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مریم یراقی

اولين کالســی که رفتم، دقيق در خاطرم هست، تاريخش، طبقه و شمارة کالس، حتی چهرة 
بالتکليف دانش آموزان.

من معلم شدم و مسئول! رفتارم و عملکردم شد معيار سنجش.
تجربه کردم که بارها با حالت ها و کنش های من دانش آموزانم خنديدند و گريســتند. اميدوار 

شدند و نااميد شدند. بارها سکوت من تنبيهشان کرد و خنده ام تأييدی بر رفتارشان بود.
رسالتی بر دوشم نهاده شد که تاريخ شروع آن در ذهنم ماندگار شد، اما تاريخی برای اتمامش 

نمي بينم، زيرا جان بشر از بين رفتنی نيست و معلم بر جان انسان ها می نشيند.
پيامبر(ص) می فرمايد: «إّنی ُبِعثُت ُمَعلِّما»: من معلم برانگيخته شدم.٭

پيامبر(ص)، پيش از بعثت هم محمد امين بود و بار امانت کشيدن می دانست.
پيامبر(ص) پس از بعثت معلم شد که بار امانت کشيدن می دانست. 

پيامبر(ص) نيک ســيرت ما مبعوث شد تا رفتارش، حالتش، ســکوتش و لبخندش نور مسير 
حساسی باشد که دقيقًا مرا به حق برساند.

محمد امين(ص) مبعوث شد تا معلم ما باشد برای آنکه دستمان را بگيرد و امانت داری بلد بود 
تا خراب نکند اين امانت سنگين الهی را، وجود و روان انسان را.

محمد(ص) به پيامبری انتخاب شــد، زيرا قابليت تعليم مهم ترين آفريدة خداوندی را داشــت؛ 
قابليت تعليم انسان را.

و محمد(ص) آمد تا انسان ها در ساية آموختن از او بالنده شوند و به درهای آسمان راه يابند.
و محمد(ص) برانگيخته شد و معلم برانگيخته شد.

٭ کنزالعمال، حديث۲۸۸۷۳



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان 
 مقاله هايی که برای درج در مجله می فرستيد، بايد با اهداف و رويکردهای آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و 
قبًال در جای ديگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده بايد با متن اصلی همخوانی داشته باشند و متن اصلی نيز همراه 
آن ها باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  حجم مطالب ارسالی حداکثر ۱۰۰۰کلمه باشد.  نثر 
مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل قراردادن 
جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونيکی نويسنده حتمًا نوشته شود.  مجله در رد، 
قبول، ويرايش و تلخيص مقاله های رسيده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبين رأی و نظر مسئوالن مجله نيست.
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فرزانه نوراللهى
واژه رابط اصلی بين «مفهوم» و «رفتار» اســت. تعريف ما در قبال معنا يا معناهای يک 
واژه، منش و عملکرد ما را می سازد. اين تعبير در واژة «معلمی» هم وجود دارد. شخصيت 
و رفتار هر معلم، از شــناخت و آگاهی او از معنای «معلمی» متأثر اســت و سعی، تالش و 
تأمل او نسبت به اين معنا را نشان می دهد. برای معلمان برجسته، واژة «معلمی» با کلمات 
متعددی معنا شده است؛ از قبيل گذشــت، تالش، صبر، يادگيری، رفاقت، درک متقابل، 
تواضع، اخالص، عشــق بدون چشمداشت، و تربيت. توفيق او در اين جايگاه نيز به وسعت 

معانی به کارگرفتة او در حرفة خود ارتباط دارد.
با اندکی تفکر و تأمل در ذهنمان، هر کدام از ما معلمانی را به خاطر خواهيم آورد كه در 
کنار نامشــان، مجموعه ای از واژه های باارزش رديف شده اند که بدون حتی يکی از آن ها، 
توصيف آن معلم ناقص خواهد بود. تالش برای يافتن اين نام های آشــنا در نقاط گوناگون 
ســرزمينمان، ما را به نقاط در دسترس و شناخته شــده محدود نمی سازد. هر جا رشد و 
توفيقی حاصل شده و خبر آن به مرور ايام به گوش عالميان رسيده است، حتمًا در آن نقطه، 
«معلمی» با وسعتی از واژه ها معنا شده است و همتی واال، به همراه عشقی وافر به انسانيت 
و خلق کردن، در کار بوده اســت. اين معلم های بی نظير در انتظار ديده شدن هم نيستند. 

جاذبه و رونقی که به کالسشان داده اند، خود باعث ديده شدنشان می شود.
در سفری که به استان خراسان شمالی داشتيم، به زيارت معلمان عشاير رفتيم که سبک 
و سياقشان بسيار متنوع و متفاوت از روش معمول است. ايشان خود را محدود به ديوارهای 
کالس نمی بيننــد. اصًال کالس اين عزيزان ديوار ندارد و دايرةالمعارف «معلمی»شــان به 
گســتردگی دشت های وســيعی است که در آن، در طول ســال تحصيلی، عشاير غيور را 
همراهی می کنند و همراه ايشان منزل به منزل کوچ می کنند. در بی کرانگی تنهايی دشت 
و دامنة کوه ها، آنچه می ماند، محبت، عشق و ايثار است که معنا می شود. در اين فضای دور 
از هياهوی شهرها، حکيم، قاضی، معلم، امام جماعت، مربی بهداشت و ... واژه های مترادف 
«معلمی» هســتند تا نيازهای کل آزادمردان و زنان عشــاير را پوشش دهند. چنين است 
كــه در اينجا، واژة  «معلمی»، در کنار همة معانی ديگر، معنايی زيباتر و کامل تر هم دارد: 

احساس تعلق و مسئوليت. 
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نصراهللا دادار
عکاس: پیمان حامدى بهتاش

 چند ساله که تو روستا تدريس می کنی؟
٢٨ سال

 نمی خوای در پايان دورة خدمت به شهر منتقل بشی؟
نه

 چرا؟
در اين روستا، به جز ٩ دانش آموز عادی، ٣ دانش آموز (ديرآموز) 
دارم که می ترسم اگر از اينجا برم، آموزگار بعدی نتونه برای اون ها 

کاری کنه. نگران سرنوشت اين سه دانش آموز ديرآموز هستم.
 قصة اين سه دانش آموز ديرآموز چيست؟ مگر شما موظف 
بوديد که در اين روســتا به دانش آموزان ديرآموز هم تدريس 

کنيد؟

اين ســه دانش آموز در ابتدا در کنــار دانش آموزان عادی 
بودند، ولی هيچ پيشــرفتی نداشــتند. بعد از ســه سال و 
با توجه بــه مطالعاتی که در زمينــة دانش آموزان ديرآموز 
داشتم، متوجه شــدم آن ها ديرآموز هستند. اين موضوع را 
با خانوادة بچه هــا مطرح و بــه ادارة آموزش وپرورش جلفا 
گزارش کردم. اداره گفت: اين سه بچه را به روستای «ايری 
ســفلی» که مدرســة ديرآموز دارد، معرفی کنيد. روستای 
ايری سفلی در ٣٥ کيلومتری نظرکندی بود و خانوادة بچه ها 
راضی نمی شــدند بچه هايشان را به آنجا بفرستند. چون هم 
فقير بودند و هم از ناامنی راه می ترســيدند. خانوادة بچه ها 
 نمی دانســتند که بچه ها مشــکل دارند. به من می گفتند تو

در ٢٠٠ کيلومتری شــهر تبريز، در منطقة ارس، در مرز کشور آذربايجان، در روستای «نظرکندی»، پای صحبت عباداهللا شمس، 
مدير آموزگار اين روستا، نشسته ايم. 

اسم مدرسه «ايران من ١4» است که مؤسســة خيرية مهرگيتی آن را احداث کرده است. جمعيت روستا ٢٣ خانوار و بيش از 
يکصد نفر است. 

آقای شمس در اکثر روستاهای منطقة ارس تدريس کرده و حدود هشت سال است که در اين روستا (نظرکندی) تدريس می کند. 
اگرچه مدت زيادی به پايان دورة خدمتش باقی نمانده است و برای انتقال به شهر امتياز اول را دارد، ولی به دليل عشق و عالقه ای 
که نســبت به سرنوشت سه دانش آموز ديرآموز خود دارد، خودش را به شهر منتقل نکرده و کارش را در همين روستا ادامه داده 

است. گفت وگو با اين مدير آموزگار فداکار روستا را پی می گيريم.
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بين بچه ها فرق می گذاری و می خواهی اين 
سه را از ســر خودت باز کنی. هرچه به آن ها 

می گفتم من تــوان درس  دادن به آن ها را ندارم، 
می گفتند اگر بخواهيد، می توانيد برای آن ها کاری بکنيد.

اين موضوع باعث شــد دربارة دانش آموزان اســتثنايی بيشتر 
مطالعه کنم و از خانم ســيران زاده، مدير آموزش استثنايی 
منطقة جلفا کمک بگيرم. همين پی گيری ها موجب شد عالوه بر 
اينکه با روش آموزش استثنايی آشنا شوم، کد آموزش استثنايی 
هم برای اين روســتا بگيــرم. در حال حاضــر، بعدازظهرها به 

بچه  های استثنايی درس می دهم.
جــا دارد در همين جا از همکاری آقايــان صادقيان، رئيس 
آموزش وپرورش جلفا و منطقة آزاد ارس، جواد بابازاده، نمايندة 
رئيس اداره، و شالچی و سرکار خانم سيران زاده برای انجام 
اين کار ارزشمند تشکر و سپاس گزاری کنم. من معتقدم، هرکس 
برای اين بچه ها قدمی بردارد، بايد دســتش را بوسيد. چون ما 
کاری جز ياددادن به بچه ها نمی شناسيم. ما امسال کد آموزشی 
استثنايی را برای اين روستا گرفته ايم و االن اين بچه ها پاية اول 

يکم هستند.
اکنون آن ها هم می توانند بخوانند و هم می توانند بنويسند. من 
از اين نظر خيلی خوش حالم. ديگر نمی توانم اين بچه ها را ترک 
کنم، چون آن ها را خيلی دوست دارم. به همين دليل، می خواهم 

بقية سنوات خدمتی خودم را در کنار آن ها بگذرانم. 

 از خودتان بگوييد.
متولد هادی شــهر در نزديکی جلفا هستم؛ در سال ١٣٤٥. در 
رشتة مديريت بازرگانی مدرک ليســانس دارم. ٢٨ سال است 
جذب آموزش وپرورش شده ام و همة اين مدت را در روستاهای 
منطقة ارس کارکرده ام. دو سال در روستای «قوالن»، يک سال 
در دو پاية روســتای «اوشــتبين» و ١٢ سال در مدرسة شهيد 

خدايی روستای کومار معلم بودم.

هشــت ســال هم می شــود که در اين روستا 
(نظرکندی) به عنوان مدير آموزگار مشغول کارم و 
١٢ سال مدير مدرســه های روستايی بودم. دو فرزند 
دارم. دخترم در پيش دانشگاهی و پسرم در کالس چهارم ابتدايی 
مشغول به تحصيل اند. همسر و دو فرزندم در هادی شهر زندگی 
می کنند و مــن دو روز آخر هفته پيش آن ها می روم و در کنار 
آن ها هستم. پنج روز اول هفته هم در روستا در کنار دانش آموزان 

روستايی هستم. همسرم هم معلم است.

 محل زندگی و خواب شما در روستا کجاست؟
من در مدرســة قديمی روستا که گلی و تقريبًا مخروبه است، 

زندگی می کنم.

 با توجه به اينکه محل اسکان شما مدرسة قديمی روستاست، 
زندگی در اينجا برايتان سخت نيست؟

من آن قدر از کار با دانش آموزان روســتايی و به خصوص اين 
سه دانش آموز استثنايی لذت می برم که به اين مسائل زياد فکر 
نمی کنــم. من از اين بچه ها خيلی چيزهــا آموخته ام؛ صداقت، 
درستی و راستی. اين برای من خيلی لذت بخش است. متأسفانه 
نمی توانم به زبان فارسی حسم را خوب بيان کنم، فقط می توانم 
بگويم، اين بچه ها که امروز هم می توانند بخوانند و هم می توانند 
بنويســند، برای من همه چيز هستند. اين ها بهشت زندگی من 

هستند.

 چه احساسی از کار معلمی در روستا داريد؟
مــن واقعاً  از کارم لذت می بــرم، چون به خوبی حس می کنم 
کارهايم اثربخش بوده اســت. وقتی انســان می تواند به بچه ها 
چيزهايی ياد بدهد کــه روی آن ها اثر مثبت و در زندگی آن ها 
نقش دارد، احساس خوبی نســبت به کارش پيدا می کند. من 
در اين ٢٨ سال که در روســتاهای ارس مشغول کار بوده ام، تا 
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آنجا که توانسته ام، کارم را درست و خوب انجام 
داده ام. به همين دليل وقتی با مســئوالن روبه رو 

می شوم، حرفم را محکم و کوبنده می زنم.

 يک خاطرة مهم؟
در روستای کومار که بودم، در پاية  اول، دانش آموزی داشتيم 
که معلم او (آقای احمدی) می گفت گاهی اين دانش آموز ساعت 

اول کالس نوعی حالت نگرانی دارد و درس را گوش نمی دهد.
يک روز وقتی زنگ زدند، ديدم اين دانش آموز آمد و تغذيه اش 
را گرفت و از مدرسه بيرون رفت. پشت سر او راه افتادم تا ببينم 
کجا می رود. متوجه شــدم به ســمت خانه می رود. وقتی به در 

منزلشان رسيد، در زد و تغذيه اش را داد و به مدرسه برگشت.
همان روز او را صدا زدم و در دفتر مدرســه با او صحبت کردم. 
گفت: «ديشــب پدر و مادرم دعوا کرده بودنــد. پدرم به مادرم 

گفت: بگذار صبح شود، تو را از خانه بيرون می کنم.»
متوجه شدم او نگران مادرش است و اول صبح به خانه سرزده تا 
ببيند که مادرش هست يا پدرش او را از خانه بيرون کرده است. 
بعداً اين مســئله را به آقــای ولی زاده، رئيس آموزش وپرورش 
جلفا، گفتم و تأکيد کردم کــه دعوای پدر و مادرها روی درس 
خوانــدن بچه ها تأثير بد دارد. آقای ولی زاده بعدها با همين ديد 
يک کتاب نوشت به نام: «فرزندان خود را دوباره بشناسيم» که 

کتاب خيلی خوبی بود. 

 جز آموزش به بچه های روستايی، بهترين کارهايی که فکر 
می  کنيد انجام داده ايد، چيست؟

گرفتن دســت يک خانوادة بی سرپرســت. من ١٢ ســال در 
مدرسة شهيد خدايی روستای کومار سفلی بودم. در آنجا خانوادة 
محرومی بودند با پنج فرزند و يک مادر. پدر نداشتند و ما به آن ها 
رسيدگی می کرديم. خودم سروصورت بچه ها را اصالح می کردم 

و از سهمية تغذيه به آن ها کمک می کردم.

من فکر می کنــم هرچه در زندگی دارم، به 
خاطر رسيدگی و کمک به آن ها بوده است.

در روســتای اروج هــم که بــودم، دانش آموزی 
داشتيم که زود زود مريض می شــد و چون در روستا درمانگاه 
نداشــتيم، من او را به روســتای «مســن» که درمانگاه داشت 
می بردم تا درمان شــود. حتی موقع امتحانات نهايی هم مجبور 

شدم او را به «مسن» ببرم تا امتحاناتش را در آنجا بدهد.
يــک دانش آموز هم داشــتم کــه کالس پنجم بــود و وضع 
درســی اش خوب بود. اگر در روستا می ماند، نمی توانست ادامة 
تحصيل بدهد. پدر و يکی از عموهای او شهيد شده بودند. با يکی 
ديگر از عموهايش صحبت کردم و گفتم اگر ايشان اينجا بماند، 
نمی تواند ادامة تحصيل بدهد. او را به اهر ببريد. خانواده اش او را 
به اهر بردند و دانش آموز در آنجا ادامة تحصيل داد. االن او معاون 

سياسی فرمانداری جلفاست.

 چند کلمه با معلمان؟
ما معلمان بايد به فکر بچه ها و دانش آموزان باشيم. آيندة کشور 
دست همين بچه هاست که زيردست ما تربيت می شوند. اگر ما 

نتوانيم آن ها را درست تربيت کنيم، واويال!
بايــد برای بچه ها خيلــی کار کرد. حداقل کار آن اســت که 

کمکشان کنيم روی پای خود بايستند.
ما هر کاری بــرای دانش آموزان بکنيم، ضرر نکرده ايم. ممکن 
اســت دانش آموزان االن متوجه نشوند برای آن ها چه کرده ايم، 

ولی روزی خواهد رسيد که آن ها می فهمند.

 چه پيامی برای مسئوالن داريد؟
به داد معلمان برسند. مسئوالن بايد در مقابل اين همه زحمتی 
که معلمان برای رشــد جامعه می کشــند و وقــت می گذارند، 
تصميمات درســتی اتخاذ کنند. تصميماتی که معلمان را برای 

انجام وظايفشان انگيزه دارتر کند.
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آقای نفيسی امســال تازه به اين مدرسه آ مده است. در اين 
مدت خيلی تالش کرده اســت فعاليت های پرورشی را از حالت 
صوری و بخشــنامه ای خارج کند و بچه ها را در برنامه ريزی ها و 
اجرای برنامه ها مشارکت دهد. موانع زيادی هم پيش پايش ظاهر 
شــده اند که گاه آن ها را پشت سر گذاشــته و گاه در مقابلشان 
تسليم شــده اســت. حاال در اثنای اين ســال پرفراز و نشيب 
تحصيلی، آ قای مدير گفته است که «بعد از امتحانات پايان ترم، 

بچه ها را به اردو ببريد.»
آقای نفيســی تصميم گرفته اســت اين بحث را در شــورای 

دانش آموزی مدرسه طرح کند و از بچه ها نظرخواهی کند.
آقای مدير ســرش هميشــه خيلی شلوغ اســت يا دست کم 
وانمود می کند شــلوغ است. به همين دليل، در جلسات شورای 
دانش آموزی مدرســه شــرکت نمی کند. يک جورهايی به اين 
جلســات اعتقاد ندارد. معتقد اســت بچه را چه به اين حرف ها 
که بخواهد تصميم بگيرد و نظر بدهد؟ ما خودمان برای بچه ها 
بهترين تصميم هــا را می گيريم و به بهترين نحو اجرا می کنيم. 
معاون های مدرســه هم تا جايی که بشود، در جلسات شرکت 
نمی کنند. اما اين جلســات برای آقای نفيســی اهميت زيادی 

دارد! يک جور ستاد فرماندهی است. در اين جلسه هاست که در 
فضايی صميمی و توأم با احترام، با تغييرات اساسی ذائقة بچه ها 
آشــنا می شود. در همين جلسات است که با فکرهای جالبشان 
غافلگير می شود و در همين جلســات است که توانمندی های 

بچه ها را می بيند و در دلش قند آب می شود.
امروز دوشــنبه دهم دی ماه اســت و چند دقيقة ديگر جلسة 
شــورای دانش آموزی با حضور آقای نفيسی آغاز می شود. وقتی 
آقای نفيســی دم در اتاق شورا در حال بســتن در است، آقای 
مدير را می بيند که با عجله به سمتش می آيد. در را نيمه باز نگه 
می دارد. منتظر است آقای مدير وارد شود. خوش حال است که 
الاقل اين بار مدير تصميم گرفته اســت بچه ها را جدی بگيرد و 
برای اردو در جلســة شورا حضور يابد. در همين فکرهاست که 
صدای ضعيفی دم گوشش می شنود. آقای مدير به گونه ای آرام 
در گوش آقای نفيســی در حال زمزمه است: «آقا، لطفًا اردو را 
دست بچه ها نديد. بچه  بازيش نکنيد! يه اردوی مشهد با قطار به 
همون مهمان سرای سال های قبل می ريم و تمام! شيک و منظم 

و بی مسئله و دردسر.»
- چشم های آ قای نفيسی گرد می شوند. يک لحظه تمام فکرها 

نرگس سجادیه٭
عکاس: مرتضى کیانپور

٭عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
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و حرف های گفته و نگفته اش جلوی چشمش قطار می شوند:
- واقعًا اردو برای کيه؟ برای چيه؟ مگه آژانس مســافرتی راه 

انداختيم اينجا؟
- اگه اين بچه ها اينجا مديريت و تصميم گيری رو ياد نگيرن، 

کجا بايد بگيرن؟
- فلسفة شورای دانش آموزی چيه واقعًا؟

- چرا اينقدر از بچه ها می ترســيم و فاصله می گيريم و 
بعد، از اون فاصله، براشــون دست تکون می ديم و وانمود 

می کنيم می فهميمشون؟ 
- وقتی همــة مقدرات زندگی روزمــرة بچه ها، حتی 
اردوی اون هــا، رو ما تعيين کنيم و به دســت بگيريم، 
چه انتظاری از فرداشون داريم که خودشون بتونن برای 

مقدرات زندگيشون تصميم بگيرند!
آقای نفيســی هيچ يــک از اين حرف هــا را به مدير 
نمی گويد. همه را قورت می دهد، اما می پرسد: «امکانش 
هســت من، به عنوان معاون پرورشی، مسئوليت اردو را 
داشــته باشــم و خودم برنامه های آن را تنظيم کنم و 

پاسخ گو هم باشم؟» 
مدير ســگرمه ها را در هم می کشــد و نگاهش را به 
زمين مــی دوزد و بلند می گويد: «من برای خودتون گفتم 
که گرفتار نشــيد! هر جور خودتون صــالح می دونيد. فقط يه 
کاغذی بذاريد دفتر من و توش بنويســيد اين حرف رو، که فردا 
باعث دردسر نشه.» اين را می گويد و نگاهش را به جای ديگری 

می دوزد و می رود با عجله! گويی اصًال وقت ندارد!
حاال آقای نفيسی کنار در اتاق شورا ايستاده است، با شانه هايی 
ســنگين از بار مسئوليت و نفســی که از ناراحتی در سينه اش 
حبس شده اســت و بچه هايی که با چشم هايی مشتاق منتظر 
آمدنش هستند. چشم ها را لحظاتی بر هم می گذارد. نفس عميقی 
می کشد و تالش می کند همة گفت وگوی صورت گرفته با آقای 
مديــر را فراموش کند و با همــان انگيزة پيش از گفت وگو وارد 
جلسه شــود. وقتی وارد جلسه می شود، بحث  بچه ها باال گرفته 
است. امينی تصوير نقشة پرينت گرفته را روی ميز گذاشته است 
و دارد يک بــار ديگر توضيح می دهد. او نقطه ای را که با خودکار 
ستاره گذاشته، برای استراحت بين راه پيشنهاد می کند. پيشنهاد 

بچه ها برای اردو، روستای شهرستانک در اطراف تهران است. 
آقای نفيسی کنار دست حسن زاده می نشيند. بحث  بچه ها يک 
لحظه قطع می شــود و سکوت اتاق شــورا را فرا می گيرد. آقای 
نفيسی به نقشه و عکس های روی ميز نگاهی می اندازد و می گويد: 
«انگار خودتون بريديد و دوختيد. خب! چرا شهرستانک؟» امينی 
می گويد: «آقا چون خيلی توی اين فصل ســال قشنگ می شه! 
کاروان سرای ناصری هم داره. می تونيم بريم ببينيم! يه رودخونه 
هم داره و کوچه باغ و امام زاده! هواشم خيلی خوبه! نريم از دست 
می ديم!» حســن زاده می گويد: «مهم تر اينکه عموی امينی هم 
اونجا خونه داره!» جمع از خنده منفجر می شود. بحث ها جدی و 
داغ هستند. علی پور از وعده های غذايی می گويد: «آقا، صبحانة 
روز اول با خود بچه ها! ناهار هم می تونيم ساندويچ درست کنيم؛ 

مثًال ســاندويچ الويه يا کتلت!» حرف کتلت که به ميان می آيد، 
آب از لب و لوچة همه  آويزان می شــود! کتلت های عمو عصار، 
بوفه دار مدرسه، شهرت جهانی دارد! امينی می گويد: «کتلت رو 

می ديم عمو عصار درست کنه. مزدش رو هم می ديم.»
آقای نفيسی ياد اردوهای دوران دانشجويی می افتد! ياد شبی 
که ســاعت ده ونيم برای ٥٥ تا تخم  مرغ کل خرمشهر را زير پا 
گذاشت و به زحمت توانست ٤٥ تا تخم مرغ پيدا کند. ياد اردوی 
مشــهدی که شش کيلو سبزی را، با راه انداختن بحثی سياسی 
بين دانشــجوها، در عرض يک ساعت پاک کرد ند. بچه ها دربارة 
وعده های غذايی به توافق نمی رســند. بحث ســر ناهار روز دوم 
جدی است. حتی حسن زاده صدايش را بلند می کند و می گويد: 
«علی پور، به خدا اگه بخوای قلدربازی دربياری، اصًال از شــورا 
می اندازيمت بيرون!» همين طــور که دارد اين حرف را می زند، 
چشمش در نگاه آقای نفيسی گير می کند و سرش را می اندازد 
پايين: «آقــا آخه همه اش می خواد قلدربازی دربياره! همش که 
نبايد حرف حرف سال بااليی ها باشه!» آقای نفيسی يک لحظه 
با خودش فکر می کند: «اردوی مشــهد پيشنهادی آقای مدير 
رو می گرفتی و تمام! حاال بشين اختالف اين تازه نوجوون ها رو 

حل وفصل کن!»
با ســکوت جلســه، يک لحظه به خودش می آيد و می گويد: 
«بذاريــد در هر مــورد رأی گيری کنيم. اول يــه ربع صحبت 
می کنيم و بعد هم رأی گيری. مدنی! تو حســاب وقت مخالفا و 
موافقا رو داشــته باش!» بحث ها ادامه می يابند ... جلسة شورا، 
کالسی برای درس های مغفول واقع شده است؛ درس گفت وگو! 
درس برنامه ريزی! درس نحــوة تعامل و تصميم گيری جمعی! 

