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مريم يراقي

حكايتاشکها
باعث  اطاعت از مسير و راه امام حسين )ع( خواهد شد. 

با عزاداري و ايجاد محبت، كشــتي نجات، نجاتم مي دهد، زيرا 
محبتش در دلم غوغا مي كند و در عمل ســوار بر آموزه هاي آن 
مي شــوم، جان و دل بدان مي سپارم و در مسير روشن شده به 
واســطة آن قرار مي گيرم. اين قطرات اشك ضامن پاكي درون 
و قرار گرفتن در جرگة هدايت شــدگان اســت، زيرا از مسيري 

مي رويم كه مصباح الهدي برايمان روشن كرده است. 
اين اشك ها عجب حكايتي دارند! 

منابع 
1. بحارا النوار/ ج78/ ص 119

2. عيون  اخبار الرضا )ع(/ج1/ ص 64-59

در حــال مطالعه بودم. به حديثي رســيدم كه فكرم را درگير 
كرد: ِمن َدالِئل العاِلم إنتقاُدُه لحِديثِه َو ِعلُمُه ِبَحقاِئق ُفنوِن النَظر 
)مجلســي، ج 78: ص 119(: »از نشــانه هاي عالم، نقد سخن و 

انديشة خود و آگاهي از نظرات مختلف است.« 
اگر عالم هستيم، بايد در افكارمان شك كنيم!؟

حديث معتبري از امام حســين )ع( است؛ اسمي كه هميشه 
برايــم تداعي گريه هاي محــرم و مزة روضه هاســت. از خودم 
پرســيدم، چرا اين قدر در روايات تأكيد شده است كه براي امام  
حسين )ع( گريه كنيم؟ شأن اهل بيت )ع( باالتر از تأكيد بر پاية 
ِعرق خانوادگي است. پس حتمًا دليلي داشته است؛ دليلي نهفته 
در گريستن و حضور در مجالس ذكر. حديث معروف پيامبر )ص( 

) با نقل به معنا( را به خاطر آوردم. 
»اّن الُحســين مصباُح الهدي و سفينئُ  النجاه« )شيخ  صدوق،  

ج1: 59-64(
اشك، كشتي نجات، چراغ هدايت! 

تا به حال اين گونه نگاهش نكرده بودم! باورم را نقادانه نگريستم. 
عالمه جعفري )ره( در مورد اين حديث شريف جمله اي طاليي 
دارد: حركت كشتي آدميان احتياجي به دريا ندارد. اين كشتي 
روي قطرة اشكي مقدس كه براي حسين )ع( ريخته شود، حركت 
مي كند. اشــكي كه از اعماق دل برمي آيد و جان را مي شوراند و 

آنگاه رهسپار پيشگاه اقدس خداوندي مي شود. دريافتم!
گريستن نشانة محبت است و اطاعت نتيجة محبت. 

چه ظرافتي در اين احاديث و نظرات نهفته است!
گريه براي امام حسين )ع( محبتي در دلمان ايجاد مي كند كه 
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یادداشت

ســال ها بعد، دقیقًا در همان روزي كه دوســتان صمیمي اش، 
رجایي و باهنر، به شهادت رسیدند، از دنیاي ما رفت. سي وهفت 
سال بعد، در هشتم شهریورماه 97، روح حاج حسین خوشنویسان 

پر كشید و به ابدیت پیوست!
پیكر نحیف و رنجورش را به مدرســة عام المنفعه اي آوردند كه 
خودش تأسیس كرده بود. خودش آرزو كرده و گفته بود »دوست 
دارد در كالس درس به دیدار محبوبش برود.« روزهاي آخر هم، 
حتي بیست وچند عمل جراحي نتوانسته بود بر روحیة پرنشاط 
او ذره اي اثر منفي بگذارد. باز هم به مدرســه ما می آمد و گرماي 

حضورش به همة همراهان و مشتاقانش جان مي بخشید.
امــا آن روز كه او خــود نیامد و او را بر فراز دســت ها آوردند، 
روز دیگري بود. میزكار و صندلي ساده اش را از اتاق آورده بودند 
و گوشــه اي از حیاط مدرســه گذاشــته بودند. زیر شیشة میز، 
همان عكس هاي قدیمي و همیشگي اش بودند؛ عكس دوستان 
شهیدش، رجایي و باهنر. دوستاني كه سال ها قبل از انقالب، در 

مدرســة كمال و مدرسة قدس با آن ها همراه و همكار بود. و آن 
روز، او نه پشــت میز كه مقابل میــز كارش، در میان انبوهي از 
جمعیت، به آرامي در خوابي ابدي فرو رفته بود؛ جمعیتي غرق در 

اندوهي عمیق؛ پیر و جوان، زن و مرد، غریبه و آشنا.
پدربزرگي با فرزند و نوه اش آمده بود و همگي هم شــاگردان 
بي واسطة او بودند: پدربزرگ شاگرد او در مدرسة كمال، فرزندش 
شــاگرد او در دبیرستان البرز، و نوه اش فارغ التحصیل دبیرستان 

خواجه نصیرالدین طوسي.
به راستي، او چگونه معلمي بود كه سه نسل با همة تفاوت هایي 
كه نســل ها با هم دارند، احساسی مشترك و عمیق نسبت به او 
دارند و خود را شــاگرد او مي دانند و در غم از دســت دادنش، از 

صمیم قلب مي گریند!
   

در یكي از شماره هاي آینده از رمز و راز توفیق این معلم بزرگ 
بیشتر خواهیم گفت و از او بیشتر خواهیم آموخت.

قدرش ناشناخته است!
محمد ناصری

معاون پرورشي سابق 
آموزش وپرورش

مهندس حسين مظفري نژاد:
قدر آقاي خوشنويسان 

ناشناخته است! او هنوز 
شناخته نشده است.

پرورش  و وزير آموزش 
سيدمحمد بطحايي:

در سعادت و نيك نامي مرحوم حسين 
خوشنويسان همين بس كه سهمش 

از زندگي در اين دنيا، سال ها 
خدمت صادقانه و بدون چشمداشت به 
آموزش وپرورش و فرزندان اين 

مرز و بوم بود.

رئيس سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي 

دكتر حيدر توراني:
حاج حسين خوشنويسان، يار ديرين 
و وفادار شهيدان رجايي و باهنر، معلم 
بزرگ معلمان و نماد فراموش نشدني 

يك معلم عاشق بود.

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۲ |  آبان ۱۳۹۷ ۲



گفت وگو از نصراهلل دادار
عكاس: غالمرضا بهرامی

اشاره
»حیات طیبه« یكی از مهم ترین مفاهیم كلیدی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. اما بسیاری از فرهنگیان شناخت و 
تصور روشنی از مفهوم آن ندارند. تأسف بارتر اینكه، تصور و درك برخی هم 180 درجه با مفهوم واقعی آن متفاوت و متضاد است. 
برای نمونه، عده ای بر این باورند كه حیات طیبه اجباری و آخرتی است، در صورتی كه طراحان سند تحول معتقدند حیات طیبه 

اختیاری و دنیایی است.
به منظور تبیین و تشریح مفهوم حیات طیبه و چگونگی تحقق آن در مدرسه های كشور، با حضور دو تن از طراحان و دست اندركاران 
ســند تحول، آقایان دكتر علیرضا صادق زاده، متخصص فلسفة تعلیم وتربیت و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و دكتر 

محمد حسنی، متخصص فلسفة تعلیم وتربیت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش نشستی برگزار كردیم.
گزارش این نشست كه با شركت تعدادی از معلمان و اعضای شورای برنامه ریزی مجلة رشد معلم انجام گرفت، در دو شماره تقدیم 

مخاطبان گران قدر مجله می شود. گزارش اول این نشست را در ادامه می خوانید.

 دكتر صادق زاده: در ابتدا ضروری می دانم شــكر خدای 
مهربان را به جا بیاورم كه شــرایطی فراهم شد تا دربارة یكی 
از مفاهیم كلیدی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، یعنی 

»حیات طیبه«، بحث كنیم.
ســؤال شد كه مفهوم حیات طیبه چیست و چه ویژگی ها و 

خصوصیاتی دارد، یا اینكه چرا با وجود ده ها واژه كه در معارف 
دینی به زندگی مطلوب ناظر اســت، مانند قرب الی اهلل، عبد 
صالــح، رضوان و عبودیت، ما واژة »حیــات طیبه« را انتخاب 

كرده ایم؟
آنچــه می خواهیم به عنوان حیات طیبــه مطرح كنیم، ناظر 

گفتوگو

نشستی با حضور 
دو تن از طراحان 

سند تحول بنیادین 
زندگى مطلوب آموزش وپرورش

یا حیات طیبه
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به چند عنصر اســت: اولیــن نكته اینكه، در 
نگاه اســالمی، حتمًا یك وضع مطلوب برای 

زندگی انسان در نظر گرفته شده است و حیات 
طیبه، برخــالف برخی تصورات كه آن را آخرتی 

می پندارند، امری دنیایی است و در همین دنیا حاصل 
می شود نه بعد از مرگ و آخرت.

نكتة دوم این اســت كه حیــات طیبه، به مفهومی كه ما در 
نظر داشــته ایم، رد كردن حیات طبیعی نیســت، بلكه اعتال 
بخشــیدن بــه حیات طبیعی اســت و رنگ و بــوی دینی و 
الهی پیدا می كند. البته ما به نــگاه انتزاعی و ُزهدورزی قائل 
نیستیم، بلكه معتقدیم كه انسان باید زندگی كند و از منابع و 
نعمت های دنیایی اســتفاده كند و لذت ببرد. اما در عین حال 
كــه از خوبی های دنیا و زندگی بهــره می برد، باید در زندگی 
حیوانــی نماند و فراتر برود. مهم این اســت كه حیات طیبه 
امــری انتخابی و اختیاری اســت و نمی توان كســی را به آن 

مجبور كرد.
نكتة دیگر اینكــه ما حیات طیبه را به صــورت صفر و یك 
نمی بینیم كه بگوییم حیات طیبه یا هســت یا نیســت، بلكه 
بیشــتر آن را به صورت طیف می بینیــم و وقتی آن را طیف 
ببینیــم، یعنی سلســله مراتبی دارد كه از حداقل ها شــروع 

می شود و به سمت باال حركت می كند.
در نــگاه حیات طیبه، خیلی از چیزهایی كه انســان با فكر، 
تجربه و اندیشــة خودش به دست آورده است تأیید می شود. 
یعنی عقل و فطرت سلیم و آنچه با تفكر بشر به دست می آید، 
ارزشمند اســت و نظام معیار ما تنها آن چیزهایی نیست كه 
دین آورده و تأســیس كرده اســت، بلكه بیشتر آن چیزهایی 
است كه عقل سلیم بشری به آن رسیده و دین آن ها را تأیید 
كرده اســت. خیلی از احكام و ارزش هایی كه در حیات طیبه 
مطرح اند، از نوع ارزش های انســانی هستند كه دین هم آن ها 

را تأیید می كند.
نكتة دیگر كه باید به آن اشاره كنم، این است كه برخی افراد 
فكر می كنند حیات طیبه مخصوص آدم های مؤمن است. ولی 
ما در مبانی نظری سند تحول كمی جرئت كردیم و حرفی زدیم 

كه كمی با این تفكر متفاوت اســت. ما گفتیم، 
اگر حیات طیبه بخواهد وجه كاملی را كه 

ســعادت آخرت هم در آن باشد، دنبال 
اما   كند، حتمًا ایمان می خواهد. 

برای مراتبی از حیات طیبه 
كــه مــا آن را مراتب 

پـیش نیاز می دانیم، 

مانند راستگویی، وفای به عهد، امانت داری 
و عدالت كه موارد انســانی هستند و فطرت 
پاك و عقل ســلیم آن ها را قبول می كند، به 
ایمــان و به قول معروف گفتن شــهادتین نیاز 

نیست.
من می خواهم بگویم، حداقل شرط شروع حیات طیبه ایمان 
نیســت. اما ایــن حیات، یك نكته دارد كــه در واقع نوعی از 
زندگی مطلوب اســت كه در چارچــوب دین قرار دارد و دین 

آن را می پذیرد.
باید توجه داشت، ما با نسل هایی از كودك، نوجوان و جوان 
كار می كنیم كــه ضرورتًا با ادلة دینــی، زندگی درون دینی 
و در محیــط دینی زندگی نكرده اند، امــا فطرت پاك و عقل 
ســلیم دارند. پس ما باید نقطة شــروع و عزیمتمان را برای 
جهت دهی ارزشــی نسل نوجوان و جوان جایی قرار دهیم كه 
شك و شــبهه در آن نیست. یعنی اگر ما از امور و ارزش های 
انسانی و عقالنی شروع كنیم، قطعًا بدون دردسر و بدون چون 
و چرا جلو خواهیم رفت. البته منظور من از عقل آن است كه 

دین قبول می كند، و نه عقل جزئی.
پس آنچه من از حیات طیبه برداشــت می كنم، یك زندگی 
مطلوب در دنیاســت كه ذومراتب اســت. در مراتب اولیه اش 
می تواند از زندگی سالم انسانی شروع شود و در مراتب باالتر، 
اعتال پیدا كنــد. البته ما نظام معیار ربوبــی را بر كل مراتب 
ایــن زندگی حاكم می دانیم، اما برخی از این مراتب تأییدی و 
برخی تأسیسی هســتند. این كلیات مفاهیم حیات طیبه بود 
كه مصداق های آن بسیار گسترده اند و جامعیت دارند. حیات 
طیبه هم بعــد فردی دارد و هم بعد جمعــی. هم بعد رابطه 
بــا خدا دارد و هم بعد رابطه با انســان های دیگر. هم رابطه با 

طبیعت دارد و هم رابطه با خود.
حیات طیبه مفهومی فروكاسته به یكی از جنبه های زندگی 
نیســت و همة مسائل و ارزش های زندگی را پوشش می دهد. 
در مفهوم حیات طیبه لذت بخشــی، گوارایی، جذابیت، عشق، 
عالقه، محبت، عاشــقی و جنبه های عاطفــی وجود دارد. به 
همین دلیل ما كلمة طیب را ترجمه نكردیم، چون نتوانستیم 
واژه ای فارســی كه همة ابعاد طیب را پوشــش دهد، پیدا 
كنیم. ما هدف تربیت را حیات طیبه نمی دانیم، بلكه 
هدف تربیت آمــاده كردن یا آماده شــدن برای 

حیات طیبه است.

دكتر حسنی: سؤال شد چرا ما 
انتقال مفهومی كردیم و  نوعی 

دكترحسنی:
مخاطبحیاتطیبه
عاماست،ولی

میتوانبهآنبرشی
زدكهدستمایٔه
برنامهریزاندر
حوزٔهتعلیموتربیت
رسمیكشورقرار

گیرد
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از مفاهیمی مانند قرب الی اهلل، پرورش عبد 
صالح، عبودیت، تزكیه و رضوان كه هم عرض 

مفهوم حیات طیبه هســتند، به سمت حیات 
طیبه آمدیم؟

این مسئلة بســیار مهمی است كه واقعًا چه اتفاقی 
در افكار و اندیشــه های ما رخ داد كه ما هدف تربیت اسالمی 
را )كه شــاید نســل اول چنین برداشتی داشــتند كه ما باید 
انســان های صالح، پرهیــزگار و كامل تربیــت كنیم( تبدیل 
كردیم به یك مفهوم نزدیك به زندگی؛ مفهومی كه ذومراتب 
بودنش، قابلیت تحقق آن را بیشــتر می سازد و در عین حال 
كه مخاطبش عام است، می توان به آن ُبرشی زد كه دستمایة 

برنامه ریزان حوزة تعلیم وتربیت رسمی كشور قرار گیرد.
روایتی از معصوم اســت كه می فرماید: »من ال معاش له، ال 

معاد له«.
این روایت بیانگر آن است كه اگر می خواهیم انسانی تربیت 
كنیم كه آخرت گرا باشــد، بایــد در این دنیــا تابع مالك و 
معیارهای مناســبی برای زندگی باشد. زندگی مطلوب در این 
دنیا شــرط الزم برای دنیای اخروی است. پس تعلیم وتربیت 
باید موقوف به فراهم كردن یك شــرایط زیســت درست در 
این دنیا باشــد تا معاد محقق شــود. شــاید دلیل مهم اینكه 
ما از برخــی مفاهیم و واژه ها به ســمت حیات طیبه حركت 
كردیم، همین روایت بود. این روایت موجب شــد ما به دنبال 
واژه هایــی برویم كه به مفهوم زندگی توجــه دارند. اتفاقًا در 
مســیر بررســی هایمان، به مفهوم زندگانی پــاك آقای دكتر 
خسرو باقری و نظریة حیات معقول مرحوم عالمه جعفری 
برخوردیم كه حركتی خوب و ســازنده در هدف گذاری برای 
تعلیم وتربیت بود. البته در این مسیر به نظر فیلسوفان دیگری 
مثل آقای برودی كه آمریكایی است و زندگی خوب را هدف 
قرار داده و ابعاد زندگانی خوب را از منظر عقالنی مورد توجه 

قرار داده است نیز برخوردیم.
این ها دالیل محكمه پســندی شــدند تا ما مفهوم جدیدی 
به نام »حیات طیبــه« را برگزینیم كه آقای دكتر صادق زاده 

ویژگی های آن را برشمردند و دستمایة بسیار باارزشی 
برای كار در حوزة تعلیم وتربیت است.

ما معتقدیم، حیات طیبه ذوابعاد اســت. ما نه 
آن نگاه مذهبی تند را قبول داریم كه می گوید 
ما می خواهیم بچه ها را مانند آیت اهلل بهجت به 

عارف و انسان كامل تبدیل كنیم، و نه آن 
نگاه را كه از غرب به ما رسیده است 

و می خواهــد بچه ها را صرفًا برای 

شغل آماده كند و تعلیم وتربیت را به آماده 
كردن بچه ها برای بخش های اقتصادی فرو 

كاسته است.
مــا معتقدیم، حیــات طیبه به همــة ابعاد 
اخالقی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه 
دارد و كاری می كنیم كه بچه ها برای همة ابعاد زندگی آماده 

شوند.
میل فطری انســان این اســت كــه زندگی اســتعال یافته 
داشته باشد. به طور طبیعی، هیچ انسانی دوست ندارد به خاك 

بچسبد و در سطح طبیعی زندگی كند.
هیچ پیامبر یا دانشــمند منصفی و هیچ فیلســوفی، حتی 
اپیكور، كه به عنوان فیلسوفی لذت گرا معروف است، سعادت 
را فقــط در زندگی مادی نمی بیند. اپیكور هم معتقد اســت 
لذت ها در سطوح باال هم قرار دارند و می توان به آن لذت های 
دست باال رسید و استعال پیدا كرد، اما برای اینكه استعال پیدا 

كنیم، قطعًا باید حد و حدودی در زندگی مان قائل باشیم.
من در جایی جملــه ای پیدا كردم كه بســیار باارزش بود. 
جمله این بود:  »جاده ای كه شــما را به هدف نرســاند، جاده 
نیســت«. یعنی جاده باید حد و حدود داشته باشد. این حد و 
حدود اســت كه شما را به هدف می رساند. این حد و حدودها 
می توانند همان معیارها باشند. ما در معیارهایمان، به خصوص 
در حوزة اخالق، به شــدت بر این باوریم كه اخالق یك معیار 
پیشــادینی برای حیات طیبه اســت كه دین هم آن را تأیید 

می كند.
یعنی اگر ما بخواهیم حیات طیبه را به ســمت حیات دینی 
سوق دهیم، حتمًا باید از ساحت اخالقی بگذرد و اگر نگذرد، 
آن دین نیســت و همان چیزهایی اســت كه به اســم دین 
می بینیم و بــه بهانة دین، آدم ها را آتــش می زنند، زن ها را 

خریدوفروش می كنند و...
پس اگر قرار اســت حیاتمان را در مسیر رسیدن به ساحت 
دینی ســوق دهیم، حتمًا از مســیر ارزش های اصیل اخالقی 
كه عقالنی و جهانی اســت، می گذرد؛ مثل ارزش 
امنیت، پاكیزگی، راستگویی و ارزش های 
اخالقی دیگر كــه مقدمات حركت 
در مسیر دینی هستند. در آیات 
قرآن به صراحت اعالم شــده كه 
ایمان مســتلزم امنیت است. 
پــس امنیــت می تواند 
مالكی بــرای حیات 

طیبه باشد.

دكترصادقزاده:
برخالفبرخی
تصورات،حیات
طیبهامریآخرتی
نیستودرهمین
دنیاحاصلمیشود
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نرگس سجادیه٭
تصویرگر: میثم موسوی

سند معتبر داريد؟
وسط درس بود که فاطمه دست باال برده بود و دربارة صحت 
اسناد تاریخی سؤال کرده بود. میان حرف خانم رفیعی، در اوج 
بیان اختــالف دکتر مصدق و آیت اله کاشانی، وقتی معلم 
داشــت با آب و تاب دربارة سندی تازه انتشاریافته از کودتای 
28 مــرداد توضیح می داد، فاطمه دســتش را باال برده بود و 

گفته بود، خانم، از کجا معلوم که سندتون معتبره؟
با شــنیدن این سؤاِل همراه با نقد، انگار کالس دچار شوکی 
شــده بود! خانم رفیعی نوعــی جســارت را در کالم فاطمه 
احســاس کرده بود و با خودش فکر کــرده بود باید نوکش را 
بچینم تا دیگر از این خودشــیرینی ها نکند. در ذهنش آمده 
بود بگوید، »ارزیابی سند کاری تخصصی است که اهلش باید 
انجام بدهند و ربطی به شما ندارد.« حتی به این فکر کرده بود 

که بگوید: »صحت اسناد موضوع ما نیست.« یا با اقتدار اعالم 
کند »سند معتبر است چون من می گویم.« 

یک لحظه در درون حس فروریختن و خشم را تجربه کرده 
بود. گویی یک نفر در درونش ســربرآورده بود و با نیشــخند 
گفتــه بود: »تحویل بگیر خانم دموکرات! همین اســت دیگر! 
وقتی فضــا را باز می گذاری، وقتی عنــان کالس را کامل در 
دستان خودت نمی گیری، وقتی به چند و چون و چالش روی 
خوش نشــان می دهی و فضا را برای شــاگرد باز می گذاری، 
همین می شود دیگر. هیمنه ات می شکند، ابهتت فرو می ریزد، 

کالس از دستت می رود...«. 
اما خانم رفیعی از آن دست معلم هایی نبود که بخواهد حاکم 
بالمنازع کالس باشد. او کسی نبود که بخواهد به هر قیمتی، 

مقاله

٭عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
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سکوت و پذیرش را در کالسش نهادینه سازد. او می دانست که 
پذیرش، اگر با دلیل و تبیین همراه نباشد، ناپایدار و بی ارزش 
است. می دانســت اگر دانش آموز متقاعد نشود، اگر پرسشش 
پاسخ داده نشود، اگر چالشش به رسمیت شناخته نشود و رفع 
نگردد، تربیتی رخ نمی دهد و تنها صورتکی از تربیت بر جای 
خواهد ماند. خانم رفیعی خودش بچه ها را به پرســش دعوت 
کرده بود. خودش با آن هــا گفت وگو می کرد. خودش جریان 
درس را به گونه ای تعاملی جلو می برد. و حاال این پرسش او را 

سخت به چالش کشیده بود...
ســخنش را قطع کرد. لحظاتی سکوت کالس را فرا گرفت. 
سکوت سنگین تر می شــد و خانم رفیعی همچنان سرش زیر 
بود و فکر می کرد. خبــر نامعتبری یادش افتاد که چند وقت 
پیش همة بچه های کالس در شــبکه های اجتماعی دست به 
دســت کرده بودند و او کلی عصبانی شده بود که چرا بچه ها 
به سند خبر حساس نشده بودند و بی اعتباری اش را نفهمیده 
بودند. با خودش فکر می کــرد، واقعًا اگر بچه ها ارزیابی اعتبار 

اسناد را اینجا یاد نگیرند، کجا یاد خواهند گرفت؟
 بعد از دو ســه دقیقه، خانم رفیعی شروع کرد به جست وجو 

در اینترنت. او به اعتبار اســناد حساس بود. حاال باید شواهد 
اعتبار ســندش را پیدا می کرد. شــواهدی که چند روز پیش، 
مبتنی بر آن ها، این سند را یافته و تأیید کرده بود و تبیینش 
را براساس آن استوار ساخته بود. یادش آمد دو سایت خبری 
پژوهشی سند را تأیید و منتشر  معتبر و یک ســایت تاریخی ـ 

کرده بودند. 
سایت ها پیدا شــدند و اخم های خانم رفیعی از هم باز شد. 
حاال شواهد روی نمایشگر بودند و خانم رفیعی در حال توضیح 
اعتبار ســندش بود. آرام، استوار، منطقی و محکم. چشم های 
بچه ها از ذوق برق می زد و در دلشان قنِد تحسین آب می شد.
گفت وگــو میان خانم رفیعی، فاطمــه و یکی دو دانش آموز 
دیگر در جریــان بود و خانم رفیعی به راه هــای تأیید اعتبار 
ســند و ریزه کاری ها اشــاره می کرد. در اواســط بحث، خانم 
رفیعی خودش هم چیزهای جدیدی دربارة ارزیابی ســند یاد 
می گرفت. روند کالس کمی تغییر کرده بود، اما چالشی بزرگ 
کــه خیلی وقت ها ذهن خیلی از بچه هــا را قلقلک داده بود، 
در حال پاســخ گرفتن بود. بحث اینقدر جدی بود که کســی 

واکنشی به زنگ تفریح نشان نداد.

دیدگاه اســالمی عمــل، عاملیت آدمــی را در دو حیطة 
اندیشــه و اراده به رسمیت می شناســد. از این رو نمی تواند 
نسبت به چالش های شناختی دانش آموز بی تفاوت باشد. در 
این دیدگاه، چالش ها و پرســش ها به رسمیت شناخته و در 
عین حال با جدیت و منطق بررســی می شــوند. از این رو، 
تبیین و نقد دو پایة استواری هستند که تربیت بدون آن ها 
یارای ایســتایی و امید تحقق ندارد. در کالس مبتنی بر این 
دیدگاه، ســخنرانی های یک طرفه و تلقینی جای خود را به 
بحث های جدی عالمانه می دهند. در این میان، معلم در عین 
احترام به پرسش دانش آموز، نمی خواهد به گونه ای صوری و 
مصنوعی او را رسمیت بخشــد و میدان را به او وانهد، بلکه 
بیشتر اوقات با اتکا به کوله بار دانش و توانمندی های خویش 
که علی القاعده سنگین تر از دانش آموز است یک قدم جلوتر 
از دانش آموز حرکت می کند و ابهام ها را پاسخ می دهد و گاه 
بــا تکیه بر حقیقت جویی خویش، در کنــار دانش آموز قرار 

می گیرد و همپای او به سراغ حقیقت می رود. 
 او بسان مربی کوهنوردی است که سال ها در کوره راه های 
کوه و دره و دشــت قــدم زده و با فرازهــا و فرودهای آن 
آشناســت. در عین حال که کنار دانش آموز حرکت می کند، 
همراهی اش می کنــد، دردش را می فهمد، ســرعتش را با 
ســرعت او تنظیم می کند و نمی خواهد ادای هیچ ندانستن 
و همپا بودن را هم درآورد. گام هایش اســتوارتر، حســاب 
شده تر، دقیق تر و استادانه ترند. این گام های استوار می توانند 

لنگی های دانش آموز و بی تجربگی هــای او را جبران کنند. 
البته دره است و خطر. راه است و عدم تعین و گاه این عدم 
تعین و دشــواری باعث می شوند مربی به زمین افتد و برای 
برخاســتن از شاگرد خویش هم کمک گیرد یا در کنار او به 
کشف ناشــناخته ها برود. این گونه است که فرایند تربیت به 
کوهنــوردی دل انگیزی توأم با خطــر و لذت تبدیل خواهد 
شد. در این فرایند، دانش آموز و معلم، گاه در مقابل هم برای 
تصحیــح همدیگر و گاه در کنار هم بــرای تکمیل یکدیگر 
قرار می گیرند و البته کــه در این تقابل و تکمیل، معلم دو 
ســه گام جلوتر از دانش آموز است و باید باشد. اگر این گونه 
باشــد، سفری شورانگیز به سوی حقیقت را می توان تجربه 
کرد؛ ســفری که در آن دانش آموز کم کم آبدیده و دنیادیده 
می شــود و می تواند مســتقل از معلــم و راهنمای خویش، 

سفرهای بعدی را به تنهایی تجربه کند. 
از این رو، این رویکرد به جای تأکید بر استقالل داری فعلی 
دانش آموز،که ادعای رویکردهای دانش آموزمحور، سازه گرا و 
جدید است، استقالل یابی بالقوة او را هدف قرار می دهد. در 
حالی که معلم در استقالل داری فعلی دانش آموز، همواره در 
کنار جریان تربیت است و از پس دانش آموز گام برمی دارد، 
در اســتقالل یابی، جریان تربیت خود را براساس وابستگی 
فعلی دانش آموز ـ در اکثر موارد ـ و اســتقالل یافتگی آیندة 

وی سامان می بخشد. 
شما به کدام یک باور دارید؟ استقال ل داری یا استقالل یابی؟
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نگاهی دیگر 
به هوش های 

چندگانه

1. دکترای برنامه ریزی درسی
۲. معلم ریاضی، منطقة 4 تهران

مقاله

مقدمه
بحث هوش های چندگانه بر اصل تفاوت های فردی مبتنی است؛ تفاوت هایی که در مهندسی خلقت انسان ها برای گردش چرخ جوامع 
انســانی تنظیم شده اند. از این رو، لزوم شناخت و کاربســت هوش های چندگانه توسط معلم در شیوه های برخورد با دانش آموزان و 
روش های آموزش، با توجه به تفاوت های فردی ایشان، اهمیت پیدا می کند. در این شماره و شماره های بعد قصد داریم نکات شناختی 
و کاربردی فرایند یاددهی ـ یادگیری را براســاس هر یک از هوش ها بیان کنیم و هوش »کالمی ـ زبانی« نقطة آغاز آن است. هوش 
كالمی به توانایی استفاده از زبان برای توصیف حوادث، ایجاد ارتباط و استفاده از استعاره و اصطالحات برای بیان افكار اشاره می كند. 

زبانی مشخصههاومؤلفههایهوشکالمیـ
بهترین روش برای ســنجش هوش های چندگانه، برداشــت 
واقع بینانــه از نحوة انجام وظایف، فعالیت ها و تجربه های مربوط 
به هر مقولة هوشی است. از فهرست زیر می توان برای شناسایی 
هوش کالمیـ  زبانی دانش آموزان كمك گرفت، مشــروط به در 

نظر گرفتن دو نكته:
 نباید این فهرست را یك آزمون در نظر گرفت.

 اطالعات كّمی )مانند تعداد دفعات بررسی هر مقولة هوشی( 
با تعیین میزان هوش در هــر مقوله ارتباطی ندارد. بلكه هدف 
این فهرســت ارتباط دادن فرد با تجربه های واقعی زندگی او به 

كمك این مقولة هوشی است. البته موارد بیشتری را كه لزومًا در 
فهرست نیامده است نیز می توانید اضافه كنید.

 دانش آموزانی که این هوش درآن ها مسلط است، از مهارت 
شنیداری باالیی برخوردارند.

 کلمه ها را چه در گفتار و چه در نوشتار، هم از نظر معنایی و 
هم از نظر ساختار جمله بندی، درست به کار می برند.

 به خواندن، به خصوص خواندن داستان و شعر عالقه دارند.
 از بــازی با کلمات لذت می برند؛ مثــاًل بازی با کلمات هم 
قافیه. مثال: بگو »هشت«، »بشین برو رشت«؛ بگو »سه«، »زنگ 

مدرسه«.

پرچانگی خوب 
نشانه های هوش کالمی-زبانی

محمد نیرو۱ و مسعود غفاری شریف۲
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 از بازی با جمله هایی که به خاطر همنشینی حروف متنافر 
تکرارشــان سخت و سبب اشتباه می شــود لذت می برند، ولی 
خود در این مورد مهارت دارند و کمتر دچار اشــتباه می شوند. 
مثال: چایی داغه، دایی چاقه. یا شــیش ســیخ کباب، سیخی 

شیش هزار.
 به ســاختار و صدا و معنا در زبان حســاس هستند. مثاًل از 
هم ساالن خود که در تلفظ کلمه ها مشکل دارند، ایراد می گیرند. 
مثاًل تلفظ عسک به جای عکس، تاسکی به جای تاکسی، سرفه 

به جای سفره.
 به راحتی معنی و مفهوم بعضــی از لطیفه ها را می فهمند، 
آن ها را برای دوستان یا بزرگ ترها تعریف می کنند و از واکنش 

آن ها لذت می برند. 
 دامنــة لغــات مورد اســتفادة آن ها نســبت به سنشــان 

وسیع تراست. 
 کلمه هایی را که خوانده یا شــنیده اند در صحبت هایشــان 

به کارمی برند.
 می توانند داســتان بسازند و داســتان هایی را که شنیده یا 

خوانده اند دوباره تعریف و بازآفرینی کنند.
 در تعریف وقایعی که دیده  یا شنیده یا خوانده اند مهارت دارند.

 اســامی مکان ها و زمان دقیــق و جزئیات محل هایی را که 
دیده اند، به خوبی به حافظه می سپارند.

 از گفت وگوهای شــفاهی لذت می برند و از طریق کالم به 
راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

 بدون آمادگی قبلی قادرند سخنرانی کنند.

 در ارائــة گزارش، مثاًل گزارش شــفاهی و بیــان خاطره از 
سفرهای علمی و غیره، توانا هستند.

 از ارائة گزارش های کتبی مانند توضیح و تفســیر داستان 
لذت می برند.

 در فعالیت های ادبی مدرسه مثاًل درست کردن روزنامه دیواری 
کالس یا مدرسه شرکت می کنند.

