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ویژهنامه

یادداشتسردبیر

تدریِس مصور
ایام نوجوانی یادش به خیر!  فیلم های تلویزیونی که عوض می شد، 

الگوهای ما هم عوض می شد. قهرمان های وارداتی در غیاب 
اسطوره های خودی حسابی عرِض اندام می کردند و قاپ بچه ها را 
می دزدیدند. گاهی بچه های تشنة هیجان مثل مریدانی شیفته، 

چنان مجذوب آن  شخصیت های ساختگی می شدند که نام 
قهرمان محبوبشان را بر خود می نهادند. یكی از این قهرمان های 

افسانه ای »زورو« بود؛ مردی با نقاب و ِشنل سیاه که اسبش موقع 
شیهه کشیدن روی دو پا بلند می شد. زورو در شروع فیلم، حرف 

اوِل اسم خودش یعنی »Z« را با نوک شمشیر روی شكِم ُگندة یک 
گروهبان چاق به نام »گارسیا« حک می کرد.

همین که فیلم تمام می شد، بچه های محله دچار زورو گرفتگی 
می شدند و شور شمشیر بازی در سرها می افتاد. هر کس که تكه 

چوبی دِم دستش می رسید، خودش را زورو تصور می کرد و بی خود 
و بی جهت روی دوست و رفیق شمشیر می کشید!

بی شک اغلب ما تجربه های فراوانی از این دست داریم و شاهد 
مسحور شدن افراد و به ویژه بچه ها در برابر جعبة جادویی بوده ایم. با 

این وصف، آیا هرگز در بارة علت و ساز   و کار این نوع هم ذات پنداری ها 
و تأثیرات آنی شان فكر کرده ایم؟  

با فكر کردن به این سؤال، منظومه ای از علت ها در ذهن ما شروع 
به دوران می کند؛ منظومه ای که »تصویر« در مرکز آن قرار دارد. 

ما در تمام عمر خویش مشغول تصویر سازی و تحلیل تصاویر 
هستیم. حتی نا بینایان نیز تصاویری از پیرامون خویش در ذهن 
مجسم می کنند و می کوشند دنیا را با چشِم دل ببینند. چنانكه 
زنده  یاد قیصر امین پور گفته بود: حتی اگر نباشی می آفرینمت / 

چونان که التهاب بیابان سراب را
بنابر این شاید بتوان گفت، یكی از بهترین روش های تأثیر بر 

مخاطبان این است که به سمِت »تصویری شدن« میل کنیم. یعنی 
کارکرد ها و اهمیت این ابزار قدرتمند را بشناسیم و تا حد ممكن 

خود را به آن مجهز کنیم. این تجهیز ممكن است صورت های 
متفاوتی داشته باشد: تسلط بر زباِن بدن، تسلط به کار برد تشبیهات 

و تمثیل های گویا، تسلط بر نشانه های تصویری و بهره گیری از 
ابزارهای نویِن چند رسانه ای، همگی از واجبات معلمی است. برای 
تأمل بیشتر در  بارة این واجباِت اجتناب ناپذیر،  پروندة ویژة  این 

شماره را با دقت بخوانید.
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تنفسصبح

ــت. چنان  قرآن کریم مرجع جاوید جهانیان اس
که می فرماید»لَِیكوَن لِلَعا لَِمیَن نذیراً«. پس کتاب 
عالمیان الجرم باید مفاهیم خود را طوری ارائه کند 
ــرای همة  ــیند و ب ــرد زمان بر دامنش ننش که َگ
ــد. برای این  ــان تا روز قیامت قابل درک باش آدمی
ــن زبانی که می تواند معارف عقلی و  منظور، بهتری
مفاهیم معنوی را برای تودة مردم تبیین کند، زبان 

»تمثیل« است.
حق مثل ها را زند هر جا به جاش 
می کند معقول را محسوس و فاش

تا که در یابند مردم از مثل 
 آنچه مقصود است بی نقص و خلل 

از این رو قرآن کریم، با بهره مندی از انواع مثل های 
ــش، فروغ تعالیم خود را از قید زمان  نغز و الهام بخ
ــوری بیان  ــب خود را ط ــیده و مطال رهایی بخش
فرموده است که در تمامی اعصار برای همة آدمیان 

قابل فهم باشد.
ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم، 

شاید متذکر شوند]زمر:27[.
ــر کّمی معدود  ــرآن از نظ ــه مثال های ق گر چ
ــر در این کتاب  ــتند، با این حال اگ و محدود هس
ــمانی جز این تمثیالت گهر بار مطالب دیگری  آس
یافت نمی شد، همین ها برای هدایت و تربیت نفوس 
ــری کافی بود. به همین دلیل، برخی محققان  بش
ــای قرآن«  ــا تعبیر »چراغ ه ــای قرآن ب از مثال ه

یاد کرده اند.
در تمثیالت قرآنی، شنونده تنها خود را با یک 
جلوة ادبی و هنری محض مواجه نمی بیند که فقط 
احساسات او را بر انگیزد. بلكه در کنار این جنبه ها، 
اهداف تربیتی گوناگونی تعقیب می شود تا انسان 
ــار و نگرش او را  ــاند و رفت را به صحنة عمل بكش

متحول سازد.

 َمثل چیست؟
در کتاب های لغت، معانی مختلفی برای َمثل ذکر 
ــتان، قصه،  کرده اند، مانند: 1. مانند و نظیر؛ 2. داس

ــانه؛ 3. صفت و وصف؛ 4. عبرت و پند  حكایت، افس
و اندرز ؛ 5. الگو و اسوه که جمع آن »امثال« است.

در معانی اصطالحی َمثل نیز گفته اند:
ــت مختصر، مشتمل بر تشبیه یا  1. جمله ای اس
مضمون حكیمانه که به واسطة روانی لفظ، روشنی 
معنی و لطافت ترکیب، بین عاّمه مشهور شده و آن 
را بدون تغییر یا با تغییر جزئی در محاورات خود به 

کار می برند.
ــخنان کوتاه و سودمند و دلنشینی که هر  2.س
کدام ازآن ها اندیشه ای ژرف و لطیف یا پندی نغز و 
ظریف در بر دارد و به سبب سادگی و روانی و عمق 
اندیشه ّطی روزگاران مقبولّیت یافته و سر انجام در 
زباِن خاص و عام جاری و ساری گشته و نام »مثل« 

به خود گرفته اند.
به این ترتیب، »مثال« به معنای اصطالحی آن، با 
تمثیالت قرآنی چندان سازگار نیست، چرا که رکن 
اصلی مثال ها رواج آن ها در میان مردم است و این 
ویژگی لزوماً در خصوص تمثیالت قرآنی وجود ندارد. 
ــش از آنكه پیامبرانش را به  زیرا خداوند متعال پی
حقایق واقف سازد و مردم آن آیات را خوانده باشند 
ــد، از آن ها به عنوان »مثال«  ــا رواج یاب و در زبان ه
یاد کرده است. یعنی مثال های قرآنی بر یک واقعة 
ــر اثر تكرار در میان  ــخص یا امری خیالی که ب مش

ــابه آن به کار  مردم رواج یافته و آنگاه در وقایع مش
رود، داللت ندارد، بلكه این مثال ها بدون پیروی از 
سخنان مردم و بی آنكه از موارد پیش از خود تبعّیت 
ــو در انداخته و تعابیری  ــد، خود طرحی ن کرده باش
ــت؛ به گونه ای  ــكار کرده اس ــد و حكیمانه ابت جدی
ــی  ــر و جمله بندی و داللت، روش ــه از نظر تعبی ک

منحصر به فرد به شمار می رود.

 َمثل در سایر ادیان
همچنین بخش قابل توجهی از کتب آسمانی و 
ــرایع الهی را تمثیالت نغزو حكیمانه ای تشكیل  ش
می دهد که بر زبان انبیأ الهی جاری گشته و بسیاری 
ــاس را  ــا به امروز روح های لطیف و حس از آن ها ت

همچون نسیمی روح پرور می نوازد.
ــلیمان می گوید: خدا به  تورات دربارة حضرت س
حضرت سلیمان فهم و حكمت بی نظیری بخشید و 
بصیرت او بی حد و حصر بود... سه هزار َمَثل گفت و 

هزار و پنج سرود نوشت.
ــد قدیم)تورات(، یک  ــوع 39 کتاب عه  از مجم
ــه در بردارندة  ــده ک ــاب آن »امثال« نامیده ش کت
ــالت و حكمت های اخالقی و مذهبی فراوانی  تمثی
است و گفته شده بیشتر قسمت های آن را حضرت 
سلیمان خود به رشتة تحریر درآورده است. بخش 
عمده ای از این کتاب از کار های شخص دانا و حكیم 
ــخن می گوید و آن را با کارهای شخص نادان و  س
ــه می کند و با بهره گیری از مقایسه،  احمق مقایس

واقعیت های زندگی روزانه را جلوه گر می سازد.  
در آغاز کتاب امثال چنین آمده است:

ــد کرد تا  ــما کمک خواهن ــن مثل ها به ش ... ای
حكمت و ادب را بیاموزید و بتوانید معنی سخنان 
ــما یاد خواهند داد  پر مغز را درک کنید. آن ها به ش
که چگونه رفتار عاقالنه داشته باشید و با عدالت و 
انصاف عمل کنید. این مثل ها به جاهالن حكمت 

می بخشند و به جوانان فهم و بصیرت ...
ــیاری از  در عهد جدید)انجیل( نیز تمثیالت بس
ــت، به گونه ای که  حضرت مسیح نقل گردیده اس

دکتر حمید  محمد قاسمی

نگاهی به کاربرد تمثیل در قرآن کریم

َمَثل های حق
استفاده از زبان تمثیل در قرآن به دلیل رنگ آمیزی مفاهیم 
و تجسم بخشیدن به پیام ها، عالوه بر کمک به فهِم درسِت 
آن ها، ماندگاری شان را تضمین کرده است. تأمل در این ویژگی 
می تواند سر لوحه ای باشد برای تأثیر بیشتر معلم بر دانش آموز.    
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می توان عمدة تعلیمات آن حضرت را تمثیالت نغز و 
حكایات دلپذیری دانست که در بردارندة دستورهای 

اخالقی و تربیتی فراوانی است.
ــم ادب،  ــی)ع( در عال ــالت حضرت عیس تمثی
ــت که در انجیل باقی مانده و  لطیف ترین اثری اس
محققان، از مسیحیان متعصب گرفته تا منتقدان 
ــت آن اذعان دارند و  ــرف، همه بر کمال لطاف بی ط
ــته اند.  ــرح ها نوش پیرامون آن ها تحقیق کرده و ش
نمونه هایی از این تمثیالت که در متون اسالمی نیز 

وارد شده اند، به شرح زیرند:
- چه سود دهد خانة تاریک را که چراغی بر بامش 
ــد. همچنین  نهند و درونش پر هراس  و تاریک باش
شما به نور علمی که در دهان دارید بهره مند نشوید در 
صورتی که درون شما از آن هراسناک و بی بهره است.

  
 ویژگی های تمثیالت قرآنی

تمثیالت قرآنی موضوعی است که نمی توان به 
ــای آن پی برد، چرا که  ــام جوانب و راز و رمز ه تم
کتاب حق تعالی چشمة فیاضی است که حقایق آن 
پایان ناپذیر و معدن ذیقیمتی است که افكار محدود 
بشری به تمام جوانب و ذخایر بی بدیل آن راه ندارد. 
ــخن که؛ آب دریا را اگر نتوان  اما به مصداق این س
ــید، هم به قدر تشنگی باید چشید، در این جا  کش
برخی ویژگی های تمثیالت قرآنی را مرور می کنیم:

 1. جامعیت و گستردگی
ــی پهنة گیتی و  ــترة تمثیالت قرآنی تمام گس
مظاهر و جلوه های طبیعت و انواع و اقسام انسان ها را 
با نگرش های مختلف شامل می شود، به گونه ای که 
در مثل های قرآن از زمین و آسمان، بّر و بحر، شجر 
ــاغ و راغ، موافق و منافق،  ــر، چمن و دمن، ب و حج
ــه،  ــرار، مؤمن و کافر، پش ــح و طالح، ابرار و اش صال
ــفند، آب، آتش، باد، خاک،  مگس، عنكبوت، گوس
سنگ، دریای مواج، سراب، سوزن، پشم، چراغدان، 
رعد و برق و به طور کلی از مادیات و معنویات سخن 
ــت. از این نظر می توان قرآن را به  به میان آمده اس
نمایشگاهی تشبیه کرد که در آن از مظاهر طبیعت 
ــتی نمونه های فراوانی در  و جلوه های بیكران هس

معرض دید آدمی قرار داده شده است.
عالوه بر تنوع پدیده ها، قرآن از تعابیر عامی بهره 
گرفته است که به یک محیط خاص محدود نمی شوند  
و از نظر داللت برای همگان آشنا و قابل فهم هستند.

 2. سهولت و قابل فهم بودن
قرآن کریم برای تنّزل در این عالم به زبان خاصی 
نیاز دارد که همان عربی فصیح و مبین است، ولی 

ــان زبان و فرهنگ فطرت  ــان و فرهنگ آن، هم زب
است تا همگان آن را بفهمند. خدای سبحان قرآن 
کریم را یاد آوری آسان معرفی می کند: َو لََقد یّسرنَا 

ِکٍر ]قمر: 17[. کِر َفَهل ُمدَّ الُقرآَن لِلذَّ
ــنایی بیان آن با دل و  ــانی قرآن به دلیل آش آس
ــت، نه آنكه کتابی سبک و کم مایه  جان انسان اس
َّا سُنلِقِی َعلَیَک َقوالً ثَقیاًل  ــد. چنانكه فرمود: ان باش

]مزمل: 5[.
بعضی تمثیل های قرآن به قدری عامیانه و ساده 
ــام آن را  ــی به راحتی پی ــت که هر فرد معمول اس
دریافت می کند. مانند تشبیه احتمال ورود کافران به 
بهشت، به عبور شتر)یا طناب ضخیم( از سوراخ سوزن 
ــبیه بدگویی از دیگران در غیابشان به خوردن  و تش
گوشت برادر ُمرده و تشبیه کسی که به علم خویش 

عمل نمی کند به االغی که کتاب هایی 
ــوای آن ها در  حمل می کند و به محت

عمل بی توجه است.

 3. حیات بخشیدن به الفاظ
جالب توجه است که در بسیاری از 
ــات قرآن – و از جمله در تمثیالت  آی
ــم کردن موضوع  قرآنی- برای مجس
ــر، از تعبیر»اَلَم  و تأکید بر صدق خب
تََر«، »آیا ندیدی« استفاده شده است. 
ــم صحنه ها و  ــرآن کری همچنین، ق
چشم اندازهای بدیعی را با مناسب ترین 
ــیم نموده، به گونه ای که  واژه ها ترس
آدم به جای آنكه شنوندة الفاظی چند 
باشد، خود را مشاهده کنندة تصاویری 
ــاس می کند. به طور  زنده و پویا احس
ــگی  ــال، وقتی می خواهد بی ریش مث
ــس را که برای خدا  و ناپایداری آن ک
ــه نمایش در  ــریک قرار می دهد ب ش

ــد: هر کس  آورد، آن را این گونه به تصویر می کش
همتایی برای خدا قرار دهد گویی از آسمان سقوط 
ــدگان)در میان هوا( او را می ربایند و یا  کرده و پرن

تند باد او را به جای دوردستی پرتاب می کند.

 4. اس��تفاده از مظاهر و پدیده های 
طبیعی

ــوص تمثیالت قرآنی  ــن چیزی که در خص اولی
ــت که قرآن تشبیهات  جلب توجه می کند آن اس
خود را از طبیعت اخذ کرده و این رمز دیگری است 
ــوز جاودانگی قرآن. از این رو تا طبیعت باقی  از رم
ــت. به طور مثال، برای نشان  ــت، قرآن باقی اس اس
دادن ناپایداری دنیا می فرماید: زندگی دنیا را برای 

آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می فرستیم 
و به وسیلة آن گیاهان زمین)سر سبز می شود و( در 
هم می رود. اما بعد از مدتی می خشكد و باد آن را به 

هر سو پراکنده  می کند]کهف: 25[.

  5. انطباق با واقعیت
تمامی مثال های قرآن با واقعیت های زندگی انسان 
در آمیخته است و با حقایق ملموس پیرامون او ارتباط 
تنگاتنگ دارد و از اموری که شاید به ندرت در زندگی 
انسان تحقق می یابد یا مختص محیط های محدود و 

دور افتاده است، خالی و مبرا است.

 6. هماهنگی با محیط
نزول آیات قرآن، هیچ گاه در خأل و بدون توجه به 
شرایط زمانی و مكانی آن ها نبوده است. 
تا جایی که در اغلب مثال های مكی، 
ــهر مكه و در اغلب  ویژگی های بارز ش
مثال های مدنی ویژگی های بارز محیط 
مدینه بروز و ظهور آشكاری دارد. برای 
نمونه، نقل شده است که بت پرستان 
ــک و عنبر و  قریش360 بت را با مش
زعفران آراسته بودند، ولی مگس ها بر 
آن ها می نشستند و زعفران و مشک را 
می ربودند! قرآن کریم از توصیف این 
صحنه برای بیان ضعف و ناتوانی بت ها 

استفاده می کند و می فرماید:
ــده است، به  ای مردم! مثلی زده ش
آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیر 
ــد، هرگز نمی توانند  از خدا می خوانی
ــد برای  ــد، هر چن ــی بیافرینن مگس
ــم دهند! و  ــت ه این کار دست به دس
ــی چیزی از آن ها برباید،  هرگاه مگس
نمی توانند از آن باز پس بگیرند! هم این 
طلب کنندگان ناتوانند، هم آن مطلوبان. ]حج:73[

 7. تنوع اسلوب
ــالت قرآنی در می یابیم، هر یک  از تدبر در تمثی
ــب با موضوع و هدف خود  ــی متناس از آن ها روش
دارد. گاهی از قالب محاوره و گاه از قالب استفهامی 
بهره می جوید. از دیگر ویژگی های مثل های قرآنی 
ــوطی نیاز دارد و در این جا مجال  که به شرح مبس
پرداختن به آنها نیست، می توان به این موارد اشاره 
ــات( 9.روش  ــرد: 8. نظم منطقی)توالی موضوع ک
ــه ای)تقابل و رویارویی صحنه ها( 10. ایجاز  مقایس

)حذف برخی مقاطع و صحنه ها(

بعضی 
تمثیل های 

قرآن به قدری 
عامیانه و 
ساده است 
که هر فرد 
معمولی به 
راحتی پیام 

آن را دریافت 
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آقامعلم

تقصیر خودم بود. 
ــم؛ هر کاری  ــان قصه گفت به جای درس برایش
ــر جایشان  ــاکت بمانند و س می کردم که آن ها س
بنشینند. آن ها فكر می کردند دارم درس می دهم.
راستش خودم هم همین فكر را می کردم، اما درواقع 
داشتم یاد می گرفتم. آیا می شد به من گفت معلم؟ 
ــه خودم نمی گفتم معلم. گاهی خیلی  من که ب

بیشتر از یک معلم بودم. گاهی هم کمتر. 
در دبیرستان وقتی به کالس می روی، باید مثل 
ــی و در عین حال  ــی خشک باش یک افسرآموزش
ــیش مهربان، تا بچه ها بتواند سر بر  مثل یک کش
ــک بریزند. باید مجموعه ای  ــانه ات بگذارند و اش ش
ــی از یک معلم با انضباط، یک آوازخوان، کمی  باش
دانشمند، یک کارمند دقیق، یک قاضی، یک دلقک، 
یک مشاور، یک رهبر ارکستر، یک وکیل مدافع، یک 
ــوف، یک نفوذی، کمی آشنا با هنر پایكوبی،  فیلس
یک سیاستمدار، یک روان درمان، بی خیال، پلیس 
راهنمایی، یک مادر، یک پدر، یک خواهر، یک برادر، 
ــت آخر  عمه، عمو، یک کتابدار، یک منتقد، و دس

یک هیچی. 
در بوفة معلم ها، یک معلم قدیمی نصیحتم کرد: 
»پسرم از زندگی خودت چیزی به بچه ها نگو، آن ها 
شاگردند و تو معلم. حریم خودت را حفظ کن. آن 

ــقلی ها خیلی شّرند.  فس
ــت بازی نكنی،  اگر درس
ــد می کنم  ــی. تأکی باخت
آن ها به هیچ وجه دوست تو 
نیستند. اگر بخواهی جدی 
ــزی  ــی و چی درس بده
یادشان بدهی، بو می برند 
ــر کار می گذارندت.  و س
مراقب باش. سال هاست 
ــان همین است.  کارش
ــازده دوازده  ــن ی در ای
سال همه جور معلمی 
ــرت را  ــد. فك را دیده ان

اگر  ــی  حت ــد.  می خوانن
ــتور زبان یا امال فكر  به دس

کنی، متوجه می شوند. دست بلند 
می کنند و با نگاهی معصومانه می پرسند وقتی بچه 
بودی بیشتر چه بازی می کردی یا در فالن سریال 
ــت می آید؟ و تو گول  ــتر خوش ــی بیش از چه کس
ــوری و حرف های دلت را می گویی. وقتی به  می خ
خودت می آیی که زنگ می خورد و آن ها حتی یک 
جمله از درس یاد نگرفته اند. به خانه می روند و اسرار 
زندگی تو را برای پدر و مادرهاشان تعریف می کنند. 

ــان مهم  اصالً برایش
نیست چه اتفاقی می افتد و تو در چه وضعیتی قرار 
می گیری. چیزهایی را که خودت گفته ای به هیچ 
ــان  وجه نمی توانی از آن ها پس بگیری و از ذهنش
بیرون بكشی. مراقب زندگی و حریمت باش. به آن ها 

هر حرفی را نگو. آن ها نامحرم اند«.
ــدر رفت. من  ــا به ه ــه این نصیحت ه حیف ک
ــتم هر چیزی را از طریق آزمون و خطا  عادت داش

نویسنده: فرانک مک کورت
مترجم: محمدعلی قربانی
تصویرگر: میثم موسوی

ماجرای 
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در زنگ تفریح بی كار نمانيم
تمرین خوش نویسی با خودكار
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یاد بگیرم و هزینه اش را هم بپردازم. می خواستم به 
روش خودم مرد شوم و معلمی کنم. و برای یافتن 
ــال از عمرم را صرف کردم و از  ــی س این شیوه س
ــتم از پیلة  این کالس به آن کالس رفتم. می خواس
ــدی و کاتولیک خود بگریزیم و در هر کالس  ایرلن
ــوم، اما شاگردانم هرگز این  کمی از آن خالص ش

موضوع را نفهمیدند. 
ــی ام را  ــن، زندگ ــی م ــبک زندگ س
ــة معلمی ام  ــات داد. روز دوم حرف نج
در دبیرستان، شاگردی از من سؤالی 
ــید و با این  ــته ام پرس درمورد گذش
سؤاِل او سبک تدریس سی سال بعدم 
تغییر کرد. سؤال او مرا به گذشته و به 

زندگی شخصی ام برد. 
جویی سانتوس با صدای بلند گفت: 

»آقا معلم، آقا... 
ــم: »تو نباید مرا صدا بزنی، باید  گفت

دستت را بلند کنی و اجازه بگیری«. 
- بله بله. حق با شماست، ولی... 

ــه می گویند که  ــا طوری بله بل آن ه
معلوم است حوصله ندارند گوش کنند. 

ــت این بله بله به تو می فهمانند  پش
ــد، مراعات می کنیم، تو هنوز  که: »باش

تازه واردی...« 
ــتش را بلند کرد و  این بار جویی دس

گفت: »آقا معلم...« 
گفتم: »آقای مک کورت. مرا  این طور 

صدا بزنید.« 
ــما اهل اسكاتلند و آن  - اِاِ ... پس ش

طرف ها هستید؟ 
جویی سخنگوی کالس است. توی 
هر کالس یكی هست.  به جز سخنگو، 
ــک آدم که مدام  ــر کالس معموالً ی ه
ــكایت می کند، یک دلقک، یک بچه  ش
ــه  ــک ملكة زیبایی، یک همیش مثبت، ی
ــک متفكر، یک  ــكار، ی ــب، یک ورزش داوطل
بچه ننه، یک آب زیرکاه، یک سوسول، یک اهل دل، 
یک منتقد، یک نفهم، یک بچه مقدس که گناه را 
خوب تشخیص می دهد و تذکر می دهد، یک شاگرد 
ــیند و به تخته زل  ــناک که ته کالس می نش ترس
می زند و یک آقای خوشحال که در همة موجودات 

خوبی می بیند دارد. 
ــیدن وظیفة سخنگوی کالس است.  سؤال پرس
ــؤال هایش جلوی درس های کسالت آور  او باید با س
را بگیرد. من شاید تازه کار بودم، ولی متوجه کلک 

ــت. خودم  ــدم. این کلک بین المللی اس جویی ش
ــودم. من در  ــن کلک را بارها زده ب در ایرلند همی
ــد درس می خواندم و  ــه های لیمی در ایرلن مدرس
ــخنگو را داشتم. یک بار معلم جبر  خودم نقش س
ــد و پای تخته  ــروع کن ــت درس را ش ما می خواس
مسئله ای بنویسد. بچه ها آهسته گفتند. مک کورت 

چیزی بپرس. نگذار درس بدهد. بجنب! 
من هم پرسیدم: استاد، در زمان قدیم درس جبر 

در ایرلند وجود داشت؟ 
آقای او هالوران مرا دوست داشت. من پسر خوبی 

بودم؛ خوش خط، حرف گوش کن و مؤدب. 
ــت. از طرز نشستن پشت میز  گچ را کنار گذاش
معلوم بود که خودش هم بدش نمی آید درس جبر 
را رها کند. گفت که همه باید به اجدادمان افتخار 
ــش از یونانی ها و حتی مصری ها  کنیم. و اینكه پی
ــته بودند پرتو  پدران ما در یک زمان طالیی توانس
خورشید را در دل زمستان به اختیار خود درآورند و 
لحظه ای به اعماق تاریک دهلیزها بتابانند. آن ها صور 
ــناختند و این شناخت آن ها را فراتر  فلكی را می ش
ــبه ای، فراتر از هر  از جبر می برد. فراتر از هر محاس
ــری! گاه در روزهای گرم بهاری آقای اوهالوران  فرات
در صندلی اش چرت می زد. ما ساکت می نشستیم؛ 
هر چهل نفرمان. می ماندیم تا بیدار شود. حتی اگر 

زنگ آخر می خورد، به خانه نمی رفتیم. 
- نه، من اهل اسكاتلند نیستم. ایرلندی ام. 

ــد ایرلندی  - انگار جویی واقعاً نمی داند، می پرس
چیست؟ 

- ایرلندی یعنی از کشور ایرلند آمده است. 
- مثل پاتریک مقدس. درسته؟ 

- نه دقیقاً. 
ــتان پاترک مقدس را  ــن یعنی که باید داس و ای
ــته کنندة زبان  ــر کالس خس بگویی و آن ها را از ش

برهانی و تازه بعدش کلی سؤال دیگر می آید. 
ــی صحبت  ــد هم مردم انگلیس ــا در ایرلن - آق

می کنند! 
- چه ورزش هایی می کنند؟ 

- ایرلندی ها کاتولیک هستند؟ 
ــا بیفتد.  ــت آن ه ــار کالس به دس ــذار اختی نگ
ــان بایست. بگذار بفهمند چه کسی رئیس  جلویش
است. اگر وا بدهی کارت تمام است. به آن ها رو نده. 

بگو دفترها را در بیاروند وقت دیكته گفتن است. 
- ای بابا. اَه باز هم دیكته! همه اش دیكته. دیكته، 

دیكته. 
مگر مجبوریم این قدر دیكته بنویسیم. غر می زنند 
پیشانی بر میز می گذارند و صورتشان را الی بازوی 

خم شدة خود پنهان می کنند. و باز غر می زنند. بابا 
بی خیال شو. ول کن. چرا همة معلم های زبان گیر 
ــر می کردیم این یكی  ــد به این دیكته. فك می دهن
ــت و حال می ده. همه اش درس، همه اش  جوان اس
لغت. همه اش همان حرف های تكراری. چی از جون 

این لغت ها می خواهید؟ کمی از ایرلند بگویید. 
ــات دهد  ــد دارد کالس را نج ــه قص ــی ک جوی

می گوید:  »آقا معلم...« 
- من که به شما گفتم، اسم من آقای مک کورت 
است. آقای مک کورت. فهمیدی؟ آقای مک کورت. 
- بله آقا فهمیدم. آقا شما تو ایرلند با دخترها قرار 

می گذاشتید؟ 
- نه خیر، گوسفند. ما با گوسفندها می گشتیم! 
ــی قرار  ــرت با ک ــاً به نظ ــردی. واقع ــی فكر ک چ

می  گذاشتیم؟ 
کالس منفجر می شود. همه می زنند زیر خنده. 
شكم هایشان را گرفته اند و ریسه می روند. بعضی با 
آرنج به همدیگر می زنند. طوری وانمود می کنند که 
ــگار از زور خنده دارند از نیمكت می افتند. عجب  ان
معلم با حالی است! با گوسفندان قرار می گذاشته! 

خیلی بامزه است. آقا گوسفندهایتان در نروند! 
- بچه ها بس است. دفترهایتان را باز کنید. باید 

کلی لغت بنویسید. 
یكی می گوید: »آقا لغت گوسفند هم جزو درس 

است؟« 
ــود. عجب اشتباهی  دوباره کالس منفجر می ش
کرده بودم. یک سوتی واقعی. حاال حتماً بچه مثبت 
ــای مقدس یا منتقد می روند و  کالس، و آن بچه ه
به مدیر و پدر و مادرشان گزارش می دهند که وای 
ــد. آقا معلم چیزهای خیلی بدی  نمی دانید چه ش

دربارة گوسفندها گفت. 
ــتم و نه  ــن وضعیتی نه آمادگی داش برای چنی
آموزشی دیده بودم. این اتفاقات ربطی به درس دادن 
نداشت. نه به گرامر نه به ادبیات و نه به امال مربوط 
بود. معلوم نبود چند سال باید مطالعه می کردم تا 
ــوم و درس دهم و  ــم با صالبت وارد کالس ش بتوان
کالس را جذب کنم! شنیده بودم در همین مدرسه 
کالس هایی هستند که بچه ها محو معلم می شوند. 
در بوفة معلمان، پیشكسوت ها می گفتند دست کم 
پنج سال طول می کشد تا یک معلم تازه کار تجربة 

کالس داری پیدا کند. 
فردا صبح مدیر دنبالم می فرستد. پشت میزش 
نشسته است و دارد با تلفن صحبت می کند و سیگار 
می کشد. مدام می گوید. ببخشید. من متأسفم. دیگر 

تكرار نخواهد شد. 
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آقا معلم

ــئول این کار حرف می زنم. متأسفانه  من با مس
تازه کار است. 

ــفند. این مزخرفات  تلفن را قطع می کند. گوس
چیست که راجع به گوسفند گفته ای؟ 

ــكایت  ــد به تو چه بگویم؟ ش ــن نمی دانم بای م
کرده اند که سر کالس چرت و پرت گفته ای. معلوم 
بود تازه از آبادی آمدی و هنوز سر نخ دستت نیست. 