درس با هم بودن و توانستن!

اعتقاد معلم به عامل بودن انسان، مانع از آن است که دانش آموز 
را موجودی تحــت اختيار در نظر بگيرد. چنين معلمی به خود 
اجازه نمی دهد با نگاهی ســازوکاری يا ارگانيستی، دانش آموز را 
موجودی در نظر بگيرد که می توان به طور کامل برنامه ريزی اش 
کرد، تحت مديريت و کنترل خويش درآورد و بر او حاکم شــد. 
او موجودی مختار اســت که می تواند و بايد به تدريج مقدرات 
زندگی خويش را به دست گيرد. البته اعمال خواست و انديشة 
دانش آموزان در امور مدرســه، بی خطر و ســاده نيســت. بهای 
پذيرش عامليت دانش آموزان و به رســميت شــناختن آن در 
مدرسه، پذيرش سعی و خطاهای آن هاست؛ سعی و خطاهايی 
که ممکن است نظم برنامه ها، کيفيت غذای اردو يا راحت بودن 
جای خــواب اردو را با چالش مواجه کنند. ممکن اســت برای 
خوابيدن جا به اندازه نباشد! ممکن است غذا سرد باشد يا برآورد 
بچه ها برای پياده روی کنار رودخانه درســت نباشــد و همه از 
پياده روی خســته شوند، اما آنچه قطعی است، رضايت بچه ها و 
رشد توانمندی هايشان در اردوهايی چنين است. مهم اين است 
که اين رضايت نه به خاطر کيفيت غذا يا محل اسکان و خواب و 
نو بودن اتوبوس، بلکه به خاطر حضور داشتن واقعی و مشارکت 

واقعی در انجام دادن يک کار مهم است! نوش جان!

و حرفهای گفت
- واقعًا اردو بر
انداختيم اينجا؟
- اگه اين بچه
کجا بايد بگير
- فلسفة
- چرا اي
بعد، از او
میکنيم
- وقتی

اردوی
چه انتظ
مقدرات
آقای

نمیگوي
هســت
داشــت
پاسخگ
مدير

زمين مــی
که گرفتار نشــ
د کاغذی بذاريد
باعث دردسر نش
میدوزد و میر
حاال آقای نفي
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هوش طبيعت گرا١ بر مهارت شناخت و طبقه بندی گونه های 
گياهــان و جانوران و محيط فردی ناظر اســت. بر اين مبنا، 
در نظام برنامه ريزی درسی، فرصت ها و تجربه های يادگيری 
مرتبط بايد زمينة آ شــنايی و درگيری عميق دانش آموزان با 
مظاهر و ابعاد گوناگــون طبيعت را فراهم کنند. لذا طراحی 
فعاليت هــا و فرصت های يادگيری ماننــد رفتن به طبيعت، 
ارتبــاط با حيوانــات اهلی، کاربرد ذره بين و ميکروســکوپ 
و تلســکوپ برای تشــخيص عناصر پديد ه هــا، طبقه بندی 
گونه هــای گياهــان و حيوانــات، نمايش فيلــم از طبيعت، 
عکاســی و فيلم برداری از طبيعت، توجه بــه نقاط افتراق و 
اشتراک در طبيعت اطراف، مشــاهده و دقت در پديده های 
طبيعی مثل درياچه و آ ســمان و کوه و جنگل و کوير و دريا، 
پياده روی در طبيعت، باغبانی کردن، آوردن حيوانات خانگی 
به کالس، ايجاد ايســتگاه هواشناســی در کالس يا مدرسه، 
می تواند در رشد و شــکوفايی هوش طبيعت شناسانه بسيار 

مؤثر واقع شود.

 از کودکی به بازی در باغچه يا به اصطالح خاک بازی عالقه 
و ميل دارند.

 در نقاشی ها بيشتر کوه، درخت، حيوانات و منظره را ترسيم 
می کنند.

 کتاب ها و قصه هايی را که در آن ها شخصيت های داستان ها 
حيوانات هســتند يا اتفاقات داســتان در جنگل و کوه باشد، 

بيشتر دوست دارند.
 وقتی از ايشــان بپرسند در آينده دوســت داری چه کاره 
شوی، بيشتر مشــاغلی را که با طبيعت و حيوانات و گياهان 

سر و کار دارند اعالم می کنند.
 عالقه مندند مدت زمان زيادی کنار پنجرة ماشين يا اتوبوس 

و هواپيما بنشينند و منظرة بيرون را تماشا کنند.
 در کالس های مدرسه دوست دارند کنار پنجره بنشينند تا 

بتوانند بيرون را تماشا کنند.
 برنامه ها يا فيلم های مســتند طبيعی مثل راز بقا و زندگی 

حيوانات و جانوران را با عالقه دنبال می کنند.
 روشن کردن آتش را دوست دارند و انجام آن در پيک نيک ها 

يا فضاهای آزاد يکی از سرگرمی ها و عالقه های آن هاست.
 درس هايی از فارســی، علوم و مطالعات اجتماعی را که در 
مورد طبيعت اســت، از ساير درس ها بيشــتر دوست دارند و 

تکاليف آن ها را با انگيزة بيشتر انجام می دهند.
 در انتخاب اســباب بازی، حيوانات در اولويت انتخاب ايشان 

است.

 بهتر است برای دلپذير کردن بيشتر مدرسه و فضای کالس 
برای همه و به ويژه ايشــان، تعــدادی گلدان و گياه در کالس 
قرار داد و مسئوليت آبياری و نگهداری از آن ها را به اين بچه ها 

سپرد. قطعًا با عالقه اين مسئوليت را انجام خواهند داد.
 زدن برچسب شناسنامه و معرفی انواع گياهان و گلدان های 
موجود در مدرسه (اسم علمی، اسم محلی و روش های تکثير) 

برای ايشان بسيار قابل توجه و مفيد خواهد بود.
 وجود قفس پرندگان در حياط يا وجود آکواريوم در مدرسه، 
اين دانش آموزان را به خود جلب می کند و فضای مدرســه را 

دلنشين تر خواهد کرد.
 با شناســايی اين بچه ها، پــس از دادن آموزش های الزم، 

می توان مسئوليت غذا دادن به جانوران را به ايشان سپرد.
 بــا توجه به زندگی هــای آپارتمانی و امــکان کمتر تجربة 
نگهداری حيوانــات در منزل، در صورت امــکان، نمونه هايی 
از انــواع جانوران و پرندگان را از مراکزی مثل پرنده فروشــی 
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خخخاخااخاخخاخاخاخخاخاخاخاخاخاخاخانگننگنگنگنگنگگگنگنگگنگنگنگنگنگنگیییییییییییی يحيحيحيححيحيحيحيحيحيحيححيحيحيووووواواواووواواوواواواواواواننانناانانااناااااانانناناناناناناناتتتتتتتتتتتت ووووآوآوآوآوآآوآآوآوآوآوآوآوآوآوآوآورردردردردردردردردردردردردردردردردردردردنننننننننننننننننننن رکررکرکررکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکککرکردندندندندندندندندندندندندندندندندندنندندن،،،،،،،،، بغبغبغبغبغبغبغبغبغبغباااننننانناانانانانانانیییییییییییییییی بببباببابببابابابابابا يييييبييييبببيبيبيبيبيبيبيعععععععتعتعتعت،،،،،، ططططططططططط طط رردردردردردرددرددردردردردردر ووووووووروروروروروروروییییییییییییییییی پپپپپپپپپپپپپپپپپييييييايايايايايياياياياياياياياياياددهددهدهده
يييييييايااييايايايايايايايايايايا م م مم م م ممدردردردددردردردردردردردردردردرسههسهسهسهسهسهسهسهسهسه،،،،، کالکالکالکالکالکالکالکالکالکالالکالکالکالکالکالکالالکالسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس دددددد د ددد د ددد دررررررر یییییـیـیـیــیـیـیـیـیـی ششششششاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاششنانناناناناننانانااناناناناناناناسسسسسسـسـسـسـ وهوهههوهوههوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهوهو ــتتـتـتـتتـتـتـتـتـتـتـتگگگاگاگاگاگاگگاگاگاهههههههههههه ييايييااايايايايايياياييايايايايسسـســــسـسسـسـسـسسسـسـسـس اياااايااايياييايايايايايايايجاجاجااااججاجاجاجاجاجاجاجاجاجاجاددددددددددددددددد سالالسالسالالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسسالس،،،،،،، ککک ک کک هههههبههههبهبهبهبه
رررررر بسسسسسبسسبسبسبسبسبسبسييايااايايااياااايايايايايااياياي سسسساساساااساسااساساساساساساسسااننناناناناننانانهههههههه نششنششنننششنششنشنشنشنشنشن طططط ططططططططططط ط طط طببيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبييبيعتتعتعتعتعتتعتعتعتعتتعتعتعتعتعتتعتعتعت یيییييیيیيیيیيیيیيیيیيیی هه ههه هووشوشوشششوشوشوشوششوششوششوشوش اااففافافافافا ــــــــکککووکووکوککوککوکوکوکوکوکو وووووووووووو شش شششششششششش ش شش شش ررررررررررررررشدششششدشدشددشدششدشدشدشدشدشدشدشدششدشدشد ددردردردرردردردردردردردردردردردر ناااناناناندددددددد ییییییمییمیمیمیمیتوتوتوتتوتوتتوتوتوتوتوتوتوتوتوتو

.دددددددددد.د.د.د.دد شششششششششوشوشوشوشوشوشو ووووووووووووووااقااقاقاقاقاقااقاقاقاقععععععع ؤؤؤؤؤمؤؤمؤمؤمؤمؤمؤمؤمؤثرثرثررثثرثرثر

ع عع ع عالالالالقالقالقالقهه یییزیزییییییییزیزیزییییی خخخخخخخخ خخخخخخ خ خااکاکاککاکاکبااااااااااااابابابااااا ححالحالحالحالحالحالح طططصصطصطصط ببهبهبه ااا غغاغاغاغاغاغچچچچچچهچهچهچههچهچچهچههچهچه ي ياا ب ب ب دردررردر ب بببازازازازازیییییی ببهبهبهبه ککوککوکوکککککککودکدکدکدکدکیییی اااازززززززززز
ادادادارنرنرننرنددد.ددد. ييييميميميميميميميميللللللللللللل ووووو

ترترترترسسسسيسسسييسيسسيسسيسيمممممم ر ر رااا م مم ممنظنظنظنظظظنظنظرررهرهره وو و وو تتاتتتاتات ککوکوکککوکوه، د د دد درخرخرخرخرخت،ت،ت، ححح حيويويويوووااانان يييبيبيبيشتشتشتشتشتشترررر ننن نقاققاشیشیششیشیشیههههههههههههاا رردررردردردر
نننننننننننننننننننددددد.دددددد. میممممیمیککک

دادداداداداداداداسسسسسستستستستستستاانانانانهههههاااا صخصخصصصصصخصصصخصخصخصصصييتيتتيتتتتتيتيتييتيتيتيتيتهههاهاهاههاهاهاهاههاهاهاهاهاهایییی ششش ش ش ش ش ش ااهاهاهاهها نننآآننننننآنآنآنآنآن د دد دد ددد درررر ککههکهکهکهکهکککهکهکهکه ر ر راااا وو وووو و و ق قق ق ق قصصصصهصهصههاهاهاااهااهاايیيی اهااااهاهاهاهاا ککتککتتککتتتککتکتکتکتکتکتکتکتاااباااباباباباب
ددددددشدشدشدشدشدشد،،، ببابببااابباباباببابابا وووووکوکوکووکوکوهههههههه وووووووو ججج جج ججججججج جج جننگگگگگگگگگگنگنگنگنگلللللللل ددددددردردددردرددردرردر ـــــــــتتاتاتاتتاتاتاتاتاتاننننننننن دد د دااساسساساس تاتتتاتاتاتاتاتات قاققاقق ااا اا ا ا اتتتفتفتفتفتف ياياياياايايايا ننتتنتنتنتنتنتندددددد هههســــــــــــــ حيحيحيحيحيحيووواواواواواواانانانانانانانناناناتتتتتتت

ددااداادددااداداددااددادادادارنررنررنرنرننرنرند.دد..دد..د.د. شششششيششششيشيششيشيشيشيششيششترترترترترترر د د دد دد دد دوسوسوسسوسوسوسوسوسوستتتتتتتتت ببببب
کککککک ککک ککک کااااارااراررارارههههههههههه چچچچهچهچهچهچه د د د دد داراراراراریییییی ودوددددددددودودوسـسسـسـسـســتـتـتـتـتـتـتـتـت آيآيآيآيآيآييآيآينددندندندندندندندهههههههه پبپبپپبپپببپبپبپبپبپبپرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسنندندندند د درررررررر ايايايايياياايايايشـشـشششـشـشـشـشـشـشــــاـاااـاـاـانننننننننن اا ا ا ا اززززززززززززز ییتیتی ووقوقووقوقوقوق
ووووو گگگگ گ گ گگ گ گ گياياياياياياياياياهاهاهاههاهاهاننننننننن تتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات ناانناناناننن ححح ححييووييويويويويو ووووو و و و تتتتعتتتعتعتعتعتعت يببيبييبي ط ط ط طط ط ط ط بببابابابابابا ککک ککهههههههه رررارارارارا اااـااـاغغلغللغلغلغلغلغلغلیییییی ممم م م م مششـشـشششـشـشـشـ شيششيشيشيشيشيشيشيشترترترترترترترترترتر ششوشوششوشوشوششوشوشوشوشوشوشوشوی،یی،ی،ی،ی،یی،ی، ب ب ب ب ب

مییمیمیمیمیممیمیمیمیککککککککنننننننننننننننند.د.د.د.د.د. د دد د د دارراراارارارارندندندندندندندندد ا اااااععالالعالعالعالعالعالعالعالممممممممم ووو و و و ککک کک کک ککااراارارارارارار رسرسرسرسرسرسرسرسر
اااا ااا اتوتوتوتوتوتوتوتوتوبوبوبوبوبوسسسسسسسسسس ياياياياياايايايا مااماماماماماماماشششششيشيشيشيشينننننننننننن رججررجرجرججرجرجرجرجرةةةةةةةةة پنپنپنپنپننپننپن کککک ک ک کناناانانانانانانااررررر زززز ز زيايايايايايايايايادیدییدیدیدیییدی ننننننننننانانانانانانن ززمزمزمزمزمزممزم دممدمدمدمددمدمدتتتتتتتتتت العالالالالعالعالعالعالقهقهققققهقهقهقهمممنمنمممنمنمندددنددندندندنددددددد

ککککککک ک کنننننننننننننننننننندد.د.د.د. تتتتت تتت تممممماماماماماشااشاشاشاشاشا رااارارارارارا ووورروروروروروروروننننننننننن بيبيبيبييبيبيبيبيبيبي منمنمنمنمنظظظظرظظظرظرظرظرظرةةةةةةةةةة ووووووووو نننننننننننننننننننننننددددددددددد نبنننننبننبننبننبنبنبنبنششششششششششششششيشيشيشيشيشيشيشيشيشيشي پاپاپاپاپاپاپيميمميميميميمميماااااااااااا ههوهوهوهوهوهوهوهوهو ووووو
تت ت تت تاااااااااا دنددندنندندندند جننجنججنجنجنجررهرهرهرهره ب ب ب بنشنشنشنشنشنشنشينننينينينينينين پ پ پ پ پ پ ررااارااراراارارار ننکنکنکنکنکنکنکن دداداداداداداررنرنرنررنرنرنرندددد ییییییییییایایایایایای مم م م م مددردردردردرسسسسسسسسسههسهسهسهسسهسهسهسهسهسهسه دد د د دوسوسسسسوسوسوستتتتتتتتتتتت سالسسالسالسالسالسالسالسالسالسههههه ردددرددددددردردردردر ک ککک ک ک ک ک ک

ررارارارارا تتتت ت ت ت تمااماماماماماشاششاشششششاشاششششششششااشششاشاشاشا ک کک ککک ک کنننننننننننننند.ددد.د.ددد..د.د.د.د.ددد.د.د. ووروروروروروننننننننننننننننننن ببببيبيبيبيبي نننننننننننددددددد ببتبتببتتبتبتبتبتبتوووووووووووووووواواواواوا
ننننننزنزنزنزنزنزنزننزنزنددددددددددگدگدگدگدگدگدگیییییییی ووووووووو بقببقبقبقبقبقبقبقبقبقبقااااا ارارارارارارارارارارازززززززززززز مثمثثثمثثمثممثمثمثمثمثلللللللللللل ططبططططبطبطبطبطبطبييييععععععيعععععيعيعيعيعيعيعيعيعيعيعیییییییییییییییییییی سمسسسمسمسمسمسمسمســــــــــــــتتتنتنتننتندددددددددددددد ململلململللململململمهههاههاههاهاهاهاهاییییییییییییییی يييييفيفيفيفيفيفيفي ي ي ي ي ياااااااااااااا برببرببربربربربربرنننانانااننانناناناناناناممهمهمهمهمهمهمهههاههاههاهاها

نننننننننننننننننننننندددد.د.دد.د.د. ییمیمیمیمیمیمییمیمیمیکککککککککککک ندندندندندندنبابابااابابابالللللللللللللللللل عععع ععع عالالالالقالقالقالقالقالقههههههه بباباابابابابابا رررر ر ررراااااااااااا رررررورورورورورانانانانانانانانانانان جججججج ج جج ج جااناناانانانان و وو ووو ححححححححيويوييوييووويويويويويويويواناناانانناناناناتتتتاتاتاتاتاتتاتاتات
کيکييککيکيکيکيکيکهههههههههاااااااااا پپپپپپپ پ پ پيکيکيککککيکيکيکيکيکيکيکيکيکنننننننن دردرددددرددردردر آ آآآآ آ آ آ آ آننننننننن ججنجنجنججنجنججنجنجااامااماااماامامامامام وو وو و و ا اااا ا رارارارارارارارارارارندندندندندندند د دد د د د تستتستستسستستستستستستستتستستستستستست وودودودودودودودودودودودو شتشتشتشتشتشتشتشتشتشتش ررر ررر رر ر راااااااا ررکررکرکرکرکرکرکرکرکرکرکرکردندنددندنددندندندندندندندندنندندندندن آ آآ آ آ آ شوشوشوشوشوشوششوشوشوشوشوشننننننننننن ررررررر

آنآنآنآنآنآننآنآنآنآنههههههههههههههههااساساساسااسساساساساستتتتتت.تت.ت.ت.ت.ت. اهااهاهاهاهاهاهایییییییییی ههههههههققققهقهقهقهقهقهقه العالالعالعالعالعالعالعالعالعال ووووووووووو ییییمیمیمیمیمیمیمیمیههههاااااااااا سرسرسرسسسرسرسرسرسرسرگگگگگرگرگرگرگرگر ييي ي ي ي يي يکیکیکیکیکیککیکیکی ااا ا اا ازززززززز دداداداداداد آآآزآآزآآزآزآزآزآز ففف فففف ف فضاضاضضاضاضاضضاضاضاضاههاهاهاهاهاهاهاهایییییییییی ييايااياياياياا
کککککککهککهکهککهکهکهکهکه ددد د د دررررررررر رر ر رر ر رررراااااااااا ییعیعیعیعیعیعی اامامااامااماماماماماما ا اا ا اجججتتجتتجتجتجتجتجتجتجت تتتتتتاتتاتتتاتتاتاتاتاتاتات وو و و و و و م م م م مطاطاطاطاطاطاطاطالعلعلعلعلللعلللعلع عععلعلعلعلعلعلعلومممممموموموموموم یییــیـیـیـیـیـی،،،، فف ف ف ف فارارارارارارسسـسـسـسـسـسـسـسـسـ زازازازازازازاز ياايايايايايايیییییی سسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسههههههههههه ددددددد
ووووووو ددادادادادارنرنرنرنرررنرنرنددددددددددد ددد د د دووسسسوسوسوسوسوستتتتتت ـــــــــترترتررترترترترترترترترترترترترترترترتر بببببببب بب ب ب ب بيشششيشيشيشيشيش سرسسرسسرسرسرسرسرسرسههاهاهاهاها دددددد ددد د د ريررررريرررريريريريريريرير اساساساساساساساسا ا اا ا ا ازززززززز ،ت،تتتتت،ت،ت، ااسااساساساســــــــــــــــ ططبطططبطبطبطبطبيعيعيعيعيعيعيعيعتتتتتتت روووررورووروروروردددددددددد مممممممم

..ددد.د.د.د.ددد.دد. ییمیمیمیمیمیمیدددددهنهننهنهنهن نننننانانانانانجاجاجاجججاجاجاجاجاجاممممممممممم ببيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيششتشتششتشتشتشتشتشتشترررررررررر زيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزةةةةةةةة ببببابابابابابا ااا ااننگنگنگنگنگنگنگنگگنگ رررر ر ر ر راااااااااااااااا آنآنآنآنآنآنآنآنههههههههههههههاههاهاهاهاهاهااها تتتتتتتتتککککاکاکاکاکاکاکاکاللليلليليليليففففففففففف
اايايايايايايايشااشاشاشاشاشاشاشانننننننننننننننن تتتتنتنتتنتنتنتخخاخاخاخاخاخاببببببببببببببب ا ا اا ا وولولولوللولولولولولوييتتتيتتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ووووواواوواووواواواواو د د دد د درررررررر تاتتاتتاتاتاتاتات حح حححح ح حيويويويوويويويواانانانانان ،یی،ی،ی،ی،ی،ی،ی، زازازازازازازازاز ببببببابابابابابببببببببب ببـبـبـبـبـبـب ختختختختختختختختختخاباباباباباباباباباب اااا ا اا ا اسـسـسـسـسـسـ ناناناننان دددددررررر

سسساساستتتتت.ت.ت.ت.ت.
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به امانت بگيريد تا دانش آموزان، ضمن مشــاهدة حيوانات از 
نزديک، امکان لمس و نوازش آن ها را نيز پيدا کنند.