 به سرعت تایپ کردن را فرا می گیرند.
 در یادگیری زبان های دوم و سوم، غیر از زبان مادری خود، 

استعداد دارند. 
 در یادگیری درس های ادبیات، تاریخ، اجتماعی و انگلیسی، 

نسبت به ریاضی رغبت بیشتری دارند.
 از جمع آوری  مجالت و کتاب های مورد عالقه و انواع لوح های 

فشرده صوتی لذت می برند.
 بهترین جایزه برای آن ها خرید یک دســتگاه پخش کنندة 
فایل صوتی 1 است، چون به کمک آن ها می توانند زمان فراغتشان 

را به گوش دادن پرکنند.
 در جوابگویی به تلفن در منزل، چنانچه از طرف والدین منع 

نشده باشند، پیشقدم هستند .
 اشعار زیادی را از حفظ می دانند و به همین علت از حافظة 

خوبی برخوردارند که روز به روز به توان آن اضافه می شود.
 عالقة زیادی به خرید لوازم تحریر مانند مداد، دفتر، خودکار 

و قلم در انواع متفاوت دارند.
 به سرعت در کاربرد عالمت های سجاوندی مثل »، . ؟ : !« در 

نوشته هایشان مهارت پیدا می کنند.

زبانی روشهایآموزشمبتنیبرهوشکالمیـ
عالوه بر شکل های سنتی محتوا در هوش زبانی كه همان محتوای مكتوب و كتاب ادبیات فارسی است، می  توان برای رشد و پرورش 
هوش كالمیـ  زبانی دانش آموزان، دامنه ای متنوع از قالب های محتوایی و تجربه های یادگیری را در نظر گرفت. در این راستا، پیش بینی 
و طراحی تجربه ها و فرصت های یادگیری نظیر ســخنرانی معلم، داستان سرایی، اســتفاده از پیش سازمان دهنده ها، بحث گروهی، 
گزارش دهی، بازی با لغات، روخوانی با صدای بلند، سخن گفتن فی البداهه، بازی با حروف و كلمات، سخنرانی دانش آموزان در مقابل 
جمع، هم خوانی، تك خوانی، گفت وگو و مباحثه، انتشــار نشریات )كالسی و مدرسه ای(، جمع آوری مجالت، اجرای نمایش نامه های 
كالسی، مطالعة گروهی منابع درسی و كتاب های داستان، مفهوم پردازی تصاویر، نگارش فیلم نامه، استفاده از ضبط صوت برای ضبط 
صدای دانش آموز و ...، ضمن افزایش حق انتخاب های معلم و دانش آموز، می تواند زمینه های متنوعی را برای توجه و رشد قابلیت های 

كالمی دانش آموزان فراهم كند. 
البته باید به خاطر داشت كه همة دانش آموزان نمی توانند همة مهارت های كالمی فوق را در سطح باالیی داشته باشند. برای مثال،  

برخی دانش آموزان ممكن است در خواندن مهارت خوبی داشته باشند، اما در نوشتن )نگارش( خوب نباشند.

عواملمحیطیهوشکالمی-زبانی
براساس هوش های چندگانه می توان برای عواملی از كالس كه 
موجب اختالل یا ارتقای یادگیری شــده اند و همچنین عواملی 
كــه در كالس درس وجود ندارند، ولی می توانند روند یادگیری 
دانش آموزان را در كالس درس تســهیل کنند، شــرایط الزم را 
فراهــم کرد. برای مثال، در ارتباط با هوش کالمی-زبانی، موارد 

زیر قابل توجه اند:
 واژگان گفتاری چگونه در كالس درس استفاده می شوند؟ 
آیا معلم در گفتار خود از واژگان بسیار پیچیده و دشوار استفاده 

می كند یا از واژگان ساده و یا اینكه موارد استفاده را مطابق درك 
دانش آموزان انتخاب می كند؟

 كلمه های نوشتاری چگونه به دانش آموزان ارائه می شوند؟ 
آیا كلمه ها روی دیوار و از طریق پوســتر یا نقل قول وی نمایش 
داده می شــوند یا از طریق منابع اصلی به دانش آموزان معرفی 

می شوند؟
 آیا میزان آلودگی زبانی2 در كالس بسیار زیاد است )مواجهة 
مســتمر و تقلیدآمیز از عبارات و جمله های كلیشه ای(، یا اینكه 

خود دانش آموزان ملزم به افزایش اطالعات زبانی شان هستند؟
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زبانی روشهایهدایترفتاریكالمیـ
در مورد مشاوره های انضباطی و تأدیبی نیز می توان هوش های 
چندگانه را در نظر گرفت. بــرای مثال، برای مخاطبی که از این 

هوش بهرة بیشتری دارد، می توان به طرق زیر اقدام کرد:
1. با دانش آموز صحبت كنید.

2. كتاب هایی را كه به مشــكل و راه حــل آن می پردازند در 
اختیارش قرار دهید.

3. روش ســخن گفتن با خود را بــه او آموزش دهید تا برای 
كنترل رفتار خویش از آن استفاده كند.

تجربههایزیستهدردورۀابتداییبراساسهوشكالمی-زبانی
آقای مسعود غفاری شریف، آموزگار دبستان صلحا در منطقة 
4 تهران، چندین ســال از این نظریه در تدریس خود بهره برده 
 اســت. وی براساس مشــاهدات خود می گوید: »گاهی برخی از 
سوء رفتارهای دانش آموزان بر برتری هوش کالمی- زبانی ایشان 
داللت می کند. برای مثال، این دانش آموزان غالبًا در کالس بدون 
 اجازة معلم حرف می زنند! در بحث های کالسی فرصت صحبت 
به دیگر دانش آموزان را نمی دهند وســط حرف دیگران می پرند 
و پرحرفی و پرچانگــی می کنند. البته برخی ویژگی های مثبت 
نیز نشــانگر این هوش برتر ایشان هستند. برای مثال، برای ارائة 
کنفرانس کالسی زودتر از بقیه داوطلب می شوند. معمواًل قادرند 
نسبت به بقیه انشــاهای بهتری بنویسند. اشــعار را سریع تر و 

باانگیزه تر از بقیه حفظ و ارائه می کنند. 
معمواًل بهترین ســاعات درسی که می توان بچه های هوشمند 
کالمیـ  زبانی را شناخت و به ذوق آورد، کالس های ادبیات است. 
همچنین، روان خوانی یا روخوانی از درس فارســی، با آمادگی و 

اعالم قبلی، یکی از میدان های رشد ایشان است.
داوطلب شدن همیشگی ایشان برای خواندن انشا در هر جلسه، 
ازچالش های معلمان ادبیات آن هاست. در این حال، خوب است 
معلم ضمن مالحظة مصالح ســایر دانش آموزان، در هر جلســه 
فرصت ارائه به هوشــمندان کالمی بدهد تا ضمن لذت بردن و 
احســاس بالندگی درکالس، ظرفیت آن ها را در پذیرش نقدها و 
تحلیل های فنی معلم درمورد انشایشــان باال ببرد. در این حال، 
جمع آوری انشاهای برگزیده در یک مجموعه به اسم خودشان، 
به ویــژه در مورد این دانش آموزان و تکثیر و توزیع آن ها در میان 
بچه های کالس و خانواده هایشان، طعم خوش نویسندگی را برای 

همیشه درکام و ذهن ایشان ماندگار خواهد کرد.
همچنین، به دلیل ارتباط خوبی که هوشمندان کالمی با شعر 
و نظم دارند، معلم می تواند با درخواســت کار اضافة حفظ شعر 
از ایشــان، نقش پیام های اخالقی، اجتماعــی و غیره را به طور 
غیرمســتقیم در نهاد آن ها بنــگارد؛ همچنان که بنا بر فرمایش 
امام علی )ع( یادگیری در کودکی مانند نقاشــی و اثر گذاشتن 
روی سنگ است3. از این رو بسیاری از بزرگ ساالن اشعاری را که 
زمزمه می کنند محصول تالش های دوران دبستان خود می دانند! 
دوبیتی ها، رباعی ها، اشــعار کوتاه حــاوی پیام های اجتماعی و 
اخالقی و نثرهای ادبی مانند دیباچة گلستان سعدی از بهترین 
یادگاری های معلم درخاطرات آیندة کودکان اســت که نمونه ای 

از آن در فیلم مربوط به کد کیوآر  باالی صفحه دیده می شود.

QR کد

درحوزة نویســندگی و پرورش مهارت های مرتبط نیز پیشنهاد 
می شــود این نوع دانش آموزان را به تولید یک هفته نامة کالسی 
راهنمایی کرد. ایشــان در طول هفته با جمع آوری اخبار مدرسه 
و اتفاقات درون و برون کالســی، اخبار ورزشی مدرسه، مصاحبه 
بــا معلمان، کارکنان و دیگر دانش آموزان مدرســه و درج عکس 
درهفته نامه و تایپ و تکثیر آن در بین بچه ها، حتی با فروش آن 
به قیمت ناچیز، میدان خوبی برای رشد خود فراهم خواهند آورد.

در ســایر درس های علوم انســانی مثل اجتماعی و هدیه های 
آسمانی، ســخنرانی وگفت وگو برای بچه های با هوش کالمی ـ 
زبانــی باال ضروری اســت. معلمی که بتوانــد باتوجه به اصول 
سخنوری، یک سخنرانی جذاب را به عنوان قسمتی از طرح درس 
خــود ارائه دهد، ذهن این دانش آموزان را ســیراب خواهد کرد. 
درشروع هر ساعت کالسی نیز معلم می تواند بیان خالصة جلسة 
قبل را با استفاده از فراگیرندگان باهوش کالمی-زبانی آغاز کند. 
با وجود آنکه شاید الزم نباشد معلم در تدریس علوم به اندازة درس 
اجتماعی صحبت کند، اما الزم است بداند بچه های باهوش کالمی 
حتی درکالس علوم و آزمایشگاه نیز به صحبت وی و گفت وگوی 
متقابل نیاز دارند. همچنین، در درس ریاضی، با تنظیم سناریویی 
می توان ســخنوری کار را با فن شروع کرد و پس از گپ وگفت وارد 
نوشتن اعداد و ارقام روی تخته شد. مثاًل در درس تقسیم می توان 
کار را با یک داستان بدین ترتیب شروع کرد: پدربزرگی به سفر رفته 
بود و ... بعد جاهای دیدنی آن شــهر را اسم ببریم. سپس به  سراغ 
ســوغات آن شهر برویم و پدر بزرگ را با سوغاتی برای بچه ها وارد 
درس کنیم. بعد برسیم به اینکه پدربزرگ می خواهد سوغاتش را 
بین مثاًل سه نفر از نوه هایش تقسیم کند. به نظر شما چه کار بکند؟!

بچه ها شــروع به نظر دادن می کنند و هوشمندان کالمی هم 
به طور کامل در درس مشارکت خواهند کرد.

کالمآخر!
همان طور که پرچانگی یک دانش آموز عیب نیست، سکوت و 
شنونده  بودن دانش آموز دیگر هم عیب نیست! این ها ویژگی های 
دانش آموزان با شــاکله ها و صفات متفاوت هســتند. اگر معلم 
این ویژگی ها را نشناســد و راه های ارتباط و روش های تدریس 
متناسب با مخاطبش را نداند، ممکن است به دانش آموز برچسب 

بزند و او را متهم کند!

پی نوشت ها
1. mp3 or mp4 player
2. Linguistic Polluion

َغِر َکالنَّْقِش ِفی اْلَحَجِر )بحاراالنوار، ج1، ص ۲۲4( 3. اْلِعْلُم ِفی الصِّ

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۲ |  آبان ۱۳۹۷ ۱۰



ســؤال این اســت كه كارشناســان حقوقی مادة  7 
آیین نامــة حمایت قضایی از كاركنــان دولت )كه باید 
حداقل مدرك كارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط 
داشته باشند( در چه مراجعی می توانند از كارمند خود 

دفاع كنند و وارد دعوی شوند؟
در مــادة 2 آیین نامه آمده اســت: منظور از » مراجع 
رســیدگی كننده« در این آ یین نامــه، كلیة دادگاه های 
عمومی، انقالب، نظامی، تجدیدنظر، دیوان عالی كشور، 
دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات كشور، 
هیئت های حل اختالف مالیاتی و هیئت های رسیدگی 

به تخلفات اداری هستند.
مــادة 8 آیین نامــة این قانون نــوع خدمات حقوقی 

كارشناسان را شامل موارد زیر می داند:
الف( انجام مشاوره و ارشاد قضایی؛

ب( تنظیم شكایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه های الزم؛
پ( شركت در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حكم؛
ت( مراجعه به دستگاه های دولتی و غیردولتی مربوط، 

به منظور حسن اجرای وظایف محوله؛
ث( ســایر خدماتی كه وكالی دادگســتری در مقام 

وكالت مجاز به انجام آن ها هستند.
همچنیــن، كارشناســان حقوقــی كــه به عنــوان 
حمایت كنندة قضایی در دادگا ه ها و ... شركت می كنند، 
مطابق مادة 9 آیین نامة مذكــور، وظیفه دارند به طور 
فعال در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی شركت كنند 
و در صورتی كه برای نبود امكان اقامة  دعوا و شــكایت 
و شركت در جلسات رســیدگی و دادرسی عذر موجه 
داشــته باشــند، قباًل مراتب را با رعایت فرصت زمانی 

ممكن، به طور كتبی به مقام معرفی كننده اطالع دهند 
تا امكان معرفی كارشــناس حقوقــی دیگر به مرجع 

رسیدگی كنندة مربوطه فراهم باشد.
تبصره: تشــخیص عذر موجه بر عهدة  مقام یاد شده 

خواهد بود.
این خدمــات كاماًل رایــگان هســتند. در مادة 10  

آیین نامه چنین تأكید شده است:
»كارشــناس حقوقی نمی تواند بــرای انجام حمایت 
قضایــی و حقوقی موضوع قانون، از شــخص متقاضی 
وجه یا مال یا ســندی به عنوان حق الزحمه یا ســایر 
عناوین مشابه، به نفع خود یا دیگری، اخذ كند. در غیر 
این صورت، با متخلف برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار 

خواهد شد.«
نحوة خاتمة ارائة خدمات كارشناسان حقوقی نیز در 
مادة 14 آیین نامه چنین آمده است: »در موارد زیر ارائة 

خدمات حقوقی كارشناس حقوقی خاتمه می یابد:
الف( انصراف كتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی 

به دستگاه متبوع كارشناس؛
ب( قطع رابطة استخدامی كارشناس حقوقی مربوط 
با دســتگاه مربوط از قبیل اســتعفا، اخــراج بازخرید، 

بازنشستگی، از كارافتادگی، انتقال یا فوت؛
پ( انقضای ارائة خدمات حقوقی با تصمیم دســتگاه 

متبوع كارشناس.
تبصره: در صورت تحقق مفــاد بندهای )ب( و )پ(، 
دستگاه دولتی مربوطه كارشــناس دیگری را بر طبق 
مقررات ایــن آیین نامه برای ادامــة حمایت قضایی و 

حقوقی از متقاضی معرفی می كند.«

در مطلب گذشته، در خصوص حمایت قضایی، شرایط و ... مباحثی ارائه شد. در این مطلب، نحوة ارائة خدمات قضایی 
دستگاه های دولتی )كارشناسان و مشاوران حقوقی( و نوع آن را بیان می داریم.

حمایت حقوقی از معلمان

یادداشت

حسین عاملی٭

٭ كارشناس حقوقي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
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حل مسئله 
در کالس درس

لیلی محمدحسین
تصویرگر: میثم موسوی

چرا رفتارم این طوری شده؟
تمرین کوه یخ در چهار گام

مقاله

در این گام باید کشف کنیم در پس رفتارهایمان چه الگویی 
وجود دارد؟ باید ببینیم آیا در گذشــته مسئله ای مشابه داشته ایم 

و برخوردمان با آن چگونه بوده اســت. استفاده از این سؤال ها به کشف 
این الگو کمک می کند: چه اتفاقی دارد می افتد؟ آیا قبالً  در این وضعیت یا 

وضعیتی مشابه قرار داشته ایم؟ در گذشته در برابر این وضعیت، چه اقداماتی انجام 
دادیم یا چه رفتاری داشتیم؟

با تحلیل این رفتارها در گذشته می توانیم به یک الگو دست یابیم. گاهی می توانیم با یک 
نمودار این الگو را نشــان دهیم. در این نمودار، محور افقی، زمان و محور عمودی نوع رفتار را 

نشان می دهد. البته کشف این الگو به این معنا نیست که فکر کنیم این رفتار غیرقابل تغییر است و 
از تحول نومید شویم. قرار است در گام سوم تحلیل کنیم چه عواملی باعث بروز چنین رفتاری می شوند 

و برای تحول واقعی چه عاملی را باید تغییر دهیم.
در مقالة شمارة 1، مسئلة بی انگیزگی دانش آموزان را در درس ریاضی مطرح کردیم. معلم می  تواند در مواجهه با این 

مسئله به عقب برگردد و ببیند در وضعیتی مشابه، در کالس های سال های قبل چه رفتاری کرده است؟ آیا از سازوکارهای 
تشویقی استفاده کرده است؟ آیا برای خوب انجام دادن تکالیف پاداش درنظر گرفته است؟ آن پاداش چه بوده است؟ با دانش آموزانی 

که هرگز موفق به دریافت پاداش نشدند، چه کرده است؟ آیا دربارة این مسئله با همکاران دیگر صحبت کرده است؟ همکاران برای حل 
چنین مسئله ای چه کرده اند؟

در سلسله مقاالت حاضر سعی می کنیم با استفاده از تمثیل کوه یخ، یافتن راه حل های واقعی با نگرشی کل نگر 
)سیستمی( را با چهار گام تمرین کنیم.  این چهار گام عبارت اند از:

1. تحلیل یک اتفاق یا مسئله؛ 
2. یافتن الگوهای رفتاری در مسائل مشابه؛

3. شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در مسئله؛
4. تغییر عامل یا الگویی ذهنی  که باعث به وجود آمدن مسئله شده است. 

در شمارة قبل گام اول را معرفی کردیم. در این قسمت گام دوم معرفی می شود که در آن به کشف الگوی 
رفتاری می پردازیم.
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حال معلمی که دچار چنین مســئله ای است، چند دقیقه ای 
تأمل می کند تا ببیند آیا در گذشته از این روش ها برای افزایش 
انگیزة یادگیری دانش آموزان استفاده کرده است؟ آیا واقعًا هنگام 
ارائة درس، شور و اشتیاق کافی داشته؟ آیا توانسته است هیجان 
خود را بــه دانش آموزانش منتقل کند؟ کدام یک از این روش ها 
مؤثرتر و کدام یک بی تأثیر بوده اند؟ اگر مثالً  از روش های گروهی 
استفاده کرده اســت، آیا دانش آموزان مقاومت کرده اند و گروه 
هم ساالنشــان هم برایشان ایجاد شور و شــوق نکرده اند. از چه 
ترکیبی برای تشکیل گروه استفاده کرده است؟ گروه همگن یا 
ناهمگن؟ شیوة ارزیابی فعالیت های گروهی چگونه بوده است؟ 
از چه راهی مطمئن می شــده که همة افراد گروه در انجام 

فعالیت ها مشارکت دارند؟
آیا تا به حال پاداشــی بــرای انجام تکلیف در نظر 
گرفته اســت؟ آیا در ابتدای اســتفاده از پاداش، 
تعداد کسانی که تکلیفشان را انجام می دادند، 
افزایش یافته اســت یا بعد از یکی دوبار، 
تأثیر پاداش کم شده است و عدة کمی 

تکلیف را برای دریافت پاداش انجــام می دهند؟ آیا نوع پاداش 
غیرمؤثر بوده یا برای این گروه سنی تعیین پاداش بی تأثیر است؟

آیا تا به حال توانسته است کالس درسش را در خارج از محیط 
رسمی کالس یا حتی خارج از مدرسه تشکیل دهد؟ در صورت 
جواب مثبت، این کار چه تأثیری بر دانش آموزان داشــته است؟ 

چه تغییر رفتاری در دانش آموزان مشاهده شده است؟
پس از بررسی دقیق پاسخ های این سؤال ها و تعداد دفعاتی که 
از این روش ها اســتفاده کردیم، می توانیم الگوی رفتاری خود و 
دانش آموزانمان را کشف کنیم. پس از کشف الگو، برای گام سوم 
آماده می شویم. در گام سوم قرار است بررسی کنیم چه عواملی 

زمینه ساز این الگوی رفتاری هستند.

منابع
1. https://www.teachthought.com/pedagogy/21-simple-ideas-to-
improve-student-motivation.
2. http://www.teachhub.com/top-12-ways-motivate-students

3. سنگه، پیتر و همکاران )۲01۲(. خلق محیط یادگیرنده در کالس، مدرسه، 
جامعه. ترجمة لیلی محمدحسین. منظومة خرد. چاپ اول. 13۹۷.

1 مسئولیت  دادن به دانش آموزان. به طوری که احساس 
کننــد در امور کالس دخالت و به نوعی حق انتخاب دارند. مثاًل 
می تواننــد انتخاب کنند کدام تکلیف را انجــام بدهند یا کدام 

مسئله را در کالس حل کنند.
۲ توضیح روشــن اهداف کالس در جلسه های اول. 
روز اول کالس، اهداف خوانــدن ریاضی، انتظاراتی که معلم از 
دانش آموزان برای ایــن درس دارد، انتظاراتی که دانش آموزان 
می توانند از معلم داشته باشند و قوانین کالس به روشنی شرح 

داده می شوند.
۳ برگزاری کالس درس خــارج از کالس. گاهی برای 
ایجاد شور و شوق در کالس درس خوب است معلم محل کالس 
را تغییــر دهد. مثــاًل کالس را در حیاط مدرســه یا یک پارک 

نزدیک تشکیل دهد.
۴ پیشــنهاد پاداش هایی که بــرای دانش آموزان 
شوق انگیزند. مانند تماشای فیلم، جشن پیتزاخوری یا دادن 

برچسب تشویقی پاداش محسوب می شود.
۵ با شور و شوق درس دادن و سعی در انتقال این شور 

و شوق به دانش آموزان. اگر معلم از موضوع درس به هیجان 
بیایــد و هیجان زده درس بدهد، احتمال اینکه دانش آموزان هم 

برای یادگیری به هیجان بیایند، بیشتر می شود.
۶ استفاده از روش های گروهی. گاهی وقتی دانش آموزان 
در گروه قرار می گیرند، ارتباطات بین فردی و کار کردن برای یک 
هدف مشترک، انگیزة یادگیری بعضی از آن ها را افزایش می دهد.

۷ شــناخت عمیق دانش آموزان. این شــناخت فراتر 
از دانســتن نام دانش آموزان اســت. اگر عالقه ها و دغدغه های 
دانش آمــوزان را بشناســیم و بتوانیم بین محتوای درســی و 
عالقه های آنان ارتباط برقرار کنیم، آنگاه می توانیم انتظار داشته 

باشیم در یادگیری مطالب درسی شوق بیشتری داشته باشند.
۸ باالبردن سطح اهداف کالس. اهداف باید ارزشمند و 
برای دانش آموزان قابل دســتیابی باشند. اگر دانش آموزان برای 
رسیدن به اهداف، نیاز به تالش زیاد نداشته باشند، انگیزه شان 
کاهــش می یابد. درواقع، دانش آموزان دوســت دارند به چالش 
کشیده شوند و برای رســیدن به اهداف تالش کنند. البته اگر 

مطمئن باشند به آن اهداف می رسند.

با بررسی مقاالتی که دربارة این موضوع نوشته شده اند، فهرست بلندی از تکنیک های ایجاد انگیزه در کالس درس به دست می آید، از جمله:
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محمد ناصری

به بهانٔه بازدید 
از موزۂ صلح 

هیروشیما

باز هم ساداكو 
هزار ُدرنای كاغذی اش

و
گزارش

احتمااًل برای شما هم پیش آمده است كه كتابی را بخوانید و عمیقًا تحت 
تأثیرش قرار بگیرید. بعد آن كتاب را به آن هایی كه دوستشان دارید معرفی 

كنید و یا كتاب را بخرید و به آن ها هدیه دهید.
یكی از كتاب های دوست داشتنی دورة نوجوانی من، كتاب »ساداكو و هزار 
درنــای كاغذی« بود؛ كتابی كه »كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان« 
در سال 1359 چاپ كرد. من آن كتاب را از كتابخانة بسیار فعال محله مان 
به امانت گرفتم. بعدها آن را به خیلی ها معرفی كردم. در اواسط دهة 1360 
هم كه معلم مدرسة راهنمایی بودم، این كتاب جزو كتاب های مورد عالقه ام 

بود و به بهانه های متفاوت آن را به بچه های كالس هایم هدیه می دادم.
ساداكو دختركــی ژاپنی بود كه وقتی بمب اتمی آمریكا در هیروشیمای 
ژاپن افتاد، فقط دو سالش بود. ده سال بعد بر اثر تشعشعات اتمی به سرطان 

خون مبتال شد و خیلی زود در بیمارستانی در ژاپن درگذشت.
ســاداكو در روایت این كتــاب، كودكی پرجنب و جوش، فعال و بســیار 
پرتالش بود؛ با شخصیتی دوست داشتنی و شــیطنت هایی معصومانه. هنر 
او در زندگــی اش چابكی و دوندگی اش بــود. او از جمله بهترین دونده های 
مدرسه شان بود؛ دونده ای كه باید در مسابقة مهمی شركت می كرد و همین 
مسابقة دو، راز پنهان او را فاش كرد. او از جمله بچه هایی بود كه در معرض 

تشعشعات اتمی بمب، به سرطان خون دچار شده بود.
ســاداكو كه حاال دوازده ســال داشــت و در اوج تالش برای رسیدن به 

آرزوهایش بود، از پا افتاد و روی تخت بیمارستان خوابید.
در همان روزها كه پشــیمانی و یــأس همة وجودش را پر كرده بود، یكی 
از صمیمی ترین دوســتانش به مالقاتش آمد. برایش یك قیچی و چند برگ 
كاغذ آورده بود. بعد، اولین درنای كاغذی را كه با عشق درست كرده بود به 
او داد. او به ســاداكو امید داد و گفت: »اگر هر بیماری، هزار ُدرنای كاغذی 

بسازد، خداوند آرزویش را برآورده می كند و بیماری اش را شفا می دهد.«
از آن پس، ساداكو با امیدواری مشغول ساختن درناهای كاغذی می شود. 
اما هر روز كه می گذرد حالش بد و بدتر می شود. ساداكو اما ساختن درناها 
را فرامــوش نمی كند. او بــا ناتوانی تمام، ششــصدوچهل و چهارمین درنای 
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كاغذی اش را می سازد، گرچه دیگر دست های ناتوان و چشم های كم سویش 
او را یــاری نمی كنند و در حالی كه آخرین درنا در دســت هایش قرار دارد، 

روی تخت بیمارستان برای همیشه به خوابی ابدی می رود.
دوســتان و هم كالسی های او 356 درنای دیگر می ســازند و ساداكو را با 
1000 درنای كاغذی، در حالی كه تنها 12 بهار از عمرش گذشــته بود، به 

خاك می سپرند.
حاال مــا بعدازظهر اول خردادماه ســال 1397، همراه دوســتان عزیزم 
سیدمحســن گلدانساز و محمدرضا حشــمتی، همراه دو دانشجوی 
دكترای پداگوژی و برنامة درسی از دانشگاه هیروشیما یعنی آقای میاموتو 

و خانم ماتسورا در مقابل موزة صلح هیروشیما هستیم.
هــوای بهــاری هیروشــیما در اوج لطافــت و طراوت اســت. چند گروه  
دانش آموزی برای بازدید از مــوزه آمده اند؛ تصویری كه در همه جای ژاپن 
به وفور دیده می شــود؛ در خیابان ها، در ایســتگاه های مترو، فضای بازار و 
در همة شــهرها مثل كیوتو، اوســاكا، ناگویا و حاال در هیروشیما. ظاهراً هر 
دانش آمــوزی در ژاپن، حداقل برای یك بار به همراه هم كالســی های خود 
و با نظارت معلمشــان از موزة صلح بازدیــد می كند. و حاال در اینجا تقریبًا 
گروه های مختلف دانش آموزی، مثل همه جا، خیلی منظم، با لباس های فرم 
مدرسه، به موزه آمده اند. به چهره هایشان كه نگاه می كنم، در میان دخترها 

ده ها »ساداكو« می بینم.
در بخش ورودی موزه، اولین چیزی كه جلب توجه می كند، ســاعتی بزرگ 
اســت كه روی 8:15 دقیقه متوقف شــده اســت. 8:15 صبح ششم آگوست 

1945، لحظه ای كه زمان در »هیروشیما« متوقف شد.
در طبقة همكف، در گوشــه ای از سالن، گوشی هایی در اختیار عالقه مندان 
غیرژاپنی قرار می گیرند كه اطالعات موزه را به زبان انگلیسی در اختیار آن ها 
می گذارند. به لطف راهنمایان جوانمان، هر كدام یك گوشی می گیریم. سالن 
طبقة فوقانی محل شــروع بازدید اســت. در ابتدای ورود به سالن طبقة دوم، 
ماكت بســیار بزرگی از شهر هیروشــیما، پیش و پس از بمباران را در معرض 
دیدگان ما قرار می دهد؛ ماكتی كه با هنرمندی تمام، با نور و رنگ و حركت و 
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جلوه های تأثیرگذار بصری، در عرض چند دقیقه، مروری بر یكی از 
بزرگ ترین فاجعه های تاریخ بشر دارد.

آنچه ما می بینیم شــهری سرسبز، آرام، زیبا و با حركت خودروها 
در خیابان ها است كه در عرض چند دقیقه ناگهان به تّلی از خاكستر 
تبدیل می شود. بمب دیگری كه سه روز بعد بر سر مردم »ناكازاكی« 

فرود  می آید، بالغ بر ده ها هزار كشته بر جای می گذارد.
در سالن اصلی، تصاویر بزرگی از مقاطع مختلف زمانی نصب شده اند. 
در كنار هر عكس هم توضیحاتی به زبان انگلیسی و ژاپنی وجود دارد. 
گوشی های ما توضیحات نوشته شده را به زبان انگلیسی می خوانند. 
سالن در سكوتی غم انگیز فرو رفته است. همه در خودشان هستند. 
این تعلق خاطر ژاپنی ها به این دســت گفت وگو در فرهنگ مكتوب، 

بقیه را نیز مجذوب خود كرده است.
ناخوداگاه به یاد بازدید از »موزة جنگ لهستان« می افتم. دو سال 
قبل، بازدیدی از موزة جنگ آن كشــور داشتم و آنچه از آن بازدید 
به خاطرم مانده، صدای انفجار، فریاد و غوغای جنگ اســت. تركیب 
نــور، صدا و عكس های تكان دهنده، با صداهای وحشــتناك بمب و 
سالح های مختلف و موسیقی ، تأثربرانگیز بود. بازماندگان جنگ كه 
با اشك و بغض جنگ را روایت می كردند نیز صدایی مظلوم داشتند. 
موزه ای است كه وقتی از آن بیرون می آیی، انگار از معركة جنگ جان 

سالم به در برده ای و حاال به یك شهر آرام قدم می گذاری.
اما موزة »صلح هیروشیما« این طور نیست. موزة صلح است نه جنگ! 

این نوع نگاه به نگاه فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. به نظرم در موزة 
هیروشیما در ظاهر آرام و ساكت آدم ها، فغان و غوغایی است. 

مثل فغان و غوغایی كــه در ظاهر خاموش كتاب های 
جنگ در قفسه های كتاب نهفته است.