اما فكر نمی کردم این قدر پرت باشی. 
- نه قربان، تازه نیامده ام. هشت و نیم سال است 
ــال آن را هم سربازی بوده ام.  در این کشورم. دو س
ــه دوران کودکی ام هم چند صباحی در  بگذریم ک

بروکلین بودم. 
خوب. توجه کن. روز اول که قضیة ساندویچ بود. 
ــفند. نمی خواهی بگذاری  حاال هم که قضیة گوس
کمی این تلفن ساکت بماند. پدر و مادرها یک سره 
گوشی به دست شده اند. کمی هم به من فكر کن. 
ــت وارد این مدرسه  ــئولم. دو روز اس من اینجا مس
ــه ای! چطوری  ــی برای ما پخت ــده ای و چه آش ش
ــر می خواهی عذرخواهی  این قدر گند می زنی؟ اگ
کنی یک کم توضیح بده ببینم. چه لزومی داشت 
درمورد روابط ایرلندی ها با گوسفندان برای بچه ها 

حرف بزنی؟ 
ــده بودم. بچه ها  ــؤال پیچ ش ــفم. س - من متأس
ــرار کنند. من هم کفرم  ــتند از زیر امال ف می خواس

درآمد. 
- پس این طور؟ 

ــواب زیرکانه و  ــتش اول فكر می کردم ج - راس
بامزه ای داده ام. 

ــر کالس جلوی  ــه. واقعاً زیرکانه بوده! تو س - بل
ــان و حیوان حرف زده ای. واقعاً  بچه ها از روابط انس
ــیزده دانش آموز برای تو درخواست  که! والدین س

اخراج کرده اند. همه در این جزیره بانفوذند. 
- من فقط کمی مزه ریختم. 

ــت.  - نه مرد جوان. اینجا جای مزه پراکنی نیس
باید زمان و مكان را در نظر بگیری. تو معلمی،  وقتی 
ــر کالس چیزی بگویی بچه ها جدی می گیرند.  س
ــفندان  ــی ما توی ایرلند با گوس ــی تو می گوی وقت
ــرار می گذاریم، بچه ها تک تک واژه هایت را ضبط  ق

می کنند. 
آن ها نمی دانند واقعاً بین موجودات ایرلندی چه 

رابطه ای حاکم است! 
- متأسفم. 

ــن بار موضوع را فراموش می کنم. به والدین  - ای
هم می گویم تو یک دهاتی ایرلندی هستی که تازه 

به آمریكا آمده ای. 
- اما قربان من در این کشور به دنیا آمده ام. 

ــی و وقتی من  ــاکت باش ــی س ــود کم - می ش
سعی می کنم زندگی ات را نجات دهم گوش کنی؟ 

گفتم این بار موضوع را فراموش می کنم و برایت 
پرونده درست نمی کنم. البته فكر نمی کنم تو بدانی 
ــدن چه عاقبتی دارد. یک توبیخ  پرونده درست ش
ــد آدم را می گیرد. تو  ــی در پرونده، جلوی رش کتب

باید با ناظم شدن، معاون شدن یا حتی مشاور شدن 
خداحافظی کنی. همین پرونده تو را زمین می زند و 

سقوط خواهی کرد. 
- قربان ولی من قصد ندارم مدیر شوم. من فقط 

می خواهم معلم باشم. 
- همه اول همین را می گویند. خیلی زود یادت 
می رود. قبل از آنكه به سی سالگی برسی، موهایت 

سفید شده است. 
ــتم از آن معلم هایی باشم که  ــت نداش من دوس
ــی وفق  ــا برنامة مصوب درس ــان را فقط ب خودش
ــرفصل ها جلو می روند و پاسخ  می دهند و طبق س
هیچ پرسش و درخواست غیردرسی را نمی دهند و 

از شكایت می ترسند. 
ــادم. آنجا بچه ها هیچ  ــة لیمریک افت یاد مدرس
ــتند و درس همه چیز بود. آن روزها  ــی نداش ارزش
ــوم سعی می کنم مربی  فكر می کردم اگر معلم ش
و مشاور بچه ها باشم نه یک معلم ماشینی. هیچ 
ــفة به خصوصی درمورد تعلیم و تربیت  فلس
نداشتم. فقط می خواستم بروکرات نباشم. از 
آن باالدستی هایی که معلمان و شاگردان 
از آن ها انتقام می گرفتند. دلم نمی خواست 
ــی  فقط فرم های آنان را پر کنم. از خط مش
ــروی کنم و طبق برنامة آن ها امتحان  آن ها پی
بگیرم. حوصلة فضولی هایشان را هم نداشتم و خیلی 

سخت بود با برنامة مصوب آن ها کنار بیایم. 
وقتی روز اول مدیر می گوید بفرمایید این کالس 
مال شماست، معلم می تواند هر کاری دلش خواست 
بكند. من دوست داشتم به بچه ها بگویم  نیمكت ها 

را جمع کنید کنار و روی زمین بخوابید. 
- چی؟ 

- هیچی! بخوابید. 
- چرا؟

ــر کالس درس  ــی س ــن. وقت ــرش را بك - فك
ــیده ای، بچه ها هم دراز کشیده اند. بعضی  دراز کش
خوابشان برده است. بعضی دارند آرام با هم زمزمه 
ــتند خرخر می کند.  می کنند. آن ها که خواب هس
من به بدنم کش و قوس می دهم و می گویم بچه ها 
ــی الالیی بلد است. بعد حتماً یكی از دخترها  کس
شروع می کند به الالیی خواندن و بقیه هم با او آرام 
ــی می گوید: »آقا. خوب  همراهی می کنند. بعد یك

است االن مدیر مدرسه بیاید«. 
ــه دارد. نجوایی در کالس  الالیی همچنان ادام
پیچیده است. آقای مک کورت کی بلند می شویم؟ 

بعد بقیه آرام می گویند: »هیس! ساکت. و او هم 
ساکت می شود. زنگ می خورد. بچه ها آهسته بلند 
ــا کالس را در  ــوند و یكی یكی می روند. آن ه می ش
حالی ترک می کنند که به آرامش مطلق رسیده اند. 
ــگفت زده اند. از من نپرسید چرا باید  فقط کمی ش
چنین کالسی داشته باشم. روح آن هاست که باید 

بیدار باشد. 
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ویژهنامه

آبان ماه، موسم جشنوارة فیلم رشد است. محفلی بین المللی برای آنانی که عرصة تعلیم و تربیت را به تصویر می کشند: فیلم هایی از فیلم سازان ایرانی و غیر ایرانی و به ویژه 
معلمان و دانش آموزان فیلم ساز. همین، بهانه ای شد برای تدارک ویژه نامة »فیلم و معلم«.

در این ویژه نامه به دو موضوع کلی پرداخته ایم. اول، چرایی و چگونگی بهره گیری از ابزار فیلم در کالس درس. دوم، تصویری که سینمای ایران پس از انقالب اسالمی از معلمان 
ارائه کرده است. برای این منظور به سراغ کسانی رفته ایم که هم تجربة معلمی داشته اند و هم دستی در فیلم و سینما. می خواهیم ببینیم در دنیای رسانه  های رنگارنگ، ما 
معلمان چه جایگاهی داریم یا باید داشته باشیم؟ این روزها شاهدیم که فرزندان ما از حجب و درون گرایی نسل های قبل از خود دورتر می شوند و تمرکز کافی ندارند. حضور 
فیلم در کالس، آبی است بر این آتش. از طرفی می بینیم که فیلم های آموزشی در سراسر دنیا بخشی مهم از برنامه های درسی شده اند و مطالعه در دنیای امروز تنها معطوف به 
کتاب و جزوه نیست. می دانیم که »مشاهده« از کارامدترین منابع پژوهش و تحقیق است. پس چاره ای نداریم جز اینكه با این رسانه بیش از پیش آشنا شویم تا کالس هایمان 

خمیازه نكشند. فیلم ها چشم و گوش بچه ها را هم زمان به کار می گیرند و قلب و ذهنشان را به نوعی پویایِی دلپذیر دعوت می کنند. 
گفتنی است، فیلم های مرتبط با عرصة تعلیم و تربیت، اگر با مشارکت و مشورت معلمان ساخته شوند، می توانند ارتباط خانواده ها و معلمان را بیش از پیش تقویت و در ایجاد 

نگاهِ مشترک و هم سویی آنان نقش بارزی ایفا کنند.

علی اکبر زین العابدین / دبیر ویژه نامه

رضا عطاران در فیلم ورود آقایان ممنوع



شاید بتوان آغاز دهة چهل هجري شمسي را 
شروعي براي توجه بیشتر به بستة آموزشي در 

آموزش وپرورش ایران دانست. از حدود سال 
1342 مجالت آموزشي »پیک« منتشر شدند. 
در همان سال ادارة فعالیت هاي سمعي و بصري 

وزارت آموزش وپرورش، براي نخستین بار، 
جشنوارة بین المللي فیلم هاي آموزشي را با 

عنوان »فستیوال بین المللي فیلم هاي آموزنده«، 
در تهران برگزار کرد. از دورة بیست و سوم، در 
سال 1372 هجري شمسي )1993 میالدي(، 

جشنوارة بین المللي فیلم هاي آموزشي رشد 
همه ساله در تهران و سپس دیگر استان ها 
برگزار مي شود. در 10 سال اخیر معلمان و 

دانش آموزان فیلم ساز نیز فرصت پیدا کرده اند 
در بخشي ویژه و با ارائة آثار خود در جشنواره 
شرکت کنند. با آغاز طرح تحول بنیادین در 

آموزش وپرورش، بستة آموزشي به جاي کتاب 
درسي، محور برنامه هاي درسي و آموزشي قرار 
گرفته و فیلم آموزشي نیز یكي از اجزاي اصلي 

این بسته شمرده شده است. حجت االسالم 
والمسلمین آقاي دکتر محمدیان، معاون وزیر 

آموزش وپرورش و رئیس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي  دربارة ارتباط فیلم آموزشي 
و تأثیر آن در فرایند یادگیري- یاددهي سخناني 
ایراد کرده اند که بخشي از آن  را مي آوریم. دکتر 
حمیدرضا کفاش، دبیر جشنواره نیز درخصوص 

اهداف و اهمیت این جشنوارة قدیمي و 
تأثیرگذار سخناني دارند که امیدواریم مورد نظر 

و استفادة شما قرار گیرد.

محمد دشتي

نگاهي به اهداف و آثار جشنوارة بين المللي 
فيلم هاي علمي، آموزشي و تربيتي رشد

فیلم آموزشي 
و یادگیري 

ماندگار

جش�نوارة  اولي�ن  آغ�از  از  اكن�ون 
بين الملل�ی فيلم های علمی، آموزش�ی 
و تربيت�ی رش�د ) س�ال 1342( ب�ا ن�ام 
» فس�تيوال«  فيلم های آموزن�ده، حدود 
50 س�ال می گذرد؛ نخس�تين جشنوارة 
بين المللی فيلم در ایران كه مس�ئوالن 
وزارت آموزش و پرورش وقت برای تبادل 
رویدادهای تصویری آموزش�ی در سطح 

جهانی، اقدام به برگزاری آن كرده اند.
هم�ان آغاز، همواره گ�ردآوری و ارائة 
آخرین توليدات آموزشی و یافتن راه های 
جدید برای پ�رورش و آموزش كودكان و 
نوجوانان ميهن هدف بوده است. هر چند 
ك�ه در ه�ر دوره، با توجه ب�ه صالحدید 
مسئوالن برگزاری جشنواره ها، محتوای 
فيلم ه�ای مورد پذیرش و نمایش، متغير 
بوده، اما در نگاهی آماری، غالباً موضوعات 
»علمی، آموزش�ی و تربيت�ی« اهميت و 

اولویت داشته اند.
قابل ذكر است، از نخستين جشنواره 
تا پایان چهاردهمين جشنواره، »تندیس 
دلف�ان« در پيکره ه�ای زرین، س�يمين 
و برن�ز به برگزیدگان اهدا ش�ده اس�ت. 
دلف�ان نام تپه ای در لرس�تان اس�ت كه 
باستان شناسان پيکره ای زیبا متعلق به 
1200 سال قبل از ميالد را در آن یافته اند. 
»پيکرة دلفان« در ابعاد 2/5 برابر بزرگ تر، 
قالب گيری و به آثار برگزیدة جش�نواره 

اهدا می شد.
بعد از پيروزی انقالب اسالمی و وقفه ای 
چندساله در برگزاری جشنوارة بين المللی 
فيلم رشد، در سال 1364 اولين دورة پس 
از پيروزی انقالب اسالمی یا »پانزدهمين 

جشنوارة بين المللی فيلم های آموزشی« 
برگزار شد و برای اهدای جوایز نشانه ای 
جدید با مشخصات خاص  طراحی و ارائه 
ش�د. این نش�انه در طول زمان به عنوان 
نش�انة س�ازمان پژوه�ش و برنامه ریزی 
آموزش�ی و سپس با اندكی تغيير توسط 
انتش�ارات مدرس�ه نيز هویت كاربردی 

پيدا كرد.
از جش�نوارة س�ی ام به بعد، طرح های 
متفاوتی برای نش�انة جایزة جش�نواره 
پيش�نهاد ش�دند و در س�ال های اخير، 
طرحی منتخب، البته هر ساله با تغييراتی، 
به عنوان نشانة جایزه های زرین، سيمين 
و برنز، به برگزیدگان جشنوارة بين المللی 

فيلم رشد اهدا می شود.
در هش�تمين جش�نواره )1350(، نام 
جشنوارة بين المللی فيلم های آموزنده، 
ب�ه »جش�نوارة بين الملل�ی فيلم ه�ای 
آموزش�ی« تغيير یافت و در جش�نوارة 
بيستم )1369(، برگزاركنندگان به اتفاق 
آرا، اف�زوده ش�دن نام »رش�د« را به نام 
قبلی مناسب دانس�تند. در حال حاضر، 
جش�نواره با نام »جش�نوارة بين المللی 
فيلم های علمی، آموزشی و تربيتی رشد« 

شناخته می شود.
طی 11 س�ال گذشته، بخش معلمان و 
دانش آموزان فيلم ساز نيز به این جشنواره 
اضافه ش�ده اس�ت و آثار آن عزیزان در 
بخش ویژه ای بررسی و قضاوت می شود. 

فيلم های دورة چهل وسوم جشنواره از 
روز سوم تا دهم آبان 1392 در دو سينما 
و بيش از 120 مركز آموزش�ی و مدرس�ة 

تهران به نمایش درخواهند آمد.

نیم نگاهی به جشنوارة فیلم رشد، 
قدیمی ترین جشنوارة سینمایی،  
آموزشی و تربیتي کشور

پنجاه سالگی 
یک میان سال
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حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدیان
شرط ماندگاري جشنوارة فيلم رشد، 

تأثيرگذاري آن در فرایند یاددهي-
یادگيري است

ــانه اي اثرگذار و هنري است که  فیلم قطعاً رس
در آن مجموعه اي از هنرهاي دیگر تجلي مي یابد 
ــت. اما آنچه  و از جنبه هاي گوناگون قابل اعتناس
ــي که موضوع جشنوارة  در ارتباط با فیلم آموزش
ــي، علمي و تربیتي رشد است،  فیلم هاي آموزش
مي توانم بگویم، این است که فیلم مي تواند مفاهیم 
ــي را به صورت عیني قابل  پیچیدة ذهني و تربیت
ارائه و مشاهده کند. همین عینیت یافتن مفاهیم 
ــمي صورت  در چارچوب فیلم که به صورت تجس
مي گیرد، دریافت مفاهیم از طریق فیلم را توسط 
ــر آن را ماندگارتر  ــهیل و ضمناً اث یادگیرنده تس
ــت که ما معتقدیم  خواهد کرد. به همین دلیل اس
ــري و در جریان  ــد یاددهي-یادگی باید در فراین
ــم بهره گرفت.  ــته اي از فیل تربیت به نحو شایس
به نظر من، آنچه در فیلم آموزشي به لحاظ کیفیت 
ــت و باید به عنوان مؤلفه اي اثرگذار  قابل توجه اس
به آن توجه شود، این است که براي ساخت فیلم 
تأثیرگذار ابتدا هنرمند و سازندة فیلم باید مخاطب 
خود را به خوبي شناخته باشد. یعني زبان فیلم و 
بیان آن باید به زبان و ذهن مخاطب نزدیک باشد 
ــا آن هم ذات پنداري کند و با جریان  تا مخاطب ب
فیلم همراه شود. این اساساً هنر فیلم ساز است که 
ــازد که مخاطب به گونه اي خود را  بتواند اثري بس
در آن ببیند و به اصطالح احساس کند این فیلم 

از زاویه اي خاص زبان حال خود اوست.
ــاخص هم هست،  این موضوع یک مالک و ش
ــي اثر خواهد  ــنوارة ما به همان میزان یعني جش
داشت که توانسته باشد فرایند یاددهي-یادگیري 

را جذاب تر، مؤثرتر و ماندگارتر کند.
ــته باشیم، همان گونه که براي  البته توجه داش
ــت، براي  ــي عالقه و اعتقاد مهم اس حرفة معلم
فیلم آموزشي هم دلدادگي و دلبستگي دروني و 
اعتقاد به اثرگذاري آن نیاز است. یعني اگر کسي 
ــاً با نگاه اقتصادي و مادي به این صحنه وارد  صرف
ــانس زیادي براي ادامة کار و  شود، موفقیت و ش
ــت. اگرچه  ــذاري بر مخاطب نخواهد داش تأثیرگ
ــت و گردش سرمایه در این  اقتصاد فیلم و برگش
ــوازم تداوم  ــده هم آن را از ل ــت و بن کار مهم اس
ــي  ــي که فیلم آموزش ــن کار مي بینم، اما کس ای

ــادي فكر کند  ــد فقط اقتص ــد مي کند، نبای تولی
ــت در این زمینه کار مؤثر و  وگرنه نخواهد توانس

ماندگاري انجام دهد.
ــي در  ــانه ها و فیلم آموزش جایگاه توجه به رس
ــرورش جایگاه  ــن آموزش وپ ــند تحول بنیادی س
شایسته اي است. یكي از رویكردهایي که در سند 
به خوبي به آن توجه شده است و به اعتقاد من در 
ــت که  توفیق این جریان مؤثر خواهد بود، این اس
ــانه هاي دیگر از جمله فیلم آموزشي، در کنار  رس
ــتة آموزشي رسمیت پیدا  ــي و در بس کتاب درس

کرده اند.
اعتقاد داریم، فیلم آموزشي باید به مدرسه راه 
ــد آن اثرگذار و اقتصادي  پیدا کندتا بگوییم تولی
ــت، وگرنه آن انتظاري که ما از اثرگذاري  بوده اس
فیلم در نظام آموزشي داریم، حاصل نخواهد شد. 
ــد تا  تولید فرهنگي باید به مصرف فرهنگي برس
اتفاق فرهنگي موردنظر که همان رسیدن مخاطب 
به رشد الزم است صورت گیرد. فیلم آموزشي باید 
ــالن مدرسه راه پیدا کند تا  ــالن سینما به س از س

اثرگذار شود.
جشنوارة بین المللي فیلم رشد، جشن کوچكي 
براي یادآوري و دور هم آمدن است تا یادمان باشد 
که ابزار سودمند و مؤثري مثل فیلم آموزشي نباید 

فراموش شود و از اثرگذاري آن نباید غافل شد.

دکتر حمیدرضا کفاش
جشنوارة فيلم رشد معلمان را با ادب و 
فرهنگ، تحوالت و پيشرفت هاي علمي 
جمهوري اسالمي ایران و سایر كشورها 

آشنا مي كند
جشنوارة بین المللي فیلم هاي علمي، آموزشي 
ــوري فیلم هاي  ــا موضوع مح ــد، ب و تربیتي رش
ــي، موجب ارتباط و تبادل فرهنگي بین  آموزش
ــورهاي دیگر و  ــالمي ایران و کش جمهوري اس
ــطح دانش علمي و  ــبب ارتقاي س همچنین س
ــود؛ طوري که سازندگان  هنري مخاطبان مي ش
فیلم هاي علمي و آموزشي کشورمان با تولیدات 
ــوند و مي توان گفت با  ــنا مي ش خارجي هم آش
برگزاري هر دوره اي از جشنواره، جهشي در این 
خصوص ایجاد می شود و صنعت فیلم آموزشي و 
ــتند گامي به جلو برمي دارد. در این رهگذر،  مس
ــي و عملي  ــرمایه هاي علم ــوزان که س دانش آم
ــز از این  ــاختن فردایي بهترند نی ــور در س کش

ــب نمي مانند. معلمان  ــزش فرهنگي بي نصی خی
ــرفت هاي  نیز با ادب و فرهنگ، تحوالت و پیش
ــالمي ایران و سایر کشورها  علمي جمهوري اس

بیشتر آشنا مي شوند.
ــد ابزاري مؤثر  ــنوارة فیلم رش همچنین، جش
ــان در جریان  ــتر معلم ــدي بیش ــراي توانمن ب
ــي  ــتة آموزش ــق بس ــري و تحق یاددهي-یادگی
ــت. نگاهي به اهداف  ــي اس به جاي کتاب درس

جشنواره مي تواند مبین این موضوع باشد.

اهداف جشنوارة بين المللي فيلم رشد
 شناسایي، انتخاب و معرفي فیلم هاي علمي، 

آموزشي و تربیتي از سراسر جهان.
 بهره گیري از توانایي هاي صنعت سینما در 
آموزش وپرورش و نقش مؤثر آن در پیشبرد فرایند 

یاددهيـ  یادگیري.
 تبادل فرهنگي و هنري بین کشورهاي دنیا 

و جمهوري اسالمي ایران.
 ارتقاي جایگاه فیلم هاي آموزشي و تربیتي 
ــور و تشویق  ــطح کش از نظر کمي و کیفي در س
هنرمندان برجستة ایران و سایر کشورها به تهیه و 

ساخت فیلم هاي علمي، آموزشي و تربیتي.
ــوالت و نوآوري هاي علمي،  ــي از تح  آگاه

آموزشي و تربیتي کشورهاي جهان.
ــل بین تولیدکنندگان   ایجاد ارتباط متقاب
ــي و تربیتي  فیلم ها و برنامه هاي علمي، آموزش
با عالقه مندان و خواستاران امتیاز فرهنگي این 

نوع آثار.
 توسعة فرهنگ به کارگیري فیلم آموزشي در 
فرایند برنامة درسي براي تحقق هدف استفاده از 

بستة آموزشي به جاي کتاب درسي.
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بچه هاي طالق
 كارگردان: تهمینه میالني
 نویسنده: محمد رضایي راد

 تهيه كنندگان: رضا بانكي و مهدي احمدي گرگاني
 سال توليد: 1368

ــارزاده،  ــید افش ــلطاني، مهش  بازیگران: جهانبخش س
پوراندخت مهیمن

فرشته دانشجوي رشتة 
سینماست. او همچنین معلم 

خصوصي دختري نوجوان 
به نام عاطفه است. فرشته 
به دنبال موضوع پایان نامة 

خود، وارد زندگي خصوصي 
شاگردش مي شود.

مدرسة موش ها  )مجموعه تلویزیونی(
 كارگردان عروسکي: مرضیه برومند، محمد علی طالبی

 كارگردان تلویزیوني: سیما ایلخان
 نویسنده: احمد بهبهاني

 سال توليد: 1364

کارگردانان در این کار سعي کرده اند 
طرز رفتار معلم را با دانش آموزان 
به تصویر بكشد. در هر قسمت از 
این مجموعه مشاهده مي شود که 

آقاي معلم مي کوشد با نقاط ضعف 
و قوت بچه ها )موش ها( آشنا شود 

تا بتواند  با رفتار و شیوه اي مناسب 
اشتباهاتشان را اصالح کند.

اي ایران
 كارگردان: ناصر تقوایي
 نویسنده: ناصر تقوایي 

 تهيهكننده: رسول بابارضا
 سال توليد: 1368

 بازیگران: اکبر عبدي، حمید جبلي، 
غالمحسین نقشینه، حسین سرشار

در بحبوحة انقالب ،گروهبان مكوندي شروع به آزار 
مردم مي کند. او براي آنكه منطقة تحت نفوذش 

از شهرهاي دیگر کم نیاورد، حكومت نظامي اعالم 
مي کند. کسبة بازار، معلمان و دانش آموزان مدرسه 

با او مقابله مي کنند و فرزندش را مي آزارند. هم زمان 
با فرار شاه، مردم به پاسگاه تحت فرماندهي او 

هجوم مي برند و آن جا را تصرف می کنند. معلم 
سرود مدرسه با آماده سازي بچه ها براي خواندن 

سرود »اي ایران« در سكانس پایاني، لحظات 
پرشوري را نشان مي دهد.

پرندة كوچك خوشبختي
 كارگردان: پوران درخشنده
 نویسنده: سیروس تسلیمي

 سال توليد: 1366
 بازیگران: امین تارخ، هما روستا، شهال ریاحي

در این فیلم دختري به نام ملیحه که بر اثر 
شوک روحي در دوران کودکي دچار اختالل 

روحي شده، قدرت تكلم خود را از دست داده 
است و با رجوع به خاطرات گذشته دچار تشنج 

عصبي مي شود. مسئوالن مدرسة ناشنوایان 
قصد اخراج او را دارند، اما معلمي به نام خانم 

شفیق که در امور تربیتي تخصص دارد، از مدیر 
مدرسه فرصت دیگري براي او مي خواهد و 

نتیجه به درمان ملیحه مي انجامد.

بخش مهمي از فیلم های سینماي ایران با محوریت معلم ساخته شده اند. 
برخي از این فیلم ها به کودکان و نوجوانان تعلق دارند و برخي دیگر به 
بزرگ ساالن. نگاه اغلب سینماگران ایراني به معلم آرمان گرایانه است و 

گاهی نیز واقع نگرانه و منتقدانه. در صفحات پیش رو، با برخي از بهترین و 
تأثیر گذارتریِن  این فیلم ها آشنا مي شویم.

شایان نوري زاده
معلممروري بر فیلم هاي ایرانی با محوریت نقش معلم

آکتور سینما



جاده هاي سرد
 كارگردان: مسعود جعفري جوزاني

 نویسنده: سیامک تقي پور
براساس طرحي از رضا سرشار به نام »اگر بابا بمیره«

 سال توليد: 1365
 بازیگران: علي نصیریان، حمید جبلي، مجید نصیري

محصول بنیاد سینمایي فارابي

در فصل زمستان، اسماعیل براي تهیة 
داروي پدرش چاره اي جز رفتن به 
شهر ندارد. در این سفر معلم روستا 

که سال هاي قبل پایش را توسط 
گرگ ها از دست داده بوده است، او را 

همراهي مي کند. در میان راه، آقا معلم 
از اسماعیل و همراه وي رحمان )از 

جوان هاي روستا( جدا مي شود. او دوباره 
مورد حملة گرگ ها قرار مي گیرد و به 

ناچار به چاهي پناه مي برد.

خانة دوست كجاست؟
 كارگردان: عباس کیارستمي

 نویسنده: عباس کیارستمي
 محصول کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

 سال توليد: 1365

پسربچه اي به اشتباه دفتر مشق 
هم کالسي اش را به خانه مي آورد. 
هنگام نوشتن مشق شب به این 
ماجرا پي مي برد و به علت تأکید 

داشتن معلم بر نوشتن تكلیف در 
دفتر مخصوص، تصمیم مي گیرد 
به هر طریقي که مي شود دفتر را 
به دست دوستش که در روستاي 

مجاور است برساند.

بچه هاي مدرسة همت  ) مجموعه تلویزیونی(
 كارگردان: رضا میرکریمي

 نویسنده: محمد رضایي راد
 تهيه كننده: رسول بابارضا

 سال توليد: 1375
 بازیگران: مهران رجبي، یداهلل حبیبلي، مسعود حدي

محصول گروه کودک و نوجوان شبكة 2

این سریال داستان پسربچه هایي 
را روایت مي کند که در 

مدرسه اي شبانه روزي در کنار 
هم زندگي مي کنند. در هر 

قسمت از این سریال براي یكي 
از بچه ها اتفاقاتي مي افتد و معلم 

و معاون ها و مدیر مدرسه به 
یاري او مي شتابند.

صبح روز بعد
 كارگردان: کیومرث پوراحمد

 نویسنده: هوشنگ مرادي کرماني
 سال توليد: 1372

 بازیگران: مهدي باقربیگي، زنده یاد پروین دخت 
یزدانیان، جهانبخش سلطاني.

فیلم به سه قسمت تقسیم 
مي شود. در قسمت سوم، معلم 

ادبیات به مدرسة دیگري منتقل 
مي شود و آقاي ناظم کالس او را 

اداره مي کند. او از دانش آموزان 
مي خواهد انشایي با موضوع 

»بهترین شغل« بنویسند. مجید 
دربارة مرده شوي ها مي نویسد تا 
آقاي ناظم را حسابي شاکي کند.

خواهران غریب
 كارگردان: کیومرث پوراحمد

 نویسنده: براساس داستاني از اریش کتز
 سال توليد: 1374

 بازیگران: خسرو شكیبایي، افسانه بایگان، پروین 
دخت طباطبایي، الدن طباطبایي

نرگس و نسرین دو دختر دبستاني در جشن 
مدرسه ها یكدیگر را مي بینند و پي مي برند که 

خواهران دوقلوي یكدیگرند و پدر آهنگسازشان در 
گذشته از مادر آن ها که خیاطي مي کند، جدا شده 
است. اما این ماجرا را هرگز به آن ها نگفته اند و در 
حال حاضر یكي از دختران نزد مادرشان و دیگري 
نزد پدرشان زندگي مي کند. آنان تصمیم مي گیرند 
جایشان را با هم عوض کنند. به دلیل شباهت بسیار 

این دو، پدر و مادر متوجه این موضوع نمي شوند. 



تيك تاك
 كارگردان: محمدعلي طالبي

 نویسندگان: هوشنگ مرادی کرمانی، محمدعلي طالبي
 تهيه كننده: گروه تلویزیوني شاهد

 سال توليد: 1372
 بازیگران: سعید قرائي، حسن قاسم خاني، 

نگین صدق گویا

مادر حسن براي تشویق پسرش که در 
پایة دوم دبستان درس مي خواند، تصمیم 

مي گیرد جایزه اي به وي بدهد.
او ساعتي را که یادگار شوهرش است به 
معلم مي دهد و از او مي خواهد ساعت را 
به حسن بدهد. سعید هم بسیار مشتاق 

به این ساعت مي شود و همین امر رفاقتي 
بین آن دو به وجود مي آورد.

حوض نقاشي
 كارگردان:  مازیار میري

 نویسنده: حامد محمدی 
 تهيهكننده: منوچهر محمدي

 سال توليد: 1391
 بازیگران: شهاب حسیني، نگار جواهریان، 

فرشته صدر عاملی

رضا و مریم دو جوان کند ذهن با هم 
ازدواج کرده اند. آن ها صاحب فرزندي به 

نام سهیل مي شوند. سهیل از هوش طبیعي 
و حتي تیزهوشي برخوردار است. او رفته 
رفته خواسته هاي بیشتري از والدین خود 

دارد که آن دو از برآورده کردن آن ها 
عاجزند. همین امر آغاز بحران زندگي 
آن هاست. در همین موقع، خانم معلم 
سهیل، براي حل بحران از راه مي رسد.

