جلب نظر مسئوالن محلى 
هميارى خانواده ها، روحانيون محلى، افراد صاحب نفوذ و معتبر و عواملى از اين قبيل 
نياز دارد. اميد است همين اشاره براى صاحبان خرد و بصيرت كافى باشد تا پاره اى 
از اين تنگناها كه در اين نوشته به آن ها اشاره شده است برطرف شود. رشد.

از ميان نامه ها
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برخی مش�کالت فراروی معلمان و 
دانش آم�وزان مناط�ق مح�روم

با سالم
معلم عاشق است و معلمی عشق. هیچ چیز نمی تواند مانع 
عاش��ق واقعی ش��ود. شمع را می سازند تا بس��وزد ولی معلم 
می سوزد تا بسازد. این نوشته فقط درددل و درخواست یک معلم 
است که می تواند در صفحة نقد و نظر مجلة وزیِن رشد معلم 
در معرض مطالعه و نقد و بررس��ی همکاران و صاحب نظران 
قرار گیرد. با تشکر فراوان از سردبیر و دست اندرکاران مجله. 

دوری راه. بسیاری از معلمان مناطق محروم، به خصوص در 
مناطق جنوبی کشور، فاصلة زیادی را باید تا مدرسه بپیمایند. 
به طوری که فاصلة مدرس��ه تا منزل برخی ح��دود 80، 90 یا 
100 کیلومتر اس��ت و این امر مش��کالت زیادی را برای این 
دسته از همکاران به خصوص خانم ها و آقایان متأهل به وجود 

آورده است.
نبود امکانات در مح��ل تدریس: در محل تدریس معلمان 
مناط��ق محروم اکثراً خوابگاه وجود ندارد. کتابخانه و اینترنت 
نیس��ت. حتی در بعضی مناطق س��وپرمارکت و محل خرید 
مناس��ب وجود ندارد تا معلمان بتوانند در آنجا بیتوته کنند و 
راحت ت��ر به تدریس بپردازند.باید صبح بروند و ظهر یا عصر 
به محل زندگی شان برگردند و این امر مسّلماً کیفیت تدریس 

را پایین می آورد.
دوری محل زندگی یا روس��تای دانش آموزان تا مدرسه یا 
مجتمع آموزشی: اکثر دانش آموزان روستایی برای تحصیل در 
دورة متوس��طه باید چندین کیلومتر راه طی کنند تا به مدرسه 
برس��ند، چون در همة روس��تاها دورة متوس��طه دایر نیست. 
زمستان سرد و خشک جنوب و سرد و بارانی شمال بر دغدغة 
دانش آموزان برای رسیدن به کالس درس می افزاید. البته اکثر 
ادارات س��رویس مدارس دارند ولی باز هم مش��کالتی برای 

بچه ها وجود دارد که مانع تحصیل خوب آن ها می شود.
خس��تگی معلم و دانش آموز: معلمان مناطق شهری مسیر 
کوتاهی را تا مدرسه طی می کنند و بدون خستگی راه به مدرسه 
می روند و سرحال وارد کالس می شوند. در حالی که در مناطق 
روس��تایی معلمان یک ساعت و گاهی بیشتر در مینی بوس یا 
سواری هس��تند. معلم وقتی به مدرس��ه می رسد خسته شده 
اس��ت و تازه باید به تدریس هم بپردازد. دانش آموز هم گاهی 
خیس باران،خس��ته از راه و با اضطراب به مدرسه می رسد که 
این عوامل، کیفیت تدری��س را برای معلم و دانش آموز پایین 

می آورد.
بار مالی و هزینه: معلمان مناطق روستایی ماهیانه مبلغ زیادی 
را صرف کرایه یا خرید س��وخت می کنند، در حالی که خیلی 
کمت��ر از این مبل��غ بابت خدمت در مناطق مح��روم دریافت 

می کنند. ای��ن موضوع از نظر روانی و مقایس��ه ای بر معلمان 
مناطق مح��روم تأثیرات منفی دارد و باز بر چگونگی تدریس 

مؤثر است.
نبود نیروی متخصص م��ورد نیاز آموزش و پرورش بومی 
در روس��تاها. در اکثر روس��تاها نیروی بومی متخصص کافی 
برای تدریس در مدارس وج��ود ندارد و ادارات باید معلمان 
مورد نیاز را از ش��هرها بفرس��تند. حتی به همین علت امکان 
ایجاد برخی رش��ته های تحصیلی در روس��تاها وجود ندارد. 
دانش آموزان روس��تایی متقاضی رش��ته های خاص باید برای 
تحصیل به شهرها بروند و باز مشکالتی برای هر دو قشر معلم 

و دانش آموز به وجود می آید.
ح��وادث و تصادفات. تعدادی از معلم��ان و دانش آموزان 
در رف��ت و آمدها جان خود را از دس��ت داده اند. این یعنی از 
دست رفتن س��رمایه های جامعه. تصادف، سیل، بارندگی و... 
معلم و غیرمعلم نمی شناسد و معلمان و دانش آموزان هم از این 
بالها بی نصیب نبوده اند. باید برای حل این مش��کالت فکری 

کرد.

راهكارهای پیشنهادی
می ت��وان در مناطق محروم خوابگاه ه��ای مجهزی ایجاد و 
امکان بیتوتة معلمان عالقه من��د را در محل فراهم کرد. ایجاد 
کتابخانه های مجهز در مناطق روستایی، امکان نصب اینترنت 
پرسرعت در روس��تاها و امکان دسترسی آسان معلمان به آن 
و امکان��ات رفاهی در مناطق محروم، معلم��ان را امیدوارتر و 
عالقه مندتر خواهد کرد. البته اکثر همکاران این مش��کالت را 
نادیده می انگارند، چون به شغلشان عشق و عالقه دارند و این 

سختی را با جان و دل می خرند تا شمعی بیفروزند.
 نکت��ة دیگر؛ در حالی که بس��یاری از همکاران عزیز، حتی 
یک بار هم، در روستا خدمت نکرده اند، برخی دیگر 15 تا 16 
سال یا بیش��تر است که در روستاها هس��تند. اگر هر معلِم با 
سابقة باال که تاکنون در روستاها خدمت نکرده است یک سال 
به روس��تا برود، هیچ همکاری 15 س��ال یا بیشتر در روستا یا 
مناطق محروم نخواهد ماند. این برای اعتالی سطح تحصیلی 
دانش آم��وزان مناطق مح��روم هم بهتر اس��ت. البته همکاران 
فرهنگِی عاش��ِق فراوان��ی داوطلبانه راهی مناطق روس��تایی 
می شوند که توجهی هم به امتیاز باالی خودشان ندارند، چون 
هدفشان خدمت به مناطق محروم است. اینان قابل تقدیرند و 

دستشان بوسیدنی است.
بسیاری از معلمان متخصص روستایی هم در مناطقی غیر از 
روستای خودشان خدمت می کنند. ادارات آموزش و پرورش 
می توانند با شناس��ایی و انتق��ال این همکاران به محل زندگی 
خودش��ان، امکان اس��تفاده از این نیروها را در محل زندگی و 