در كتاب »پرورش هنر اســتدالل« كه الگوهای 
تبییــن اندیشــه در فرهنــگ آمــوزش ژاپن و 

آمریكاست، خانم »پروفسور 
توضیح  خوبی  بــه  واتانابه« 

می دهد كــه در ژاپن فرایند 
توصیف و تبیین پدیده ها مبتنی 

به توالی زمانی رخدادهاســت و 
معمواًل از گذشته شروع می شود و به 

حال و آینده می رسد.
آنچه در موزة هیروشــیما مشهود است، 

همگی شرح و توضیح وقایع بود؛ بدون جانبداری 
آشكار. این مدل گزارش و شرح وقایع نه تنها در موزه 

كه در كالس های درسی هم دنبال می شود. خانم واتانابه دربارة 
بازگویی تاریخ در كالس های درسی ژاپن می نویسد1: »در كالس های 
تاریخ در ژاپن، معلم، گذشــته را، به ترتیب وقایعی كه روی داده اند، 
مانند یك قصه بازآفرینــی می كند. در این حال، دانش آموزان وضع 
هــر دورة تاریخی را بــا تمام جزئیات در ذهن مجســم می كنند و 
می كوشند با تصور احساس یك شخصیت تاریخی، از دریچة چشم 
او به مسائل بنگرند. در واقع، در كالس های ژاپن تمایل بر این است 
كه به رویدادهــای تاریخی، به مثابة نتیجة طبیعی اقدامات و رفتار 
شخصیت ها نگریسته شود و با متصل كردن این رویدادها به یكدیگر، 

چارچوبی برای درك مفهوم تاریخ ارائه شود.
در این چارچوب زمان محــور، در عین حال كه رویدادها از طریق 
كتاب درسی به دقت دنبال می شوند، تداعی عواطف 
و روحیات شخصیت ها ـ یعنی نكته ای كه در 
كتاب درسی هیچ اشاره ای به آن نمی شود 
ـ همچون واسطه ای برای درك تاریخ 
عمــل می كند. در واقــع، در كالس 
تاریـخ تـــوانایی تـداعی احساسات 
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شخصیت ها، به مثابه داشتن توانایی 
تفكر و اندیشیدن است.« 

در ســالن باال، تصاویــر و قطعات 
فیلم و توضیحات، همگی شرح وقایع 
هســتند. اما به سالن پایین كه می رویم، 
تصاویر بمباران از زوایای مختلف به همراه 
نمونــه ای از اشــیا و بازمانده هایــی از زندگی 
آدم هایی اســت كه نابود شــده اند. جایی كه ده ها 
دانش آموز ژاپنی گرداگرد آن حلقه زده اند و داســتان 
كسانی را می خوانند كه بی هیچ اختیاری، در معركه ای تلخ و 

جانكاه قرار گرفته بودند:
 ســه چرخة شینیچی تنسوتانی كه سه سال و 11 ماه داشت 
و عاشق سه چرخه ســواری بود. آن روز صبح، در مقابل خانه بازی 
می كرد كه نوری در آسمان درخشید. او و سه چرخه اش سوختند. 
او همان شــب كشته شــد. پدرش فكر می كرد او كوچك تر از آن 
اســت كه تنها و دور از خانه به خاك ســپرده شــود. پس او را با 
ســه چرخه اش در حیاط پشتی خانه دفن كرد. در تابستان 1985، 
چهل ســال بعد، پدرش او را به گورستان خانوادگی منتقل كرد و 

سه چرخه اش را بعد از 40 سال به موزة صلح بخشید )عكس 1(.
 ظرف غذای شیگرو اوریمن كه سال اول دبیرستان بود. مادرش 
جســد او را صبح روز 9 آگوست در كنار ظرف غذایش در مدرسه 

پیدا كرد. غذای خورده نشدة شیگرو هم سوخته بود )عكس 2(.
 تروایجی آســاهی دانش آموز سال اول دبیرســتان بود. او و 
235 دانش آموز دیگر مدرسه و معلم هایشان در معرض انفجار قرار 
گرفتند. تقریبًا همگی آن ها بالفاصله بعد از انفجار كشته شدند. او 

به رودخانه ای افتاد و توســط یكی از همسایه ها پیدا شد و 
به خانه شــان برده شد. اگرچه به شدت زخمی بود، ولی 
توانســت دربارة انفجار حرف بزنــد و آنچه را كه برای 
دوســتانش رخ داده بود، توصیف كند. او صبح روز 9 

آگوست درگذشت )عكس 3(.
و ده ها عكس دیگر كه هر كدام داســتانی داشــتند: 

سربازی با زبان زخمی؛ شهری كه به بیابان تبدیل شده 
بود؛ دشتی از قلوه سنگ؛ و البته عكس هایی كه 

ارتش آمریكا از وقوع حادثه گرفته بود.
و باالخره ســاداكو خوابیــده در تابوت 
چوبی، به همراه عروســك كوچكش و در 

آرامش ابدی.2
در گوشه ای از سالن، فروشگاه های كتاب 
و منابع تصویری قرار داشتند. جالب بود 
كه زندگی ساداكو در كتاب های مختلف 
برای گروه های ســنی متفــاوت روایت 

شده بود.
اما در بیرون از ســاختمان موزه، در 
پاركی بزرگ به مســاحت 120 هزار 
متــر مربعـ  كه به »پارك یادبود صلح 

هیروشیما« موسوم است ـ دو چیز جلب توجه می كند:
اول، »یادمان صلح هیروشــیما« یــا »گنبد بمب اتمی« كه بنای 
مخروبه و یادمانی از بمباران اتمی هیروشیما و ناكازاكی است. گنبد 
گبناكو در فاصلة نزدیكی از محل انفجار بمب اتمی در شهر هیروشیما 
قرار داشــت، اما به صورت كامل تخریب نشــد. این ساختمان در 
گذشته به عنوان مكانی برای توسعة صنعت هیروشیما مورد استفاده 
قرار می گرفت. زمانی كه بمب منفجر شد، این ساختمان جزو معدود 
سازه هایی بود كه توانست سرپا بایستد و باقی بماند. اكنون هم جزو 

میراث جهانی »یونسكو« به شمار می رود. 
دوم، بین این سازه و موزة هیروشیما، گوری نمادین برای قربانیان 
هسته ای ساخته شده اســت. این گور خالی از یك مقبرة طاق دار 
برای كســانی كه به خاطر انفجار بمب و یا تشعشــعات بعدی آن 
كشــته شدند،  تشكیل می شــود. در زیر طاق مقبره، سنگی وجود 
دارد كه نام تمامی قربانیان روی آن حك شده است. ادای احترام، 
كاری است كه همة آن ها كه با این بنا مواجه می شوند، به شكل های 

متفاوت و بنا به آیین و اعتقادات فرهنگی خود، انجام می دهند.
اما در این پارك مجســمه ای هم قرار دارد كه كاماًل آشناســت: 
»مجسمة ساداكو«؛ مجسمه ای كه محصول عالقة دوستان ساداكو، 
خانواده و همة دوســتداران او در سراســر دنیاست. روز پنجم می 
1958 )مصــادف با روز كــودك در ژاپن( در پــارك یادبود صلح 
هیروشیما، از این مجســمه پرده برداری شد. این بنا »یادبود صلح 
كودكان« نام دارد؛ مجسمة ساداكو و یك درنای كاغذی بزرگ كه 

باالی سرش قرار گرفته است.
ظاهراً زمــان بازدید از موزة صلح پایان یافتــه بود، اما ذهن من 
همچنان درگیر ماجرایش است. پیش خودم فكر می كنم: اگر این 
بمب را ژاپن روی یكی از شــهرهای آمریكا انداخته بود، چه 
اتفاقــی می افتاد؟ و آن ها امروز در مــوزة خود، این ماجرا 

را چگونه روایت می كردند؟ صلح می ساختند یا جنگ؟
باید بــا راهنمایــان جوانمان خداحافظــی کنیم؛ با 
آن ها كه ادب، نجابت، وظیفه شناســی، مهربانی و حس 
مسئولیتی بســیار باال در سیمایشان كاماًل مشهود است. 
آن ها هنگام خداحافظی هدیه ای كوچك به ما می دهند؛ 
هدیــه ای پرمعنا و زیبا. یك درنــای كاغذی به اندازة 
یك بند انگشــت، و یك درنا از جنس چینی كه با 
ظرافت تمام ساخته شده است. درنایی سفید كه 
بال هایــش را باز كرده اســت و می خواهد پرواز 
كند؛ بال هایی كه با گل های ســبز و صورتی و 

آبی رنگ شده اند.

پی نوشت
1. واتانابه، ماساكو )13۹۲( پرورش هنر استدالل. ترجمة 
محمدرضا ســركار آرانی، علیرضا رضایی و زینب صدوقی. 

مؤسسة فرهنگی منادی تربیت. چاپ اول.
۲. این بخــش )عكس ها و متن ها( از خبرگزاری ایســنا 

انتخاب شده است.
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تعلیم وتربیت ســرمایة نسل امروز و آیندة ما محسوب می شود؛ ســرمایه ای که از طریق آن می توانیم کیفیت و سالمت زندگی را 
بهبود ببخشیم تا جامعه ای پیشرفته تر و سالم تر داشته باشیم. سالمت مدرسه را می توان از طریق مدیریت باکیفیت، بهره گیری از 

کارکنان باکیفیت، آموزش باکیفیت، کمک های فنی و تکنیکی، بازی و تعامل دانش آموزان در حیاط مدرسه، برگزاری مراسم 
صبحگاه، ایمن و تمیز و رنگارنگ نگه داشــتن محیط، اســتفاده از گل و گیاه و نورپردازی مناســب، بهره گیری از معماری 

انعطاف پذیر و محوطه سازی جذاب، تهیة مبلمان متحرک، ترویج مواد غذایی سالم و .... محقق کرد.
شادی و شادمانی حالت و روحیه ای پیش برنده در انسان است و سالمت روانی انسان را نشان می دهد. شادمانی مجموعه ای 
از احساس های رضایت از خود و زندگی و احساس سبکباری است. شادمانی سبب آرامش خاطر و رضایت باطن می شود. 
زمانی که از درون احساس شادی و نشاط می کنیم، زندگی برایمان خوشایند می شود و افکار منفی، خشم، پریشانی و... از 

ما دور می شود. شادی و شادمانی شوق فعالیت های اجتماعی را هم برمی انگیزد و امید و حرکت را احیا می کند.
به دنبال ادامة بررســی ها متوجه هورمون هایی شــدم که ترشــح آن ها در بدن باعث ایجاد نشاط و شادی می شود؛ 
هورمون هایی مثل دوپامین، سروتونین و اکسی توسین. البته بیشتر به دنبال راهکارهایی بودم که با ترشح این هورمون ها 
در بدن به ایجاد احساسات خوب و مثبت کمک می کنند. دفتر »یونسکو« در بانکوک طی مطالعه ای )2016(، چارچوبی 
برای تندرستی، شادابی و نشاط دانش آموزان در آسیا و اقیانوس آرام در قالب یک گزارش ارائه داد که آن را هم ترجمه و 

مطالعه کردم. سرانجام کار را به ترتیب زیر با هماهنگی »مدرسة دخترانة پروین اعتصامی« برای پویاسازی و شاداب سازی 
دانش آموزان دورة متوسطة اول در یکی از روستاهای اطراف تنکابن آغاز کردیم.

مقاله

پویاسازی مدرسه
فرشته هدایتی٭
تصویرگر: میثم موسوی

گام اول: برگزاری جلسة توجیهی برای دانش آموزان و همکاران.
گام دوم: برگزاری جلسة توجیهی برای اولیا.

گام سوم: جمــع آوری الستیک های فرسوده توسط اولیا و تحویل به مدرسه، و 
تهیة گلدان، گل و گیاه، و رنگ.

گام چهارم: نصب پرچم های رنگی به دور محوطه ای به وسعت 1000 متر 
مربع در حیاط مدرسه.

گام پنجم: برگزاری جشنوارة رنگی، ورزشی و علمی.
در این مرحله، ضمن مشورت با دانش آموزان و همکاران، رنگ صورتی 
انتخاب و جشنوارة علمی، هنری و ورزشی دانش آموزان برگزار شد.

گام ششم: برگزاری جشنوارة تغذیة سالم در مدرسه.
گام هفتم: برگزاری جشنوارة ورزشی ـ علمی در مدرسة ابتدایی 

روستا.

٭ دکترای مدیریت آموزشی، تنکابن
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در تمــام فعالیت ها، هدفمان ایجاد شــادی و 
نشــاط اجتماعی در مدرسه بود. در برنامه ریزی 
بــرای فعالیت ها، به تقویت مهارت اجتماعی، حل 

مسئله، همدلی، احترام به بزرگ تر، و همکاری بین 
دانش آموزان توجه می شــد. در پایان پویاســازی هم از 

دانش آمــوزان نظرخواهی کردم که حاصل آن نشــان دهندة 
رضایت آنان از فضای به وجود آمده بود.

در پایان از مدیریت آموزش وپرورش شهرستان، جناب آقای  سعدی پور، 
مدیریت پژوهش سرا، جناب آقای حسین زاده، مدیر مدرسة دخترانة پروین 

اعتصامی، خانم کوزه گر، و همة عزیزانی که در هزینة انجام این فعالیت ها ما را یاری 
رساندند، کمال تشکر و سپاس گزاری را دارم. طرح های بسیاری هم باقی مانده اند که 
متأســفانه به دلیل کمبود بودجه موفق به اجرای آن ها نشدیم. آرزوی من برقراری 
شــادی و نشاط در مدرسه هاســت. انسان های شــاد قطعًا پیام آور صلح در جهان 

خواهند بود.
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»همدلی« کهنه وفاقی است که دل تازه شود
دوستی نقطة عطفی که در این منشور است

با هم ای دوست بیا طرح مودت ریزیم
»دشمنی« حاصل تلخی و نگاه کور است

عاکف ـ م
انسان موجودی است که در کنار دیگر افراد به دنیا می آید، در 
کنار دیگران رشد می کند و بسیاری از ناکامی ها و مشکالتش 
نیز در ارتباط با دیگران شکل می گیرند. مهارت همدلی یکی 
از قابل تأمل ترین ابزارها برای دســتیابی به آرامش در زندگی 
فردی و اجتماعی است. یادگیری و به کارگیری مهارت همدلی 
در افرادی که با کودک یا نوجوانشــان مشکل دارند، بی اغراق 

مانند روشی جادویی، به بهبود روابط منجر می شود.

کودک انســانی از ابتدایی ترین دقایق تولد، درک احســاس 
دیگران و احترام به آن را از اطرافیانش خواهد آموخت. مسّلم 
اســت، در صورتی که احساسات کودک با همدلی اطرافیانش 
پاســخ داده نشــود، مجالی برای آموختن و به کارگیری این 
مهارت ارزشــمند انسانی نخواهد داشت. جالب توجه است که 
باالترین سطح همدلی، در کودکان و در سنین قبل از مدرسه 
و سنین مدرسه شکل می گیرد. در این سنین کودک می تواند 
ناراحتی و اضطراب دیگران را درک کند. کودکان و نوجوانانی 
کــه همدلی را نیاموخته اند، درک ضعیفی از مســائل اخالقی 
و عاطفی پیدا می کنند. ایــن افراد قادر به درک دیدگاه افراد 
دیگر نیســتند و توانایی نگریســتن به بعد ناپیدای مسائل را 
ندارند. در نتیجه، در بسیاری از مهارت های دیگر مانند مهارت 

زهرا السادات تقوی٭

مهارت همدلی

مهارتهای
زندگی

٭ دکترای روان شناسی سالمت
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رفتار کارآمد: ناظم ضمن کنترل هیجانات خویش، با قاطعیت دو دانش آموز را از یکدیگر 
جدا و با آن ها تک تک گفت وگو می کند. ناظم در مرحلة همگامی اجازة بیان احساســات را به 
دانش آموز می دهد. با او ارتباط چشــمی برقرار می کند و می گوید: درســت می گویی، خیلی 
عصبانی شــده ای. بعد با ورود به مرحلة هدایت، رهبری اتفاق را به دست می گیرد و می گوید: 
البته بهتر بود به جای خشونت از راه دیگری استفاده کنی، مثاًل می توانستی ........ یا می توانستی 

......، اگر به جای خشونت راه دیگر را امتحان کرده بودی، حاال تو مقصر نبودی.

2.گاهیالزماستبافردیآشفتههمدلیکنیم.
دو دانش آموز با یکدیگر درگیر شده اند. هر دوی آن ها دیگری را مقصر می دانند. دانش آموز »آ« با خشونت با دانش آموز»ب« رفتار 
می کند. با ورود ناظم که از دور شاهد این درگیری بوده است، هر یک به کناری می روند. دانش آموز »آ« همچنان با هیجان از خود 

دفاع و دیگری را متهم می کند.

با  ناظم  ناکارآمد:  رفتار 
عصبانیت بــه موقعیت وارد 
می شود و هر دو دانش آموز 

را سرزنش می کند.

1.گاهیالزماســتقبلازشروعدرسبا
دانشآموزانهمدلیکنیم.

یک معلــم ریاضی همــواره از دانش آموزان 
نوجوانــش گالیه می کرد کــه درس را جدی 
نمی گیرند و دغدغة آن ها بیش از آنکه پرداختن 
به درسشان باشد، فوتبال و بازی این تیم و آن 

تیم است. 

رفتــار ناکارآمد: رفتار همیشــگی معلم 
بزرگوار در مورد این دانش آموزان ســرزنش و 

نصیحت آن ها بود.

رفتــار کارآمد: معلــم بزرگــوار پس از 
تمرین و کاربرد مهــارت همدلی در ارتباط با 
دانش آموزانش، به نتایج متفاوتی دست یافت. او 
فرایند همگامی را با ورود به کالس و با پرسش 
دربارة بازی روز قبل اســتقالل و پرسپولیس 
آغاز کرد. چند دقیقه ای همگام دانش آموزانش 
شد، ســپس وارد دومین مرحله شد و با یک 
جمع بندی موضــوع کالس را به مبحث درس 

هدایت کرد.
در فرایند همدلی، توصیه، نصیحت، سرزنش 
و راهکار ممنوع اســت. البته همدلی کردن به 
معنای پذیرش و تصدیق کامل احساس و رفتار 
طرف مقابل نیست. در مرحلة هدایت می توانیم 
نظرات خویش را در فضایی ســالم و بالغ گونه 

عنوان کنیم.

حل مســئله، مهارت  ارتباط مؤثر و مهارت کنترل خشــم با 
مشکل مواجه خواهند بود. عالوه بر این، زمینة آسیب رساندن 

به دیگران و بزهکاری را نیز خواهند داشت.
همدلی یعنی بتوانیم دنیا را از دیدگاه دیگری بنگریم. برای 
اینکه با کســی همدلی کنیم، الزم نیســت حتمًا کمکی به او 
کنیــم، باری از دوش او برداریم، راه حلی به او نشــان دهیم و 
یا نصیحتش کنیم، تنها کافی اســت این پیام را به او منتقل 
کنیم که احســاس او را می فهمیــم و موقعیت کنونی او برای 

ما مهم است.
اولین قدم برای به کارگیری مهارت همدلی، مرحلة همگامی 
است. پس از آن مرحلة هدایت آغاز می شود. اجازه دهید این 

مراحل را با ذکر دو مثال شفاف کنیم.
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شعر

پرندهتر
نشست خستگی اش را تكاند روی درخت 

شكسته پرهایش را نشاند روی درخت 
پرنده از دل زخمی و دل  رنجورش 

چه ها چه ها كه برایم نخواند روی درخت
دم غروب كه شد با نسیم آوازش 

پرنده های جهان را كشاند روی درخت 
هوای النة خود كرد و بال هایش را 

ز گرد و رنگ تعلق تكاند روی درخت 
پرنده بود رها بود مثل ما كه نبود 

پرنده تر شد و پر زد نماند روی درخت 
مبین اردستانی

   

زندانرنگ
گر نباشد عشق دنیا جای تنگی بیش نیست 
بیستون بی تیشة فرهاد سنگی بیش نیست 

چرخ این نه آسیا از اشك ما در گردش است 
بعد عشاق این جهان جز آب و رنگی بیش نیست 

هر قدم سنگ عدم افتاده پیش  پای ما 
در مسیر زندگی تیمور، لنگی بیش نیست 

یوسف از دامان پاكش طعم زندان را چشید 
كام یونس از جهان كام نهنگی بیش نیست 

پیرهن چون پاره شد بویش به كنعان می رسد 
غنچه قبل از وا شدن زندان رنگی بیش نیست 

چشم وا كردیم و عمر آمد به سر همچون حباب 
از نبودن تا فنا دنیا درنگی بیش نیست.... 

رضا صالحی

   

چترها
در صدایت دم كرده نعنا پنهان كرده بودی 

در دهانت شعری از فروغ 
و در قلبت كبوتری كه خودش را مدام به پنجره می كوبد 

من همه را پیدا كردم 
تو خندیدی 

و باران مانده در ابرها 
چترهای مانده در انبار را فروخت 

تو خندیدی 
و دست هایم محصول بهتری داشت 

من داشتم با دست هایم 
شاخه ای را كه از بهار بیرون مانده بود 

به درخت برمی گرداندم 
سید رسول پیره

معرفیكتاب
»شبدر چهارپر« عنوان مجموعه شعر كبری موسوی 
قهفرخی است كه انتشارات »ســپیده باوران« به زیور 
طبع آراســته است. این كتاب در برگیرندة شعرهای این 
شاعر خالق و پركار است كه در قالب »سه گانی« سروده 
شده اند. ســه گانی قالب فراموش شده ای بوده كه چند 
سالی اســت مورد توجه شاعران قرار گرفته. این قالب از 
ســه مصراع تشكیل شده كه شاعر در انتخاب وزن آن ها 
مختار است و به ضرورت می تواند قافیه ها را در سه مصراع 

جابه جا كند. چند سه گانی از این كتاب بخوانید: 

منتشر كرده مجموعه ای ناب 
از شكوه و غم و رنگ، لبریز 

دفتر انتشارات پاییز! 

  

گرچه نام ما كنار هم نبوده است 
باز هم امید هست 
در ستون تسلیت... 

  

قرن هاست 
جمعه، هر چه رشته، پنبه می شود 

تو نمی رسی و شنبه می شود
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شاعرانایراندرجهان)2(
در این شماره، به جایگاه فردوسی در ادبیات جهان، به اختصار 
اشاره می شود. گویا داستان  های شاهنامه در قرون وسطا از طریق 
مســلمانان به اروپا شناسانده شــدند، ولی به احتمال قریب به 
یقین، اولین ترجمة بخشــی از شاهنامه را در اواخر قرن هجده، 
شــخصی به نام جوزف چمپیون، انجام داد كه توجه اروپاییان 
را به خود جلب كرد. در پی آن، ســر ویلیام جونز در دو اثر 
خود به نام های »ترجمة شــعرهای آسیایی« و »مقاله پیرامون 
شعر شاعران شــرق« فردوسی را كامل تر و تحسین برانگیزتر به 

اروپاییان معرفی كرد. 
در همین اوان بود كه لوئی النگلس، مستشــرق فرانســوی، 
بخشی از شاهنامه را بسیار روان و جذاب ترجمه كرد و فردوسی 

را بسیار ستود. 
در اوایل قرن نوزده، شــخصی به نام والنبورگ عاشــقانه به 
ترجمة شــاهنامه روی آورد كه متأســفانه مرگ زود رس او در 
چهل سالگی، كارش را ناتمام گذاشت. پس از مرگ او، دوستش، 

بیانكی، بخش ترجمه شدة والنبورگ را به چاپ رساند.  
شاهنامه عمومًا بین فرانســویان طرفدار و دوستدار بیشتری 
داشــت. به همین دلیل، اغلب محققان و مترجمان از آن كشور 
بودند، تا آنجا كه بزرگ ترین و مشهورترین چهرة شاهنامه پژوه و 
مترجم یعنی ژول مول از آلمان به فرانسه آمد و در پی شیفتگی 
به زبان فارســی، برای آموختن زبان فارسی به مدرسة زبان های 
شــرقی پاریس رفت. او پس از شاگردی در محضر سیلوستر 
دو ساسی و تحقیق و پژوهش انتقادی روی شاهنامه، در سال 

1838 میالدی موفق شد جلد اول شاهنامه را چاپ كند و تأثیر 
زیادی بر ادبیات اروپا و شــخصیت هایی چــون هوگو، كوپه، 

نلدكه و ماكس مولر بگذارد.  
ژول مول قریب چهل سال روی شاهنامه كار كرد و رنج كشید 
تا توانســت همة  آن را ترجمه كند، اما پس از سی و هشت سال 
از ترجمة اولین مجلد، در ســال 1876 میــالدی از دنیا رفت. 
حاصل زحمت و تالش شبانه روزی و چهل سالة این جان شیفته، 
مجموعــه ای 8 جلدی )یك جلد دیباچــه+ هفت جلد ترجمة 
شــاهنامه( اســت كه در اختیار عالقه مندان سراسر جهان قرار 

گرفته است. 
پس از مول، باربیه دو منار، از شاگردان او، كار او را ادامه داد 
و شخصیت هایی دیگر مثل سنت بوو، رنان، آمپرو كول درباره 

یا متأثر از شاهنامه بسیار نوشتند. 
ماتیو آرنولد منظومة »ســهراب و رســتم« خود را متأثر از 
فردوســی، اما با دخل و تصرفی در فرعیات نوشت. كوپه هم در 

قطعة »دو گور« فردوسی را ستایش می كند. 
آمپر فردوســی را از بزرگ ترین شــاعران عالم بشریت معرفی 
می كند و حتی شــاهنامه را از »نیبلونگن«، »ایلیاد و اودیسه« و 

»مهابهاراتا« برتر می داند. 
در مجموع، فردوســی و شــاهنامه در جهان از مقام بســیار 
ارزشمندی برخوردارند و شــخصیت های زیادی برابر شاهنامه 

تعظیم و تواضع كرده اند و می كنند. 
علی آبان

دورباعی
از من بگذر كه با خودم در جنگم 

بگذر كه به جای خاك بودن، سنگم 
چون خانة جنگ دیدگان متروكم 

چون كوچة آشتی كنان دلتنگم 

ای تاول خسته پا كمی راه بیا 
حتی شده با طعنه و اكراه بیا 

هی می روم و می روم و می روم و ... 
ای جادة بی رحم تو كوتاه بیا

سعید فرمانی

پشتخط19
آیا شعر معنا دارد؟ در پاسخ این پرسش، 
حرف هایــی در محافل و نشــریات ادبی 

متداول است، از این قبیل: 
- شــعر معنا ندارد، بلكه معنی دارد و 
شعرهای خوب، عالوه بر این، معنِی معنی 

هم دارند. 
- شعر دارای معناست، در عین بی معنایی 

و بی معناست در عین معنی داری
- شعر واقعی معنا گریز و حتی معناستیز 

است. 
تا دلتــان بخواهــد می توانیــد از این 
جور جمالت بســازید و در میداِن وسیع 

نظریه پردازی ادبــی، به هر طرف بتازید. 
این نوع حرف ها فقط بازی با كلمات است 
و برای سرگرم كردن مخاطبان تازه كار و 
كم اطالع مناسب است. اما شعر، با معنای 

كلمات و جمالت چه نسبتی دارد؟ 
شــعر چون با كلمات و جمالت شكل 
می گیــرد، ناگزیر با معناهــای كلمات و 
جمالت ارتباط دارد؛ حتی با معناهای دور 
و تداعی های حاصل از هر كلمه و عبارت. 
مثاًل وقتی كلمة »زمستان« را می خوانیم، 
برف و سرما و بخاری و لباس گرم و چتر 
و زنجیر چرخ و خیلی چیزهای دیگر در 

ذهنمان تداعی می شوند. 

یا وقتــی »آب« را می خوانیم، زاللی و 
جاری بودن و زندگــی و ماهی و گیاه و 
رود و صحرا و تشنگی و كربال و شهادت 

برایمان تداعی می شود. 
عالوه بر این تداعی های ساده، جمالت 
شــعر نیز معانی متعددی را به خاطرمان 
می آورنــد. از پیونِد این تداعی ها و نیز به 
هم پیوستن آن ها با تداعی های كلمات و 
جمالت دیگر در یك قطعه شعر، تصاویر 
و معناهای گوناگونی شكل می گیرند كه 

زیبایی شعر در همین گوناگونی است. 
اسماعیل امینی
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تجربه های 
معلمان دربارۂ 

نظم

بهارک طالبلو

زلف پریشان نظم

در آبان ماه ســال تحصیلی 97-96 در کانال رشد معلم موضوعی در خصوص »راهکارهای معلمان برای برقراری نظم در کالس« مطرح 
شد. در این باره، معلمان تجربه ها و نظرهای خود را برای ما فرستادند. در این شماره و شمارة بعد مجله برخی از این تجربه ها به اشتراک 

گذاشته می شوند.
شما هم می توانید در خصوص سؤاالت مطرح شده در پیام رسان »بله« به نشانی »رشد معلم« roshdmoallem@، تجربه هایتان را به 

اشتراک بگذارید.

فرزانهخدایی/معلمابتداییدبستاندخترانۀواله/منطقۀ2تهران
 معمواًل بی توجهی به درس معلم، برهم زدن کالس و بازیگوشــی شیوه ای 
دفاعی است که دانش آموز در مقابل شکست، تحقیر یا به منظور ابراز وجود به کار 
می گیرد. هنگامی که دانش آموزان احساس ترس، اضطراب یا خشم می کنند، 
بیشتر مرتکب سوءرفتار و بی انضباطی می شوند. معلمانی که دانش آموزان خود 
را درک می کنند و به حرف ها و احساســات آن ها توجــه دارند و در حد توان 
خواسته های معقول و منطقی آن ها را برآورده می کنند، خیلی راحت تر و بهتر 
می توانند با شــاگردان رابطة عاطفی و دوستانه برقرار کنند و در نتیجه از بروز 

بسیاری مشکالت، شیطنت ها و بی انضباطی ها می کاهند.
 همچنین، روش های یکنواخت تدریــس موجب بی توجهی دانش آموزان 
بــه درس، به هم خــوردن موقعیت یادگیری و ایجاد شــلوغی و بی نظمی در 
کالس خواهد شد. اوقات فراغت دانش آموزان در مدرسه و کالس درس نیز به 

برنامه ریزی نیاز دارد.

یادداشت

داورگیتینورد/دبیرعربیقرآنوپیامهای
آسمانی/استانآذربایجانشرقی،شهرستان

سراب
 تعدادی )ســه تا پنج( قانــون فراگیر برای 
تســهیل کنترل رفتار دانش آمــوزان در کالس 
درس وضع کنید و از درک و فهم قوانین توسط 
دانش آمــوزان اطمینــان یابید. تــا حد ممکن 
در تدویــن و تعییــن حدود قوانیــن از کمک 

دانش آموزان بهره مند شوید.
 با دانش آموزانی که خودسرانه و خودمحورانه 
کاری انجام داده اند، جداگانه صحبت کنید و تا 
جایی که ممکن باشــد از تنبیه آن ها در مقابل 

دوستان و هم کالسی هایشان بپرهیزید.
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زهرافریدونی/معلمپایۀاول/رشت
 من برای ایجــاد نظم در کالس، در 
از دانش آموزانم  ابتدای ســال تحصیلی 
می خواهم برای حرف زدن انگشت اشارة 
خود را روی دهان خــود قرار دهند و تا 
زمانی کــه به آن ها فرصت داده نشــده 

است، حرف نزنند.
 بــرای برقراری ســکوت در کالس 
بــه آن ها یاد داده ام هرگاه دســتم را باال 
گرفتم، همگی ســکوت کنند. با تکرار و 
تمرین در عرض یک  هفته، بچه ها به این 

قانون عادت خواهند کرد.
 گاهی اوقــات هم بــه بچه ها بازی 
کــردن و قصه خوانی در پایــان درس را 
وعده می دهم که آن ها به شوق آن نظم را 

رعایت می کنند.

راحلهبهادر/معلمپایۀششمدبستانپسرانه/تهران
 گاهی با نگاهی چنددقیقــه ای، حتی چند ثانیه ای و بی صدا، خود بچه ها آرام 
می شوند. گاهی هم استفاده از جدول انضباطی و گذاشتن منفی و مثبت در جدول 

تأثیرگذار است.

فریدهناصری/معلمابتدایی/مشهد
مـن از خود دانش آمـوزان می خواهم برای 
کالس خودشـان مقررات بگذارند. قوانین در 
چهـار موضع اخالقی، انضباطی، بهداشـتی 
و درسـی وضـع می شـوند. بعـد از اینکـه 
قوانین پذیرفته شـد، همه را روی یک برگه 
می نویسـم. همه بایـد از رویش بنویسـند و 
برگـه را بـرای خـود نگـه  دارند. بعـد برگه را 
بـه دیوار نصـب می کنیم. و اما تشـویق های 

معلم: من 
1. در آخـر هفتـه، بهترین هـا و آن هایی 
کـه تـالش کرده اند بهتر بشـوند، برگزیده 
می شـوند و بـه مـن کمـک می کننـد تـا 
برنامـة هفتـة  آینـده را وضـع کنیـم. این 
برنامه  شـامل تعیین انواع بازی در کالس، 
خوانـدن کتـاب مـورد عالقـه، خوانـدن 
شـعر، صحبت در مـورد آرزوهـا و آینده و 

شـنیدن خاطـرات معلم اسـت.
2. برگزیـدگان می توانند به عنوان نماینده 
یـا همیـار یـا سـرگروه یـک سـاعت، معلم 

باشند. کالس 

مختارفاتحی/دبیرزبان/کامیاران
 به منظور جلوگیری از ســروصدای دانش آموزان فعالیت هایی آموزشــی که 
جنبة ســرگرمی دارند، اجرا می کنیم. برای مثال، بعــد از آموزش یک مبحث، 
بالفاصله بازی آموزشــی انجام می دهیم، ایفای نقش می کنیم و فیلم و انیمیشن 

نمایش می دهیم.
 دانش آموزانــی را که موجب بروز ناهماهنگی در کالس می شــوند، با فاصله 
نســبت به یکدیگر و در ردیف های جلوتر کالس می نشــانم و گاهی هم به آن ها 
مســئولیت هایی مانند آماده کــردن کامپیوتر و پروژکتــور، جمع آوری تکالیف 
بچه ها، توزیع برگه های امتحانی، خواندن مطالب آموزندة خارج از مبحث درسی 

واگذار می کنم.

طاهرهکرمیشالی/منطقۀ6تهران
 من برای برقراری نظم در کالس یک قرارداد تنظیم کردم. یعنی اهداف خودم 
را در چند مورد نوشتم و به امضای خود دانش آموزان رساندم. به آن ها گفتم توجه 
نکردن به این قوانین باعث کســر امتیاز خواهد شد. اگر یک بار باشد و تکرار نشود، 
امتیاز منفی حذف می شــود، ولی اگر تکرار شــود، هر بار از نمرة انضباط آن ها کم 

خواهد شد. این قرارداد را داخل پوشة کار خود معلم قرار می دهم.

معصومهریحانیشیروان/معلمپایۀاولابتدایی/شیروان
راهکارهای من برای برقراری نظم:

 خواندن یک تک بیت شعر از همکار فرهیخته، آزاد سعیدی:
اون که من دوسش دارم قشنگ نشسته

اون که من دوسش دارم دستاش رو میزه
اون که من دوسش دارم قشنگ می شینه

اون که من دوسش دارم لباشو بسته
دانش آموزان با این تک بیت ها شــرطی شده اند و خیلی سریع به برقراری نظم در 

کالس کمک می کنند.
 گفتن جملة دوستون دارم. با این جمله، دست ها روی میز قرار می گیرند و همه 

مرتب و مؤدب می نشینند.
 اجــرای قانون اجازه گرفتن برای حرف زدن هنگام تدریس معلم. هر کس این 

قانون را رعایت نکند تا پایان آن زنگ فقط باید شنونده باشد.