ورود آقایان ممنوع
 كارگردان: رامبد جوان

 نویسنده: پیمان قاسم خاني
 تهيه كنندگان: علي سرتیپي، منیژه حكمیه

 سال توليد: 1390
 بازیگران: رضا عطاران، ویشكا آسایش، 

ماني حقیقي

خانم جعفري مدیر یک دبیرستان دخترانه 
است. فردي بسیار پاي بند به تمامي اصول 
دانش آموزي. در میانة سال تحصیلي دبیر 

المپیاد شیمي دانش آموزان به دالیلي، 
دیگر قادر به همراهي آن ها نیست. خانم 

جعفري هم که اصاًل دوست ندارد از رقباي 
خود عقب بیفتد، به سرعت دنبال یک 

دبیر شیمي مي گردد که این شخص کسي 
نیست جز آقاي ... 

رابطه
 كارگردان: پوران درخشنده
 نویسنده: پوران درخشنده

 سال توليد: 1365
 بازیگران: پرویز پورحسیني، خسرو شكیبایي، پوراندخت مهیمن

محصول سیماي جمهوري اسالمي ایران، شبكة اول

ناصر نوجواني 15 ساله است که 
به علت ناشنوایي و بي توجهي 

اطرافیان و خانواده دچار بحران 
روحي مي شود. اما بعد از مدتي با 
شناخت توانایي هاي خویش و به 

کمک معلم و خانوادة خود دوباره 
به شرایط عادي باز مي گردد.

پشت پردة مه
 كارگردان: پرویز شیخ طادي

 تهيه كننده: محمد خزائي
 نویسندگان: پرویز شیخ طادي، حسین یادگاري

 سال توليد: 1383
 بازیگران: جهانگیر الماسي، رزیتا غفاري، علیرضا شیخ االسالمي

مرتضي پسربچه اي روستایي و 
ناشنواست. او بر سر عشق آموزگار 
تازه وارد دبستان به مادرش دچار 

بحران روحي و توهم مي شود. دوستان 
او هم در این کشمكش نقش پررنگي 

دارند تا جایي که این دو را به یک 
دوئل تلخ سوق مي دهند.



دهليز
 كارگردان: بهروز شعیبي

 تهيه كننده: محمود رضوي
 نویسنده: علي  اصغري

 سال توليد: 1391
 بازیگران: رضا عطاران، هانیه توسلي

شیوا سرپرست یک خانواده 
است. او با تالش فراوان سعي 
کرده است در غیاب شوهرش 
که معلم است، زندگي خوب 

و آبرومندي را براي خود و 
تنها پسرش فراهم کند.

دبيرستان
 تهيه كننده و كارگردان: اکبر صادقی 

 بازیگران: بیژن امكانیان، افسانه بایگان، صادق هاتفی 
 محصول: تعاونی تولید و توزیع فیلم ایران  میالد 

 سال توليد: 1365 

علی ناصری دبیری  ا ست که بعد از سه 
سال دوری از زادگاه خود، اعتیادش  را 
ترک می کند و به آنجا باز می گردد. او 

که به علت خوشنامی پدرش دوباره 
در دبیرستان مشغول کار شده، در 

جیب یكی از دانش آموزانش هرویین 
پیدا می کند. ابتدا به استفاده از آن 

تحریک می شود اما موفق می شود خود 
را از وسوسه برهاند و طی ماجراهایی 

شاگردش را  نیز از دام اعتیاد نجات دهد.

بيد و باد
 كارگردان: محمدعلی طالبی

 نویسنده: عباس کیارستمی
 تهيه كننده: محمدمهدی دادگو

 سال توليد: 1377
 بازیگران: هادی علیپور، امیرجانفدا، مجیدعلی پور

در روستایی، دانش آموزی شیشه ای 
را می شكند. معلم برای تنبیه، او را از 

کالس بیرون می اندازد و تاکید می کند 
فقط در صورتی حق بازگشت به کالس 

را دارد که شیشه ای جدید جایگزین 
آن کند. اما در روستا شیشه بُری وجود 
ندارد. پسرک برای تهیة شیشه راهی 

طوالنی را طی می کند و عاقبت در 
میان باد و طوفان، شیشة بزرگ را به 

مدرسه می رساند.

عبور از غبار
 كارگردان: پوران درخشنده
 نویسنده: کامران قدکچیان

 تهيه كننده: مهدی احمدی گرگانی
 سال توليد: 1368

 بازیگران: خسرو شكیبایی، مهناز افضلی، عطاء اهلل زاهد

معلمی با همسر و فرزندش در روستایی در 
حومة تهران زندگی می کند. بعد از اینكه 
با زحمت زیاد موفق به ساختن خانه ای 

در باالی کوه می شود، پی می برد که 
همسرش به علت بیمارِی کلیه، در آستانة 
مرگ است. به علت شرایط نا مناسب مالی، 

تالش های وی برای پیوند کلیه و نجات 
همسرش بی نتیجه می ماند. تا اینكه مادر 

یكی از شاگردانش به صورت پنهانی یكی از 
کلیه هایش را به همسر او اهدا می کند.

تحقیقی است مصور پیرامون تكالیف 
شب بچه ها. ناهماهنگی بچه ها با 

شیوه های جدید تدریس و رویكرد های 
آموزشی مدارس، از موضوعات کلیدی 

این فیلم است. مشق شب با وجود 
ارزش های هنری اش، منتقدانی جدی 

نیز داشته است که شهید مرتضی آوینی 
یكی از آن ها بود. 

مشق شب
 كارگردان: عباس کیارستمی

 تهيه كننده:علیرضا زرین
 سال توليد: 1367

 بازیگران: گروه بازیگران کودک



معلمی 
سخت تر از 

بازیگری است
گفت وگو با زهیر یاری

 هنرمند تئاتر، سینما ، تلویزیون و کالس درس

زهیر یاری در فیلم تلویزیونی »ُپل«

آلما توکل
عکاس : رضا بهرامی

»زهیر یاری« می گفت، همیشه دلم می خواست حرف های معلمی ام را جایی بگویم و چه جایی بهتر از »رشد معلم«! « برای همین با حرارت و 
آماده و صمیمی دعوت ما را پذیرفت. او را قبال دیده بودم؛ در »یوسف پیامبر)ع( « نقش بنیامین را بازی کرده بود، در سریال تلویزیونی» میلیاردر« 

نقش یک جوان پر شر و شور را داشت و حاال مجموعة تلویزیونی »اولین انتخاب« از او در حال پخش است. »یاری«، از دانشگاه تهران لیسانس علوم 
سیاسی دارد. چند سالی معلمی کرده و از بازیگران خوش نام تئاتر است. یاری دیدگاه های فرهنگی عمیقی دارد و در خانواده ای مذهبی پرورش 

یافته است. 

تدریس  كه  زمانی  می كنم  فکر 
را  هنری تان  فعاليت  هنوز  می كردید 

شروع نکرده بودید؟
چرا اتفاقا. آن موقع من بیشتر تئاتر کار می کردم 
ــا یكی از نقش هایم در تلویزیون را در همان  و اتفاق
دوران معلمی ایفا کردم؛ در  سریال حضرت مریم)ع(. 
اول قرار بود نقش پسری را که پیش نجار کار می کند 
ایفا کنم.  اما بعد نقش من عوض شد و نقش فردی 
را بازی کردم که به عنوان جبرئیل بر حضرت مریم 
ظاهر می شود تا وعدة تولد حضرت مسیح )ع( را به 

او بدهد.
این كار به روند تدریستان  لطمه ای 

وارد نکرد؟
نه. اما ماجراهای دیگری پیش آمد. به خاطر نقش 
شاگرد نجار، موهایم را زرد کردند و من مجبور بودم با 
همان موها بروم سر کالس درس! می دانید که کافی 
است مثالً ابروی معلم کج شود تا بچه ها زل بزنند به 
او و مدام پشت سرش حرف بزنند. من ترجیح دادم 
ــرم کنم؛ هر چند هوا سرد نبود. بچه ها هم  کاله س
که مدام از من می پرسیدند چرا کاله سرتان است؟ 

حتی توی پچ پچ هایشان می شنیدم که می گفتند: 
»فكر کنیم  آقاکچل کرده، شاید  زندان بوده!« فكر 
می کنم این ماجرا یكی از خاطرات پرالتهاب زندگی 
ــت. من زنگ های تفریح از مدرسه می  من بوده اس
رفتم بیرون تا بتوانم کالهم را بردارم و هوایی به سرم 
ــتم. تا  ــورد. یا مثال توی دفتر کاله را بر می داش بخ
اینكه روزی مادر یكی از بچه ها آمد و من را با موهای 
رنگ شده دید. با اینكه من را شناخت، باز هم گفت 
که با آقای یاری کار داشتم. بعد که من برای صحبت 
با ایشان رفتم کامال حس می کردم که با نگاه شكاک 
به من ُزل زده بود! امیدوارم حاال که من را به عنوان 

بازیگر می بیند برایش آن اتفاق قابل هضم باشد.
شما چه جور معلمی بودید؟

من در کار معلمی همیشه آزمون و خطا می کردم. 
معموال در هر کالسی چند نفر شاخص تر هستند. من 
ــعی می کردم آن ها راکشف کنم. سعی می کردم با  س
بچه ها سریع ارتباط بگیرم. به تدریج فهمیدم مدیریت 
ــت. ارتباط  ــخت اس کالس در معنای عمومی اش س
ــت. آن سال ها انرژی زیادی  با خانواده ها هم مهم اس
ــا االن می دانم معلمی از  ــردم. با تمام این ه مصرف ک

آن دست شغل هاست که بسیار شبیه بازیگری است. 
ــت که آن زمان مدیر مدرسة شهید پاکزادنیا،  یادم اس
آقای حسن محمدی، به من که تازه کار بودم نصیحت 
ــت، نه زیاد به عالقة بچه ها به  حكیمانه ای کرد و گف
ــودت دل ببند و نه دهن کجی آن ها را جدی تلقی  خ
کن. آن موقع این جمله را جدی نگرفتم، اما سه ماه بعد 
فهمیدم که لطمات این جدی نگرفتن وارد رابطه ام با 
بچه ها شده است. درست شبیه به بازیگری بودم که تنها 
یک فیلم بازی کرده و جوگیر شده و همه جا مصاحبه 
ــان او را تحویل می گیرند. معلم هم  می کند و مخاطب
ــی، عواطفش  ــت. در صورت بی تجربگ این طوری اس
توسط بچه ها به بازی گرفته می شود. می دانید، اصوالً 
ــخصیت  ــت که می تواند ش خاصیت یک توده این اس
ــن توده می تواند  ــراد غیر محكم را له کند. حتی ای اف
ــد که در واقع سی مغز در  یک کالس سی نفری باش
آن وجود دارد. این اتفاق برای بازیگری هم که ناگهان 

اسطوره می شود رخ می دهد. 
سه ماه بعد بود که فهمیدم نباید عجله کنم. نباید 
ــدم که  ــه ها جا بازکنم. متوجه ش ــبه در دل بچ یكش
ــت. کار اول من  ــن جلب عالقة بچه ها نیس کار اول م

1
2
3
4

5

تمرین خوش نویسی

گفتوگو

16

وم
  د

ارة
شم

13
92

اه 
ن م

آبا



ــت؛ درست مثل  نظم دهی به کالس و درس دادن اس
ــه لزومی ندارد بعد از ایفای اولین نقش، با  بازیگری ک
هزارجا مصاحبه کند. آن موقع انرژی زیادی از من رفته 
ــتاره بودن باید درسم را  بود و تازه فهمیدم به جای س

بدهم و خالقیتم را در درس دادن به کار ببرم.
قبل از آغاز درس دادن، می خواستيد 

با بقية معلم ها متفاوت باشيد؟
ــودم و مثل خیلی از جوان ها  ــاله ب بله . من نوزده س
تصور می  کردم تمام معلم ها راه را اشتباه رفته اند و من با 
فوت کوزه گری خودم - که البته نمی دانم  از کجا آورده 
بودمش! - می توانم همه چیز را عوض کنم. اما بعد ها یاد 
گرفتم که چطور درس بدهم و بعد هم آرام آرام در عالقة 
بچه ها رسوبی ایجاد شد. این هم باز برمی گردد به سؤ ال 
قبل و همان شباهت با بازیگری. در بازیگری هم وقتی 
بخواهی محیرالعقول باشی و در زمان محدود کارهای 
بزرگ انجام دهی، یک روز که این حرارت بی منطقت از 

بین برود، کنار گذاشته می شوی. 
حاال تمام این تجربيات چه تأثيری 
روی بازی شما داشت؟ دو فيلم تلویزیونی از شما 

دیده ام كه در آن ها نقش معلم داشته اید.
ــد در آن فیلم ها  ــر می کنم معلمی باعث ش فك
ــردان و تهیه کننده هم  ــم و نظر کارگ باورپذیر باش

همین بود. 
شبيه  معلم ها  فيلم ها  از  خيلی  در 
معلم های واقعی نيستند. مثالً خود من آرزو داشتم 
اسم كوچك معلم هایم را بدانم. یا رابطة خارج از 
مدرسه و دوستِی ممنوع داشته باشم. ولی ما در 
فيلم ها و سریال ها می بينيم معلم و شاگرد روابط 
خارج از مدرسه دارند، خيلی صميمی هستند و 
حتی روابط خانوادگی هم دارند. توی فيلم »پل« 
بازی كرده اید، بچه ها دم در  كه خود شما در آن 
نوع  این  نمی كنيد  فکر  می روند.  هم  معلم  خانة 
پرداخت به معلم ها مناسب نباشد یا برعکس، این 
واقع  عالم  در  معلم ها  و جدی بودن  همه خشك 

خوب نباشد؟

حرف شما را قبول دارم . خود من اسم کوچک 
بعضی معلم هایم را می دانستم، یا حتی یک بار معلمم 

در گوشم گفت که امشب عروسی اش است و من فكر 
می کردم که حاال راز بزرگی به من گفته شده است. 

در دوران ما چون معلم ها و شاگردها هم محل بودند، 
روابط نزدیک تر بود. با این حال، یک بار که من معلمم 

را با زیر شلواری دیدم، تمام شخصیت اسطوره ای او 
برای من شكست.

یك  در  بچه ها  با  مواجهه  یعنی   
محيط غير رسمی به این ارتباط لطمه 

می زند ؟
ــت داشت، اما آن ها  باید بچه ها را دوس
نباید از همة وقایع زندگی تو مطلع باشند. 
چون اولویت این نیست. بچه ها آمادة این 
ــتند. ممكن است  جور رابطة عاطفی نیس
برای آن ها اتفاقات ناخوشایند پیش بیاید. 
ــتان  خود من زمانی که کالس پنجم دبس
ــهر قم بودم، می دانستم تابستان به  در ش
تهران می آییم. تمام روزها را می شمردم 
و می دانستم یک روز به جدایی از معلمم 
نزدیک خواهم شد. حاال از خودم می پرسم 
چرا اصالً باید این رابطه شكل می گرفت؟ 
خوب بودن  همه  این  پس 
نقش  در  آن ها  ظاهر شدن  و  معلم ها 
را  غيره  و  پرستار  و  روان شناس 

نمی پسندید؟
ــر بدی دارد. چون  به نظر من این ها تأثی
سطح توقع بچه ها باال می رود. آن وقت فكر 
می کنند در دنیای بیرونی این طوری است و 
آن ها از بد حادثه افتاده اند در مدرسه ای که 

معلم هایش هیچ خاصیت این چنینی ندارند. باز برگردم 
به نوجوانی خودم. آن دوره فیلم سینمایی »دبیرستان« 
ــد با بازی بیژن امكانیان. او نقش معلمی را  پخش ش
داشت که در حال ترک دادن اعتیاد یكی از شاگردانش 
ــوم، آیا  ــود. آن موقع فكر می کردم اگر من معتاد ش ب

معلمی می آید تا نجاتم بدهد یا نه! 
معلمی،  و  بازیگری  شباهت های  در 
نقش ها  برخی  ایفای  حال  در  دو  هر  اینکه  از 
یا  است  بيشتر  معلم ها  نقش پذیری  هستند، 

بازیگرها؟
ــه از روند  ــاً معلم ها. معلم هیچ لحظ قطع
ــود. اما بازیگر بعد از  بازیگری خارج نمی ش
ــود.  پایان فیلم برداری از نقش خارج می ش
ــت در ایفای نقش  ــازه معلم مجبور اس ت
ــات فضای کالس  ــش، بنابر اقتضائ ثابت

تغییرات آنی و بداهه ایجاد کند.

به نظرتان مهم است كه معلم ها در 
مدرسه از زبان بدن استفاده كنند؟

قطعاً این اتفاق در آموزش تأثیر بسیاری می گذارد. 
ــتفاده می کنیم.  اما ما ایرانی ها از زبان بدن کمتر اس
ــت ها و حرکت  یعنی در فرهنگ ما تكان دادن دس
ــتاخی محسوب  ــتن بدن هنگام صحبت، گس داش
ــور،  ــارج از این کش ــی که در خ ــود. در حال می ش

سالم کردن هم با حرکت همراه است. 
ــراق و غلو در بیان معلم هم تأثیر خوبی  البته اغ
دارد، اما نمی شود در این شرایط توقع 
زیادی هم داشت. به نظرم حتی مهم 
ــت که ما عصبانیت و هیجان الكی  اس
ــیم و نگذاریم بچه ها  ــم داشته باش ه
عصبانیت و شادی واقعی ما را ببینند. 
ــس از یک  ــن بچه ها پ ــون در ذه چ

عصبانیت واقعی می شكنیم.
آیا در دوران تحصيلتان 

شاهد رفتاری بوده اید كه تصميم 
بگيرید وقتی خودتان معلم شدید 

آن را تکرار نکنيد؟
ــی به بچه ها و تصور  اصوالً بدگمان
ــت و  ــان نابهنجار اس ــه  رفتارش اینك
ــت به آن ها، اشتباه  انتقال این برداش
ــی از  ــر می کنم بخش ــت. االن فك اس
ــتن امروز من به  اعتماد به نفس نداش
ــردد. چون برخی  همان دوره برمی گ
ــر هیجانات بیش  ــان به خاط از معلم
ــن در کالس درس، تقبیح  از اندازة م
ــد و مرا موجودی  و تحقیرم می کردن
مزاحم می دانستند. در صورتی که خبر 
نداشتند چه مهر زیادی از آن ها در دل من است! و 
با این واکنش هایشان، به تدریج از عالقه و احترامم 
ــته می شود. من یاد گرفتم که بچه سر  به آن ها کاس
ــورد و حرف می زند. باید مراقب  کالس تكان می خ

این انرژی ها و انگیزه  ها بود.
دلتان برای معلمی تنگ نمی شود؟

ــی ام به بچه ها و  ــی در کارگاه های آموزش من گاه
ــجویان آموزش بازیگری می دهم و این نیاز روانی  دانش
ــود. به هر حال، معلم  ــخ داده می ش ام به تدریس پاس
ــنگینی دارد.  ــخت است. مسئولیت س بودن خیلی س
ــرف ها که می گویند  ــرژی می خواهد. این ح خیلی ان
ــخت ترین مشاغل دنیاست، هیچ پایه ای  بازیگری از س
ــغل های زیادی است که از بازیگری سخت تر  ندارد. ش
است. و قلباً و عمیقاً معتقدم معلمی به مراتب از بازیگری 

دشوارتر است.

برخی معلمان 
به خاطر 

هیجانات من 
در کالس 

درس، تقبیح 
و تحقیرم 

می کردند و 
مرا موجودی 

مزاحم 
می دانستند 

زهیر یاری در روزگار معلمی )1379(
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می گویند »معلمی که شاگردش از او جلو نزند، معلم موفقی نبوده 
است«. این جمله البته در بطن خود به رابطة عمیق استاد و شاگرد 
اشاره دارد، به این که معلم باید آن قدر با  سعة صدر، اشتیاق و محبت 
دانسته هایش را در اختیار شاگردش قرار دهد که تنها با جلو افتادن 

شاگرد از خودش راضی شود. اما در دنیای امروز جلو زدن شاگرد 
صرفاً به محبت و سعة صدر استادش بستگی ندارد، چراکه 
ابزارهای نوین خود به خود زمینة این اتفاق را فراهم می کنند. 

یكی از کارامد ترین این ابزارها  دوربین است.

 از جذابیت تصویر در درس دادن 
بهره بگیریم

بارها شنیده ایم که آموزش از طریق تصویر از 
ــت.  آموزش با صد جملة بدون عكس کاراتر اس
ــات می توان گفت و  ــام مفاهیمی که با کلم تم
ــاید باعث بدفهمی شود، از طریق تصویر،  تازه ش
ــوند. زیرا به این  در کمترین زمان منتقل می ش
ــتری  ــی و ادراکی بیش ــای حس ــب اندام ه ترتی
ــش کامل تر و  ــود و حواس ــرد فعال می ش در ف
ــورد نظر می گردد  ــجم تر متوجه موضوع م منس
ــود.  و از همه مهم تر، در وقت صرفه جویی مي ش
ــنایی با  ــروزی قبل از آش ــک، بچه های ام بی ش
کتاب، با فیلم آشنا شده اند، چون از لحظة تولد 
در معرض برنامه های تلویزیونی هستند و تعداد 

ــان می بینند، از تعداد  ــی که در عمرش فیلم های
کتاب هایی که می خوانند بیشتر است. 

جاذبة تصاویر متحرک نیز قابل انكار نیست و 
قدرتی هم که تصویر در شكل دهی و جهت دهی 
ــت. با این  ــكار اس به ذهن و ایده دارد، کاماًل آش
اوصاف، جایگاه معلمان در این پدیدة پیشرونده 
ــریع جهانی کجاست؟ نه می توان تأثیر این  و س
ــانه را انكارکرد و نه می توان از آن عقب ماند  رس
ــت که ممكن  ــا را در فضایی تنها گذاش و بچه ه
ــت های  ــت به راحتی دچار کج فهمی و برداش اس
ــور می توانند وارد این  ــوند. معلمان چط غلط ش

حیطة حیاتی شوند؟ 
واقعیت این است که امروزه معلم ها به اندازة 
ــم ندارند، چه  ــراي دیدن فیل ــاگردان وقت ب ش
ــاختِن فیلم. اما منظور از فیلم، صرفاً  رسد به س

دوربین ها 
درس می دهند
نکته هایی در بارة فیلم سازی برای کالس درس

شیوا مقانلو

هنرتدریس
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ــتانی و پرخرج  ــینمایی بلند و داس فیلم های س
نیست، امروزه روش های قدیمی فیلم سازي که 
ــراد حرفه ای قرار می داد، به  آن را در انحصار اف
مدد دوربین های کوچک و سبک و گوشي هاي 
همراه، به فعالیتی ساده و کم هزینه تبدیل شده 

است

چگونه فیلم بسازیم؟ 
1. فيلمنامه

ــتن هدف و  ــازي داش ــن گام در فیلم س اولی
ــت.  ــی فیلم نامه- اس ــخص- یعن ــتانی مش داس
ــی ها، کتاب های  مثاًل در مورد بهترین هم کالس
و  ــزرگ  پدرب ــی،  خانگ ــات  حیوان ــوب،  محب
ــل، بیماری های  ــای فامی ــا و اعض مادربزرگ ه
ــی، آزمایش های شیمی،  فصلی، تحقیقات کالس
تابلوهای نقاشی معروف،  ساختمان های بزرگ، 
ــوب و خالصه  ــدان محب ــه ها و هنرمن هنرپیش
هزار و یک ایدة جالب و کاربردی دیگر. شاگردان 
می توانند از همین مرحلة ارائة ایده، با معلمشان 
در تماس باشند و با راهنمایی او به شكل نهایی 

طرحشان برسند.
2. زمان مناسب

ــد و بدانند  ــدی کنن ــد زمان بن  همچنین،بای
ــی اختصاص  ــه کارهای ــدار زمان به چ ــه مق چ
ــوژه های فیلمشان را مشخص  دهند، آدم ها و س
ــة الزم را برآورد کنند؛ مثاًل  کنند و حتی بودج
ــی برای رفتن به محل مورد نظر، یا  هزینة تاکس
ــكالت برای دوستانی که در فیلم ظاهر  خرید ش
ــدن مقدمات الزم،  ــوند! و بعد از فراهم ش می ش

فیلم خود را »کلید بزنند«.
3. تدوین

ــت.  ــازی تدوین اس ــدی در فیلم س مرحلةبع
ــت سر  ــت و به جا چیدن پش تدوین یعنی درس
ــم فیلم هایی که گرفته ایم، طوری که حرف و  ه
داستان و منظور نهایی مان به بهترین شكل ارائه 
ــی و زائدش دور  ــود. بخش های اضاف و دیده ش
ــر و ناهماهنگ  ــود و چیزی کم و کس ریخته ش
ــد. فرض کنیم می خواهیم درمورد  نداشته باش

ــد دقیقه ای  ــه مان فیلمی چن ــة مدرس کتابخان
بسازیم. این فیلم می تواند بخش های گوناگونی 
ــاب و  ــه های کت ــش قفس ــد: نمای ــته باش داش
ــا، گفت وگویی کوتاه  ــای برخی از آن ه عنوان ه
ــه و چند گفت وگو با بچه ها در  با کتابدار مدرس

مورد کتاب های محبوبشان. 
بچه ها را باید توجیه کرد که احتماالً 
در روزهای مختلف و هر بار بخش های 
ــد گرفت و  ــدی از کار را خواهن جدی
ــر هم ضبط  لزوماً همه چیز را پشت س
ــد. ضمناً باید در مورد صبر و  نمی کنن
ــان کرد؛  حوصله در کار هم توجیهش
ــه وقت یا حوصلة ظاهر  کتابدار همیش
شدن جلوی دوربین را ندارد، مدرسه 
همیشه اجازة فیلم برداری در فضاهای 
داخلی را نمی دهد و باید چند بار کار 
ــاید در روز  ــرد، یا مثاًل ش ــرار ک را تك
فیلم برداری اول به سراغ کتابدار برویم 
و حرف هایش را بگیریم، ولی بخواهیم 
ــم  فیل ــای  انته در  را  او  ــای  حرف ه
ــش می آید  ــتفاده کنیم. ضمناً پی اس
ــو- کتابدار یا  ــورد گفت وگ که فرد م
دوستمان- تپق بزند، بخندد، حرفش 
یادش برود و خالصه باز مجبور باشیم 
ــط کنیم.  ــاره ضب ــمت را دوب آن قس

خالصه دانش آموزان باید از همان اول بدانند که 
ترتیب و تعداد چیزهای ضبط  شده، اصاًل با فیلم 
نهایی مورد نظرشان یكی نیست و نقش تدوین 
ــود. باید به کمک نرم افزاری  اینجا روشن می ش
رایانه ای، تصاویر و صحبت های گرفته شده را به 
ــت هم مرتب کنیم  همان ترتیب مدنظرمان پش
ــد.  ــا حاصل نهایی کاری آبرومندانه و زیبا باش ت
ــه برنامة  ــتم عامل های ویندوزی ب ــب سیس اغل
ــتند  ــادة »مووی میكر«مجهز هس ــه ای و س پای
ــود یكی از رایانه های  ــند، می ش و اگر هم نباش
ــی مجهز کرد تا  ــه برنامه ای تدوین ــه را ب مدرس

همة بچه ها از همان استفاده کنند. 
امروزه، به یمن پیشرفت های فناورانه، الزم نیست 

برای ساخت یک فیلم، عدة کثیری را چند ماه در 
شهر و بیابان بچرخانیم و هزینه های هنگفتی صرف 
کنیم. در مقیاس های کوچک و شخصی، هر کس 
ــار دادن دکمة دوربین فیلم برداری  می تواند با فش
موبایل یا دوربین شخصی، لحظاتی را که به نظرش 
ــا دیدنی اند، به راحتی  ــب، آموزنده ی جال
ــط و برای بقیه پخش کند. پس چه  ضب
ــاگرد این مسیر را با  بهتر که معلم و ش

هم بروند. 
ــن و ایده آل ترین حالت  ــه بهتری  البت
ــان عالقه مند،  ــت که برای معلم این اس
کالس های ابتدایی و کاربردی آشنایی با 
ــازی به شكل گروهی و  سینما و فیلم س
ــان برگزار شود و  در مدارس محل کارش
مدرسان متخصص به شكل علمی آن ها 
را با روند ساخت فیلم های کوتاه آموزشی 
آشنا کنند. اما در شرایط واقعی تر فعلی، 
می توان به همین دوربین های دم دستی 

بسنده کرد. 

فتورمان چیست؟
ــاخت فیلم  ــر از س غی
ــم می تواند برای  ــان ه ــاه، فتورم کوت
ــد.  باش ــده  آموزن و  ــذاب  ج ــا  بچه ه
ــت که  ــتان کوتاهي اس فتورمان داس
ــود.  ــد عكس بیان مي ش ــش منظم چن با چین
ــت توضیح  ــا ممكن اس ــي از این عكس ه بعض
ــند. براي این کار باید  ــته باش کوتاهي هم داش
از شاگردانمان بخواهیم سوژه ای خاص انتخاب 
کنند، مثاًل مراحل رشد گیاه لوبیا در گلدانی در 
منزل یا مراحل تشكیل بلورهای نبات در لیوان 
شیشه ای. بعد هم عكس ها را که مثاًل یک دورة 
ــود، چاپ کنند  ــامل می ش زمانی ده روزه را ش
ــر هم و به  ــت س )یا دررایانه ذخیره کنند( و پش
ــكل یكجا به نمایش بگذارند. به این ترتیب،  ش
تک عكس هایی که به تنهایی فقط بخشی از یک 
داستان را بیان می کنند، در کنار هم به داستانی 

کامل و درست تبدیل می شوند. 

مفاهیمی 
که با کلمات 

می توان 
گفت و تازه 
شاید باعث 
بدفهمی 

شود، از طریق 
تصویر، در 
کمترین 

زمان منتقل 
می شوند
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گفتوگو

صمیمی و پر شور بود. گویا در اطراف خود 
هاله ای از انرژی داشت و آن را سخاوتمندانه 

با همه قسمت می کرد. می گفت  که چطور 
به شاگردانش فیلم سازی یاد داده است تا از 

مراسم عروسی و عزا فیلم برداری کنند و برای 
خودشان کسب درامد نمایند.

 به بهانة موفقیتش در چهل و دو.مین جشنوارة 
فیلم رشد با او به گفت و گو نشسته ایم.