خدمت به هم وطنان خود فراهم کنند.
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آراستگی های ظاهری انسان از منظر روان شناسی اجتماعی
 آراستگی های ظاهری انسان و نحوة پوشش او زمینه و عامل مهمی در جلب توجه افراد به شمار می آید. در بسیاری از محیط ها 
و خصوصاً در محیط های آموزشی و مدارس، توجه به آراستگی های ظاهری از عوامل مهم در نشاط آفرینی است. در این 
میان، توجه به وضعیت ظاهری معلمان و عوامل اجرایی مدرسه از نظر روان شناسان اجتماعی عامل مهمی در کارایی 
پیام دهی در محیط های آموزشی است. با توجه به نگرش نظام وار به کالس درس، بدین معنا که تمام اجزای نظام 
با هم در ارتباط اند و تأثیر متقابل دارند؛ قطعاً رنگ ها هم در ساختار مدرسه، جایگاه خاص خود را دارند که از 
جمله باید به رنگ پوشش معلم توجه کرد. »در تمام مدتی که معلم در مدرسه یا کالس حضور دارد، لباسش 
نوازشگر چشمان دانش آموزان است و به گونه ای غیر مستقیم، وی با انتخاب پوشش خود از حیث نوع 

و رنگ، بر آنان تأثیر می گذارد.«
موضوع پوشش هر چند به ظاهر ساده   به نظر مي آید، اما در واقع چنین نیست. برخي معلمان 
مي پندارند که باید تنها به لحاظ علمي و اخالقي آراسته و توانمند باشند و توجه به ظواهر، از جمله 
رعایت شأن معلمي در پوشش و پیرایش، اهمیت چنداني ندارد. این پندار مسّلماً اشتباه است. 
تجربه نشان می دهد که دانش آموزان دربارة پوشش معلمان خود دقت و موشکافي خاص 
دارند و اگر معلمی ظاهري ژولیده و نامرتب داشته باشد، از او تأثیر چنداني نمي پذیرند. 
راس��تي چگونه معلم مي تواند تأکید دین بر پاکي و طهارت را گوشزد کند، اما خود به 
لحاظ ظاهري، ناآراسته و ژولیده پوش باشد! همان طور که آراستگي باطني معلم مي تواند 
در جذب دانش آموزان تأثیرگذار باشد، آراستگي ظاهري نیز بر جلب توجه فراگیرنده 
خواهد افزود. معلمان باید رنگ و مدل مناسب و تمیزي در پوشش را مراعات کنند. 
وقتی هم بحث دربارة پوشش است بیشتر توجه ها تقریباً به دو چیز است؛ یکی رنگ 

و دیگری مدل لباس.

 رنگ ها در روايات دينی 
 رنگ ها عکس العمل های متفاوتی 
را در افراد ب��ر می انگیزند، همان گونه 
که رنگ های تیره و کدر سبب خستگی 
روح��ی انس��ان می ش��وند، رنگ های 
روشن نیز عالوه بر نقشی که در بحث 
بهداشت، سرما، گرما و غیره دارند سبب 
انبساط خاطر می ش��وند و برای انسان 
شادی آفرین اند، ولی متأسفانه رنگ های 
تیره در میان ما بیشتر مرسوم است و در 
مقابل، سایر رنگ ها که عمدتاً تقریباً رنگ های شادی محسوب می شوند و در شاداب 
س��ازی فضاهای آموزشی تأثیرگذارند، مورد توجه قرار نمی گیرند. نشانه های آن در 
پوشش و نگرش عامة مردم نیز نمایان است. شایان ذکر است که به خاطر تأثیر ویژة 
رنگ سفید، تمامی افرادی که به گونه ای با حرفة پزشکی یا با بیماران سروکار دارند، ملزم 
به انتخاب رنگ س��فید برای لباس خود هستند، زیرا مشاهدة این رنگ برای بیماران و 
ناامیدان مفّرح و دل گشاست. عالوه بر آن، استفاده از رنگ سفید مورد توجه و تأکید پیامبر 
اسالم)ص( و پیشوایان دینی نیز بوده است. بیشتر جامه های پیامبر سفید بود و آن حضرت 
خود می فرمود: لباس سفید را بر زندگانتان بپوشانید و مردگانتان را هم با پارچة سفید کفن کنید! 
عالوه بر رنگ سفید، رنگ های روشن زرد و سبز نیز توصیه شده اند در حالی که استفاده از رنگ 
سیاه از سوی پیشوایان دینی مؤّکداً مکروه و مطرود اعالم شده است1. و دکتر دادخواه در این رابطه 
بیان می کند »استفاده از رنگ های تیره میزان یادگیری را کاهش می دهد و در شخصیّت فرد تأثیر )منفی( 

بسیاری دارد«

رنگ ها در علم روان شناسی
 از دیدگاه متخصصان روان شناس تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطة مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات 
کودکان، نوجوانان و جوانان، به طور منطقی بروز کند. دکتر لیال حیدری نسب، روان شناس و استادیار دانشگاه الزهرا، از 
رنگ به عنوان ابزاری ارتباطی یاد می کند. وی می گوید: »رنگ معنا و مفهوم زیادی دارد که با رگه های شخصیتی افراد در 

آمیخته است... رنگ لباس و محیط باید با نوع هدفی متناسب باشد که دنبال می کنیم.« 

 خوانندگان و صاحب نظران گرامی، قبل از وارد ش��دن به بحث، دوست دارم 
تجس��می از طرز تفکر اقش��ار جامعة دیروز داشته باش��م که می توان گفت به 
مانند ریش��ه های یک درخت در اذهان نس��ل امروز به س��ختی ریشه دوانده 
اس��ت.با چنین تجس��می ذهن خ��ود را به این معط��وف داریم ک��ه با وجود 
گس��ترش روزافزون دیدگاه های مثبت در علم روان شناسی)در زمینة مسائل 
آموزشی، پرورشی و اجتماعی(، چرا باید دانش آموزان و در نهایت دانشجویان 
م��ا دچ��ار نوعی تداخل پنه��ان در نحوة تفک��رات خ��ود و تصمیم گیری های 
روزمره ش��ان باشند. چه بس��ا علت می تواند همان نهادینه نشدن دیدگاه های 
ف��وق در فرهنگ و یا اصاًل وارد نش��دن این موارد به فرهنگ جامعه باش��د.

و زمینه های روان شناختی آن

پوشش
معلمان

ساکار شیرزاد
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 باتوجه به تحقیقات انجام شده در علم روان شناسی، نخستین مرحلة یادگیري، دریافت دانش یا داده هاي محیطي از طریق گیرنده هاي 
حّسي است. تنوع رنگ موجب افزایش داده هاي انتقال یافته به مغز مي شود و در نتیجه قدرت ادراک مغز را افزایش مي دهد. رنگ ها 

با قرارگرفتن در دو گروه گرم و سرد، هر یک ویژگی های خاصی دارند. افزایش جنب و جوش، شادابي و سرزندگي، دعوت به 
حرکت و در نتیجه افزایش قدرت یادگیري، از ویژگي هاي رنگ هاي گرم است؛ در مقابل، رنگ هاي سرد باعث احساس تمایل 

به سکون و آرامش مي شوند و دانش آموزان را از تحرک باز مي دارند و به خیال بافي و در خود فرو رفتن دعوت مي کنند. 
البته الزم به ذکر است که از هر دو گروه رنگ ها به تناسب موقعیت و گاه به صورت ترکیبی باید در فضاهای آموزشی 

بهره گرفت. بنابراین، نباید صرفاً از رنگ های خاصی براساس سلیقه های شخصی و بدون توجه به یافته های جدید 
روان شناسی، در هر موقعیتی در هر فضای آموزشی استفاده کرد.