 مربيان هنر حتمًا از سوژه های طبيعی مثل ماهی ها، گياهان 
و حيوانات، از جمله با استفاده از آکواريوم مدرسه و نقاشی از 
آن يا از گلدان های موجود در کالس، در طرح درس هايشــان 

استفاده کنند.
 در برنامه هــای اردويــی يا بازديد هــای علمی، از 
مراکزی که به نوعی با طبيعت سروکار دارند، غفلت 
نشــود؛ مکان هايی مثل باغ وحش، موزة جانوران 
تاکسيدرمی و مراکز پرورش يا بازارهای فروش 
گل و گياه. الزم اســت در ايــن برنامه ها به 
هوشمندان طبيعت گرا مسئوليت هايی داده 

شود تا به بالندگی ايشان بيفزايد.
 تشــويق ايشــان در درس هايــی مثل علوم 
برای درســت کردن انواع کلکسيون حشرات، 
گياهــان، برگ ها، دانه ها و نصــب يا قراردادن 
آن ها در گوشــه ای از کالس يا روی تابلوها با 
نام خودشان، ضمن تزئين کالس، بر انگيزه های 

ايشان خواهد افزود.
 در مســائل رياضی، سؤاالت فارسی، موضوعات انشا و غيره، 
همواره بايد مثال هايی از طبيعت در نظر گرفت تا توجه ايشان 

بيشتر جلب شود.
 در امتيازات کالســی و تشويق هايی که برخی آموزگاران با 
ُمهر زدن دفترهای بچه ها يا دادن عکس هايی برای چسباندن 
يا نقاشی در دفتر آن ها انجام می دهند، استفاده از تصويرهای 

حيوانات و گل ها بسيار جذاب خواهد بود!

 اجــازة خاک بازی را با آموزش و مراقبت های بهداشــتی به 
کودک بدهيد. داشتن مقداری ماسه در منزل يا کالس درس 

به عنوان يکی از سرگرمی های ايشان توصيه می شود.
 مســير ســفر را جزئی از ســفر يا اردو بدانيد و با توقف در 
مســير، اجازه دهيد بچه ها به مشــاهدة محيط و ويژگی های 
خــاک و ســنگ ها بپردازند و ضمن گفت وگو با شــما، دامنة 
اطالعاتشــان افزوده شود. همچنين، تشويقشان کنيد و اجازه 
دهيد در ســفر از نمونه های موجود در طبيعت مثل سنگ ها، 
برگ ها و صدف هــا جمع آوری کنند. هرگز همراه داشــتن و 
آوردن نمونه ها به خانه و مدرسه را کاری زائد و مزاحم نخوانيد 

و در درست کردن کلکسيون ها ايشان را ياری دهيد.
 برای تشويق بيشــتر ايشان، قسمتی از طاقچه ها يا طبقات 
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اا ا ا ا ا ا اززززززززز ننننن ن ن نن نققاقاقاقاقاقاقاقاقاقاششیشیشیشیشیشیشیشیشیشی هسهسهسهسهسهسهسهسهسهسه و و و و وووو و و ردرددردرددردردردردردر ککآکآکآکآکآکآکآکآکآکواوااااواواواوارريريرريريريريريريوموموموموموموموموموم م مم مم مم م ا اا ا اززززززز هههههددهدهددهدهدهدهدهده تتتستستستستستستستتستستستفففففافاففافافافافافا بااباباباباباببابابا ا ا ا ا اا ا اا جججج جج ج ج ج ج جململململململململململهههههههههه ززاززازازززازازاز تتتتاتاتاتاتاتاتاتات،،،،،، وويويويويويويويويويوانانانانانان ححححح ح ح حح ح ووووووووو
اـاـاـاــاـاـاـاننننننننننن ـششـشـششـشـشـشـشـشـ يياياايياياياياياي ددددد د د د د د دررسسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسههههههههههه طططط ط ط ط ط طررررحرحرحرحرحرحرحرحرح رردرردردردردر سسسسسسالسالسالالسالسالسالسالسالسالسالسالسالس،،، ککککککککک ککک ک ک ک ک ک دددردردردردردردردردر وججوجووجوجوجوجوجوجوددددددددد ممومومومومومومومومومو نانانانانانانننههههاههاهاهاهایییییییییییی گگگگگگگ گ گگگگلدلدلدلدلدلدلد ززاازازازازازازازاز ننآنننآنآنآنآنآنآنآنآنآنآن ي ي ي يااااااااااا

ککککک ک کک ک ک کنننننننننننننننننننددددد.دد.د.د.د.د.د. هددهدهدهدهدهدهدهدهده افففففففافافافافافافافافا تتتتتستستتستستست ااااااا
ااااا ا ا ا اززززززز ــــــــــــــایایایایایایایایایای عع ععع ع ع ععلململلململمیی،،ی،ی،ی،ی،ی،ی،ی،ی، باااباباباباباباباززززدزدزدزدزدزدزدزديديديديديديديديديديدهههههههه ييي ي ي ياااااااا ییییـیـیـیـیـیـیـی ـييـيـيـيـيـيـيـ ودودودودودودودو ررراررارارارارار ربربربربربربربرببربربرناناناناناناناناناناناممهمهممهمهمهمهمههـههـهـههـهـهـهـهــــاـاـاـاــاـاییییییییییییییییییی ددددددددددددررررررررررر
غغغ غ غ غ غ غففلففلفلفلفلفلفلتتتتتتتتت اددادادادارننرنرنرنرنرنرندد،د،د،د،د، سسسسسسسس سسس س س سرورورورروروروروروروروکاکااکاککاکاکاکاکارررررررر بابابابابابابابا طططط ط ط ططططط طببببيبيبييبيبيبيبيبيعتتتعتتعتعتعتعت ننن نننن نوووعووعوعوعوعوعوعوعوعیییییییی ببببهببهبهبهبهبهبهبهبه ک ک کککککک کک کهههههههههههه یزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزی کااککاکاکاکاکاککاکککاکاکاکاک رررمممرمرمرمر
اراراراراننننننننن ونونونونونو ججججاجاجاجاجاجاجاجا مممممم موووززوزوززوزوزوزةةةةةةةةة ب ب ب ب ب ببببب ب باغاغغااغاغااغاغاغووححوحوحوحوحوحوحشششششششش،شششششش،ش،ش،ش،ش،ش،ش،ش، لثلللثلثلثلثلثللثثلثلثلثلثل ممممم م م م م مممکککمکمکمکمکمکمککمکاااانانااناناانانانانانهااهاهاهاهاهاهاهااييیيیييیيیییيیيی نشنشنشنشنشنشنشنشنشنشـــــــــوودودودودودودودودوددود؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ووررورورووروروروششششششششش ففف فف ف ف ف ییایایایایایایایایای بابابابابااباازززازازازازازاررهرهررهرهرهرهرهره ششرشرشرشرشرشرشرشرشرشرش ييي ي يي ياااااااااا وروورورورورورورورورورو پپپپ پ پ پ پپ پ پ زززززززککزککزکزکزکزککزکزکزکزکزکزکزکزکزکز م م م م م م ممرااررارارراراراررارا و ووووووووووووو و و و و یمیییمیمیمیییمیمیمیمیمیمیمی رردردردردردردردردردردر ککککاکاااکاکاککاکاکاکاکاکاکسسسيسيسسيسسييسيسيسيسيسي تتتتتتتت
بب ب بببهههههههههه ررربربربربربربرننانانانانانانانانانامهممهمهمهمهمهمهمهمهههههاهاهاهاهاهاها اييايايايايايايايـــــــــــــــنننننننننننن دددد د د د ددررررررر تتتـتـتـتتـتـتـتت مززززززززززمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزم ا ا ا ااااسسسـسـسـسـسـسـ الالالال الالال ال ال ال ال ال ال ..ههههه.هه.ه.ه.ه.ه. گ گگگ گ گ گ گ گ گ گ گيياياايااياياايايايا ووووووو وو لگلگلگلگلگلللللگلگگلگلگلگل
دادااداددادادادادادادههههه ددد د د د د تييتيتتيتيتيتيتههاهاهاهاهاهاهاهاييیييیيیيیيیيیيیيی م م م م م مسسسئسئسئسئسئولولولولولولولل تتتتتتتتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتعتگگگگگگگگررررارارارارارارا يبيبيبيبيبيببيبيبيبيبيبي طط طططططط ط ط نننانانانانانانانان ههوهوهووهووهوهووهوهوهوهوهوهوهوشمشمشمشمشمشمشمششمشمشمشمشمندندندندنددندندندند

يايايايايايايددددددددددد.د.د. زفزفزفزفزفزفزفزفزفز بيبيبييبيبيبي يييايايايايايايايايايايششاششاشاششاشاشاشاشانننننننننن گگگدگدگدگگگدگدگدگدگدگدگدگدگدگدگیییییییییییییییی بباباباباااباباباببابابابالنلنلنلنلنلنلنللنلنلنلن بب ب ب ب ب ب ببهههههههههه تاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتا ششششششوشوشوشوشششوشوشوشوشوشوشودددددددددد
ولولولولوللولولولولوولوممممممممممم م م م مم مممممثللثلثللثلثلثلثلثلثل عع ععع ع ع ییـیـیـیـی ــييـيـيـيـيـييـ سرررررررسرسرسرسرسههاهاهاهاهاهاهاها د ددد دد د د د د رردردردردردرددردردردر ييياييييايايايايايايايششششـششـشـشـشـشـشـشــاااااـاـاـاـاــاـاـانننننننننننننن ــــــــــــــــــــوويووويووويوووويوويوويوويويويققققققققققققققققق شتشتشتشتشتشتشتشتشتشتش
تتتتاتتاتاتاتاتات،،،،،،، حححححححححححححششششششششششرشرشرششرشرشرشر نوننونونونننونونون کککلکلکلکلکلکلکسسسيسسسيسيسيسي وونونونونونونونونونوااعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاع کککک کک ک کرکرکرکرکرکرکرکرکرددندندنندندنندندنندندندندندندن اااااا ا دددددددددرسرسسرسرسرسرسرسرسرسرســـــــــــــــــتتتتتتتتتتت یییاایایایایایایایایایای ربربربربربربربر
قق ققق ق ق ق قراراراراراراررردردردردردردادادددداددادادادادادادنننننننننن ايايايايايا ــــــــبببببب صننصنصنصنصنصنصنصنصنص ووووووووو ههههننهنهنهنهنهنهنهنهنههههههههههههههااااااااا ددددادادادادادادادا ب ب ب ب بب بب ب ب بررگررگرگرگرگرگرگرگرگرگهههاهاهاهاهاها،،،،،،،، ااايايااياياياياياياهههـهـهـهـهـهـهـهـهـــاـاـاـاـاـاـاننن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن، گگگگگگگگگگگگگ
ببببببببااااا ولوولولولولوهاهااهاهاهاهاها تتتتااباباباب ررررررررررررررررررویویووییویویوویویویویوی ياياياايايايايايا الکالکالککالکالکالکالکالالکالکالکالکالکالکالکالسسسسسسسسسسسسسسسسس اا ا ااا ا ااززززززززززز وگگوگوگوگگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوشششششـشـششـشـشـشـشـشـشـــهـهـههـهـهاایایااایایایای ددددددددددددددرررررررررر ننآنننننآآنآنآنآنآنآنآنآنآنآنهاهاااهههااههههاهاهاهاهاهاهاها
يگييييگگيگيگگيگگگگگگيزهزهززززهزهزهزهزهزهزهزهزههههااهاهاهاهاهاهاهاهاییییییییییی ننننانانانانن ببببب ب ب ب ب ب بررررررررررررررر الالکالککککککالکالکالکالکالکالکالکالکالکالکالکالسسسسسسس،سسس،سسسسسس،سسس،س،س،س،س،س، ييئيئييئيئيئيئيئيئيننننننننننننننننننننن زتزززتزتزتزتزتزتز ضضمضمضضمضمضمضضمضضمضضمضمضمضمضمضمضمضمضمننننننن نناننانااننننناننناناناناناناانانانانانان،،،،،،،،،،،،،،، ووخخخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخودشدششدشدشدششدشدشدشدشدش اااااناناناننننانانانانانامممممممممممممممممممممممممم

وووووووووووووزوزوزوزوزووزوزوزوزوزوددددد.دددد.د.د.د. فاافاففاففافاففافافف هاااهاهاهههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهددددددددددددددددددددد خخخووخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخو يييياياييايايياياياياياياييايايايششاششاشاشاشاشاشاشااشاشاشاشاشاشاشاشاشانننننننننننننننننننننن
غغغغيغغيغيغيغغيغيغيغيغغغيغيغيغيرررررررهررهرررهررههرهرهرهرهره،،،،،،،،،، ووووووو ااا ا ا انشنششنشنشنششششننشنشنشنششششاااااااااااااااااااا تتتتتتتااتتاتاتاتتتتتاتتاتتات ضضضوضوضوضوضوضوضوضوضوووووووعوعوعوعوعوع م م م مم م فففافافاففافافافافففافافافارررسرسرسرسرسرسرسرسرسرسیی،،،،،،ی،،،،،ی،ی،ی،،ی،ی،ی، ؤؤؤؤسؤسؤسؤسؤسؤسؤسسؤسؤسؤسؤسؤسؤسؤسؤؤسؤاااالالااالالالالالاالاالاالاالاالاالاالتتتتتتتتتتتتتت لئلئئلئئلئلللئللئللئلئلئلئللئلئلئلئلئل ر ر ر ر ر ريياييايايايياياياييايايايايااياياياياياياضضیییضیضیضیضییضییضیضیضیضیضیضیضیضیضیضیضیضیضی،،،،،،،، مم مم م م م مسسـسـسـسـسـسـســااـاـاـاـاـاـاـاـا دردرددردردردردرددردرردرردردرددردردردر
اايايياييايايايايايايششششاشششششششششاشاششششاششششاشاشاننننننننننننننننننن تتتتت تتت ت ت توجججججوجوجوجججوجوججججوجوجوجوجههههههه تتتتاتاتاتاتاتاتاتاتا گگگگگگگگگگگگگگ گ گگگگ گ گ گرررررفرفرففرفرفرفرفرفرفرفرفرفررفرفرفتتتتتتتتتتتتت ننننننن نننن ننن ننن ن نظظرظرظظظررظظرظظرظرظظرظرظرظظظرظرظرظرظر ردردردردردردردردردردردردردردردردردردردرردردردر عيععيععيعيععتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ططبطبططططبطبططبططبطبطططبطبطبطبطبطبطبطبطبطب ااااا اااا اااااززززززززز یییيییييیيیيیيیي للالاللللالالللالالالالالالالالالالهههاههاهاهاهاها ثثمممثمثمثمثمثمث يياايايايايايدددددددد ب ب ب ب ب ب مممههمههمهمهمهمهمهمهموووواوواواوواواواواواواواررررررررررهررهرهرهرهرهرهرهره

ششوشوشوشوشوشوشودد.دد.د.د.د. ججججلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلبببببببببببب ببببيبيبيبيبيشششششششتشتششتشتشتشتشتشتششتشتشتشترررررر
بببب بب بااااااااااااااا گگگزگگزگگزگگگزگزگگزگااارااراراراراراراناناناناناناننانان وومومموومومومومو رربرربربربربرخخخخیخیخیخیخیخیخی آآآآ آآ آ آ آآ ک ککک ک کک ککههههههههه یيیيیيییيی قيققيقيققيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقهههاهاهاهاها تت تتتتتتتتتت تتت تشششوشوشوشوشوشو وووو وو و و و کککککککککککالککالکالکالکالکالکالکالسسـسسـسـسـسـســیییـیـیـیـی ااااااااااا ا امتممتمتمتمتمتمتمتمتتمتمتمتمتمتمتتمتمتمتمتمتييييياييايايايايايازازازازازاتتتتتتتتتتتت دردردردردردر
چسچسچسچسچسچسباباابابابابابااباندندندندننندندندندننننننننننن ب ب بب ب برراراارااراراراییییییییییی یيیييیيییيی عععععععع ععکسککککسکسکسکسکسهاهاهاهاها ادداداداددادادادادادادادننددندندنددندن يييييييييااااا ببببببببببببب ب بچچچچهچهچهچهچهچههههاهاهاهاهاهاها ییاییییییاییایایایایایایایایای هههههرهرهرهرهره تتفتفتفتفتفت د دد د د زززززززز زدددددنددنددندندندندنندندندندندندندندن رررررررهرهرهرهرهر ههمممممُُُ
رريريريريريرهااهاهاهاهااهااایییییی اازاززازازازازازاز تتتتت ت تت ت تصصصصصوصوصوصوصوصو دادادادادادادادادهههههه اساساسااساستففتففتفتفتفتف ههدددهدهدهدهدهنندنددندندندندند،،، ییمیممیمیمیمی انناننانانانانججاجاجاجاجاجامممممم ننننآنآنآنآنآنههههههاااااا تفتفتفتفتررررررر دد دد د ددددردردردردردر نقنقنققنقنقنقنقنقنقاشاشاشاشاشاشاشاشاشییییییییییییییییییی ييييااااااااا

بببووبووووبوبوددد!!!!!د!د!!د!!! خوخوخوخوخوخوخوااهاهاهااهاهاهدددددد ججججججججججج ج ج ج جذذذاذذاذاذاذابببببب رراراراارارارار يسسيسيسي گگللگلگلگلگلگلهاهاهاهاها ب ب ببب وووو انانانانانااناناتتتتتتتتتت حححييحححيححيحيحححيحيحيوواوواواواواوا

ب ب بهههه شاششاششاشـــــــــــــتتتتتتیتیتیتیتی یایاایای بب ب بههدهد تبتبتبتههه قققققققاقاقاقاق رررمرمرمر وووووووووووووووو زووزوزززشششششششششششششششششششش آمآم ب ب باااا رارارارا زززازازازیییییی خخخخ خ خ خخ خ خخ خ خاکاکاکاکاکبببب اـااـاـاـاـاـاـاـاـازززةزززةزةزةزةزة اااااااجـجـجـجـجـجـجـجـجـجـ
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ويترين های خانه و آزمايشگاه مدرسه را برای نمايش اين گونه 
کارها در اختيارشان قرار دهيد.

 در سفرها يا بازديدهای مراکز طبيعی، دوربين عکس برداری 
يا فيلم برداری در اختيارشان بگذاريد.

 امکان نگهداری و پرورش حيواناتی مثل جوجة مرغ، کبوتر، 
قناری، ماهی در آکواريوم را برای ايشان فراهم آ وريد. 

 مسئوليت آ بياری گلدان ها يا گياهان را به ايشان بسپاريد.
 با توجه به عالقة ايشــان به محيط زيست، در فعاليت هايی 
مثل کوه نوردی و طبيعت گردی، برنامة جمع آوری زباله ها در 

طبيعت را پيش بينی کنيد.
 کتاب هايی مثل دايرئ المعارف جانوران، گياهان و ماهی ها را 

جزئی از کتابخانة ايشان لحاظ کنيد.
 برای گفت وگوهای جدی و اثرگذار با ايشــان، پياده روی در 
محيط هايی مثل پارک هــا و کنار رودخانه ها را انتخاب کنيد. 
در اين ميان، داســتان هايی از حيوانات را تعريف کنيد که به 

رفتارهای خوب می پردازند.
 برنامة خود را طوری تنظيم کنيد که بتوانيد گاهی ناهار را 

با فرزندتان در بيرون از منزل و در طبيعت صرف کنيد.
 ساختن يک النة کوچک پرنده با استفاده از چوب يا کارتن 
يــا يونوليت و نصب آن در جای مناســبی مثل گوشــة ايوان 
يا تراس منزل يا گوشــه ای از حياط مدرســه و مشاهدة سير 
بزرگ شدن جوجه های پرندگان، سرگرمی خوبی برای ايشان 

خواهد بود.

گاردنــر در ســال های اخير هوش های وجــودی٢، روحانی 
(معنــوی)٣ و اخالقی٤ را معرفی کرد، امــا تأکيد کرد از ميان 
آن ها تنها هوش وجودی با برخی از مالک های وی هم خوانی 
دارد. بنابراين، آن را شــوخی وار هوش هشت ونيم ناميد. اين 
هوش عبارت است از قابليت فرد در شناخت خود در مجموعة 
هســتی، از ازل تا ابد. همچنين، موفقيــت فرد در چارچوب 
زندگــی و در ارتباط با ســاير موجودات، و نيز شــامل تفکر 
عميقــی در زمينة معنای مرگ و غايت جهان مادی و معنوی 
اســت. به بيان ديگر، توانايی موقعيت گزينی و خودپنداری، با 
در نظر گرفتن مشــخصه های وجودی انسان به عنوان معنای 
زندگی، معنای مرگ، سرنوشت نهايی جهان مادی و معنوی، 
تجربه های عميق عشــق به ديگری و غوطه ور شــدن در آثار 

هنری.
شواهد اين هوش در فيلســوفان، روان پزشکان و روحانيون 
ديده می شود. در واقع، افراد دارای اين نوع هوش، از گفت وگو 
دربارة تاريخ و فرهنگ باســتانی لذت می برند. آن ها به عنوان 
فيلسوف هستی گرا بر اين باورند که من چيزی هستم که فکر 

می کنم.

هوش هستی شــناختی متضمن توان و قابليت دانش آموزان 
بــرای تأمل و ژرف انديشــی دربارة جهان و هســتی اســت؛ 
ســؤال هايی نظير اينکه ما که هســتيم؟ چــه اتفاقی برای ما 
 خواهــد افتاد؟ اين جهان برای چيســت؟ بــه کجا می رويم؟ 
بر اين اساس، در نظام برنامه ريزی درسی، تدارک و پيش بينی 
مجموعه ای از فرصت ها و تجربه های يادگيری مرتبط با هوش 
هستی شــناختی، عالوه بر اينکه تعمق و تأمل دانش آموزان و 
پرورش قوای ذهنی و فکری آن ها را باعث می شود، در ترسيم 
دورنماهای آن ها از جهان هستی و معنادار شدن زندگی شان 

نقش اساسی ايفا می کند.
از اين منظر، اســتفاده و طرح مباحث فلسفی و استداللی، 
بازديــد از مکان های باســتانی، تاريخــی و مذهبی، بحث و 
گفت وگو دربارة تاريخ و فرهنگ کشــور، مطالعة زندگی نامه ها 
و آثار فالسفه، جلســات تفکر و مداقة فردی و گروهی، تأمل 
و تفکر در طبيعت، معرفی و بررســی اديان و آموزه های آن ها، 
مباحث عرفانی، معرفی عرفا و بررســی آرا و ديدگاه های آن ها 
در رشــد و پرورش هوش وجودی دانش آموزان نقش بسزايی 

دارد.

اگر مدرســه ها بخواهنــد فرصت هايی ايجــاد کنند تا همة 
دانش آمــوزان ياد بگيرنــد، بايد آمــوزش را از راه هايی پيش  
گيرند که به هوش های مسلط آنان توجه شود. در عين حال، 

هوش های ضعيف ترشان را نيز قوی کنند. 

پی نوشت ها
1. Naturalistic Intellgence
2. Existential Intelligence
3. Spiritual Intelligence
4. Moral Intelligence
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نيره شاه محمدی٭

دانش يادگيرنده نســبت به خود و تکليفی که انجام می دهد 
(دانش فراشناختی) و نظارت او بر درک مطلب (خودتنظيمی) 
بر توانايی درک معنای متن اثر می گذارد. اين دانش، دانش آموز 
را قــادر می ســازد هنگام خواندن يک متــن، کنترل کاملی بر 

فرايندهای فراشناختی خود داشته باشد.
خواندن فرايندی پيچيده اســت. افرادی که مهارت بااليی 
در خواندن و درک متن دارند، از فرايند فراشــناختی خود 
اطالع کامــل دارند. يعنی از خواندن خــود آگاهی دارند و 
می توانند بر آن کنترل کامل داشته باشند. دانش فراشناختی 
دانش آموز را نســبت به راهبردها و نشــانه های راهنما برای 
درک متن آگاه می ســازد و در او احســاس استقالل ايجاد 
می کنــد. بنابراين، دانش کنترل فراشــناختی دانش آموز را 
قادر می ســازد متن های خواندنــی را درک کند و به ديدی 

انتقادی به آن پاسخ دهد. 
دانش کنترل فراشــناختی، دانش و کنترل خــود و دانش و 

کنترل فرايند را شامل می شود. 