۲۵  رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ ۲ |  آبان 1397 |



امتحانات تلفیقی
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

طنز

فیزیک
سیستم آموزش وپرورش در طول دوازده سال تحصیلی 
مقدار 56986847 کیلو محفوظات را با حرکت شتابدار 
و با فشار 3452 پاسکال به مغز دانش آموز فرو می کند. 
حســاب کنید آموزه ها باید با قدرت چند اسب بخار به 
مغز دانش آموز زورچپان شوند تا اواًل سرریز نکنند و ثانیًا 
خوب رسوب کنند و تا آخر عمر دست نخورده و آکبند 

باقی بمانند؟

ریاضی
یــک دانش آموز به طور متوســط در هر ســاعت پونصــد برنامه و 
فیلم دانلود می کند و شــونصد ســایت را باال پایین می کند و از هزار 
»استوری« اسکرین شات می گیرد. جمع جبری تالش های معلمی را 
حساب کنید که می خواهد با تکیه بر یافته های عصر لقمان حکیم به 
ارتقای اطالعــات تکنولوژیک دانش آموز کمک کند و کم هم نیاورد. 
احتمال اینکه این معلم هنگام تدریس بتواند در برابر پشــت چشم 
نازک کردن های شاگردان مقاومت کند، چند درصد است؟ )با تصحیح 

شیپارد و سایر تصحیح ها(
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ادبیاتفارسی
شعر زیر را بخوانید و به سؤاالت جواب دهید:

مطالبات
فرهنگیان
پرداخت
خواهد

شد.
اواًل این شــعر مربوط به کدام شاعر پارسی زبان و 

متعلق به چه دوره ای از تاریخ ادبیات است؟
ثانیًا، صنایــع ادبی و بدیعی از قبیل مجاز، کنایه، 
ابهام، ایهام، استعاره و اغراق را در آن مشخص کنید؟
ثالثًا، برای فرهنگیانی که ادعا می کنند این شــعر 
پیرو ســبک سورئالیسم است و واقع گرایانه نیست، 
تعیین کنید یک من ماســت چقدر کره دارد؟ )در 

مقیاس چارک(.

فیزیک
تعیین کنید چهارصد دانش آموز در یک حیاط چهل متری مدرسه 
چطور انرژی پتانسیل خود را در کسری از زمان به انرژی جنبشی 
تبدیل کنند که سرجمع هشتصد و چهل کیلو و سه چارک چربی 
را آب کنند و بدین وسیله نگرانی مســئوالن برنامه های بهداشتی 
تلویزیونی را مبنی بر چاقی 21 درصد از دانش آموزان برطرف کنند؟

زیستشناسی
در ســرود »باز آمد بوی ماه مدرســه...«، عنصــر حاوی بوی ماه 
مدرســه با چه چگالی و نقطه ذوبــی و کجای جدول مندلیف قرار 
دارد؟ آیا این بو با دماغ غیرمسلح نیز قابل حس شدن است؟ ارتباط 
آن را بر رشــد میزان آالینده های هــوا و ترافیک روزهای اول مهر 
مشــخص کنید؟ محاســبه کنید که قلب دانش آموزان، معلمان و 
اولیا، پس از شــنیدن این ســرود تا چه حجمی از خون را در ثانیه 
می تواند پمپاژ کند؟ آیا می توانید فرمولی برای ارتباط میان بوی ماه 
مدرسه و مشکالت قلبی عروقی مردم پیدا کنید؟ تعیین کنید که در 
آموزش وپرورش، کجا می خواستیم برویم، چی می خواستیم و چی 

شد؟! )با رسم شکل و کروکی(
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وقتی در مواجهه با یک مســئله دو یا چند راه به نظرتان می رســد که هر کدام مزایا و معایبی دارند و هیچ کدام 
راضی تان نمی کند، زمان مناسبی برای کمک گرفتن از همکاران، با استفاده از چارچوب مشورت، است. هدف از این 
چارچوب آن است که معلم ارائه دهنده، همراه با معلمان دیگر، به مسئله ای پیچیده، مرتبط با کالس یا زندگی حرفه ای، 

عمیق تر فکر کند.
برای درک بهتر مراحل گفت وگو، متن حاضر با نمونه هایی از گفت وگوهای جلسه ای که در تاریخ 17 اسفند 95 در یک 
مدرسة دخترانه برگزار شد، همراه شده است. در این جلسه، هشت نفر از نیروهای آموزشی شامل معلم، معاون، مدیر، 
و معاون پرورشی حضور داشتند. بارهای اولی که از چارچوب های گفت وگو استفاده می کنید، بد نیست مراحل را روی 

کاغذ چاپ کنید و در اختیار گروه قرار دهید.

 آغاز )۳ تا ۵ دقیقه(
é گردانندة جلسه چارچوب گفت وگو 
را مرور و ارائه دهنده را معرفی می کند 
و مطمئن می شــود مستندســاز برای 

ثبت جلسه آماده است.
é گردانندة جلسه برای شرکت کنندگان 
بهتر  برگزاری  برای  می دهد  توضیح 
جلسه ناچار است هر مرحله را در زمان 
مشخص شده تمام کند و اگر صحبتی به 
درازا کشید یا از موضوع خارج بود، آن را 

متوقف کند.

۱۲
توصیف یک دوراهی )۵ دقیقه(

é ارائه دهنده دربارة تنگنایی که در آن قرار گرفته است 
توضیح می دهد و ســؤالی را برای گــروه مطرح می کند. 
نحوة صورت بندی این سؤال، به عالوة کیفیت بازاندیشانة 
ارائه، در نحوة پیشبرد گفت وگو مهم است. اگر ارائه دهنده 
در ارتباط با مسئله نمونه ای از کار دانش آموز، خودش، یا 
نوع دیگری از کار را با خودش آورده باشد، در این مرحله 
در سکوت، اختصاص داده می شود.زمانی به بررسی این نمونه یا نمونه ها، به صورت فردی و 

یادداشت

شورای 
مسأله کاوی

شقایق بهرامی

مراحـــل
اجـــرای
مشــورت
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چه کار باید بکنم؟سؤال من این است که باالخره دربارة گروه بندی بیرون آماده کنیم؟آنکه در مدرسه باید بچه ها را برای شرایط واقعی توســط معلم، کســی تنها نمی ماند، ولی مگر نه دنیای واقعی است. در حالت دوم، با انتخاب گروه که این موقعیت ناخوشایند است، اما بیشتر شبیه یکی از دانش آموزان هست که تنها می ماند. البته کالس های من، همیشــه در حالــت اول حداقل بچه هــا را بــه گروه هایــی تقســیم کنیــم. در گروه بندی را به بچه هــا واگذار کنیم یا خودمان در فعالیت هــای گروهــی کالس، می توانیــم 

پرسیدن سؤاالت شفاف ساز )۵ دقیقه(۳

é اعضای گروه ســؤاالتی شفاف ســاز از ارائه دهنده می پرســند. سؤاالت 

شفاف ســاز جواب هایی مختصر، مشــخص و وابســته بــه واقعیت ها دارند. 

ارائه دهنده جواب این ســؤاالت را به روشــنی می داند، اما به هر دلیلی، در 

ارائه اش به آن ها اشــاره ای نمی کند. حال بــرای اعضای گروه ابهام هایی در 

مورد آن ها ایجاد شده است که در این مرحله برطرف می شوند.

é گردانندة جلســه باید مراقب باشــد ســؤاالتی که در این بخش مطرح 

می شــوند دقیقًا از همین جنس باشند. اگر پرسشــی ارائه دهنده را به فکر 

فروبرد، سؤال شفاف ساز نبوده است.

é خوب اســت گرداننده، در زمانی مناســب نزدیک به پایان این بخش، از 

شرکت کنندگان بخواهد با مکث کوتاهی مسئله را با خودشان مرور کنند که 

تا حد امکان چیز مهمی جا نماند.

ـ بچه هایی که از آن ها حرف می زنید پایة چندم هستند؟ چهارم.

ـ آیــا با تنها ماندن در گروه بندی کالســی، بچه ها واقعــًا برای آیندة بیرون 

از مدرســه آماده می شوند؟ ام.. نمی دانم، راســتش... ]گرداننده در اینجا وارد 

گفت وگو می شــود و توضیح می دهد که این ســؤال پیچیده تر از آن است که 
سؤالی شفاف ساز باشد.[

بازتاب )۵ دقیقه(

é اعضای گروه دقایقــی را به توصیف آنچه از ارائه دهنده شــنیده اند، می گذرانند. 

اعضای گروه هر چیزی را که در خاطرشــان مانده است، یک بار دیگر تکرار می کنند 

تا توجه همة اعضا به آن نکات جلب شود. اظهارنظرها در این مرحله الگوهایی از این 

دست خواهند داشت: »من می بینم که....« یا »شنیدم که ارائه دهنده گفت...«.
ـ من شنیدم همیشه کسی هست که طرد می شود.در طول این مرحله، ارائه دهنده کاماًل ساکت است.

ـ شاید با گروه بندی اجباری بچه ها را صرفًا از یک آسیب  آنی مصون می کنیم.

۴

پرسیدن سؤاالت کاونده )۱۰ دقیقه(
é شرکت کنندگان سؤاالتی کاونده از ارائه دهنده می پرسند. این سؤاالت قرار است 
به ارائه دهنده کمک کنند فکرهایش را دربارة مسئله روشن تر کند یا گسترش دهد. 
هدف این مرحله آن اســت که کمک کند ارائه دهنده به درکی بهتر از ســؤالی که 
مطرح کرده است برسد و بتواند تحلیلی عمیق تر از موقعیتی که به اشتراک گذاشته 
است داشته باشــد. در اینجا ارائه دهنده ممکن است به بعضی سؤاالت گروه پاسخ 
دهد، اما بحثی در مورد پاسخ او درنخواهد گرفت. در پایان این ده  دقیقه، گردانندة 

جلسه از ارائه دهنده می خواهد سؤال اولیه را دوباره برای گروه طرح کند.

ـ موضوع به گروه بندی محدود نیســت، سؤال من این است که چرا آن بچه در 
مدرسه طرد می شود؟

ـ آیا همیشــه فاصله گرفتن از گروه بد است؟ ممکن است آدم ها تصمیم بگیرند 
خودشان به تنهایی کار کنند. آیا الزم است همه کار گروهی را تمرین کنند؟

ـ باید ببینیم آیا دیدگاهمان »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو« است؟ 
انتظار داریم بچه ها برای پذیرفته شــدن مثل دیگران بشوند و یا ویژگی هایشان را 

حفظ کنند؟ چه چیز در آن ویژگی ها باعث طرد شدنشان می شود؟
ـ معلم ها چطور احتمال دارد این طردشدگی را تقویت کنند؟

۵۶
بحث دربارة مسئله ) ۲۰-۱۵ دقیقه(

é پیش از شــروع این قسمت، اگر سؤاالت کاونده 
زیاد بودند، آن ها را مرور می کنیم.

é شــرکت کنندگان دربارة مسئله بحث می کنند. 
ســؤاالت کاونده ای که در قسمت قبل مطرح شدند، 
می تواننــد به گفت وگو جهت بدهنــد. در طول این 
بحث ممکن است اعضای گروه راهکارهایی پیشنهاد 
کنند؛ هرچند بیشــتر اوقات تالش بر این است که 
مسئله را به شکلی کامل تر و عینی تر تعریف کنند. 

é ارائه دهنــده در این مرحله صحبت نمی کند، اما 
به دقت گوش می دهد و یادداشــت برمی دارد. البته 
الزم اســت گردانندة جلسه، هرچند وقت  یک بار، از 
ارائه دهنده دربارة جهت بحث بپرسد و مطمئن شود 
بحث در جهتی پیش می رود کــه برای ارائه دهنده 

مفید است.
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 بازبینی فرایند )۵ دقیقه(

گفت وگــوی  جلســه  گرداننــدة   é

کوتاهــی را دربارة مشــاهدة گروه از 

فرایند مشــورت هدایــت می کند: این 

چارچوب چه کارکردی برایمان داشت؟ 

چه مواردی بــه خوبی کار کردند؟ چه 

چیزهایی را باید در دفعات بعدی تغییر 
دهیم؟

ـ چــرا ارائه دهنده در بحث شــرکت 

نکند؟ شاید اگر در بحث بود، به دیدگاه 

او نزدیک تر می شدیم.

ـ ولی به این ترتیب، ایده ها بیشتر به 
چالش کشیده شدند.

ـ پرسیدن سؤاالت کاونده، بدون آنکه 

همان موقع جوابی بدهیم، ســؤاالت را 

در ذهنم ته نشــین کرد. باعث شد االن 

فکر کنم شــاید من که به فرایندگرایی 

معتقدم هم همیــن نتیجه گرایی را در 
کالسم دنبال می کنم.

8 ۷
بازاندیشی معلم ارائه دهنده )۵ دقیقه(

é ارائه دهنده در مورد آنچه شنیده و آنچه حاال با توجه به شنیده های 

تازه اش فکر می کند، بازاندیشی خواهد کرد و با گروه دربارة آن مواردی 

حرف می زند که به طور خاص در طول بحث توجهش را جلب کرده اند.

ـ موضوعــی که قبــاًل در ذهنم بود و االن باز ذهنم را مشــغول کرد، 

نتیجه محور بودن کالس هاســت و اینکه چطور نتیجه محور بودن باعث 

می شــود بعضی دانش آموزان آسیب پذیرتر شــوند. البته هنوز نمی دانم 

چطور می شود جلویش را گرفت. کاری که من معموالً  انجام می دهم این 

است که توانایی های بچه  را به معلم های دیگر و به مدرسه نشان می دهم. 

سعی می کنم نشان دهم این بچه هم شبیه بقیه است. تفاوت را کمرنگ 

می کنم. این یک تناقض بزرگ است. تقسیم کار در گروه جوری است که 

تفاوت خیلی به چشم می آید و فرد به مرور به سمت طرد شدن می رود. 

آیا تقسیم کار باید طوری باشد که این تفاوت مخفی شود؟ توانایی کمتر 

در آن فعالیت  را بپوشاند؟ برای اینکه بچه ها با بچة دیگر رفتار محترمانه 

داشته باشند، باید فکر کنند او هم مثل خودشان است؟
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زیر
ذرهبین

پژوهش 
درس پژوهی 

امروزه كمتر معلمی را می توان یافت كه از فرایند درس پژوهی 
اطالع نداشــته باشــد. اکنون چندین ســال اســت كه انجام 
درس پژوهی یكی از پیشــنهادها و برنامه های آموزشــی كالن 
وزارت آموزش وپرورش اســت و به صورت جشنواره ای، براساس 
دســتورالعمل هایی كه دبیرخانة كشــوری درس پژوهی صادر 
می کنــد، به اجــرا در می آید. با وجود این هنــوز هم بعضی از 
معلمان برای انجام درس پژوهی رغبتی نشــان نمی دهند. وقتی 
پای صحبت های این معلمان می نشینم از نافرجام بودن كارشان 
و دست نیافتنشــان به نتیجة مطلوب گالیه دارند. باید پرسید، 
فعالیتی كه در راستای توســعة حرفه ای معلمان طراحی شده 
اســت چگونه چنین سرانجامی پیدا می کند. جواب ساده است. 
بعضی از معلمان در انجام درس پژوهی سهواً خطاهایی را مرتكب 
می شوند كه شیرینی و لذت انجام آن را به كامشان تلخ می کند! 
یكی از این خطاها انتخاب اشــتباه موضوع درس پژوهی است. 
شاید این خطا برای شما كمی عجیب به نظر برسد. چگونه گروه 

درس پژوهی می تواند در انتخاب موضوع دچار خطا شود؟!
بعضی از گروه های درس پژوهی به ســراغ موضوعاتی می روند 
كه در آن مشــكل ندارند و اعضای گروه نیز در آن احساس نیاز 
نمی كننــد. آن ها فقط و فقط به علــت اینكه آن موضوع قدرت 
مانور بیشــتری برای تدریس دارد، به سوی آن می روند. وقتی 
شما موضوعی را انتخاب می كنید كه در آن هیچ احساس نیازی 
نمی کنید، به چه دلیل یا علتی آن فعالیت را موضوع درس پژوهی 
قرار می دهید؟ هدف شما چیســت؟ در پایان قرار است به چه 

چیزی دست پیدا كنید؟!
در این گونــه موارد، معمواًل در اواســط درس پژوهی، به دلیل 
نبود هدف، از انگیزة افراد كاسته می شود. لذا كار را نیمه تمام 

رها می كنند. 
پس نكتــه ای كه معلمان باید بدانند این اســت كه در انجام 
فعالیت های پژوهشــی، شــرط اول انتخاب موضوع، اهمیت و 
چرایی آن انتخاب است. وقتی شما در شروع یك پژوهش نتوانید 
برای انتخاب موضوع خود دلیلی ارائه دهید، به آن معنی اســت 

كه آن پژوهش از پایه ایراد دارد.
درس پژوهی مانند دیگر پژوهش ها باید از قوانین كلی پژوهش 
پیروی كند. اهمیت و چرایی پژوهش برای شخص محقق بسیار 
مهم اســت. این موضوع فعالیت های محقق را هدفمند می کند 
و عاملی انگیزشی برای به ســرانجام رساندن پژوهش محسوب 
می شود. در انتخاب موضوع درس پژوهی، همگی افراد باید در مورد 
آن دغدغة فكری داشته باشند. گروه درس پژوهی موفق آن است 
كه موضوع مورد نظر برای همة اعضایش جذاب به نظر برســد و 
احساس کنند در آن مفهوم درسی به اطالعات بیشتری نیاز دارند. 
این گونه گروه ها می کوشند با تعامل با یكدیگر و منابع اطالعاتی در 

اختیار، در راه پیداكردن تدریسی با كارایی باال گام بردارند.
نكته ای كه باید به معلمان درس پژوه یادآوری كرد، این اســت 
كه در درس  پژوهی موضوع ســخت یا آســان معنایی ندارد و 
نمی توان براســاس موضوع، گروهی را از دیگری برتر دانست. 
معلمــان می توانند در مفاهیم درســی كه در آن ها احســاس 
نیــاز می كنند و درس پژوهی های انجام شــدة قبلی جوابگوی 
مشكلشان نبوده است گروهی درس پژوهی با همكاران تشکیل 

دهند.
در پایان باید بر این نكته تأكید كرد كه درس پژوهی مانند دیگر 
پژوهش ها باید دارای هدف باشد. انتخاب موضوع درست یكی از 

معیارهایی است كه می تواند به درس پژوهی روح ببخشد.

علی حسابی نامقی٭
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بازی
درکالس

بهاره میرزاپور٭
عکاس: فاطمه میرزاپور

دست بزن
    زود بگو

مقدمه
یكــی از كارهای مهمی كــه می توانیم در 
تدریســمان انجام دهیم این است كه كل 
مفاهیم درس را به یك نقشة كلی تبدیل 
و آن را بــا دانش آموزانمان مــرور كنیم. 
فعالیت این شماره به ما كمك می كند این 
كار را با كمك دانش آموزان انجام دهیم و 
لحظه های خلِق دانِش شاد تری برای آن ها 

بسازیم.
نام فعالیت: دست بزن، زود بگو

هدف: كمك به بهبود تمركز در یادگیری 
درس، ایجاد شور و نشاط در كالس، رشد 

خالقیت
ردة سنی: دورة دوم دبستان و پایة هفتم

ابزار: دیــواری كه بتــوان روی آن كاغذ 
نصب كرد یا چسباند؛ كاغذ سفید به تعداد 

دانش آموزان.
مدت: یك ساعت

فضای اجرا: یك كالس بزرگ، نمازخانه 
یا سالن ورزشی

شرحكلی
این فعالیت از یك فعالیت ســنتی به نام »دست بزن، زود بگو« الهام 
گرفته شده اســت. نوع سنتی آن این طور است كه ابتدا یك دیوار كه 
رو و اطراف آن اشیای متفاوتی قرار دارد انتخاب می شود. فعالیت كنان، 
مقابل آن در یك ردیف می ایستند. هر زمان مربی شروع فعالیت را اعالم 
كرد، نفر اول به سمت دیوار می دود، دستش را به یكی از اشیا می زند و 
نام آن را می گوید. پس از آن نفر دوم به سمت دیوار می دود، نام شیء 
اول را به همراه شیء دیگری می گوید و فعالیت به همین صورت پیش 

می رود تا كل اشیا توسط همة فعالیت كنان نام برده شوند.
اكنون به این فكر كنید كه می توانیم به جای اشیا، مفاهیم درسی 

را روی دیــوار قرار دهیم و بــا این فعالیت، كالس درس را به 
بستر شادتری برای یادگیری تبدیل كنیم.

مقدماتاولیۀفعالیت
پس از اتمام تدریس، با كمــك دانش آموزانتان، 
مفاهیم درس را به دسته های كلی تقسیم و برای 

آن ها نام تعیین كنید.

٭ معلم مطالعات اجتماعی و تفكر متوسطة اول 
منطقة 4 آموزش وپرورش شهر تهران
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نحوۀفعالیت
هر گروه كاغذهای خود را به ترتیب روی بخشی از دیوار در كنار هم نصب كنند. 
همة اعضای گروه، با فاصلة مناسب از دیوار، مقابل آن بایستند. با اعالم موضوع 
از طرف گروه و فرمان شروع فعالیت از طرف معلم، نفر اول به سمت دیوار بدود 
و یكی از مفاهیم را اعالم كند و آن را روی دیوار نشان دهد. اگر شعر سروده اند، 
می تواند بیت اول شعر را و اگر داستان نوشته اند، قسمت اول داستان را بخواند. 
پس از او، نفر دوم به سمت دیوار بدود و ابتدا مفهوم نفر اول و سپس یك مفهوم 

دیگر را نشان دهد یا ادامة شعر و داستان را بخواند.
فعالیت آن قــدر ادامه پیدا كند كه تمام اعضــای هر گروه، همة 

مفاهیم موضوع مورد نظــر را بیان كنند و تمام گروه ها كل 
موضوع خود را فعالیت كنند.

درحاشیۀفعالیت
ـ مجموع كارهای دانش آموزان نقشه ای كلی از درس می سازد كه می توان 

آن ها را در مجلة مدرسه چاپ كرد.
ـ می توان فعالیت را، هم برای یك فصل كامل و هم به صورت مرحله ای، 
برای درس های هر فصل اجرا كرد. در حالت دوم، به جزئیات بیشــتری 

پرداخته می شود و نقشة دقیق تری ایجاد می شود.
ـ این فعالیت شیوه ای جذاب برای برگزاری امتحان كالسی از یك فصل 

كامل هم هست.

مثال
مبحث »كسر« در »ریاضی«: جمع و تفریق كسرها، ضرب كسرها، تقسیم كسرها، محاسبات با كسر 

مبحث »فعل« در »فارسی« از نظر زمان: گذشته، حال و آینده
مبحث »اسم« در »عربی«: مذكر و مؤنث، مفرد و مثنی و جمع، متصرف و غیرمتصرف، معرفه و نكره، و مبنی و معرب 

مبحث »ماده« در »علوم«: گاز، جامد و مایع
سپس براساس تعداد دسته بندی های انجام شده، دانش آموزان را گروه بندی كنید. هر موضوع را روی یك برگه بنویسید 

و به یك گروه بسپارید. به تعداد اعضای هر گروه به آن ها برگه بدهید و از آن ها بخواهید مراحل زیر را سپری كنند:
1. ابتدا با هم گفت وگو كنند و تمام مفاهیم درس مورد نظر را كه با موضوع خودشان مرتبط است، شناسایی و آن ها 

را یادداشت كنند.
2. هركدام، روی یك برگه، یكی از مفاهیم را با یك نماد نشان بدهد یا نقاشی كند. یا همگی با هم برای 

كل موضوع خود شعر بسرایند و هركدام یك بیت از شعر را روی یك برگ كاغذ بنویسد. یا برای 
موضوعشان یك داستان بنویسند و بخش های داستان را روی كاغذهای مجزا نقاشی كنند.

الزم است حواسشان به ترتیب مفاهیم باشد.
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آنتوان چخوف
برگردان: سروژ استپانیان
تصویرگر: میثم موسوی

داوود غفارزادگان

با قصه نمی توان رفع گرســنگی و تشنگی كرد. قصه چیزی به حســاب پس انداز آدم اضافه نمی كند. اما 
با قصه می شــود رشد و ارتقا یافت. قصه ها و افسانه های مردمی بی اســتثنا چنین نقشی در رشد انسان ها 
دارند، چرا كه با خرد و تخیل و تجربة جمعی صیقل یافته و جال داده شده اند. داستان امروزی ادامة همان 
قصه های دیروزی اســت كه انسان ها دور آتش برای هم تعریف و شب های تاریك و ظلمانی خود را روشن 
می كردند. داســتان امروزی، اگر داستان به معنی درست كلمه باشد، داستان كشف و شهود است. داستان 
همدلی و همدردی با آدم های تنها و زخم خورده اســت. اندوه چخوف چنین داستانی است. چنین تنهایی 
و اندوه هولناكی را در متون كالســیك فارســی هم می توان سراغ كرد كه ما معلم ها شاید كمتر قدرش را 
دانسته و حقشان را ادا كرده ایم. می گویند احمدك نامی عاشق شده بود و كسی را نمی یافت كه از رنج و 
حرمانش برای او بگوید. رفت بازار و كارگری را اجیر كرد و آورد خانه. دســتمزدش را داد و خوردنی پیش 

او نهاد. گفت، من اكنون از درد و فراقم می گویم، تو فقط سر تكان بده.
با هم داســتان »اندوه ســورچی« آنتوان چخوف را می خوانیم كه شــباهت غریبی با عاشق تنهای متون 

فارسی ما دارد.

اندوه سورچی
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گرگ ومیش غروب است. برف دانه های درشت آبدار به 
گرد فانوس هایی كه دمی پیش روشنشــان كرده اند، با 
تأنی می چرخند و همچون پوششــی نازك و نرم، روی 
شیروانی ها و پشــت اسب ها و بر شــانه ها و كاله های 
رهگذران می نشینند. ایونا پتاپف سورچی، سراپا سفید 
گشــته و به شــبح می ماند. تا جایی كه یك آدم زنده 
بتواند تا شود، پشت خم كرده و بی حركت در جای خود 
نشسته است. چنین به نظر می رسد كه اگر تلی از برف 
هم روی او بنشــیند، باز الزم نخواهد دید تكانی بخورد 
و برف را از روی خود بتكاند. اســب الغرمردنی اش هم 
سفیدپوش و بی حركت است. حیوان بی نوا با آرامش و 
ســكون خود و با استخوان های برآمده و پاهای كشیده 
چون چوب خــرد، از نزدیك به اســب قندی صناری 
می ماند. به احتمال بســیار زیاد، او هم به فكر فرو رفته 
اســت. اسبی را كه از گاوآهن و از مناظر خاكستری رنگ 
مألوفش جدا كننــد و در این گرداب آكنده از آتش های 
دهشت انگیز و تق و تق بی امان و در آمد و شدهای شتابان 

انبوه جمعیت رها كنند، محال است به فكر فرو نرود.
ایونا و اســب نحیف او مدتی است همانجا بی حركت 
مانده اند. از پیش از ظهر كه از اصطبل درآمده اند، هنوز 
یك پاپاسی دشت نكرده اند و اكنون، تاریكی شب پردة 
خود را رفته رفته بر شــهر می گســتراند. فروغ بی رمق 
فانوس هــای خیابــان  جای خود را بــه رنگ های زنده 
می دهند و هیاهوی آمد و شــد جمعیت، آن به آن رو 
بــه فزونی می نهد. در همین هنــگام، صدایی به گوش 

ایونا می رسد:
ـ سورچی! محلة ویبور گسكویه!

ایونا یكه می خورد و از الی مژگان و پلك های برف پوش 
خود، نگاهش به یك نظامی شــنل پوش می افتد. مرد 

نظامی تكرار می كند:
ـ گفتم برو به ویبور گسكویه، مگر خوابی؟ راه بیفت!

ایونا از سر اطاعت تكانی به مهار اسب می دهد. تكه های 
برف از پشت حیوان و از شانه های خود او فرو می ریزند. 
مرد نظامی سوار سورتمه می شود. ایونا لب های خود را 
می جنباند و موچ می كشــد و گردنش را مانند قو دراز 
می كند و اندكی نیم خیز می شــود و شالق خود را نه بر 
حسب ضرورت كه بر سبیل عادت به حركت درمی آورد. 
اسب تكیده اش نیز گردن می كشد و پاهای چوبسانش را 

كج می كند و با شك و تردید به راه می افتد.
هنوز چند دقیقه از حركت ســورتمه نگذشــته است 
كــه از میان انبوه تیره رنگ آدم هایــی كه ازدحام كنان 
درآمد وشد هســتند، فریادهایی به گوش ایونا می رسد: 

»هی، مگر كوری؟ كجا می آیی غول جنگی؟ بگیر سمت 
راستت؟«

مرد نظامی نیز با لحنی آمیخته به خشــم می گوید: 
»مگر بلد نیستی سورتمه برانی؟ بگیر سمت راستت!«

سورچی یك كالسكه به ایونا فحش می دهد و رهگذری 
كه ضمن عبور از خیابان، شــانه اش به پوزة اسب ایونا 
خورده با چشــم هایی آكنده از خشم نگاهش می كند و 
برف از آستین خود می تكاند. ایونا كه گویی روی سوزن 
نشسته است یكبند وول می خورد و آرنج هایش را كمی 
بلند می كند و چشم هایش را دیوانه وار به این سو و آن سو 
می گرداند. انگار نمی فهمد كجاست و از چه رو آنجاست. 

مرد نظامی ریشخندكنان می گوید:
ـ چه آدم هایی رذلی! هی ســعی می كنند با تو درگیر 
شوند یا به زیر پاهای اسبت بیفتند. پیداست با هم تبانی 

كرده اند سر به سرت بگذارند.
ایونا به طرف او می چرخد و نگاهش می كند و لب های 
خود را می جنباند. از قرار معلوم می خواهد چیزی به او 
بگوید، اما جز كلماتی نامفهوم سخنی از دهانش خارج 

نمی شود. مرد نظامی می پرسد:
ـ چی گفتی؟

ایونــا دهان خــود را بــه لبخندی كــج می كند، به 
حنجره اش فشــار می آورد و با صدایی گرفته می گوید: 

»پسرم ارباب. پسرم چند روز پیش مرد«.
ـ هوم! چطور شد مرد؟

ایونا همة باالتنة خود را به سمت او می گرداند و جواب 
می دهد: »خدا می داند! باید از تب نوبه مرده باشد. سه 
روز در مریض خانه خوابید. بعدش مرد. خواســت خدا 

بود«.
از میان تاریكی صدایی به گوش می رســد: »شیطان 
لعنتی! رویت را برگردان. جلوی راهت را نگاه كن! مگر 

كوری؟ پیرسگ! چشم هایت را باز كن«.
مرد نظامی می گوید: »تندتر برو! این طوری تا فردا هم 

به مقصد نمی رسیم. اسبت را هین كن«.
ایونا بار دیگر گردن می كشد و اندكی نیم خیز می شود 
و شــالقش را موقرانه به حركت درمی آورد. سپس سر 
خود را چندین بار دیگر به ســمت افسر برمی گرداند و 
نگاهش می كند، اما مســافر نظامــی پلك بر هم نهاده 
و پیداســت كه حال و حوصلة شنیدن حرف های او را 
ندارد. ایونا پس از آنكه مسافر خود را در ویبورگسكویه 
پیــاده می كند، ســورتمه را روبه روی رســتورانی نگه 
می دارد، پشت خم می كند و بی حركت می نشیند. برف 
آبدار بار دیگر او و اسبش را سفیدپوش می كند. ساعتی 
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می گذرد و ساعتی دیگر.
ســه مرد جوان، در حالی كه پاهای گالوش پوششان را 
محكم به ســنگفرش پیاده رو می كوبند و به هم دشــنام 
می دهند، به طرف سورتمه می آیند. دو نفر از آن ها بلندقد 
و الغراندام اند، اما سومی كوتاه قامت و گوژپشت است. آنكه 
گوژپشت اســت، با صدایی كه به جرنگ جرینگ شیشه 
می ماند، بانگ می زند: »ســورتمه! برو سر پل شهربانی!... 

سه نفری 20 كوپك!...«
ایونا افســار اســب را تكان می دهد و موچ می كشد. این 
همه راه و فقط 20 كوپك؟! با این حال حوصله ندارد چانه 
بزند. امروز از نظــر او یك روبل با 20 كوپك هیچ تفاوت 
نمی كند. فقط كافی اســت مسافری داشته باشد. جوان ها 
تنه زنان و ناســزاگویان سوار سورتمه می شوند و به طرف 
نشــیمن یورش می برند. مشاجره شان بر سر این است كه 
كدام دو نفر بنشــینند و كی سر پا بایستد. بعد از دقایقی 
كلنجار و اوقات تلخی، توافق می كنند كه جوان گوژپشت، 
به سبب قد كوتاهش، بایستد و دو دوستش روی نشیمن 
بنشینند. جوان گوژپشت نفس خود را به پشت گردن ایونا 
می دمد و با صدای زنگدارش فریاد می كشــد: »راه بیفت! 
بزن بریم! عجــب كالهی داری داداش! تمام پترزبورگ را 

زیر پا بگذاری، كالهی بدتر از این پیدا نمی كنی«.
ایونــا خنده كنان جواب می دهــد: »هه هه هه ... همین 

را دارم«.
»همیــن را دارم!!! تندتر برو! اگر آهســته بروی، مجبور 

می شوم یك پس گردنی جانانه مهمانت كنم! چطوره؟«
یكی از قددرازها می گوید: »ســرم دارد می تركد! دیشب 
من و واســكا در منزل دوكماســف چهار بطر كنیاك باال 

رفتیم«.
قــددراز دیگر بــا عصبانیت می گوید: »مــن نمی فهمم 
آدم چــرا باید دروغ بگوید؟! تو داری مثل ســگ چاخان 

می كنی!«
ـ به خدا دروغ نمی گویم.

ـ همان قدر دروغ گفتی كه مثاًل گفته باشی شپش سرفه 
می كند.

ایونا می خنــدد و می گوید: »هه هه هه... چه جوان های 
شادی!«

جوان گوژپشــت از كوره در می رود و داد می زند: »تف! 
مرده شور برده! پیر وبایی! تندتر برو! به اسبت شالق بزن! 