 جالب است بدانیم، یکی از موضوعات به اثبات رسیده در علم روان شناسی این است که هر نوع رنگی در 
لباس، اثراتی در خود شخص و بینندگان او ایجاد می کند و این خود می تواند از منظری دیگر نشان دهندة 

نوع شخصیت و روحیة صاحب آن باشد؛ همین طور نوع لباس نیز می تواند بیانگر نوع افکار و عقاید 
وی باشد. در بارة این مهم، از پیامبرگرامی اسالم نقل شده است که: من تشبّه بِقومٍ اَوشک ان یکون 

منهم«: هر کس به گروهی تشبّه پیدا کند، نزدیک است که از آنان به شمار آید.

گفتار پايانی ...
 دانش آموزان، خصوصاً در دورة دبس��تان، بیش��تر به دنبال جاذبه هاي ظاهري هستند و 
احساس آن ها بر منطقشان غلبه دارد. بنابراین، معلمي موفق تر خواهد بود که ابتدا رابطه ای 
عاطفي و قوي با دانش آموزان برقرار کند تا بتواند آنچه را که نیاز است به آنان منتقل سازد. 
دانش آموزان نیز با کس��ي رابطة خوبي برقرار مي کنند که جذابیت خاصی برایشان داشته 
باش��د؛ به ویژه از نظر آراستگي ظاهري که مورد بحث ماست. این جاست که یادگیري 
دانش آموزان با عالقه مندي همراه خواهد بود و نتیجة بهتري در پی خواهد داشت. در 
این باره می توان نگاهی داشت به دیدگاه دکتر علی اکبر شعاری نژاد که می گوید: »یکی از 
ویژگی های معلم جذاب این است که خوش ظاهر و خوش لباس باشد و البته به گونه اي 
خود را نیاراید که جلب توجه کند؛ در مقابل از ویژگی های معلم بی جاذبه این است که 

در وضع ظاهري خود نقایصي دارد. مثالً لباس زننده مي پوشد.«
 به گواه تاریخ، یکي از عوامل مؤثر در موفقیت پیامبر گرامي اسالم در جلب قلوب 
مردم، خوش بویي و آراس��تگي ظاهر ایشان بوده است، زیرا انسان ها به طور فطري، 

آراستگي و زیبایي را دوست دارند.
معلمی که در قیاس با سایرین به لحاظ نحوة پوشش متفاوت و به نوعی متنوع باشد 
بیش��تر می تواند دانش آموزان را به سوی خود جلب کند. به ویژه دانش آموزان ابتدایی، 
به دلیل سطح فکری خاص خود در این دورة سنی، از ظاهر افراد بیشتر تأثیر می پذیرند 
و در نتیجه تفکرات چنین معلمانی را نیز بیشتر پذیرا هستند. الزم به ذکر است که منظور 
از پوشش متفاوت، پوششی است شاد و متنوع که در عین حال خارج از عرف جامعه 

نیز نباشد.
 شاید چنین نگاه و طرز فکری از سوی بعضی ها مورد انتقاد قرارگیرد، چراکه این نگاه یا 

تفکر، در این زمینه، به ظاهر با تفکرات رایج تا حدی متناقض به نظر می رسد. چون غالباً این 
گونه در اذهان جای گرفته است که معلم باید پوششی کامالً ساده و یکنواخت داشته باشد که 

باعث جلب توجه زیاد دانش آموزان نگردد ولی اگر دقت کرده باشید، صحبت ما قطعاً دربارة 
چنین نحوة پوششی برای مدتی کوتاه نیست، بلکه جهت گیری بحث ما دربارة نهادینه شدن 

چنین پوششی در بطن فرهنگ است، طوری که به مرور حالتی عادی و یکنواخت به خود بگیرد تا 
جایی که بتوانیم محیط های یادگیری را از حالت رکود و خمودگی خارج کنیم و شاهد تأثیرات مفید 

و مؤثر بر روح و روان دانش آموزانی باشیم که آتیه سازان جامعه اند.

پی نوشت
1. حضرت  علی)ع(: الَیلبسوا الّسواد َفاِنه لباِس فرَعون: لباس سیاه نپوشید که آن لباس فرعون است. )بحاراالنوار، ج83، ص248( .

منا بـع 
1. بیلر، رابرت )1389(. کاربرد روان شناسی در آموزش. ترجمة. پروین کدیور، جلد 2. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.

2. شعاري نژاد، علي اکبر )1388(. روان شناسي فرهنگ و تربیت، واقعیت های روان شناختی تربیت و فرهنگ. امیرکبیر. تهران.
3. دیلمی، حسن بن محمد. أعالم الدین فی صفات المؤمنی )منبع الکترونیکی(. مؤسسة آل البیت. قم.

4. دکتر اصغر دادخواه . روان شناس بالینی. روزنامة ایران. شمارة 1933.
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شش دفتر
)مجموعه اشعار محسن پزشكيان(

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 
1390، 165000 ریال

محسن پزشکیان معلم و شاعر فقید 
کازروني بود که تا این اواخر ناشناخته 
مانده بود. در س��ال جاري، مجموعه 
اشعار او به کوشش عمادالدین شیخ 
الحکمایي و س��یدعلي میرافضلي 
منتشر شد. قسمتي از یک چارپارة او 
را با عنوان »ش��ط فریاد« که در سال 

1349 سروده است، مي آوریم:

چه سالی ای بهاران تو خونین
سراسر الله زاران تو خونین

به شرب سرخ می ماند تگرگت 
چه ابری،جمله باران تو خونین

سرودی سرخ با باد است امروز
ستم ویرانه بنیاد است امروز

هال دریای آزادی فردا!
خیابان شط فریاد است امروز

چند تا لیس؟
)يا چگونه هر چيزي را تخمين بزنيم(

ارکون سانتوس، ترجمة دکتر محمدرضا توکلي صابري
ناشر: مازیار، ]66462421-021[ تهران، 1390، 45000 ریال 

چنان که از اس��م کتاب برمي آید، اثري است در حوزة ریاضي، 
ولي به گونه اي نوش��ته ش��ده اس��ت 
ک��ه مي تواند از کتاب ه��اي تفریحي 
و س��رگرم کنندة ریاض��ي حس��اب 
ش��ود. بنابراین، براي دبی��ران درس 
ریاضي، دبی��ران عالقه مند به ریاضي 
و دانش آموزان خوش اس��تعداد مفید 

است.

مهارت هاي تیز و 
ریزمعلمي

مؤلف: مسعود جوانمردي
ناشر: کاني، سنندج ]08712227803[، 

1390، 124 صفحه، 2500 تومان
مس��عود جوانمردي معلمي است که 
در سنندج به خدمت اشتغال دارد. در 
این کتاب وي بس��یاري از ویژگي ها، 
اص��ول، روش ه��ا و وظایف��ي را که 
شایستة معلمي اس��ت، به زباني ساده 

بیان کرده است. کتاب سه فصل دارد با این عناوین: 
� ویژگي هاي الزم براي معلم شدن؛

� قوانین و فنون الزم در کالس داري؛ 
� نقش و وظیفة معلم در اسالم.