برخورد شاگردان با شما به عنوان 
معلم فيلم ساز چگونه است؟ 

با این سؤال شما یاد سالی افتادم که در تلویزیون 
از من تقدیر شد. آن سال کالس من در 
راهروی درازی بود. هیچ وقت فراموش 
نمی کنم که دو سه روز بعد که برگشتم 
مدرسه، راهرو ساکت بود. همة معلم ها 
ــر کالس هایشان. کالس  رفته بودند س
من هم آن قدر ساکت بود که فكرکردم 
ــم نیامده اند، ولی وقتی  بچه های کالس
ــا همه بلند  ــدم، بچه ه وارد کالس ش
شدند و شروع کردند به تشویق که من 
خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. البته برای 
ــتاده است هم بچه ها  فیلم آن مرد ایس
با تشویقشان مرا تحت تأثیر قرار دادند. 
ــازم،  ــر کارهایی که می س ــن در اکث م

شاگردانم را با خودم همراه می کنم. 
چطور همراهی شان 

مي كنيد؟ درواقع چطور این 
استعدادها را پيدا و به فيلم سازي 

عالقه مندشان مي كنيد؟ 
ــم را  ــرایط کالس ــاید اگر من ش ش
ــما ملموس تر  ــي براي ش بگویم، خیل
باشد. رشته اي که من تدریس مي کنم 
گرافیک است. گرافیک هم در هنرستان 
ــود. االن این طور جا  آموزش داده مي ش
افتاده )مخصوصاً در شهرستان ها( که ضعیف ترین 
ــي، وارد هنرستان  بچه ها، البته فقط از لحاظ درس
ــوند. این ها شاگردان من هستند، اما همین  می ش
ــجویانی موفق- هم در زمینة  بچه ها، بعداً به دانش

تحصیلی و هم در زمینة کار- تبدیل می شوند. 
ــر از دانش آموزان من که به خاطر ضعف  دو نف
درسی نمی توانستند رشتة دیگری انتخاب کنند 
و به این سبب به هنرستان آمدند، االن لیسانس 
تدوین و ادبیات نمایشی شان را گرفته اند و حتی 

متولد بهمن 1345. 
گلستان، گنبد 

کاووس. لیسانس 
ادبیات فارسی. 
برندة جایزه های 

متعدد از 
جشنواره های 

قصه نویسی. مولف 
کتاب »روز مسابقه«، 
ویژة نوجوانان. انتشار 
چند داستان در دو 

مجموعه داستان.
شروع کار فیلم سازی 

با ساخت یک 
فیلم هشت 

میلی متری)1372(.
سازندة فیلم های 
کوتاه داستانی و 

مستند. معلم نمونة 
سال)1387(. برندة 

جشنوارة فیلم 
رشد)1391(.
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گفت وگو با علیرضا نوروزی خراسانی، معلم فیلم ساز و  
برگزیدة چهل و دومین  جشنوارة  بین المللی فیلم رشد 1391

حذف فاصله ها با فیلم
گفت گو از: ارغوان غالمی
عکاس: غالمرضا بهرامی



خودشان کارآفرین شده اند. 
 راز موفقيت شما چيست؟ 

ــكل  ــاگردی و از ش کالس ما از حالت معلم ش
کالسیک خارج شده است. البته نه اینكه حریم ها 
ــود. اما من معموالً کمی بعد از شروع  برداشته ش
ــا دانش آموزانم صمیمی  ــال تحصیلی آنقدر ب س
می شوم که حتی وارد خانواده هایشان هم می شوم. 
پدر و مادرها کامالً مرا می شناسند، به خانه هایشان 
زنگ می زنم. حتی تابستان هم  رابطة من با آن ها 
ــت. آن ها مدام  با من تماس می گیرند.  قطع نیس
درواقع، ما با برداشتن فاصله ها صمیمتمان را بیشتر 

کرده ایم. 
 چطور این فاصله ها را برداشتيد؟ 
ــم، به نظرم این تجربه ای  دقیقاً نمی توانم بگوی
شخصی است. شما یک قانون کلی برای ارتباط با 
ــاگرد یک آن را تجربه  همة بچه ها ندارید. با هر ش
می کنید. در عین حال که نمی توانم از روش خاصی 
ــم، می توانم بگویم که یكی از مهم ترین  حرف بزن

ویژگی های این کار صبر و حوصله است. 
تجربة معلمی بر تجربة 

فيلم سازی شما چه تأثيری داشته است؟ 
ــه در کالس برای ارتباط با  من روش هایی را ک
بچه ها به کار می برم، در کار هم استفاده می کنم. 
ــوژه  ــت. درواقع وقتی س نتیجه اش هم مثبت اس
جلوی دوربین راحت باشد و حالت تدافعی نداشته 
ــی رود. این را  ــد، کارت خیلی راحت پیش م باش
معلمی به من یاد داده است. در واقع، اگر من معلم 
ــتم این روش فیلم سازی را پیدا  نبودم، نمی توانس

کنم. 
فيلم سازی وقت تدریستان را هم 

می گيرد؟ 
ــازی من همیشه پشت  ــایل فیلم س خیر. وس
ماشین است. بعد از پایان کالس، همراه شاگردانی 
ــین  ــوار ماش که قرار بود با هم همكاری کنیم، س
می شدیم و می رفتیم سراغ سوژه مان. البته به غیر 
ــه ها هم مرا درک  ــه مدیران مدرس از این، همیش
کرده اند. مثالً برای یكی از جشنواره ها چند روزی 

مرخصی گرفتم، اما کالس را به خاطر این مسائل 
عقب نگه نمی دارم. چون خودم را معلمی می دانم 

که باید تمام انرژی اش را در کالس صرف کند. 
 اگر یك معلم بخواهد فيلم 

بسازد، چطور می تواند از حمایت مالی 
برخوردار شود؟ 

ــت. یعنی  ــازی، هنر غوغاگری اس هنر فیلم س
ــما دائم در معرض آدم ها، نقدها و  ش
حتی برخوردهای اجتماعی هستید. 
یا  ــازی مانند داستان نویسی  فیلم س
ــت که در خلوت  ــرودن شعر نیس س
خودت اثر را خلق کنی. من فكر می کنم 
معلمی که دغدغه اش فیلم سازی است 
ــد در خلوت خودش بماند. یعنی  نبای
ــته باشد و در  ــتكار داش آدم باید پش
ــته نشود. سماجت  این راه اصالً خس
ــت کلفت باشد. نقل قول  کند و پوس
ــیب موفقیت را درسینی  است که س
طال تقدیمتان نمی کنند. تمام صحبت 
ــت. برای مثال، کمیتة  من همین اس
امداد بودجه ای برای این جور کارها در 
نظر نداشت. آن ها می خواستند فیلم 
ــازند. من در راستای هدف آن ها،  بس
ــده و طرح خودم را در قالب فیلمی  ای
هندی ارائه دادم و تازه بعد از این بود 

که بودجه ای تزریق شد. 
در صحبت هایتان 

گفتيد كه آموزش وپرورش 
تهيه كنندة اكثر فيلم های شما 

بوده است؟ بفرمایيد چطور؟ 
تهیه کننده نه به معنای حرفه ای. 
درواقع آموزش وپرورش برای ساختن 

فیلم پولی به من نداده است. 
ــه پایه می دهد و ابزار و  اما به من دوربین و س
شرایطی را که الزم دارم در حد توان در اختیارم 
ــد این گونه بگویم که  ــرار می دهد. درواقع، بای ق
آموزش وپرورش به عنوان تهیه کننده بیشتر مرا 

تشویق کرده است. 
ــام  نظ ــه  ک ــت  نیس ــم  ه ــور  این ط ــه  البت
آموزش وپرورش با فضای فیلم سازی بیگانه باشد، 
ــی که خودش تهیه  ــه برای فیلم های آموزش بلك
ــت دارم  می کند، بودجه ای در نظر می گیرد. دوس
این را هم اضافه کنم که حتی در سینما هم نقش 
تهیه کننده بسیار کمرنگ شده، چراکه تكنولوژی 
آن قدر پیشرفت کرده است که شما 
ــی می توانید به کمک یک تلفن  حت
ــازید، آن را در  همراه ساده فیلم بس
ــت بگذارید و هزاران مخاطب  اینترن

جذب کنید. 
خيلی ها اعتقاد دارند 

كه فضای كار در شهرستان ها 
سخت تر از تهران است. شما 

چطور فکر می كنيد؟ 
به هر حال این یک واقعیت است 
که شما در هر زمینة ذهنی، حرفه ای 
و فنی که بخواهید کار انجام دهید، در 
تهران شرایط بهتری برایتان مهیاست. 
ــتانی برای  گاهی تالش معلم شهرس
رسیدن به قله، بیشتر از تالش معلم 
ــرای هنرمندان  ــت، اما ب تهرانی اس

تهرانی مسیر کوتاه تر است.
 با اینكه کم کم فاصله ها دارد کم 
می شود، ولی این یک واقعیت است 
ــانه ای موجود در  ــات رس ــه امكان ک
تهران در هیچ یک از شهرستان های 

ما وجود ندارد. 
ــبكة محلی  ــا در نهایت یک ش م
استانی داریم که شعاع تأثیر آن فقط 
ــتان است. در حالی  در حد همان اس
ــه صداوسیما  ــبكة س که من فقط 30 ثانیه در ش
ــر راهم  ــیاری از س ــدا کردم، موانع بس حضور پی

برداشته شدند.

وسایل 
فیلم سازی من 
همیشه پشت 
ماشین است. 
بعد از پایان 

کالس، همراه 
شاگردانی که 

قرار بود با 
هم همکاری 
کنیم، سوار 

ماشین 
می شدیم 
و می رفتیم 
سراغ سوژه 
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» بانو ایران خورمهر، مادر پوران درخشنده، معلم بود. درخشنده درحالی دعوت ما را پذیرفته بود که روز قبل مراسم ختم مادر را برگزار کرده 
بود و با یاد او بغضی سنگین گلویش را می فشرد. یاد ایشان، اعضای میزگرد را متأثر کرد. درخشنده یكی از دالیل پرداختن به معلمان و عرصة  
تعلیم وتربیت را نوعی ادای احترام به شغل شریف مادرش می داند. از نگاه ایشان،» فقط یک معلم می تواند مادر باشد و فقط یک مادر می تواند 
معلم باشد«.  صحبت های ما دربارة دو موضوع اصلی بود. یكی آنكه معلمان چرا و چگونه از رسانة فیلم در کالس های درس و آموزش استفاده 

کنند؟ دوم اینكه سینمای ایران چقدر در انعكاس تصویر معلمان و مدارس موفق بوده است؟ برای اینكه از سخنان مهمانان بیشتر بهره ببریم، از 
درج سؤال های خودمان، تا حد امكان، صرف نظر کرده ایم.

ــانه های  ــه رس ــاهدیم ک ــی ش  همگ
ــوند. از یک طرف،  تصویری هر روز فراگیرتر می ش
ــر شده است  امروزه این امكان برای هر کس میس
که حتی با گوشی تلفن همراه و دوربین های کوچک 
دیجیتالی فیلم بسازد و به آسانی در فضای حقیقی 
ــر کند و از طرف دیگر هم مدارس  یا مجازی منتش
ما به تدریج هوشمند می شوند و امكان نمایش انواع 
ــان تر می شود. در این شرایط  فیلم در کالس ها آس

تكلیف معلمان چیست؟

درخشنده این که معلم جایگاهش را بداند و 
ــق باشد از همه چیز مهم تر است. من استفاده  عاش
ــان یک ضرورت می بینم.  ــن را برای معلم از دوربی
ــام دانش آموزی به  ــرای ثبت ن ــد وقت پیش ب چن
ــی از مدارس ابتدایی رفته بودم. معلمی را دیدم  یك
که فضایی متفاوت ایجاد کرده و کالس را از شكل 
ــنتی درآورده بود. گروه های پنج نفری دور میز  س
ذوزنقه نشسته بودند. هیجان زده شدم. به نظر من 
ــای امروز خیلی حرف برای گفتن دارند و ما  بچه ه

ــه گفتم با  باید از آن ها یاد بگیریم. به معلم مدرس
ــد، دوربین  ــت کرده ای ــن فضای خوبی که درس ای
ــا با دوربین  ــه پایه بگذارید. ی کوچكی هم روی س
تلفن همراهتان شخصیت بچه ها را کشف کنید. بعد 
می توانید روی این شخصیت ها کار کنید. بچه های 
ــته اند و بیرون  ــه نشس آرام، آن هایی که یک گوش
ــت  را نگاه می کنند، بچه هایی که به همه چیز دس
می زنند، بچه هایی که مدام به  دنبال معلم اند، آن هایی 
که مدام می خواهند بروند بیرون و... دوربین می تواند 

آشــتـی 
فیلم و مدرسه

نشستی صمیمی 
دربارة تصویر 

معلمان در سینمای 
ایران وجایگاه 

رسانه های دیداری در 
آموزش وپرورش

علی اکبر زین العابدین 
عکاس: غالمرضا بهرامی
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خیلی از خصوصیات را نشان دهد. معلم عاشق می 
ــد با دقت در این فیلم دریابد چطور با هر کدام  توان
از بچه ها رفتار کند؟ و چگونه به آن ها نزدیک شود؟ 
این امكانات می  تواند معلم را در کشف توانایی ها 
و دنیای درون بچه ها کمک کند. برای معلم عاشق 

بچه ها فراتر از شاگرد و همانند بچه هایش هستند.
طالبی نژاد موالنا می فرماید:

 آنكه یک دیدن کند ادراک آن
 با هزاران گفت ناید در بیان

 دیدن مهم ترین عامل یا ابزار آموزش است؛ چیزی 
ــنیدن  ــه کمتر به آن می پردازیم. ما ایرانی ها با ش ک
بیشتر خو گرفته ایم و همین عادت باعث شده است 

فیلم در کالس های ما غریب باشد.
ــی ما در  ــر نظام آموزش ــوی دیگ  از س
ــته در مقابل پدیده های مدرن گارد  گذش
ــت. در دوران وزارت آقای دكتر  گرفته اس
ــورای عالی آموزش وپرورش  نجفی، در ش
ــد به نام »کتاب فیلم«.  طرحی تصویب ش
قراربود هر کتابی که وارد مدرسه می شود، 
ــد. فیلم سازان  فیلم آن هم همراهش باش
حرفه ای دعوت وفیلم هایی هم تولید شدند. 
من هم چند فیلم تولید کردم. حتی قرار بود 
زنده یاد علی حاتم�ی، تاریخ ادبیات دورة 
ــتان را کار کند. فرایند توزیع هم به  دبیرس
این صورت بود که فیلم ها به مراکز استان ها 

و از آنجا به مدرسه ها برود.
ــهرهای   روزی برای توزیع به  یكی از ش
ــه بودیم. در  ــابقة فرهنگی رفت ــوش س خ
جلسه ای با دبیران دبیرستان ها، بعد از اینكه 
یک  ساعت ونیم در وصف امتیازات فیلم در 
ــود بنده را کتک  ــم، نزدیک ب کالس گفتی
بزنندکه با این طرح می خواهید معلم ها را از 

کار بی کار کنید ! هرچه توضیح  دادیم که این همه 
ــولفوریک صحبت  راجع به فعل و انفعاالت اسیدس
ــان دهید تا  ــد، یک بار هم تصویر آن را نش کرده ای
تدریس راحت تر شود، کسی حرف ما را قبول نكرد. 
در نتیجه نوارهای وی اچ اس که با کامیون به مراکز 
استان ها می فرستادیم، در انبار بسیاری از مدرسه ها 

خاک خوردند!
ما حتی پیشنهاد زنگ فیلم در هفته را هم دادیم. 
دو سه جا اجرا و بعد رها شد. بعضی هم معتقد بودند 
بچه ها با فیلم سر به هوا می شوند و درس را گوش 

نمی کنند. 
 »یعنی معلم ها علت شكست این طرح 

بودند؟«

ــن خودم  ــت. م ــه، این طور نیس طالبی نژاد ن

ــهر ری دبیر ادبیات  ــال ها در دبیرستان های ش س
ــاختاری  ــكالت  به نظام س ــی از مش ــودم. بخش ب
ــا بر می گردد. ماه مهر که موعد  آموزش و پرورش م
ــم باز کنی  ــت و تا چش ــام و جابه جایی هاس ثبت ن
ــوز درس های نوبت  ــت. هن امتحانات نوبت اول اس
ــت، تعطیالت نوروز را داریم و  دوم شروع نشده اس
ــت. آموزش در  بالفاصله هم زمان آزمون پایانی اس
این نظام چهار پنج ماه تعطیل است و استمرار ندارد. 
یعنی به لحاظ زیرساختی، اساساً مجال این کارها 
ــكل فعلی، نه فقط طرح »کتاب  وجود ندارد. در ش

فیلم«، بلكه هر طرح نویی به مشكل برمی خورد.

ــوزش درس هایی  ــم برای آم ــد ابزار فیل  هرچن
ــیمی و ریاضی بسیار ضروری  همچون جغرافیا، ش
ــت، خود فیلم به عنوان هنر می تواند در زندگی  اس
معلم و دانش آموز نقش مهمی ایفا کند. نمایش فیلم 
در مدرسه حتی دانش آموز حواس پرت را هم درگیر 
می کند. این جریان با روند معمول کالس فرق دارد 
ــخنران خارج می کند. ما  و معلم را از نقش یک س
ــدن را به معلمان و  ــدن و بهتر دی ــد چگونه دی بای
دانش آموزانمان یاد بدهیم. طوری که بچه ها به کمک 
معلمشان بتوانند فیلم را تجزیه وتحلیل کنند. البته 
نه تجزیه ای خیلی حرفه ای، معلم ها که رشتة سینما 
نخوانده اند!  اما بچه ها را توجه بدهند که مثالً کجای 
فیلم قشنگ بود، فالن نكتة فیلم را متوجه شدند؟ 

ــی خوبی افتاد؟  ــمت چه اتفاق اخالق در فالن قس
موسیقی تا کجا  با فیلم همراه بود؟ 

 معلم اول باید مشكل را با خودش حل 
کند. اگر به روان شناسی بچه ها عالقه مند و متوجه 
ــت، ولی  ــد که مثالًً  فالن بچه در کالس هس نباش
روحش جای دیگری است و نتواند تصویر را بشناسد 
و تأثیر آن را نداند، نمی تواند تأثیرگذار باشد. وقتی 
معلم به اهمیت ابزار فیلم و تصویر در آموزش پی برد، 
آن  وقت خودش هم در فیلم چیزهایی می بیند که 
ــه، کودک حاضر در  کس دیگر نمی بیند. در نتیج
کالسش را هم به این متفاوت دیدن سوق می دهد.

طالبی نژاد من در همان موقع که طرح کتاب 

فیلم شكست خورد، پیشنهاد کردم آموزش 
ضمن خدمت معلمان را تصویری کنیم و 
ــم که چگونه از فیلم  ــه آنان آموزش دهی ب
استفاده کنند، یا چگونه اجزای فیلم را برای 
بچه ها تجزیه و تحلیل کنند. البته منظور من 
فقط استفاده از فیلم های داستانی نیست که 
سینما و تلویزیون نشان می دهند. منظورم 
فیلم های آموزشی تربیتی است. این فیلم ها 
مخاطب مشخصی دارد در گروه سنی و پایة 
ــخصی که هوش و استعداد  تحصیلی مش
بچه را به لرزش در می آورد. راه ساده اش هم 
ــت که در هر استانی معلمان نخبه  این اس
ــا هم به نوبة خود  ــوزش دهند و آن ه را آم
رده های پایین تر را آموزش دهند تا معلمان 

با زبان تصویر آشنا شوند.
 االن متأسفانه درک ما از فیلم و سینما 
در حد گذراندن اوقات فراغت است و سلیقة 
ــت.  ــدت پایین آمده اس تصویری ما به ش
برای همین است که متأسفانه دانش آموز، 
پدر، مادر، معلم و استاد دانشگاه، مخاطب 
سریال های نازل و مبتذل شبكه های خارجی شده اند 
که بنیان خانواده ها را تهدید می کنند، درحالی که  به 
لحاظ هنری و تصویری از پایین ترین استانداردها هم 
پیروی نمی کنند. تلویزیون ما هم مقصر است که آثار 
ارزشمندی تولید نمی کند تا سلیقة عموم مردم باال 
برود. یكی از وظایف رسانه هایی مانند »رشد معلم« 
ــت که در آموزش های ضمن خدمت تحول  این اس
ایجاد کند. اگر معلم خودش هم فقط به دنبال نمره 
ــد، تحول صورت نمی گیرد. باید اعتراف کنیم  باش
ــیاری از بچه ها به لحاظ درک بصری از  امروزه بس

معلم ها جلوترند.   
ــگاه فرهنگیان  ــت در دانش  »قرار اس
ــائل بین رشته ای پرداخته  به این موضوعات و مس

متولد 1332، نایین.
نویسنده و منتقد 

سینما. دبیر بازنشستة 
ادبیات فارسی. آشنای 

مخاطبان مجالت 
سینمایی به خاطر 

نقدها و تحلیل هایش.  
رئیس هیئت داوران 

و دبیر جشنوارة 
بین المللی فیلم 

رشد. طالبی نژاد به 
دلیل ارتباط دوسویه 
با دنیای معلمی و 

سینما، بهترین گزینة 
ما برای دعوت به این 

میزگرد بود.

احمد طالبی نژاد

متولد1330،کرمانشاه.
فیلم ساز، پژوهشگر و 
مدرس سینما. اولین 

زن فیلم ساز پس 
از انقالب اسالمی.
برندة ده ها جایزه 
از جشنواره های 

سینمایی داخلی و 
بین المللی. کارگردان 

فیلم های پرندة کوچک 
خوشبختی، رابطه، 
عبور از غبار، و ... 

درخشنده در ساخت 
فیلم های سینمایی با 
محوریت نقش معلم 

رکورددار است.

پوران درخشنده

متولد 1343 در 
بروجرد. مدرس 

دانشگاه صدا و سیما 
در حوزة ادبیات 
داستانی، روش 

تحقیق و... 23 سال 
تدریس زبان و ادبیات 

فارسی در مدارس 
کتاب های»سازه های 
نوشتن« و »خط، 
نقطه، انحنا« و 

فیلم نامة سریال 26 
قسمتی »اسباب 

بازی ها« برای شبكة 
دو سیما، از آثار 

اوست. 

سياوش پيریایی
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میزگرد

1
2
3
4

5

ــود. اما این دلیل نمی شود که چون من آموزش  ش
مستقیم ندیده ام، تشنگی شاگردانم را نادیده بگیرم 
ــیوه های قدیمی ادامه دهم. می توانم  و به همان ش
ــای ارتباطات کمک بگیرم؛ همان دنیایی که  از دنی

بچه ها را از معلمان جلو انداخته است.  
ــم تا  ــا را آزاد بگذاری ــد معلم ه درخشنده بای
ــدا کنند.  ــان را پی ــبک خاص خودش هر کدام س
ــم که  ــن معلمان خالق و توانمندی را می شناس م
آموزش وپرورش را با هم جلو می برند. چینش کالس 
را به هم می ریزند، بچه ها را درگیر ابزارهای گوناگون 
می کنند و... اما نگران اند به آن ها اعتراض شود که:  
چرا جای نیمكت ها را عوض کرده اید؟ یا چرا فیلم 
ــان می دهید؟ گویا هرکس از چارچوب سنتی  نش

بیرون بیاید  انگشت نما می شود!
ــه گفتن  ــروز، چگون ــای ام طالبی نژاد در دنی

مهم تر از چه گفتن است. یک مرکز تولید فیلم های 
ــی در شانگهای چین بود که انیمیشن های  آموزش
آموزشی تولید می کرد؛ برای درس ها شخصیت های 
ــاخت. ما برخی از این فیلم ها را به  انیمیشن می س
مدارس می فرستادیم. بازخورد بسیار خوبی داشت. 
سال ها پیش در دفتر فناوری تصویب شد که برای 
ــن هایی طراحی  ــة اول ابتدایی چنین انیمیش پای
کنیم. الزم است که بچه ها ضمن آموزش بخندند 
و تخیلشان به کار گرفته شود. برای ساختن چنین 
فیلم هایی به زمان بندی متناسب با سن کودکان هم 

باید توجه کرد. البته این طرح عملی نشد. 
پيریایی این چگونه گفتن بسیار مهم است. 

وقتی معلم توانایی داشته باشد، اگر تكه چوبی هم به 
دست بگیرد، می تواند چنان تدریس کند که بچه ها 
بهتر یاد بگیرند. ما معلم ها همین که تأثیر ابزارهای 
کمک آموزشی همچون فیلم را باور کنیم و بدانیم 
که توان »چگونه گفتن« ما را چقدر ارتقا می دهد، 

مشتری خواهیم شد!
طالبی نژاد به یاد دارم فیلمی به جشنوارة فیلم 

ــد فرستاده شده بود که داستان یک مثلث بود.  رش
فیلم یک شخصیت پرنده داشت که می گفت مثلث 
ــد، اصالً فیزیک به وجود  چیزی است که اگر نباش
ــخصیت  ــت، هم ش ــد. هم طنز خوبی داش نمی آی

جالبی؛ با آهنگ و آواز مخصوص برای بچه ها.
 با دیدن چنین فیلمی معلم به این فكر می افتد 
ــر کالس و با چوب  که مثالً قوطی کبریتی ببرد س
کبریت ها مثلث های گوناگون بسازد و نشان دهد که 

بدون مثلث هیچ بنایی شكل نمی گیرد. 
بچه ها در زندگی خصوصی شان خیلی با تصویر 

سروکار دارند. کارتون می بینند، بازی رایانه ای انجام 
می دهند و تلویزیون می بینند، آن وقت ما در کالس 
آن ها را از تصویر محروم می کنیم. برای همین است 
که بسیاری از بچه ها با کتاب میانه ای ندارند. کتاب 
و معلم جای همه چیز را گرفته اند. می خواهند نقش 

همه چیز را بازی کنند.
ــنهاد  ــای کاربردی را پیش ــه راه ه  چ
می کنید تا سلیقة  بصری و دیداری معلمان باالبرود؟ 
ــل  مث ــد  بای ــرورش  آموزش وپ درخشنده 
ــیو فیلم هم در مدارس ایجاد  کتابخانه ها یک آرش
کند؛ چه فیلم های آموزشی و چه فیلم های عمومی 
ــب با سن بچه ها. فیلم های روز هم که تهیة  متناس
ــواری نیست. حتی  آن ها با وجود اینترنت کار دش
خود مدیران مدارس هم می توانند این کار را بكنند. 
ــد هم فیلم ها را به معلمان و دانش آموزان امانت  بع
ــارة آن ها باهم صحبت کنند. به این  بدهند و  درب
ترتیب، کم کم شناختشان از فیلم بیشتر می شود، 
هر معلمی به سبک خاصی می رسد و سطح سلیقة 
دیداری بچه ها هم باال می رود. این روند می تواند تا 

خانه و پدر و مادر هم دنبال شود.
ــنده خاطرشان است  طالبی نژاد خانم درخش

ــنوارة فیلم کودک اصفهان فیلم  یک سال در جش
ــور  ــان و من« از کش فوق العاده ای آمد به نام »ونس
کانادا. ماجرای دختر بچه ای خالق بود که وادارش 
کرده بودند طرح های ونگوک را کپی کند و به جای 
ــب ونگوک به خواب  آثار اصل می فروختند. یک ش

ــی او را امضا کرد.  ــد و نقاش دختر آم
ــد، دید که تابلو واقعاً  وقتی او بیدار ش

به دست ونگوک امضا شده است. 
ــن  ــم ممك ــش گفت ــه کارگردان ب
ــا این فیلم  ــای ایرانی ب ــت بچه ه اس
ــبک  ــاط نگیرند. چون این ها س ارتب
ــند و او  ــم را نمی شناس امپرسیونیس
گفت ما در کانادا مدارسی داریم که در 
سالن های مخصوصی، هر شب دیوارها 
را رنگ سفید می زنند و روز بعد بچه ها 
ــطل های رنگی  در اوقات فراغت از س
ــد و هرچه  ــتفاده می کنن موجود اس
ــند.  می خواهند روی دیوارها می کش

ــالن ها برگزار  ــا در این س ــی برخی از کالس ه حت
ــا انواع  ــی بچه ها ب ــان دورة ابتدای ــود. در پای می ش
سبک های نقاشی آشنا شده اند. این قبیل کارها از 
ــكده های  طریق آموزش های ضمن خدمت و دانش
سینمایی درست نمی شود. باید نگاه تغییر کند تا 

ــواد بصری ما باال برود. آن وقت می توانیم از ابزار  س
ــتفادة خوبی بكنیم. آن وقت  بصری در آموزش اس
ــواد  ــم در دوره های ضمن خدمت این س می توانی
بصری را تقویت کنیم و آزمون های دوره ای بگذاریم 
و آن را بسنجیم و برای هرکس که ضعف دارد، کالس 
بگذاریم. آموزش وپرورش می تواند با دانشكده های 
ــینمایی و هنری قرارداد ببندد، دوره های ضمن  س

خدمت را آنجا برگزار کند و مدرک هم بدهد. 
ــای امروز در دنیای تخیالت  پيریایی بچه ه

ــرگردان اند. حجم انیمیشن  ها و بازی ها  کارتونی س
ــا در کالس درس  ــت. باید به تخیالت بچه ه باالس
ــم  اگر تخیل بچه قوی  هم توجه کنیم. فكر نكنی
شد، دارد خیال بافی می کند. کدام یک از مخترعان 
قبل از وقوع اختراعشان آن را در تخیلشان ندیده اند؟ 
ــه  قول  معروف؛ »علوم تا خرخره به تخیل بدهكار  ب
است!« حاال که بچه های ما در این تخیالت مدرن 
ــاً برای این تخیالت در واقعیت  غوطه ورند و اساس
ــخت تر است.   ــند، کار معلم س مرجعی نمی شناس
ــر معلم ما حداقل دو قدم جلوتر از دانش آموزش  اگ
نباشد، نمی تواند تأثیرگذار باشد.  معلم باید به فكر 
آماده سازی خودش در این زمینه باشد و  بداند که با 

خودش چندچند است؟ 
طالبی نژاد امروز ابزارهای مدرن در دسترس 

ما و بچه ها قرار دارد، اما نمی دانیم با آن چه کنیم؟ 
از گوشی تلفن همراه تا رایانه و تبلت و ... این ابزار 
دارند تأثیر خودشان را می گذارند و ذهن بچه ها را 
ــباع می کنند. و ما که بلد نیستیم  اش
آن ها را در آموزش به خدمت بگیریم، 
از ورود آن ها ممانعت می کنیم. یک روز 
از مرادی کرمانی پرسیدم: چرا دیگر 
نوستالژیک مثل قصه های  قصه های 
ــی؟ گفت: قصه های  مجید نمی نویس
مجید مال نسل ما بود. بچه های امروز 
ــت تلخ ما  ــت ندارند با سرگذش دوس
ــد. به همین دلیل مردای  زندگی کنن
کرمانی هم به سمت قصه های فانتزی 
پیش  رفته است. اما یادمان هم نرود 
ــی از ابزار  ــینما تنها یك که فیلم و س
آموزش است. کتاب و دیگر وسایل در 

جای خود هستند. 
پيریایی جایی می خواندم که طرحی در چند 

هزار مدرسة آمریكا اجرا شده و برای ترغیب بیشتر 
ــو، آن ها را در  ــا به کتاب و مطالعه و گفت وگ بچه ه
اجرای نمایش هملت شكسپیر مشارکت داده اند. به 

نظام آموزشی 
و بچه ها هر 
دو آماده اند. 
ما معلمان هم 
باید خودمان 

را برسانیم
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این ترتیب که همة بچه ها را درگیر این کار کرده اند؛ 
از بازی کردن، موسیقی، گریم، طراحی صحنه و ... 
حتی بچه های درون گرا را به نوشتن نقد و نظر دربارة 
ــته اند. در نتیجه نمرات ریاضی، علوم پایه  آن واداش

و ادبیات آن ها پیشرفت قابل توجهی داشته است..
ــا که هنوز  ــی م طالبی نژاد در نظام آموزش

ــتفاده از هنر جایگاه محكمی ندارد،  ضرورت اس
ــر را به غیرمتخصص  ــی وقت ها تدریس هن خیل
می سپارند.خوشبختانه چندین سال است که در 