به حسابش برس تا بدود!«
ایونا صدای مرتعش جوان گوژپشــت و اندام بی قرار او را 
در پشــت سر خود حس می كند. دشــنام ها و متلك های 
آن ها را می شنود و رفت وآمد رهگذران را می بیند و قلبش 
از بار گران احســاس تنهایی رفته رفته رها می شود. جوان 
گوژپشــت تا جایی كه نفس در سینه دارد و سرفه امانش 
می دهد، ناســزاگویی و غرولند می كند. دو جوان قددراز 

از دختری به اســم نادژدا پترونا صحبت می كنند. ایونا با 
استفاده از ســكوت كوتاهی كه حكمفرما می شود، به آن 
ســه می نگرد و زیر لب من من كنان می گوید: »این هفته 

پسرم، پسر جوانم مرد!«
جوان گوژپشت آه می كشد و به دنبال سرفه ای لب های 
خود را پاك می كند و می گوید: »همه مان می میریم. خب، 
حــاال تندتر برو! آقایان این یارو خلــق مرا تنگ می كند! 

این طور كه می رود، كی به مقصد می رسیم؟«
ـ اینكه كاری نــدارد. حالش را جا بیار. یك پس گردنی 

مهمانش كن!
ـ پیر طاعونی شنیدی چه گفتند؟ گردنت را می شكنم! 
با ســورچی جماعت تعارف بی تعارف!... آقای مار زنگی با 
تو هســتم! می شنوی؟ نكند حرف های مرا باد هوا حساب 

می كنی؟
و ایونا صدای پس گردنی را حس می كند، نه خود آن را. 
خنده كنان می گوید: »هه هه هه... چه ارباب های شــاد و 

شنگولی! خدا شما را حفظ كند!«
یكــی از قددرازهــا می پرســد: »ببینــم، زن داری یا 

مجردی؟«
ـ من؟ هه هه هه. ارباب های شــاد و شنگول! حاال دیگر 
یك زن دارم، آن هم خاك سیاه است. هه هه هه. منظورم 
گور است... پســرم مرد و من هنوز زنده ام. خیلی عجیب 
اســت! عزرائیل راهش را گم كرده اســت. به جای اینكه 

سراغ من بیاید، رفت سراغ پسرم.
آن گاه برمی گــردد طرف مســافران تــا چگونگی مرگ 
فرزنــدش را حكایــت  كند، اما در همیــن موقع، جوانك 
گوژپشــت نفس راحتی می كشد و خبر می دهد: »خدا را 

شكر، باالخره رسیدیم!«
ایونا ســكة 20 كوپكی را می گیرد و تــا مدتی دراز، به 
دهلیز ســاختمانی كه ســه جوان عیــاش در تاریكی آن 
ناپدید شده بودند، چشــم می دوزد. باز تنهاست. سكوت 
بــار دیگر وجــودش را پر می كند. اندوهــی كه لحظه ای 
ناپدید شــده بود، دوباره پدیدار می شــود و بیش از پیش 
بر قلبش ســنگینی می كند. نگاه نگران و پردردش روی 
انبــوه جمعیتی كــه در پیاده روها رفت وآمــد می كنند، 
می لغزد. از میان هزاران نفری كه در خیابان های شهر در 
رفت وآمدند، آیا یك نفر هم پیدا نمی شــود كه به درددل 
او گوش دهد؟ اما آدم ها به شــتاب می گذرند، بی آنكه به 
او و اندوهش اعتنا كنند. اندوهی اســت گران، اندوهی كه 
به بی نهایت می ماند. اگر سینه اش را بشكافند و اندوهش 
راه خروج بیابد، ای بسا سراسر دنیا را دربر بگیرد. با وجود 
این، اندوهی اســت ناپیدا. اندوهی كه در پوسته ای نازك 
چنان نهان شده است كه حتی در روز روشن هم با چراغ 

نمی شود رؤیتش كرد.
در ایــن دم، نگاه ایونــا به دربان خانــه ای می افتد كه 
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دست  در  كوچكی  كیسة 
دارد. تصمیــم می گیــرد با 

او هم صحبت شــود. پس 
می گوید: »ســاعت چند 

است برادر؟«
ـ ده. اینجا توقف نكن. 

برو جلوتر!
ســورتمه را چنــد 

می راند،  جلو  به  قدمی 
و  می كند  خم  پشــت 
خویشــتن را به دست 

اندوه می ســپارد. اكنون 
می دانــد كــه نمی توانــد 
بــا آدم ها بــاب گفت وگو 

بگشاید. اما هنوز پنج دقیقه 
نمی گذرد كه قد راست می كند 

و ســرش را طوری می جنباند كه 
انگار سردرد شدیدی دارد. مهار اسب را 

تكان می دهــد و با خود فكر می كند، باید به كاروانســرا 
برگردم.

و اســب تكیده اش، انگار كــه به اندیشــة او بی پرده 
باشــد، یورتمه مــی رود. حدود یك و نیم ســاعت بعد، 
ایونــا پای بخاری بزرگ و كثیفی نشســته اســت. روی 
ســكوی بخاری و بر كف اتاق و روی نیمكت ها، عده ای 
خوابیده اند و صدای خروپفشــان بلند است. دود بخاری 
مارآســا در فضای اتاق پیچ و تاب می خــورد. هوا گرم 
و خفقان آور اســت. ایونا به خفته ها چشم می دوزد، تن 
خود را می خاراند و از اینكه زود باز گشته است افسوس 
می خورد. با خود فكر می كند: »حتی پول یونجه هم در 
نیامد. شاید علت اندوهم همین باشد! آدمی كه كارش را 
بلد باشد. آدمی كه خودش و اسبش سیر باشند، همیشة 

خدا خیالش آسوده است...«
سورچی جوانی از گوشه ای سر بلند می كند و خواب آلوده 
و نفس نفس زنان دســت خود را به طرف سطل آب دراز 

می كند. ایونا می پرسد: »می خواهی آب بخوری؟«
ـ آره، معلوم است كه آب می خواهم.

ـ خب. بخور. نوش جانت. گــوارای وجودت. آره برادر، 
همین هفته ای كه گذشــت، پســرم مرد. شــنیدی چی 

گفتم؟ هفتة گذشته، در مریض خانه. داستانی بود!
ایونا به ســورچی جوان می نگرد تا مگر تأثیر ســخنان 
خود را مشاهده كند، اما در قیافة مرد جوان كوچك ترین 
تغییری پدیدار نمی شــود. جوانك رواندازش را بر ســر 
می كشد و بار دیگر خواب می رود. ایونای پیر آه می كشد 
و تن خــود را می خاراند. همان قدر كه ســورچی جوان 
احتیاج به آب داشــت، او تشــنة آن اســت كه با كسی 

درددل بكند. چیزی نمانده 
مرگ  هفتــة  كه  اســت 
فرزندش ســر آید، اما او 
هنوز نتوانســته است با 
كســی به سیری درددل 
كند. باید حكایت كند كه 
شد،  بیمار  چگونه  پسرش 
از  چگونه درد كشید، پیش 
و چگونه  مرگ چه ها گفت 
باید حكایت كند  درگذشت. 
چگونه  خاك سپاری  مراسم 
او بعد  انجام شــد و خــود 
به  فرزنــد، چگونه  مرگ  از 
بیمارستان رفت تا لباس های 
بگیــرد.  تحویــل  را  نــاكام  آن 
دخترش آنیسیا در ده مانده است. 
راجــع  به او هم باید حرف بزند. آخر 
مگر درددل آدم تمام می شــود؟ همین طور كه او 
غم دل می گوید، شــنونده نیز باید بنالد و آخ و واخ كند 
و آه بكشــد. زن ها به درددل آدم بهتــر از مردها گوش 
می دهند. زن جماعت گرچه ناقص عقل اســت، اما كافی 
اســت دهان باز كنی تا شیون و زاری سر دهد. سورچی 
پیر با خود اندیشــید: »خوب اســت بروم سری به اسب 

بزنم. برای خوابیدن همیشه فرصت هست«.
لباس می پوشــد و به طرف اصطبل راه می افتد. بین راه 
اصطبل، بــه یونجه و كاه و هوا فكــر می كند. آن گاه كه 
تنهاســت، نمی تواند به فرزندش بیندیشــد. از او با همه 
می شود ســخن گفت، اما در تنهایی خود سخت وحشت 
داشت به او بیندیشــد و چهره اش را در نظر خود مجسم 

كند.
در اصطبل، همین كه نگاهش به چشــم های براق اسب 

می افتد، می پرسد: 
ـ داری نشخوار می كنی؟ خب نشخوار كن، نشخوار كن. 
حاال كه پول یونجه در نیامده، كاه بخور. راستش برای كار 
كردن پیر شــده ام. اگر پسرم نمرده بود، سورچی می شد. 

كاش نمی مرد!
آنگاه لحظه ای ســكوت می كند و باز ادامه می دهد: آره 
برادر! كوزما ایونیچ مرد. نخواست زیاد عمر كند. بیخود و 
بی جهت مرد. حاال فرض كنیم تو یك كره داشــته باشی 
و مادر آن كره باشــی و یكهو كره ات بمیرد. راستی حیف 

نیست؟ دلت كباب نمی شود؟
اسب الغر و تكیده نشــخوار می كند و گوش می دهد و 

نفس گرم خود را به صاحبش می دمد.
و ایونــا بیش از این تاب نمــی آورد. درد و اندوه خود را 

برای اسبش حكایت می كند و می گرید.
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گزارش

بوی مرغ، بوی خروس، بوی جوجه، بوی خونه، بوی روستا.
بوی کار، بوی تالش، بوی عمل، بوی عاملیت.

بوی احساس تعهد، بوی مسئولیت، بوی رسالت.
بوی تولید، بوی بازار، بوی درامد، بوی خوداتکایی.

بوی اتحاد، بوی گفت وگو، بوی پایان رقابت های کور.
بوی خانه در مدرسه،  بوی پایان دلتنگی ها در مدرسه.

بوی خنده، بوی شادی، بوی همدلی، بوی جشن  و سرور.
بوی خوش زندگی، بوی عشق، بوی امید، بوی تربیت!

به دبیرستان متوسطة اول شبانه روزی فاطمه الزهرا )س( بهبهان آمده ایم؛
آمده ایم تا گزارشــی از اجرای طرح خوداتکایی این مدرسه با عنوان »طرح 
تولید مرغ و بلدرچین« تهیه کنیم؛ طرحی که پیوند مستحکمی بین دانش آموز 
و معلم، خانه و مدرسه، و مدرسه و بازار ایجاد کرده است؛ طرحی که فایده های 
آموزشــی، تربیتی،  اجتماعی و روحی فراوانی برای دانش آموزان داشته است؛ 

طرحی که آوازة آن در شهر بهبهان پیچیده است.
گزارش ما را از چگونگی اجرای طرح خوداتکایی و دستاوردهای آن ببینید: 

حس خوب 
جوجه پروری در مدرسه

گزارشگر: نصراهلل دادار
عکاس: امیر عباس برگ

گزارشی از اجرای طرح خود اتکایی در دبیرستان شبانه روزی فاطمه الزهرا)س( بهبهان
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طرحخوداتکایی
طــرح خوداتکایی در تاریخ 

20 آبان مــاه ســال گذشــته 
)1396(، از طرف معاونت آموزش 

متوسطه وزارت آموزش وپرورش به 
منظور فراهم کردن شــرایط مناسب 

برای آموزش علمی مهارت های کاربردی، 
تقویــت روحیة کار و تالش، توســعة فرهنگ 

کارآفرینــی،  پرورش مســئولیت پذیری در دانش آموزان،  
کسب درآمد و تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی دانش آموزان 
و همچنین اســتفادة مناســب از اوقات فراغت در مدرسه های 
شبانه روزی،  به دبیرستان های دورة اول متوسطه ابالغ شده است.

بهبهان
شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان، در فاصلة 
200 کیلومتری از شــهر اهواز واقع شده است و در حدود 220 

هزار نفر جمعیت دارد.
آب وهوای بهبهان نیمه بیابانی یا کوهپایه ای است. قدیمی ترین 
نرگس زار ایران و زادگاه اصلی آن متعلق به شهرســتان بهبهان 

است.
یکی از حوادث تلخ روزگار این شهر، بمباران موشکی مدرسة 
پیروز بهبهان در دوران جنگ ایران و عراق اســت. حدود ساعت 
17:10 دقیقة چهارم آبان ســال 1363 شمســی، در حالی که 
دانش آمــوزان نوبت عصر مدرســة حمداهلل پیــروز بهبهان در 
کالس های درس خود بودند، مورد اصابت موشکی عراقی ها قرار 
گرفتند و 69 دانش آموز، چهار معلم و یک خدمتگزار مدرســه 

شهید و 130 دانش آموز و 13 معلم دیگر زخمی شدند.

دبیرستانفاطمهالزهرا)س(
ساعت 9 صبح یک روز بهاری است. تازه وارد ترمینال 
مسافربری شهر بهبهان شــده ایم. با یک تاکسی به 
سمت دبیرستان متوسطة اول فاطمه الزهرا)س( 
حرکت می کنیم. دبیرستان در انتهای کوی 
حجــت، نرســیده به بیمارســتان تأمین 
اجتماعی این شــهر قــرار دارد. فاصلة 

زیادی نیست و خیلی زود می رسیم.
خانم لیال زارعی، مدیر دبیرستان،  
در بیرون از مدرسه منتظر ماست. با 
راهنمایی ایشان وارد مدرسه و دفتر 
کارش می شــویم. خوش اخالق، با 
نشــاط، پرانرژی و با انگیزه است. 
مثل همة جنوبی هــا خون گرم و 
صمیمی اســت. از رفتار و کردار او 
خوب می توان فهمید که از کارش 
احساس رضایت و خرسندی دارد و 

واقعًا کارش را دوست دارد.
احســاس رضایــت از کارش، نه تنهــا به 

ــه دانش آمــوزان  مــن، بلکــه ب
نــرژی مثبــت و نشــاط  ا

ــد. می بخش
خوش حال است که برای تهیة 
گزارش از طرح خوداتکایی به این 
مدرســه رفته ایم. او 9 سال است که 

مدیر این دبیرستان است.
همکارانش خانم مینا وارسته، معاون فناوری، 
و خانم مهری عالیان، سرپرســت خوابگاه مدرســه را به 

دفترش دعوت می کند.
خانم زارعی می گوید: »دبیرستان ما 278 دانش آموز دختر در 
سه پایة هفتم، هشتم و نهم دارد که بیشتر آن ها از خانواده های 

روستایی محروم، عشایر و کوچ نشین هستند.«
وی می افزاید: »من در طول سال های خدمتم درآموزش وپرورش، 
همــواره از اینکه مــا دانش آموزانی تربیــت می کنیم که فقط 
مجموعه ای مطالب علمی را حفظ می کنند و مهارت های عملی 
نمی آموزند،  رنج می بردم. به همین دلیل، درهر فرصتی که برای 
آموزش مهارت های عملی بچه ها فراهم می شــد، قدم هایی هر 
چند کوچک برمی داشتم؛ مثل ماکت سازی، بافتن کاله،  دستکش 
و شنل؛ درست کردن کش مو، تل و دستبند؛ برگزاری نمایشگاه 
کتاب؛ گلیم بافی و ... بنابراین، وقتی طرح خوداتکایی دبیرستان 
شبانه روزی اعالم شد، به شدت از اجرای آن در مدرسة خودمان 

استقبال کردم.

طرحتولیدمرغ،بلدرچینوتخممرغ
بــه گفتة خانم زارعی، این طرح در بهمن ماه ســال 1396، با 
خرید یک دســتگاه جوجه کشــی با ظرفیت 3600 تخم مرغ و 
ساختن محل نگهداری جوجه ها و مرغ ها در مدرسه آغاز شد و 

آموزش های الزم به دانش آموزان داده شد. 
خانم زارعی در پاســخ به این سؤال که چرا این طرح، یعنی 
تولید مرغ و بلدرچین و تخم مرغ را برای اجرای طرح خوداتکایی 
در این مدرســه انتخاب کرده اید، می گویــد: طرح تولید مرغ و 
تخم  مرغ با شرایط بومی، اقلیمی و جغرافیایی و فرهنگ منطقه 
متناسب اســت و اتفاقًا در اصل طرح خوداتکایی به این ویژگی  

تأکید شده است.
در نتیجه، من با همکاری همسرم که در اجرای این طرح خیلی 
بــه ما کمک کرد و جا دارد همین جا از او تشــکر کنم، در ابتدا 
یک دستگاه جوجه کشی با هزینة شخصی خودمان و با ظرفیت 
3600 تخم مــرغ خریدیــم و فضاهای الزم را بــرای نگهداری 
جوجه ها و مرغ ها در مدرسه فراهم کردیم. به یاری خدا، عماًل از 
تاریخ 20 بهمن ماه ســال قبل )1396(، کار را با قرار دادن 150 
تخم مرغ و 300 تخم بلدرچین در دســتگاه جوجه کشی شروع 
کردیــم. پس از 17 روز، همة تخم هــای بلدرچین ها به جوجه 
تبدیل شــدند، ولی از تخم مرغ ها، پــس از 21 روز، فقط 100 
جوجه متولد شــدند. این نتیجة اولین کاشت ما بود. هم زمان با 
تولید جوجه های مرغ و بلدرچیــن، 100 مرغ محلی هم برای 

پرورش  نژادهای اصلی محلی خریدیم.
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به ایــن صــورت، در کنار اجــرای طرح، 
تحقیقات گســترده ای هم دربارة نحوة کار 
انجام دادیم و کار را پیــش بردیم. در حال 
حاضر 500 جوجة مرغ که تازه از دســتگاه 
بیــرون آمده انــد، و تعدادی مــرغ  محلی و 

نژادهــای اصیل داریم که روزانــه بین 50 و 
60 تخم مرغ تولیــد می کنند و ما به بازار عرضه  

می کنیم.«
مدیر دبیرستان فاطمه الزهرا )س(، در ادامه، ضمن تشکر 
از حمایت هــای رئیس ادارة آموزش وپرورش شــهر بهبهان در 
اجرای این طــرح گفت: رئیــس ادارة آموزش وپرورش و امام 
جمعة شــهرمان از این طرح بازدید کردنــد و این اتفاق،  ما و 
به خصوص دانش آموزان را تشــویق کرد. حتی امام جمعة شهر 

از اجرای این طرح در نمازجمعه یاد کرد.

نتایجودستاوردها
یکی از سؤال هایی که دربارة اجرای این طرح در ذهن افراد 
بســیاری پیش  می آید، این اســت که این طــرح چه نتایج و 

دستاوردهایی برای مدرسه و دانش آموزان داشته است؟
مدیر دبیرســتان فاطمه الزهرا )س( در پاســخ به این سؤال 
می گوید: »در حال حاضر از نظــر اقتصادی نمی دانیم کار ما 
چقدر موفقیت آمیز بوده است، ولی با جرئت می توانیم بگوییم 

که نتایج آموزشــی و پرورشی طرح بسیار 
زیاد بوده است. 

بچه ها با اجرای این طرح زنده شــدند و 
مهارت های  کردنــد.  پیدا  اعتمادبه نفــس 
زیــادی هــم بــرای زندگی آینده کســب 

کرده اند.«
به گفتــة خانم مینا وارسته، معاون فناوری 
دبیرســتان، که بیش از 9 سال است در این مدرسه 
انجام وظیفه می کند، دستاوردهای اجرای طرح خوداتکایی در 

این مدرسه بسیار ارزشمندند.
وی می گوید: »یکی از سیاســت های اصلی ما در مدرســه 
این اســت که آموزش درس ها از حالت حفظی فاصله بگیرد و 
جنبه های عملی پیدا کند تا بچه ها بتوانند از آموخته هایشان 
در زندگــی آیندة خود اســتفاده کنند. اجــرای این طرح در 

مدرسه به تحقق این سیاست خیلی کمک کرد. 
ما در آموزش درس هایی مثل فناوری تالش می کنیم بچه ها 
احساس کنند آموزش ها در زندگی شــان مؤثرند. اجرای این 
طرح به ما کمک کرد این احساس در بچه ها شکل بگیرد.«

خانم وارســته می افزاید: »با اجرای این طرح، بچه ها 
یاد گرفته اند که می توانند روی پای خود بایستند و در 
آینده منتظر شغل دولتی نباشند. من فکر می کنم،  
این طرح ها شادی و نشاطی به بچه ها می دهد که 
از طریق های دیگر نمی توان به آن دست یافت.«

معاون فناوری دبیرستان به اثرات اجرای این 
طرح روی آموزش سایر درس ها مانند علوم،  

جغرافیا و هنر نیز اشاره می کند و می گوید:
»این طرح روی آموزش برخی دیگر از درس ها،  

غیر از درس فناوری، بسیار تأثیر داشته است.
دانش آموزان ســعی می کننــد درس هایی 
مانند علوم،  جغرافیا و هنر را بیشتر به صورت 
عملی یاد بگیرند و از دست سازهای خودشان 
مثل رنگ کردن سنگ ها، درست کردن گلدان 
و رنگ آمیــزی کمدهــا در یادگیری اســتفاده 

کنند.«

پایصحبتهایسرپرستخوابگاهدبیرستان
دبیرســتان  خوابگاه  سرپرســت  عالیان،  مهری  خانم 
شــبانه روزی فاطمه الزهرا )س( است. او می گوید: »اکنون سه 
سال اســت که من سرپرســت خوابگاه هســتم، ولی شور و 
نشــاطی که این چند وقت، سپس از اجرای طرح خوداتکایی 

در بچه ها می بینم، در سال های اول و دوم ندیدم.
هر چند که درس هایی مثل فناوری در دوســال گذشته هم 
بودند. آن موقع هم فعالیت هایی مثل کاله بافی، شــال بافی و 
برپایی بازارچه را داشــتیم، ولی این طرح روی بچه ها خیلی 
اثر گذاشــته اســت. من بعد از ظهرها و بعد از پایان کالس ها 
می بینــم که موضوع مرغ ها و جوجه هــا فعالیتی جدی برای 

بچه ها شده است.

خانمزارعی:بچهها
بااجرایاینطرح
زندهشدهاند،
اعتمادبهنفسشان
بیشترشدهاست
ومهارتهایزیادی
برایزندگیآینده
کسبکردهاند
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اینطرحپایآموزشرابهخانههابازکرد
یکی از نکات بسـیار جالبـی که خانم عالیان 
بـه آن اشـاره می کنـد، این اسـت که ایـن طرح 

پای آمـوزش را به خانه هـای دانش آموزان 
هـم کشـیده اسـت. او در ایـن بـاره 

می گوید:»چنـد روز پیش، یکی 
می گفـت  دانش آمـوزان  از 

مامان مـن 50 مرغ خریده 
اسـت تا کاری را که ما در 
مدرسه یادگرفته ایم، در 
خانـه هم انجـام دهیم. 
اوقـات  برخـی  حتـی 
دانش آمـوزان  والدیـن 
روسـتایی بـه مدرسـه 
می کــنند  مــراجعه 
و  نگهـداری  دربـارة  و 

پـرورش مـرغ و جوجـه 
مــی کنند  سـؤال  مــا  از 

مــی خواهند.  راهــنمایی  و 
باعـث  طـرح  ایـن  بنابرایـن، 

اسـتحکام روابط خانه و مدرسـه هم 
شـده اسـت.«

نکتــة جالب دیگری کــه خانم عالیان به 
آن اشــاره می کند، آموزش فروشندگی به بچه ها از طریق 

این طرح اســت. وی می گوید: »با اجــرای طرح خوداتکایی، 
بچه ها آموختند که فروشندگی هم یک هنر است و با این هنر 

می توان بخشی از مسائل زندگی را حل کرد.«

دانشآموزاندربارۂاجرایطرحچهنظریدارند؟
جامعــة هــدف بســیاری از طرح هایی که در مدرســه ها 
انجام می شــوند، دانش آموزان هســتند. بــه منظور آگاهی 
از تأثیــر اجرای طــرح خوداتکایی در این دبیرســتان، پای 
صحبت تعدادی از دانش آموزان مدرســه می نشــینیم. اتفاقًا 
دانش آموزان حرف های بســیار جالبی دربــارة طرح مطرح 

می کنند.

 نرگس سجادی مهر، دانش آموز پایة نهم:  اجرای این 
طرح اعتماد به نفس ما را افزایش داد. ما یاد گرفتیم که تنها به 
کارهای دولتی فکر نکنیم و به خودمان متکی باشیم. چون از 
همین دوران دانش آموزی توانستیم درامد کسب کنیم. کسب 

درامد برای انسان شیرین است.

فاطمه حســین زاده، دانش آموز پایة هشــتم:   
اجرای ایــن طرح در مدرســة ما که اکثــر دانش آموزان 
آن روســتایی و از نظر اقتصادی ضعیف هســتند، بســیار 
اثربخش اســت. یکی از تأثیرات بســیار خوب اجرای این 

طرح،  تقویت حس مســئولیت پذیری در 
بود.  ما 

پایة  آموز  دانش  نسرین پرور،   
هفتم: ما درس های زیادی از این 
طرح آموختیم. اول آنکه نحوة 
بلدرچین  پرورش مــرغ و 
و چگونگــی نگهــداری 
آموختیم.  را  آن هــا  از 
یـادگــرفتیـم  مــــا 
واکســن های آن هــا 
را بــه موقــع بزنیم 
و  دماســنج  بــا  و 
و  دما  رطوبت ســنج، 
رطوبت محیط آن ها را 
مناسب کنیم. یکی دیگر 
از نـــکاتی که آموختیم، 
فروش محصوالتمان بود. ما 
توانســتیم بهترین فروش را در 

شهر اهواز داشته باشیم.

 یاســمن ایلچی، دانش آموز پایة نهم: 
فایدة این طرح ایجاد حــس صمیمیت و مهربانی بین بچه ها 
بــود. ما حتی حس می کنیــم در خانة خود هســتیم، چون 
مدرسه بوی خانه، بوی روستا،  بوی مرغ و خروس گرفته است 

و دیگر در مدرسه حس دلتنگی نداریم.

 گلناز عکاشــه، دانش آموز پایة هشتم: یک بخش 
ازدرس فناوری ما پرورش مرغ و مرغداری اســت. اجرای این 
طرح موجب شــد ما ایــن درس را خوب یاد بگیریم و خاطرة 

شیرینی از آن پیدا کنیم. 

 خانم الناز ابوعلی، دانش آموز پایة هشتم: درسی که 
من در اجرای این طرح آموختم،  نحوة درمان مرغ و جوجه ها 
به هنگام بیماری است. چند وقت پیش تعدادی از جوجه ها و 
مرغ ها مریض شده بودند. ما با عجله سیر و ماست تهیه کردیم 
و با هم مخلوط کردیم و به آن ها دادیم. حیوانات خوب شدند 

و این احساس بسیار خوبی به ما داد.

 فاطمه پرور، یکی دیگر از دانش آموزان: به نظر من، 
بهترین تأثیــر این طرح این بود کــه خانواده ها حس خوبی 
نســبت به مدرســه پیدا کردند، زیرا دیدند مدرسه چیزهایی 
بــه ما یاد می دهد که برای زندگی آینــده و حتی خانوادة ما 

مفیدند.

خانممهریعالیان
سرپرستخوابگاه:
اجرایاینطرح
باعثمستحکم
شدنروابطخانهو
مدرسهدردبیرستان

ماشد
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* معلم، دهگالن استان خوزستان

معصومه محمدی*
تصویرگر: میثم موسوی

راز سمیه
زنگ دوم بود. امال تمام شــده بود. طبــق معمول، گروهی از 
دانش آموزان دور میز من نشسته بودند و با هم امالها را تصحیح 
می کردیم. یکدفعــه در کالس به صدا درآمد. با گفتن بفرمایید 
من، دستگیرة در چرخید و در باز شد. مردی میان سال با موهای 
مجعد و چشــم و ابروی سیاه و صورتی آفتاب سوخته و هیکلی 
قوی و تنومند، طوری که تمام قاب در را پر کرده بود، پشت در 
ایســتاده بود. به احترامش از جا بلند شدم، به سوی در رفتم و 

احوال پرسی کردم. گفت: »من پدر سمیه هستم.«
چون دوتا سمیه تو کالس داشتیم، پرسیدم کدام سمیه؟

گفت: ســمیه.... آمده ام برایش اجازه بگیرم. باید ببرمش شهر 
برای دکتر. برای سونوگرافی.

یک لحظه به ذهنم خطور کرد که مطب های ســونوگرافی در 
این شهرستان کوچک فقط بعدازظهر ها باز هستند، چرا ساعت 
ده و یازده صبح؟ با خودم گفتم، شاید می خواهند به خانة یکی 
از فامیل  در شهر بروند. گفتم، کالس من تقریبًا تمام شده است. 
شــما با مدیر هماهنگی کنید، من چند دقیقة دیگر ســمیه را 

می فرستم که با شما بیاید.
از من خداحفظی کرد و راه دفتر را با گام های بلندش در پیش 
گرفت. انگار می خواســت زودتر برود. من هم برگشتم سر میزم. 
از قضا یکی از پنج نفری که دور میز من امال را تصحیح می کرد، 
همین سمیه بود. گفتم: »سمیه مریض بودی، چرا نگفتی؟« با 

صدای لرزان و آرامی گفت: »بله خانم.«

خاطره
نویسی
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رنگ سمیه مثل برگ خزان دیده زرد شده بود. در این لحظه، 
دســت هایش توجه مرا به خود جلب کرد. خودکار قرمزی که 
برای تصحیح امال الی انگشــتان الغر و بلندش قرار گرفته بود، 
برایش سنگینی می کرد. انگار که پتکی شده بود و بر سر کلمات 
آوار می شد. لرزشی در دستانش دیدم که قدرت گرفتن خودکار 
را از او می گرفــت. فکر کردم شــاید از آمدن پدرش جلوی در 
کالس خجالت کشیده اســت!، چون خودش هم خیلی آرام و 
کم رو بود. ســریع گفتم: »دخترم! برگه ها را ول کن. وسایلت را 

جمع کن و با پدرت برو.«
او هم از جایش بلند شد، سر میزش رفت، اسباب و وسایلش 
را در کوله اش انداخت و آن را روی شانه هایش استوار کرد. از 

کالس بیرون رفت و آرام در را بست.
شقایق از بچه های پر جنب و جوش کالس بود. گفت: »خانم 

تو را به خدا نگذارید سمیه برود.«
من لبخندی زدم و گفتم: »پدرش دنبالش آمده اســت. باید 
برود. کار واجبی دارد.« شــقایق مثل فنر از جایش پرید. آمد 
جلوی میز من و در گوشــم گفت: »خانم، ســمیه کار دکتر 
ندارد. اصاًل هم به شهر نمی رود. مشکلی دارد، نمی خواهد زنگ 
بعدی در کالس باشد. من برایش همه چیز آورده ام.« با نگاهم 

به او فهماندم که متوجه موضوع نشده ام.
آرام گفت: »زنگ بعد حرفه وفن داریم. قرار بوده هر کدام از 
ما خوراکی هایی مانند ســاالد و غذاهای سنتی درست کنیم 
و به کالس بیاوریم؛ چیزی شــبیه جشــنوارة غذا. اما سمیه 
نامادری دارد. نه برایش چیزی آماده کرده و نه گذاشته است 
چیزی درســت کند. برای همین از پدرش خواســته است به 

دنبالش بیاید و اجازه اش را بگیرد.«
هــری دلم ریخت. همان لرزشــی را که چندلحظه پیش در 
دستان ســمیه دیدم، حال در پاها و زانوهای خودم احساس 
کــردم. از جایم بلند شــدم، خودم را به ســختی کنار پنجره 
رســاندم و دستانم را روی لبة پنجره تکیه گاه خودم قرار دادم 

و از پنجره به حیاط نگاه کردم.
پدرش جلوتر از سمیه می رفت و ســمیه آرام با کوله باری از 
ناراحتی و افســوس، از اینکه نتوانســته بود در کنار دوستانش 
شــاد باشد، به دنبال پدرش مدرسه را ترک می کرد. باید کاری 
می کردم. کالس را به نمایندة کالس ســپردم، راه حیاط را در 
پیش گرفتم و بــدو بدو خودم را به آن ها رســاندم. به پدرش 
گفتــم: »اگر امکان دارد یک روز دیگر او را به دکتر ببرید. گویا 
مراسمی هست! شاید سمیه دوســت داشته باشد بماند! چون 
شقایق دوستش هم خیلی دوست دارد که سمیه باشد. پدرش 
انگار از اصل ماجرا بی خبر بود، گفت: »باشــه، اما خودش گفته 

که بیایم دنبالش.«
نگاهی به سمیه انداختم. انتظار داشتم برگردد به کالس، اما 
گفت: »خانم، فردا همه چیز را برایت می گویم، ولی االن می روم.«
در جایــم خشــکم زد. گفتم هــر جور که دوســت داری. 

نمی توانســتم چیزی بگویم. ممکن بود حرفی بزنم که اوضاع 
بدتر شود. مصلحت را در این دیدم که زیاد اصرار نکنم.

به کالس برگشــتم. تا وســایل ها را جمع وجور کردم، زنگ 
خــورد. بچه ها از کالس خارج شــدند. من ماندم و شــقایق. 