آموزش نامه
]فرهنگ فرادهي و 
فراگيري در اسالم[

مؤلف: بدرالّدین جماعه
گ��زارش و پژوهش: محمدحس��ین 

ساکت
ناشر: نش��ر ني، 1388، 660 صفحه، 

چاپ اول
این  بدرالدین جماع��ه )639-733( 
کتاب را ظاه��راً در اواخر قرن هفتم 

به عربي نوش��ته اس��ت. اصل کتاب حجم زیادي ندارد، ولي 
به کوشش محمدحسین س��اکت و با شرح و اضافات ایشان، 
به صورت کتابي مفصل و مؤثرتر درآمده است. در واقع باید این 
کتاب را شامل دو کتاب دانست. یکي ترجمة کتاب، به صورتي 
که گفته شد و دیگري مقدمة گزارشگر که خود تحقیقي بلند 
دربارة وضع فرهنگي، سیاسي و اجتماعي روزگار ابن جماعه و 
نهاد آموزشي »ِطباق« است؛ نهادي برجسته � وابسته به مملوکان 
مصر و ش��ام � که با شکس��ت دادن سربازان مغول و سپاهیان 

صلیبي، دگرگوني شگرفي در تاریخ اسالم پدید آوردند.
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یادمان همزاد عاشقان جهان
]قيصر امين پور[
به کوشش: زیبا اشراقي، حمیدرضا 

توکلي، مهدیه نظري
ناش��ر: مروارید ]66484612[، 640 

صفحه، 25000 تومان
این کتاب یادنامه اي اس��ت که براي 
ش��ادروان قیصر امین پور از س��وي 
خانواده و دوس��تان او منتش��ر شده 
اس��ت. کتابي اس��ت جامع ش��امل 

گفت هایي با ش��اعر، خاطرات دیگ��ران از قیصر، مقاالت 
تحقیقي، نوشته هاي قیصر، و گزینة شعر، ترانه و تصویر.

غلط ننویسیم
]فرهنگ دشواري هاي زبان فارسي[

ابوالحسن نجفي
مرک��ز نش��ر دانش��گاهي ]ف��روش 
 .]www.bookiup.ir اینترنت��ي 
ش��انزدهم،  چ��اپ  صفح��ه،   466

1390، 7200 تومان 
»غل��ط ننویس��م« کتاب��ي مرج��ع 
اس��ت. از ای��ن رو، هم��واره قابل 
معرف��ي و همیش��ه ت��ازه اس��ت، 
چنان که در س��ال گذشته به چاپ 
ش��انزدهم رس��ید. در این کتاب، 

اس��تاد ابوالحس��ن نجفي، چندین هزار م��ورد زباني را 
ک��ه کم یا زیاد، در عرف فارس��ي زبانان غلط خوانده یا 
نوش��ته مي شوند، مورد بررس��ي و تبیین و توضیح قرار 
داده اس��ت. ویژگ��ي کتاب، همچون اغل��ب فرهنگ ها، 

خوش خوان و جذاب بودن آن اس��ت.

زندگي مشترك و حد و مرزهایش
دکتر هنري کالود � دکتر جان تاون 

سند
مترجم: فرناز فرود

 ،]021-88968890[ صابرین  ناشر: 
اول، 1390، 330 صفح��ه،  چ��اپ 

6600 تومان
از مجموعة  این کتاب یک جل��د 
»کلیدهاي همس��ران موفق« است 
با نگاهي کاربردي  که مي کوش��د 

به نیازها و مس��ائل زندگي مش��ترک بپردازد. موضوع 
اصلي کتاب عش��ق و عالقه اس��ت و نویس��ندگان آن 
دو تن از استادان دانش��گاه هاي آمریکا هستند. کتاب 
حاوي اطالعات کاربردي و نمونه هاي جدول هاس��ت 
و ب��ه خواننده پیش��نهادهایي مي دهد تا بتوان��د تعیین 

حد و مرز را در زندگي مش��ترک عملي س��ازد.

 سخن بیكن
جمل��ة مع��روف و خوب��ي از فرانس��یس بیکن نقل 
مي کنند که مي گوید: علما بر سه دسته اند؛ بعضي مانند 
مورچه هس��تند؛ از بیرون دان��ه مي آورند و مرتب انبار 
مي کنند. ذهن این ها یک انبار است. در واقع یک ضبط 
صوت هس��تند و هرچه ش��نیده اند ضبط کرده اند و هر 
وقت بخواهي همان را که یاد گرفته اند مي گویند. دستة 
دوم مانند کرم ابریش��م اند، از لعاب خودش��ان مي تنند 
و از درون خودش��ان درمي آورند. این هم عالم واقعي 
نیست، زیرا از بیرون چیزي اکتساب نمي کند، از خیال 
و درون خ��ودش مي خواهد بس��ازد، و این عاقبت در 
درون پیلة خود خفه خواهد ش��د. دس��تة سوم علماي 
واقعي هس��تند. این ها مانند زنبورعسل اند، گل ها را از 

خارج مي مکند و مي آیند عسل مي سازند.
این مس��ئله عقل مس��موع و مطبوع همین است که 
روایت مي گوید. علم مس��موع اگر ب��ه مطبوع ضمیمه 
نش��ود، کافي نیس��ت. یعني انس��ان آنچ��ه را از بیرون 
مي گی��رد باید ب��ا آن نیروي باطني، ب��ا آن خمیرمایه و 
ب��ا آن نیروي تجزیه و تحلیل خود بس��ازد تا چیزي از 

آب درآید.
سپس امام)ع( فرمود: ٰيا ِهشاُم! ُثمَّ َبيََّن َانَّ اْلَعْقَل َمَع اْلِعْلِم: 
 عقل باید با علم توأم باشد. و لذا در آن آیة قرآن فرمود: 
ِتْل��َك اْلَْمٰث��اُل َنْضِرُبها ِللّن��اِس َو ٰما َيْعِقُله��ا ِالَّ اْلٰعاِلموَن 
)عنکب��وت/ 43(. م��ا این مثل ه��اي تاریخ��ي را ذکر 
مي کنی��م، اما درک نمي کنند این ها را مگر عالمان. یعني 
اول باید انس��ان عالم باش��د، مواد خام را فراهم کند و 
بعد ب��ا عقل تجزیه و تحلیل نمای��د. مثاًل اگر ما عقلي 
قوي داشته باشیم مثل بوعلي  سینا و قرآن هم بگوید که 
تاریخ عبرت بس��یار خوبي است، ولي من که از تاریخ 
اطالعاتي ندارم، عقل من چه مي فهمد؟! یا به ما بگویند 
در تمام این عالم تکوین، آیات الهي و نش��انه هاي خدا 
هس��ت، عقل من هم عالي ترین عقل باشد، ولي من که 
از مواد به کار رفته در این س��اختمان بي اطالعم، با عقل 
خ��ودم چه چیزي را مي فهم��م و آیات الهي را چگونه 
کش��ف کنم؟! باید با علم آن ها را کشف کنم و با عقلم 

درک نمایم.

پی نوشـت
1. جامع الّصغیر، ج1، ص44.