ــه نیز به آموزش  حوزه های علمی
ــر اهمیت  ــینما و تصوی ــان س زب
ــد و طلبه ها را  ــتری می دهن بیش
ــنا می کنند. ولی  ــن ابزار آش با ای
ــدام  اق ــوز  هن ــرورش  آموزش وپ
مؤثری در این باره نكرده است. در 
زمان ما که در شهرستان زندگی 
ــّیاری  ــینماهای س می کردیم، س
ــه ها  ــت که به مدرس ــود داش وج
ــا در راهروی بزرگ  ــد. م می آمدن
ــتیم  ــه کف زمین می نشس مدرس
و فیلم های خوب و مفید برایمان 
ــی از ما  ــد. خیل ــش می دادن نمای

نگاهمان از همان روزها به سینما و تصویر شكل 
گرفت. و برای همین بعدها که بزرگ شدیم هر 

فیلمی را نگاه نمی کردیم. 
 آیا تلویزیون و سینمای ایران در تصویر 
کردن کلیت و واقعیت آموزش وپرورش ما موفق بوده 
است یا نه؟ آیا نگاه درستی به معلمان داشته است؟

ــدودی  مع ــوارد  م از  ــر  غی در  طالبی نژاد 

ــب فیلم هایی  ــت. در اغل ــر، موفق نبوده اس خی
ــاخته شده است. معلم  که با موضوع مدرسه س
ــت،  ــتار اس ــه کار می کند جز معلمی. پرس هم
ــت، داور مسائل  ــت، پزشک اس روان شناس اس
ــت و ... یكی از بهترین نمونه های  خانوادگی اس
این نوع فیلم ها »عبور از غبار« خانم درخشنده 
است یا »جاده های سرد« آقای جعفری جوزانی. 
در آنجا هم معلم به کمک پدر مریِض شاگردش 
ــای کالس درس  ــاز او را در فض ــتابد. ب می ش

نمی بینیم...
در  ــن  م ــی  ول درخشنده 
ــا »پرندة کوچک  ــم »رابطه« ی فیل
ــائل آموزشی  ــبختی« به مس خوش
ــی معلم توجه زیادی کرده  و تربیت
ــم »خواب های  فیل ــی  ــودم! حت ب
ــه غیر از  ــون من ب ــه دار«. چ دنبال
آموزش، به پرورش هم نظر دارم... 
ــتم  طالبی نژاد اتفاقاً می خواس

ــک  کوچ ــدة  »پرن و  ــه«  »رابط
ــم. این  بزن ــبختی« را مثال  خوش
ــت  ــه از موارد کمیابی اس دو نمون
ــت.  ــت دیده اس ــه معلم را درس ک
ــكیبایی( داریم  ــرو ش در »رابطه«، معلمی )خس
ــت.  که دغدغه اش عوض کردن دنیای بچه هاس
ــانی هستید  ــنده( جزو کس ــما )خانم درخش ش
ــگی تان بوده  که آموزش وپرورش دغدغة همیش
ــت. فیلم »صبح روز بعد« کیومرث پوراحمد  اس
ــت. دو شكل از رفتارهای معلمان  هم چنین اس
را نشان می داد که واقع بینانه بود. چند فیلمساز 

ــتند که در این زمینه کارهای موفقی ارائه  هس
داده اند. اولی شان بدون تردید عباس کیارستمی 
ــت  ــة دوس ــب« و »خان ــق ش ــا »مش ــت ب اس
ــنده است  ــت؟«. بعدی اش خانم درخش کجاس
ــد و همین طور  ــومی هم کیومرث پوراحم و س
ــتر فیلم های دیگر،  ــی طالبی. در بیش محمدعل
ــی به دنیای  ــاگرد خیل ــای روابط معلم و ش دنی

واقعی شان ربط ندارد. 
ــما  ــک ش ــنده! بی ش  خانم درخش
ــم دارید که  ــی از معل ــی صحیح ــوی ذهن الگ

معلم های فیلم هایتان باورپذیر شده اند؟
درخشنده این الگو مربوط به دوران کودکی 
ــت، چون مادرم معلم بود. او چیزهایی را  من اس
ــه با خودش به خانه می آورد و از ما به  از مدرس
مدرسه می برد. من احساس می کردم مادر من، 
مادر آن ها هم هست. بعضی وقت ها می آمد خانه 
ــی زد و از اتفاقاتی که برای  ــه ای حرف م و از بچ
ــی بودند که والدین آن ها  او افتاده بود. بچه های
ــه دهند. مادر  ــان را ادام ــتند درسش نمی گذاش
حكایت این ها را به خانه می آورد و من احساس 
می کردم مادرم مادر آن ها و معلم ما هم هست. 
اصاًل فكر می کردم فقط یک معلم می تواند مادر 

شود و فقط یک مادر می تواند معلم شود. 
طالبی نژاد خانم درخشنده در فیلم هایشان 

در بیان خصلت های نیک معلم اغراق می کند و 
ــت. چون ما داریم الگو سازی  این کار ضروری اس
می کنیم. به معلم ها می گوییم تو می توانی مثل 
ــی و برای  ــبختی باش معلم پرندة کوچک خوش

شاگردت وقت اضافه تر بگذاری. 
ــه  ــی ک ــن الگوی ــی از ای پيریایی بخش

ــی  بخش و  ــت  واقعی از  ــه  برگرفت ــد  می فرمایی
ــه در فیلم  ــت. مثاًل معلمی ک ــه اس آرمان گرایان
ــاید اصاًل  ــاعران مرده« می بینیم، ش »انجمن ش
در هیچ آموزش وپرورشی وجود خارجی نداشته 
ــت که بعد از دیدن فیلم در  ــد. مهم این اس باش
ذهن مخاطب نگاه خاصی نسبت به معلم شكل 
می گیرد و این به نفع معلم و دانش آموزان است. 
ــت دارم در فیلم هایم  ــن دوس درخشنده م
معلم را طوری نشان دهم که هر معلمی بخواهد 

بتواند شبیه او شود. 
طالبی نژاد به عنوان منتقد قدیمی سینما، 

ــینما حق داریم در  به نظرم تنها جایی که در س
به تصویر کشیدن نیكی آدم ها اغراق کنیم، فقط 
ــت. مطمئن باشید این تصویر  دربارة معلمان اس

را همة مردم جهان باور می کنند. 

نظام آموزش 
و پرورش باید 

مثل کتابخانه ها 
یک آرشیو فیلم 
هم در مدارس 

ایجاد کند
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فیلم
آینة زندگی 

محمد علی طالبی را با فیلم های »چكمه« ، » کیسة 
برنج« و » تیک تاک« می شناسیم و پیش از آن 
با سریال » گل پامچال « که یادش با  اشک ها و 

لبخندهای ما عجین شده است. او به همراه »مرضیه 
برومند« مجموعة تلویزیونی »مدرسة موش ها« 
را نیز ساخته است. این مجموعه در اوایل دهة 

شصت، تصویری جذاب و هوشمندانه از نقش معلم 
ارائه می کرد. معلم مدرسة موش ها اهل توهین نبود و در عین 

خوش رویی، اقتدار معلمی اش را حفظ می کرد. بچه هایی که موقع 
جنگ، چند ماه از رفتن به مدرسه محروم بودند، با دنبال کردن 

مجموعة »مدرسة موش ها« رابطة عاطفی شان را با مدرسه حفظ 
می کردند. طالبی که امتیاز دریافت مجموعه ای از جوایز بین المللی 
و داخلی را در کارنامة خود دارد، شیفتگی خاصی به عرصة تعلیم 
و تربیت دارد. این گفت و گو چكیده ای از دل مشغولی های اوست. 

گفت وگو با محمد علی طالبی کارگردان سینمای 
کودکان و نوجوانان

تهمینه حدادی

بچه ها  با  كه  سال هاست  شما 
فيلم  برایشان  و  داشته اید  برخاست  و  نشست 
ساختيد. آیا رسانة فيلم می تواند به عنوان یك 

ابزار موثر در مدرسه ها مورد استفاده قرار گيرد؟
ــینمایی به خاطر جذابیتی که دارد  بله. فیلم س
می تواند در تمام مقاطع تحصیلی برای بچه ها مكمل 
ــد. همة ما می دانیم که فضای  آموزشِی خوبی باش
ــت و هنوز جای  ــته کننده اس مدارس گاهی خس
ــیاری از آن ها خالی است.  ــیوه های نوین در بس ش
ــوز جا نیفتاده که معلم و دانش آموز به تفریح و  هن
گردش بروند یا در اردوها ارتباطی صمیمی را تجربه 
ــت سال قبل در ژاپن دیدم  کنند. یادم هست بیس
ــتند، به من  عده ای بچه در پارک در حال بازی هس
گفتند گاهی کالس درس آن ها در فضای آزاد برگزار 
می شود و این اتفاق هر سه چهار روز یک بار تكرار 
می شود. اگر به هر دلیلی امكان تشكیل کالس در 
ــه را نداریم، می توانیم فضای  فضای بیرون از مدرس

بیرون را با نمایش فیلم ها به مدرسه بیاوریم. 
چگونه فيلم ها می توانند به تعميق 

یادگيری كمك كنند؟
همة ما وقتی از مدرسه فارغ التحصیل می شویم، 

بعد از مدتی خیلی چیزها را از یاد می بریم. معموالً 
چیزهایی در یادمان می ماند که بخش های جذاب 
ــت. به یاد دارم که حدود 50 سال  مدرسه بوده اس

قبل با مدرسه به سینما رفتیم و هنوز 
این اتفاق را فراموش نكرده ام. همیشه 
ــه ها هست که  برنامه هایی در مدرس
ــت، در  ــا اکراه و بی میلی همراه اس ب
نتیجه یادگیری عمیق رخ نمی دهد. 
باید برای این زور و اجبارها و تكالیف، 
ــرد. نمایش فیلم  جایگزینی پیدا ک
ــی از این جایگزین های  می تواند یك
ــب برای  ــتری مناس ــد و بس کارآم

»درِس زندگی« در مدارس باشد.
 این جایگزینی چگونه 

می تواند اتفاق بيفتد؟
ــم در برنامه ریزی های  فكر می کن
ــی نیاز به تغییراتی داریم. مثاًل  درس
»تاریخ« درسی است که می توان از 
اسالید و فیلم و عكس در آن استفاده 
کرد یا مثالً وقتی درمورد جغرافیای 
ــودان صحبت  کشوری همچون س

می کنیم یا در زمین شناسی دربارة منابع طبیعی  یا 
روستاها چیزی را آموزش می دهیم حفظیات هیچ 
کمكی به ما نمی  کند. نقشه های جغرافیایی متحرک 
ــتندی وجود دارند  یا فیلم های مس
که بچه ها می توانند خیلی راحت به 
ــای آن ها بنشینند و یادگیری  تماش
لذت بخش را تجربه کنند. باید نحوة 
آموزش به بچه ای که در تهران درس 
ــتا  ــا بچه ای که در روس می خواند ب
ــد. باید  درس می خواند متفاوت باش
درس ها با زندگی او همخوانی داشته 
باشند. بچة روستایی را می توان به دل 
دشت و کوه برد و علوم را به صورت 
ــتقیم به او آموخت. حاال اگر ما  مس
ــی  ــكان برگزاری تورهای آموزش ام
ــتند به کمک  نداریم، فیلم های مس
ــتقیم تر با  ــا می آیند و کودک مس م
موضوع یادگیری اش مواجه می شود. 
 آیا فکر می كنيد الزم 
است بچه ها خودشان هم به دنبال 
فرایند  در  و  بروند  فيلم  ساخت 

گفتوگو

اگر به هر دلیلی 
امکان تشکیل 

کالس در فضای 
بیرون از مدرسه 

را نداریم، 
می توانیم فضای 

بیرون را با 
نمایش فیلم ها 

به مدرسه 
بیاوریم

1
2
3
4

5

محمد علی طالبی
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یادگيری نقش فعال تری بازی كنند ؟
برای پاسخ به این سؤال به تجربه ای از سال های 
ــاره می کنم. قبل و بعد از انقالب، خیلی ها  قبل اش
از برنامه های فرهنگی کانون پرورش فكری کودکان 
و نوجوانان استفاده کرده اند. از آن جا که کانون زیر 
ــت، اگر امكانات آن  مجموعة آموزش و پرورش اس
ــرد، انقالبی در  ــتر در اختیار مدارس قرار گی بیش
آموزش ما رخ خواهد داد. کتابخانه های کانون منابع 
مطالعاتی ارزشمندی هستند. آموزش هفت هنر هم 
ــت و فیلم سازی یكی  در مراکز کانون در جریان اس

از آن هاست.
كانون  آموزش های  از  هم  خودتان 

بهره مند بوده اید؟
ــوزش دیده های کانون بوده ام.  بله، من هم از آم
مربیانی مهربان و تحصیل کرده آنجا حضور داشتند. 
به جز آموزش هنر ما را به سفر علمی می بردند. در 

آن جا  ابزار فیلم سازی در اختیار ما قرار می گرفت و 
فیلم می ساختیم. حاال اگر به خاطر پراکندگی مراکز 
کانون، امكان استفادة همة بچه ها از امكانات کانون 
وجود ندارد، می توانیم شیوه های آزموده شدة کانون 

را به مدرسه ها ببریم.
اگر قرار باشد فيلم  و فيلم سازی را در 

مدارس ترویج كنيم چه ساز و كاری الزم است؟
ــارات و  ــا دیگر پای دفتر انتش ــه نظرم این ج ب
تكنولوژی آموزشی به میان می آید. جشنوارة فیلم 
ــاخت  ــد باید نگاه خود را جامع تر کند و از س رش
ــا حمایت  ــترش آن ه ــتانی و گس فیلم های داس
بیشتری کند.  با ظرفیتی که این نهاد دارد و تعداد 
ــش قراردهد و  مخاطبانی که می تواند تحت پوش
ــاوران باتجربه ای که می تواند از اهالی سینما  مش
جذب کند، قابلیت تأثیرگذاری فوق العاده ای دارد 
و می تواند جایگاه رسانه های تصویری را در آموزش 

و پرورش بهبود بخشد. 
كه  فراگير  برنامه های  از  جدای 
شاید انجامش طول بکشد، آیا معلم ها شخصًا 

می توانند آغازگر این حركت باشند؟
خوشبختانه معلمان ما هم اکنون این حرکت را 
آغاز کرده اند و هر سال تعداد بیشتری از جمع آن ها 
به حلقة مشتاقاِن فیلم سازی می پیوندند. اصوالً هر 
تالشی می تواند یک حرکت مثبِت رو به جلو باشد. 
همین حرکت های فردی معلمان فیلم ساز همچون 
افروختن شعله ای در تاریكی مغتنم است. من امروز 
مدارسی را سراغ دارم که برنامه های نقد فیلم دارند 
و اهمیت  این موضوع را به خوبی درک کرده اند. اما 
حرکت های محدود و فردی کافی نیست. موثرترین 
راه این است که برای ارتباط های مستقیم فیلم سازان 
ــرورش برنامه ریزی کالن  ــدارس و آموزش و پ با م
ــینما را به  صورت بگیرد و به اصطالح پای اهالی س
آموزش و پرورش بیشتر باز کنیم. با این قبیل کارها 
ــی شیرین تری را  هم دانش آموزان ما فضای آموزش
ــی از نیاز های محتوایی  تجربه می کنند و هم بخش
ــازان برطرف می شود. تعامل با  و ساختاری فیلم س
محیط های آموزشی، برای فیلم سازان شناخت واقع 
بینانه تری از کودکان و نوجوانان فراهم می کند و به 

روند فیلم سازی شان عمق بیشتری می بخشد. 
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چرا فيلم »آرزوها« سياه و سفيد 
است؟

ــا هیچ وقت رنگ  ــبو آرزوه ــاید چون در اس ش
ــم گرفتم تا تأکید  ــگ را از فیل ــد! من رن نمی گیرن

بیشترم روی خود روستا باشد.
نکته ای  آرزوها  مستند 
بسيار زیبا داشت؛ نه در فيلم، بلکه 
در تيتراژ آن. ش�ما اس�م بچه های 
روستای اسبو را هم در تيتراژ فيلم 

آورده بودید، چرا؟
ــن بچه ها  ــا با وجود همی ما معلم  ه
جریان داریم و زندگی می کنیم. در واقع 
بچه ها نه تنها شخصیت اصلی فیلم من، 
ــخصیت اصلی روستای اُسبو و  بلكه ش
ــتند. این بچه ها  زندگی ما معلم ها هس
ــتند که به ما هویت می دهند. تنها  هس
ــتم از آن ها بكنم  تشكری که می توانس

همین بود.
چقدر طول كشيد فيلم 
هفت دقيقه ای آرزوها ساخته شود؟

ــادی را با  ــال. مدت زی حدود یک س
ــا گذراندیم تا آن ها بتوانند با ما و  بچه ه

دوربین راحت باشند و حرف های دلشان را بزنند.
از وقت تدریستان هم زدید؟

من در هفته 24 ساعت تدریس می کنم؛ شنبه، 
یكشنبه و دوشنبه. بقیة روزهای هفته را می گذارم 

برای عكاسی، نقاشی و حتی فیلم سازی.
ابزار فيلم سازی را از كجا 

تهيه می كنيد؟
چون در اکثر کارها خودم تهیه کننده 
هستم، بعضی از ابزار را دارم، مانند فیلم 
ــن کار هم خودم  مونتاژ. تهیه کنندة ای
ــایلی مانند دوربین را برای  بودم  و وس
ــوالً پولی  ــاره کردم. معم ــد روز اج چن
ــدن  ــنواره ها برای برنده ش را که از جش
می گیریم، خرج  تهیة ابزار و این کارها 

می کنیم. 
فيل�م س�اختن ب�رای 
كودكان، تداعی كنن�دة چه واژه ای 

برای شماست؟
اولین واژه   ارتباط است.

این ارتباط هم باید در خلق اثر اتفاق 
بیفتد و هم بعد از خلق اثر.

دارند  اعتق�اد  خيلی ها 

ك�ه فضای كار در شهرس�تان ها س�خت تر از 
ش�هرهای بزرگ است. تا چه اندازه با این نظر 

موافق هستيد؟
در واقع هم موافقم و هم موافق نیستم.

موافقم چون اگر االن بخواهم کاری را تولید کنم، 
ــت. در صورتی که شاید  امكانات مالی ام محدود اس
ــهرهای بزرگ این شكل وجود نداشته باشد  در ش
و کارگردان بتواند کمک های مالی بیشتری بگیرد. 
و اینكه در مناطق کوچک تر، آدم ها کم اند. در نتیجه 
ــد از لحاظ فكری هم کمكی بكند،  آدمی که بتوان

کم است.
اما موافق نیستم چون اعتقاد دارم هر چقدر یک 
ایده بكر و تازه تر باشد، بیشتر دیده می شود. چه این 
ایده در مناطق کوچک پرداخته شود چه در مناطق 
بزرگ تر. کما اینكه بچه هایی که در شهرستان ها کار 
ــهرهای  می کنند در پیدا کردن ایده از بچه های ش

بزرگ تر، موفق ترند.
البته کافی ست نگاه ما به سوژة بكر باشد، این نگاه 

بكر در هر جایی می تواند اتفاق بیفتد.
در این 24 س�الی كه معلم بودید، 
فکر می كنيد كه چق�در از فرهنگيان تقدیر 

شده و یا باید می شده؟

از تهران که به بابل می روی ممكن است راه خیلی باشد، یا حتی 
اصاًل راهی نباشد؛ تفاوتش در این است که چقدر تا پایان قصة 

سفر رفیق جاده باشی. باشی یا نباشی، به بابل می رسی؛ راه دو تا 
می شود: جنوب بابل، شمال بابل. هنوز هم اگر رفیق جاده باشی، 

جنوب را از سر جاده اش می گیری و می روی تا بندپی شرقی. 
بندپی  به اندازة تمام روستاهای درونش است. یكی از این روستاها 

که چراغش همیشه روشن و بچه هایش رفیق جاده اند، »اُسبو« 
است.  

محمد مقیم پور بیژنی قصة این روستا و رویاهای شیرین بچه هایش 
را به تصویر کشیده است تا آرزوها نفس بكشند؛ مثل پیلة کرم های 

ابریشمی که اولین نفس را در جنگل های بابل تجربه می کنند.

متولد  بابل. دارای 
مدرک کاردانی 

هنرهای تجسمی از 
دانشگاه تربیت معلم 
شهید مطهری تهران 
وکارشناسی نقاشی از 
دانشگاه هنر و معماری 
یزد. ساخت اولین فیلم: 
نان های محلی )1376( 

ساخت بیش از 20 
فیلم کوتاه. شرکت 

در جشنواره های فیلم 
رشد، فیلم کوتاه 

تهران و...

محمد مقيم پور بيژنی

گفتوگو

1
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3
4

5

ــچـه ها  ب
پایان قصة من هستند

ارغوان غالمی
گفت وگو با محمد مقیم پور بیژنی، معلِم فیلم ساز و برگزیدة جشنوارة فیلم رشد
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ــا یک مداد یا  ــل دانش آموزی که ب همة ما مث
ــویق می شود، به تقدیر  یک دفترچه خاطرات تش

ــم. مثاًل در  ــاز داری ــویق نی و تش
ــار داریم که جزء  روز معلم انتظ
معلم های برتری باشیم که اداره 
انتخاب  نمونه  ــم  معل به عنوان 
ــویق  تش ــع  واق در  ــد.  می کن
ــان است. شما  ــدن نیاز انس ش
ــت دارید برای دفتر  هم دوس
مجله نامه  بفرستند و از کارتان 
تقدیر کنند. این تشویق شما را 

ــر می کند. اما  ــه کارتان دل گرم ت ب
ــفانه در آموزش وپرورش این نوع  متأس

ــویق ها کمتر اتفاق می افتد. بحث من  تش
فقط مالی نیست، بلكه کالمی هم هست.

چرا ترجيح می دهيد 
خودتان تهيه كننده باشيد؟

ــراغ دارید که ما را  ــی را س اگر شما کس
حمایت کند، من دستش را به گرمی می فشارم! 
من طرح های زیادی را برای نهادهای گوناگون 

فرستادم، اما کسی حمایتم نكرد.
شما كارمند رسمی 

آموزش وپرورش هستيد، از این طرف 
هم حمایت نشدید؟

خیر. آموزش وپرورش اصالً چنین کاری نمی کند. 
ــاخته ام که از لحاظ آموزشی هم  من فیلم هایی س
خوب بوده اند، مثل فیلم »تنبلستان«. فیلمی هم 
ــا آموزش  ــاختم که به بچه ه س
ــی داد چطور یک نهال مرکبات  م
ــفانه  ــد. اما متأس ــرورش دهن را پ
آموزش وپرورش نمی تواند حمایت 
ــاهد بوده ام  چندانی کند. گاهی ش
ــفارش ها به کسانی  که خیلی از س
ــا فضای  ــه ب ــود ک داده می ش

آموزش و پرورش بیگانه اند.
ــكالت  مش و  معضالت 
زیادی در مدرسه ها وجود 
دارد که اگر به تصویر دربیایند 
ــیار تأثیرگذار  می توانند بس
باشند، اما هیچ نهادی حاضر 
نیست هزینه ای برای این کار 
در نظر بگیرد. من برای اینكه به 
جشنوارة رشد بیایم مجبور می شوم 

مرخصی بگیرم.
ــومین دورة  من خودم در چهل و س
جشنوارة فیلم رشد تندیس گرفتم، اما 
هیچ اتفاقی در استان نیفتاده  است و 
بازخورد تشویق آمیز چندانی دریافت 

ــئولین محلی کمتر  نكرده ام . یعنی در میان  مس
ــازی من خبر دارد .  ــی از فعالیت های فیلم س کس
البته من خودم به این جور حمایت ها نیازی ندارم، 
اما شاید این کار باعث شود که فیلم سازهای دیگر 

برای ساختن فیلم تشویق شوند.
شما هم معلم هستيد و هم 

كارگردان. در واقع گاهی سر كالس با بچه ها 
سروكله می زنيد و گاهی هم سر صحنه. این 

دو چه تأثيری روی هم دارند؟
ــتند. مثل  موضوع اصلی کارهای من بچه ها هس
فیلم »مم مم شو« که کودکان خالق آیینی به همین 
نام هستند؛ یا فیلم دیگری به نام تنبلستان. حتی 
کارهایی هم که در زمینة دفاع مقدس انجام داده ام 

با محوریت کودکان است.
من خیلی راحت با بچه ها ارتباط برقرار می کنم و 
این به خاطر همین است که اگر دوستانم بخواهند از 

بچه ها بازی بگیرند، سراغ من می آیند.
و اما این بچه ها هستند که قصة فیلم های را تأیید 
یا رد می کنند. در نتیجه، چون مخاطب اکثر کارهای 
ــتند، این تأیید و نظر بچه ها  من همین بچه ها هس
ــد و باز هم این بچه ها  ــی به کارم قوت می ده خیل

هستند که پایان قصه های مرا می بندند.
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چشمانداز

اگر سنت اوست نوآوری          نگاهی هم از نو به سنت کنیم
قیصر امین پور

خالصة فيلم
ــبانه روزی بولتون، مدرسه ای نزدیک  مدرسة ش
دریاچه با بنایی عظیم و شگفت انگیز، حصارهایی 
ــة  ــاص، بهترین مدرس ــنت های خ ــا س ــد و ب بلن
پیش دانشگاهی کشور محسوب می شود. خانواده ها 
فرزندان خود را به بولتون می آورند تا پذیرش آن ها 
در بهترین دانشگاه ها و پول سازترین رشته ها آسان 
شود، مدرسه ای با مقررات سفت و سخت که باعث 

ــت بچه ها آنجا را جهنم بخوانند و شعار  ــده اس ش
»سنت، افتخار، انضباط و سرفرازی« را به »مسخره 
بازی، نفرت، خرابكاری و کثیف کاری« تبدیل کنند، 
ــرافی که در طول یكصدسال کار، از  مدرسه ای اش

اصول خود کوتاه نیامده است.
ــال 1959 میالدی  ــتان فیلم مربوط به س  داس
در آمریكاست. دبیر ادبیات مدرسه بازنشسته شده 
و دبیر نسبتاً جوانی به نام آقای کیتینگ جایگزین 

او شده است؛ دبیری که روزگاری دانش آموز همین 
جهنم بوده است. اما او با همة معلمان فرق می کند 
و در کالس به اعمالی دست می زند که هیچ معلمی 
انجام نداده است. کالس ادبیات را در زمین فوتبال 
ــتد و از  ــد. روی میز خودش می ایس برگزار می کن
ــتادن روی میز را  ــا می خواهد آن ها هم ایس بچه ه
تجربه کنند. او به بچه ها می گوید مقدمة بخشی از 

کتاب درسی شان را پاره کنند و...
ــریه ای می یابند که کیتینگ  دانش آموزان او نش
روزی در دورة محصلی سردبیر آن بوده است. آنجا 
می خوانند که معلمشان عضو انجمن شاعران مرده 
بوده است. دربارة این انجمن از او سؤاالتی می پرسند 
ــتانش انجمنی  ــد که در غاری با دوس و او می گوی
ــعر و هر  ــكیل داده بودند و در آنجا ش ــی نش مخف
چه دوست داشتند می خواندند و روحشان را پرواز 
می دادند. برخی از بچه ها تصمیم می گیرند انجمنی 
ــكیل دهند. کیتینگ  مانند انجمن معلمشان تش

زندگی بچه های کالس را تغییر می دهد...
در این نوشتار سعی می کنم شرح دهم چرا آقای 
کیتینگ دوست داشتنی است؟ و چرا دانش آموزان 

دبیرستانی مدرسة بولتون جذب او می شوند.
» عمر بیشتر انسان ها در یأسی خاموش سپری 
می شود. چرا باید به زندگی چنینی تن بدهیم؟ خطر 
کنید و در راهی جدید قدم بگذارید. همین حاال...«

ــال آقای کیتینگ سوت زنان وارد   روز اول س
ــود و از در دیگر کالس بیرون می رود.  کالس می ش
با این کار بچه ها را غافلگیر می کند. آن ها را به موزة 
مدرسه می برد و از ایشان می خواهد به عكس های 
ــه خوب نگاه کنند  فارغ التحصیالن قدیمی مدرس
ــا می گوید:  ــه آن ه ــمارند. ب ــت بش و دم را غنیم
»غنچه های گل سرخ را کنون که می توانی برچین، 
زمان سالخورده درگذر است و گلی که امروز لبخند 

می زند، فردا خواهد مرد«.
شروع روز اول کالس در محیطی دیگر، این پیام 
ــاعت این درس، در  ــه بچه ها می دهد که در س را ب

فضای محدود کالس نخواهند ماند.    
ــه او را »ناخدا«  ــای کیتینگ می گوید ک  آق
صدا بزنند و با این نام، شخصیت متفاوتی را پیش 
ــا آنكه او به تدریج در نظر  روی بچه ها می گذارد. ب
بچه ها دوست داشتنی می شود، اما هیچ گاه نمی بینیم 
ــتی خارج از کالس بریزد یا  که با بچه ها طرح دوس
صمیمیت بیش  از  اندازه نشان دهد. او معلم کالس 
است و همة جذابیت شخصیت او از شیوة متفاوت 
برخورد و تدریس در کالس درس شكل می گیرد. 

1
2
3
4
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سال تولید: 1989
کارگردان: پیتر ویر2

فیلم نامه: تام شولمن3
بازیگران: رابین 

ویلیامز، جاش چارلز، 
رابرت شان لئونارد
برندة جایزة اسكار 

بهترین فیلم نامة سال 
1989

انجمن  شاعران مرده

»انجمن شاعران مرده« فیلمی است متفاوت که نظام آموزش سنتی و 
رابطة خشک و عاری از انعطاف معلمان و شاگردان را به چالش می کشد و 
تأکیدی است بر اولویت درس زندگی

علی اکبر زین العابدین
چرا معلِم فیلم »انجمن شاعران مرده« دوست داشتنی است؟

کالس 
حیرت و تشنگی
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آقای کیتینگ گاهی صدایش را باال و پایین می کند، 
دست هایش را حرکت می دهد، ادای هنرپیشه ها را 
در می آورد و این کارها فاصلة دل های شاگردانش را 

با او کم می کند.
ــكن است اما   با اینكه کیتینگ یک سنت ش
ــنت گرای  ــبت به مدیر س ــوزی را که نس دانش آم
مدرسه بی احترامی کرده است را سرزنش می کند. 
ــیوه اش را  ــت می داند، اما ش فكر دانش آموز را درس
ــند، اما  ــت. او از آنان می خواهد که مؤثر باش نادرس
ــوند. چون در این صورت  کاری نكنند که حذف ش

تأثیری نخواهند گذاشت.
ــارج از رابطة  ــت کاذب خ  کیتینگ صمیم
معلمی ندارد، اما درِ اتاقش به روی بچه ها باز است. 
ــؤاالت شخصی آن ها پاسخ می دهد. او شأن  او به س
ــه دار نمی کند، اما با شناخت  معلمی خود را خدش
خوبی که از ویژگی های گروه سنی شاگردانش دارد، 

به آن ها نزدیک می شود و راهنمایی شان می کند.  
ــه ی ثابت در کالس، خودش   او در یک زاوی
را حبس نمی کند و پشت میزش منجمد نمی شود. 
ــی رود، روی زمین  ــه الی نیمكت های بچه ها م الب
ــود، آرام صحبت می کند و از بچه ها  نیم خیز می ش

می خواهد به او نزدیک شوند. 
 کیتینگ معلم ادبیات انگلیسی است. او بچه ها 
را به ادبیات ترغیب می کند، اما هدفش این نیست 
ــاگردانش در آینده شاعر و نویسنده شوند. با  که ش
ــت اولیای بچه ها و مدیران مدرسه  این تلقی نادرس
هم مخالف است که می خواهند فرزندانشان پزشک، 
ــاگردانش  ــوند. او می خواهد ش وکیل و بانكدار ش
آزاداندیش باربیایند و مسیرشان را با آگاهی انتخاب 

کنند.
ــی را خوب  ــگ فناوری آموزش  آقای کیتین
ــول و گرانبها بهره  ــد. او از ابزار محیرالعق می شناس
ــال می برد و  ــش را به زمین فوتب نمی گیرد. کالس
بچه ها را به صف می کند. می خواهد به بچه ها درس 
هدف گزینی و اعتمادبه نفس و شجاعت و امید بدهد. 
برایشان سخنرانی نمی کند. بچه ها با لباس ورزشی 
ــتند. به هرکس  یادداشتی کاغذی  در صف می ایس
ــه روی آ ن ها جمله های کوتاه و مؤثری  می دهد ک
نوشته است؛ جمله هایی امیدوارکننده، عزت بخش 
ــاز. می خواهد هرکس اول جملة روی  و توانمندس
کاغذش را بخواند و بعد شوت محكمی به توپ بزند. 
ــم و روح دانش آموزانش را هم زمان با هم به  او جس
حرکت در می آورد و تأثیر نوشته های حكمت آمیزش 
را زیاد می کند بعد هم از آن ها می خواهد جمله ها را 

با فریاد بخوانند و محكم تر شوت بزنند.