پرسید: »خانم سمیه برنگشت، نه«
گفتم: »نه، برنگشت.«

گفت: »کاش بود. خیلی دوست داشتم که باشد.«
گفتم: »من هم همین طور.«

حرف های شــقایق و نامادری و غذا و زنگ بعد و حرفه وفن 
تمام افکارم را به هم ریخته بود. نمی دانســتم چه کار کنم، اما 

حاضر بودم تمام دنیا را بدهم که ناراحتی او را نبینم.
زنگ بعد به کالس دیگری رفتم، اما فکرم درگیر سمیه بود. 
وقتی صدای خندة هم کالسی هایش می آمد و سروصدای آن ها 
در فضای سالن و دیگر کالس ها می پیچید، من را آزار می داد.
بعدازظهر که به خانه برگشتم، فکر سمیه امانم را بریده بود. 
دختــرم را خواباندم و به اتاق دیگری رفتم. آن قدر گریه کردم 
که صدای هق هق گریه  هایم گــوش فلک را کر می کرد. بیت 

شعری که همیشه تکرار می کردم، به ذهنم خطور کرد:
تا توانی دفع غم از چهرة غمناک کن

در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن
من همیشــه این بیت را تکرار می کردم، اما معنی واقعی آن 
را به خوبی امروز درک نکرده بودم. اشــک هایم را پاک کردم. 
تصمیــم گرفتم عالوه بر معلمی، برایش مادری کنم و حداقل 

سنگ صبورش باشم. رازدارش بمانم و برایش دلسوزی کنم.
فردای آن  روز، تمام ماجرا و مشکالتش را در مورد نامادری  
و بدرفتاری هایش و تنگدســتی پــدرش و زورگویی هایش و 
ناراحتی های خواهر کوچکش و گریه های کودکانه اش و اینکه 
مادری نیست که او را نوازش کند و مهم تر از همه، غم ندیدن 
مادرش به مدت چند سال برایم گفت. قلبم به سختی می تپید 

و نفسم به سختی باال و پایین می رفت.
این را هم گفت که دیروز نمی خواســتم هم کالســی هایم با 
چشــم ترحم به من نگاه کنند. در ضمن، پدرم خیلی عصبی 
اســت، نمی توانم خیلی از واقعیت هــا را برایش بگویم، چون 
ممکن اســت دعوا راه بیفتد و خواهر کوچکم بترســد. ما که 

مادر نداریم تا او را در بغل گیرد و آرامش کند.
در دنیــای آدم بزرگ ها، مــا چقدر می توانیم ســخت گیر 
و ســنگدل و نامهربان باشــیم که فرشــتگانی به این پاکی و 
معصومیت را درگیر مســائل و خواسته های نابه جا و نامعقول 

خود کنیم.
اینکه من کاری کردم یا نکردم، اطالة کالم است. فقط هنگام 
طالق خوب است به فرزندانمان بیشتر بیندیشیم، چون لحظه 

لحظة زندگی آن ها خالی از مشقت نخواهد بود.
آخر ســال، سمیه برایم نوشته بود: شما جای مادر نداشته ام 

را پرکرده بودید. کاش سال دیگر هم به این مدرسه بیایید.
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* مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

خاطره ای که خواندیم، با وجود آنکه سوژه اش تکراری است، اما 
پرداخت نسبتاً  خوبی دارد. از نظر بیان می توان گفت، نویسنده 
فردی توانا و قصه گوی خوبی اســت. توانسته است خواننده را با 
خودش همراه کند. با استفاده از ظرفیت »گفت وگو« خاطره را 
خیلی خوب پیش برده است. به جای آنکه از زبان خودش از ابتدا 
تا انتها بنویسد، پدر و دانش آموزان و خودش را وارد صحنه کرده 

و با گفت وگو خاطره را روایت کرده است.
نویســنده در بیان مقصود، عالوه بر گفت وگو، از تشــبیه هم 
بهره گرفته اســت. به این نکته واقف اســت که تشبیه روایت را 
برای خواننده ملموس تر می کند. برای نمونه: »شقایق مثل فنر 
از جایش پرید.«، »چیزی شــبیه جشنواره«، »رنگ سمیه مثل 
برگ  خزان دیده زرد شده بود«، »انگار که پتکی شده بود و بر سر 

کلمات آوار می شد.«
عالوه بر گفت وگو و تشــبیه که به نوشته روح داده اند، برخی 
جمالت و ترکیبات هم توجه خواننده را به متن جلب می کنند:

é همان لرزشــی که چند لحظه پیش در دستان سمیه دیدم، 
حال در پاها و زانوهای خودم احساس می کردم.

é سمیه آرام با کوله باری از ناراحتی و افسوس از اینکه نتوانسته 
بود در کنار دوســتانش شاد باشــد، به دنبال پدرش مدرسه را 

ترک کرد.
é تا توانی دفع غم از چهرة غمناک کن

در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن
استفاده از این بیت به درک عمیق تر خاطره کمک کرده است.
عالوه بر همة این  موارد، نویســنده برای رســاندن مطلبش از 
توصیف هم به خوبی کمک گرفته و در این راه موفق بوده است. 
یکی از زیباتریــن توصیف های متن: »یکدفعه در کالس به صدا 
درآمد. با گفتن بفرمایید من، دستگیرة در چرخید و در باز شد. 
مردی میان سال با موهای مجعد و چشم و ابروی سیاه و صورتی 
آفتاب ســوخته و هیکلی قوی و تنومند، طوری که تمام قاب در 
را پر کرده بود، پشــت در ایســتاده بود. به احترامش از جا بلند 

شدم...«
این ها از محاســن این خاطره بودند، امــا توجه به چند نکته 

می توانست به قوت بیشتر آن کمک کند:
1 آنجا که کودک همة مشکالت خانوادگی اش را برای معلم 
مطرح می کند، خوب بود این موضوع در یکی دو سطر توصیف 

می شــد تا با دانش  آموز بیشتر ارتباط بگیریم. باالخره ما متوجه 
نشــدیم علت جدایی مادر ســمیه از پدرش چه بوده است؟ یا 

مشکل نامادری با آن ها در چه مواردی بوده؟
۲ زمــان و مکان خاطره مشــخص نیســت. ایــن یکی از 
ایرادهای اغلب خاطرات اســت. نویسندگان فکر می  کنند چون 
برای خودشــان روشــن بوده، حتمًا برای خواننده هم روشــن 
است. در حالی که این طور نیســت. ما نمی دانیم این خاطره در 
چه مدرســه ای، شهری یا روستایی و در چه سالی اتفاق افتاده؟ 
و ایــن را هم نمی دانیم که این اتفاق، در ســال چندم از تجربة 
معلمی نویســنده رخ داده است. اگر در سال های آغازین است، 
ایرادی ندارد که از وضع خانوادگی بچه ها اطالعی ندارد، اما اگر 
در سال های میانی حرفة معلمی اســت، این ایراد بزرگی است 
که ایشان از زبان دیگر شاگردان، آن هم در وسط سال، از وضع 

زندگی سمیه باخبر می شود.
۳   و سرانجام، اگر نویسنده در پایان وارد نتیجه گیری نمی شد، 
بهتر بود. خاطره تقریبًا تا آخر بدون شــعارزدگی پیش آمده. اما 
آنجا که نویســنده در اواخر کار وارد موعظه شده، از نویسندگی 
بی طرفانه فاصله گرفته است. متن باید جوری به پایان برسد که 
خواننده خود نتیجه بگیرد. برای رفع این مشکل، اگر دو سه سطر 
از درد دل های سمیه می نوشت، ما به عنوان خواننده در می یافتیم 

که طالق ظلمی در حق کودکان است و...
اما در کل، هم خاطرة خوبی بود و هم نویســنده نسبتًا خوب از 
عهدة بیانش برآمده بود. به ایشان تبریک می گوییم و منتظر دیگر 
نوشته هایشان هستیم. این نکته را هم اضافه کنم، اگرچه سوژة این 
خاطره تازگی  نداشــت، اما با ظرافت هایی، قابلیت تبدیل شدن به 
فیلم کوتاه را دارد. البته در فیلم نامه، به جای تمرکز بر نامادری، که 
معمواًل برخوردهایی از این دست دارند، می  توان بر آرزوی پدر بر 
خروج از این بحران تأکید کرد یا بر همکاری جمعی دانش آموزان با 
دوستی که در چنین شرایطی گرفتار شده است. حتی یک موضوع 

تلخ را می توان از زاویة مثبت به تصویر کشید. 
اینجاســت که می گویند، هر خاطــره ای ارزش ثبت دارد. هر 
خاطره ای می  تواند به داســتان، فیلم و سریال تبدیل شود. قدر 
خاطرات خودمان را بدانیــم و برای ثبت آن ها وقت بگذاریم. با 
نوشتن هر خاطره، گویی دوباره آن ها را تجربه و لمس می کنیم. 

این لذت را از خود دریغ نکنیم.

نگاهی به خاطرۀ »راز سمیه«
حسین حسینی نژاد*
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کاشت، داشت و برداشت
نیره شاه محمدی*در فرایند یادگیری

تصویرگر: میثم موسوی

یادداشت

* عضو هیئت علمی دفتر انتشارات وتکنولوژی آموزشی

میل به دانستن و تالش برای دانستن و فهمیدن از ویژگی های 
جدایی ناپذیر وجود آدمی اســت، چنان كه ذهن انسان همواره 
درگیر انبوهی از پرسش ها بوده است. در این میان، این پرسش 
اساسی كه فرد دربارة دانستن چه می داند و چگونه و تا چه حد 
می داند، جایگاه خاص خود را داشته است. از این رو، دانش فرد 
دربارة چگونگی یادگیری خود و به كارگیری مدل های یادگیری 
فراشــناخت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یكی از مدل های 
پركاربرد در یادگیری فراشــناختی، مدل »درونداد1، فرایند2 و 
برونداد«IPO( 3( اســت. براســاس مدل »IPO« یادگیری در 

فرایند فراشناخت در سه مرحله اتفاق می  افتد: 
1. ورود اطالعات: در این مرحله، یادگیرنده نســبت به آنچه 
باید بداند آگاه می شود و به جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای 
دستیابی به نتایج موفقیت آمیز می پردازد. برای مثال، در هنگام 
انجام پروژة مرتبــط با درس علوم تجربــی، دانش آموزان ابتدا 
هدف های انجام پروژه را تعیین می كنند و سپس به جمع آوری 

داده های مورد  نیاز از منابع معتبر می پردازند. 
2. پردازش اطالعات: در این مرحله، دانش آموزان اطالعات 
جمع آوری شــده را بررســی و تحلیل می كنند. بــرای مثال، 
دانش آمــوزان برای انجــام پروژة علوم تجربــی خود، اطالعات 
جمع آوری شده را بررسی و تحلیل می كنند و با استفاده از آن ها 
پروژة خود )مانند ترســیم یك تصویر گرافیكی، تهیة یك مدل 
یــا انجام یك آزمایش( را انجام می دهنــد. آن ها هنگام تحلیل 
اطالعات ممكن اســت دریابند كه برای جمــع آوری اطالعات 

بیشتر، باید به مرحلة درونداد )ورود اطالعات( برگردند. 
3. خروجی: در این مرحله، دانش آموزان دانش و مهارت های 
تازه كســب شــده را در انجام تكالیف خود به كار می گیرند. به 
بیانی دیگــر، در این مرحله، دانش آموزان پــروژة خود را كامل 
می كنند و به معلم تحویل می دهند. انجام درست دو مرحلة قبل 
باعث می شود در این مرحله دانش آموزان تكلیف خود را زودتر، 

راحت تر و بهتر انجام دهند. 

همان طور كه دانش آموزان در حال انجام پروژة خود هســتند، 
معلم فرایند انجام كار آن  ها را به طور مرتب بررسی می كند. در اولین 
مرحله، الزم است دانش آموزان هدف های خود را از انجام پروژه به 
 درستی بیان كنند و رئوس مطالبی را كه باید جمع آوری شود، از 
قبل مشخص كنند. در مرحلة پردازش، ممكن است دانش آموزان 
دریابند اطالعات به دست آمده كافی نیست یا اطالعات غیرمرتبط 
زیادی به دســت آورده اند. معلم از آن ها می خواهد به طرح اولیة 
خود برای انجام پروژه برگردند تا مشكالت كارشان مشخص شود. 
حتی شاید الزم باشد در طرح اولیة خود تغییراتی برای انجام پروژه 
بدهند! همان طور كه دانش آموزان وارد مرحلة ســوم می شــوند، 
ممكن است بسیاری از آن ها بین مرحله های اول و دوم رفت و آمد 
داشته باشــند و مدل ارائة پروژة خود را تغییر دهند تا بتوانند به 

نتیجة بهتری دست یابند. 
بحــث و گفت وگو دربــارة یادگیری، به عنــوان فرایندی كه 
مرحله به مرحله اتفاق می افتد، بــه دانش آموزان كمك می كند 
مهارت هــای فراشــناختی را در انجام تكالیف درســی خود به 
راحتی به كار ببرند. مجهز ســاختن دانش آمــوزان به ابزارهای 
شــناختی، بر توانایی آن ها می افزاید و كمك می كند مشكالت 
یادگیری خود را حل كنند. در فرایند یادگیری فراشناختی، معلم 
تسهیلگر، دانش آموز را با به كارگیری مهارت های فراشناختی، به 
یادگیرنده ای مســتقل تبدیل می كند. از طریق این سه مرحله، 
یعنی ورود اطالعات از طریق حواس )دیدن، شنیدن، مزه كردن، 
بو كردن و لمس كردن(، پردازش داده های جدید و تفكر دربارة 
اینكه این اطالعات چقدر می توانند مفید باشــند و ذخیرة آن ها 
در حافظه ، دانش آموزان می آموزند مغز آن ها چگونه یاد می گیرد. 

پی نوشت ها
1. Input
2. Process
3. Output

منبع
Wilson, Donna, Conyers, Marcus (2016) Teaching students to drive 
their brains: metacognitive strategies, activities, and lesson, ASCD.
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شهادتامامرضا)علیهالسالم(
چه فرقی می کند، پرنده باشم، یا ابر، یا باد! 

از این پس نه پایی برای دویدن الزم دارم
نه نایی برای رسیدن.

مقصد که »تو« باشی هر وقت اراده کنم به تو می رسم
کافی ست صدایت بزنم و پاسخ بدهی

که اگرجز این باشد باید دنیا را مچاله کرد و دور انداخت.
سعیده اصالحی

امام هشتم حضرت رضا )ع( فرمودند:  
عقل شخص مسلمان تمام نیست، مگر اینكه ده خصلت را دارا باشد: 

1. از او امید خیر باشد؛

2. مردم از بدی او در امان باشند؛ 
3. خیر اندك دیگری را بسیار شمارد؛ 

4. خیر بسیار خود را اندك شمارد؛ 
5. هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود؛ 
6. در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود؛ 

7. فقر در راه خدایش از توانگری محبوب تر باشد؛ 
8. خواری در راه خدایش از عّزت با دشمنش محبوب تر باشد؛

9. گمنامی را از پرنامی خواهان تر باشد. 
سپس فرمود: دهمین و دهمین چیست؟ به او گفته شد: چیست؟ 

فرمود: احدی را ننگرد، جز اینكه بگوید او از من بهتر و پرهیزگارتر است. 
)تحف العقول، ص 443(

17

13 اربعینحسینی

روزجهانیعلمدرخدمت
صلحوتوسعه

روزکتاب،کتابخوانیوکتابدار

شهادتامامحسنعسگری)علیهالسالم(

روزدانشآموز

»اگر علل و چهرة واقعی جنگ های کوچک و بزرگی 
را که در طــول قرن ها، به ویژه در قرن بیســتم، روی 
داده اند بشناسیم، دیگر آن را به جامعه های غیرمتمدن 
نسبت نمی دهیم. اروپای سال های نخست قرن بیستم، 
خــود را مرکز قانون، تمدن، علم و فرهنگ می دید و ما 
شاهد دو بار درگیر شــدن کشورهای اروپایی در نیمة 
اول قرن بیستم شدیم. انسان های تحصیل کرده و ظاهراً 
فرهیخته، دچار اسارت فکری می شوند و  چنان در این 
اسارت غرق می شوند که بزرگ ترین جنایت ها را مرتکب 
می شوند. بنابراین، موضوع قدرِت تحلیل، شناختن ابعاد 
تبلیغات رسمی و غیررسمی، دقیق دیدن و خردمندانه 
اندیشــیدن بخشی از فرهنگ صلح است که باید آن را 
تجربه کنیم« )توران میرهادی، گفت وگو با زمان، صفحة 

177، مقاله ای دربارة مفهوم صلح و زندگی(
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روزنگار

پروندة این شماره را ببینید!

امام حسن عسگری )ع( فرمودند:
ســالم كردن به هركس )كه( بر او می گذری و نشســتن در جایی كه پایین تر از 

جایگاه توست، نشانة تواضع و فروتنی است )بحاراالنوار، 78: 372، ح 9(.



شنبه

سه شنبه

شنبه

چهارشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

یکشنبه

پنجشنبه

دوشنبه

جمعه

سه شنبه

پنجشنبه

دوشنبه

جمعه

۵۱۹

۴۱۸

۳۱۷

۲۱۶

۱۱۵

۸۲۲

۱۱۲۵

۱۴۲۸

۷۲۱

۱۰۲۴

۱۳۲۷

۱۲۲۶

۶۲۰

۹۲۳

1 آبان روز آمار و برنامه ریزی
۸ آبان اربعین حسینی )ع( - روز نوجوان

13 آبان روز دانش آموز
14 آبان روز فرهنگ عمومی

1۶ آبان رحلت رسول اکرم)ص(؛شهادت امام 
حسن مجتبی )ع(

1۷ آبان شهادت امام رضا )ع(
1۸ آبان روز ملی کیفیت

1۹ آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
۲4 آبان روز کتاب و کتابخوانی

۲۶ آبان روز جهانی فلسفه
۲۹ آبان والدت حضرت رسول )ص( 

 به روایت اهل ســنت و آغــاز هفتة وحدت 
- روز جهانی کودک

۳۰

۲۹

والدتحضرترسول)صلیاللهعلیهوآلهوسلم(
بهروایتاهلسنتوآغازهفتٔهوحدت

هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
هله پیوسته دل عشق ز تو شادان باد

غم پرستی که تو را بیند و شادی نکند
همه سرزیر و سیه کاسه و سرگردان باد

چون که سرزیر شود توبه کند باز آید
نیک و بد نیک شود دولت تو سلطان باد

نور احمد َنِهلد گبر و جهودی به جهان 
سایة دولت او بر همگان تابان باد

گمرهان را ز بیابان همه در راه آرد
مصطفی بر ره حق تا به ابد رهبان باد 
)موالنا جالل الدین بلخی، دیوان شمس، غزل شمارة ۷۹۲(
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پسر دیرآموز من

مادر یک جوان دیرآموز در تالش است با بازگویی خاطرات 
سال های کودکی و نوجوانی فرزندش )پویا(، تجربه های خود 
را با مخاطبانی که با چنین افرادی سروکار دارند به اشتراک 
بگذارد. کتاب »پسر دیرآموز من« ثمرة این تالش است که 
در قالب روایت تجربه هایی از فعالیت  برای رشد و پیشرفت 
یک کودک دیرآموز و رســاندن او به یک زندگی با حداقل 
وابستگی به اطرافیانش، به مخاطب عرضه می شود. نویسنده 
که در مسیر این تالش ها نتیجه گرفته است  که فعالیت های 
والدین فرزند دیرآموز برای رسیدن به مقصود به تنهایی کافی 
نیست و همراهی بخش های دیگری از جامعه را می طلبد، 
قسمت های مهمی از کتاب را به چگونگی رویارویی فرزندش 
با محیط مدرســه اختصاص داده است. این بخش بی شک 
برای اولیای مدرســه و والدینی که فرزندان دیرآموز دارند، 
مفید اســت. این مواجهه از زمانی آغاز می شود  که والدین 
پویا هنوز از مشکل او تصور روشنی ندارند )زمانی  که او به 
کالس اول دبستان می رود(. در این میان، صبوری و وجدان 
کاری معلم به یاری آموزش کودک می آید و همراهی مدیر 
مدرسه در سال های بعد، او را در آموختن برخی درس های 
پایه های باالتر یاری می کند. کتاب با تجربة حضور پویا در 
مدرسه های استثنائی و دبیرستان های عادی همراه می شود 
تا تصویر کامل تری از روند رشد و پرورش یک فرد دیرآموز 
در رویارویی با نظام های آموزشــی و پرورشــی و نگاه های 
متفاوت و گاه متضاد دست اندرکاران آموزش وپرورش پیش 

روی مخاطب قرار دهد.

نویسنده: مهوش کیان ارثی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

سال نشر: 1396
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ندٔه 
پرو

خوانی
کتاب 

هر ســال 24 آبان، روز كتاب و كتاب خوانی، بهانه ای برای یادآوری به دست ما 
می دهد؛ یادآوری لحظه های زیبایی كــه البه الی صفحه های كتاب ها گذرانده ایم؛ 
لحظه هایی كه انگار از عمرمان كم نكرده اند، بلكه به آن افزوده اند. چه ســاعت ها 
و روزهایی از كودكی و نوجوانی ما با كتاب ها پر شــد. با قهرمان های داســتان ها 
خندیدیم و گریستیم و آه كشیدیم. برای رسیدن به نقطة پایان لحظه شماری كردیم 

و شمارة لحظه ها و ساعت ها را از یاد بردیم. 
چه حیف است كه این روزها دنیای پرزرق وبرق رسانه ها جای كتاب ها را در برنامة 
زمانی ما و كودكان ما تنگ كرده اســت! اگر دانش آموزان، ما معلمان را در حالی 
ببینند كه برای یافتن پاسخ پرسش هایمان به كتاب های مرجع مراجعه می كنیم، از 
ما الگو می گیرند. مهم است كه ما معلمان كتاب های روز حوزة تخصصی خودمان را 
بشناسیم و با خود به كالس ببریم. گاهی هم خوب است یك كتاب خواندنی بی ربط 
با درس به كالس ببریم و برای رفع خســتگی دانش آموزان، بخشی از آن را بلند 

بخوانیم. 
فرهنگ كتاب خوانی به همین ســادگی ترویج می شود. در عین حال، تداوم آن 
نیازمند ایجاد عشق و عالقه به كتاب و كتاب خوانی است. نمونه هایی از تالش های 

همكارانمان را در این مسیر زیبا در پروندة این شماره می خوانید. 
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شاعر است و پس از تجربة خبرنگاری، مترجمی و كتابداری، باالخره 
راه خود را در معلمی یافته اســت و در عین حال گویی از هیچ یك از 
این ها دست برنداشته. رسالت اطالع رسانی را در وبالگ  نویسی دنبال 
می كند. شعر و ترجمه همچنان البه الی روزنگارهای وبالگش خودنمایی 
می كنند. كتابداری هم گویی هویت اوست. هویتش را با خود به مدرسه 

آورده است و حتی با زنبیل به این سو و  آن سو می برد!

آقای جواد ماهر اهل تربت حیدریه اســت. در دانشگاه قم ادبیات 
عرب خوانده و از زمان دانشجویی در رسانه ها فعالیت كرده است. پس 
از چندین سال كتابداری، از سال 1386 معلمی را با تدریس درس های 
عربی و دینی در دورة دبیرستان و نیز فعالیت در زمینة سوادآموزی در 
روستاها آغاز كرده است. در اولین سال معلمی خود، حس و حال خود 
را به این صورت بیان كرده است: »دلم برای كتابخانه تنگ شده است؛ 
برای ســكوت و تنهایی، برای كتاب های بی آزار. در حال خو گرفتن 
با یك تغییر صد و هشــتاد درجه ای هستم! از كتابخانه به كالس؛ از 
سكوت به هیاهو؛ از یادگیری به یاددهی؛ از پرسشگری به پاسخگویی. 
با این تغییر به سختی كنار می آیم. من كتابخانة خودم را می خواهم!« 
معلوم است سروكله زدن با دانش آموزان، و تالش برای ادارة كالس 
و هم زمان با آن، آموختن درس به آن ها، او را كالفه كرده اســت. اما 
همین عطش یادگیری باعث می شود راه خود را در مدرسه پیدا كند.

پس از پایان سال تحصیلی، به درخواست بچه های محل، در مسجد 
كالس تابستانی قرآن برگزار می كند. این كالس دریچه ای تازه به روی 
او می گشاید: »سه روزی می شود كالس را در مسجد شروع كرده ایم. 
روز اول شــش نفر. روز دوم هشــت نفر و امروز دوازده نفر. یك نفر 

خواهرش را هم آورده بود.
در كالس چه كار می كنم؟ دور هم می نشــینیم. یك تختة سفید و 
دو تا ماژیك داریم. بیســت دقیقه قرآن می خوانیم. همه می خوانند. 
من برخی آیات را توضیح می دهم و برخی كلمات عربی را روی تخته 

می نویسم؛ همراه با معنی فارسی و معادل انگلیسی آن ها.
بعد از بیســت دقیقه، تا خسته نشــده اند، قرآن ها را جمع و شروع 

می كنیم به ســرود خواندن. سرودهای شــاد و آموزشی به زبان های 
فارسی، عربی و انگلیسی. عالوه بر سرود، تئاتر را هم در برنامه داریم. 

از آن ها خواسته ام بنویسند، نقاشی كنند، خطاطی كنند و ...
كالس شــاد و پرباری شــده اســت. این روش را از كانون پرورش 
فكری كــودكان و نوجوانان دوران كودكی خــودم آموخته ام. امروز 
یكی از شاگردانم گفت: »پدر و مادرم رفتند مهمانی. من نرفتم، چون 

می خواستم به كالس بیایم.«
این حرف برایم عجیب و شوق انگیز بود، چرا كه من در طول سال 
تحصیلی  كلی تالش می كردم دانش آموزان را یك ســاعت و نیم به 

زور آموزش دهم ...«
آقای ماهر لذت معلمی را در این كالس تابســتانی تجربه می كند 
و حاصل این تجربه در ســال تحصیلی بعد خودش را نشان می دهد: 
»كالس داری ام بهتر شــده و كالس ها را مشــاركتی تر اداره می كنم. 
پارسال كه به بچه ها تحقیق می دادم، تحقیق آ مادة كافی نتی تحویلم 
می دادند. یك بار هم نمی خواندندش. اما امســال برای تحقیق شرط 
گذاشــته ام. اول اینكه باید دســت نویس  باشد. بعد هم منبع داشته 
باشد. منبع اصلی هم كتاب اســت. پس از آن، تحقیق میدانی و در 
نهایت اینترنت. برای اینترنت نمرة كمتری در نظر گرفته ام. به بچه ها 
آدرس كتابخانه و كانون پرورشی را داده ام و نشانی آدم های خوبی را 
كه كمكشــان می كنند. در عوض، حجم تحقیق را كم كرده ام؛ مثالً 

یك یا دو صفحه.
دیروز كتابخانه كه رفتم، كتابدار ها گفتند شاگردانتان دنبال كتاب 
آمده اند. خبر خوشی بود. اما از آن خوش تر اینكه علی آقای مسئول 
ارائة تحقیقات آماده دیگر سراغم را نمی گیرد. به بچه ها روش تحقیق 
كردن و ارجاع دادن را یاد داده ام. دیروز یكی شان یك تحقیق خوب 
یــك صفحه ای ارائه داد. كار خودش بود و دســت خط خودش. 
چنان احساس خوبی داشتیم كه نگو. برایم مهم است كه به این 

بهانه بچه ها به كتابخانه بروند و صفحه ای كتاب بخوانند.«
تجربة بعدی آقای ماهر معاونت پرورشــی در مدرســه های 
روســتایی است برای چشیدن شــیرینی هدایت فعالیت های 

گفتوگو

روایت معلمی 
كه همچنان
 كتابدار است

مـن در ســیزده 
خــــــــــــط
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متنوع دانش آموزی در كنار تلخی های مســئولیت های اداری. حال و 
هوای این روز هایش هم  خواندنی است:

»اول مهرها قارقاری را می اندازم داخل یك زنبیل پالستیكی و فلشم 
را پر می كنم از ترانه های كودكانه. همسرم از زیر قرآن عبورم می دهد 
و می زنم بیرون. بچه ها را به صف می كنم و با قارقاری سر می گذاریم به 
افتتاح مدرسه. قارقاری همان كالغ بامزة دستكشی است. شصت سال 
دارد و می رود كالس اول. كالغ ها خیلی عمر می كنند و شصت سالگی 
تازه می روند كالس اول. قارقاری از بچه ها می خواهد دستمال و لیوان 
همراه داشــته باشند. سالم كنند. موی ســر و ناخن ها را كوتاه نگه 
دارند. پا و جورابشان را بشویند. مسواك بزنند. لباس مدرسه را تمیز 
نگه دارند. هنگام ورود به كالس یا خانة همســایه در بزنند و تا اجازه 

نگرفته اند وارد نشوند.
امســال )سال تحصیلی 88 - 1387( معاون پرورشی یك مجتمع 
كامل هستم؛ ابتدایی، و هر دو دورة دبیرستان؛ دختر و پسر. سال های 
گذشــته دورة دوم دبیرستان نداشتم. امسال جنسم جور است. راهم 
هم كمتر شده است. پنجاه كیلومتر رفت، پنجاه كیلومتر برگشت. كار 
با دبیرســتانی ها باید جالب و متفاوت باشد. با وجود همة كاستی ها، 
حماقت كردم و به خودم وعدة یك  سال خوب را دادم. حماقت نكردم، 
به خدا گمان نیك بردم. به او كه گمان نیك می برم، كمكم می كند و 

شكیبایی ام می بخشد. پس به امید او.«
بعد كم كم نوبت به راه اندازی كتابخانه در انباری مدرسه می شود و 
راه اندازی كتابخانة زنبیلی برای مجتمع مســكونی محل زندگی اش. 
این گونه اســت كه هرجا ایشان وارد می شــود، كتاب و كتاب خوانی 
هم می شــود بخشی از آن. در سومین جشــنوارة تقدیر از مروجان 
كتاب خوانی، از او قدردانی می شــود. اما او حاال دیگر فقط كتاب دار 
نیســت و هدفش هم فقط كتاب خوانی نیست. او یك مربی است، با 

دغدغه های تربیتی یك مربی:
» كتابخانه برای من بهانه است. برخی از دانش آموزانی كه می آیند 
كتابخانــه، اتفاقاً كتاب  نخوان ها هســتند. می آینــد و با هم صحبت 
می كنیم دربارة ورزش، موسیقی، فیلم، آ واز، شمارة جدید نشریه های 
دانش آموزی، مشكالت مدرسه، مشــكالت خودشان و رشته ای كه 

می خواهند بخوانند.«

كتابخانه گاهی محل تشكیل كالس های درس است؛ كالس هایی كه 
با فعالیت و نمایش و سرود همراه می شوند:

»زنگ های مطالعه را شروع كردم. هر طور بود شروع كردم. نمی شد 
شــروع نكنم. دانش آموزان و معلم ها سراغش را می گرفتند. دو هفتة  
اول درگیر نظم و انضباط مدرســه بودم. معلم كم داشتیم. هنوز هم 
یك معاون اجرایی كم داریم. ناظم ســالن پایین مدرسه من هستم. 
ناظم خودخوانده. می توانستم نباشم، ولی بی نظمی می شد. با وجود 
بی نظمی نمی شود كاری كرد. نه درس نه زنگ مطالعه و نه هیچ كار 
دیگر! امروز دیدم نظمی نسبی در سالن پایین برقرار شده است. بچه ها 
آموخته شده اند. این بود كه زنگ دوم درهای سالن رنگین كمان را باز 
كردم. سالن رنگین كمان همان انباری گوشة حیاط مدرسه است كه 
دو سه سال پیش، با كمك خیرین كف آن را موزاییك كردیم و دستی 
به ســر و رویش كشیدیم. وسطش یك میز بزرگ است. دورش چند 
تا نیمكت دراز گذاشته ام. كتاب داریم و مجله و چند بازی فكری. گِل 
بازی هم قباًل داشتیم. یك تلویزیون برای تماشای فیلم هم داریم. زنگ 
مطالعه را با كالس ششم آغاز كردیم. معلمشان از همه پیگیرتر بود. 
زنگ دوم سی تا دانش آموز كالس ششم با معلمشان آمدند نشستند. 
كلی كتاب رنگارنگ روی میز چیده بودم. برداشــتند و غرق مطالعه 
شدند. بیست دقیقه با هم كتاب خواندیم. بعد من مجلة  دانشمند را 
به آن ها معرفی كردم و از یافته های علمی تازه رسیدیم به صفحه ای 
كه در مــورد تبهكاران بی ردپا حرف می زد. یكهــو دیدم زده ایم به 
ژانر وحشت. بحث داغ و خوبی بود. بعد نمایش بازی كردیم. یكی از 
بچه ها پلیس شد، من متهم. من اتهام را نمی پذیرفتم و می گفتم كار 
من نیست، كار حسن است و اشاره می كردم به یكی از دانش آموزان. 
به هر كس اشــاره می كردم، باید نقشی را كه می گفتم بازی می كرد. 
حسن و بابای حسن و بابابزرگ حسن و بی بی  حسن و دختر مندلی 
نقش هایی بودند كه بچه ها فی البداهه بازی كردند. نقش های دیگری 

هم بودند كه می خواستند بپرند وسط، ولی زنگ خورد.«
وبالگ ایشان، عالوه بر معلمی و كتابداری، نكات جالب دیگری هم 

دارد؛ مثاًل در سال 1389 نوشته اند:
»دی ماه پارســال وبالگم چهارساله شد. زمانی كه وبالگ نویسی را 
شــروع كردم، تازه از نشریات دانشجویی جدا شده بودم. با دلی تنگ 
سراغ این كار آمدم، در حالی كه فكر نمی كردم وبالگ نویسی روزی 

برایم هم جای روزنامه نگاری را بگیرد، هم خیلی چیزهای دیگر را.
برایتان شــاید جالب باشــد اگر بدانید من تا ســه ماه پیش رایانه 
نداشــتم و همة كارهای وبالگ، حتی تایپ مطالبش را در كافی نت 
انجام می دادم. در این سه سال بارها تصمیم گرفتم به خاطر بار مالی 

بی خیال قضیه شوم، اما هیچ وقت نتوانستم.
مختصر و مفیدنویسی را من با وبالگ نویسی یاد گرفتم. هر بار 
باید مطلبی می نوشتم به اندازة سیزده خط. چرا كه سیزده خط را 
می شد در نیم ساعت تایپ و در وبالگ بارگذاری كرد و بعدش 
به متصدی كافی نت ســیصد تومان بیشــتر نداد. به همین 
خاطر، باید عادت می كردم كه در ســیصد تومان، ببخشید 

سیزده خط، همة حرفم را بزنم و بگویم چه مرگم است.
عالوه بر این، با وبالگ نویسی یاد گرفتم هم بهتر بیندیشم 
و هم بهتر حرف بزنم. االن نسبت به چهار سال پیش سر و 

ته و فعل و فاعل سخنانی كه می گویم، آشكارتر است.«



روایتی از موفقیت 
دو مدرسٔه استان 

هرمزگان در امر بسیار 
خطیر، كتاب خوانی!