پرورش 
استعداد عقالنی)2(

ادامه از صفحه 21
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مجلة دانشمند از مجالت علمی بسیار مشهور در نیم قرن اخیر است. بگذارید تاریخچة 
آن را از صفحة اول آن نقل کنیم: »دانشمند  قدیمی ترین مجلة علمی به زبان فارسی است. 
نخستین ش��مارة این ماه نامة علمی- فنی در آبان ماه 1342 منتشر شد و 50 سال است که 
انتشار پیوستة آن ادامه دارد. هدف اصلی دانشمند انتشار دانستنی های مفید در زمینه های 
گوناگون علمی اس��ت که آن ها را در قالب خبر، گزارش، گفت وگو، مقاالت، بخش های 
موضوعی، ویژه نامه ها و... ارائه می کند. دانشمند می کوشد از این طریق روح جست وجو را 
در خوانندگان خود زنده نگه دارد و آن ها را به سوی دانش افزایی بیشتر و انجام فعالیت های 
ارزش��مند علمی و فنی س��وق دهد. از این رو، تمام کس��انی که به علم عالقه مند و تشنة 
دانستن اند، مخاطب دانشمند محسوب می شوند و دانشمند نیز می کوشد این اشتیاق پربها 
را با انتشار مطالبی که ضمن دارا بودن معیارهای دقیق علمی، شیوة نگارش خوش خوانی 

و جذابی دارند پاسخ دهد.« 
گمان می رود همین قدر در معرفی این نش��ریه کافی باشد. اما چرا دانشمند را در رشد 
معلم معرفی می کنیم؟ می دانیم که معلمان عالقه های متفاوتی دارند و در پی راه هایی هستند 
که به این عالقه هایش��ان پاسخ گویند. دانشمند می تواند عالقه های معلمانی را برآورد که 
به علوم و دانش ها دل بسته اند؛ اعم از معلمان علوم )راهنمایی( و علوم پایه و ریاضیات 
)در دبیرس��تان( و یا معلمانی که صرف نظر از رشتة تدریس، رشته های علمی را نیز دنبال 
می کنند. مجلة دانش��مند از این جهت که نش��ریه ای علمی عمومی و نه تخصصی است، 
بیشتر می تواند عالقه مندان و مخاطبان را به خود جذب کند و شاید راز ماندگاری آن نیز 

در همین نهفته است. 
شماره ای که برای نمونه به شما معرفی کنیم، شمارة  586 را روی جلد دارد و در 100 
صفحه در مردادماه امسال )شمارة 5( منتشر شده است. برای آشنایی شما به این شماره که 

خود نمونه ای از شماره های دیگر است، مهم ترین عنوان های آن را مرور می کنیم: 
- سرانجام بوزون هیگز کشف شد. بوزون هیگز ذره ای است که 48 سال قبل پیش بینی 
ش��ده بود و اروپاییان با احداث آزمایش��گاه سرن - که میلیاردها دالر هزینه در برداشت، 

توانستند آن را کشف کنند. 
- جایزة شهید علیمحمدی )استاد فقید هس��ته ای دانشگاه تهران( در عرصة فیزیک به 
دو دانش آموختة رشتة فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، علی اکبر ابوالحسنی و خانم عبیده 

جعفری، تعلق گرفت. 
- نور شهرها، نشانة حیات فرازمینی )دربارة شهرهای بزرگ جهان که در شب از فضا 

دیده می شوند(. 
- فیزیک دانی که تا مرز فیلس��وف ش��دن پیش رفت، گفت وگوی دانشمند است با سر 

آنتونی لگت برندة جایزة نوبل فیزیک 2003. 
- باالخره خاصیت آپاندیس کشف شد )ترجمة مطلبی کوتاه است از امریکن ساینتیفیک(. 

- الگوبرداری از ساختار دم جانوران )بدن مارمولک(. 
- امیدهای تازه در درمان سرطان )دستاورد تازة فناوری نانو(. 

- طب فردا- نگاهی به برخی از ادوات پزشکی در حال بهینه سازی و پیشرفت. 

انرژی های نو 
بخشی از این شماره به انرژی های نو اختصاص دارد )از صفحة 34 تا 65(، که به لحاظ 
تنوع خواندنی است. در صدر این بخش این عبارت را می خوانیم: پژوهشگران و دانشمندان 
به این نتیجه رسیده اند که در هر جا و از هر چیز می توان انرژی ساخت، چرا که بنیان هستی 
بر انرژی نهاده شده و در همه  چیز انرژی بیکرانی نهفته است. فقط باید آن را کشف کرد. 

- گیاهان بو می کشند )ترجمه ای است از مقاله ای در ساینتیفیک امریکن(. 
- شگفتی های آفرینش دست )از نشنال جئوگرافیک(. 

- فندق گیاه سالمت بخش. 
- مزیت های چپ دست بودن. 

اگر عالقه مند به دریافت مرتب دانش��مند هس��تید، می توانید آن را مشترک شوید و با 
تخفیف از 15 تا 25 درصد، هر ماهه آن را با پست سفارشی دریافت کنید )تلفن اشتراک: 

 .)88497880

مجلة
دانشمند  

نشريه ای برای شما 
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شاخص  های آموزشی چشم انداز
پیش��تازی در جهت آماده س��ازی دانش آموزان در یک نظام 
آموزشی 12 ساله برای زندگی مولد در دنیایی پویا، و اطمینان 

از توسعة پایدار  جامعة امارات متحدة عربی.
مأموریت

همکاری با یکدیگر برای ارتقای نظام آموزش��ی 12 س��الة 
ام��ارات متح��دة عربی، س��رمایه گذاری در منابع انس��انی 

برای س��اختن جامعه ای دانش محور و غنی سازی 
ارزش های شهروندی.
ارزش های آموزشی

 مسئولیت پذیری اجتماعی و تقویت 
هویت ملی؛

 اصول و ارزش های اسالمی؛
 تعهد و شفافیت؛

 مشارکت و پاسخ گویی؛
 حق تحصیل برای همه؛

 کیفیت و نوآوری.
چالش های فراروی نظام 

آموزشی
 معرفی آموزش به عنوان 

انگیزة توسعة ملی؛
 ارتقای سطح کیفی و 

کمی نظام آموزشی؛
مش��ارکت  افزای��ش   
همگان��ی در آم��وزش و 

پرورش؛
 معرفی آموزش به عنوان 

محرک��ی ب��رای فرهنگ و 
دانش؛

 برخورداری نظام آموزشی از 
زیرساختی انعطاف پذیر و پویا؛

 مش��ارکت اجتماعی و حمایت 
همه جانبه از سیاس��ت های آموزشی 

ملی.

)امارات متحدة عربی(
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این خاطرات را تعریف کنید. دوباره همان 
جواب را مي شنیدم.

خ��وب! نظر ش��ما چیس��ت؟ آیا 
معلمي همه اش خاطره اس��ت؟ 
همه اش!؟ آیا نمي ش��ود هر 
معلم��ي یک��ي از ده ها و 
صدها خاط��ره اي را که 
طي سي س��ال شاهد 
آن ب��وده روي کاغ��ذ 
بیاورد؟ راستي مشکل 
در کجاست که ما این 
همه از نوش��تن فاصله 

مي گیریم؟
دنبال مقص��ر نگردیم که 
کالف بدون سر خواهد شد. از 

خودمان شروع کنیم.
در صحبت با صاحب نظران و بررس��ي 
پاره اي از نوش��ته ها دانستم که معلمان به 
چند دلیل خاطرات خود را نمي نویس��ند. 

بگذارید خودشان بگویند: 
� حرفي ب��راي گفتن نداریم. خاطره اي 
در خور سراغ نداریم. کار خاصي نکرده ایم 

که خاطره ساز باشد.
� دیگ��ران، بقیه، دوس��تان و همکاران 
خاطرات شیریني دارند. سراغ آن ها بروید.

� ما از نوش��تن ه��راس داریم. رابطة ما 
با آن، رابطة جن و بس��م اهلل اس��ت. دست 
نیافتني اش مي دانیم. این کار مخصوص اُدبا 

و بزرگان است.