ــد هرکس مثل  ــه بچه ها یاد بده ــرای آنكه ب  ب
خودش باشد، آن ها را به حیاط می برد و می خواهد 
ــكلی که دوست دارند راه بروند. البته  هرکدام به ش
ــن در نیاورند. او متفاوت  ــی را در راه رفت ادای کس
ــاط یاد می دهد: »باید  ــودن را با قدم زدن در حی ب

ــدای خودتان را باز یابید. هرقدر  تالش کنید ص
دیرتر شروع کنید، امكان دستیابی به این هدف 

را کمتر می کنید.«
ــاگردانش می خواهد   کیتینگ از ش
ــعر را از کتاب درسی  مقدمه ی تحلیل ش
پاره کنند، چون نویسنده آن مقدمه، شعر 
ــت. او بر این  را مكانیكی تحلیل کرده اس
ــه از هرکس  ــت که هرچه را ک باور اس
ــت. »وقتی  ــح نیس ــم، صحی می خوانی
مطلبی را می خوانید، تنها فكر نویسنده 
را مدنظر قرار ندهید، کمی درنگ کنید و 
ببینید نظر خودتان دربارة آن چیست«.

ــد  نمی خواه ــاگردانش  ش از   
معنی شعر کتاب درسی را بنویسند یا 
نقش های دستوری متون کتاب را پیدا 
ــة  ــد. از همه می خواهد برای جلس کنن
ــان بنویسند و  ــعری از خودش بعد، ش
ــه همه این  ــم می گوید ک با جدیت ه
ــف او به  ــام دهند. تكلی ــف را انج تكلی
خالقیت دانش آموزش پروبال می دهد. 
ــعری  ــا دانش آموزش ش ــد ت او می دان
ــواری و لذت سرودن را  ــد و دش ننویس
ــعرهای کتاب را هم به  تجربه نكند، ش
ــتی درک نخواهد کرد: »ما شعر را  درس
چون زیباست نمی خوانیم، شعر را چون 
موزون و آهنگین است نمی خوانیم، ما 
شعر می خوانیم چون کلمات قادرند دنیا 
را عوض کنند. ما شعر می خوانیم چون 

از نژاد انسان  هستیم«.
ــته است که   کیتینگ عهد نبس

تمام اجزای کتاب را پشت سر هم پیش ببرد. از نظر 

ــین زودتر تدریس  او باید برخی از بخش های واپس
شوند. او سبک خودش را دارد و از آن مطمئن است.
ــود،  ــت کالس کیتینگ تمام می ش ــر وق  ه
ــت.  ــده اس ــؤالی بزرگ در ذهن بچه ها ایجاد ش س
ــه بچه ها را در  ــی کالس را ترک می کند ک او زمان
ــت. او کالس را اصطالحاً  ــرو برده اس حیرت ف
در جای حساس پایان می دهد. كالس را در 
اوج تم�ام می كند. نه زمانی كه بچه ها از 
نفس افتاده اند. او دانش آموز نوجوان را 
تشنة جلسة بعد می گذارد. او تشنگی 

می آموزد.
 او نوآوری را با بی برنامگی اشتباه 
نگرفته است. حتی شماره صفحه های 
ــی اش را حفظ است. طرح  کتاب درس
درس او از پیش معین است. اما نگاهش 
تازه است. از آغاز تا پایان کالس را دیده 
ــه اش هدفی خاص را  است و هر جلس

دنبال می کند.
ــتمایة کار کیتینگ تنبیه و   دس
ارعاب نیست. او وقتی با خجالتی ترین 
شاگردش مواجه می شود که نمی تواند 
ــد  ــد، او را بلن ــعری در کالس بخوان ش
می کند، به او هیجان می بخشد، سرش 
ــد و قاطعانه از  ــه او نزدیک می کن را ب
ــدد و  ــمانش را ببن ــد چش او می خواه
ــد. به تدریج  ــاتش را بلند بگوی احساس
ــة بچة خجالتی،  ــات نامفهوم اولی کلم
ــعری تأثیرگذار تبدیل می شود و  به ش

تحسین بچه ها را بر می انگیزد. 
 او بچه ها را به گفت وگو می کشاند 
ــت  ــه نظر نادرس ــی را ک و دانش آموزان
می دهند به سخره نمی گیرد. ایده های 
ــد و هر بار از  ــتباه را تصحیح می کن اش
ــرکت کرده اند تشكر  اینكه در بحث ش
می کند. پرسش های مداوم او کالس را 

گرم نگاه می دارد.  
 شیوه های تازة آقای معلم مخالف برانگیز است. 
در پایان فیلم، او به دستور مدیر اخراج می شود. اما 
تأثیراتش را بر بچه ها گذاشته است. کیتینگ چیزی 
ــت نمی دهد. به همین سبب، هنگامی که  را از دس
آخرین بار کالس را ترک می کند، صحنة باشكوهی 
ــی از بچه ها به احترام او  پدید می آید. بیش از نیم
روی میزهایشان می ایستند و به معلم اخراجی خود 

ادای احترام می کنند و یک صدا فریاد می زنند:
» ناخدا ! ناخدای من! «

عمر بیشتر 
انسان ها در 

یأسی خاموش 
سپری 

می شود. 
چرا باید به 

زندگی چنینی 
تن بدهیم؟ 
خطر کنید و 

در راهی جدید 
قدم بگذارید. 
همین حاال...
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یادنگار

1
2
3
4

5

فوت و فن 
فیلم ســازی

علیرضا لبش
تصویرگر: وجید امینی

بشر از همان آغاز آفرینش عقلش در چشمش 
بوده است. برای همین مرِد نخستین قبل از 
آنكه حتی حرف زدن بلد باشد، نقاشی یاد 

گرفت تا زِن نخستین را شیفتة خودش کند. 
نمی دانیم از کجا فهمیده بود که با کشیدن 
نقاشی های خفن از صحنة شكار، می تواند 

خودش را حسابی لوس کند و از زندگی لذت 
ببرد. به هر حال این سنت دیرینه همچنان 

پا برجاست. هر کس بخواهد برای خودش 
جایی در دل ها باز کند، چاره ای غیر از فیلم 

بازی کردن ندارد. برای موفقیت در این شِگرد 
باستانی به این نكات توجه کنید:

اولین گام در فیلم 
کردِن دیگران این 
است که خودتان 
»فیلم« باشید و 
ظاهر تان را تا حد 
ممكن یک وری 
کنید. از قدیم 
گفته اند: »تكیه بر 
جای فیلم سازان 
نتوان زد به گزاف!«

1

2

3

یادتان باشد که فیلم شما باید سود کند. بنابر این از 
صحنه های کم خرجی مثل اتاق آی سی یو، پنچری ماشین 

در وسط بیابان و گورستان غفلت نكنید. گاهی می توان 
فیلم را تا چهلم خدا بیامرز ِکش داد. برای باالنس کردن 

کار می توانید با گنجاندن عباراتی مثل»عشقم تو را 
فراموش!« یا » عاشق عوضی« و سایر ترکیبات عاشقانه در 

عنواِن فیلم، به تماشاچی ها َرَکب بزنید.  

برای اینكه یک فیلم بوی »فرش 
قرمز« بدهد، باید به جشنواره های 

خارجی چشمک بزند. مواد الزم برای 
این کار، یک عده کودک نیمه برهنه، 
تعدادی کارگر آفتاب سوخته ، گروهی 
زن بی سرپرست و مقدار زیادی فقر 
و بدبختی است. هر چه غلظت فقر 

و بدبختی فیلم بیشتر باشد، احتمال 
انگشت نما شدن در جشنواره های 

خارجی بیشتر خواهد بود .
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7 شایعه سازی بخش زیادی از هزینه ها را می بلعد، ولی ارزش دارد. قبل 
از اکران فیلمتان، جنجال راه بیندازید. در رسانه ها اعالم کنید که شما 
از اوناش نیستید و فیلمتان به صورت قاچاقی تكثیر و وارد بازار شده 
است و به جرم سرقت فرهنگی، از وزیر تا عابران پیاده، شكایت کنید.

5

بعد از اکران فیلمتان ، با 
خانواده به سینما نروید و 
تا چند روز هم در محل 
آفتابی نشوید . چون 
امكان دارد پیش سر و 
همسر بی آبرو شوید .

8

بازیگر مناسب انتخاب کنید . بر اساس نوع فیلم و 
انتظار شما از فیلم ، نوع بازیگر متفاوت خواهد بود. اگر 

می خواهید فیلمتان در داخل فروش باالیی داشته 
باشد از بازیگران مومشنگ و صدا قشنگ استفاده 
کنید. اگر می خواهید شاهكارتان در جشنواره های 

خارجی دیده شود، به کشف استعدادهای طبیعی و 
باد آورده در حوالی خِط فقر ادامه دهید. قحطی که 

نیست، باالخره چند تا فقیر پیدا می شود!

4
برای دکور و صحنه از 

موزه ها و اماکن باستانی 
و تاریخی استفاده کنید و 
سعی کنید برای طبیعی 
جلوه دادن سكانس های 

فیلم دست به تخریب آثار 
باستانی بزنید . این خرابه ها 
باید به یک دردی بخورند!

6 برای گریم و طراحی لباس 
پولتان را دور نریزید. می توانید 
از لباس های کهنة اقوام و 
خویشانتان، جعبة مداد رنگی 
بچه ها و پاستِل گچی استفاده 
کنید . زیبایی باید در نگاه تو باشد 
نه در گریمی که به آن می نگری!
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5

با قلبمان بنویسیم، با مغزمان ویرایش 
کنیم

ــیم  از جمله موانعی که نمی گذارد راحت بنویس
ــتن با مغز به  ــتن را به تعویق می اندازد، نوش و نوش
ــتن با قلب است. وقتی قلم را روی کاغذ  جای نوش
ــدام اصالح می کنیم، خط می زنیم و  می گذاریم، م
جایگزین می کنیم. همین نكته موجب خشک شدن 
ــت. برای رفع این مشكل الزم  ــمة نوشتن اس چش
ــیم بی آنكه از کلمه یا جمله ای  ــت ابتدا بنویس اس
ــتی امالی  ــم. بی آنكه حتی به درس ــت کنی مراقب
کلمه ای بیندیشیم و بی آن که کلمه ای را خط بزنیم. 
می گویند حتی اگر لغتی را فراموش کردید دنبالش 
ــای آن  را خالی بگذارید، بعد آن را پیدا  نگردید، ج
ــن روش را در پیش گرفته ام،  ــد. از وقتی ای می کنی
راحت تر می نویسم. سریع تر و بیشتر هم می نویسم؛ 

بی آن که از کیفیت آن کم شده باشد.
ریچارداسكات جملة جالبی در این زمینه دارد. 
وی می گوید:»موقعی که مقاله یا یک متن پژوهشی 
یا یک رمان)یا خاطره( می نویسید، هم زمان ویرایش 
نكنید، بلكه فقط بنویسید. متنی را که برای بار اول 
می نویسید، به صورت یک طرح کلی در نظر بگیرید 
و آن را گسترش دهید و بگذارید لغات به دنبال هم 

روان شوند«.
ــب را بیل هارپر به  ــت که همین مطل جالب اس
ــی جامع تر مطرح می کند: » زمانی که برای  صورت

اولین بار دربارة موضوعی می نویسید آن را ویرایش 
نكنید. نوشتن و ویراستن دو فرایند جداگانه هستند 
ــت و اگر  که عملكرد مغز در مورد آن ها متفاوت اس
شما تالش کنید این دو کار را هم زمان انجام دهید، 
به طور حتم گیج می شوید. ویراستار درونتان را مهار 
ــتن متن، ویرایش کردن باعث  کنید تا هنگام نوش
نشود نوشته هایتان دچار شكاف و بریدگی در معنی 

و مفهوم شود.«

یخ بزند یا دم بکشد
ــیم به مرحلة یخ زدگی. مثل آبی که در   می رس
فریزر می گذاریم تا یخ ببندد، مدتی نوشتة خود را 
در فریزر قرار دهید. بگذارید تا زمان از آن بگذرد. بعد 
از مدتی آن را بیرون بیاورید، بگذارید یخش باز شود. 
حاال شروع کنید با چشم عقل به آن نگاه کردن. در 
واقع حاال نوبت مغز است که به جان نوشته بیفتد. 

ــت: »برای این کلماتی را  نویسنده ای معتقد اس
روی کاغذ می آوریم که بتوانیم آن ها را تغییر دهیم«. 
اکنون نوبت تغییر است؛ مرحله ای که معموال کمتر 
روی آن تمرکز می کنیم. برای همین نوشته هایمان 
ــود و کلمه و جمله هایمان  ــت انداز می ش پر از دس
گوش نواز نیست. حتی یک بند نوشته مان که شامل 
ــت، هرکدامش میل دارد به سمتی  چند جمله اس

جدا از بقیه برود. 
ــج  ــای رای ــاب 28 خط ــون در کت ــودی دلت ج

نویسندگان )سورة مهر، 1391:12( می نویسد:
»اگر نمی خواهید از خیر بعضی کلمات بگذرید 
و کلمات تازه ای جایگزین آن ها کنید )یا دست کم 
آن ها را پس و پیش کنید(، به هیچ وجه نمی توانید با 
خواننده ارتباط برقرار کنید و داستانتان را نیز فقط 

خود، دوستان و فامیل هایتان خواهید خواند«.
بنابراین، برای آن که تجربه ای که نوشته اید فراگیر 
ــود، از سطح خانواده عبور کند و در دل مردم جا  ش
باز کند، مرحلة پس از یخ زدگی را با عالقه و جدیت 
دنبال کنید. در واقع مرز نوشتة خام با نوشتة پخته 

در این مرحله روشن می شود. 
کلمات را پس و پیش کنید، حذف کنید، قسمتی 
ــید این جمله یا این  را کم و زیاد کنید. اصالً بپرس
کلمه به چه کاری می آید. اگر به پیشبرد منظور شما 
کمک نمی کند، به راحتی آن را حذف کنید.حتی 
اگر آن جمله و عبارت را خیلی دوست داشته باشید. 
در میان خاطرات زیادی که به دستمان می رسد، 
این نكته کامالً مشهود است که نویسندگان محترم 
نگذاشته اند نوشته شان دم بكشد. مدتی از آن فاصله 
ــت پست  ــته  و یک راس نگرفته اند،. یک ضرب نوش

کرده اند، یا این روزها با ایمیل فرستاده اند.
ــترکی  ــذا که از مواد مش ــد، تفاوت دو غ ببینی
ساخته شده اند، در ریزه کاری هایی است که یكی را 
خوشمزه می کند، طوری که مدام تشكر می کنیم 
از سازنده اش، و دیگری را به سختی فرو می دهیم. 

خاطره های 
َدم  کشیده

سید حسین حسینی نژاد 
عضو شورای تحریریة مجله
تصویرگر: مجید صالحی

نوشتن خاطره در هر ردة شغلی کاری 
پسندیده قلمداد می شود. با این نگاه در 

شمارة قبل به این مطلب اشاره کردیم که 
اگر هر معلم هر سال تنها یک خاطره از 

تجربه های آموزشی و تربیتی اش بنویسد، 
در پایان خدمت 30 ساله اش، 30 خاطرة 
ارزشمند را مستند کرده است؛ خاطراتی 
که بسیاری از آن ها قابلیت تبدیل شدن 

به داستان و فیلم نامه را هم پیدا می کنند. 
در ادامه، به چند ویژگی دیگر اشاره 

می کنیم تا خاطرات ماندگارتری از خود 
به جا بگذاریم.

یادنگار

نکته هایی در بارة خاطره نویسی
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ــب، پخت به اندازه و ترکیب به قاعده،  ادویة مناس
یكی را بی اندازه دلچسب می کند و رعایت نشدن این 

موارد، دیگری را در نقطة مقابل می نشاند. 
نوشته هم مثل غذاست یكی جسم را می نوازد و 

دیگری روح را. هر دو باید به اندازه باشند. 
این اصل یعنی یخ زدگی یا دم کشیدن را باید در 
هر نوع نوشتنی رعایت کنیم. یادمان باشد نوشتن 
فرایندی است که در آن می اندیشیم، رشد می کنیم 
و به رشد می رسانیم. با چنین نگاهی است که ابتدا 
ــتن  را که در این  ــز می کنیم و موضوع نوش تمرک
ــت »خاطره« است برمی گزینیم و سپس با  یادداش
ــروع به نوشتن می کنیم. بعد که  قلبمان درباره  ش
ــته پایان یافت، می گذاریمش کنار برای چند  نوش
ساعت، چند روز و چند هفته، تا مرحلة دم کشیدن 
را از سر خود بگذراند. سپس آن را دوباره و چندباره 

می خوانیم تا هرجا نارسایی داشت برطرف کنیم.
قدیم ها می گفتند درس یک بار و تكرار آن هزاربار 
ــته را یكبار  )الّدرُس حرٌف و تكراُرُه الٌف(. حاال نوش
ــیم و حداقل ده بار مرورش کنیم تا صاف و  بنویس

صیقلی و دلنشین شود. نظرتان چیست؟
در اینجا خاطرة آقای ولی اهلل قائدرحمتی،کارشناس 
گروه های آموزشی متوسطة شهرستان درود استان 
ــما طبق  ــتان را با هم می خوانیم. به نظر ش لرس
ــت ) یعنی: ابتدا با  اصل های اول و دوم این یاد داش
قلبمان بنویسیم و سپس با مغزمان آن را ویرایش 
ــد( چه تغییراتی باید در  کنیم، یخ بزند یا دم بكش
ــد. مایل بودید، زیر آن ها خط  این متن داده می ش

ــان کنید. این خودش تمرین  بكشید وجابه جا یش
بسیار خوبی برای بهتر نوشتن است.

به خدا من نمی خندم
... آقا به خدا من نمی خندم، ولی اکثر معلم ها به 
من گیر می دهند که چرا یكریز داری می خندی و 

نیشت باز است.
ــت کنم  ــره ای صحب ــم از خاط آری، می خواه
ــدارس برایم  ــال پیش در یكی از م که چندین س
ــهرام داشتیم که  اتفاق افتاد. دانش آموزی به نام ش
ــد یا در  ــر اوقات یا از کالس درس اخراج می ش اکث
حال تنبیه شدن توسط معلمانش، به علت تمسخر 
ــهرام به معلمانش و  و خندیدن، بود. اما آیا واقعا ش
ــت او تالش می کردند  ــان که برای تعلیم و تربی آن
می خندید یا به چیز دیگری می خندید و شاید هم 

اصالً او تنها متهم به خندیدن بود.
ــهرام در کالس های  برایم عجیب بود که چرا ش
ــود تا  درس من نمی خندد و مزاحم کالس نمی ش
ــوع را بفهمم.  ــه فكر افتادم علت این موض اینكه ب
ــه در کالس درس خودم او را زیر  ــه هر چ در نتیج
ــخر و آزار و اذیت  ــتم، هیچ نشانی از تمس نظر داش
ندیدم.ذکر این نكته در اینجا ضروی است که شهرام 
ــت، به  ــت داش صورتی با دندان های بزرگ و درش
طوری که در بیشتر اوقات دهان او باز بود. در واقع 
ــدن دهان او می شدند و  دندان هایش مانع بسته ش
تصور اکثر استادان نیز این بود که او دارد می خندد 

و هدفش تمسخر، آزار و اذیت است.

ــتم، از  ــة بعد که با کالس آن ها درس داش جلس
خود شهرام خواستم قضیه را توضیح دهد تا شاید 
سریع تر و بهتر به نتیجه برسم. او در پاسخ به سؤال 
ــم کالس درس معلم هایت می  ــن که چرا مزاح م
ــوی، پاسخ داد: » آقا به خدا من نمی خندم، ولی  ش
ــر می دهند و می گویند تو  ــر معلم ها به من گی اکث

داری می خندی و مسخره می کنی«!
ــد که به یاد رونالدینیو، بازیكن و ستارة   این ش
فوتبال جهان و برزیل، افتادم. او نیز قیافه ای شبیه 
ــام طرفداران  ــهرام ما دارد، با این تفاوت که تم ش
ــت دارند و عاشقش هستند،  فوتبال دنیا او را دوس
ــت ندارد و همه او را  ــهرام ما را کسی دوس ولی ش

آزاردهنده وغیرقابل تحمل می دانند. 
ــه به این فكر افتادم که واقعاً حق با چه  در نتیج
ــهرام یا با همكارانم؟ وآیا شهرام  ــی است، با ش کس
ــت و بزرگ دارد؟ و اگر  گناهی جز دندان هایی درش
قرار است شهرام و امثال او را به خاطر این خصوصیت 
جسمی خدادادی مجازات کنند، پس چرا رونالدینیو 
ــت  را مجازات نمی کنند؟ و اصالً آیا این عادالنه اس
ــود؟  که با یكی آن طور و با دیگری این طور رفتار ش
واقعاً آیا دندان های شهرام ما بزرگ تر از دندان های  
رونالدینیو است که این چنین با  او برخورد می کنیم؟ 
دیگر اینكه آیا داشتن یک خصوصیت جسمی جرم 
ــت  ــت که ما او را مجازات  کنیم! اگر چنین اس اس
ــتن چنین  ــر را به خاطر داش ــتر افراد بش باید بیش

خصوصیاتی مجازات کنیم!
ــه اکثر اوقات  ــتارة فوتبال جهان در حالی ک س
ــت و دندان هایش نمایان، دوستان،  دهانش باز اس
مربیان و طرفداران او، نه تنها سرزنشش نمی کنند 
ــتر از گذشته دوست دارند و  بلكه هر روز او را بیش
ــاید فرق  مورد لطف و محبت قرارش می دهند. ش
ما با مربیان و دوستان رونالدینیو این باشد که آنان 
ــت تری از این خصوصیات و ویژگی های  درک درس
جسمی دارند. در نتیجه انگ و مهر تمسخر و آزار و 

اذیت دهنده را به هم نوع خود نمی زنند.
از اینجا بود که تصمیم گرفتم با همكارانم موضوع 
ــی که دارای  ــهرام را باکس ــان بگذارم و ش را در می
همین خصوصیت جسمی وفیزیكی بود مقایسه کنم 
ــاید آنان متقاعد شوند و به تصور اشتباه خود  تا ش

پی ببرند و دیگر خود و شهرام عزیز را اذیت نكنند.
ــتان و همكاران عزیز نیز با آغوش باز این   دوس
قیاس بنده را پذیرفتند. از آن روز به بعد روابط آنان 
با شهرام بهتر و دوست داشتنی تر از گذشته شد. من 
هم بسیار خوشحال شدم که توانسته بودم قدمی هر 

چند کوچک، برای رفع این مشكل بردارم.
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»به من بگو 
فراموش 

خواهم کرد، 
به من نشان 
بده به خاطر 

خواهم سپرد، 
مرا درگیر 

کن خواهم 
فهمید«.

یکدرس،یکنمایش

نمایش با حضور 
باتري و مقاومت

الناز قلی زاده

چرا فیزیک  را به نمایش تبدیل کنیم؟
ــاید از این صفحه  ــتید، ش اگر معلم فیزیک هس
تعجب کنید! اما نگران نباشید! مي خواهیم روش 

متفاوتی را تجربه  کنیم.
ــي را باید بارها و  بعضي از مبحث هاي آموزش
بارها براي دانش آموزان تكرار کرد. در هر جلسه، 
این تكرار، وقت زیادي از کالس درس مي گیرد. 
ــت. اما  به عالوه، معلم در تفهیم مطالب مردد اس
ــبي را به کار گیرد و  اگر معلم بار اول روش مناس
مفاهیم درک شود، درصد زیادي از دانش آموزان 
در حل تمرین ها با او همراه مي شوند، زیرا مفاهیم 

پایه براي آن ها جاافتاده است.
نكتة مهم این است که ساده ترین موضوعات 
ــوارترین موضوعات را  ــوار و دش ــوان دش را مي ت
ــاده کرد. با اجراي نمایش کالسي نیز  مي توان س
مي توان مفاهیم را براي دانش آموزان مدل سازي 
کرد تا به صورت خاطره اي دیداریـ  شنیداری در 
ذهنشان ماندگار  شود. نتایج پژوهش هاي آلبرت 
مهرابیان، پژوهشگر زبان بدن، در تأثیر کلي پیام 

به صورت شكل  روبه روست: 

7%
یک نمایش الکتریکی

براي نمونه، قانون اهم در مدارهاي الكتریكي را 
مي توان با اجرایي ساده در کالس درس داد. ابتدا 
ــار دانش آموز را براي ایفاي چهار نقش  معلم چه

انتخاب مي کند: 
V ← )1ـ باتري )پیل الكتریكي

R ← 2ـ مقاومت
I ← 3ـ شدت جریان

4ـ دانش آموزي که شرایط را گزارش مي دهد.

بازیگر مناسب
مي توان نقش مقاومت را به دانش آموزي داد که 
از لحاظ بدني قدرتمند است و شدت جریان را به 
دانش آموزي که فرز و چابک است. به این ترتیب، 
بچه ها هنگام نوشتن و کارکردن با فرمول ها به یاد 

چابكي و قدرت این دوستانشان مي افتند.

قبل از اجرا باید بازیگرانتان را راهنمایي کنید. 
مثالً به نقش R بگویید که افزایش مقاومت را با 
گرفتن فیگور ورزشي و نشان دادن قدرتش ابراز و 
ــتادگي و مقاومت کند. در همان  در مقابل I ایس
ــزد کنید که آرام تر راه رود  زمان، به نقش I گوش
ــدت جریان را نشان دهد. براي بیان  و کاهش ش
مسیر مداربسته از چند متر طناب، سیم یا کاموا 
 V استفاده کنید. این طناب یا کاموا را از دور کمر
و R رد کنید. نقش I در حالي که با دستش سیم 
ــوي V راه مي افتد  ــت، از س یا کاموا را گرفته اس
ــیر حرکت مي کند. راهنمایي از شما و  و در مس
ــران بخواهید براي  ــت. از بازیگ اجرا از بچه هاس
شناخته شدن نقششان روي کاغذهاي A 4 سه 

)شامل تُن  
صدا، نوسان 
صدا و دیگر 

عوامل صوتي(

)شامل زبان 
بدن، تصاویر، 

حواس 
پنج گانه و ...(

)واژه ها، جمله بندی، ...(

38 درصد
به صورت 

صوتي

7 درصد 
به صورت 

کالمي

55 درصد 
به صورت 
غیرکالمي

1
2
3
4

5

نمایش در کالس فیزیک

کارگردان معلم
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ــند و  ــرف I ، R و V )مانند تصویر( را بنویس ح
نقش V عالمت پیل )--(، R عالمت )--( را روي 
آن رسم کنند و قبل از اجرا کاغذها را با سنجاق 
قفلي بر لباسشان نصب کنند. نقش چهارم باید 
ــر در مدار، جلوي صحنة اجراي  قبل از هر تغیی
ــا بیاید و کاغذ بزرگي را که روي آن فرمول  آن ه

زیر نوشته شده است، به بچه ها نشان دهد.

   

ــه دانش آموز بازیگر I ، R و V بخواهید  از س
ــک مقوایي براي خودشان بسازند. براي  که ماس
ــک ابتدا روي مقوا طرحي بزرگ تر  ساخت ماس
ــان بكشند و جاي  یا هم اندازة صورتش
چشم و دهان را متناسب با صورتشان 

از صفحة ماسک خالي کنند.
ــا 30  ــول 20 ت ــه ط ــي ب کش
سانتي متر را از دو طرف ماسک 
ــد و هر نقش هنگام  عبور دهن
ــود را روي  ــک خ ــرا ماس اج

صورتش بگذارد.

پیشنهاد رنگ ماسک
نقش R ← قرمز یا نارنجي

نقش V ← زرد
نقش I ← آبي یا سفید

مي توانید مدار الكتریكي خود را با المپ، خازن 
و... به نمایش بگذارید و قابلیت هاي اجرایي را در 
تدریس آن ها نیز به کار ببرید. یادتان باشد که شما 
در واقع کارگردانـ  معلم هستید و تنها کافي است 
قبل از اجرا نكته ها را به دانش آموزـ  بازیگرانتان 
ــان روي  ــد و بعد آن ها را با خالقیت هایش بگویی
ــا امتحان این روش تقریباً با  صحنه رها کنید. ب
کمترین امكانات یک مفهوم را روي همیشه به 

دانش آموزانتان آموخته اید.

تئاتر آموزشي به چه دردي مي خورد؟
ــي  ــاي تئاتر کالس ــاي نقش یا تماش ایف

باعث هماهنگي رشد عاطفي و عقالني 

دانش آموز مي شود. انسان هایي که رشد عاطفي 
و عقالني شان هماهنگ است، کمتر دچار افراط 
و تفریط مي شوند. افراط و تفریط در اجتماعات 
دافعة افراد را نسبت به هم زیاد مي کند و به این 
ــاهد بي مهري  ترتیب ما در چنین اجتماعی ش
ــل مي کنند. در  ــم بود. افراد ضد هم عم خواهی
ــدود مي شود.  ــرفت و رشد مس نتیجه، راه پیش
ــي و عقالني  ــد عاطف همچنین، هماهنگي رش
فرد، به تصمیم گیري صحیح انتخاب هاي درست 

مي انجامد. 