فــتح نامــٔه 
كـــــــتاب

در بیشتر مدرسه ها، در متن بنرهای شهرداری، آمارها و پیام های 
بازرگانی و... صدای یك فغان بلند اســت: »كتاب، آی كتاب، چهرة 

آبی ات پیدا نیست!« 
تمام مسئوالن كشور در بدو بدو برای رسیدن به سطح قابل قبولی 
از میزان مطالعه هستند. اینفوگرافی های مقایسة میزان مطالعه، بین 
كاربران شبكه های اجتماعی دست به دست می چرخد. در مقایسه با 
كشورهای غربی با ذكر »خاك بر فرقش نشیند آنكه یار از من گرفت« 
مویــه می كنیم و مجموع همة این كارها در كنار هم صبح را شــب 

می كند؛ و با طلوع بعد، دوبارة سرانة مطالعه مان همان است كه بود. 

كتاب را »صدا« پروار می كند. كتاب با »نقد« رونق می گیرد و تنها 
با صحبت از كلمات است كه می توانیم كنار روزمرگی هایمان جایش 
بدهیم. تزریق موضعی كتاب به مدرسه ها فقط ممكن است از مدرسه  
هیوالیی كاریكاتوری بسازد كه عكس قبل از عملش بیشتر از عكس 
بعد از جراحی به دل می نشــیند. تا بندرعباس رفتیم بلكه تصویر 
ســاده ای از این زیبای بدون پروتز را در مجله مان بیاوریم؛ تصویر 
ساده از مدرســه ای كه كتاب در حیاط و كالس هایش جریان دارد؛ 
مثل صدای دانش آموزان در زنگ تفریح؛ مثل گرد و غبار طبیعی كنار 

تخته. این گزارش را بخوانید. بعید است بی اثر باشد!

گزارش
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زهرا صنعتگران



بخشاول:
صحبتهایخانماقبالی،مدیرمدرسه

یك هدف و هشت خرده طرح 
اســتان  در  كتاب خوانی  جریــان 

هرمزگان از زوایای متفاوت 
در این مدرســه كوشــش شده است 

دانش آمــوزان، والدیــن و معلمان، 
هر كدام بخشــی از مســئولیت 

ایجــاد فضــای كتاب خوانی 
مدرســه را به عهده داشته 

آنچه  چگونه؟  اما  باشند. 
در ادامه می آید، معرفی 
اجـــمالی هر كـدام از 
خـرده طرح های مرتبط 
با فرایند كتاب خوانی و 
افراد مشــاركت كننده 

در این طرح هاست. 

تغذیه  و  تفریح  زنگ   1
با كتاب 

اَِوستا  در هر گوشة مدرسة 
رضانیــا در راهروها، كالس ها و 

حیاط، می  توانید اثری از كتاب های 
به جــا مانده ببینید. یــك زنگ تفریح 

به طور مشخص به كتاب خوانی اختصاص یافته 
است. با توجه به هوای گرم بندرعباس، در زنگ تفریح دوم، 

دانش آموزان با كتاب هایشــان در هر گوشه ای به صورت انفرادی یا 
گروهــی و گاهی با همراهی معلمانشــان )در مورد كالس اولی ها 
با همراهــی  معاونان( به مطالعه یا بلند خوانــی كتاب  می پردازند. 
نكتــة جالب توجه در این بخش، هماهنگی بین معاونان و معلمان 
اســت كه تكالیف و تشــویق ها هم براســاس آنچه در زنگ های 
تفریح رخ می دهد پی ریزی می شــود. در پــاره ای مواقع نیز فایل 
صوتی كتاب خوانی بچه ها و معلمان به صورت پادكســت در شبكة 
اجتماعی مدرســه ها قرار می گیرد. حضــور یك ناظم كتاب خوان 
چهرة كلیشــه ای و بداخالق ناظم را از بین برده اســت. توجه به 
اینكه دانش آموزان زنگ  های تفریح اول را كه هوا خنك تر است از 
دست ندهند و كتاب خواندن فرصت بازی و دویدنشان را محدود 

نكند هم از نكات تحسین برانگیز این ایده است. 

۲ رشد اختصاصی مدرسه
مجالت رشــد هر ماه با شــمارگانی به نســبت باال در بیشــتر 
مدرســه های ایــران توزیع می شــوند. با توجه به محــدود بودن 
صفحات، محدودیت تیم نویســندگان و تنوع سلیقه ها، متأسفانه 
دور از ذهن نیســت اگر تا حدی از فرهنگ بومی هر منطقه غفلت 
شــود و گزینش مطالب به صورت استانداردشده صورت گیرد. اما 

آنچه مدرســة اَِوســتا رضانیا دربارة »از آن خود كردن مجالت« 
انجام داد، باعث خرســندی ماست. در شروع هر سال، مدرسه در 
مراســمی، برای دانش آموزان نمایشی اجرا می كند دربارة مهمانی 
كه از تهران خواهد آمد. ویژگی هایی از مهمان گفته می شــود 
و از بچه ها پرســیده می شود این مهمان كیست و 
چه می كند. به این ترتیب، حس كنجكاوی 
بچه ها تحریك می شــود. بعد از اینكه 
معلوم می شــود ایــن مهمان مجلة 
رشد است، مجله در اختیار بچه  ها 
قرار می گیرد. در پایان هر ماه 
از بچه ها می خواهند  معلمان 
صفحات محبــوب مجله را 
انتخاب كنند. دانش آموزان 
متنــی،  فعالیت هــای  از 
كاردستی ها و آشپزی هایی 
انجـــام  خانــه  در  كـــه 
عكاســی می كنند  داده اند 
صفحــات  تـــصویرگری  و 
موردعالقه شــان را خــود به 
در  بنابراین،  عهده می گیرنــد. 
پایان هر ماه، هر كالس، با توجه 
به سلیقة دانش آموزانش، یك مجلة 
می سازد.  برای خودش  رشد  اختصاصی 
معلم، ســال بعــد، از محتواهــای برگزیدة 
دانش آموزان ســال گذشــته برای تدریس و تغییر 

فضای كالس استفاده می كند. 

۳ طرح كتاب با كتاب 
از آنجــا كــه كتاب خوانی بخشــی از برنامة مدرســه اســت، 
دانش آمــوزان در هر ســال به تعداد زیادی كتــاب احتیاج پیدا 
می كننــد. تأمیــن مالی این بخــش برای خانواده ها و مدرســه 
راحت نیســت. از همین رو، هر چند وقت یك بار، در مدرســه 
نمایشــگاهی برگــزار می شــود و فضایــی به وجــود می آید كه 
دانش آمــوزان كتاب هایشــان را با یكدیگر عــوض كنند.  هر از 
گاهی نیز نمایشگاه اسباب بازی راه می افتد تا دانش آموزان حس 
تحمیل شــدن كتاب را نداشته باشــند. عوض كردن وسایل، هم 
حس كنجكاوی بچه ها را تحریك می كند )دوســت دارند ببینند 
این بار دوستانشــان چه كتاب هایی آورده انــد( و هم به قوی تر 
شدن مهارت های كالمی شان در توجیه یكدیگر می انجامد. البته 
وقتــی هم می بینند وســیله های بی كیفیت یا خراب شده شــان 
طرفدار ندارد، در نگهداری وسایل، اسباب بازی ها و كتاب هایشان 
كوشــاتر می شــوند و كتاب ها و اســباب بازی هایی را كه دوست 
دارنــد می آورند تــا در مقابل كتاب و اســباب بازی  بهتری را با 
خــود به خانه ببرند. به لحاظ اقتصادی، والدین نیز از این تنوع و 

ارضای خواسته های دانش آموزان استقبال كرده اند. 
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۴ طرح حلقة كتاب
در دبســتان اَِوستا رضانیا خانواده های كالس اولی ها نیز از آبان ماه در 
جلســاتی توجیه می شــوند تا به صورت هفتگی، یك روز در هفته دور 
یكدیگر حلقة كتاب خوانی داشته باشند. بدین صورت كه پدر یا مادر كتاب 
را می خواند، دیگری شــرحی خالصه از كتاب می دهد و كودك تصویر 
ذهنی اش را می كشد. معلمان نیز هر هفته بر روند پیگیری این حركت 
نظارت می كنند. در بهمن ماه كه دانش آموز كالس اولی توانایی خواندن 
پیدا می كند، در جشــنی مختصر و خانوادگی، با حضور مادربزرگ، 
پدربزرگ، خاله یا اقوام نزدیك، دانش آموز كتاب را می خواند و والدین 
تصویرگری می كنند. در پایان ســال، هــر دانش آموز مجموعه ای از 
داستان ها و طراحی ها و مهم تر از همه دور هم بودن های خانوادگی و 

خاطراتش را كنار هر كدام از این داستان ها خواهد داشت. 

۵ من و خاطراتم در مدرسه 
مشــابه طرح حلقة كتــاب، دانش آموزان ســال باالتر، به جای 
خواندن كتاب، هر هفته یكی از خاطراتشان را )خوب یا بد( انتخاب 
می كنند و می نویسند. در پایان هر سال، دانش آموزان مجموعه ای 
از احساســاتی را كه برایشان ارزشمند بوده است، به صورت كتاب 
در می آورند. این كتاب ها به شــناخت بهتر مدرســه و والدین از 
آنچه بر دانش آموز گذشــته اســت نیز كمك می كنند. جدای از 
آن، برای اینكه همه كارهایشــان را برای دقیقة 90 نگذارند، هر 
ماه نمایشــگاهی از خاطرات برگزار می شود. تأمل برانگیز و حتی 
جالب اســت كه در این نمایشگاه های ماهیانه، خود هم كالسی ها 

و دوستان نیز ردپایشان را در خاطرات همدیگر پیدا می كنند. 

۶ كتاب های تصویری 
در بخشــی دیگر از فعالیت های مدرســه، معلم در طول سال یك 
داستاِن بلند را انتخاب می كند و برای اینكه دانش آموزان به پیگیری 
داســتان های طوالنی نیز عادت كنند، هر هفته بخشی از داستان را 
برایشان می خواند. از طرف دیگر، برای سنگین نشدن حجم تكالیف و 
خالصه نویسی و نوشتن ها )كه معمواًل باب طبع دانش آموزان نیست!( 
از آن هــا می خواهد تصویری را كه از این بخش از داســتان در ذهن 
دارند، ترســیم كنند. هر هفته، به تعداد دانش آموزان هر كالس، از 
همان بخش مشــخص تصویر جمعی و تصویری كه گویاتر )نه لزومًا 
زیباتر( باشد، انتخاب می شود. انتخاب نقاشی های گویا به دلیل این 

است كه دانش آموزی كه به هر دلیلی نقاشی اش از دیگران ضعیف تر 
اســت، احســاس ضعف نكند. گاهی دانش آموزان از آرشــیوهای 
اینترنتی عكس پیدا می كنند و برای داستان های خیالی كه قادر به 
تصویر سازی شــان نیستند می آورند. این كالژ از تصاویر متفاوت، در 

پایان سال به تولید یك كتاب گروهی بدون كلمه می انجامد. 

۷ كتابخانة اولیا 
درحالــت عادی، شــاید مجبور كــردن اولیا به عضو شــدن در 
كتاب خانه های داخل شــهر چندان راحت نباشد! از این رو، انجمن 
اولیا و مربیان مدرســه شــرایطی را فراهم كرده  است تا همة اولیا 
عضو كتابخانة خود مدرســه باشند. با این حال، باز هم این حركت 
چندان به جذب شــدن همة اولیا نمی انجامد. انجمن، با قرار دادن 
میزی در حیاط، به نمایش دادن كتاب های تربیتی و آموزشی )در 
زمان انتظار اولیا برای تعطیل شدن مدرسه( پرداخته است. بیرون 
آمدن كتاب از كتابخانه و هم نشینی اش كنار محیط روزمره ای كه 
اولیا در آن تنفس می كنند، با استقبال بیشتری روبه رو شده  است. 
حاال حداقل همان هفت  هشت كتاب روی میز را یكی می خواند و 
زمان چایی خوردن دور همان میز، به یكی دو نفر دیگر توصیه اش 

می كند و این چرخه استمرار می یابد. 

۸ محدود كردن مجالت 
شــاید تصور كنید آوردن این بند آخر به ضرر مجله باشــد، اما 
مدرسة اَِوســتا رضانیا تعداد خرید مجالت رشد معلمش را محدود 
كرده اســت! بــرای رعایت دخل و خرج مدرســه و مشــغلة زیاد 
معلمان، و با توجه به اینكه مجالت نخوانده باقی می ماندند و خاك 
می گرفتنــد. ایدة معاونان این بود كه تعداد مجالت محدود شــود 
و در عــوض، هر كس هر مطلبــی را خواند و به نظرش مفید آمد، 
درباره اش صحبت كند. حاال مجالت دست به دســت بین معلمان 

می گردند و اگر كســی فرصت خواندن كل مطلب را نداشــته 
باشد، تنها بخش های مشخص شدة معلم قبلی را می خواند. 

در عیــن حال، فضــای گفت وگو نیز بیــن معلمان ایجاد 
می شود تا از ایده  های جدید خود صحبت كنند. 

گزاف نیست اگر بگوییم به ثمر رسیدن این همه ایده، 
بدون همراهی معلمان و بدون هماهنگی بین بخش های 
گوناگون مدرسه، به هیچ وجه امكان پذیر نمی شد.                                                                            
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دستاوردهای این مدرسه قشنگ اند، اما راحت 
به دســت نیامده اند. سال گذشــته، ایدة حذف 
پیك های نوروزی و جایگزین شــدن داستان نویسی، بعد 
از دیده شــدن طرح حلقة كتاب ما، به بخش ها ابالغ  شــد. با این 
حال، به نظر می رسید چندان مورد استقبال مدرسه های دیگر قرار 
نگرفت. این را از آن جهت نمی گوییم  كه فكر كنید خدای ناكرده 
شــما قادر به انجام این كار نیســتید، اما می خواهم شیوة درست 

انجام كار را یادتان بدهم. ما 24 ساعته پچ پچ می كنیم!
گاهی آن قدر با هم صحبت می كنیم كه مغز خودمان هم خســته 
می شود. مثاًل در ساعت های مدرسه اصاًل دربارة ایده ها حرف نمی زنیم. 
جمع كردن كار مدرسه به قدر كافی سخت است. بعد از رفتن بچه ها، 
مغزمان كه به یك ســكوت و آرامش رسید، شروع می كنیم به پیاده 
كردن فكرها. هفتة پیش تا 12 شــب در مدرسه بودیم. واقعًا بودیم! 
مــن واقعًا به كتاب عالقه  دارم. وقتی خانم اقبالی برای معلم ها كتاب 
هدیه می گیرد، »واقعًا« از او خواهش می كنم اگر كتابی اضافه مانده 
اســت، به من بدهد. قباًل كمتر كتاب فارسی می خواندم. با این حال، 
تازگی ها متوجه شده ام چقدر می شود از فضای بومی رمان های فارسی 
استفاده كرد. می دانم خانم اقبالی فرصت خیلی كمتری برای خواندن 
دارد، اما همین خانم هم برای رفع خســتگی شاهنامه ورق می زند. 
راستش قضیة خستگی برای ما مهم است. سعی می كنیم هر از چند 
گاه ایده ای بدهیم تا تنوعی باشد و خستگی معلم در برود؛ ایده های 
كم خرج معمولی. مثاًل همین مسابقة خالقیت بچه ها را برای معلم ها 
هــم برگزار می كنیم. البته نصف زمان حرف زدنمان هم صرف رفع و 
رجوع و تأمین مخارج مدرسه می شود. به زور از كسی پول نمی گیریم. 
با خانواده هایی كه توانگری بیشتری دارند صحبت می كنیم و وضعیت 
مدرسه و ایده هایمان را در اختیارشان می گذاریم. خانواده وقتی ببیند 
ایده داریم، وقتی دانش آموزش در همین مدرسه محصل است و خروجی 
 كار را می بیند، رغبت می كند به جای فرســتادن فرزندش به مدرسة 
غیردولتی، در همین جا هزینه كند 
و خیــرش بــه چند 
دانش آمــوز 
دیگــر 
هم 

برسد. كار راحتی نیست. همیشه موفق نیستیم، اما تالش می كنیم. 
مثاًل سال های قبل كه گاهی مجله دیر می رسید، برنامه ریزی معلم ها 
و ایده هایی كه داشتیم، از آن متأثر می شدند. از طرف یكی از والدین با 
تهران پیوند برقرار كردیم و خودمان مجالت را تحویل گرفتیم. خب، 
اداره كه دید این همه پیگیر هستیم، سال بعد تضمین داد مجالت را 
سر وقت برساند و رساند. نتیجه ها به نسبت باخت ها محدودند. با این 
حال، همیــن نتیجه های محدود كه حاصل زحمت و چانه زدن های 
خودمان اســت، به آینده خوش بینمان می كند. در یكی دو ماه آخر 
سال، به خاطر گرمای شــدید بندرعباس، زنگ تفریح كتاب خوانی 
اختیاری می شود. اما باز هم در حیاط مدرسه بچه ها كتاب دستمان 
می دهند كه بخوانیم و كتاب دستشان است. شما با دیدن این صحنه 
چه احساســی پیدا می كنید؟ من اســم این احســاس را می گذارم 

امیدواری. 

بخشسوم:گفتوگوباخانمكاظمی
معاوندبستاندخترانٔهشاهد

در مدرســة ما، بــه منظور برقــراری ارتباط 
بیشتر دانش آموزان با فضای كتاب و كتاب خوانی، 
تالش كرده ایم با مؤسسات و انتشارات مرتبط با كتاب 
ارتباط برقرار كنیم. مثاًل مدرســه با چند انتشارات كه كتاب های 
كمیك منتشــر می كنند، مرتبط شــد. حاال هر هفته پستچی از 
تهران ســفارش بچه ها را رایگان تحویل می دهــد. مربیان كانون 
پرورش فكری به  صورت دوره ای به مدرســه سر می زنند، كالس 
می گذارنــد، اســتعداد یابی می كنند و مراحل بعــد را كانون جلو 
می برد تا هزینه های مدرســه نیز كمتر شــود. در سنین دبستان، 
دایرئ المعارف هــا طرفــدار دارند. بچه ها از نوشــتن خوششــان 
نمی آید، اما لذت می برند از اینكه دربارة نكات جالبی كه در فالن 
دایرئ المعارف بوده، صحبت كنند. با همان خواندن خالی و تعریف 
كردنش، احساس دانشمند بودن پیدا می كنند. برای بچه های این 
سن، هنوز تصاویر و ماجراجویی و شیطنت های كتاب های كمیك 
از شبكه  های اجتماعی جذاب تر اســت. ارتباط دانش آموز در این 
ســن به خانواده و مدرسه و دوستان خودش محدود است و هنوز 
چندان كششی به كشف آدم های غریبه و دور ندارد. از همین رو، 
ما به این نتیجه رسیده ایم كه حتی اگر بچه ها به همین كتاب های 
غیر آموزشی تر و كمیك عادت كنند، اما »عادت« كنند به كتاب، 
دو ســال دیگر كمتر به ســراغ فضای مجــازی می روند و همین 
بار آموزشــی بیشــتری دارد تا اینكه بخواهیم از االن فقط روی 
محتویات آموزشــِی نه چندان باب میــل دانش آموزان تأكید 
كنیــم. با اجرای طرح »كتاب بــه انتخاب خود دانش آموز« 
و نظارت دورادور مدرســه، هم دانش آمــوزان را با فضای 
بیرون آشــناتر كرده ایم و هم الاقل با دست خودمان هل 
ندادیمشــان به ســمت فضاهای مجازی كه انتهایشــان 

چندان مشخص نیست.         
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فوت کوزه گری 



تشویق
 دانش آموزان به 
مطالعه و لذت 

بردن از آن 

تــــوصیه هــای 
کــتابـی مــعلمان

مقاله

| پروندة کتاب خوانی | رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۲ |  آبان ۱۳۹۷ ۵۶

مارتین ویلیامز
ترجمة پرویز قراگوزلی

در حالی كه دانش آموزان در كالس با متون پر حجمی مواجه اند، معلمان 
با چه روشی می توانند آن  ها را به خواندن كتاب در منزل تشویق كنند؟

وادار كردن دانش آموزان به خواندن موضوع اصلی نیست، بلكه مطالعه 
و لذت  بردن از آن مهم است. برای دانش آموزان مهم است متن هایی 
را مطالعه كنند كه با درس هایشان مرتبط باشند، اما آیا در پایان روز و 

هنگامی كه در منزل هستند، كتاب های دیگر را هم می خوانند؟ 
پژوهش ها نشان داده اند، انگیزة خواندن با افزایش سن كاهش می یابد؛ 
به ویژه اگر نگرش فرد نسبت به خواندن مثبت تر نشود. در نتیجه، اگر 
بچه ها در خردسالی  از خواندن لذت نبرند، در بزرگ سالی نیز عالقه ای 

به مطالعه نخواهند داشت. به طور خاص، برای خوانندگان خردسال تر، 
فرهنگ مطالعه در محیط خانه بســیار مهم است. الینور وبستر، معلم 
»مدرسة ابتدایی ناتینگهام«، معتقد است: والدین حامی و همراه، در ایجاد 
رفتار مطالعه در كودكانشــان نقش كلیدی دارند، اما اگر دانش آموزان، 
دیگــر افراد خانواده را اهل مطالعه نبینند، ممكن اســت ایجاد حس 
مطالعه، به خاطر عالقة شخصی شان، دشوارتر باشد. بنابراین، معلمان برای 
تشویق به این كار چه می توانند بكنند؟ در اینجا برخی از بهترین ایده ها،  
ابتكارات یا طرح هایی كه معلمان انگلستان به كار برده اند تا برای ایجاد 

عالقة كودكان به خواندن، به آن ها انگیزه بدهند، ارائه می شوند. 

طرحهایترغیبكنندهبرایخواندن
طرح های كوچك و بــزرگ و متنوعی برای ترغیب به كتاب خوانی 
برگزار می شــوند كه هدف از آن ها جذاب كردن ادبیات و دادن انگیزه 
به كودكان برای گشودن و ورق زدن صفحات یك كتاب است. مدرسة 
»مونت باتن« در همشــایر، یكی از مدارسی است كه چندین پروژه را 
برای تشــویق به خواندن و نیز برای لذت بردن از آن اجرا كرده است. 
جنیفر لودگیت، معلم ادبیات و زبان انگلیسی مدرسه، می گوید، هدف 
ما این بود كه دانش آموزان را به خواندن طیف وسیعی از كتاب  ها تشویق 
كنیم. برخی از این طرح ها عبارت اند از: اعطای نشان به دانش آموزانی 
كه تا پایان سال بیشتر از همه كتاب خوانده اند؛ خواندن بیشترین تعداد 
كتاب از میان 16 اثر كالســیك معرفی شــده تا پیش از 16سالگی؛ 
خواندن هر چه بیشتر كتاب مطابق عالقه ها در طول تعطیالت تابستان؛ 
عكس گرفتن بچه ها از خودشــان در حال كتاب خواندن در جاهای 
عجیب و  غریب و نمایش عكس ها در راهروی اصلی مدرسه؛ نوشتن 

منظم متن های صد كلمه ای و خواندن متن های همدیگر. 

گریزپایی
با اینكه طرح های ترغیب كننده ثمربخش هستند، اما راه دیگر این 
اســت كه از گریز پایی دانش آموزان از تكالیف مدرســه ای، به عنوان 
نقطه ای برای ترغیب آن  ها به خواندن برای لذت بردن استفاده كنیم. 
اگر فشار بیش از حد بر دانش آموزان وجود داشته باشد، آن ها خواندن 
را لذت بخش نخواهند یافت. بنابراین، ایجاد فضای آرام و روحیة  مثبت 
در رابطه با خواندن واقعًا مهم اســت. می توانیم زمان كتاب خوانی را 
به عنوان ساعت تنفس و گریز از درس های روزمره مطرح كنیم. یكی 
از معلمــان كاری را شــروع كرد كه می توان به آن گفت »جلســات 
كتاب خوانــی به مثابة فرار«؛ یعنی اشــاعه و ترویج خواندن به عنوان 
یكی از شكل های فرار از فشارهای كلی مدرسه و زندگی اجتماعی. او 
كالسش را تشویق كرد خواندن را به عنوان تسكینی خود ساز ببینند. 

بچه های كالس او از پركارترین كتاب خوان های مدرسه هستند. 
او در شروع سال تحصیلی، به طور مفصل در مورد خواندن به مثابة 
گریزپایی با بچه ها صحبت می كند و بعد جلسات كتاب خوانی را با این 
عبارت كه »حاال امروز می خواهیم یك ســاعتی از زیر كار در برویم« 

آغاز می كند. 

مشاركتمعلم
لودگیت می گوید: »واقعًا مهم اســت به دانش آموزان نشــان دهید 
معلماِن تمام درس ها اهل كتاب خواندن اند، نه فقط معلمان ادبیات.« 
از معلمان خواســته شد دو یا سه كتاب مورد عالقة خود را بیاورند. 
ســپس، در ابتدای هر درس، چه جغرافیــا و چه ریاضی یا هر درس 
دیگــر، معلم به مدت ده دقیقــه از روی كتاب مورد عالقة خود برای 

دانش آموزان می خواند. 
دانش آموزان در مورد آنچه معلم ورزش یا معلم تاریخشان می خواند 
وارد بحث می شوند. این كار واقعًا جرقة بحث های جالبی را می زند. این 
روش، به خصوص موقعی كه بچه ها مطالعة دیگر اعضای خانواده شان 

را نمی بینند، كارساز است. 

دیوارهایخواندن
جان مورفــی، وبالگ نویس و معلم ادبیات و تاریخ، می نویســد: 
»داشــتن محیط غنی از نوشته بسیار مهم است. محیط اطراف باید 
خواندن را در تمام اشــكالش تشویق و از مطالب انتخابی دانش آموز 
برای خواندن حمایت كند. منظورم فقط نشان دادن پوسترهایی نیست 
كه افراد را به خواندن تشویق می كنند، زیرا این كار بی مزه است. من 
فكر می كنم چنین كاری كاماًل بی اثر اســت. در عوض، دانش آموزان 
و معلمان می توانند نام كتابی را كه در حال خواندن آن هســتند، به 
اشتراك بگذارند و یك جمله در مورد آن بگویند. این روش راهی عالی 

برای اشتراك گذاشتن توصیه هاست.«
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همهچیزراكناربگذاریدوبخوانید1
طرح »همه چیز را كنار بگذارید و بخوانید« در كالس های درس سراســر 
كشور اســتفاده می شود. این طرح به كودكان امكان می دهد وظایف عادی 

خود را فراموش كنند و با یك كتاب خوب سرگرم شوند. 
وبستر توضیح می دهد كه در مدرسه، زمان مشخصی را در نظر می گیرند 
تا كودكان خودشان یا با بزرگ ترها كتاب بخوانند. آن ها می توانند كتابی را 
از طیف گســتردة كتاب ها انتخاب كنند. تمام بچه های مدرسه، در ساعات 
مدرسه زمان مشخصی دارند كه می توانند برای یكدیگر یا یك بزرگ تر )مثاًل 

معلم و كتابدار( كتاب بخوانند. 
لودگیت می گوید، خیلی مهم اســت كه این طرح به وظیفه تبدیل نشود. 
اختصاص 10 دقیقه وقت برای خواندن در شــروع هر درس، همیشــه هم 
كارساز نیست، چون عادی می شود. ایدة این طرح آن است كه كودكان را به 

سوی همة موضوعات هدایت می كند، نه فقط درس ادبیات. 

خواندنبرایدانشآموزان
هدف از تشــویق كــودكان برای مطالعه به قصد لذت بــردن، فقط برای 
واداشــتن آن ها به انتخاب یك كتاب نیســت. این كار به همان اندازه برای 

ارج گذاری به یك اثر یا داستان خوب هم اهمیت دارد. 
لودگیت می گوید: »مهم است گاهی هم برای آن ها كتاب بخوانید تا محیطی 
حمایتی تر ایجاد شود. به خصوص بچه های سنین باالتر و دانش آموزانی كه 
مدت هاست كسی در منزل برای آن ها كتابی نخوانده، واقعًا این كار را دوست 

دارند.« 

همهچیزمجازاست
دانش آموزان باید جرئت رفتن از یك نوع كتاب به نوع دیگر را داشته باشند. 
طیف وسیعی از متون، رسانه ها و شاخه های ادبی را به دانش آموزان معرفی 

كنید. آن ها ممكن است خودشان از خودشان تعجب كنند وقتی چیزی 
را برای خواندن انتخاب می كنند كه با تصور قبلی شان از یك اثر جذاب 
متفاوت  است. مثاًل دانش آموزی فكر می كند به داستان جن و پری 

خیلی عالقه مند است، ولی حاال با وجود اینكه چنین كتابی را در 
دسترس دارد، كتابی در مورد سفرهای فضایی انتخاب می كند 
كه خودش را نیز متعجب می كند. در واقع، این كار به او كمك 
می كند عالقه های ناشناخته اش را بشناسد. فكاهی ها، كتاب های 
الكترونیك، داستان های كوتاه، مقاالت برخط )آنالین( و مجالت 

هم نباید نادیده گرفته شوند. 

كتابهادرسراسربرنامٔهدرسی
وبســتر می گوید:  »برنامة درسی ما بسیار خالق است و غالبًا 
موضوعات حول محور یك كتاب قرار دارند. كودكان به خوبی 
به آن پاسخ می دهند، چرا كه دوست دارند جزئیات كتاب ها 
را كشــف كنند و محتوای كتاب هــا را به زندگی واقعی ربط 
دهند. برای مثال، ما در ابتدای سال تحصیلی، یك نیم سال 
كامل براساس كتاب »گروفالو« كار كردیم. در تابستان بچه ها 
غالبًا مطالب آن را به  صورت كلمه به كلمه تكرار و دربارة دیگر 

كتاب های جولی دونالدسون صحبت می كردند. 

پی نوشت
1. Drop Everything And Read (DEAR)

منبع
1. http:// www. theguarlian. com/ teacher network/ 2015/ jun/11/



گزارشی از کتابخانه ای 
منحصربه فرد 

در روستای باالجاده

علی  دانشور

جــــهانی در دل 
روســـــــــتا

در دل روســتایی به نام باالجاده، از توابع شهرستان کردکوی 
)استان گلستان( کمی باالتر از مسجد مهدیه، در کنار کوچه ای 
باریک، در گوشة حیاط خانه ای قدیمی، پس از باال رفتن از چند 
پلة سنگی، به اتاقی می رسی با المپی کم سو و انبوهی کتاب که 
دیگر جایی برای نشستن نمانده و بیشتر شبیه گلخانه ای است که 
حاصل سال ها تالش و رنج و دغدغة فرهیخته ای فرهنگی به نام 
محمد رایجی است. همو که برادرزادة خوش ذوق و هنرمندش، در 
گزارشی جالب از این کتابخانه در نشریة محلی »چمتا« )شمارة 
۵، مرداد 9۴( به او لقب عمــو کتابچی داده و این لقب در یکی 
دو گزارش دیگر هم به کار برده شــده است. من اما او را در این 

گزارش »بانی کتابخانه« می نامم.
کتابخانة عمومی غیردولتی فرهنگ در ســال 1356 با 50 تا 
60 جلد كتاب در یك قفسة چوبي بنیان  نهاده شد. این كتابخانه 
امروز در ســال 1397، با حدود ده هزار جلد كتاب در روســتا و 
ســه هزار جلد كتاب در منزل شخصي محمد رایجي در گرگان، 
همة هستي و دل مشغولي اوســت. گاهي برای تهیة یک جلد 
آن ســاعت ها وقت صرف شــده، ده ها بار به مراکز فرهنگی و 
انتشاراتی یا نمایشــگاه های کتاب کشوری و استاني مراجعه 
شــده و چندین بار به مؤلف یا مترجم آن تلفن شــده است. 
خاطــرات شــیرین و گاه تلخ ایــن تالش هــای بی وقفه، در 
مجموعه ای تحت عنوان »خاطرات یک ولگرد فرهنگی« آمده 

است که بسیار خواندنی و گاه غم انگیزند.
بانی این کتابخانه برای ترویج کتاب خوانی و اســتفادة جوانان 
و عالقه مندان از کتاب چه رنج ها که نکشــیده  و چه حرف ها که 
نشنیده  است! با کوله باری از کتاب به مدرسه های روستاها می رفت 
و به معلمان و دانش آموزان کتاب به امانت می داد؛ خصوصًا در 
ایام برگزاری جشــن تکلیف صدها کتاب با محوریت نماز به 
دانش آموزان اهدا می کرد. به بســیاری  از مراکز فرهنگی و 

نهادها نیز کتاب  اهدا کرد.
تالش های مداوم بانی کتابخانه در تهیة کتاب، مراجعات 
مکرر به مراکز فرهنگی انتشــاراتی در تهران و اســتان، 
مراجعات مداوم به نویسندگان و مؤلفان و ارباب جراید و 
حمل ونقل و کارتن های سنگین کتاب و جابه جایی آن ها 
موجب بروز انــواع مریضی ها و عوارض دردناکی همچون 
کمردرد، دردزانو، آرتروز گردن، ناراحتی های چشم شده و 

حتی یکی دوبار موجب عمل جراحی شده اند.

از آنجا که نظر بر اختصار و گزیده گویی است، تنها به ویژگی های 
منحصربه فرد کتابخانه اشاره  می شود. 