هر دانش آموز الزم اســت زمانی که درگير انجام يک فعاليت 
يادگيری می شــود، از توانايی ها و محدوديت هايش آگاه باشــد 
و رفتار خــود را براســاس دانش و آگاهی خــود کنترل کند. 
خودآگاهی و کنترل دانش آموزان نســبت به يادگيری خود، به 

موفقيت تحصيلی شان کمک می کند.

از روش های زير می توان دانش و کنترل کسب کرد:
الزم اســت دانش آموز از انجام تکاليف خود 
لذت ببرد و نســبت به  آن ها احساس عالقه و تعهد کند. البته 
ممکن است دانش آموز به انجام يک تکليف عالقه ای نشان ندهد 
يا حتی از آن متنفر باشد، اما داشتن تعهد نسبت به انجام آن ، 

او را در رســيدن به هدف های خود و موفقيت تحصيلی کمک 
می کند.

 

      دانش آموز الزم است از 
نگرش خود به يادگيری آگاه باشد و موفقيت در انجام تکاليف 
و فعاليت ها را به تالش خود نســبت دهــد. اگر دانش آموز باور 
داشته باشد که بر موقعيت يادگيری خود کنترل دارد، با انگيزة 

بيشتری به يادگيری می پردازد. 

    توجه آگاهانة دانش آموز نســبت به 
فعاليتی که انجام می دهد، بسيار مهم است. دانش آموز الزم است 
توجه کند که برخی از تکاليف يادگيری، نسبت به تکاليف ديگر 
به توجه بيشــتری نياز دارند. از اين رو، ميزان توجهی که صرف 
يک تکليف يادگيری می شود، به ماهيت آن تکليف بستگی دارد.

    
دو عنصر دانش مؤثر در فراشناخت و کنترل اجرايی رفتار، بر 

دانش و کنترل فرايند توسط دانش آموز تأثير دارند.
دانش مؤثر در فراشــناخت، به دانــش و اطالعات دانش آموز 
نسبت به حقايق، نحوة انجام دادن تکاليف و زمان مناسب برای 
به کارگيری يا به کار نبستن يک راهبرد، مهارت، يا روش گفته 
می شود. کنترل اجرايی رفتار نيز ارزش سنجی(سنجيدن وضع 
روحی و ذهنی خود)، طرح ريزی (برگزيدن آگاهانة راهبردها به 
منظور تحقق بخشيدن اهداف) و نظم بخشی(ميزان نزديک بودن 

به اهداف) را شامل می شود.

منبع
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٭ عضو هيئت علمی دفتر انتشارات و تکنولو ژی آموزشی
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بی شک يکی از مشکالت انسان ها در قرن حاضر، نداشتن ارتباط 
صحيح با هم است. از آنجا که دورة متوسطة اول برای دانش آموزان 
دختر از مهم ترين دوره های تحصيلی است، ما بر آن شديم گامی، 
هر چند کوچک، برای هموار کردن اين مرحلة صعود دانش آموزان 
برداريــم تا بتوانيم برای مراحل بعدی زندگی شــان، با همراهی 
مستمر اوليا و فرزندانشان، راهی هموار پيش روی شان قرار دهيم. 

پس يک طرح آزمايشی را در آموزشگاه شروع کرديم.
مدرسة «نمونه دولتی فروغ» که ما در آن تدريس می کنيم، 
در ناحية يک همدان واقع شده است، ترکيبی از دانش آموزان 
شهری و روســتايی دارد؛ خانواده هايی با فرهنگ های بسيار 
متفاوت. بارها در انشــاهای دانش آموزان خوانده و شــنيده 

والدين  کــه  بوديــم 
آن هــا به فرزندانشــان 

توجهی ندارنــد يا بيش از 
حد مراقب رفتار آن ها هستند.

بنابراين، با مشــورت مدير، مطالعة 
مجالت  خواندن  و  روان شناسی  کتاب های 

مرتبط، برای رفع مشــکل اقدام کرديم. از آنجا که 
ســخنرانی يک صاحب نظر و گــوش دادن اوليا به حرف های 
او ســوژة تکراری همة کالس های آموزش خانواده بود، سعی 

کرديم شيوه ای نو تعريف  کنيم.
با مشورت خود دانش آموزان، قرار شد صحبت های آنان به 

شکلی متفاوت به اوليا گفته شود. 

خانواده، به عنوان يک کانون مهم، در دوران رشــد، به ويژه نوجوانی، از اهميت 
ويژه ای برخوردار است. نوع روابط موجود در خانواده،  شيوه های تربيتی والدين، 
شرايط و امکانات اقتصادی و فرهنگی خانواده، ويژگی های نوجوانی را تحت الشعاع 
قرار می دهند. به طوری که نوجوان ها، براساس تفاوت های خانوادگی، ويژگی های 
بسيار متفاوتی دارند. شيوة سازگاری آن ها با تغييرات حاصل از بلوغ و نيز طول 

زمان نوجوانی و ورود به مرحلة بزرگ سالی در خانواده ها متفاوت است.
در خانواده هايی که شرايط مناســبی برای اين دورة بحرانی مهيا می کنند، 
فرزندان با ايمنی بيشتری اين برهه را می گذرانند، مشکالت نوجوانی کمتری 
را شــاهدند و ســريع تر از بقيه به پختگی و کمال فکری، عاطفی و اجتماعی 
می رسند. در حالی که در خانواده های نابسامان، خانواده های زياد سخت گير يا 

آسان گير، دشواری های دوران بلوغ بيشتر است و غالبًا رسيدن به هويت کامل 
فکری، عاطفی و اجتماعی با تأخير صورت می گيرد.

۱. مدير مدرسة متوسطه اول فروغ، همدان
۲. معاون آموزشی مدرسة متوسطه اول فروغ، همدان

۳. دبيرادبيات، همدان

زهرا چهاردولى1 ، طیبه مرادى فریسا2 و  طیبه ثمرى3

به اين ترتيب: 
هر دانش آموز صحبت های خود را که شــامل انتظاراتش از 
اوليا يا تشــکر بود، روی برگه هايی، به صورت تايپ شده، در 
اختيار ما قرار داد، زيرا بعضی دوســت نداشتند اوليا از روی 

دست خطشان آن ها را بشناسند.
در يک فرصت مناسب، روزی را تعيين و اوليا را به مدرسه 
دعوت کرديــم. هر دانش آموز، قبل از خروج از مدرســه، با 

نوشتن نام و نام خانوادگی خود روی يک برگه، و چسباندن 
آن روی صندلی، محل نشستن ولی خود را مشخص کرد.

روی در کالس هم نوشــته بوديم: «به کالس ناگفته های 
فرزندتان خوش آمديد.» 

اين جلسه چند فرق اساسی با جلسات ديگر مدرسه داشت. يکی 
اينکه روز آن با مشورت دانش آموزان تعيين شد و دوم اينکه همة 

اوليا در کالس حضور داشتند و اين بسيار قابل توجه بود.
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به هر يک از اوليا، در ورود، 
 يک برگــه تحويل داده شــد و 
هر کس جای فرزندش نشست. الزم 
بــود قبل از هر کاری، هدف جلســه گفته 
شــود. در مورد ارتباط درست و صميمی با فرزند، 
در چنــد کلمه صحبت کرديم و متذکر شــديم می خواهيم 
گامی مثبت در اين باره برداريم تا زمينة خانواده ای ســالم را 

فراهم کنيم.
خواستيم هرکس برگة خود را با صدای بلند برای بقيه بخواند 
همه با دقت گوش می دادند، چون هر يک احســاس می کرد 
شايد نکاتی که خوانده می شود، حرف های فرزند خودش باشد.

بعــد از خواندن آخرين برگه، ســکوتی برکالس حکم فرما 
شد. شــايد در ذهن همه اين سؤال به وجود آمده بود که آيا 
می توانم ارتباطم را بهبود ببخشم؟ به هر نفر يک دقيقه وقت 

برای اظهار نظر داديم و همه صحبت کردند.
در آخر، آن هــا نيز انتظارات خود را نوشــتند و تحويل ما 

دادند. قبل از رفتنشان، بروشورهايی به آن ها داديم. 
حاال نوبت ما بود. نوشــته های اوليا را بی کم وکاســت برای 

دانش آموزان خوانديم و به آن ها هم بروشورهايی داديم.

بعد از گذشت دو ماه شاهد بهبود رابطة تعدادی از دانش آموزان 
با والدينشان بوديم. همين طور بهبود ارتباط اوليا با خودمان.

اين اقدام تجربة ارزشمندی بود برای مدير آموزشگاه و دبير 
ادبيات، که مهارتی را در قالب کالس و درس به دانش آموزان 

آموختيم.
برای ايجاد رابطه ای مناســب بين والدين و نوجوانان، ايجاد 
فضای خانوادگی ســالم کامًال ضروری  است. پدر و مادر بايد 
خودشــان ســالمت عاطفی، شــخصيتی و رفتاری و ارتباط 
منطقی مناسب با يکديگر داشــته باشند، شيوه های تربيتی 
مناسبی انتخاب کنند و برخوردها و رفتارهايشان را براساس 

يک شيوة تربيتی مشترک طرح ريزی کنند.
وجود اختالف بين والدين و تعارض در شــيوه های تربيتی 

فضای ارتباط را نامساعد می سازد. 
ايجاد ارتباط مفيد، در بستری از آرامش و آسايش خانوادگی 
و توانايی  اعضای خانواده در حل مسائل به شيوة منطقی و ... 

ميسر خواهد بود.
زمانی که والدين ســعی می کنند فرزندان نوجوان خود را 
بــا مالک ها و معيارهای شــخصی خود، کــه در اغلب موارد 
از شــرايط تربيتی شخص خودشــان و خواسته ها و تمايالت 
دوران نوجوانی شــان برگرفته اســت، موافق کنند، با عناد و 
سرکشــی نوجوان مواجه خواهند شد. اين برخوردها، تفاهم 
و همدلی بين والدين و نوجوان را مخدوش خواهد ســاخت 
و نوجوان فاصلة عميقی را بين خواســته های خود و والدين 

احساس خواهد کرد.
ما به نتايج ارزشــمندی دســت يافتيم که نشان از بهبود 
ارتبــاط والدين و فرزندانشــان بود. پيشــنهاد می کنيم در 

مدرسه هايی که مشاور ندارند، از اين طرح استفاده شود.

منابع مورد استفاده برای اجرای برنامه و توليد بروشورها 
۱. احمدی، احمد؛ محمدرضا شــرفی؛ حســين محموديان؛ سهيال خوشبين. 
«دانــش خانــواده» (۱۳۸۸). ســازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انســانی 

دانشگاه ها (سمت)، تهران.
۲. آقــازاده، محرم. ترجمة منوچهر فضلی خانی و محمدرضا شــرفی. «بلوغ و 
نوجوانــی، راهنمای معلــم ويژة دورة راهنمايی تحصيلــی» (۱۳۸۲). منادی 

تربيت تهران.
۳. تارنمای تبيان.

٤. شرفی، محمدرضا. «دنيای نوجوان» (۱۳۸۷). منادی تربيت. تهران.
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«رايزنی كنيد تا انديشة صواب پديد آيد
 و نظرات را همانند به هم زدن َمشك برای گرفتن كره، 

به هم زنيد تا آرای صحيح و استوار حاصل آيد.١» 
امام علی (عليه السالم)، شرح غرر  الحكم، ج٢: ٢٦٦

خوب اســت كمــی به روابط ميــان فــردی و تعامالت خود 
بينديشــيم. آخرين باری كه به حرف های شما گوش كرده  اند، 
كی بود؟ به زمانی بينديشــيد كه چند تــن را در حال صحبت 
دربارة مسئله  ای دشوار مشاهده كرده ايد. گفت وگوی آن ها چگونه 
پيش رفت؟ آيا توانســتند عمق مطالب يكديگر را بشكافند؟ آيا 
به تفاهمی مشــترك دســت يافتند كه ماندنی باشد؟ يا اينكه 
افرادی چوبی و مكانيكی بودند و هر يك فقط دربارة نگرانی ها و 
احساسات خود واكنش نشان می دادند و صرفًا آن را مدنظر قرار 
می دادند؟ يا اينكه تنها آنچه را موافق نظرات از قبل شكل گرفتة 
خودشان بود می شنيدند؟ ما با وجود نيت خيرمان، اكثراً در طول 
گفت وگو، منتظر اولين فرصت هســتيم كه عقايد خود را اظهار 
كنيم و هنگامی كه بحث داغ می شــود، آهنگ گفت وگوهايمان 

شبيه جنگ مسلحانة خيابانی می شود. 
آتــش اين نوع تعامالت و كنش های فردی به خرمن ســكون 
و روزمرگی دنيای معاصر نيز تســری يافته اســت. اگر اندكی 
به اخباری كه روزانه از سراســر جهان می شــنويم، بينديشيم، 
درمی يابيــم كــه پديده  های شــومی چون داعــش، طالبان و 

جنگ های منطقه ای، آتش زدن مساجد در فرانسه و اسيد پاشی 
محصول همين دنيای مدرن است. اما چرا در آستانة هزارة سوم، 
تأكيد بر هويت خويشــتن، بايد با نفــی هويت های ديگر قرين 
باشــد؟ آيا جوامع ما، تنها به دليل تفاوت در دين، زبان، مليت 
و عقيدة انســان هايی كه در آن زندگــی می كنند، تا ابد گرفتار 
تنش ها و فوران خشــونت های مرگبار، از حمله های انتحاری تا 
نسل كشی خواهند بود؟ قطعًا نمی توان نقش دولت های سركوبگر 
و اســتعمار طلب را در اين اتفاقات ناديده گرفت، اما به نظرم اين 
همه اختالف و حتی بحران در جهان، بيشــتر از آنكه ناشــی از 
نقطه نظرات متفاوت باشد، از ناتوانی انسان ها در اجرای صحيح 

گفت وگو و رسيدن به تفاهم نشئت می گيرد. 
اما حلقة گم شده در گفت وگو های ما چيست؟ آيا يك ويژگی  
ذاتــی از خرد و حكمت اســت كه فقط در برخــی از ما يافت 
می شود يا ناشی از آن است كه نمی دانيم چگونه با هم بينديشيم 

وگفت وگو كنيم؟ 
البته می دانم، واقع بينانه نيســت از همة انسان ها انتظار داشته 
باشيم يك شبه عادات كالمی خود را تغيير دهند، اما مهم است 
تالشمان را، هرچند كم، برای گسترش فرهنگ گفت وگو به كار 

گيريم. 
ما به عنوان معلمان جامعه می توانيم وقتی هر چند كوتاه را به 
گفت وگو در كالس اختصاص دهيم. آموزش  و پرورش مبتنی بر 
گفت وگو، بر چگونگی تفكر، رفتار، سخن گفتن و فرايند مشاركت 

فاطمه  نورى راد٭

٭دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
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دلنیا خسرو زاده

امسال حدود سه ماه از شروع سال تحصيلی گذشته 
بود كه متوجه شــدم دو نفر از دانش آموزانم ديرآموز 
هستند. مدير مدرسه را در جريان امر گذاشتم. ايشان 
گفتند اين مشكل در پروندة تحصيلی شان قيد شده 
اســت. خانواده های دانش آموزانم را به مدرسه دعوت 
كردم و خواســتم بيشتر از گذشته و جدی تر پی گير 

وضعيت درسی فرزندانشان باشند. 
يكی از اين دو دانش آموز بيشتر در شناخت حروف 
مشــكل داشت و در درس هايی مانند رياضی، علوم و  
قرآن در ســطح خوبی قرار داشت. به پدرش گفتم، 
دخترتان را به مركز اختالل يادگيری معرفی می كنم 
تا در درس هايش پيشــرفت كند. پــدرش در جوابم 
گفت، به اين كار احتياجی نيســت. خانم معلم! من 
نــه وقت پی گيــری اين كارهــا را دارم و نه حوصلة 
آن را. خــودم هم قبول دارم كــه دخترم عقب ماندة 
ذهنی است. با شــنيدن اين واژه ها، ناخواسته اشك 
از چشــمانم جاری شــد و برای دختر كوچولو دلم 
ســوخت. با خودم عهد بستم كه همة تالش و سعی 
خودم را به كار بگيرم تا پدرش از واژه هايی كه به كار 
برد پشيمان شود. مادرش را به مدرسه فراخواندم و از 
ايشان خواستم با كمك آرد و نمك، شكل های حروف 
را در بياورد و تمرين هــا را انجام بدهد. خودم هم از 
تجربه های همكاران ديگر استفاده كردم تا به او كمك 
كنم. حاال اين دانش آموز جزو بهترين های كالس من 
است. از اينكه توانسته ام قدمی هر چند كوچك برای 
پيشرفتش بردارم، خيلی خوش حالم. بماند كه وقتی 
دســتش را برای جواب دادن سؤال باال می برد، حس 

خوشاينِد مفيد بودن دارم!

٭ معلم، مريوان، استان كردستان

و همكاری گروهــی دانش آموزان تأثير می گــذارد. در گفت وگو، 
دانش آموزان می توانند به بازانديشی تفكر، شرايط، دانش و جامعة 

خويش بپردازند. 
برای دســت يابی به آموزش رهايی بخش، نقش اساســی معلم 
شكســتن ســكوت دانش آموزان اســت. در يك كالس آموزشی، 
دانش آموزان بايد قدرت به چالش كشــيدن فرضيه های ديگران را 
داشته باشند و بتوانند به كندوكاو دربارة روابط موجود بين جامعه، 
كالس و محتوای مورد مطالعه بپردازند. آن ها بايد قدرت بازبينی 
دانش و شــناخت خود را داشته باشــند و بتوانند انديشة خود را 

گسترش دهند و آن را دوباره بنويسند. 
كودكان امروز در شــكل گيری جامعة فردا نقــش كليدی ايفا 
می كننــد و می توانند هنجارها و ناهنجاری های اخالقی و رفتاری 
را از نهادهای كوچك تری چون خانواده و مدرســه به بستر جامعه 
منتقــل کنند و در آينده، اين گونه رفتارها را در نهاد خانوادة خود 
بازتوليد كنند. كودكان بزرگ ترين ســرماية هر كشور به حساب 
می آينــد و در واقع ثروت يك ملــت و نيز كيفيت زندگی جوامع 
در چند دهة آينده، به ميزان سرمايه گذاری و نوع تربيت فرزندان 
آن جامعه بستگی دارد. كودكی كه بياموزد چگونه بينديشد، برای 
نظرات خود دليل بياورد، ايده های ديگران را بشنود و به  آن ها احترام 
بگذارد، در بزرگ سالی، زمانی كه در عرصة اجتماع بار مسئوليتی 
را تقبل می كند، می تواند انسانی عميق، متفكر، خردمند و منطقی 
باشد و صحيح و دقيق قضاوت كند. همچنين، بسيار مهم است كه 
كودكان، نظرات ديگر، از جمله نظرات دوستان و اطرافيان خويش 
را بشــنوند. اين امر شامل ديدگاه های مذهبی، اخالقی و سياسی 
نيز می شود و برای اين نوع درك، زمينه ای بهتر از گفت وگوی توأم 
با احترام وجود ندارد. در واقع، درك تفاوت ها، بخشــی از وظيفه 
مدرسه های دنيای امروز است. تربيت شهروندانی كه بتوانند مسائل 
اجتماع مردم ساالر را با ذهنی خالق و نقاد بررسی و در عرصه های 

گوناگون مشاركت كنند، از اهداف آموزش  گفت وگو محور است. 
جامعة متكثر و متنوع كنونی، با خرده  فرهنگ ها و گرايش های 
فكــری متفاوت، بيش از هر زمان ديگری بــه گفت وگو نياز دارد، 
چرا كه به صورت اجزای تكه تكه ای درآمده و شكاف عميقی ميان 
افراد، در حوزه های اجتماعی، سياسی، مذهبی، علمی و هنری به 
 چشم می خورد. آموزش گفت وگو از جمله سازوكار هايی است كه به 
مساعد شدن زمينة پذيرش همگانی آن كمك می كند و اين وظيفه 
بر عهدة كسی نيســت جز من و شمای معلم. اگر امروز ما صدای 

كودكانمان را بشنويم، فردای آنان زيباتر خواهد بود. 
«وقتی دريچه های ادراك بازتر شــوند، همه چيز در نظر انســان 
آنچنان جلوه می كند كه هســت؛ بی پايان. اما انسان چنان خود را 
محصور كرده اســت كه همه چيز را فقط از شكاف باريك غار خود 

می بيند»٢

پی نوشت ها
ــقاِء ُينتج ســديَد  اَی مخَض السِّ واُب و امخضوا الرَّ ۱.إضربوا بعَض الّراِی ببعٍض يتولَُّد منُه الصَّ

اُآلراِء. 
۲. ويليام بليك به نقل از «با هم انديشيدن راز گفت وگو». هارتكه ماير. ۱۳۸۲: ۱۷
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در اين مقاله به سؤال قديمی «علم بهتر اســت يا ثروت» با رويکردی جديد پاسخ داده شده است. در اين رويکرد، دانش  و 
ثروت به عنوان دو مقولة جدا از هم در نظر گرفته نمی شوند، بلکه دو صورت مختلف از يک واقعيت برتر هستند به نام «قدرت». 
همان گونه که صورت های متفاوت انرژی به يکديگر تبديل می شوند، اين دو نيز می توانند به هم تبديل شوند. اين پديده  همان 
چيزی است که در شرکت های پيشرفته اتفاق می افتد؛ يعنی ثروت صرف نوآوری های علمی می شود و آن گاه فناوری جديد به 
کسب ثروت بيشتر می انجامد. اين نگرش جديد، چيزی است که بايد همة آموزگاران در جان فراگيرندگان بدمند، زيرا که باعث 
توليد ثروتی دانش محور و دانشــی عملگرا می شود؛ چيزی که ما برای تحرک واقعی محيط علمی، کارآفرينی و افزايش درامد 

ملی به آن نياز داريم. 
کليد واژه ها: ثروت، دانش، قدرت، رابطه، فناوری 

  
اساس طرح شدن ســؤال قديمی «علم بهتر است يا ثروت» 
در جامعة ما نشــان می دهد مردم علم و ثروت را جمع نشدنی 
يا ضــد يکديگر می دانند؛ به گونه ای که تنهــا يکی از اين دو 
را بايد انتخاب کرد. ايــن رويکرد باعث جدا ماندن ثروتمندان 
و دانشــمندان از يکديگر می شــود که در نتيجه، يا توليدات 
دانش بنيان نيستند و يا دانشمندان از بنية مالی مناسبی برای 
توليد بهره ندارند. من در ارتباطی که با دانش آموزان متوسطه 
دارم، دريافتم که اين نگرش نه تنها در حال اصالح نيست، بلکه 

ريشه ای عميق تر يافته است.
يعنی عالوه بــر اين، «ثروت حرام» نيز که از راه های گوناگون 
ممکن اســت به دست آيد، به محاسبات وارد شده است. به اين 
معنا که دانش آموزان مصر هستند از هر راهی صاحب ثروت شوند 
و آن ثروت را با تأکيد، بهتر از دانش  می پندارند. در صحبت هايی 
که با همکاران در دانشگاه داشتم متوجه شدم، آن ها نيز ديدی 
روشن نسبت به اين موضوع ندارند. لذا بر آن شدم به اين سؤال 
قديمی در کشورمان پاسخی بدهم که نتيجة تجربة ساليان دراز 

کار در محيط دانشگاه و جامعه است. 