 با تشكر از: 
خانم سیمین کربالیي مهدي، کارشناس فیزیک و

آقاي علي  ظفر قهرماني نژاد، کارشناس تئاتر کاربردی 

از تئاتر كاربردي بيشتر بدانيم
کتاب: تئاتر مردم ستمدیده

نویسنده: آگوستو بوآل
مترجم: جواد ذوالفقاري، مریم قاسمي

ناشر: مؤسسة فرهنگي هنري نوروز هنر
تلفن: 88048809

معرفي کتاب
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ــان در طول  ــز انس ــه مغ ــل توج ــد قاب رش
ــا جانورانی که  ــه ب قرن های متمادی، درمقایس
ــابه هیچ تغییری در اندازة مغزشان  در مدت مش

به وجود نیامده، بسیار جالب و قابل تأمل  است.
ــدود  ده  میلیارد  ــی ح ــان معمول مغز انس
ــلول عصبی( در ناحیة کرتكس2 و نود  نرون1 )س
ــی دارد. هریک از  ــارد نرون در بخش میان میلی
سلول های عصبی نیز به نوبة خود یک تا ده  هزار 

تار عصبی موسوم به »سیناپس«3 دارند.
ــز را می توان یک اندام ودرعین حال یک  مغ
ــت. فرایند از این جهت که از  فرایند درنظرگرف
ــور بی وقفه، در حال  ــگام تولد تا مرگ،  به ط هن
ــت.  ــای الكتریكی و تكامل اس ــاد جریان ه ایج
ــک  میلیارد اطالعات  مغز ما درهرثانیه حدود ی
ــد در هرثانیه چهار  ــد ومی توان ــت می کن دریاف
میلیارد اطالعات را بین دو نیم کرة چپ و راست 

مبادله کند.
ــیاری از متخصصان عقیده دارندکه مغز  بس
ــت که  ــده  اس ــان ذاتاً طوری برنامه ریزی ش انس
ــتفاده  بتواند از اطالعات با روش های خاصی اس
ــمندان با بررسی ترتیب اجزای جمله  کند. دانش
ــه  ــد ک ــا، دریافته ان ــون دنی در زبان های گوناگ
الگوی جمله سازی در79 درصد از زبان های دنیا 
ــول، فعل« یا  ــی از دوصورت »فاعل، مفع به یك
»فاعل، فعل، مفعول«است و نتیجه گرفته اند که 

زبان در واقع انعكاسی از نحوة  تفكر ماست.
ــاص دو نیم کرة  ــد، وظایف خ به نظرمی رس
ــود و این  ــان آغاز تولد تعیین می ش  مغز درهم
ــرای جنس مؤنث و مذکر متفاوت  برنامه ریزی ب

ــت و در  ــر نیم کرة راس ــس مذک ــت. در جن اس
جنس مونث نیم کرة  چپ بزرگ تر است و طبق 
ــات فیزیكی و  ــات جدید، حتی خصوصی تحقیق

شیمیایی آن ها نیز با هم تفاوت دارد.

توانایی ها
ــود منحصربه فرد  ــانی در نوع خ هر انس
ــت، زیرا مغزی منحصربه فرد دارد. تجربه ها  اس
ــب تغییرات  ــز، موج ــا در مغ ــای م وآموخته ه
ــود. پس به دلیل  ــیمیایی آن می ش فیزیكی وش
ــاختار مغز  ــخاص، س ناهمانندی تجربه های اش

آن ها نیز با تمام مردم دنیا تفاوت دارد.
ــه گانه  ــطوح س ــات اجرایی مغز به س عملی

تقسیم می شود:
1. سطح اعمال ابتدایی

2. سطح حسی
3. سطح منطقی

ــازد بخشی  ــطح ابتدایی ما را قادر می س س
ــام دهیم و  ــوداگاه انج ــور ناخ ــا را به ط از کاره
ــتلزم  ذهن خود را متوجه اعمالی کنیم که مس
ــی به ما امكان  ــطح حس ــت. س ــیاری اس هوش
ــاس هم بكنیم.  ــد که درعین تفكر، احس می ده
سطح منطقی منشأ پیدایش عقاید و زبان است. 
ــی ومنطقی به صورت  ــطح های حس با اینكه س
ــطح منطقی کنترل  ــی عمل می کنند، س تلفیق

سطح حسی را نیز عهده دار است.
ــود خود،  ــایی وج ــر شناس ــالوه ب ــز ع مغ
ــد و ارتباط ما را  ــای اطراف را نیز می شناس دنی
ــازد. تحلیل دنیای  ــا دنیای خارج برقرار می س ب

ــیلة مغز ، براساس اصول و ضوابطی  اطراف به وس
ــداع می کند.  ــودش اب ــه خ ــرد ک صورت می گی
ــت که  ــة کارکرد ذهن این اس جالب ترین جنب
می تواند دنیای اطراف خود را تجربه کند، سپس 
ــازد و از  اطالعات مربوط را در حافظه ذخیره س
ــراف خویش بهره ببرد.  آن ها برای تغییر در اط
ــگر هدفمند و  به عبارت دیگر، مغز یک پردازش

هوشمند اطالعات است.
ــئت می گیرد. حتی  همةاعمال ما از مغز نش
ــتن یک گام یا  ــاده ترین کارها از قبیل برداش س
ــات پیچیدة  ــداد، نیازمند عملی ــردن م بلند ک
ــی بین اندام بینایی  ــای مغزی و هماهنگ مداره
وعضالنی فرد است که باید چند میلیونیم ثانیه 
قبل از انجام آن عمل به وسیلة مغز ایجاد شود. 

زبان آموزی
ــان را ممكن  ــز یادگیری وکاربرد زب مغ
ــان قادر است براساس  ــازد وتنها مغز انس  می س
اطالعات محدودی که دریافت می کند، بسته به 
ــت ترکیب از کلمه ها  ــوع ارتباط آن ها، بی نهای ن
ــن، تولیدات زبانی  ــازد. بنابرای و اصطالحات بس
کودکان بسیار متنوع تر از آن است که از محیط 
ــده دارند مغز  ــد. محققان عقی ــت می کنن دریاف
نوزاد انسان در هنگام تولد برای فراگیری زبان، 
ــده ای دارد. برنامه ای که  برنامة ازپیش تعیین ش
 6)LAD(ــكی«5 آن را ابزار زبان آموزی »چامس

نامیده است.
مغز عالوه بر آن که فراگیری زبان را ممكن 
ــتفادة نمادین از آن را نیز  ــازد، امكان اس می س

شگفتی های
یادگیری

نوشتة: کِنت چستن
ترجمه و تلخیص: حبیب یوسف زاده
تصویرگر: مجید کاظمی

چشمانداز
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ــرد نمادیِن زبان،  ــد. این کارک ــان می ده به انس
انسان را قادر می سازد با فكرکردن به چیزهایی 
ــا را از قلمرو زمان  ــود خارجی ندارند، پ که وج
ــا و آرزوهایش را  ــكان فراتر بگذارد و رویاه و م
تحقق بخشد. همچنین مغز ما اطالعات را برای 
ــتفاده در آینده ذخیره می کند. اگر موضوعی  اس
ــپاریم، شكل کالمی داشته  که باید به خاطر بس
باشد، با اینكه عین کلمات بعد از مدتی فراموش 
ــی آن در ذهن می ماند.  ــود، مضمون کل می ش
ــان داده است  تحقیق درمورد افراد دو زبانه نش
ــه یاد می آورند، اما  ــا یک مطلب خاص را ب آن ه
ــک از دو زبان آن را  ــد با کدام ی ــاً نمی دانن غالب
ــا کاری به  ــد! یعنی حافظة م ــظ کرده  بودن حف

شكل ظاهری پیام ها ندارد.

ذخیره و فراخوانی
ــت.  اس ــگفت آور  ش ــان  انس ــت  ظرفی
ــان در طول  ــه هر انس ــود ک ــن زده می ش تخمی
ــک  تریلیون اطالعات  ــط ی عمرش به طور متوس
ــگفت انگیز تر از  ــز خود ذخیره می کند. ش در مغ
ظرفیت مغز، قدرت فراخوانی آن است. با اینكه 
رایانه ها سرعت بسیار زیادی برای جست وجوی 
ــه اطالعات  ــتیابی ب ــات دارند، برای دس اطالع
ــود را مرور  ــام حافظة خ ــد تم ــاص ناگزیرن خ
ــان می تواند عملیات  کنند. درحالی که مغز انس
ــی انجام دهد و  ــت وجو را به صورت گزینش جس
یكراست به سراغ اطالعات مورد نظر برود. برای 
ــطرنج باز ماهر ممكن است پنجاه  مثال، یک ش
ــپرده  ــت گوناگون به حافظة خود س هزار حرک

ــک حرکت خاص،  ــد، اما در هنگام انجام ی باش
ــه در آن مرحلة  ــد ک تنها به حرکاتی می اندیش

خاص از بازی به آن ها نیازدارد.

حل مسئله
ــتفاده از  ــان اس ــت دیگر مغز انس قابلی
ــئله  ــده برای حل مس ــات جمع آوری ش اطالع
ــایر جانوران  ــرات و س ــدگان، حش ــت. پرن اس
ــروی می کنند. مثاًل  ــرای تنازع بقا از غریزه پی ب
ــی که تاری را در نهایت ظرافت می تند،  عنكبوت
نمی تواند از هوش خود برای تنیدن تار متفاوتی 
ــتفاده کند. اما ذهن کودکی که هنگام بازی،  اس
با  قطعات مكعب شكل خانه می سازد، نمونه ای 
ــئله است؛ چیزی که عنكبوت  از فرایند حل مس

هرگز قادر به انجام آن نخواهد بود. 

انواع فعالیت های ذهنی
ــده و بغرنج  ــدر پیچی ــان آن ق مغز انس
ــای آن حتی برای  ــریح فعالیت ه ــت که تش اس
ــمندان، مثل توصیف »فیل  بزرگ ترین دانشش
ــت. هرکدام سعی می کنند مغز  در تاریكی«7 اس
ــل کنند. همة این  ــک بعد تجزیه و تحلی را از ی
تحلیل ها نیز غالباً درست هستند، اما نمی توانند 
ــگفت خلقت ارائه  تصویری کلی از این پدیدة ش

دهند.

امواج مغزی 
ــة فعالیت های  ــای مطالع ــی ازراه ه یك
ــام  ن ــه  ب ــیله ای  وس از  ــتفاده  اس ــزی ،  مغ

الكترواینسفالوگراف )EEG(8 است که تصویری 
ــی مغز ارائه می دهد.  عینی از تغییرات الكتریك
ــان امواج مغزی را به چهار دامنة فرکانس  محقق

تقسیم کرده اند. 
ــود،  ــه در تصویر دیده می ش ــور ک  همان ط
ــگام بیداری کامل و  ــان در هن امواج مغزی انس

هنگام دیدن رویا تقریباً یكسان است. 
یادگیری انسان

ــن  ــری ای ــئله در یادگی ــن مس مهم تری
ــاد بگیریم.   ــن را ی ــت یادگرفت ــت که درس اس
ــی و موفقیت،  ــتیابی به حداکثر کارای برای دس
ــدگان باید روش هایی را  برای یادگیری  یادگیرن
ــاذ کنند که با زمینه ها، توانایی ها و مطالب  اتخ
ــتری داشته باشد.  ــان سنخیت بیش مورد نظرش
ــت که افراد تا توجه خود را به چیزی  بدیهی اس
ــد آن را یادبگیرند.  ــد، نمی توانن ــز نكنن متمرک
نظریه پردازان یادگیری برای »توجه کردن« سه 

مرحله قائل اند:
ــد توجه خود را به  ــةاول، افراد بای در مرحل

موضوع موردنظر معطوف کنند.
ــش  ــد واکن ــه قص ــد ب ــة دوم، بای درمرحل
ــورد آن موضوع  ــان دادن، ذهن خود را در م نش

فعال کنند.
ــوم، باید بكوشند ذهن خود را  درمرحلة س
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تا پایان یادگیری درحالت انگیختگی نگهدارند.
ــا چیزی را نفهمند، آن را   از طرفی افراد ت

یاد نمی گیرند.
ــای  ــی برنامه ه ــكالت طراح ــی از مش یك
ــرای یک فرد  ــه آنچه ب ــت ک ــی این اس آموزش
ــرد دیگر  ــت برای ف ــت، ممكن اس قابل فهم اس
مبهم یا اساساً غیرقابل فهم باشد. یعنی فهمیدن 
ــوع ارتباط  ــه به موض ــب بیش از آنك یک مطل

داشته باشد، به افراد بستگی دارد.
ــک مطلب  ــرای افزودن ی ــدگان ب یادگیرن
جدید به دانش خود، باید اطالعات پیش نیاز آن 

ــته باشند، وگرنه  مطلب را در ذهن داش
ــپردن آن را  ــة فهم و به خاطر س زمین
ــت. به عبارت دیگر، باید  نخواهند داش

فعاالنه در فرایند یادگیری شرکت کنند. 
روش های  ــی،  آموزش ــائل  مس کارشناسان 
ــتقرایی و استنتاجی  یادگیری را به دو روش اس
ــتقرایی)جزء به  ــیم  می کنند. در روش اس تقس
ــیم و در  ــا می رس ــه مصداق ه ــات ب کل( از کلی
روش استنتاجی )کل به جزء( از مصداق به یک 
ــم. یادگیری  ــت می یابی مجموعه امور کلی دس
)کل به جزء( مستلزم آن است که یادگیرندگان 
موضوع کلی را بفهمند و بتوانند آن را درشرایط 
ــارت دیگر، در  ــه عب ــه کار ببرند. ب ــون ب گوناگ
ــائل انتزاعی  به   ــزء( از مس ــری )کل به ج یادگی
ــیم  ودریادگیری )جزء به  ــائل عینی  می رس مس
کل( از مسائل عینی، مسائل انتزاعی را استنباط 

می کنیم. 

در یادگیری، پردازش اطالعات در چند مرحله 
صورت می گیرد:

1. مغز اطالعات جدید را دریافت می کند.
2. اطالعات قابل فهم را برمی گزیند.

ــت به محل  ــل دریاف ــات را از مح 3. اطالع
ضبط آن ها انتقال می دهد.

ــات برگزیده و انتقال یافته را برای  4. اطالع
استفاده در آینده ذخیره می کند.

منبع  دو  از  را  خود  نیاز  مورد  اطالعات  مغز 
دریافت می کند:

1. از خارج  و به واسطة حواس پنج گانه؛ 
ــتفاده از منابعی همچون  2. از داخل و با اس

حافظه، احساسات و تفكر.
ــظ اطالعات یا  ــزان فهم، پردازش و حف می

زایل شدن آن ها به سه عامل بستگی دارد:
ــزان وجود اطالعات پیش زمینه برای  1. می

فهم آن ها؛
2. قابلیت فهم ساختار اطالعات دریافتی؛

3. میزان رغبت نسبت به پردازش و ذخیرة 

اطالعات مورد نظر.
حافظه

اساساً ارزش یادگیری با میزان اطالعات 
ــكان فرخوانی آن ها  ــز و ام ــده در مغ ذخیره ش
ــتقیم دارد.درواقع، اگر کسی نتواند  ارتباط مس
ــگام نیاز  ــره، نگهداری و هن ــی را ذخی اطالعات
ــا را به  ــوان گفت آن ه ــد، نمی ت ــی کن فراخوان
ــال دارد  ــت. حتی احتم ــتی یادگرفته اس درس

ــد،  ــا توجه کرده و آن ها را فهمیده باش به آن ه
ــوع به ویژه در  ــد. این موض ــاد نگرفته باش اما ی
ــیار دارد. آموزش مهارت های زبانی اهمیت بس
کارشناسان حافظه را به دو بخش فرضی تقسیم 
ــا همان  ــة کوتاه مدت ی ــد: یكی حافظ می کنن
ــة خوداگاه و محدود که کار آن دریافت و  حافظ
ــده  فراخوانی اطالعات و مطالب تازه آموخته ش
ــت. دیگری حافظة بلندمدت که اطالعات را  اس

مدتی طوالنی حفظ می کند.

ــی  ــظ و فراخوان ــددی در حف ــل متع عوام
ــد. از مهم ترین این عوامل، یكی  اطالعات مؤثرن
میزان هماهنگی بین ساختار اطالعات موردنظر 
و شبكة ذهنی افراد و دیگری کیفیت رمز گشایی 
ــزان پردازش آن ها قبل از ذخیره  اطالعات و می
ــدن در حافظة بلندمدت است. برای حد اکثر  ش
ــد فراخوانی، الزم  ــن ح ــزان حفظ و باالتری می
ــت دانش جدید خود را به دانسته های قبلی  اس
ــبكةذهنی خویش  ــد زنیم یا آن ها را به ش پیون
ــن کار، همان طور که گفته  الحاق کنیم. برای ای
ــكل  ــد، ذهن اطالعات را نگه می دارد، اما ش ش
ــری پیام ها را دور می ریزد. ناگفته نماند که  ظاه
ــبت به اطالعاتی که بدون  اطالعات بامعنی نس
فهمیدن حفظ می کنیم، مدت بیشتری در ذهن 
ــوند.  ــان تر فراخوانی می ش باقی می مانند و آس
به عالوه، مطالبی که با نوعی آمیختگی حسی و 
ــند، واضح تر و بیشتر در ذهن  عاطفی همراه باش
می مانند. همچنین، انگیزه و هدف یادگیرنده از 
دریافت دانش جدید، اهمیت خاصی در کیفیت 
ــایر عوامل مؤثر در  حفظ و فراخوانی آن دارد. س
این باره عبارت اند از: محتوای مطلب، توان افراد 

و مقدار و میزان دشواری مطلب.
ــب در حافظة بلندمدت  ــدت حفظ مطال  م
ــت. از  ــون قابل افزایش اس ــا روش ها ی گوناگ ب
ــرار دفعات تمرین  ــن این روش ها تك مهم تری
ــا فهم مطالب  ــت، یادگیری توأم ب وممارس
ــت. گاهی  ــاص اس ــا ی خ ــاذ روش ه و اتخ
ــب در حافظة  ــدگان برای حفظ مطال یادگیرن
ــبی استفاده نمی کنند.  بلندمدت، از روش مناس
ــت اگر سؤال هایی که  ــان داده اس تحقیقات نش
برای سنجش میزان یادگیری پرسیده می شود، 
با تأخیر همراه باشد، به یادگیری کمک بیشتری 
ــتقیم  ــخ های غیرمس ــن، پاس ــد. همچنی می کن
ــؤاالِت  ــخ دادن به س ــه عبارتی در لفافه پاس و ب
یادگیرندگان، نسبت به پاسخ های حاضر وآماده، 
ــت پاسخ های  تأثیر بهتری دارد. زیرا ممكن اس
ــتقیم به دلیل کاستن از میزان تالش ذهنی  مس

افراد، روند یادگیری را ُکند کند.

تقویت حافظه
ــری برای  ــائل یادگی ــان مس کارشناس
ــش  از هرچیز بر  ــه و یادگیری بی تقویت حافظ
»یادگیری توأم با فهم« تأکید می ورزند. وظیفة 
ــی را مرتب  ــت که مطلب ــی معلم این نیس اصل
ــه دانش آموز کمک کند  ــرار کند، بلكه باید ب تك
ــازمان دهی معنی دار دانش  ــی برای س روش های
خویش ابداع کند. زیرا اطالعات معنی دار دیرتر 
ــوند و زودتر به یاد می آیند. پس  فراموش می ش
ــوم دادن به مواد  ــی معلم، معنی و مفه کار اصل

چشمانداز
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ــای آن اطمینان  ــت و یكی از راه ه ــی اس درس
حاصل کردن از آمادگی قبلی دانش آموزان برای 
فراگیری مطلب است. مثاًل درمورد آموزش زبان 

خارجی به دو روش عمل می شود:
ــا را در متن  ــرای یادگیری لغات، آن ه 1. ب
ــا یاد می گیرند، حدود90 درصد آن ها را  جمله ه
به خاطر می سپارند، اما دانش آموزانی که کلمه ها 
ــزا حفظ می کنند، فقط 20 درصد  را به طور مج

آن ها را حفظ می کنند.
ــة  ــن مطالع ــه در حی ــی ک 2. دانش آموزان
ــه پارگراف  ــراف ب ــتانی، پارگ ــن داس ــک مت ی

ــاده  س ــای  جمله ه ــورت  به ص آن را 
چكیده نویسی می کنند، بسیار بیشتر 
ــایرین می توانند موضوع را درک  از س

کنند و ماجراها را به خاطر بسپارند. 

دانش آموز  خصوصیات 
موفق

ــتند  دانش آموزان موفق آن هایی هس
ــه تفاهم و  ــوان بالقوة خود ب ــه با ت ک
ــند. این افراد  ــیده باش هماهنگی رس
ــات و توان  ــن احساس ــد بی می توانن
فكری خود و عوامل آموزش همچون 
معلم، مطالب درسی و... توازن معقولی 

ایجاد کنند.
ــا با  ــوان تنه ــت را نمی ت موفقی
ــنجید. توان بعضی  ــرة امتحانی س نم
از  ــتر  دانش آموزان گاهی خیلی بیش
ــت. در حالی که برای  ــت اس نمرة بیس
ــة حداکثر  ــرة ده نتیج ــا نم بعضی ه

تالش آن هاست.
همچنین، موفق نشدن در تحصیل همیشه 
ــخاص  ــوان ذهنی اش ــل پایین بودن ت ــه دلی ب
نیست. مثاًل دربعضی ها ممكن است از نبود عدم 
تطابق بین روش ارائة مطلب و روش خاص فرد 
ــد یا از ناسازگاری با ساختار  برای یادگیری باش
ــود. برخی معتقدند،  ــی ش اجتماعی کالس ناش
ــاد می گیرند  ــوزان فقط چیز هایی را ی دانش آم
ــخنان  که انجام می دهند. این عبارت، در بین س
ــوص یادگیری و تدریس  ــی که در خص گوناگون
ــر به نظر  ــه نامتعارف ت ــت ، از هم ــده اس ابراز ش

می رسد.
ــدن مطلب مثالی می آوریم:  برای روشن ش
دانش آموزانی که یک سخنرانی را به طور صحیح 
ــوش می کنند، یاد می گیرند که  و با موفقیت گ
به سخنرانی گوش و مطالب مهم آن را استخراج 
کنند. اما دانش آموزانی که نتوانند یک سخنرانی 
ــت اصاًل  را به طور صحیح گوش کنند، ممكن اس
احساس نیاز به گوش دادن نكنند یا زمینة الزم 

ــته بندی وذخیرة اطالعات ارائه  برای درک، دس
ــند. در چنین  ــخنرانی را نداشته باش شده درس
مواردی، آن ها انجام دادن چیزی را یاد گرفته اند 
که به راستی انجام داده اند. یعنی برخالف تصور 
ــاد نگرفته اند. چون  ــخنران )معلم( چیزی ی س
مشغول انجام آن کاری نبوده اند که معلم انتظار 
ــت. در بعضی کالس ها، دانش آموز با  داشته اس
ــی چیزی  ــردن تمرین های درس ــود حل ک وج
نمی فهمد وانجام تكالیف برایش حكم معماهای 
ــد حل کند،  ــار بای ــه ناچ ــی را دارد ک بی معنای
ــاد می گیرد که  ــزی را ی ــی دانش آموز چی یعن
ــا این یادگیری  انجام می دهد. ام
)طوطی وار( آن چیزی نیست که 

انتظار داشته ایم.

بازخورد
ــخصی  ش ــای  باوره  
ــاالت ورفتار  ــی در ح نقش مهم
ــر آن ها  ــد. اگ ــوزان دارن دانش آم
مواد درسی و فعالیت های کالسی 
ــودمند بدانند،  ــش و س را ثمربخ
ــردن  ــم گ ــته های معل ــه خواس ب
می نهند. یعنی اگر احساس کنند 
ــرکت در  ــام دادن تكالیف و ش انج
ــی آن ها را  ــای کالس ــت ه فعالی
ــان یاری  ــیدن به اهدافش در رس
ــتری برای  ــت بیش ــد، رغب می کن
ــی  ــرکت در فعالیت های کالس ش
ــد. البته  ــان می دهن ــود نش از خ
عكس این قضیه هم صادق است. 
امكان دارد نارضایتی ازکالس به اُفت تحصیلی و 

حتی ترک تحصیل منجر شود.
ــوز در  ــی دانش آم ــت یا منف ــش مثب واکن
ــش از هر چیز  ــی، بی ــورد فعالیت های کالس م
ــی ها  ــورد9 دریافتی از معلم و هم کالس به بازخ
ــان  ــوز هم مثل هر انس ــتگی دارد. دانش آم بس
ــل دارد کارهایی انجام دهد که در  دیگری تمای
ــاس خوبی پدید می آورد. بنابراین، معلم  او احس
ــوری تدارک ببیند که  باید عامل بازخورد را ط
ــارکت هرچه  ــی و در نتیجه مش موجب دلگرم

بیشتر دانش آموزان در یادگیری شود.
ــوع  ــه ن ــبت ب ــواره نس ــد هم ــان بای معلم
بازخوردی که در دانش آ موزان به وجود می آورند 
ــند وتوجه کنند که بازخورد آن ها  حساس باش
جوابگوی نیازهای عاطفی و فكری دانش آموزان 
باشد. یعنی پیش خود حساب کنند بازخوردی 
ــت می کنند، آن ها را به  ــه دانش آموزان دریاف ک
انجام هر چه دقیق تر تكالیف ومشارکت فعاالنه 
ــا را در مورد  ــا برعكس آن ه ــب می کند ی ترغی

ناتوانی خود متقاعد تر می سازد؟! آیا باز خوردی 
که دریافت می کنند، موجب تمیز دادن عملكرد 
خوب و بد خودشان می شود تا بتوانند ارزشیابی 
ــا این که در  ــند ی ــته باش صحیحی از خود داش
ــوءتفاهم به وجود  آن ها احساس سردرگمی وس

می آورد.

دانش آموزان  برای  بازخوردی  نوع  چه  معلمان 
داشته  آنان  بر  مثبتی  تأثیر  تا  ببینند  تدارک 

باشند؟
ــز باید واکنش های   معلمان بیش از هرچی
ــته باشند و به  عاطفی دانش آموز را مدنظر داش
آن ها بفهمانند که احساسشان را درک می کنند. 
ــوزان بفهمانند که انتظار  ــد به دانش آم آنان بای
دارند در تمام فعالیت های کالسی شرکت کنند 
وموفق باشند. همچنین بر این نكته تأکید کنند 
ــری امری  ــردن در فرایند یادگی ــتباه ک که اش

طبیعی و آموزنده است.
ــا باید در کالس حالت تكلیف محوری  آن ه
ــی درس ها باید  ــدی و توال ــد، زمان بن ایجادکنن
ــه دانش آموزان برای  ــود ک به گونه ای تنظیم ش
انجام تكلیف بعدی فرصت کافی داشته باشند و 
ــرانجام باید بكوشند هرگونه شرایط نامطلوب  س
ــردرگمی و بیهودگی را از بین  از قبیل حس س

ببرند.
ــی بازخورد  ــیابی درواقع نوع ــوع ارزش هرن
ــة اوراق امتحانی،  ــت. پس معلمان باید از هم اس
ــیله ای  ــه منزلة وس ــفاهی و... ب ــش ها ی ش پرس
ــتفاده کنند و تا  ــرای کمک به دانش آموزان اس ب
ــاوری و اعتمادبه نفس آن ها  ــود ب حد ممكن، خ
ــد از هر امتحان ، معلمان باید  را تقویت کنند. بع
تحلیل روشنی از ضعف ها و مشكالت دانش آموز 
ــدی امیدوار  ــن نوعی جمع بن ــه دهند و ضم ارائ
ــی برای جبران  ــاره ای توصیه های علم کننده، پ
ضعف های هریک از دانش آموزان پیشنهاد کنند. 

پی نوشت:
1. Neuron
2. Cortex
3. Synaps
4. Anderson
5. Chomsky
6. Language acquisition device
7 اشاره به حكایتی که در مثنوی موالنا آمده است. 
8. Electroencephalograph 
9. Feed back
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خواندن چیست؟
ــیار پیچیده است که شرط  خواندن مهارتی بس
ــوب  ــت در کار و زندگی اجتماعی محس موفقی

می شود )رینرو پوالچک، 1378: 1(.
ــاخه ای پیچیده  و چندوجهی از  خواندن ش

سواد است.
ــت که به  ــده اس ــدی پیچی ــدن فراین خوان
ــا به عنوان  ــایی حرف ه ــخیص چاپی، شناس تش
ــیر معنای این کلمات نیاز  اجزای کلمات و تفس

.)Rumptz,2003( دارد
ــده که متضمن  ــت پیچی خواندن عملی اس
درک، فهم و اندیشه است. خواندن فرایند فعالی 
ــه پیامی که  ــده از طریق آن ب ــت که خوانن اس
درون نوشته موجود است، پی می برد )حیدری، 

.)1 :1391
ــندگان »خواندن«1  ــه محققان و نویس اینك
ــاید از آن روست  را مهارتی پیچیده می دانند، ش
ــی خواندن را آموخته است، آن را  که وقتی کس
ــان می پندارد. در واقع آنان که  کاری بسیار آس
در خواندن دچار مشكل هستند، پیچیدگی آن 
را بیشتر درک می کنند. برای توجیه پیچیدگی 
 )1385( ميرحس�نی  ــدن،  خوان ــارت  مه
می نویسد: »خواندن فرایندی بیش از رمزخوانی 
ــی است  ــت. تالش عالئم از روی صفحة کاغذ اس
برای یافتن معنی که به درگیری فعال خواننده 
ــدی پیچیده به معنی  ــاز دارد. خواندن فراین نی
بازیافت اطالعات از یک متن است )میرحسنی، 

)1 :1385
ــه می کنیم؟  ــا هنگام خواندن چ اما مگر م
ــرف نمی خوانیم و به  ــه ح ــه را حرف ب ــا کلم م

ــی نمی کنیم.  ــتانی صداکش ــول کودکان دبس ق
ــدن عبارت ها و جمله ها هم کلمات  هنگام خوان
ــه آن ها را به صورت  ــک نمی خوانیم، بلك را تک ت
ــرعت ادا می کنیم. ظاهراً تصویر  پیوسته و با س
ــز ما می رود و در  ــم به مغ کلمات از طریق چش
آنجا از روی شكل آن ها که در مغز ذخیره شده 
ــیم و در ترکیب  ــی آن ها می رس ــت، به معن اس

کلمات، معنای جمالت را درک می کنیم.
 اگر خواندن را به مفهوم »درک معنی« یک 
متن نوشته شده بدانیم، در این صورت »مهارت 
ــتگی  ــه نكته بس خواننده در درک مطلب به س

دارد:
1. زمینة دانشی خواننده؛

ــن  ــدن مت ــده در خوان ــه خوانن ــی ک 2. دقت
دست نوشته یا چاپی به خرج می دهد؛

3. فهم پیام متن توسط خواننده(.
ــكل عناصر  ــت باید ش پس برای خواندن، نخس
زبانی مثل حرف، کلمه و جمله را تشخیص داد 
و سپس معنای این عناصر و روابط معنایی بین 
ــا را درک کرد تا در نهایت به پیام جمله و  آن ه
ــت یافت. به گام نخست این فرایند در  متن دس

اصطالح فنی »بازشناسی طرح« می گویند.