سیدحسین حسیني نژاد

مدیر مسئول ماه نامة انشا و نویسندگي

از خاطره نويسي به نويسندگي

نمي دانم کت��اب خاطرات 
آموزش��ي محم��د بهم��ن بیگي را 
خوانده ای��د یا نه؟ همان کتاب »به اجاقت 
قسم« را مي گویم؟ بهمن بیگي روزگاري مثل 
من و ش��ما معلم ب��ود. البته معل��م بزرگي که حق 
بزرگي بر آموزش وپرورش کش��ورمان دارد. او عش��ایر 
را خواندن و نوش��تن آموخت. ایل را در ش��رایطي باس��واد 
ک��رد که هیچ امیدي به این کار نبود؛ چ��ون ایل در حرکت بود 
و آموزش وپ��رورش فقط در مدارس ثابت به بچه ها درس و مش��ق 

یاد مي داد.
بهمن بیگي در این کتاب، و البته در کتاب هاي دیگرش هم، بخش زیادي 
از تجربه هایش را بیان کرده،  در قالب خاطرات آموزشي به شرح مشکالت راه 
پرداخته، دستاوردهایش را نشان داده و ما را در لذت آموزش شریک خود کرده 

است.
اگر بهمن بیگي دس��ت به این کار نمي زد کس��ي با تاریخ آموزش عشایر ایران آشنا 
نمي ش��د و کس��ي رنج و زحمت صدها بلکه هزارها معلم زحمتکش عش��ایر را درک 

نمي کرد. حکایت بهمن بیگي حکایت من و شماست. چرا ما اثري از خود به جا نگذاریم 
که سند زنده و تجربي آموزش وپرورش شود.

البت��ه جواب��ش را مي دانم. مي دان��م، چون وقتي »خاط��رات و تجربیات معلمان 
اس��تان هاي قزوین و کردس��تان1« را جمع آوري مي کردم، و همین پیشنهاد را به 
معلمان مي دادم و مي گفتم که شما هم خاطره اي بنویسید تا در کتاب به چاپ 
برسد، مي گفتند ما در حدي نیستیم که خاطره و تجربه اي در کتاب از ما 
نقل شود! ما کاري نکرده ایم که و...! و... و از این نوع بهانه ها که پیش 

از هر چیز نشانگر دست کم گرفتن خودمان است. 
وقتي هم به آن ها گفتم ش��ما خاطره اي تعریف کنید، 
من ضبط مي کنم و بعد آن را روي کاغذ مي آورم، 
جواب ش��نیدني تر ب��ود: معلمي همه اش 
خاطره است! اصرار مي کردم که 
خ��وب یکي از 
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خوبي خواهد شد.
اگر فرصتي باشد، در ش��ماره هاي بعد بیشتر راجع به 
خاطره نویسي با هم سخن مي گوییم و مي بینیم که چگونه 

از خاطره نویسي مي توانیم به نویسندگي برسیم.

پي نوشت
1. س��تاد مرکزي بزرگداش��ت مقام معلم، این کتاب را با همین نام 

به چاپ رسانده است.
2. به اجاقت قسم، خاطرات آموزشي. محمدبهمن بیگي، نوید شیراز. 

چاپ دوم. 1379.

 �
ن  م��ا د خو
و  چشمگیر  خاطرات 
جالبي نخوانده ایم تا تشویق به 

نوشتن شویم.
� کس��ي بر تجربه ها و یافته ها ارزشي 
نمي گ��ذارد تا م��ا بدانیم ک��دام خاطراتمان 
ارزشمند است و باید حفظشان کنیم، مستندسازي 

کنیم و به آیندگان بسپاریمشان!
� چ��را بای��د دیگ��ران از کارها و تجربه ه��اي من با 
خبر ش��وند! خاطره مخصوص من اس��ت و باید آن را مثل 

دارایي هایم فقط براي خودم نگه دارم.
... �

نمي دانم کدام یک از این دالیل را قبول دارید و با کدام مخالف 
هس��تید. شاید دلیل ش��ما هم یکي بر تعداد این دالیل بیفزاید. به 
هر حال قصد اصلي این اس��ت که با هم مروري داش��ته باش��یم بر 
این دالیل. برخي را نقد کنیم و مهم تر از همه اینکه کم کم دس��ت به 
قلم ببریم و بنویس��یم و تجربه کنیم که نوشتن چندان مشکل نیست؛ 

برعکس آنچه ما را از آن ترسانده اند.
مطمئن باش��یم که تجربه هاي خودمان کم از تجربه هاي آقاي بهمن 
بیگي و امثال او نیس��ت. هر کدام از ما منحصربه فرد هستیم، منحصر به 
فرد زندگي مي کنیم و خاطراتمان نیز همین گونه است. بنابراین، اولین گام 
در این راه پذیرفتن خودمان به عنوان معلمي توانا و باتجربه است و بعد 
تصمیم گرفتن به اینکه در تجربه هایمان دیگران را سهیم کنیم. براي شروع 
پیشنهاد دارم که حتماً کتاب به »اجاقت قسم«2 را تهیه کنید و بخوانید. اگر 
خاطرة اول آن را بخوانید، بعید است کتاب را تا وقتي به پایان نرسانده اید 

رها کنید. به امتحانش مي ارزد. 
در این کتاب ش��ما مالحظه خواهید کرد که نویسنده چه راحت هر 
خاطره را شروع کرده است. گویي کسي مقابلش نشسته و بهمن بیگي 

دارد با او حرف مي زند: 
� با آن که عش��ایري بودم به جاي تفنگ و فش��نگ، قلم و کتاب 
را انتخاب کردم، معلم ش��دم و آموزش عش��ایري را به راه انداختم 

)ص 5(.
� من پس از آن که با وجود تالش بس��یار و س��پردن راه هاي 
ناهموار به مقام مهمي دست نیافتم، دلسوز و مردم دوست شدم 
و به فکر باسواد کردن بچه هاي بي صاحب عشایر افتادم )ص 

.)9
� س��ال چهارم خدمتم بود؛ خدمتي ک��ه براي اجازة 
شروع آن بیش از ده سال اندیشیده و زحمت کشیده 

بودم )ص 31(.
� با س��واد کردن بچه هاي عشایر در کوه ها، 
بیابان ه��ا و جنگل ه��ا کار آس��اني نب��ود. 
بچه هایي که غالباً به ییالق و قش��الق 
مي رفتند و جابه جا مي شدند )ص 

.)41
� س��تم م��رد ب��ه 
از  یک��ي  زن 

قدیمي ترین و بزرگ ترین ستم هاست. ستم هاي دیگر از 
نظر مکان و زمان حد و مرزي دارند ولي این ستم حد و 
مرزي نمي شناسد، همیشه و همه جا جریان داشته است 

و هنوز هم جریان دارد )ص 69(.
چرا از خاطرات بهمن بیگي آغاز کردم؟ شروع، نقطة 
آغازین هر نوش��ته اي اس��ت و چون دائم به ما گفته اند 
خوب بنویسید، فکر کنید و بنویسید، دقیق باشید، بي غلط 
بنویس��ید و... ما را از شروع نوشته ترسانده اند. به همین 
دلیل دانش آموزانم��ان در کالس درس مي گویند خانم! 
اولش را بگویید؟ آقا اجازه! مي شه اولش را شما بگویید؟!