  
درســال آخر تحصيالتم در دورة دکترا، پای من به پروژه های 
برون دانشگاهی باز شــد. دليل اين امر، عالقة وافر و همچنين 
پيشينة من در آشنايی با محيط کسب و کار در دوران خردسالی 
بود. دانش و تجربه ام باعث شــد به سرعت به جلساتی که بين 
نوآوران و ســرمايه گذاران برگزار می شد، راه يابم. در آن جلسات 
می ديــدم، برخی با دانش  فراوانشــان در تالش هســتند نظر 
ســرمايه گذارانی را جلب کنند که برخی از آن ها با وجود ثروت 
فراوان، از دانش بهرة چندانی نداشــتند. اين وضعيت برای خود 

من نيز پيش آمده بود. 
هنگامــی که «آبياری زيرســطحی» را ســاختم، برای توليد 
انبوهش به سرمايه گذار نياز داشتم، زيرا خودم بودجة الزم برای 
اين کار را نداشتم. تا اينکه عزيزی از راه رسيد و بی آنکه حق ما را 
رعايت کند، با تقليد از سامانه های ما، چيز جديدی ساخت و به 
بازار فرستاد. هر بار که اين وضعيت پيش می آمد، به خودم ناسزا 
می گفتم که ای کاش من نيز مانند او ســرماية کافی داشتم تا 

مجبور نمی شدم وقتم را صرف مجاب کردن ديگران کنم. 
چند سالی گذشت و تجربه و ثروتم فزونی گرفت. در کش وقوس 

رضا طاهرى تهرانى٭

٭ رئيس مرکز علمی-کاربردی پيران و کرون، اصفهان

رضا ط
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جلســاتی که آن گونه برگزار می شد،  گويا در 
حــال درک مطلبی جديــد در اعماق وجودم 
بودم. در درونم اين ســؤال مطرح می شــد که 
چگونه می شود نظر جمع را راحت تر جلب کرد. 

در جلســات اتاق بازرگانی، گاه پيش می آمد که 
فرد خردمندی با استدالل علمی کار را پيش می  برد 

و گاه فرد ســرمايه داری، به واسطة قدرتش، همه چيز را به 
سمت خودش می کشيد. ولی در اين ميان، تحصيل کرده هايی 
که ثروتمند بودند، قدرت بيشــتری داشتند؛ گويا آخر جلسه، 
چشم همه به دهان آن ها دوخته می شد. مشاهدات ديگری نيز 
بودند که اين حس مرا عمق می بخشــيدند. مثًال در بازار گاهی 
پيرمردانی ســپيد موی را می ديدم که بدون ثروت يا دانشــی 
قابل توجه، اعتبار آن  ها، کارگــردان بازرگانی آن ها بود. در بازار 
می ديدم، کسی از پدرم تقاضای چک نمی کرد و اعتبار او در بازار 
به  گونه ای بود که کسی تضمينی از او نمی خواست و خود او که 

بود، کافی بود. 
وقتی اين مشاهدات را کنار هم گذاشتم، قانونی کلی تر را درک 
کــردم و آن هم جنس بودن و کامل کنندگی دانش و ثروت بود؛ 
همان گونه که در زندگی روزمره، مردم می توانند برای کســب 
دانش پول بدهند و گاه از دانششــان پول درآورند.١ دقيقًا شبيه 
به اينکه انرژی پتانسيل آب پشت سد به برق تبديل می شود و 
برق، آب را به باال پمپاژ می کند. در اينجا بود که فهميدم، اين دو 
(يعنی دانش و ثروت) دو وجه متفاوت از واقعيت برتری هستند 

به نام قدرت. 

     
در متن، از سه واژة دانش، ثروت و قدرت صحبت شد. با توجه 
به اينکه دانش مترادف «Technology» در نظر گرفته شده و 
نه «Science»، الزم است روشن شود که منظور من کدام يک 
اســت. برای دانش و فناوری تعريف های متعددی ارائه شده اند. 
دانش را می توان به آگاه بودن يا کشف قوانين حاکم بر هستی از 
مناظر متفاوت، مانند قوانين فيزيکی، شيميايی، زيستی و غيره، 
تعريف کرد (دمپی ير، ١٣٨٣). اما فناوری دانشــی است که در 
قالب يک کاال يا يک خدمت به عينيت رســيده است (مهدوی، 

 .(١٣٨٥
در تاريــخ تمدن، دانش به ســرعت به فناوری تبديل شــده 
اســت؛ انســان خيلی زود از آتش برای روشن کردن غار و يا از 
سنگ برای شکار بهره برد (جمشيدی ها، ١٣٧٨). اطالعاتی که 
نتواند به  صورت نرم افزاری يا سخت افزاری دير يا زود به محصول 
جديدی تبديل شود، اطالعاتی بی فايده است و کلمة دانش بر آن 
اطالق نمی شود. اما قدرت به ميزان آگاهی و توان فرد برای نفوذ 
در هســتی تعريف می شود. لذا همان گونه که توضيح داده شد، 
شکل های آشکار قدرت عبارت اند از ثروت و دانش، و شکل های 
ناپيدای آن، قدرت سياسی، قدرت کالم، قدرت خالقيت، اعتبار 
خانوادگی و مواردی مانند اين ها٢ را شــامل می شــوند. اصالح 
نگرش در باب همراهی و مکمل بودن دانش و ثروت، کاری است 
کــه می تواند به بهبود «بهره وری» ما در زندگی و کار بينجامد؛ 

يعنــی آنچه عامل و نتيجة توســعه اســت 
(عامــری، ١٣٨٠). ورود فناوری های جديد 
در توليدات و امکان عرضة محصوالت جديد 
نيز در صورت همراهی دانش و ثروت ميســر 

خواهد شد (قاضی نوری، ١٣٨١).

  

دانش بايد توسط حامل آن يا افرادی پس از او به عينيت درآيد. 
در مواردی که عالمان قادر نيســتند دانش  خود را به فناوری و 
يــا خدمتی ملموس تبديل کنند، احتماًال آن دانش را به کمال 
ياد نگرفته اند و اگر علمی اســت که بر هيچ دردی دوا نيســت، 
مصداق علم بی فايده اســت. آنچه به عنوان نتيجه بيان می کنم 
اين است که دانشورزان، با اصالح نگاه قديمی خود، متوجه اين 
موضوع باشــند که دانش و ثــروت گاه دو وجه از يک حقيقت، 
و قابل تبديل به هم هســتند. اين نگــرش جديد، جامعة ما را 
تحريک می کند تا دانش خود را بــه ثروتی حالل تبديل کند. 
همان چيزی که دانش آموختگان ما و کشور ما به آن نياز دارند؛ 
موتور محرکه ای برای دانشمندان و ثروتمندان ما که يکديگر را 
دســت کم نگيرند، بلکه بدانند صورت های متفاوتی از قدرت به 

آن ها ارزانی شده  است و اين دو با هم نتيجه ای هم افزا دارند. 

پی نوشت ها
۱. آنچه در کالس های کنکور مشــاهده می شود، تبديل دانش به ثروت نيست. 
در اين باب صحبت بسيار است. در بهترين حالت،  آموختن تکنيک تست زدن 

است و در برخی ديگر متأسفانه فريفتن مشتريان بی خبر از همه جا.
۲. همة اين ها را کنار اين آية قرآن بگذاريد:«يا َمعَشر الِجن و االنِس ِإن اسَتَطعُتم 
أن َتنُفُذوا ِمن أقطار الَسماوات َو اَالرض َفانُفذوا ال َتنُفُذوَن إالَّ ِبُسلطاًن» (الرحمن/ 
۳۳). هــر بار که اين آيه را می خوانــدم،  می ديدم که مترجمان در ترجمة دقيق 
کلمة «سلطان» فرو مانده اند. برخی آن را به دانش ترجمه کرده اند و برخی ديگر 
همان ســلطان را نوشــته اند. ولی اينک درک جديد من به درستی می گويد که 
شــايد در اين آيه، قدرت ترجمة مناسبی برای سلطان باشد. نفوذ در آسمان ها با 
دانش يا ثروت به تنهايی انجام شــدنی نيست، بلکه به هر دوی آن ها نياز است. 
کما اينکه می بينيم پروژه های فضايی ما به ســبب کمبــود بودجه، گاه متوقف 
شــده اند. شايد بتوان آية معروف ۸۰ سورة اسرا «َو ُقَل َرب ادخلنی ُمدَخَل ِصدق 
و اخرجنی ُمخرَج صدق َواْجعل لی من لدنک ســلطانا نصيرَا» را نيز شاهد آورد. 
استاد فوالدگر «سلطانًا نصيرا» را «تسلطی ياری بخش» ترجمه کرده اند، اما شايد 

اينجا نيز کلمة «قدرتی ياری بخش» ترجمة مناسب تری باشد.
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زهرا فرهادى٭
وقتی برای اولين بار به محل خدمتم رفتم، احساس تبعيد شدن 
داشتم. شــهر کوچکی با هفت ساعت فاصله از شهر خودمان و 
 آب وهوايی گرم و شرجی. فکر می کردم چطور بايد در اين شرايط 

و با اين احساس غريبگی و تنهايی دوام بياورم.
قرار بود در خانة معلم ساکن شويم.

کم کم هم خانه ای ها آمدند. وقتی ديدم مثل خودم سال اولی 
هســتند، آرام تر شدم. با هم که آشنا شديم، فهميدم دغدغه ها 
و اشــتياق های مشــترکی داريم؛ دغدغة بچه ها، دغدغة بهتر 
کردن معلمی مان و دغدغة يادگيری. دوســت داشــتيم با هم 
فعاليت های مشــترکی برای يادگيری و بهتر معلمی کردنمان 

انجام دهيم.
يکی از اين فعاليت ها جلسات کتاب خوانی با گروهی از معلمان 
است، اين طور که کتابی را انتخاب کرديم و هر هفته يک نفر يک 

فصل را می خواند و آن را برای جمع ارائه می دهد.
در جمع کتاب خوانی مان لذت گفت وگو، يادگيری، پرسش و به 

نقد گذاشتن رويه های معلمی مان را می چشيم. يکی از دوستان، 
بعد از چند جلسه گفت که شروع به خواندن کتابی کرده است و 

تصميم دارد از اين به بعد بيشتر کتاب بخواند.
در جلساتمان سراغ مسئله هايی می رويم که در زندگی و کالس 
درس و رابطــه با بچه ها با آن ها مواجهيم. می پرســيم، خاطره 
تعريف می کنيــم و نقد می کنيم. الزمة پيش بردن همة اين ها، 
جو صميمی و امنی اســت که در کنار هم داريم. تا باشد از اين 

تبعيدگاه ها!
وقتی تصميم به معلم شــدن گرفتــم، به يک تغيير بزرگ در 
نظام آموزشــی مان فکر می کردم. کم کم فهميدم اميد بستن به 
نهادهای باالدســتی برای تغيير، ما را از کنشگری دور می کند. 
حتی از اميد و اشــتياق تغيير هم کم می کند. حاال فکر می کنم 
برای اصالح نظام آموزشی بايد همين حرکت های ظاهراً کوچک 
و آرام در گروه هــای معلمــان را جدی گرفــت و در کنار آن به 

چشم اندازی برای تغيير بزرگ تر هم نگاه داشت.

٭ دبير علوم متوسطة اول، شهرستان الر، استان فارس
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دکتر عبدالعظیم کریمى

مهم ترين مهارتی كه در مدرســه بايد به دانش آموزان آموخت 
اين است كه بدانند هيچ مهارت مهمی در مدرسه قابل آموختن 

نيست!
ناشناخته

آورده اند، مردی نزد شيخ آمد و گفت خواهم كه خرقه پوشم. 
شيخ گفت ما را مسئله اين است. اگر آن را جواب  دهی، شايستة 
خرقه باشی. شيخ از مريد پرسيد، اگر مرد چادِر زنی در سر گيرد، 
زن شود؟ گفت نه. گفت اگر زنی جامة مردی درهم پوشد، هرگز 
مرد شود؟ گفت نه. گفت، تو نيز اگر در اين راه مرد نه ای، بدين 
ُمرقع پوشيدن مرد نگردی» (تذكرئ االوليا، عطار نيشابوری، ص 

.(١٢٣
اين حكايت كوتاه، كنايتی گويا را در وصف آموزش های صوری 
و قالبی در نظام های آموزشــی نشان می دهد كه تا چه اندازه از 
واقعيت آموزش دور شده اند بعضی بر اين تصورند كه با آموزش 
مهارت های زندگی در مدرســه، دانش آموزان كاشف و صاحب 
مهارت های زندگی می شــوند! و بر اين خيــال خام دل خوش 
كرده اند كه افراد با وصف چراغ و نور به روشنايی و نور می رسند 

و يا با تكرار كلمة آب، از تشــنگی خود می كاهند. حال آنكه به 
قول شــيخ ابورجاء خمركی: «بدان كه به دانستن و داشتن 
دارو، بيماری درمان نشود. درمان بيماری به خوردن دارو باشد.۱»

ای عزيز! 
آدمی نه چنان است كه هرچه بشنود بداند و نه چنان است كه 

هر چه بداند، در آن مقام باشد.
نه هر كه از حقيقت سخن گويد، حق است،

همچنان كه نه هر كه از گنج سخن گويد، صاحب گنج است.
اگر هر كه  از چيزی سخن گفتی، آن چيز بودی، كارها آسان 

شدی»!
علم بی عمل چون سوزن خياط دان كه بی رشته بود؛ تو را چند 

مسئله از صفت وی حاصل شود.۲
آيا با آموختن ذهنــی مهارت ها می توان به مهارت های عملی 
دست يافت؟ آيا با آموختن مهارت شنا، بدون درافتادن در آب، 
می توان شــناگر شــد؟ آيا با خواندن كتاب راهنمای رانندگی 

می توان راننده شد؟
نه هر كه راه ديد در راه برفت

و نه هر كه رفت به مقصد رسيد.
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بسا كسا كه شنيد و نديد
و بسا كسا كه ديد و نشناخت

و بسا كسا كه شناخت و نيافت۳!
هــدف از آموزش هــا و آزمون هــای مدرســه ای، آگاهی از 
ويژگی های شخصيتی افراد است، حال آنكه هدف از آزمون های 
الهی، آشكارسازی ويژگی های افراد و آنگاه سازندگی و بالندگی 
اين ويژگی ها در بســتر ابتالئات زندگی است تا در اين امتحان 
گدازنده، گوهر وجود آدمی در متعالی ترين شــكل آن پرورش 

يابد. آنگونه كه اقبال الهوری به زيبايی بيان كرده است:
زندگی در صدف خويش گهر ساختن است

در دل شعله فرورفتن و نگداختن است.
در آموزه های قرآنی، ابتــال و امتحان به معنای 

قــرار گرفتــن در معرض ســختی ها و 
چالش های زندگی به شكل طبيعی 

اســت تا در متن ايــن حوادث 
وجودی  گوهــر  ناخواســته 

انســان ها به طور شايسته 
توســعه و تقويت گردد، 
آزمون های  در  آنچه  اما 
در  مـهارت ســــنجی 
كالس هـــــای درس 
مشـــاهده می شــود، 
دانش  افزايش  صرفــًا 
كه  است  بينش  بدوی 

به منش انســان ربطی 
نــدارد. به بيــان ديگر، 

مــهارت آموزی هـــای  در 
مدرســه ای، هدف، توســعة 

دانــش مهارت هــا و شــناخت 
ويژگی های افراد در مواجهه با حوادث 

زندگی اســت، اما در ابتال و آزمون الهی، 
هدف، ظهور و آشكارســازی قابليت های وجودی 

و آنگاه تحول و تبدل روحی اســت. يكی از سنت های الهی كه 
در قرآن كريم بر آن تأكيد بسيار شده، امتحان و آزمايش است. 
قرآن گاه از اين ســنت به «ابتال» تعبير كــرده و در مواردی با 
عنوان «امتحان» از آن ياد كرده است. آزمايش از اهداف خلقت 

شمرده شده است:
«الّذی َخلَََق اْلَموَت و اْلَحياَئ لَِيْبُلَوُكْم ايُُّكْم اْحَســُن َعَمًال و ُهَو 
اْلَعزيُز اْلَغفــوُر» (ُملك/۲): «آن كس كه مرگ و  حيات را آفريد 
تا شــما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل می كنيد و او 

شكست ناپذير و بخشنده است».
«وََ َلَنْبُلَونَُّكم حّتی َنْعَلــَم اْلُمجاهديَن ِمْنُكْم و الّصابريَن و َنْبُلَو 
اخباَرُكم» (محمد/٣١): «ما همة شما را قطعًا آزمايش می كنيم 
تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از ميان شما كيان اند و 

اخبار شما را بيازماييم».
جملة «حتی نعلم المجاهدين منكم» به اين معنا نيســت كه 
خداوند از اين گروه آگاهی ندارد، بلكه منظور تحقق معلوم الهی و 

مشخص شدن اين گونه افراد است. يعنی، تا اين علم الهی تحقق 
خارجی يابد و عينيت حاصل كند و صفوف مشخص شود.»

َو َلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشــی ٍء ِمَن اْلَخوِف َو اْلُجــوِع و َنْقٍص ِمَن اْألْمواِل َو 
اْألْنُفِس َو الثََّمراِت َو  َبّشــرِ الّصابرين» (بقره/ ١٥٥): «قطعًا همة 
شما را با چيزی از ترس، گرسنگی و كاهش در مال ها و جان ها 

و ميوه ها آزمايش می كنيم و بشارت ده به استقامت كنندگان».
هدف از ابتال، تشخيص قابليت های افراد، سازندگی و پرورش 

استعدادها و برخورداری از پاداش و عقاب است.
تشخيص به معنای «عيان كردن خصوصيات و باطن اشخاص 
به صورت مشاهده پذير، ملموس و مشخص» است. اين تشخيص  
يك كاركرد صرفًا حكايت گرانه، همچون توزين و اندازه گيری در 

آزمايش های بشری، ندارد:
شــكيبايان  و  مجاهــدان  شناســايی 
(جاثيــه/٢٢) و خــــداترســــان 
شاكران  تشخيص  (مائده/٩٤)، 
از ناسپاســـان (نمــل/٤٠)، 
آخـرت باوران  تشــخيص 
(ســبا/٢١) و جداسازی 
ناپــاكان.  از  پــاكان 

(آل عمران/  ١٧٩).
كه  تعريف هايی  در 
مسلمان  دانشمندان 
ارائــه  ابتــال  بــرای 
كرده اند، معنای لغوی 
واژه ملحــوظ اســت، 
مـــثل  «آشــكارسـازی 
مقدرات انسان و بروز دادن 
دارايی های بالقوه با نشانه های 
ظهوربخش و حوادث و تكاليف 
فعليت بخش به قصد ترتب ثواب و 
عقاب۳»، و يا «شكوفاسازی استعدادهای 
بالقوه سعادت ســاز يا شقاوت بار انسان به كمك 

اوامر و نواهی الهی و حوادث فردی و اجتماعی».
 در واقع، هدف اصلی تصفية قلوب و ظرفيت گستری وجود و 
خالص ســازی روح و روان است: «َولَِيْبَتلَی اُهللا ما فی ُصدوِرُكم و 
َص ما فــی ُقُلوبُِكْم و اُهللا عليُم بذاِت الّصُدوِر.» (آل عمران/  لُِيَمحِّ
١٥٤): «و (امتحانــات) برای اين اســت كــه خداوند آنچه در 
سينه هايتان پنهان داريد، بيازمايد و آنچه را در دل های شما (از 
ايمان) است، خالص گرداند»، «زيرا خداوند دل هايشان را برای 
تقوا خالص (امتحان) كرده اســت»: «اولئَك اّلِذيَن اْمَتَحَن اُهللا 
ُقُلوُبُهــْم لِلّتْقَوی َلُهم َمْغِفَرٌئ َو اْجٌر َعظيٌم» (حجرات/٣). «چنين 
نبــود كه خداوند مؤمنان را به همان گونه كه شــما هســتيد، 
واگذارد، مگــر آنكه ناپاك را از پاك جدا ســازد»: «ما كاَن اُهللا 
 لَِيَذَر اْلُمؤمنيَن علی ما اْنُتْم َعَلْيِه حتی َيميَز الخِيَث ِمَن الطيب» 

(آل عمران/١٧٩).
همة اين  آيات نشــان می دهند كه غرض از آزمونگری، چيزی 
فراتر از آموزش صوری مهارت های زندگی اســت؛ مهارت های 
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زندگی نه در حفظ مطالب درســی و امتحانات كالسی، بلكه در 
ميدان چالش های توفنده و ذوب كنندة زندگی پايدار می شوند.

شــايد بتوان گفت، بزرگ ترين مانع مهارت يابی دانش آموزان، 
مهارت دهــی به آن هاســت و اين همان كاری اســت كه ما در 
سال های اخير در حال انجام آن هستيم؛ بی آنكه به نتايج وارونة 

آن بينديشيم.
مهارت های زندگی نه در متن كتاب های درسی، بلكه در متن 
زندگی و در تعامل با حوادث و رويدادهای واقعی كشف می شوند.

نخستين اصل در آموزش مهارت های زندگی اين است كه اين 
مهارت ها از طريق گفتار و نوشتار قابل آموزش نيستند. نخستين 
اقدام برای توســعة مهارت های زندگی اين است كه از ياددهی 

آن ها در قالب درس و گفتار پرهيز شود:
هيچ نامی بی حقيقت ديده ای

يا ز گاف و الِم گل، گل چيده ای
اسم خواندی رو مسمی را بجو

مه به باال دان نه اندر آب جو (مثنوی، دفتر اول، ٣٤٥٨)
آنكه به دانستن دانش مهارت ها، بدون مواجهه با موقعيت های  
عملی، بســنده كرده است، به منزلة كسی است كه با در دست 
داشتن نســخة دارو و بر شمردن خواص داروها در صدد درمان 

بيماری است.
فرمود: «َمن عِمَل عِلَم»: يعنی آنكه عمل كرد، دانست. دانستن 
حفظ كردن كلمات نيست، بلكه روح بخشيدن به آن ها از طريق 

كردار و عمل است. به تعبير داستايوفسكی:
آگاهی از زندگی مهم تر از خود زندگی است. شناخت خوشبختی 
مهم تر از خود خوشبختی است»؛ اين همان [نگرشی] است كه 

ما بايد عليه آن بجنگيم!
مهارت آموزی، داشتن مهارت ها نيست، بلكه درآميختن طبيعی 
با حوادث زندگی در موقعيت های طبيعی آن است كه مهارت ها 

از دل بينش ها زاده می شود.
علــم آن بود كه هر كجا تو از برای آن آموخته باشــی، در آن 

جايگاه به كار داری و بدانی كه مرا اين علم اينجا می بايد.٤
ما بــا درس دادن مهارت های زندگی به كودكان، امكان درس 

گرفتن آن ها از زندگی را نابود كرده ايم؛
ما با كمك كردن به فرزندان، ريشة خودياری آن ها را از ريشه ها 

می خشكانيم!
گفت: من نيرو خواستم و خداوند مشكالتی سر راهم قرار داد تا 
توانمند شوم. من دانش خواستم و خداوند مجهوالتی برای حل 
كردن به من داد. من ســعادت و ترقی خواستم و خداوند به من 
قدرت بخشش و نيروی توليد داد. من شهامت خواستم و خداوند 
موانعی بر سر راهم قرار داد تا خود را ميان آن ها بيابم. من انگيزه 
خواســتم و خداوند مسائلی را به من نشان داد تا آن ها را كشف 
كنم. من عشق خواستم و خداوند نيازمندانی بر سر راهم قرار داد 

تا به آن ها كمك و محبت كنم.
من به آنچه نياز داشتم نرسيدم، اما آنچه از آن ها فرار می كردم، 

به من داده شد.
پس همة خوشبختی ها و موفقيت هايی كه به من روی آورند، 
از درهايی وارد شدند كه من به دقت و جديت در پی بستن آن ها 

بودم (لردبايدوم).
پس رشــد و پختگی كودك به ميزان ظرفيت و قابليت او در 
برابر ناماليمات، شكســت ها و رنج هــای اجتناب ناپذير زندگی 

وابسته است. 
كودك زمانی از امنيت درونی برخوردار است كه بتواند در برابر 

ناامنی های بيرونی احساس امنيت كند.
كــودك زمانی خوشــبخت اســت كه قــادر باشــد در برابر 

ناخوشی های زندگی بردبار و صبور باشد.
كودك زمانی مطيع است كه قادر به ناپيروی از ديگران باشد.