فرایند بازشناسی طرح
ــی اینكه مغز  ــی طرح یعن فرایند بازشناس
ــروف و کلماتی که  ــی ح چگونه به کار بازشناس
ــوند، مبادرت  ــرای خواندن ما پردازش ش باید ب
ــتاری  ــكل نوش ــد. برای مثال، چگونه ش می کن
ــیم. دربارة این فرایند  حرف »ج« را بازمی شناس

دو نظریة عمده وجود دارد:

نظریة مطابقة قالب ها 1
ــی که قادر به  ــن نظریه، ما از هر طرح طبق ای
ــز خود داریم.  ــی آنیم، تصویری در مغ بازشناس
ــرح پدید آمده در  ــن با مطابقت دادن ط بنابرای
یاخته های شبكیه با قالب ضبط شده در حافظه، 
ــیم. اگر میان  ــرف »ج« را باز می شناس مثاًل ح
ــبكیه  ــده در ش تصویر ذهنی و محرک ایجاد ش
مطابقتی باشد، حرف »ج« ادراک می شود )رینر 

و پوالچک، 1378: 15(.
ــد که از هر حرفی  ــت باش اما اگر این درس
ــد بتوانیم  ــن داریم، دیگر نبای ــری در ذه تصوی
حرف ها و کلماتی را که بد خط و ناخوانا نوشته 
شده اند، بخوانیم؛ چون از آن ها تصویری در ذهن 
ــت که می توانیم حرف ها را به  نداریم. چگونه اس
ــج و معوج هم که  ــكل های ک هر خطی و به ش
نوشته شده باشند، بخوانیم؟ ظاهراً باید به عدد 
ــود دارد، از هر  ــت خط هایی که در دنیا وج دس
ــكل های متنوع آن تصویری در ذهن  حرف و ش
ــیم. به این ترتیب تعداد تصویرهای  ــته باش داش
ــود و این موضوع بعید  ــیار زیاد می ش ذهنی بس

به نظر می رسد.
طرفداران نظریة مطابقة قالب ها در پاسخ به 
ــد: »... پیش از آنكه مطابقة  این انتقاد می گوین
ــات( جدید با آنچه در  ــاد )یعنی اطالع درون نه
ــده، صورت پذیرد، این درون نهاد  مغز ذخیره ش
تصفیه می شود یا به صورت بهنجار درمی آید...« 

)پیشین(.
ــازی«2 این  ــود از فرایند »بهنجارس و مقص
ــت که مثاًل حرف جیمی را که بدخط نوشته  اس
ــت، آن قدر در ذهن تغییر دهیم که به  شده اس

یک راز پیچیده
مروری بر فرایند خواندن

بهروز راستانی

غسبی ببب ککد
ک

شاید اگر قرار بود شما اولین کسی باشید که خطی را 
اختراع می کند تا به کمک آن گفت و گوی بین انسان ها ثبت شود تا 
بعد ها دیگران آن را بخوانند، کاری بسیار دشوار در پیش داشتید. 
اما اکنون دیگران این راه دشوار را پیمو ده اند و تنها زحمت شما 
این است که بیاموزید کلمات را بخوانید؛ فقط همین.
البته خواندن به این سادگی ها هم نیست؛ به خصوص اگر 
قرارباشد کودکی شش هفت ساله از عهدة آن برآید. در این مقاله 
مروری کوتاه به فرایند »خواندن« کرده ایم.

چشمانداز
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ــپس قبل  ــود. س ــكل بهنجار »ج« نزدیک ش ش
ــر ذهنی، این فرایند  ــه با قالب یا تصوی از مطابق
ــازی است که افتادگی ها را پر می کند،  بهنجارس
ــم حرف »ج«  ــم و برهم و مبه ــا خطوط دره ی
ــته را حذف می کند تا ما بتوانیم آن  دست نوش

را بخوانیم.

نظریة مختصه یابی 2
طبق این نظریه، »حرف ها دارای عناصر مشترک 
ــی، عمودی، کج و  ــامل خطوط افق متعددی ش
ــی یک  ــتند و ما به هنگام بازشناس منحنی هس
ــر را تجزیه و تحلیل می کنیم«  طرح، این عناص

)پیشین(.
ــكل  ــالً  حرف های »ل« و »ن« از نظر ش مث
ــد و مختصة  ــباهت هایی به هم دارن ظاهری ش
ــت که در  ــز میان این دو، خط عمودی اس ممی
ــت، و نقطه ای  ــود دارد و در »ن« نیس »ل« وج
ــت که »ن« دارد و »ل« ندارد. یا تنها تفاوت  اس
حرف های »س« و »ش« سه نقطه ای  است که 

حرف »ش« دارد.
ــة مختصه یابی، وقتی با حرفی  بر پایة نظری
روبه رو می شویم، نخست آن را تحلیل می کنیم. 
یعنی فهرستی از مختصات آن تهیه می کنیم و با 
فهرستی که در حافظه داریم، مقایسه می کنیم. 
ــام می گیرد. طبق  ــی انج با این تحلیل بازشناس
ــكل چاپی  این نظریه، به جای اینكه برای هر ش
یا دست  نویس یک حرف، طرحی متفاوت داشته 
باشیم، از تعداد اندکی از مختصه ها که در تمام 
ــتند، استفاده  ــكل های مختلف مشترک هس ش
ــم. مثاًل مختصة ممیز »س« و »ش« در  می کنی
ــته و چاپی، سه  ــكل های گوناگون دست نوش ش

نقطه است که همواره ثابت باقی می ماند.

مدل های خواندن
ــام ذاتی فرایند خواندن، فقط  به دلیل همین ابه
ــه مدل نظری برای توضیح این فرایند وجود  س
ــن مدل ها عبارت اند از: پایین به باال، باال  دارد. ای

به پایین، و تعاملی«.

مدل پایین به باال 1
ــدن در درجة اول با   ــن مدل، توانایی خوان در ای
ــا و کلمه ها  ــخیص حرف های منفرد، واج ه تش
ــخیص  ــكل می گیرد. »فرایند خواندن با تش ش
انفرادی حرف ها و همتایان واجی آغاز می شود. 
سپس این دانش ما را به سمت تشخیص تک تک 
ــده است،  کلمات متنی که برای خواندن ارائه ش

.)Rumptz,2003( »هدایت می کند
ــا تمرکز بر یک  ــب خواننده ب ــه این ترتی ب
ــطح حرف آغاز می کند و  متن، خواندن را از س
سپس به معنی کلمه و جمله و سرانجام به پیام 

اصلی متن می رسد. او نه تنها باید درک درستی 
ــد، بلكه قبل از  ــته باش از رابطة واج- حرف داش

معنی کردن کلمه باید آن را تلفظ کند.
ــد مدل پایین به باال  زندی )1386( در نق
ــكاالت زیادی دارد. از  می نویسد: »این مدل اش
ــت  ــادر به توجیه این نكته نیس ــه اینكه ق جمل
ــته ای  ــدة متبحر چطور می تواند نوش که خوانن
ــه در آن برخی حرف  ها و  ــتة زیر را ک مثل نوش

نشانه های آن حذف شده اند، به خوبی بخواند:
ــرف  ــا  های ـس از انقالب پیس ا ران در س

های ز ادی کر ه است« )ص 102(.

مدل باال به پایین 2
ــدن متن به  ــدل، خواننده برای خوان ــن م در ای
تجربه های پیشین و شم زبانی خود متكی است. 
ــته ها فرضیه هایی  ــت دربارة معنای نوش او نخس
ــتی آن ها  ــتی یا ناردس ــازد و آن گاه درس می س
ــن منظور او باید بتواند  را ارزیابی می کند. به ای
براساس الگوهای مشابه قبلی به پیش بینی های 
ــر پیش بینی هایش  ــد و اگ ــت بزن ــتی دس درس
ــد، در فرضیه های خود  ــت از آب درنیامدن درس

تجدید نظر کند.
ــه  ــد ک ــرح می ده »اس�ميت )1978( ش
ــن دانش قبلی  ــت ذره بی خوانندة کارامد از پش
خود در حوزة موضوعی متن به آن نگاه می کند 
ــد، در ادامة  ــار دارد مطالبی که می خوان و انتظ
دانش قبلی اش باشد. انتظارات او براساس نتایج 
ــود. مدل باال به پایین  خواندن تأیید یا رد می ش
ــة باالتر خواندن  ــر مهارت های مرتب خواندن، ب
ــا در درجة اول  ــن مهارت ه ــد می کند. ای تأکی
ــتنتاج ها  عبارت اند از: کاربرد پیش بینی ها و اس
ــته،  ــاخت معنا از تجربه های گذش در فرایند س
ــازی این پیش بینی ها براساس اطالعات  و بازس
 Rumptz,( »جدید نا هم خوان با دانش گذشته

.)2003
ــی  ــد: »ایراد اساس زندی )1386( می نویس
ــی  ــت که به نقش اساس این گونه مدل ها آن اس
عناصر کوچک سازندة زبان نوشتاری )حرف ها و 

کلمه ها( توجه ندارند« )ص103(.

مدل تعاملی 3
ــت و امتیازات دو مدل  ــن مدل، نكات مثب در ای
ــد. لذا خواننده، هم  ــی را با هم ادغام کرده ان قبل
از مهارت های تفكر مرتبة پایین تر و مهارت های 
رمزگشایی )همان طور که در مدل پایین به باال 
ــم از مهارت های تفكر مرتبة  ــود(، ه دیده می ش
باالتر )همان طور که در مدل باال به پایین دیده 
می شود( بهره می گیرد. »طبق نظرگاه حاکم بر 
ــدن در آن واحد هم یک فرایند  این مدل، خوان
ادراکی5 و هم یک فرایند شناختی6 است که در 

ــین خود سود  آن خواننده هم از تجربیات پیش
ــای متنی که به صورت  ــرد و هم از ممیزه ه می ب
ــتفاده می کند تا معنای مورد  ُکد درآمده اند، اس

نظر را بیافریند« )زندی، 1386: 103(.
ــح می دهد که  ــات7 )1977( توضی »رامله
ــكل های  ــت بین ش ــن تعاملی اس ــردازش مت پ
متفاوت اطالعات در دسترس خواننده در متن، 
ــر او )برای مثال،  ــای تفكر ردة باالت و مهارت ه
ــپردن(. خواندن برای  ــتنتاج و به حافظه س اس
ــتلزم  ــب مطابق با مدل تعاملی، مس درک مطل
ــتفاده از فرایندهای رمزگشایی زبانی توسط  اس
ــی  ــتای راهبردهای روان شناس خواننده در راس
ــت«  ــماتیک( اوس ــش الگودار )ش ــان و دان زب

.)Rumptz, 2003(

در پایان
ــدن را آموخته اند،  ــانی که خوان ــرای همة کس ب
حتماً  پیش آمده است که در نخستین سال های 
ــتی  ــدن نتوانند کلماتی را به درس آموزش خوان
ــظ کنند و در نتیجه معنای آن ها را نفهمند.  تلف
ــی« را »دو زندگی« )2  ــة »دو زندگ ــالً  کلم مث
ــوند چرا باید چنین  زندگی( بخوانند و متحیر ش
ــند! یا  ــة مغازه ای بنویس ــه ای را روی شیش کلم
ــد و  ــی« بخوانن را »تورفنگ ــی«  واژة »تورفتگ
ــرا در متن باید چنین کلمة  تعجب کنند که چ

بی معنایی بیاید.
ــیار  ــاعر بس ــه کار ش ــر از هم ــا جالب ت ام
ــتی  ــوان »بنگاه پُس ــود که عن ــی ب لطیف الطبع
ــر در مغازه ای  ولی توکلی« را که روی تابلوی س
نوشته شده بود، این طور خواند: »به نگاه پَستی، 

ولی تو ُگلی!« 

پی نوشت
1. Resding
2. Normalization
3. RumpTz
5. Perecptual
6. Cognitve
7. Rumelhart

منابع
1. رینر، کیت و الكساندر پوالچک )1378(. 

روان شناسی خواندن. ترجمة مجدالدین کیوانی، 
مرکز نشر دانشگاهی. تهران.

2. زندی، دکتر بهمن )1386(. روش تدریس 
زبان فارسی به سمت تهران. چاپ نهم. 

3. میرحسنی، دکتر سیداکبر )1385(. خواندن 
در کودکان. در:

http://tps.blogfa.com/post_174.
aspx

4. حیدری، پروین )1391(. خواندن. در:
http://ravanshenasyzaban91. blogfa.
com/post,14.
5. Rumptz, David )2003(. TheoreTical 
Model of Reading Ability. Northern 
Marianas college. In: http:// david 
rumptz. webs.com/ modelofreading.
htm.
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هنرتدریس

معلمي هنر است؛ هنري که مخاطبان 
آن لحظه به لحظة خلق اثر را با تمام 

حواس خود مشاهده مي کنند. این شغل 
ظریف مانند هر رشتة دقیق دیگري 

به مطالعه، کسب تجربه و مرور برخي 
نكات مهم نیاز دارد.

مچ گیری ممنوع
سعید کفایتي

 زبان بدن را دانستن 
به طرز راه رفتن و نوع نشستن خود 

توجه و جایتان را عوض کنید. به 
سمتي حرکت کنید که دانش آموزانتان 

احساس کنند تمام حواس شما به 
آن هاست.

 برخالف تصور عموم، گفت وگوهاي ما 
در میان جمع غالباً غیرکالمي است، 

یعني به توضیح نیاز ندارد. حالت صورت، 
طرز قرار گرفتن دست و پا، حتي چشم 

و ابروها با دیگران صحبت مي کنند. 
دانش آموزان با مالحظة هر حرکتي 

به خوبي مي فهمند که حال معلمشان 
چگونه است، پس حرکاتي انجام دهید 
که به گیرنده هاي حساس آن ها پیامي 

جز آرامش و صفا ارسال نكند.

 جوش نیاوردن 
آرام باشید. زود به جوش نیاورید. 
کودکان و نوجوانان از معلماني که 

خیلي سریع عكس العمل نشان مي دهند 
فاصله مي گیرند.

»این چه حرفي بود، زدي! برو 
بیرون«، »این دانش آموز را ببرید دفتر« 

و...
 ناخداي باتجربه، در زمان طوفان 

کشتي را به خوبي کنترل مي کند.

 به روز بودن 
معلم باید با تمام وجود در 

کالس حاضر باشد، طوري 
که بچه ها احساس کنند 
معلمشان همگام با زمان 
در کنار آن هاست. براي 
برقراري ارتباط بهتر و 
تدریس مؤثرتر، با زبان 

و دنیاي آن ها بیشتر 
آشنا شوید. نام وسایل، 

تلفن هاي همراه، 
رایانه ها و برنامه هاي 

جدید را بدانید. به 
تجربه و با اطمینان 

مي گویم، وقتي از عالم 
خودشان دو سه مثال طرح 

کنید، خیلي به َوجد مي آیند. 
حتي از توانمندي شما هم به دیگران 

مي گویند. اعتبار علمي اطالعات 
خودتان را روزبه روز شارژ کنید.

 اول شخص مفردبودن 
نگویید »سروصدا زیاد است«، بگویید 

»به نظر من سروصدا زیاد است«. 
شخصیت خودتان را نشان دهید. از 
خودتان با عنوان اول شخص مفرد 
صحبت کنید. وقتي کسي در قالب 

»من« حرف مي زند، خودش را به عنوان 
موجودي با درک و فهم و احساس 

معرفي مي کند.
با دور شدن از وضعیت »روبات 

سخن گو«، خود را نسبت به فضاي کالس 
در موقعیت نزدیک تري قرار دهید.
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 زنجیرة اعتباربودن 
متأسفانه هر ساله عده اي از پدر و 

مادرها در ابتداي سال تحصیلي نزد 
معلم جدید فرزندشان مي آیند و از 

معلم یا معلمان سال هاي قبل شكایت 
مي کنند. بعد هم به طور عجیبي خدا را 
شكر مي کنند که »واقعاً امسال شانس 

آوردیم که چنین آموزگاري نصیب 
فرزند ما شد!«، »امیدواریم شما بتوانید 

نقاط ضعف سال گذشته را برطرف 
کنید!« 

فریب تعریف هاي چنین افرادي را 
نخورید. مطمئن باشید سال آینده هم 
در مورد شما نقدهایي خواهند داشت. 

نكند با پذیرفتن چنین گفته هایي و 
قضاوت نادرست، شخصیت و آبروي 

همكاران را زیر سؤال ببریم. یک ویژگي 
مدارس خوب آن است که در آن همه 

خود را مانند حلقه هاي زنجیر مي دانند. 
اگر یكي از حلقه ها آسیب ببیند، زنجیر 

دیگر زنجیر نیست.

 قابل پیش بیني بودن 
صداي خنده هاي بچه ها در راهرو 
پیچیده بود. به کالسشان رفتم.  

معلمشان نیامده بود. گروه نمایش، 
نقش یكي از معلم ها را بازي مي کرد؛ 

واردشدن به کالس، بیان جمله اي 
خاص، نشستن روي میز و ضربه زدن 

به آن، هر کدام براي بینندگان 
تداعي کنندة رفتار ثابت و مشخص یک 

معلم بود.
»تكیه کالم« داشتن نیز نقص 

مهمی است که باید زود برطرف شود. 
این چیزها دانش آموزان را به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم مي آزارد. 

به همین خاطر، در فرصتي مناسب، 
دغدغه هاشان را به شكل  دیگري نشان 

مي دهند.
بعد از ورود به کالس چند لحظه 

صبر کنید. به طور واضح به همة 
بچه هاي حاضر سالم کنید. سه تا پنج 
دقیقه را به گفت وگوي آزاد اختصاص 

دهید. بگذارید بچه ها حرف بزنند. 
اگر حرفي نداشتند شما بگویید »این 
را شنیده اید که ... دیروز داشتیم...« 
بگذارید هر روز حرف هاي خودش را 

داشته باشد.

 مچ گیري نکردن
بعد از نظرسنجي از دانش آموزان متوجه  شدم 

یكي از مواردي که آن ها اصاًل نمي پسندند 
»مچ گیري« برخي دبیران است.

 سؤاالت کاراگاهي را کنار بگذارید. هربار 
اوقات کالس را با برگزاري امتحان تلخ 

بدني  نكنید. اثر تحقیر و توهین کمتر از تنبیه 
نیست. عده ای، هرچند اندک،  از معلمان 
بدني ممنوع  تصور مي کنند حاال که تنبیه 

است راه هاي دیگري براي مهار دانش آموزان 
تنبل و بي ادب وجود دارد. ولي یادآوري 

مي کنم، کار سخت ما معلمان »ساختن« 
است نه خراب کردن. اگر توانستید دانش آموز 

گریزپاي و در حال اخراج از مدرسه را به 
درس و مطالعه عالقه مند کنید، به یقین شما 

هنرمندي واقعي هستید.
فریدون گفت نقاشان چین را 
که پیرامون خرگاهش بدوزند

بَدان را نیک دار اي مرد هشیار
که نیكان خود بزرگ و نیک روزند.

سعدي)باب هشتم گلستان(
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وقتی وارد کالس شدم، انگشت سارا باال بود. اجازه 
می خواست تا چیزی بگوید. روی تخته نوشتم: »اعداد 
زوج و فرد«. چشم ها به تخته دوخته شد. ادامه دادم: 
ــتان را  ــت. حواس درس امروز ما اعداد زوج و فرد اس
ــید.  جمع کنید. خوب یاد بگیرید و آن ها را بشناس
ــپس ادامه دادم: اعداد زوج عددهایی هستند که  س
رقم یكان آن ها دو، چهار، شش، هشت، ده ... ضمن 
گفتن اعداد، چند مداد از روی میزها برداشتم، آن ها 
را جفت جفت نشان دادم و پرسیدم: عددهای زوج 
تا ده را شناختید؟... حرفم تمام نشده بود که سارا  از 

میز دوم ردیف وسط گفت: »اجازه خانم!« 
گفتم:  »درس تمام نشده. بهتره گوش بدی«. و 
دوازده، چهارده، شانزده، هجده و بیست را به اعداد 
ــتم اعداد را  روی تخته اضافه کردم. از بچه ها خواس
با صدای بلند تكرار کنند. بچه ها اعداد را خواندند. 
گفتم: حاال اعداد فرد را می شناسیم. عددهای فرد 
ــتند که ... بار دیگر سارا هیجان زده از  اعدادی هس
ــد و گفت: »اجازه خانم من بگم؟«  جایش بلند ش

و بدون معطلی گفت: »دیشب یک خواب دیدم«. 
ــدة بچه ها در کالس  ــن حرفش صدای خن از ای
پیچید. با تعجب پرسیدم: خواب دیشب تو چه ربطی 
به درس امروز ما دارد؟ کلی مّن و مّن کرد و گفت:  

»اجازه خانم، االن می گویم« 
ــورت داد و بالفاصله به حرف  و آب دهانش را ق
آمد: خواب دیدم رفته بودم توی یک بادکنک. بچه ها 

حیرت زده پرسیدند: »توی یک بادکنک؟« 
ــک بادکنک«. و  ــواب داد: »آره، توی ی ــارا ج س
اضافه کرد: »بادکنک بزرگی بود. رفتم داخلش  دراز 

کشیدم، دو دفعه هم غلت زدم«. 
حرفش را بریدم و گفتم: » اما این حرف ها...« 

ــت جایی به آن  ــتپاچگی گفت: »هیچ وق با دس
ــباندم به دیوارة  ــده بودم. دهنم را چس راحتی ندی
بادکنک و برادرم را بلند صدا زدم. پرسید کجایی؟ 
گفتم اینجا داخل بادکنک. پرسید چطوری رفتی 
آنجا؟  بادکنک که در ندارد! گفتم جای باد کردن که 
دارد! خندید و گفت من هم می توانم بیایم پیش تو؟ 

گفتم آره که می توانی. گفت می ترسم بترکد!

 گفتم چرا بترکد؟ این دفعه برادرم پرسید مادر 
می داند تو رفتی آن تو؟ گفتم نه. نمی داند. او که در 

خواب من نبود! 
برادرم فكری کرد و گفت راست می گویی، وقتی 
ــو  می خوابیدی مادر بیدار بود. گفتم پس معطل  ت
چی هستی؟ بیا توی بادکنک پیش... داشتم حرف 
می زدم که بادکنک شروع به غلتیدن کرد. تندتند 
ــل می داد. هر  ــی زد و مرا هم روی زمین ق غلت م
دفعه که قل می خوردم یک بادکنک تازه می دیدم. 
ــت و چهارتا، بیست و شش،  ــت و دو تا، بیس بیس
ــان از عددهای زوج روی  بیست و هشت تا. تعداش
تخته هم بیشتر بود. بادکنک های رنگی روی زمین 
باال و پایین می رفتند. برادرم وسط بادکنک ها دور 
ــی زد. من هی  ــرا صدا م ــودش می چرخید و م خ
ــدم و داد می زدم اینجایم. یكدفعه برادرم  می خندی
افتاد روی بادکنک های رنگی. سه تا از آن ها ترکیدند 
و بادکنک های دیگر در هوا پراکنده شدند. برایشان 
ــک بزرگ مثل  ــكان دادم. یكدفعه بادکن ــت ت دس
بمب ترکید! و با صدای ترکیدنش از خواب پریدم.  
ــرادرم بودم. دلم  ــوی اتاق خودمان، کنار مادر و ب ت

می خواست برادرم بیدار بود و به او می گفتم...« 
ــاکت ماند. بچه ها خاموش به فكر فرو  ــارا س س
رفته بودند. فكر کردم چطوری دوباره درس را شروع 
کنم. قدم زنان از ته کالس به سمت تخته برگشتم. 
صدای سارا بار دیگر سكوت را شكست:» اجازه خانم! 
اگر برادرم آمده بود توی بادکنک، دوتایی می شدیم 
ــت می گوید  عدد زوج؟« بچه ها فریاد زدند:» راس
خانم!«  یكی از بچه های ته کالس گفت:»اجازه 
ــه توی بادکنک،  ــم، حاال که برادرش نرفت خان
پس خودش به تنهایی عدد فرد بوده؛ درست 
نمی گویم؟« بی اختیار فریاد زدم: درست است 
دخترم، آفرین بر تو. اما صدایم در میان هیاهو 
و همهمة بچه ها گم شد. صدای زنگ کالس را 
به هم ریخت. بچه ها با اشتیاق سارا را میان خود 

گرفتند. هر کدام چیزی می گفتند. از کالس که 
بیرون می رفتم چشم های سیاه و درشت سارا از 

خوشحالی می درخشید. 

خواب بادکنک
سرور محمدی/ معلم بازنشسته
تصویرگر: پیمان رحیم زاده

خاطره
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ــتین بار دکتر انوری را در سازمان کتاب های  نخس
ــدم.  سال 1355  ــی ایران دیدم و همكار او ش درس
ــال ها شور و هیجان خاصی داشتند.  بود. در آن س
نظام جدید آموزش وپرورش که از سال 1345 آغاز 
شده بود، به سال های آخر دبیرستان نزدیک می شد. 
تألیف بیش از پانصد عنوان کتاب درسی جدید در 
دورة ابتدایی، راهنمایی و انواع رشته های متوسطه، 
کارشناسان و مؤلفان را کامالً به خود مشغول کرده 
بود. هریک از کارشناسان این سازمان برگزیدگانی 
ــال ها در  ــور بودند که س ــرورش کش از آموزش وپ
کالس درس با دانش آموزان تعامل داشتند، ایران را 
می شناختند، به رشتة  تخصصی خود مسلط بودند 
وعشق خدمت به مردم و پیشرفت ایران را داشتند.
ــوری بود که در بخش  ــن ان یكی از آنان دکتر حس
کارشناسی ادبیات فارسی که کار می کرد و همكاران 
دیگرش در این سازمان آقایان عبدالحسین مصحفی، 
ــجدی، میرزا جلیلی، باقر مظفرزاده،  غالمرضا عس
هوشنگ شریف زاده، محمدعلی خلیلی فر، حسین 
دانشفر پاکروان، دکتر رسول شایسته و دکتر محمد 
حسین حسینی بهشتی بودند؛ همه از اثرگذاران بر 

آموزش وپروش کشور.
دکتر حسن انوری معلم، محقق، مؤلف، مؤسس و 
پایه گذار و سرویراستار فرهنگ بزرگ سخن و عضو 
ــتان زبان و ادب فارسی در سال  پیوستة فرهنگس
1312 در تكاب )آذربایجان غربی( به دنیا آمد. پس 
از اخذ دیپلم به استخدام آموزش وپرورش درآمد. در 
سال 1326 دورة ابتدایی را در زادگاهش به دبستان 

رفت و دورة دبیرستان را پیش خود خواند.
ــتة ادبیات  ــت و در رش ــگاه تبریز راه یاف ــه دانش ب
ــی گرفت. بین سال های  ــی مدرک کارشناس فارس
ــت و در 46 تا 51  ــانس گرف 44 تا 1346 فوق لیس
دورة دکترای خود را گذراند و با نوشتن رساله ای با 
عنوان »اصطالحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی« 
ــان داد  ــی نش توانایی خود را در زبان و ادبیات فارس
ــی را از آموزگاری  ــد. دکتر انوری معلم و پرآوازه ش
دبستان آغاز کرد. دبیر دبیرستان های تبریز و تهران 

شد و سرانجام به استادی دانشگاه رسید. 20 سال 
ــید )59- در تألیف و تدوین لغت نامة دهخدا کوش
ــازمان  ــی را در س 1340(، کتاب های ادبیات فارس
ــت )58-1343(، در  ــی ایران نوش کتاب های درس
ــرد )1348-51(  ــگاه علم وصنعت تدریس ک دانش
ــتی گروه زبان و ادبیات فارسی  و تدریس و سرپرس
ــر عهده  ــی را )58-1351( ب ــكدة علوم ورزش دانش

گرفت.

فرهنگ بزرگ سخن
استاد دکتر حسن انوری یكی از آگاه ترین وکوشاترین 
ــخ آموزش وپروش  ــای ادبی اثرگذار بر تاری چهره ه
ــی است. ایشان حدود 50 سال  کشور و ادب فارس
است که برای دانش آموزان دبستان ها و دبیرستان ها، 
ــان و  ــدان زب ــگاه ها و عالقه من ــجویان دانش دانش
ــی کتاب و مقاله می نویسد. یکی از آثار  ادب فارس

ماندگار ایشان »فرهنگ بزرگ سخن« است.
فرهنگ بزرگ سخن در برگیرندة  تازه ترین واژه های 
ــت که در هشت جلد در انتشارات  زبان فارسی اس
ــت )1381(. در تدوین  ــخن به چاپ رسیده  اس س
فرهنگ سخن، که دکتر حسن انوری سرویراستار 
ــت، 46 مؤلف نامدار و 21 ویراستار دقیق در  آن اس
بخش های عمومی و تخصصی همكاری و مسئولیت 
ــر واژه های قدیمی،  ــته اند. این فرهنگ عالوه ب داش
شامل اغلب واژه ها و اصطالحات علمی و تعبیرات 

روز زبان فارسی است.
ــک در راه تدوین  ــت کوچ »این فرهنگ گامی اس
ــدگان آن  ــی. تهیه کنن ــگ جامع زبان فارس فرهن
ــط کتابخوان و  ــاز طبقة متوس ــته اند به نی خواس
ــخ گویند؛ هم نیازهای  ــی زبان پاس مراجعان فارس
ــان را که در متون و در گفتارهای روز به واژه های  آن
ناآشنا برمی خورند و هم نیاز آنان را که متون کهن 

را مطالعه می کنند.«
فرهنگ دوجلدی سخن، فشرده ای از فرهنگ بزرگ 
سخن است و برای کسانی است که به فرهنگ بزرگ 
سخن دسترسی ندارند. این فرهنگ شامل واژه های 

ازقلم افتاده و برخی شواهد جدید است.

آثار دیگر
الف( نمونه هایی از كتاب های درسی

ــوزگاران  ــی برای آم ــس فارس ــای تدری 1. راهنم
سال های چهارم، پنجم، اول،  دوم و سوم راهنمایی از 

سال 1328 تا 1382
ــال های اول، دوم و  ــرای س ــگارش ب ــن ن 2. آئی
ــا و پیام نور و  ــارات رس ــتان، از انتش ــوم دبیرس س

آموزش وپرورش از سال 1353 تا 1368
ــال های اول، دوم و  ــتور زبان فارسی برای س 3. دس
سوم راهنمایی و دانش سراهای مقدماتی و راهنمایی 

از سال 1350 تا 1368 )دوجلدی(.
ــال 1353 برای دانش سرای  ــی که در س 4. فارس

مقدماتی تألیف و چاپ شد.
ب( نمونه هایی از كتاب های غيردرسی

1. اصطالحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوقی
2. تنظیم مجالت از لغت نامة دهخدا )حروف الف، 

ب، و ک و ی(
3. صدای سخن عشق، تهران، انتشارات سخن، 

1374
4. غمنامة رستم و سهراب، تهران، انتشارات نشر 

ناشر، 1363
5. گزیدة  بوستان سعدی، انتشارات سعدی، 1369

11. گزیدة گلستان سعدی، تهران، علمی، 1371
 دکتر حسن انوری عالوه بر کتاب، مقاالت علمی و 
تحقیقی بسیاری در مجالت کشور منتشر کرده است. 
او در سال 1353 به دعوت دانشگاه کلن به آلمان رفت 
و نیز در سال های 58-1357 فرصت مطالعاتی خود 
ــتون آمریكا گذراند. در آبان ماه  را در دانشگاه پرینس
1387 چهرة ماندگار برگزیده در رشتة ادبیات فارسی، 
و در آذر 1389 بازنشستة نمونة صندوق بازنشستگی 
کشوری و برندة جایزة کتاب سال جمهوری اسالمی 

ایران در دورة بیست ویكم شد.
ــن انوری همچنان پویا و پر تالش است.  دکتر حس

چشم به کارهای آیندة ایشان داریم.

یادیارمهربان

آموزگار بزرگ 

سخن
آشنایی با دکتر حسن انوری  و یک عمر تالش معلمانه اش

اسفندیار معتمدی
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