1. در تمامــی زمینه هــای مذهبــی، ادبی، تاریخــی، علمی، 
اجتماعی، هنری، سیاســی و ... کتاب در آن موجود است. حتی 
اگر عالقه مندی کتابی درخواست می کرد که در کتابخانه نبود، 
بانی با تالش فراوانـ  با قرض و گرفتن وام و یا دادن چک به ناشر 
و کتاب فروش، آن را تهیه می کرد تا کتابخانه منبع بی نقصی برای 

محققان و دانش  پژوهان به شمار آید.
2. تعداد کثیری از کتاب ها را مؤلفان و نویسندگان و مترجمان 
)کشــور و استان( اهدا و بنا به درخواست و اصرار بانی کتابخانه، 
در صفحــة اول کتاب به عنوان تقدیم نامه متنی کوتاه اما عمیق 
و پرارزش نوشــته و آن را امضا کرده اند که خود این نوشته ها و 

امضاها گنجینه ای ارزشمند به شمار می روند.
3. بخش اعظم این کتابخانه هزاران بریدة روزنامه ای است که 
با حوصله ای عجیب روی صفحات A4 چســبانده شــده اند و با 
گیره و طلق به صورت کتاب در آمده اند. این مجموعه ها که شاید 

به حدود 300 جلد برســند، عالوه بر 
گردآوری بریده ها به صورت 

 مـوضوعی هستند. 

گزارش
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پرونده های  نیــز  بی شــماری  تعداد 
شــخصیت های مذهبی،  ادبی و هنری 

)کشــور و اســتان( هســتند که حاوی 
مقاالت، مصاحبه هــا، نقدها و عکس های 

آن بزرگان اند که بســیاری از آنان، با دیدن  
مجموعــة مربوط بــه خود، اظهار شــگفتی  

می کردند و ضمن نوشــتن تقریظی بر آن، اظهار 
می داشتند خودشان این مطالب را در اختیار ندارند 

و از آن ها کپــی می گرفتند. این مجموعه ها گاه به دو یا 
سه جلد بالغ می شده اســت. در اینجا فقط به تعدادی از این 

شــخصیت ها که با آنان مالقات و این مجموعــه به رؤیت آنان 
رسیده است اشاره می شود:

دکتر ســیدمصطفی محقق داماد، محمدجواد حجتی  
کرمانی، دکتر موســوی گرمارودی، علی معلم دامغانی، 
استاد محمود حکیمی، کریم فیضی، علیرضا قزوه، افشین 
نعمت احمدی،  عالء، هوشــنگ مرادی کرمانی، دکتر 
محمدرضا زائری، رســول جعفریان، دکتر محمدجواد 
یاحقی، دکتر دینانی، دکتر اعوانی، دکتر رضا شعبانی، 
دکتر محمد حسن زورق، غالمرضا امامی، جواد محقق، 
دکتر ناصری، فریدون مجلسی، استاد سید کاظم موسوی 
بجنوردی، رضا امیرخانی، ســیدمهدی شجاعی، خانم 
انصاری، دکتر عبدالحمید حسین نیا،  دکتر نوش آفرین 
عبدالحمید حسابی، اسداهلل امرایی، عبدالجبار کاکایی، 
رضا و جالل رفیع، محمدرضا حشــمتی و نیز بسیاری از 
شــخصیت های هنری، مذهبی و ادبی استان از قبیل اسداهلل 
معطوفی، دکتر جمشید قائمی،  دکتر حبیب اهلل میرزایی، 
دکتر شهســواری،  دکتر عزت اهلل قائمی، علی دانشور، 
دکتر سید قدیر حسینی، دکتر محمدرضا کاوسی، جعفر 
قلی کیانی، رحمت اهلل رجایی، پرویز خوارزم و رمضانعلی 

قائمی.
4. شــگفتی دیگر این کتابخانه، وجود صدهــا نوار ویدیویی، 
کاست و فلش در آن است که حاوی بهترین برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی )کانال های گوناگون( و شامل آوازهای سنتی 
و بسیار جالب از هنرمندان قدیم و جدید، مصاحبه ها، 
میزگردها، مســتندهای علمی و فرهنگی و هنری، 
ســخنرانی های استادان است که در طول سالیان 
ســال، به خصوص در دل شب، به طور مستقیم 
از رادیو و تلویزیون شنیده و ضبط شده و روی 
هر کدام شناســنامه ای شامل تاریخ و مکان 
ضبط، طول مدت، خالصــه ای از محتوا و 
حتی متن اشعار آن ترانه ها و سرودها و نام 
شاعران آن ها آمده است تا بنا به قول بانی 
کتابخانه، کسانی که در این زمینه ذوقی و 
عالقه ای دارند، یا احیانًا کســانی که به هر 
دلیلی از خواندن کتاب محروم اند، به صورت 

شنیداری از آن ها استفاده کنند.
5. آرشــیوی دارد بــا بیــش از چندهزار 

نسخه از مجالت، فصل نامه ها، ماه نامه ها، ویژه نامه ها و ضمیمه های 
روزنامه های ایام خاص، از قدیم و جدید، که با زحماتی توان فرسا 
و با هزینة گزاف تهیه شــده یا با ده ها بار مراجعه به ناشــران و 
صاحبان این نشــریات در تهران و پیگیری های مداوم گرد آمده 
است. گاه نیز کتاب ها با مراجعة حضوری و هر روزه به نمایشگاه 
مطبوعــات و بازدید و دیدار با مدیران، ســردبیران، ناشــران، 
مســئوالن غرفه ها و مجالت تهیه و با مشــقت و رنج و تحمل 
ســنگینی بار و با وسایل نقلیة عمومی اعم از اتوبوس و مترو به 

کتابخانه منتقل شده اند.
6. بخش دیگر این کتابخانه شامل ده ها سررسید تاریخ گذشته 
اســت که در جاهای سفید آن هزاران مطلب و نکته و به صورت 
کشــکول مانند و گاه به صورت موضوعی آورده  شده اند که هر 

کدام می تواند به صورت کتاب چاپ و منتشر شود.
الزم به ذکر اســت، بســیاری از کاغذهای A4 مورد نیاز بانی 
کتابخانه برای چســباندن بریده های روزنامه کاغذهایی اســت 
که برای دیگران قابل استفاده نیست یا مثاًل ورقه های امتحانی 
سال های دور مدرسه هاست که به عنوان کاغذ باطله دور ریخته 
شــده اند یا کاغذهای تبلیغاتی هستند که فقط یک طرف آن ها 

قابل استفاده اند.
کار هر روز این عاشــق کتاب یا همان عموکتابچی، خرید گاه 
تا چهار نســخه از روزنامه های گوناگون است که پس از مطالعة 
آن ها، مطالب آن ها، به خصــوص مصاحبه ها، مقاالت و معرفی 
شخصیت ها یا مطالب مذهبی، هنری، سیاسی و ادبی آن ها را  با 
دقت بریده و روی کاغذ چسبانده است. در حالی که ساعت ها به 
این کار مشــغول بوده و با وجود درد و مریضی ها برآن مداومت 

داشته است.
بانــی ایــن کتابخانه بــه شــدت از مصاحبــه، خودنمایی و 
شهرت طلبی گریزان است، اما همة هدف و آرزوی او خدمت به 

جوانان و عاشقان کتاب در روستاها و شهر است.
تنها دغدغة او تهیة مکانی اســت بــرای حفظ این کتاب ها و 
داشــتن امکاناتی نظیر قفســه و میز مطالعه و ... که متأسفانه، 
با وجود مراجعات مکرر به مسؤالن، نهادها، سازمان های متولی 
امر تربیت و فرهنگ، و به هر کجا و هرکســی که فکر می کرده 
می توانــد در این راه کمک کند، هیچ نتیجه ای حاصل نشــده 
است. همة نگرانی او حفظ گنجینة ارزشمندی است که در طول 

سال ها و با خون جگر تهیه شده است. 
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دیدار از كتابخانٔه مدرسٔه 
بهاره سلیمی نیشابور

مدرســة ابتدایــی دخترانة بهاره ســلیمی 
مدرسه ای هیئت امنایی است كه خیرین 

تأسیس کرده اند و از همان ابتدا بنای 
كتابخانــة آن هم گذاشــته شــده 
اســت. خانم ابراهیمی مدیر این 
مدرسه می گوید، در سال 1384، 
قبل از شــروع به كار مدرســه، 
ابتدا كتابخانه راه اندازی شــد. به 
درخواســت بانی مدرسه، دو نفر 
از اعضای كانــون پرورش فكری 

داوطلــب شــدند و در مدت 47 
روز، تمام ســاعات بیكاری خود را 

برای راه اندازی و تجهیز این كتابخانه 
وقت گذاشتند. در حال حاضر، كتابخانه 

16800 جلد كتاب دارد و با كمك نرم افزار 
كاوش اداره می شــود. دانش آموزان هر پایه یك 

روز اختصاصی برای کتاب خوانــی دارند و می توانند هر 
هفته ســه كتاب را به امانت ببرند. در پایان هر نیم ســال به بچه ها 
كارنامة كتاب خوانی ارائه می شــود که در آن هم تعداد كتاب ها و هم 
عالقه مندی های بچه ها نشــان داده می شود. این كار كمك می كند 
كتابخانــه بتواند بــرای عالقه مند كردن بچه هایــی كه كمتر كتاب 
می خوانند، برنامه ریزی كند. اما بچه هایی هم هستند كه ظرف یک 
روز كتاب ها را می برند و می خوانند و روز بعد باز هم كتاب 

می خواهند.
در اینجــا عالوه بر معلمــان و دانش آموزان، 
اولیا هم عضو كتابخانه هستند. بچه ها حتی 
می توانند بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه 
هم عضو كتابخانه بمانند. خانم پروین 
مؤمني كه در ســال تحصیلی 90-
1389 با خواندن 252 جلد كتاب به 
عنوان »ستارة كتاب خوانی« انتخاب 
شده بود، یكی از دانش آموزانی است 
كه هنوز هم با كتابخانة مدرسه در 

ارتباط است. 
خانم ها صفابخش و موسوی دو 
نفر از چهار كتاب داری هســتند كه 
در روزهای مختلف مســئولیت ادارة 
كتابخانه را به عهده دارند. ایشان عالوه 
بر امانت دادن كتاب، به معلمانی كه كالس 
درسشان را در كتابخانه برگزار می كنند نیز 

كمــك می كنند. در اینجــا برنامه هایی چون 
قصه گویی، مســابقة هفتگی ضرب المثل 
و مشــاعره برگزار می شوند. هدیه ها و 
جوایز این مدرسه هم همیشه كتاب 
هســتند. گاهی بچه ها در ساعت 
كتاب خوانــی، به صــورت آزاد و 
خودجوش، براساس متن كتاب ها 
نمایش برگزار می كنند. هر سال 
در روز 25 اردیبهشت در مدرسه 
مسابقة مشــاعره برگزار می شود. 
بچه هــا ایــن مســابقه را  خیلی 
دوســت دارند و بــرای آن تالش 
این می شود كه  نتیجه اش  می كنند. 
با اعتماد بــه نفس جلوی جمع نمایش 

برگزار می كنند و شعر می خوانند. 
در حال حاضر، چند نفــر از دانش آموزان پایة 
پنجم دو روز در میان می آیند و كتاب می گیرند و آن ها 
را بــه هم معرفی و برای هم تعریــف می كنند. ثنا ایزدی، محدثه 
كوشكی، سارا ذبیحی و غزل اردیبهشتی دانش آموزانی هستند 
كه بیشــترین مراجعه را به كتابخانه دارند. یكی از آن ها از بچگی در 
خانه با كتاب هم نشــین بوده  و به كانــون پرورش فكری رفت و آمد 
داشته است . از تابستان گذشته هم در باشگاه كتاب خوانی عضو است. 

اما بیشترشان در مدرسه  و همین كتابخانه كتاب خوان شده اند. 
مدیر مدرســه، خانم ابراهیمی، تمام تــالش خود را می كند كه دِر 
كتابخانه همیشــه به روی دانش آموزان باز باشد. مشكل عمدة او این 
است كه در حال حاضر در ســاختار آموزش وپرورش نیروی كتابدار 
نداریم. كتابداری یك كار تخصصی است كه نیازمند آموزش است. هر 
چند در اینجا برای نیروهای غیررسمی وقت می گذارند و آموزششان 
می دهند، اما ممكن است به كارگیری آن ها با مخالفت  آموزش وپرورش 

روبه رو شود و زحمت های ایشان هدر برود. 

كــــتابـدار کــــجاسـت؟

گزارش
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 چه ضرورتی در تألیف این فرهنگ ها وجود داشت؟
ضرغامیان: به هر حــال، بچه ها هم به فرهنگ لغت نیاز دارند. 
كار فرهنگ در وهلة اول گردآوری كلمه هاست. كلمه ها مشخصات 
خودشــان را دارند: تلفظ، امال، ویژگی  دستوری، معنا و كاربرد. هر 
فرهنگ لغتی، متناسب با مخاطب خود، كلمات را توصیف می كند. 
مثاًل كودكان پیش از دبستان شاید با ویژگی  امالی كلمات كاری 
نداشــته باشند، اما تلفظ و معنای كلمه برایشان مهم است. معنا و 
كاربرد كلمه برای دانش آموز 9 یا 10 ســاله مهم است و توصیف 

دستوری برای 12 ساله ها.
عســگری: موضوع مهم برای من این بود كــه منبعی برای 
پاســخ گویی به پرســش های كودكان دربارة چیســتی مســائل 
وجود نداشــت. ما غالبًا با نگاه پرسشگر بچه ها مواجه می شویم و  
بدون مدرك جوابشــان را می دهیم. مثاًل وقتی كودك می پرسد 

خورشــید یعنی چه؟ مادر یــا معلم می گویــد یعنی چیزی كه 
آســمان را روشــن می كند. یعنی با اطالعات دم دستی خودش 
جــواب می دهد. گاهی کــودک معنی كلمه را می پرســد. مثاًل 
آب یعنــی چــه؟ جواب می دهیم همین اســت كــه می خوری. 
یعنی می خواهیم شــفاهی توضیح دهیم و ممكن اســت هزار و 
یــك جور جمله پردازی كنیم. خیلــی مهم بود كه برای کودکان 
فارسی زبان کتاب لغتی در ســطح خودشان تولید کنیم. کودک 
انگلیســی یا فرانسوی زبان فرهنگ های زیادی دارد و بزرگ ترها 
تا می خواهند چیزی را به او توضیح دهند، ســراغ كتاب مرجعی 
می روند تا از روی آن بخوانند. وابســتگی ما به فرهنگ شفاهی با 
رگ و ریشــه های محكم آن قابل بررسی است. حاال كه مخاطب 
این گفت وگو معلم اســت، باید بگویم بهتر است معلم در فضای 

آموزشی پیوسته کتاب و منبع علمی معرفی کند. 

اشاره
مهدی ضرغامیان و مهناز عسگری بیش از شش سال است كه در زمینة تألیف فرهنگ های فارسی برای كودكان فعالیت می كنند. عالوه بر این، 
ســابقة ترجمه و تألیف انواع دایرئ المعارف ها و كتاب های داستانی، علمی و آموزشی را در پروندة خود دارند. در سال تحصیلی گذشته، این دو 
نویسنده و مترجم، به همراه خانم صدیقه عندلیبی، آموزگار كالس اول، تجربة كار با فرهنگ نامه های فارسی و كتاب های مرجع را در كالس از سر 

گذرانده اند. به این بهانه گفت وگویی با آنان ترتیب داده ایم كه می خوانید:

در گفت وگو با مؤلفان 
فرهنگ نامه های 
فارسی مطرح شد

مــنابع غــنی  ســازی 
زبــــــان كـــــود

محمدرضا حشمتی

گفتوگو
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 توصیــف مدخل هــا در ایــن 
فرهنگ های  با  تفاوتی  چه  فرهنگ ها 

بزرگ ساالن دارد؟ 
 عسگری: مــوضوعی كه به آن تـوجه

كردیم، خــود مخاطب بود. ما با توجه به 
مراحل رشد زبانی و دایرة واژگانی كودكان، 

فرهنگ تصویری را برای کودکان سه ساله تولید 
كردیم. بچه ها در هر ســال بیش از 600 کلمة جدید 

یاد می گیرند و شــناختن کلمه های جدید به منزلة تغییر در رشد 
شناختی آن هاســت. خود به خود در كاری هم كه برای کودکان 
تألیف می شــود، توجه به تفاوت هایی كه در رشد شناختی وجود 

دارد، خیلی مهم است. 
ضرغامیان: در كتاب های گروه ســنی باالتــر همة كلمه های 
گروه ســنی پایین تر هم هســت، اما متفاوت و انتزاعی تر تعریف 
شده اند. نكتة كوچكی را توضیح بدهم. از حدود پنج سالگی، تعداد 
كلمه هایــی كه بچه ها می دانند، خیلی زیاد اســت؛ آن قدر  که به 
صورت كمابیش مفید می توانند با هم یا با بزرگ سال ارتباط برقرار 
كنند. بالغ بر 10,000 كلمه را می فهمند و خودشــان هم حداقل 
2,000 واژه را به طور روزانه به كار می برند. در فرهنگ خردســال 
تألیف ما فقط 400 كلمه آمده اســت. در فرهنگ كودك 1,700 
كلمه، در فرهنگ بچه های امروز كه برای بچه های 9 تا 12 ســاله 
است، بیشــتر از 3,000 كلمه و در فرهنگ مهتاب حدود 8,000 
كلمه. خود به خود این ســؤال مطرح می شــود كــه اصاًل چنین 
فرهنگ هایــی به چه درد می خورند؟ بــه لحاظ کاربردی، موضوع 
این اســت که در فرهنگ های فارســی، بیش از آنكه كودكان از 
آن ها اطالعات كســب كنند، یاد می گیرنــد دربارة هر كلمه تأمل 

و فكر کنند. 
کار اصلــی ایــن فرهنگ ها این اســت که از اول بــه کودکان 
می گوینــد می توان آب را هم معنا کرد و بر این اســاس می توان 
فکر کــرد.  بگذارید مثالی بزنم. مثاًل اگر بخواهیم بگوییم فنجان 
یعنی چه، می گوییم ظرفی اســت که.... درك معنای خود کلمة 
ظرف ســخت تر از فنجان اســت، اما وقتی با کلمة ظرف شروع 
می کنیــم، رابطه ای بین ظرف، یعنــی یک مقوله در عالم، و یک 
شــیء برقرار می شــود. خود کلمة ظرف انســان را وارد فرایند 
فکرکــردن می کند. چون ظرف یک مقوله اســت. مثاًل ابزار یک 
مقولة دیگر اســت. قاشق ابزاری برای برداشتن و هم زدن است. 
پس مقولة ظرف از مقولة ابزار جدا می شــود. این یعنی آغاز فکر 

کردن.
فرهنگ خردسال با استفاده از داستان واژه ها را ملموس می کند. 

بنابرایــن، چیــزی حــدود 400 کلمه از 
اولین کلمه هایی که ممکن اســت بچه ها 
یاد بگیرند، انتخاب شــد. برای رسیدن به 
ایــن 400 کلمه به چند فهرســت مراجعه 
کردیــم؛ مثل فهرســتی که دکتــر صادق 
کیا یا دکتر فریدون بــدره ای تهیه کرده اند. 
بخش های مشترك آن ها را بیرون كشیدیم و اصالح 
و ویرایششــان کردیم. یعنی برخی کلمات را حذف كردیم و 
تعدادی هم افزودیم تا این 400 كلمه به دست آمدند. در چارچوب 
همین مدخل ها، براســاس منابع درسی، پركاربردترین كلمه ها را 
به دســت  آوردیم و فرهنگ های دوره های بعد را گسترش دادیم. 
توصیف ها هــم تفاوت دارند. در رده های ســنی باالتر، توصیف ها 
كوتاه تر و حداكثر در دو یا ســه جملــه آمده اند. در باالترین رده، 

توصیف ها به صورت گروه اسمی و توصیف دستوری آمده اند.

 اینجا برای توصیف بعضی واژه ها مثل »سخت«، از اصطالحاتی 
مثل بخشی كه، وقتی كه و زمانی كه استفاده شده است. آیا بچه ها 

این ها را می فهمند؟ 
ضرغامیان: ما دو دســته واژه داریم: واژه هــای فعال و واژه های 
منفعل. واژه های فعال همان کلمه هایی هستند که از حدود دو سه 
ســالگی در زبان روزمرة کودکان هستند؛ مثل كلمه های سخت و 
وقتی که. در مقابــل، واژه های منفعل و ادراکی را داریم  که کودک 
معنای آن ها را در ذهن دارد و اگر بشــنود متوجه آن ها می شــود، 
اما كلمه وارد زبان روزمرة او نشــده اســت. بخش بزرگی از اهمیت 
کتاب های مرجــع و همچنین آثار مکتــوب، مخصوصًا کتاب های 
کودک و نوجوان به این است که واژه های منفعل و ادراكی كودكان 
را تقویت می كنند. این نوع منابع، واژه های منفعل را سوق می دهند 
به ســمت واژه های فعال. یعنی به جای اینکــه روزی 2,000 واژه 
را به کار ببرد، از هزاران واژة دیگری اســتفاده کند که در کتاب ها 
خوانده است. مثاًل تشــخیص می دهد در موقعیت رسمی، به جای 
واژة »سخت« از »دشوار« استفاده کند. یا وقتی وارد اتاقی می شود، 
به جای آنکه بگوید میزی در اتاق بود، بگوید میز چهارگوشــی در 
اتاق بود یا رنگــش را هم می گوید. مثاًل میــز چهارگوش قهوه ای 
سوخته ای در اتاق بود. به همین دلیل، من خیلی پافشاری می کنم 
که از مجموعة ادبیات کودکان در کالس های درس بیشتر استفاده 
شود. نویسنده به خاطر اینكه فرصت دارد و بارها و بارها می نویسد، 
بیشتر به واژه های منفعلش رجوع می کند و آن ها را فعال تر می کند. 
آن وقت، خواننده، واژه های نویســنده را می گیــرد و آن ها را فعال  

می کند. بنابراین، منابع مکتوب زبان کودکان را غنی تر می کنند. 

مهدی ضرغامیان
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از   یعنی وقتــی ما می نویســیم، 
واژه های منفعلمان بیشــتر اســتفاده 

می كنیم؛ یعنی نوشتن عمیق تر است؟
ضرغامیان: دقیقًا. وقتی حرف می زنیم، 

در جا تولید می كنیم.در لحظه ای کوتاه فکر 
را به کلمات تبدیل می کنیم. به همین خاطر 

در زبــان گفتاری دائم در حال تصحیح هســتیم: 
»می گویم اشتباه کردم«. اما برای نوشتن هر جمله وقت 

صرف می شود و فکر دقیق تر و پخته تر می شود.
 

 در این زمینه، در مدرسه چگونه عمل می كنید؟
ضرغامیان: ما در مدرســه بر دو چیز تأكیــد كردیم كه یكی 
مراجعه به فرهنگ لغت بود و تكلیف روزانه محســوب می شــد. 
معلم های پایة دوم به باال پنج لغت انتخاب می كردند و می خواستند 
بچه ها معنای آن ها را از فرهنگ لغت پیدا كنند و بنویســند. حاال 
بعضــی از دانش آموزان ما عادت کرده اند بپرســند یعنی چی و به 
فرهنــگ لغت مراجعه کنند. تأکید دوم ما اســتفادة گســترده از 

كتاب های غیردرسی بود. 
عسگری: جالب این اســت که دانش آموزی كه از كتاب مرجع 
اســتفاده می كند، اعتمادبه نفس بیشتری دارد. او می تواند در زبان 
گفتاری و زبان نوشــتاری از شبكة گسترده ای از كلمه ها استفاده 

كند. از این منظر هم كتاب های مرجع تأثیرگذارند. 

 آیا می توانم از این حرف نتیجه بگیرم كه اگر در مناطق محروم، 
اســتفاده از كتاب های مرجع را گســترش بدهیم، اعتماد به نفس 

بچه ها افزایش پیدا می كند؟ 
عســگری: بله. چون ذخیرة واژگانی شــان افزایش می یابد، 
دنیایشــان بزرگ تــر می شــود. وقتــی در مقــام گفت وگو قرار 
می گیرند، شــرایط گفت وگــو را بهتر می تواننــد رعایت كنند. 
فكرشان بازتر و زبانشان دقیق تر می شود. بار معنایی و اجتماعی 
كلمه ها را تشــخیص می دهند و واژه های دقیق تر و سنجیده تری 
بــه کار می برند و خود به خود اثــر نافذتری روی ذهن مخاطب 
می گذارنــد. قطعًا موقــع صحبت كردن شــمرده تر هم صحبت 

می كنند.
ضرغامیان: این نكتة مهمی اســت. ما حیــوان ناطقیم. جانور  
معمواًل خشمش را با پنجه و دندان هایش نشان می دهد، اما انسان 
زبان دارد و خشــمش را با زبان بیــان می کند. مثاًل می گوید من 
عصبانی ام یا رنجیده ام. و چون احســاس بیان می شــود، بخشی 
از هیجــان فروکش می کنــد. كاری كه دنــدان و پنجة جانوران 

انجــام می دهد، در انســان زبان انجام 
می دهد. خود نوشــتن یكی از ابزارهای 
پاالیش روان اســت. برای همین اســت 
کودکانی كه بیشــتر زیر فشار روانی قرار 
دارند، قلمشان را محكم تر روی كاغذ فشار 

می دهند. 

  دربارة تفاوت فرهنگ های کودکان با بزرگ ســاالن 
نگفتید!

ضرغامیــان: تفــاوت آن هــا یكــی در انتخــاب مدخــل اســت. 
برخــی واژه هــا اساســًا بــه درد كــودكان نمــی خورنــد، در حالــی 
ــر  ــد. شــاید بهت ــای بزرگ ســاالن وجــود دارن ــه در فرهنگ ه ك
ــد.  ــرار نگیرن ــی ق ــات اضافـ ــرض اطالع ــودکان در مع ــد ک باش
بنابرایــــن، اطالعــات موجــود در فرهنگ هــای كــــودكان 
ــای  ــتند. دوم، فرهنگ ه ــودكان هس ــای ك ــرو واژه هــ در قلم
ــی  ــی و فرهنگ ــات تاریخ ــاوی اطالع ــًا ح ــاالن عموم بزرگ س
هســتند كــه بــرای كــودكان مناســب نیســتند. ســوم، واژه هــای 
تابــو و نامحــرم در فرهنگ هــای کــودکان جایــی ندارنــد. 
ــب  ــگ مناس ــن فرهن ــای ای ــف مدخل ه ــان توصی ــارم، زب چه
بزرگ ســاالن  فرهنگ هــای  بــه  مراجعــه  اســت.  كــودكان 
ــارج  ــی خ ــی كودك ــرو زندگ ــا را از قلم ــت بچه ه ــن اس ممك
كنــد. نبایــد بچه هــا را ســراغ منابــع بزرگ ســاالن مثــل 

ــتیم. ــدا بفرس ــن و دهخ معی

 خانم عسگری، شما چطور به این نتیجه رسیدید كه به عنوان 
یك فرهنگ نگار وارد مدرسه شوید؟ 

عسـگری: من  هر سـال در زمان برگـزاری نمایشـگاه كتاب، 
والدیـن یـا معلم هایـی را دیـده ام که بـه فرهنگ فارسـی نگاهی 
می اندازنـد و بـا دیـدن معنـای کلمه هایـی مثل آب یـا قیچی یا 
حیـاط، آن را بـه سـخره می گیرنـد و گمـان می کننـد هـوش و 
ذهـن فرزندشـان نادیده گرفته شـده اسـت. معلم هـای زیادی را 
دیـده ام کـه می گوینـد خودمـان معنای کلمـات را بـرای بچه ها 
توضیـح می دهیـم. آن وقـت می پرسـم خـب، همیـن کلمـة آب 
یعنـی چـی؟ می خندنـد كـه یعنـی چی؟ بچـه خـودش می داند. 
افتخـار  بـا  برخـی  گاهـی  اسـت.  تأسـف بار  برخـوردی  چنیـن 
معرفـی  دانش آمـوز  بـه  را  دهخـدا  فرهنـگ  خـب،  می گوینـد 
می كنیـم. ایـن گفت وگوها سـبب شـد به سـراغ معلمـان برویم. 
وقتـی معلـم متوجـه مزایـا و فوایـد آموزشـی فرهنـگ فارسـی 
مخصـوص کـودکان می شـود، در قبـال آن احسـاس مسـئولیت 

مهناز عسگری
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می کنـد. ایـن بـود کـه فکر کـردم با 
معلمـان در ارتباط باشـم. 

 خب در مدرسه چه اتفاقی افتاد؟
نکته ای  بدهیــد  اجازه  ضرغامیان: 

روشــن شــود. فرهنگ های فارسی جزو 
آموزش  اصــواًل  زبان آموزی انــد.  ابزارهــای 

با فرهنگ شــروع می شــود. زیــرا فرهنگ لغت 
می تواند کودک را بر کلمه مســلط کنــد؛ هم بر امال و هم بر 

تلفظ. خواندن با واژه خوانی شــروع می شــود. ما از واژه خوانی به 
روان خوانی می رســیم و از روان خوانی به درک متن. این روندی 
است که در آموزش وجود دارد. االن می بینیم که میزان خواندن 
کودکان دائمًا در حال کاهش اســت. چرا؟ چون توانایی خواندن 
کودکان احتمااًل کم شده است. حاال اگر سیستم آموزشی بتواند 
از این ابزار فرهنگ لغت کمک بگیرد، آیا نمی تواند سطح آموزش 
خوانــدن را ارتقا دهد؟ ما بــا این پیش فرض بــا موافقت مدیر 
مدرســه، تصمیم گرفتیم همة بچه ها از پایة اول تا پایة ششــم 
حتمًا یک فرهنگ فارســی و یک دایرئ المعارف عمومی داشــته 
باشــند و معلم ها این کتاب ها را به کار  گیرند. سخت ترین بخش 
کار مربــوط به پایــة اول بود، چون هنوز بچه ها ســواد خواندن 
ندارنــد و در عین حال باید از فرهنگ و دایرئ المعارف اســتفاده 

کنند.
عندلیبی: در ابتدای ســال، بچه های پایة اول ســواد خواندن 
ندارنــد. به همین علت، وقتی از اولیا خواســتیم فرهنگ لغت یا 
دایرئ المعــارف تهیه کنند، با مقاومت روبه رو شــدیم. بچه ای که 
ســواد ندارد، فرهنگ فارســی می خواهد چه کار؟ پس قدم اول 
قانع کردن اولیا بود. در حالی که خیلی از اولیا کتاب نمی خوانند، 
قانع کردن آن ها خیلی ســخت بود. مــاه مهر هم برای ما خیلی 
مهم اســت. ماهی طالیی محسوب می شود و اگر آن را از دست 
بدهیم، ماه های دیگر كارمان مشکل تر می شود. فارسی مادر همة 
درس هاســت. چون ریاضی، علــوم، و حتی تاریخ و جغرافی را از 
طریق زبان فارســی به بچه ها تفهیم می کنیم. به مادرها گفتیم 
که فرهنگ خردسال را تهیه کنید، چون از آن تکلیف می دهیم. 
وقتی بحث تکلیــف به میان می آید، خب همــه تهیه می کنند، 
چون معلوم می شــود برنامه ای رســمی اســت که موازی کتاب 
درسی پیش می رود. بچه ها هر شب باید یک کتاب می گرفتند و 
اولیا برایشان می خواندند. می گفتیم از آن سؤال می شود. کم کم 

کار با فرهنگ فارســی را شــروع کردیم. 
می خواســتیم مادرها کلماتی را بخوانند 
و بچه ها آن ها را یــاد بگیرند. بعد بچه ها 
می آمدنــد و آن ها را توضیــح می دادند. 
در واقــع، مهارت های شــفاهی آن ها بهتر 
می شــد. چون پیش زمینة خواندن و نوشتن، 
بیان شفاهی است، دو سه ماه از سال که گذشت، 

گفتیم دایرئ المعارف خردسال را هم تهیه کنند. 
کم کــم بچه هــا خودشــان می خواندند. گاهی پیــش می آمد 
بچه هــا مطلب را نخوانده بودند، ولی خودشــان یاد گرفته بودند 
كــه خوب توضیح بدهند. گاهی خودشــان توضیــح کلمه را در 
دفترشان می نوشتند و نقاشی هم می کردند. مثاًل اگر گفته بودم 
ببینید فرهنگ فارســی دربارة طناب چه نوشته است، اگر کتاب 
در دسترسشان نبود، خودشــان توضیح می نوشتند. البته بچه ها 
در حوزه های گوناگون مطالعه داشــتند، تکلیف از مجلة رشــد 
داشــتند، کتاب داستان هر شب خودشان را و شعر هم داشتند.  

 به طور مشخص در حوزة خواندن، نسبت به سال های گذشته، 
چه تفاوتی اتفاق افتاد؟ 

عندلیبی: روخوانی بــا درک مطلب فرق دارد. عالوه بر اینکه 
روخوانی آن ها خوب شــد، وقتی متــن می خواندیم، درک آن ها 
از مطلب هم خیلی خوب شــد. مثاًل وقتی می پرســیدم این چی 
گفــت، راحت می گفتند. یا اگر در متن به ضمیر می رســیدیم و 
می پرسیدم این به چه کســی برمی گردد، راحت پیدا می کردند. 
در حالی کــه معمواًل درک نکات یا این نوع تجزیه و تحلیل ها در 
پایه های باالتر اتفاق می افتد. از طرف دیگر، موقع نوشتن، وقتی 
نوشــته ای را تولید می کردند و کلمه ای تکرار می شــد، می گفتم 
ببینیــد به جای آن چه کلمه ای می توانید بگذارید تا قشــنگ تر 
شــود. بچه ها فکر می کردند و کلمة مناسب تر را پیدا می کردند. 
وقتی در شــورای آمــوزگاران می گفتم بچه هــای اول این ها را 
می داننــد، برای بقیة آموزگاران جالب و حیــرت آور بود. اتفاقی 
که از بیرون مشاهده شد، این بود که مثاًل کتابدار مدرسه خیلی 
راضی بــود و می گفت مراجعة بچه ها به کتابخانه خیلی بیشــتر 
شده اســت و تعجب می کرد بچه ها کتاب هایی را می خواهند که 

اصاًل خواهان نداشتند. 

از اینكه در این گفت وگو شركت كردید متشكرم. 
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