كودك زمانی سالم است كه در برابر ميكروب ها و ويروس های 
محيط خود ايمن باشد.

گويا دست بی رحم مصائب بسی سازنده تر از دست محبت آميز 
مواهب زندگی است و گويا موانع رشد در زندگی، بيش از مواهب 
موجب بلوغ و پختگی ما می شود. «َو َلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشیٍء مَِّن اْلَخوِف 
َو اْلجوِع َو َنْقٍص مَِّن اَالَمَواِل َواَالنُفِس َو الثََّمراِت َو َبّشِر الّصابِرين»: 
شما را به اندكی ترس و گرسنگی و بينوايی و بيماری و نقصان 
در محصول می آزماييم و شكيبايان را بشارت ده.» (بقره/ ١٥٥).

يگانه طريق ايمن زيســتن، فرار كردن از امور ناايمن نيست، 
بلكه درآميختن و آنگاه عبور كردن از آن است. و آنكه همواره در 
ساية امنيت می زيد، خطرناك ترين نوع زندگی را برگزيده است٥.
خطرناك تريــن خطرمندی در زندگی كودك، دور ســاختن 

كودك از خطرپذيری در زندگی است.
آنكه تاكنون خطری را تجربه نكرده است، كوچك ترين خطر، 

بزرگ ترين آسيب را بر او وارد می كند.
آنچه در طبيعِت زندگی و زندگی طبيعی اتفاق می افتد، بسی 
حساب شــده تر از برنامه ريزی های حساب شدة ما برای زندگی 

كودك است.
نكتة تناقض آميز آن است كه هر قدر كثرت آموزش مهارت ها 
از بيرون بيشــتر شود، انگيزه و توان مهارت يابی از درون كمتر 
می شود. هر قدر حمايت بيرونی از فرزندان بيشتر شود، مهارت 
خوديــاری و خوداتكايی آن ها در زندگی كمتر می شــود و هر 
قدر آن ها را بيشــتر هدايت كنيم، مهارت های خودرهبری را 
در آن هــا ضعيف كرده ايم و هر قدر نظارت بيشــتری بر آن ها 
داشته باشيم، از مهارت خودكنترلی و خودنظم جويی در آن ها 

كاسته ايم.
در واقــع، ما نبايد فاعل تربيت و عامل مهارت دهی به فرزندان 
خود باشــيم، بلكه بايد شرايطی در متن زندگی فراهم كنيم كه 
آن ها - نه كاسب- بلكه «كاشف» مهارت های زندگی خود باشند. 
در چنين شرايطی است كه انسان از وجود بدلی خود خارج و به 

وجود اصلی خويش (تأويل خويش) وارد می شود.

پی نوشت ها:

5. Living Safely is so Dangerous!
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(   
«مِن شخصی» و «مِن اجتماعی» در شعر

سعدی می گويد:
من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم
حافظ می گويد:

حافظم در مجلسی ُدردی کشم در محفلی
بنگر اين شوخی که چون با خلق صنعت می کنم

ساده انگارانی که با زبان و منطق شعر آشنايی ندارند، با خواندن 
چنين ابياتی، بالفاصله نتيجه می گيرند: اين شاعران بزرگ انگار 

الابالی و بی بندوبار بوده اند!
اين جور آدم ها، مثًال وقتی در شــعر افســانة نيما يوشــيج 

می خوانند:
حافظا اين چه کيد و دروغ است

کز زبان می و جام ساقی است
نالی ار تا ابد باورم نيست

که بر آن عشق بازی که باقی است
من بر آن عاشقم که رونده است

به خيال خودشان تصور می کنند نيما از حافظ بازخواست کرده 

است.
حتی برخی از آدميان ناآشنا به زبان و بيان و منطق شعری، اين 
نوع شــعرها را با ذوق زدگی تمام منتشر می کنند؛ با عنوان های 

هيجان زده ای چون:
ـ وقتی که نيما يوشيج حافظ را به چالش می کشد.

ـ پاسخ دندان شکن استاد شهريار به سعدی.
عده ای ديگر با مقايســة ابيات و ســطرهای شاعران بزرگ به 
اين نتيجه می رسند که شاعران در انديشه شان، تناقضات فراوان 
دارند. بر اساس اين نتيجة بی بنيان هم مقاالت مفصل می نويسند 

و پايان نامه ها و رساله ها تدوين می کنند.
اما آن نکتة بسيار ســاده در شناخت منطق شعری و تحليل 

محتوايی شعر که اين جماعت از آن بی خبرند، اين است:
«من» در شعر شاعران، لزومًا سخن گوی «مِن شخصی» شاعر 
نيست. ممکن است سخن گوی «مِن اجتماعی»، «مِن تاريخی» 

يا «مِن فلسفی» باشد.
حتی وقتی شاعر از يک تجربة عينی شخصی حرف می زند، باز 
هم، چون در فضای شعری است، آن تجربة عينی، قابليت تأويل 

و تعميم دارد؛ چون شعر زبان نشانه ها و نمادهاست.
 اسماعيل امينی

     
دوری

 می تواند مرا
 پشت پنجره ببرد

 تا به آخرين چراغ خيابان
نگاه کنم

می تواند تپه های بارانی را زيبا کند
 و به قشقرق عاشقان پايان دهد

 دوری
 می تواند آن قدر قوی باشد

 تا دلم
 برای هر زنی که مادر است

 تنگ شود

  
چون مه

که در اشتياق سپيده دم
می سوزد
خيابان ها

در مردم گم می شوند
اين روزها

در غياب زندگی
همه حاضرند.

دور ميز
زمان به تعارف می گذرد

و کسی
حواسش به شعله نيست.

  
زيبايی ات

چيدمان نامنظم شکوفه هاست
و چشم هايت

چون قارچ های سّمی
کوهستان را وحشی می کند

من
همة قايق های اسکله را

غرق کرده ام.
از دور شدنت بيزارم.

اين شعر زيبا از زنده ياد هاشم جاويد 
است. شاعر، پژوهشگر و حافظ شناسی که 
ســال گذشته دعوت حق را لبيک گفت. 
شما هم در لذت خواندنش شريک شويد:

پير خرد يک نفس آسوده بود.
خلوت فرموده بود.

کودک دل رفت و دو زانو نشست،

مست مست...
گفت تو را فرصت تعليم هست؟

گفت هست.
گفت که ای خسته ترين رهنورد

سوخته و ساختة گرم و سرد،
بر رخت از گردش ايام گرد،
چيست برازندة باالی مرد؟

گفت درد!

گفت چه بود اين همه دانندگی،
راست ترين راستی زندگی؟

پير که اسرار خرد خوانده بود،
سخت در انديشه فرومانده بود.

ناگه از شاخه ای افتاد برگ،
گفت مرگ...
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 «نارنج مويه ها» دفتر شعر سيده تکتم حسينی
اســت که فضايــی آيينی و عاطفــی دارد. 
اين شــاعر از مهاجران افغانستان است که 
سال هاســت در فضای ادبيــات ايران نفس 
می کشد. اين کتاب را انتشارات فصل پنجم 
چاپ کرده است. غزلی از اين کتاب بخوانيد:

شکر خدا يک لقمه نان در سفره دارم
می چرخد اينجا آسياب روزگارم

می چرخد اما در دلم غم خانه کرده
لبخند هم ديگر نمی آيد به کارم

اين روزها جز درد چيزی همدمم نيست
دردی که دورم کرده از يار و ديارم

نبضت چرا کند است ای دردت به جانم؛
رنگت چرا زرد است ای باغ و بهارم؛

شرمنده ام از اينکه غير از زخم هايم
چيزی ندارم تا که در خاکت بکارم

 
يک روز می آيد که آبادت ببينم
يک روز می آيد... هنوز اميدوارم

ای نقشه ای که روی ديواری، برايت
اندازة يک عمر غربت حرف دارم

(     
 در اين شــماره به جايگاه سعدی، بعد از سه 

شاعر گذشته، اشاراتی می شود.
ســعدی بين شــاعران ايــران چندوجهی و 
جامع االطراف است، به همين دليل، ارتباط با او 

هم آسان تر است هم وسيع تر.
گلستان و بوستان سعدی بيشتر موجب اقبال 

مخاطب در جهان شده است.
اول بار فرانســويان در قــرن هفده ميالدی با 
کتاب گلستان او را شناختند. آندره دوريه در 
فرانسه گزيده ای از گلستان سعدی را در اين قرن 

برای اولين بار ترجمه کرد.
در قرن های هجده و نوزده، سعدی نه تنها در 
فرانســه، بلکه در اروپا به شهرت نسبی رسيد و 
افرادی چــون آندره شنيه، شابوسی، هوگو، 
ژول مول، دوليل و افراد ديگری، در حد يک 
شيفته به سمت سعدی و گلستانش گراييدند، 
تا آنجا که در اواخر قرن هجده، رئيس جمهوری 
در فرانسه، به نام کارنو، نام سعدی را به اسمش 
افزود. پس از آن، ســعدی کارنو را برای خود، و 
سعدی را برای پسر خود و نام خيابان ها انتخاب 
کرد و همين موجب شد مردم فرانسه مشتاقانه 

سعدی را دوست بدارند.
در فرانســه، بسياری از شاعران و نويسندگان، 
يا دربارة ســعدی نوشــتند يا در نوشــته ها و 
شعرهايشان از ســعدی تأثير پذيرفتند؛ افرادی 
چــون موريس بارس، گی يو دوســه و ژان 

کبس.
سعدی در انگلستان در حدود قرن شانزده، در 
پی سفر مارکوپولو و ماندويل به ايران و شرح 
ماوقع، توجه عده ای ازجمله شکسپير، ميلتون 

و هربرت را برانگيخت.
در قــرن هجــده و نــوزده چهــرة ســعدی 
شناخته شده تر شد و افرادی چون ولتر و ديدرو 
به صورت آشــکار تأثير خود را از سعدی اذعان 

داشتند.
اما افرادی که در انگلســتان به معرفی سعدی 
پرداختنــد، در قرن هجده و بعد از آن روی آثار 
ســعدی تحقيق کردند؛ افــرادی چون ويليام 
جونز، گلدوين، هارينگتون و دمولين، ضمن 

ترجمة آثار او، به پژوهش کامل تری پرداختند.
در مجموع، هر چند اغلب شاعران ما در اروپا 
شناخته شده و حتی بر شاعران و نويسندگان آن 
کشورها مؤثرند، اما جايگاه آن ها، ازجمله سعدی، 

در کشورهای آسيايی بيشتر است.

 علی آبان
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حسین غفارى٭

          
       

مدت کوتاهی پيش از آنکه «وب» همة ســاحت های زندگی 
مــا را در بر گيرد، يعنی چيزی کمتر از بيســت ســال پيش، 
کتابخانه های عمومــی و تخصصی، بايگانی های محلی و ملی، 
اسناد يا صندوقچه های شــخصی دانشمندان و استادان، تنها 
محل انباشت و نگهداری دانش بشر به حساب می آمدند و راه 
مطمئن برای فهميدن معنای يک لغت ناآشنا، آشنايی با يک 
شــهر دور، شــناخت رموز يک پديدة فيزيکی، حل مسئله ای 
فقهی، رفع ابهام از معمايی فلسفی و ... مراجعه به لغت نامه ها، 

دانش نامه ها، سيره نامه ها و امثال آن  بود.
حاال کمتر باورکردنی است که بيست سال پيش برای انجام 
يک پژوهش دانش آموزی، گاهی به ســفری درون شــهری تا 
کتابخانة مرکز شــهر نياز بود! بعد از به دســت آوردن کتاب 
مرجع هم، بايد آن را يک بار از ابتدا تا انتها، يک بار از انتها تا 
ابتدا و گاهی از وسط به ابتدا و انتها تورق می کردی تا مدخل 

مدنظر را بيابی و تازه مطالعه را شروع کنی.
امروز ديگر دانش آموزان برای حل مسائل شخصی شان، رفع 
مشــکالت درسی، انجام پژوهش های کالسی يا حتی پاسخ به 

ســؤاالت امتحانی، از هر طريقی خود را به «وب» می رسانند. 
«وب» هم که «... دريايی کرانه  ناپديد/ کی توان کردن شــنا 

ای هوشمند؟!»١
پس برای به دســت  آوردن پاسخ درست، بايد به اندازة الزم 
و کافی هوشمند بود. اما اگر شما هم مثل بچه ها سؤاالتتان را 
از «گوگل» می پرسيد، می دانيد که معموًال اين جست وجوگر 
 مهربــان، اوليــن و اصلی تريــن پاســخ ها را از «ويکی پديا»

(fa.wikipedia.org) به شــما عرضه می کند، فرقی ندارد که 
دربارة يک شــاعر بلندآوازه ســؤال کرده باشيد يا يک حشرة 
آبزی يا نبردی تاريخی يا دارويی شفابخش. معموًال «دانش نامة 
آزاد ويکی پديا» حاضرجواب ترين پاســخ گوی شما در «وب» 
است. اما واقعًا چقدر می توان به اين عالمة همه چيزداِن دنيای 

سايبری اعتماد کرد؟
به عنوان معلــم بايد بدانيــم و به بچه ها نيــز بياموزيم که 
«ويکی پديا» و تمامی ويکی های وابســته اش (مثل ويکی واژه، 
ويکی کتاب، ويکی سفر، ويکی گفتاورد، ويکی نبشته، ويکی انبار، 
ويکــی داده و ...) با دانش نامه ها و کتاب هــای مرجع موجود 
در کتابخانه هــا تفاوت هايی جدی دارنــد، مطابق ادعای خود 

«ويکی پديا»٢:

زمانه عوض شده است. نه ديگر بچه ها آن بچه های قديم اند، نه مدرسه فقط محدود به ديوارهای سنتی اش مانده است. حاال 
رسانه ها رقيب جدی مدرسه برای تعليم و تربيت بچه ها شده اند. بچه ها از ما معلم ها انتظار دارند همپايشان در «دنيای صفر و 
يک ها» بدويم و دستشان را بگيريم. در نوبت های قبل، به دو چالش «محرمانگی داده ها در وب» و «آميختگی علم و شبه علم 
در رسانه های اجتماعی» پرداختيم و پيشنهادهايی برای مواجهه هوشمندانه معلمان با اين چالش ها ارايه داديم. برای چالش 

سوم آماده ايد؟

٭ معلم سواد رسانه ای، منطقة ٣ تهران
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«ويکی معموًال به انواعی از وبگاه ها گفته می شود که به تمام 
بازديدکنندگانش (حتی گاهی بدون ثبت نام) اجازة ويرايش، 
افزودن يا حذف مطالب را می دهد. ويکی توسط نويسنده های 
حرفه ای نوشــته نمی شود، بلکه برای بازديدکنندگان معمولی 
طراحی شده اســت. همچنين، پاية تغييرات در فضای ويکی 
بر همکاری مبتنی اســت؛ يعنی هر چقــدر همکاری کاربران 
در ويرايش يک صفحه بيشــتر باشد، آن صفحه ُپر تغييرتر و 

[احتماًال] کامل تر می شود.»
اين فرايند با آنچه ما از روش تدوين دانش نامه های مرســوم 
ســراغ داريم، بسيار متفاوت اســت. يعنی به جای اينکه چند 
کارشــناس امين در روندی تحت کنترل و با روش علمی، در 
محيطی بســته به جمع آوری و ارزيابی مطالب بپردازند، کار 
جمــع آوری و ارزيابی محتوا در محيــط وب به عموم کاربران 
سپرده شــده اســت. برای مثال، بيش از ششصدهزار مدخل 
ويکی پديا به زبان فارســی، همگی توســط بيش از هفتصد و 
هفتادهزار کاربر در مدت زمانی حدود پانزده ســال (از ســال 
١٣٨٢ تــا امروز) ايجاد و ويرايش شــده اند و ايــن روند هر 
ماه با مشــارکت بيش از دو هــزار کاربر، به حداقل ده ها هزار 
ويرايش منجر می شود. همين پويايی و نبود تمرکز در فرايند 
جمع آوری و انتشار محتوا که اصلی ترين مزيت ويکی پدياست، 
به شــکل گيری انتقادات جدی به اين دانش نامة آزاد جهانی 
منجر شــده است. منتقدان درســتی و اعتبار ويکی پديا را به 
خاطر «آزادی ويرايش» زير سؤال برده اند. همچنين، ويکی پديا 
بــه خاطر «آســيب پذيری در برابــر خرابــکاری»، «کيفيت  
غيريکنواخت مقاالت»، «ســوگيری نظام منــد»٣ «بی ثباتی» 

و نيــز به خاطر «ترجيح اجماع بر اعتبار» در ســبک ويرايش 
مقاالت، نقد شده اســت. ماجراهای معروف٤ بسياری در اين 
ســال ها ناشی از اعتماد چشم بسته به محتوای دستکاری شدة 
ويکی پديا بر ســر زبان ها افتاده اند کــه تأمل در آن ها ما را به 
اين نتيجه می رساند که در استفاده از ويکی پديا رعايت جانب 

احتياط، شرط عقل است.
به عنوان معلم بايد بدانيم و به بچه ها نيز بياموزيم که شــايد 
ويکی پديا به عنــوان «اولين منبع» به ما کمک کند به کليات 
جواب مــورد نيازمان دســت پيدا کنيم، امــا نبايد روی آن 
به عنوان «آخرين منبع» تکيه کنيــم. همواره بايد يافته های 
ويکی پديا را با مراجع معتبر ديگر بسنجيم. اگر در اين روزگار، 
توســعة وب به کاهش زمان دسترســی به منابع علمی منجر 
شده اســت، زمان صرفه جويی شــده را بايد به اعتبارسنجی 
منابــع الکترونيکــی اختصاص بدهيم و فرامــوش نکنيم که 
فعاليت علمی هميشــه به دقت و پشــتکار فراوان نياز داشته 

و دارد.

پی نوشت ها
۱. اشاره به بيتی از رابعه بنت کعب: «عشق» دريايی کرانه ناپديد ....

2.https://fa.wikipedia.orgwiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C

۳. جالب اســت بدانيد بيشتر مشارکت های انجام شــده در نگارش و ويرايش 
«ويکی پديای فارســی» توسط کاربران ساکن در اروپا و آ مريکای شمالی انجام 

شده است و سهم کاربران آن از ايران  درصد است!
٤. ماجرای دســتکاری «امير دوالب» در ويکی پديا و اشــتباه گزارشگر فوتبال 

تلويزيون از خنده دارترين آن هاست.
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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسى

 چنين شنيدم که به روزگار خسرو، معلمی نزد بوذرجمهر 
آمد و مسئله ای از او پرسيد. بوذرجمهر گفت: معنای آن ندانم. 

معلم گفت: عيب نداره، حفظ کن تا نمره  بگيری ...

 روزی اسکندر با فرزندان خويش نشسته بود. يکی از ايشان 
گفت: «باباجون! مديرمون گفته بيايی مدرسه.» اسکندر گفت: 
«مديرتون بيجا کرده،  نمی يام. البد بازم می خواد قبض کمک به 

مدرسه بده.»

رویا صدر
سام سلماسىم ستصویرگر: ت
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 چون کمبوجيه به مصر لشــکر کشــيد و مفستيوس، 
سردار خونريز کرانة نيل، را به اسيری گرفت، مفستيوس در 
ميان اســرا پيرمردی را ديد و نقش بر زمين شد. وقتی او را 
با گالب و عنبرنسارا به هوش آوردند، کمبوجيه پرسيد اين 
حالت چگونه بر تو عارض شد؟ مفستيوس گفت: او روزگاری 
معلم من بــود. بارها مــرا بی اســتعدادترين و احمق ترين 
دانش آموز روی زمين لقب داد. همچنين، از سوی او به مقام 
کدو، ســيب زمينی و صيفی های ديگر رسيدم. امروز هم، به 

محض ديدنش،  از ترس بيهوش شدم.
کمبوجيه چون اين سخنان را شنيد، آن معلم را آزاد کرد و 
گفت آفرين بر قدرت تو که بچه های مردم را به خوبی تربيت 
کرده ای. مگر نشنيده ای که حکما گفته اند تحقير و کوچک  
شمردن، شــخصيت بچه را محکم می کند و استعدادش را 

شکوفا می سازد تا به جامعة بشری خدمت کند! 

 در يکی از روزهای اکتبر، مردی با هدف رفتن به دانشگاه 
هاروارد، از قطار هوستون پياده شد. سر راه فيثاغورث را ديد. 
بالدرنگ خطاب به او گفت: استاد! فرزند من تنبل است. تو 
گويی اين سوی مغزش در اســت و آن سويش دروازه. او را 
نصيحتی بکنيد. فيثاغورث ســرش را خاراند و گفت: نگران 
نباشيد. اگر ايشان با همين فرمان جلو بروند، مطمئن باشيد 
ســری توی ســرها در می آورند و چنان زندگی خوبی برای 
خودشــان دســت و پا می کنند که اهل علم و درس تا عمر 

دارند بر بی سوادی اش غبطه بخورند.

 از موالنــا ابودردا دارقوزآبادی پرســيدند: عمر تو چند 
است؟ گفت: شــش. گفتند: چرا مزخرف می گی؟! شما قد 

ننه بزرگ مايی ...
گفت: اوًال مؤدب باشــيد، اينجا معلم نشســته. در ثانی، 
بقية عمرم از شــش سالگی به بعد، به محکوميت حضور در 
مدرسه گذشت. با اعمال شاقه و بمباران شدن با انبوه مطالب 
آموزشــی. بعد از آن هم روزگارم به گشتن دنبال کار از ِقَبل 
مدرکی که در ازای درس خواندن تحصيل کردم گذشــت و 
جزو عمرم حساب نمی شود. اصحاب صيحه زدند و گريبان 

چاک دادند و گفتند: «ايشاال ُدُرس می شه.»

 بقراط حکيم را گفتند اين علم را از کجا يافتی؟ 
گفت از جيب والدينــم. برايم هر چه کتاب کمک 
درســی بود، خريدند و مرا هر چه کالس فوق العاده 
بود گذاشــتند تا بعدها از ِقَبل علمی که آموخته ام، 

بيچارگان را درس زندگی دهم.

 گويند، يکی از معلمان دوران ســلطان محمد 
الجايتو از عدالتخواهی چنان بود که عادت داشــت 
پســران توانگران را در سايه نشاند و درويش زادگان 
را زير ظل آفتاب تا بلکه برشته شوند و بپزند و برای 
زندگــی آماده ... از جمالت قصار اوســت: «هر که 
بيشتر پول بدهد، بيشتر از عدالت آموزشی استفاده 
می کند و مملکت قانون داره.» مريدان با شــنيدن 
ســخنان عدالت خواهانة  او گريبان چاک می دادند 
و روی سرشــان حلواحلوايش می کردند و در عرش 
چرخــش می دادند و تا ناله و نفرينشــان نمی کرد، 

زمينش نمی گذاشتند.