این ش��روع ها نش��ان مي دهد که مي توانیم همان طور 
که با کس��ي سخن مي گوییم و س��خن را آغاز مي کنیم 
نوش��ته مان را ش��روع کنیم، نگران نباشیم. هر اندازه هم 

شروع ساده تر نوشتن راحت تر.
مي توانی��د امتحان کنید. براي این منظور خاطره اي از 
دوران خدمت خود را در ذهن مرور کنید. یک ش��روع 
حسابي، اندیشمندانه و متفکرانه برایش انتخاب کنید و 
بار دیگر همان خاطره را به روش��ي س��اده و همه فهم 
ش��روع کنید. ببینید کدامش بیشتر جلو مي رود؟ تجربة 
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اُق������������ت������������ل ال������������م������������وذی
منصور صادقي

در آذرماه سال 1383 در کالس اول دبیرستان در منطقة جرقویة علیا مشغول تدریس زبان انگلیسی 
بودم. در البه الی ساعت کالسی استراحتی مي دادم و نکاتی را تذکر مي دادم و دانش آموزان هم استقبال 
خوبی از صحبت هایم مي کردند. یک روز صبح پاییزی، پنجره را کمی باز کردم و شروع کردم دربارة  
ارزش علم گفتن و این جمله را توضیح دادم که: آدم باید مثل زنبورعسل باشد نه مثل این زنبورهایی 
که فقط نیش مي زنند.  هنوز جمله ام تمام نشده بود که دیدم یک زنبورزرد کوچولو، با سرعت از طرف 
پنجره به من حمله ور ش��د. من خواس��تم از خودم دفاع کنم تا مرا نیش نزند و شروع کردم به دست 
و بال زدن. بچه ها فریاد خنده ش��ان فضای کالس و سالن را آن قدر پر کرد که سروکلة مدیر پیدا شد. 
دبیران کالس های دیگر نیز در کالس ها را باز کرده بودند تا ببینند چه خبرشده است. درهمین لحظه، 
حدیثی را از پیامبر اکرم)ص( خواندم که دربندر فاوعراق درزمان جنگ دیده بودم )اُقتل الموذی قبل 
ان توذی – حشرات موذی را بکشید قبل ازاینکه اذیتی کنند(. حدیث را با آهنگ خواندم. باز هم خندة 
مدیر و دانش آموزان بیشتر شد. این ماجرا چند روزی نقل مجلس بچه ها شده بود و حاال هم هرکدام 

از آن ها مرا مي بینند ، داستان زنبور را به یادم مي آورند. 

مشک آن است که خود ببوید،نه آن که عطار بگوید
در سال 69-68 مدرسه ای مي رفتم که با خانه 60 کیلومتر فاصله داشت. 
در پایة سوم راهنمایي، دانش آموزی داشتم که درسش بسیار خوب بود، 
ولی پایش مادرزادی شل بود. وقتی از او درس مي پرسیدم، بسیار جالب 
پاسخ مي داد. کالس پنج شنبه ها، ساعت 8 صبح شروع مي شد و من به 
عنوان دبیر کالس، به او اجازه داده بودم که صبح های پنج شنبه، با توجه 
به سردی هوای زمستان و مشکل پا، هر وقت توانست به کالس بیاید. 

 مدتی گذشت. او بعضی وقت ها دیر می آمد و گهگاهی اصالً نمی آمد. 
یک روز پدرش به مدرس��ه آمده و موضوع را با مدیر مدرس��ه در میان 
گذاشته بود )مدیر مدرسه عموی پدری این دانش آموز بود(. صبح روز 
بعد که به کالس رفتم، مدیر در کالس را زد و س��راغ آن دانش آموز را 
گرفت. قضیه را به او گفتم و مدیرگفت اگر دانش آموز در این درس نمرة 
خوب نیاورد شما با من طرف هستید و به اداره هم گزارش مي کنم. در 
جوابش گفتم، ساعت استراحت با هم صحبت مي کنیم. زنگ استراحت 
خورد و به دفتر آموزش��گاه رفتم و با مدیر وضعیِت دش��وار آمد و شد 
دانش آموز را در میان گذاشتم و متذکر شدم که حاضرم تعهد دهم اصاًل 
کالس نیاید و نمرة نهایی اش هم 20 شود. بعد هم حرفم را چنین تمام 

کردم: »مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید«. 
قضیه گذشت تا بعد از دو سه ماه، یک روز همین که بعد از خوردن 
زنگ وارد دفتر شدم، پدر محاسن سفیدی را دیدم که با جعبه ای شیرینی، 
منتظر آمدن من بود. همین که مرا شناخت، از جا بلند شد، به طرفم آمد، 
به گرمی دستم را فشرد و گفت: آقای صادقی، مشک آن است که خود 
ببوید نه آنکه عطار بگوید. با شنیدن این جمله، یکمرتبه یاد حرفی افتادم 
که چندي پیش به مدیر گفته بودم. این پدر از من خیلی تشکر کرد و 
گفت: شما به فرزندم خیلی محبت کرده ای، من که کسی نیستم تشکر 
کنم، امیدوارم خدا خودش هرچه مي خواهی به شما بدهد. هیچ وقت این 

کار تو را فراموش نخواهم کرد. 
جالب تر اینکه این دانش آموز، در امتحانات نهایی خرداد، بهترین رتبه 

را بین بچه ها کسب کرده بود و سال بعد هم به دبیرستان نمونه رفت. 