 گويند، آنگاه که ملکشــاه سلجوقی بر سمت 
وکالت نشســت و خدمت گزاران ملک به خدمت او 
پيوســتند، او از شــغل هر يک پژوهش کرد. چون 
نوبت معلم رسيد، از کار و عمل او پرسيد. گفت: من 

معلمم و به بچه ها درس می دهم.
گفت: که چه بشود؟ پاســخ داد: که بچه ها نمرة 
خوب بگيرند. گفت: برای اين فشــار و استرس چرا 
بايد برد؟ پاسخ داد: تا بلکه ديپلم گيرند. گفت: که 
چه بشود؟ پاسخ داد: تا بلکه دانشگاه روند. گفت: که 
چه بشود؟ پاســخ داد: تا بلکه فارغ التحصيل شوند. 
گفت: که چه بشود؟ پاسخ داد: تا بلکه از ِقَبل توشة 
علمی که در دوران تلمذ اندوخته اند، با عالفی روزگار 
گذرانند و روزی هزار بار آبا و اجداد و بستگان نسبی 
و ســببی مرا و ديگران را بابت اين رقم اتالف عمر 
ياد کنند. ملکشاه گفت: دل مثه جاروبرقی می مونه 
داداش،  پر باشه، ديگه نمی کشه. سپس دستور داد 
که اين جملة بی ربط را روی ورق زر بنويســند و به 

دروديوار آويزان کنند.
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زهراسادات تقوى٭

برخــی از متخصصان خودآگاهی را اساســی ترين 
مهارت زندگی می دانند. «مهارت خودآگاهی» توانايی 
انســان در شــناخت خويش و آگاهی از نقاط قوت، 
ضعف، احساسات، تمايالت، نبود تمايالت، واکنش ها 

و ترس هايش است. 
رشــد مهارت خودآگاهی، هم زمان با رشــد ســاير 
ويژگی های جســمی و روان شناختی، از اوان کودکی 
در موجود انســانی تکوين می يابد. به ســخنی ديگر، 
دســتيابی به هويت معين و ايجاد احساس خوشايند 
از خود، ريشــه در دوران کودکی دارد. در صورتی که 
والدين و مربيان به کودک اجازه دهند به خويشــتن 
مطمئن و تعريف شــده ای از خويش دســت يابد، در 
نوجوانی نيز با سهولت بيشتری به هويتی پايدار دست 
خواهد يافت و در امتداد آن در جوانی و بزرگ سالی، 

با بهره منــدی از مهــارت خودآگاهی و شناســايی 
ويژگی های متفاوت فردی خود، انتخاب های معقوالنه 

و روابط مؤثرتری را تجربه خواهد کرد.
چگونه به رشــد مهارت خودآگاهی در دانش آموزان 

خود کمک کنيم:
ـ آن ها را با ويژگی های منحصر به فردشان بپذيريم.

ـ به تفاوت های فردی آن ها احترام بگذاريم.
ـ ويژگی های مثبت و اســتعدادهای فطری آن ها را 
بشناسيم، بپذيريم و تشويق کنيم؛ حتی اگر با آمال و 

آرزوهای ما متفاوت باشند.
ـ در مورد خصوصيات، ويژگی ها و الگوهای رفتاری 
غيرمثبــت آنان، بدون ســرزنش، به آن هــا بازخورد 
دهيــم و در مورد آن رفتار خاص با آن ها به گفت وگو 

بنشينيم.
٭  دکترای روان شناسی سالمت
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اگر فردی به دليل ويژگی های فردی اش بارها تحقير 
شود، در نهايت به انسانی فاقد حس ارزشمندی تبديل 
می شــود. چنين شــخصی به اين نتيجه می رسد که 
پيوسته بايد تابع خواســته ها و نظرات افراد ارزشمند 
و قدرتمنــد باشــد. در صورتی که برداشــت افراد از 
خويش واضح و مشخص نباشــد، به برداشت هايشان 
اعتماد نخواهند کرد. اگر افراد آموخته باشند خودشان 
را بشناســند و روی خودشان حساب باز کنند، مطيع 

بی چون و چرای فرمان های ديگران نخواهند بود.
يادمان باشــد، باورهای غلطی ماننــد ذات بد نيکو 
نگــردد چون که بنيادش بد اســت، هــر چی داره از 
پــر قنداقش داره، به پدر يا مادرش رفته و بســياری 
ديگر، مانع شــناخت فرد از خودش می شود، ذهنيت 
تغييرناپذيری را در افــراد تقويت می کند و منجر به 

درماندگی آموخته شده می شود.
خودمــان را بشناســيم و بهترين خودمان 
باشــيم، نه يک کپی از بهتريــن ديگری. به 
دانش آموزانمــان نيز بياموزيم خودشــان را 
بشناســند و در جهت دســتيابی به بهتريِن 

خودشان تالش کنند.

يک موقعيت واقعی: دانش آموزی بــا وجود تالش زياد در 
درس رياضی، نمرات درخشانی نداشت. اين موضوع باعث ايجاد 
احساســات و هيجانات منفی در او شده بود. مسلمًا دانش آموز 
مذکــور از ويژگی های مثبتی نيز برخوردار بود و آموزگار دانا به 
خوبی موارد مزبور را شناســايی کرده بود. آموزگار از دانش آموز 

خواست با يکديگر گفت وگو کنند:
آموزگار: «علی، تو پسر کوشايی هســتی. با وجود اينکه در 
ورزش اســتعداد زيادی داری، برای رياضی هم ســخت تالش 
می کنی و اين برای من خيلی ارزشــمند است. بارها ديده ام در 
برابر دوستانت گذشت می کنی و رفتارت با آن ها مهربانانه است. 
اين ويژگی تو که سعی می کنی به ديگران در انجام کارهايشان 

کمک کنی نيز بسيار عالی است.»
دانش آموز: «ممنون آقا، ولی نمرات رياضی من از بيشــتر 

بچه ها پايين تر است.»
آموزگار: «بله، درســت می گويی. در ورزش هم تنها تو و دو 
دانش آموز ديگر در مدرسه سرامد هستيد. بيشتر دانش آموزان به 
اندازة تو استعداد ورزشی و سرعت عمل ندارند. به دليل همين 

تفاوت هاست که تو بايد در درس رياضی بيشتر تالش کنی.» 
دانش آموز: «من هميشه فکر می کنم به اندازة ديگران باهوش 

نيستم و اين مرا عصبانی می کند.»
آموزگار: «خب، من در سال های تدريسم دانش آموزان زيادی 
داشته ام. همه قرار نيست مثل هم باشند؛ يکی در ورزش قوی تر 
اســت، يکی در رياضی و يک دانش آموز هم در ادبيات. مهم اين 
اســت که تو بر پيشرفتت در ورزش تمرکز داری و برای رياضی 

هم بيشتر تالش می کنی.»
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فصل امتحانات در راه است؛ فصلی که در آن هم دانش آموز سنجيده می شود و هم معلم. در ارديبهشت ماه عمومًا زمان و مرور درس ها بيشتر 
می شود و معلمان عزيز برای رسيدن به بودجه بندی، جمع بندی و مرور درس ها و کسب نتايج رضايت بخش تالش بيشتری می کنند.

اين نوشتار به يکی دو جلســة آخر ترم اختصاص دارد و نکاتی را يادآوری می کند که ممکن است در ايجاد احساس بهتر و کسب نتيجة 
مطلوب ما را ياری کنند.

بعضی از معلمان، در يکی دو جلسة آخر، با ايجاد رعب و وحشت از امتحان، تهديد و فرياد، هشدارهای تنش زا و ... به خصوص برای به 
اصطالح تکان دادن دانش آموزانی که تا آن روز تالش جدی نشان نداده اند، آخرين ترفندهای خود را به کار می گيرند تا به نتايج بهتری 

دست يابند.
تجربه نشان داده است، اين روش ها دقيقًا نتيجة عکس می دهند و فقط دانش آموزان را دچار استرس می کنند. همان استرس ها 

هم مانع از کسب نمرات خوب می شوند. چه بسا دانش آموزان تالشگری که در اثر استرس در جلسة امتحان تمرکز خود را از 
دست داده اند و با وجود مطالعة کافی، نمرات خوبی کسب نکرده اند. نقش معلم در ايجاد نگرش و احساس مثبت نسبت 

به امتحان، انکارناپذير و بسيار مؤثر است و الزم است معلمان گرامی به اين مهم بيشتر دقت کنند.
ســؤال اين اســت که چه کنيم؟ در اينجا چند راهکار ويژة يک يا دو جلسة پيش از امتحان را به شما 

پيشنهاد می دهيم که می توانيد به تناسب شرايط کالس، دانش آموزان و درس خود، از همه يا چند 
مورد از آن ها استفاده کنيد.

مریم یراقى

1 ورق زدن کتاب درسی: يکی 
از بهترين و کارامدترين کارهای پيش 
از امتحان، ورق زدن کالســی کتاب 
درســی اســت. معلم و دانش آموزان 
می توانند کتــاب را صفحه به صفحه 
ورق بزنند، خط ها، بندها و صفحه های 
مهم تــر را با رنگی متفــاوت عالمت 
بزنند تا شــب امتحان اين قسمت ها 
را بيشتر بخوانند و با کتابی حجيم و 

رعب آور تنها نمانند.

2 تســهيل گری: فراموش کنيد که تمام 
مباحــث را در طول ترم بارهــا و بارها توضيح 
داده ايد. در اين فرصت، به صورت فشرده، درس ها 
را دوره کنيد و به سؤاالت مهم يا پيش پا افتاده 

پاسخ کاملی بدهيد، اما بدون سرزنش و منت!

3 نوشتن و خالصه نويســی: می توان از 
ابتدای سال، به اقتضای مباحث، از دانش آموزان 
خواست درس ها را خالصه يا نمودارکشی کنند. 
در ايــن فرصت پايانی هــم می توانيم بار ديگر 
ترفنــد آن را به بچه ها بياموزيم تا هر گروه يک 
مبحث را انجام دهد و ســپس با هم به اشتراک 

بگذارند.

4 جايزه دادن: در حين تورق، مرور 
و برجســته کردن نکات، قسمت های 
غيرمهم را حذف کنيد. حذف چندين 
صفحه از کتاب آن قــدر جايزة خوبی 
است و احساس قدرشناسی را در وجود 
دانش آموزان پررنگ می کند که انگيزة 
خــوب درس خوانــدن لذت بخش را 

تجربه خواهند کرد.
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5 وحشــتناک جلوه نــدادن امتحان: 
حواســتان باشــد، اين دانش آمــوزان همچون 
فرزندان ما هســتند. به آن ها يادآوری کنيد که 
امتحان فقط برای ســنجش نقاط قوت و ضعف 
آنان است. همچون معلمی دلسوز و همراه باشيد و 
به آنان اطمينان بدهيد سؤال های شما به گونه ای 
نيســت که بخواهيد از آنان انتقام کم کاری های 
طول ترم را بگيريد يــا مچ گيری کنيد. اگر هم 
سؤال مفهومی طرح کرده باشيد، کامًال در سطح 

متوسط کالس است.

اشــکال  رفع  فرصت  تدارک   6
پيش از برگزاری امتحان: بپذيريم، به 
جز ســؤاالتی که به طور طبيعی در شب 
امتحــان برای همة دانش آمــوزان ايجاد 
می شــوند، بعضی از دانش آموزانمان تازه 
شب امتحان سراغ کتاب می روند و ممکن 
است ابهامی برايشان ايجاد شود. به آن ها 
امکان بدهيد که روز قبل از آزمون يا صبح 
زودتر از ســاعت آزمون، در مدرسه يا از 
طريق مجازی، پاسخ سؤاالتشان را از شما 

بگيرند.

7 خلق فرصت برای درس نخوان های طول ترم: خلق فرصت 
برای آن ها بدين معناســت که از بی انگيزگی درآيند و باور کنند اگر 
حتــی از االن هم تالش کنند، فرصت موفقيت باقی اســت. مانند: 
تعيين چند نمره برای جبران نمرة مســتمر يا انجام تحقيق يا تهية 

نمودار و خالصه ای از درس تا تاريخی مشخص و ... .

8 دادن پيشنهادهای جالب: به آن ها بگوييد 
به صورت فردی يا گروهی، نکات مهم را پيدا کنند 
و با تأييد و نظارت شــما با هم به اشتراک بگذارند. 
به اين ترتيب، ناخوداگاه وادارشان کرده ايد کتاب را 
مرور کنند و آن غول وحشــتناکی که در ذهنشان 
ساخته اند، از بين برود. پيشنهاد می شود، هم زمان 
نمونة سؤال هم از قسمت های برگزيده ارائه دهيد و 
در طول ترم سؤاالت مشابه پايان ترم به دانش آموزان 

بدهيد و در اين جلسات به آن ها اشاره کنيد.

9 جمع بندی نهايی: آخرين کار، جمع بندی نيم ساعتة 
کتاب است. بخش هايی را که نامفهوم اند يا فراموش شده اند 

با سعة صدر تکرار کنيد.

10 ايجاد خاطرات خوب: معلم های دوست داشتنی و دلسوز برای 
بچه هــا خاطره های خوب بر جای می گذارنــد و درس و امتحان را به 
نحوی شاد و سبک جلوه می دهند که خاطرات خوش معلم و درس های 
زندگــی او تا پايان عمر در ذهن دانش آمــوز باقی می ماند، همان گونه 
که بســياری از ما رشتة تحصيلی، شغل و حتی سبک زندگی مان را از 

معلمانی آموختيم که دلسوزانه برايمان معلمی کردند.
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محض  کــردن  حفــظ 
اســامی و مفاهيم همواره 
دانش آموزان را آزار می دهد. 
برای کم کردن اين سختی 
بيشتری  جزئيات  می توان 
به موضوع درســی اضافه 
کرد تا شــناخت بيشتری 
در دانش آموز ايجاد شود و 
مطلب برای او شيرين شود 

و از حفظ آن اذيت نشود.

محمدطاهر خداوردى٭
عکاس: فاطمه میرزاپور

٭ دبير دورة دوم متوسطة منطقة ۳

       
هدف: لذت از يادگيری، رشد تفکر خالق و ايجاد 

يادگيری شناختی
ردة سنی: مناسب برای همة دوره های تحصيلی 

بعد از دورة دوم دبستان 
ابزار: به دو نکته بستگی دارد:

اول: تعداد دانش آموزان کالس
دوم: تعداد موضوع های درس مورد نظر

بهتر است در هر گروه ١٠ نفر يا کمتر بازی کنند.
برای مثال، اگر می خواهيد با اين بازی مطالب مرتبط 
با ١٠ سلســلة تاريخی را برای ٢٤ دانش آموز مرور 
کنيد، بهتر اســت بچه ها را به چهار گروه شش نفره 
تقسيم کنيد و ٦٠ کارت که به ١٠ دستة شش تايی 

تقسيم می شود درست کنيد. در هر دسته روی پنج 
تای آن ها نام يک سلسلة تاريخی را بنويسيد. روی 

يک کارت هم کلمة «جاسوس» را بنويسيد.
مدت: حدود ۱۰ دقيقه

فضای اجرا: کالس درس
داستان بازی: ماشــين زمان در اختيار ماست! 
می خواهيم دسته جمعی در دوره ای از تاريخ قرار 
بگيريــم و يکديگر را مالقات کنيم. جاسوســی 
به دنبال ماســت که اگر بفهمــد در کدام دوران 
قرار اســت گرد هم بياييم، کار ما ســاخته است! 
بايد دوستانمان را پيدا کنيم و به جاسوس اجازه 

ندهيم از محل مالقات آگاه شود.
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در اينجا حالتی از بازی بيان شد که برای کالس تاريخ مناسب 
اســت. می توان از همين روش برای نام شــهرها و کشــورها، 
زيســت بوم ها، ويژگی  گياهان و جانوران،  اعضای بدن انسان، 
تاريخ ادبيات و بسياری از موضوعات درسی ديگر استفاده کرد.

در اينجا حالتی از بازی بيان شد که برای کالس تاريخ مناسب 
اســت. میتوان از همين روش برای نام شــهرها و کشــورها، 
زيســتبومها، ويژگی گياهان و جانوران، اعضای بدن انسان، 
تاريخ ادبيات و بسياری از موضوعات درسی ديگر استفاده کرد.

  
١. ابتــدا نام تمام ١٠ سلســلة تاريخــی را روی تختة کالس 

می  نويسيم؛ طوری که همه به آسانی آن را ببينند.
٢. معلم يکی از دســته کارت ها را که روی همة آن ها نام يک 
سلسله ديده می شود، به صورت اتفاقی و طوری که نوشتة روی 
آن ديده نشــود، برمی دارد. دسته را ُبر می زند و کارت ها را بين 
اعضای گروه پخش می کند. حاال همة گروه کارت يک سلســلة 
تاريخی را دارند و يک نفر هم کارت جاسوس را در اختيار دارد.

٣. اين کار را برای گروه های ديگر هم انجام می دهيم.
٤. کسی که از ديگران بزرگ تر است، بايد بازی را شروع کند. 
او بايد از يکی از بچه ها به انتخاب خود سؤالی دربارة آن سلسلة 
تاريخی بپرســد و طرف مقابل طوری به آن سؤال پاسخ دهد 
که پاسخ او نشان دهد. او جاسوس نيست و از سلسلة تاريخی 
خبر دارد. از طرف ديگر، پاســخ او نبايد آن قدر معلوم باشد که 

جاسوس (که در ميان بچه هاست) بتواند سلسلة مدنظر را حدس بزند.
٥. فردی که به  سؤال پاسخ داده، حاال بايد از نفری به غير از کسی که از او سؤال 
کرده، سؤال کند. اين روند سؤال کردن تا هشت دقيقه ادامه پيدا می کند. مثال: 
احمد از علی می پرسد: «داری چه کار می کنی؟» سلسلة نوشته شده روی کارت 
قاجاريه اســت. علی می گويد: «تفنگم را تميز می کنم!»يعنی علی در دوره ای از 
تاريخ است که تفنگ وجود دارد، اما در عين حال نام سلسلة مدنظر را به جاسوس 

لو نداده است.
٦. پس از هشت دقيقه، بازی نگه داشته می شود. معلم سه شماره می شمارد. 
پس از آن، هر کســی بايد به فردی که به عنوان جاســوس به او مظنون است 
اشاره کند. کسی که بيشترين اشاره به سمت او باشد، جاسوس در نظر گرفته 

می شود.
٧. از او پرسيده می شود که آيا جاسوس است يا نه؟ اگر واقعًا جاسوس باشد، 
بايد حدس بزند کدام سلسله مدنظر بوده و اگر درست بگويد، برندة بازی است. 
اگر سلسله را اشتباه بگويد، بقية بچه ها جز او برنده اند. اگر هم اصالً  او جاسوس 
نبوده و اتهام اشــتباه به او وارد شده است، پس جاسوس در پنهان کردن خود 

قوی بوده و باز هم او برنده است.
٨. در ضمن، اگر در ميان بازی جاسوس حس کند پاسخ را فهميده است، 
می تواند بازی را نگه دارد و اعالم کند جاسوس خود اوست. سپس بايد 

پاسخ را بگويد. اگر درست بگويد برنده و اگر نه بازنده است.
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اولين بچه هايی که برآمدگی تيره و امواج را ديدند که از وســط 
دريا نزديک می شود، فکر کردند کشتی دشمن است. سپس ديدند 
که پرچم و دکلی در کار نيست و فکر کردند نهنگ است. اما وقتی 
آب، آن را روی ساحل شنی آورد و آن ها علف ها، شرابه های عروس 
دريايی و بقايای ماهی و تخم صدف را از رويش پاک کردند، دانستند 
که مرد غريقی را يافته اند. از ظهر تا غروب سرگرم بازی با او بودند. 
توی شن ها دفنش می کردند و باز بيرونش می آوردند، تا اينکه به 

تصادف مردی آن ها را ديد و مردم روستا را از خطر آگاه کرد.
مردهايی کــه او را به نزديک ترين خانه بردند، دانســتند که او 
از همة مرده هايی که ديده بودند ســنگين تر است. تقريبًا به وزن 
يک اســب بود. به هم گفتند شايد مدتی دراز شناور بوده و آب به 
استخوان هايش نشسته است. وقتی او را روی زمين گذاشتند و تن 
و اندام هايش همه جای خانه را گرفت، گفتند از همة مردها بلند 
باالتر است. اما پيش خود گفتند شايد يکی از ويژگی های غريق ها 
اين باشد که پس از مرگ هم رشد می کنند. همه جايش بوی دريا 
می داد و تنها شکل ظاهرش نشان می داد جسد يک آدم است؛ چون 
قشــری از گل و فلس پوست تنش را پوشانده بود. حتی نياز نبود 

چهره اش را پاک کنند تا روشن شود که مرده آدمی غريبه است.
روستا تنها از بيست و دو خانة چوبی تشکيل می شد که حياط 

خانه هايشــان سنگی و بدون گل و گياه بود و در انتهای دماغه ای 
بيابان مانند بنا شــده بود. زمين به اندازه ای کــم بود که مادرها 
پيوسته نگران بودند مبادا باد بچه هايشان را ببرد و ناگزير شده بودند 
چندتايی از آن ها را که مرده بودند، از صخره ها پايين بيندازند. اما 
دريا آرام و بخشنده بود و مردها همه توی هفت قايق جا می گرفتند. 
بنابراين، وقتی مرد غريق را يافتند، کافی بود همديگر را نگاه کنند 

تا دريابند کسی ناپديد نشده است.
آن شــب برای کار راهی دريا نشدند. مردها به روستاهای مجاور 
رفتند تا ببينند کسی گم نشده باشد و زن ها اطراف مرد غريق را 
گرفتند تا از او مراقبت کنند. گل های تنش را با جارو پاک کردند. 
سنگ های زيرآبی را که البه الی موهايش مانده بودند، بيرون آوردند 
و با ابزار ماهی پوست کنی جرم ها را از پوستش پاک کردند. سرگرم 
اين کارها که بودند، متوجه شدند گياه هايی که بر تنش نشسته، از 
اقيانوس های دوردست و آب های ژرف اند و لباسش ريش ريش شده 
است؛ گويی از البه الی هزارتوهای مرجان ها گذشته بود. نيز متوجه 
شدند که مرگ را با غرور پذيرا شده است؛ زيرا چهره اش آن حالت 
افسردة غريق های ديگر را که دريا پس می داد نداشت يا آن حالت 

تکيده و درماندة کسانی را که توی رودخانه ها غرق می شدند.
اما تنها وقتی کار تميز کردن او را به آخر رساندند، دريافتند که او 

هنر و ادبيات تفسير زيباشناسانة هستی است. هنر، برخالف فلسفه، بازيگوش و خيال باز است و اين توانايی را دارد که 
به جد يا طنز هستی را تا عمق بشکافد. بر تاريکی ها نور بتاباند و انسان را رشد و تعالی دهد.

در داستان های شاهکار، نهفته ها بيشتر از آشکارهاست. «زيباترين غريق جهان» چنين داستانی است و نويسندة آن، 
مارکز، يکی از نام دارترين نويسندگان اين قرن. با رئاليسم خيالی اين رمان نويس، هر ناممکنی ممکن می شود. داستان خود 

به اندازة کافی گوياست.
داوود غفارزادگان
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گابریل گارسیا مارکز
ترجمۀ احمد گلشیرى
تصویرگر: میثم موسوى

چگونه مردی بوده است و نفس در سينه هاشان حبس شد. او نه تنها 
از همة مردهايی که در عمر خود ديده بودند بلند باالتر، نيرومندتر، 
تواناتر و چهارشانه تر بود، بلکه هر چند جلوی رويشان بود، اما وجود 

او در تخيلشان نمی گنجيد.
در روستا تختی پيدا نکردند که او را رويش بخوابانند. ميزی نيز 
پيدا نشــد که در مراسم شب زنده داری تاب سنگينی او را داشته 
باشد. نه شلوار مهمانی قدبلندترين مرد اندازه اش بود، نه پيراهن های 
روز تعطيل چاق ترين مرد و نه کفش های مردی که پايش از همه 
بزرگ تر بود. زن ها که مسحور بزرگی و زيبايی  او شده بودند، تصميم 
گرفتند از پارچة يک بادبان بزرگ برايش شلوار بدوزند و با پيراهن 
کتان عروسی يکی از زن ها پيراهن درست کنند تا هنگام مرگ نيز 
وقارش حفظ شود. زن ها که حلقه وار پيرامون مرده نشسته بودند، 
وسايل دوخت و دوزشان را در دوسوی مرده ريخته و سرگرم خياطی 
بودند، حس کردند هيچ شبی مثل آن شب، باد آن طور پياپی نوزيده 
و دريا آن قدر ناآرام نبوده است. پيش خود نتيجه گرفتند که تغيير 
ايجاد شــده ارتباطی با مرده دارد. فکر کردند اگر آن مرد با شکوه  
توی روستايشان زندگی کرده بود، خانه اش بزرگ ترين و بلندترين 
ســقف و محکم ترين کفپوش را داشت. تخت خوابش از چارچوب 
دهانة کشتی و مهره های آهنی درست شده بود و همسرش از همة 
زن ها خوشــبخت تر بود. فکر کردند مرد چنان نفوذی داشته که 
کافی بوده ماهی های دريا را صدا بزند تا هر چه ماهی می خواسته 
اســت به چنگ بياورد و روی زمين خود چنان کار می کرده که از 
دل سنگ ها چشمه ها می جوشيده و روی صخره ها گل می روييده. 
پيش خود او را با مردهايشان مقايسه کردند و فکر کردند کارهايی 
که آن ها در سراسر عمر کرده اند، به پای کار يک شب او نمی رسد و 
دست آخر، آن ها را که در نظرشان از همة مردها ضعيف تر، حقيرتر 

ززکز گابریل گارسیا مارگابریل گارسیا مار
مۀ احمد گلشیرى تررججرجرجرجرجرجمۀ احمد گلشیرىت

میثم موسوىم متصویرگر: ت

نهتنها او چگونهمردیبودهاستونفسدرسينههاشانحبسشد

و بيکاره تر بودند، از دل بيرون راندند.
غرق اين خيال ها که بودند، پيرترين زن، که چون پيرترين زن بود 
مرد غريق را بيشتر از سر دلسوزی نگاه کرده  بود تا از سر احساسات، 
آه کشيد و گفت: «صورتش به کسی به اسم «استبان» رفته است.»