ش��مارة دوم - آبان  1391
47

آثار  شماراخوانديم
منصور صادقی )اصفهان( خاطرات؛ احمد رس��ایی )زاهدان( خاطره؛ محمد احمدوند )مالیر( اصول و قواعد آموزش موفق، اصول کلی معلمی؛ 
ابوالفضل عطاران )قم( قضاوت عجوالنه؛ اسداهلل شمائی )زنجان( معلم خوب چگونه معلمی است، سخنان معروف دربارة معلم ها )ترجمه(؛ اسماعیل 
نساجی زواره )زواره( یادداشت  انتقادی؛ نسرین محمدی )مریوان( قطعه؛ سیده مهتاب امام جمعه )اصفهان( نقش فعالیت های مشارکتی در بهبود فرایند 
یاددهی و یادگیری دانش آموزان؛ ابوالقاسم محمد خلیلی پور )خواف( نقد و نظر راجع به مجله؛ هدایه حسنی )مریوان( خاطره؛ فهیمه سادات شهیدی 
)اصفهان( شما چه معلمی هستید؟ الگوهای تدریس؛ محمود صیادی )شهرضا( نقش آموزش و پرورش در پرورش قوة خالقیت و ابتکار دانش آموزان، 
زندگی و شخصیت قائم مقام فراهانی؛ حمید ابارشی )ششتمد سبزوار( خوابگاه های پرورش و آموزش؛ زهرا عباسی دولت آبادی )اصفهان( جنگ نرم؛ 
زهرا هنرشناس )زرین شهر( فکر نردبان عروج، شیخ بهایی، فرقة بومی شیطان پرستی؛ زهرا تاج )اصفهان( پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عوامل مؤثربر 
آن؛ منیژه فهامی )اصفهان( ارزیابی آموزشی؛ الهه کاویانی فرد )سمیرم( خالقیت و شیوه های یادگیری خالق؛ زهره بیدگلی )آران و بیدگل( ویژگی های 
تدریس اثربخش؛ هدی آقاسلیمانی وهمکاران )نجف آباد( جهانی شدن و ضرورت تحول در روش یاددهی یادگیری؛ علی بهرامی هیدجی و صغر امرسلی 
)زنجان( اهداف، اهمیت و مراحل درس پژوهی، علی اکبر امامی )منطقة حمیل( سیمای قرآن کریم در اشعار حافظ،تأثیر نهضت حسینی بر انقالب اسالمی؛ 
محدثه شجاعی )مشهد( شعر؛ میترا مصلحی جویباری )قائم شهر( خوب گوش کن؛ فرشته خوبان )اصفهان( نقش و جایگاه تربیتی بازی ها و سرگرمی ها...؛ 
بهرام مرادی و... )تاکستان( خودشکوفایی به عنوان رویکردی تازه بر مبانی و فلسفه و تربیت؛ 
رضا عقیلی )بازفت( مدیریت رفتار با دانش آموز در کالس درس؛ رخساره قصوری)؟( 
علم در کشف المحجوب؛ حسین پیریایی )بروجرد( بیان یک تجربه؛ حسن فتحی و رسول 
نوروزی )کرمانشاه( بررسی عوامل انگیزشی بهداشتی معلمان تربیت بدنی استان؛ معصومه 
نورمحمدی )؟( مسئولیت  خانواده ها؛ احسان اسداللهی و محمد پاک سرشت )تبادکان 
مشهد( بررسی موانع شخصی خالقیت در دبیران؛ رمضان نوری و رمضانعلی دهبندی 
)نکا( اثرات نظام آموزشی سایه بر بعد آموزشی نظام رسمی آموزش و پرورش )مطالعة 
موردی مازندران(؛ میالد منصور بس��تانی )گرگان( معلمی شغل انبیاست؛ مریم سلیمی 
)تهران( ارتقا و افزایش شادی و نشاط در مدرسه؛ زهره موسی عرب )نجف آباد( ضرورت 
تعلیم و تربیت پویا و خالق؛ زهرا صادقی آرانی )آران و بیدگل( یک تجربه؛ شاخص های 
مدرس��ة زندگی، الگوی عملی نقش انگیزه و... ؛ حسن زنگویی )خراسان جنوبی( یک 
س��وزن به خودمان؛ بهناز علمداری )بروجرد( آموزش خانواده و شیوه های آموزشی در 
مدارس هوشمند؛ یوسف ساعی )بستان آباد( بهترین پیشنهاد در مورد چگونگی تجلیل 
از معلمان، ریاضیات، آموزش جدول ضرب و... ؛ محمد رحمانی )همدان( مطالعة نقش 
دانش آموختگان مراکز و مؤسسات آموزش عالی؛ منوچهر نعمت اهلل زاده )تهران( نعمت ها 
هماهنگ کنندة ارزش ها، فرهنگ ها و تمدن ها، اندیشه ها و نظرها؛ داوود آمینیون )تهران( فقط چند دقیقه استراحت کن! فرار از دست مهمانان نوروزی؛ ندا 
پرتوی )مبارکة اصفهان( جهاد اقتصادی از دیدگاه اهل بیت، الگوی خانوادة متعالی؛ فاطمه جنتی )چالوس( چگونگی ترغیب معلمان به استفاده از انواع 
روش های تدریس؛ سامی خانی تمبی )تهران( کالس سال 22، شعر؛ اکبر کریمی دستگردی )؟( مقاطع تحصیلی در آموزش و پرورش چین؛ غالم حسین 
ظفری )اهواز( زراعت زعفران، بررسی نقش و مدیریت امام و مقام رهبری در هشت سال دفاع مقدس؛ ریحانه بذرافشان )؟( رابطة مهارت های خواندن با 
امور فردی دانش آموزان؛ لیال سادات علوی )تهران( بررسی عوامل عدم به کارگیری شیوه های تدریس؛ محمدعلی وحیدیان )؟( خالقیت شناسی پرورشی 
و... ، مهدیه صالحی و نادر چشم آذر )تهران( رابطة ویژگی های شخصیتی معلمان و میزان کارایی آنان؛ اکرم فرهمندنژاد )تهران( شناسایی مهارت های مورد 
نیاز معلمان و دانش آموزان متوسطه برای استفاده از ICT؛ فاطمه سلطانی )فریدونکنار( اهمیت و ضرورت مطالعة  مجالت رشد توسط شاگردان؛ شعبان 
تنکابنی )بابل( دانشگاه فرهنگیان در چشم انداز فردا؛ مهناز حاجی فرهادی )تهران( 80 نکتة مهم در تدریس موفق؛ اعظم خراسانی )اصفهان( مشارکت انجمن 
اولیا و مربیان در آموزش و پرورش؛ زینب میرزایی پور )خرم آباد( انتظارات معلمان از مدیران و عملکرد مدیران؛ فاطمه ناصری )ملک شهر اصفهان( ایجاد 

زمینه های مناسب برای آشنایی معلمان با شیوه های ارزشیابی.

با تشکر از همکاران 
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.

www. roshdmag.ir
تهران – صندوق پستی 15875-6586
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مناسبت 13 آبان که مصادف شده 
با عید سعید غدیر خم ، روز تثبیت 

والیت

طنز پرداز معاصر 
از زحمتکشان از القاب اشرافیمعروف به گل آقا

عرصه کتابخوانی
مهم ترین پایگاه اعتقاد مذهبیهواپیمای عجول

تربیتی کودک
نقش بسیار عمده ای 
در ترویج بهداشت 
روانی بین گروه های 
اجتماعی و عموم 

مردم دارند

طریقهسنگ آسیا

درس 
عبرت آموز

نابود
شهری در جمع برکت

کرمانشاه
از عالمت های جمعخراب

شیرینی ماه 
رمضان ، یار 

بامیه

قرعه مساعد

مرغ سعادت

آهنگگروه عزاداریلحظه
نام لومومبا کوه اروپا

پرورش انسان هاانقالبی کنگو

زمان ناچیزمشت توخالی

لطیف قلب

فدا کردن )جان ، 
خون (

واجد ، صاحب

غصه

بخشی از زمانیار " زنجیر "عدد زوج دورقمی

چهره آراییاشاره دورفاقد آرامش

حرف اولواحد والیبال
گوش دادن مخفف چهل

مخفی
چیزخواب کوتاهروشنگر

مسیر مسابقات 
مربی و فیلسوف تکرار شدهاتومبیلرانی

آمریکایی
رزم مردمی

سوره بدون 
بسم اهلل

دارای شکل زیبا

رایزنتنها

حیوان با وفامفصل

از بت های جاهلیت
زنگ مورد عالقه 
دانش آموزان

بها بازار
خانه زنبور عسل

ماهي درون پدر صنعت چاپ
قوطي

عنصر شیمیایی
اسب تندرو سرزمین باستانی 

جنوب عراق

از اعضای داخلی 
بدن

حزب سیاسی 
مصر در سال 1919 

میالدی

مولف اصول 
کافی

خوردن یا آشامیدن

صدایی طنین 
انداز در مدرسه

ضمیر فرانسویپیوند
تکرار حرف گرد

صدایی در قدم یکپا
موسیقی

پدر آزمون هوش 
اهل سوئیس

کاهش شدید 
هوشیاری

بسیجی سیزده ساله 
الگوی بسیج دانش 

آموزی

1

2

3

4

5

6

7

71116

8

5

10

13

4

6

9

21

18

152

3

1912

20 17

1

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ك

ش

رمزك
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 طراح : غالمحسین باغبان