راســت بود. کافی بود بيشترشان يک بار ديگر چهره اش را نگاه 
کنند تا ببينند که نام ديگری نداشته است. در ميانشان، جوان ترين 
زن ها که از همه لجوج تر بودند، چند ساعتی را با اين خيال گذراندند 
که وقتی لباسش را پوشاندند و با کفش های چرمی براق ميان گل ها 
خواباندند، شايد بشود گفت نامش الئوتارو است. اما خيالی بيهوده 
بود. پارچه کم آمد و شــلوار که برش بدی داشت و دوختی بسيار 
بدتر، بسيار تنگ شد و نيروی پنهانی قلبش دکمه های پيراهن را از 
جا کند. صفير باد پس از نيمه شب فرو نشست و دريا به خواب روز 

چهارشنبه فرو رفت.
ســکوت به آخرين شک ها پايان داد. او استبان بود. زن هايی که 
لباسش را پوشانده بودند،  موهايش را شانه کرده بودند، ناخن هايش 
را گرفته بودند و ريشش را تراشيده بودند، وقتی ناگزير شدند تن 
ســنگين او را روی زمين بکشند، نتوانستند جلوی لرزش خود را 

بگيرند که در نتيجة احساس دلسوزی به آن ها دست داده بود.
آن وقت بود که پی بردند، مرد با آن تن سنگين، که حتی پس از 

مرگ اسباب زحمتش بود، چقدر بدبخت بوده است.
او را هنگام زنده بودن مجسم کردند که ناگزير بود از پهلو از درها 
بگذرد، سرش به چارچوب درها بخورد، توی مهمانی ها سرپا بايستد، 
با دست های نرم و سرخ رنگ خود که به خوک دريايی می ماندند، 
نداند چه کند و بانوی خانه دنبال محکم ترين صندلی خود بگردد و 
ترسان از او خواهش کند که: «اينجا بنشينيد،  استبان، بفرماييد.» 
و او تکيه دهد به ديوار و با لبخند بگويد: «مزاحم نمی شوم خانم. 
همين جا که هســتم خوب است.» و با پاشنة پاهای کرخت شده 
و کمردرد گرفته از تکرار کارهايی که توی هر مهمانی انجام داده 
بود: «مزاحم نمی شــوم خانم، همين جا که هستم خوب است!» تا 
مبادا صندلی را بشکند و شرمنده شود و شايد هيچ وقت بو نبرد که 
همان کسانی که می گفتند «تشريف نبريد استبان. دست کم يک 
فنجان قهوه بخوريد و برويد». همان کسانی بودند که بعداً در گوشی 
می گفتند: «باالخره خيک گنده زحمت را کم کرد! چه خوب شد 

باالخره احمق خوشگل گورش را گم کرد.»
اين هــا چيزهايی بود که زن ها اندکی پيش از طلوع آفتاب کنار 
جسد فکر کردند. اندکی بعد که چهره اش را با دستمالی پوشاندند 
تا نور آزارش ندهد، آن چنان حالت هميشگی مرده ها را داشت، آن 
چنان بی دفاع بود و آن چنان به مردهای خودشان می ماند که کم کم 
بغض گلويشــان را گرفت. ابتدا يکی از زن های جوان تر بود که زير 
گريه زد. ديگران هم او را همراهی کردند. بيشتر دلشان می خواست 
اشــک بريزند. زيرا مرد غريق هر چه بيشتر استبان آن ها می شد. 
بنابراين، تا می توانستند اشک ريختند؛ چون استبان بيچاره از همة 
مردهای روی زمين بی نواتر،  بی آزارتر و مهربان تر بود. بدين ترتيب، 
وقتی مردها برگشتند و خبر آوردند که مرد غريق اهل روستاهای 

اطراف هم نبوده است، زن ها در ميان گريه و زاری شاد شدند. 
آه کشيدند و گفتند: «خدا را شکر، او از ماست.»

مردها خيال کردند هياهو از سبک سری زن ها مايه می گيرد. آن ها 
که پس از پرس وجوهای دشوار شبانه خسته شده بودند، تنها چيزی 
که دلشــان می خواست، اين بود که در آن روز خشک و بدون باد، 
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پيش از آنکه گرمای آفتاب شــدت پيدا کند، برای هميشه از 
شــر اين تازه وارد آسوده شوند. با بقايای دکل ها و ديرک های 
کشــتی تخت روانی درست کردند و آن را با طنا ب های کشی 
محکم کردند تا سنگينی جســد را تحمل کند و به صخره ها 

برساند.
می خواســتند لنگر يک کشتی باری را به او ببندند تا خيلی 
راحــت ميان ژرف ترين موج فرو رود؛ جايی که ماهی ها کورند 
و غواص ها از غربت می ميرند و جريان های نامساعد او را مثل 

جسدهای ديگر به ساحل برنمی گردانند.
اما هر چه بيشــتر عجله می کردند، زن ها بيشــتر کارهايی 

می کردند تا وقت تلف شود.
مثل مرغ های وحشــت زده نوک در هر جــا فرو می کردند، 
اشــيای با ارزش دريايی را در بغل می گرفتنــد،  اينجا دنبال 
بادسنج می گشتند و آنجا دنبال قطب نمای مچی، تا روی مرده 

بگذارند.
مردهــا، پس از آنکه بارها تکرار کردند: «از آنجا کنار برو زن، 
از ســر راه  کنار برو! مواظب باش نزديک بــود مرا روی مرده 
بيندازی»، کم کم بدگمان شدند و بنای غرغر کردن گذاشتند 

که اين همه تزئين برای دفن يک غريبه چه معنی می دهد؟
زيرا با وجود آن همه ميخ و تنگ آب مقدس، کوســه ها او را 
می خوردند. اما زن ها همچنان اشيای عتيقة بنجل را روی هم 
تلنبار می کردند. اين طرف و آن طرف می دويدند، ســکندری 
می خوردند و در آن حال آنچه را نتوانسته بودند با اشک نشان 
بدهند، با آه های خود بروز می دادند. به طوری که دســت آخر 
مردها از کوره در رفتند که چه کســی تا حاال اين همه هياهو 
بر ســرمرده ای ديده که دريا پس داده! بر سر يک غريق بی نام 

و نشان، بر سر يک تکه گوشت سرد روز چهارشنبه؟
يکی از زن ها کــه از اين همه بی اعتنايی آزرده شــده بود، 
دســتمال را از روی چهرة مرد پس زد و در اين وقت بود که 

مردها هم نفس در سينه هايشان حبس شد.
او اســتبان بود. نيازی نبود اسمش را در حضور آن ها ببرند 
تا او را بشناســند. اگر نام ســروالتر رالی را هم پيش آن ها 
می بردند و او را با آن لهجة بيگانه و طوطی دم شمشيری نوک 
برگشــتة روی شــانه و تفنگ لوله کوتاه و قطور آدم خوارکش 
می ديدند هم تا اين اندازه يقيــن پيدا نمی کردند؛ چون تنها 
يک استبان در همة دنيا وجود داشت که جلوی چشمان آن ها 
دراز بــه دراز افتاده بود؛ مثل نهنگی دراز ســر؛ بدون کفش، 
شلوار بچه ای کوچک تر از معمول به پا و ناخن هايی به سختی 

سنگ که تنها با چاقو می شد کوتاهشان کرد.
تنها بايد دستمال را از روی چهره اش پس می زدند تا ببينند 
که او شرمنده است. که گناه او نيست که آن قدر بزرگ يا آن قدر 
ســنگين يا آن قدر زيباســت. و اگر خبر داشت که اين اتفاق ها 

روی می دهد، برای غرق شدن دنبال جايی دنج تر گشته بود. 
ـ راســتش را بگويم، اگر دست خودم بود،  لنگر يک کشتی 
بادبانی را به گردنم می بســتم و مثل آدمی که از جانش سير 
شده باشد، خود را از روی صخره ای پرتاب می کردم و حال اين 
مردم را که به گفتة شما گرفتار جسد روز چهارشنبه شده اند، 
به هم نمی زدم و با اين تکه گوشت سرد پليد که هيچ ارتباطی 

با من ندارد، مزاحم کسی نمی شدم.
چنين بود که باشــکوه ترين تشييع جنازه ای که برای مردی 

غريق و رها شده به فکرشان می رسيد، ترتيب دادند. 
چند زنی که برای آوردن گل به روستاهای اطراف رفته بودند، 
همراه زن هايی که حرف ها را باور نکرده بودند، برگشتند و آن 
زن ها نيز پــس از ديدن مرده، رفتند و گل آوردند و آن ها نيز 
رفتند و زن هــای ديگر را آوردند تا اينکه آن قدر گل و آ ن قدر 

آدم جمع شد که ديگر جای سوزن انداز نبود.
در لحظة آخر دريغشــان آمد او را مثل آدمی يتيم به آب ها 
پس بدهند. از ميان بهترين آدم ها پدر و مادری برايش انتخاب 
کردند و نيز عمه و خاله و عمو و دايی و عمه زاده و خاله زاده و 
عموزاده و دايی زاده، به طوری که به واســطة او ساکنان روستا 

همه با هم نسبت پيدا کردند.
بعضی از دريانوردان که صدای گريه را از راه دور شــنيدند، 
راهشــان را گم کردند و مردم شنيدند که يکی از آن ها به ياد 
قصه های قديمی پريان دريايی، خودش را به دکل اصلی بسته 

است.
مردها و زن ها بر ســر حمل او بر دوش خود در طول پرتگاه 
سراشيب کنار صخره ها به کشمکش پرداختند و در اين وقت 
بود که با ديدن شــکوه و زيبايی مرد غريق خود، برای اولين 
بار، به صرافــت افتادند که کوچه هايشــان دورافتاده، حياط 

خانه هايشان خشک و روياهايشان حقير است.
او را بدون لنگر روانة دريا کردند تا اگر خواســت و هر وقت 
دلش خواســت، برگردد و آن ها همه برای کســری از قرن ها 

سال، نفس در سينه نگه داشتند تا جسد در دريا فرو رفت.
نيازی نبود همديگر را نگاه کننــد تا دريابند که همة آن ها 

ديگر حضور ندارند، که هرگز حضور نخواهند داشت.
اما همچنين دريافتند، از آن لحظه به بعد همه چيز فرق خواهد 
کرد. درهای خانه هايشــان بزرگ تر خواهد بود، سقف هايشان 
بلندتر وکف اتاق هايشــان محکم تر،  تا خاطرة اســتبان، بدون 
آنکــه به چارچــوب درها بخورد، از هر جا ســر در بياورد و در 
آينده کســی هيچ گاه جرئت نکند در گوشــی بگويد: «باالخره 
خيک گنده مرد! حيف شد! باالخره احمق خوشگل مرد!» چون 
می خواستند جلو خانه هايشــان را با رنگ های شاد رنگ بزنند 
تا خاطرة استبان ماندگار شــود و می خواستند آن قدر چشمه 
از دل  ســنگ ها بيرون بياورنــد و روی صخره ها گل برويانند تا 
ديگر کمرشان راســت نشود، تا آنجا که در سال های آينده، در 
طلوع صبح، مســافران کشتی های بزرگ بخاری، مست از بوی 
باغچه های درياهای آزاد از خواب بيدار شــوند و ناخدا با لباس 
ناخدايی، به ناگزير از ســکوی عرشه پايين بيايد و اسطرالب به 
دســت و رديف مدال های جنگی بر سينه، به راهنمايی ستارة 
قطبی، در دوردست افق به دماغة بلند گل های سرخ اشاره کند 
و به چهارده زبان بگويد: آنجا را نگاه کنيد، آنجا، آنجا که آفتاب 
آن قدر درخشان است که گل های آفتابگردان نمی دانند به کدام 

سمت روبگردانند. آری، آنجا روستای استبان است.

منبع
۱. داستان و نقد داستان/ جلد نخست/ ترجمة احمد گلشيری
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حسین عاملى٭

٭ کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

در بخش های اول و دوم، در خصوص ديوان عدالت اداری 
و صالحيت و چگونگی رســيدگی و تجديدنظرخواهی و 
دســتور موقت مطالبی ارائه شد. در اين مطلب از اعتراض 
فوق العاده به دادنامه های قطعی و نحوة اجرای رأی بحث 
می شــود. اگر رأی صادر و قطعی شــد، آيــا راهی برای 

رسيدگی مجدد وجود دارد يا خير؟
چند راه وجود دارد که بتوان به رأی صادرة قطعی خلل 
وارد کرد؛ البته با شرايطی. اگر رأی در شعبة بدوی قطعی 
شده باشد، يعنی به شعبة تجديدنظر نرفته باشد و قاضی 
صادرکنندة رأی به اشتباه خود پی ببرد، مطابق مادة ٧٤ 
قانــون، ديوان از طريق رئيس ديوان، پرونده را به شــعبة 
تجديدنظر ارسال می کند تا در آن شعبه رسيدگی به عمل 
آيد. البته اگر قرار باشــد رأی نقض شود، برای رسيدگی 

ماهوی به شعبة بدوی بر می گردد.
اگر رأی از شعبة تجديدنظر صادر شده باشد، مطابق مادة 
٧٥ قانــون مذکور، در صورتی که يک قاضی از دو قاضی يا 
دو قاضی از سه قاضی صادر کننده به اشتباه خود پی ببرند، 
به رئيس ديوان اعالم می کنند و رئيس پرونده را به شعبة 
هم عرض آن شعبه ارجاع می دهد تا در آن شعبه رسيدگی 

مجدد صورت گيرد.
اين دو مورد از جانب قضات بود. آيا خود شکايت کنندگان 

نيز می توانند مواردی را اعالم کنند؟
 يکــی از موارد اعتراض فوق العاده کــه از طريق رئيس 
ديوان قابل پيگيری اســت، شــکايت افراد از رأی  دادگاه 
است. در مادة ٧٩ قانون ديوان آمده است: «در صورتی که 
رئيس قوة قضائيه يا رئيس ديوان، رأی قطعی شعب ديوان 
را خالف بّين شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان 
فقط برای يک بار، با ذکر دليل، پرونده را برای رســيدگی 
ماهوی و صدور رأی به شعبة هم عرض ارجاع می  دهد. رأی 

صادرشده قطعی است.

تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع اين ماده از شــعبة 
بدوی صادر شــده باشد، پرونده برای صدور رأی به شعبة 

تجديدنظر ارجاع می گردد. 
اگر شــکايت کنندگان از اين موضــوع اطالع يابند، چه 

اقدامی می توانند انجام دهند؟
اگر خود شخص مواردی را خالف شرع يا قانون دانست، 
می توانــد از رئيس ديوان اين ماده را تقاضا کند و چنانچه 
رئيس (هيئتی که از جانب رئيس اين موضوع را بررســی 
می کند) نظر را صحيح دانســت، بــرای اعمال ماده اقدام 

می کند.
مواردی هست که می توان به رأی قطعی اعتراض کرد. 
مــادة ٩٨ قانون ديوان، اعادة دادرســی نــام دارد. اعادة 
دادرســی به اين معناســت که اگر موردی پيش آمد که 
در مــادة ٩٨ احصا شــد، شــکايت کنندگان می توانند با 
دادخواست از شعبة صادرکنندة رأی قطعی بخواهند که 
پرونده مجددًا رسيدگی شــود. مثل اينکه حکم خارج از 
موضوع صادر شــده يا حکم به ميزان بيشــتر از خواسته 
صادر شــده باشــد و يا در مفاد حکم، تضاد وجود داشته 
باشــد. همچنين، حکم صادر شــده با حکم ديگری در 
خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبًال توسط همان 
شعبه يا شعبة ديگر صادر شده است، متعارض باشد، بدون 
آنکه سبب قانونی موجب اين تعارض باشد و حکم مستند 
به اســنادی باشــد که پس از صدور، جعلی بودن يا عدم 
اعتبار آن ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده 
باشد، يا پس از صدور حکم، اسناد و داليلی به دست آيد 
که دليل حقانيت درخواست کنندة اعادة دادرسی باشد و 
ثابت شــود اسناد و داليل ياد شده در جريان دادرسی در 
اختيار وی نبوده اســت. ٢٠ روز از تاريخ ابالغ و در موارد 
اخير ٢٠ روز از تاريخ حصول سبب اعادة دادرسی مهلت 

اعتراض وجود دارد.
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در سال سوم خدمت آموزشی، در يک کالس که شامل دو پاية اول مقدماتی و تکميلی 
کودکان ناشنوا و چند پايه هم بود، تدريس می کردم. يکی از دانش آموزانم به نام مجيد، 
روحيه ای جنگ جو و ناســازگار داشت (البته از نظر من)؛ به طوری که هر روز با او بحث 
داشتم. مدام کالس را به هم می ريخت و دانش آموزان ديگر را تحريک می کرد که درس 
را گوش ندهند. به اين ترتيب، بچه ها حواسشان پرت می شد. من هر روز مجيد را دعوا 
می کــردم. او هم زمانی که پدر يا عمويش کمی زودتر به دنبال او می آمدند تا زودتر به 
روستايشــان برســند، از کالس که بيرون می رفت، هر دو دستش را به عالمت حيوان 
دراز گوش باال می برد و می گفت: فاطمی خر است. وای وای بچه ها بلند می شد و به من 
می گفتند که مجيد به شما می گويد خر. من هم عصبانی تر می  شدم و می گفتم اشکال 
ندارد فردا به حســابش می رسم. فردا هم همه چيز فراموش می شد و دوباره روز از نو و 

روزی از نو. 
تا اينکه يک روز خسته شدم و گفتم بايد به دنبال راه چاره ای باشم تا خودم نيز کمی 
آسوده شوم. با کمی فکر و توجه به خصوصيت بارز مجيد که هميشه می خواست رياست 
کند و بچه ها هم از او حرف شــنوی داشتند، چاره ای انديشيدم. وقتی فردای آن روز به 
کالس رفتم. به دانش آموزان گفتم: من می خواهم از ميان شما نماينده ای برای کالس 
انتخاب کنم. نماينده بايد مهربان و درس خوان باشد. به بچه ها کمک کند. به معلم حرف 
بد نزند. بچه ها را با صف از کالس بيرون ببرد و با صف به کالس بياورد. دعوا هم نکند. 
خالصه، هر خصوصيت رفتاری بدی را که از مجيد سراغ داشتم، برعکس آنچه بود عنوان 
کردم. سپس مجيد را صدا زدم تا به جلوی کالس بيايد. با آن چشمان قشنگ و حق به 
جانبش نگاهم کرد و به جلوی کالس آمد. دستش را گرفتم و گفتم مجيد پسر خوبی 

است. او می گفت: «من؟!». گفتم مجيد حرف بد نمی زند و او تکرار می کرد «من؟!»  
خالصه همة صفات خوب را به او نســبت دادم و او هر بار با تعجب می گفت: «من؟!» 
يک تکه پارچه به بازويش بستم که رويش نوشته بودم نمايندة کالس. شايد باور نکنيد، 
برای اولين بار تبسم او را ديدم. وظايفش را دوباره برايش عنوان کردم. او با عالمت تأييد 

سرش را تکان داد و گفت: «باشه». 
از آن روز، مجيد پســری منظم، با ادب و همکاری خوب در برقراری نظم در کالس و 
ورود و خروج دانش آموزان به کالس بود. آن زمان بود که متوجه اشــتباه خودم شدم، 
چون هنوز خودم مادر نبودم تا کودکان را خوب بشناسم. فقط می خواستم معلم باشم و 
نمی دانستم نبايد با بچه ها لج بازی کرد، بلکه اول بايد آن ها را شناخت، پس از آن است 

که می توانيم به دنبال راه حل مشکل باشيم و رفتارشان را اصالح کنيم. 

زهرا فاطمی حقيقی٭

 ٭ دبير، مرودشت، استان فارس
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 دکتر محمود مهرمحمدی١ در يادداشــتی٢ می نويســند: «نوشتن به معنای خاص، 
روايتگر رخداد های حيات شخصی خود بودن، در هر مقام و منصبی، در هر جايگاه و شأنی 
و در هر شــغل و مقامی اســت. يا اهتمام به انعکاس تجربه های زيسته، به منزلة احساس 
مســئوليت در قبال شدن انسان ها و کمک به شکل گيری جامعه ای سالم تر، ظرفيت های 
فاخر انسانی برجسته تر از قبيل بردباری، تاب آوری و اميد به آينده بايد تفسير شود (انشا 

و نويسندگی، بهمن ٩٧).
در يکی از شماره ها اشاره کرديم که خاطرات ما سرمايه های اجتماعی ما هستند. از طريق 
نوشتن خاطره می توانيم به شناخت بهتر جامعه کمک کنيم. می توانيم رفتارهای فردی و 

جمعی را نقد کنيم و راهکاری برای بهبود ارائه دهيم. 
خانم زهرا فاطمی حقيقی با ثبت اين خاطره، از يک طرف به تجربة جمعی ما نکته ای 
افزوده اســت و از طرف ديگر نشان داده اســت که با «تاب آوری» و «تحمل» می توان به 
راهکارهای منطقی تری رســيد. تجربة زيستة اين معلم نشان داده است، به جای عصبانی  
شدن، به جای دنبال والدين فرستادن، و به جای تهديد می توان از روشی بهره  گرفت که 
بارها «اثربخشــی» خود را در جامعه، به ويژه مدرســه، نشان داده است. اين روش همان 

«توجه کردن» و «ديدن» افراد است. 
معلم توانســته اســت از طريق ديدن دانش آموز و دادن مسئوليتی بزرگ به او، وی را از 
ورطة ارتکاب خطاهای بزرگ تر نجات دهد. شــايد در افتادن معلم با وی، به توهين های 

بزرگ تری می انجاميد که بارها شاهد آن ها بوده ايم. 
خانم حقيقی در اين خاطره نشــان داده  که در مقابل جامعه (کالس درس) احســاس 
مســئوليت  کرده است و با در معرض قضاوت قرار دادن آن ، کمک کرده است جامعه يک 
گام به پيش برود. قطعًا برای بهره گيری از درس چنين خاطره ای، نيازی نيست که حتمًا 
سر کالس برويم و با دانش آموزی باشيم که ما را «درازگوش» خطاب کند تا به او مسئوليت 
بدهيم، بلکه کافی است در اطراف خود، همه را ببينيم، برای آنان ارزش قائل شويم و آنان 
را به توانايی های خودشان آگاه کنيم. اين افراد می توانند همسر، فرزند، دوست يا همکار ما 
باشند. بکوشيم هر روز و هر بار يک نکتة مثبت و يک توانايی در افراد اطراف خود ببينيم 
و آن را به آن ها يادآور شويم. مطمئن باشيم اين رفتار به بهبود روابط ما با يکديگر منجر 
می شــود. از همين روست که می گوييم خاطرات (حتی کوچک ترين آن ها) سرمايه هايی 
اجتماعی هســتند که می توان از آن ها درس و الهام گرفت. منتظر خاطرات ريز و درشت 

شما هستيم.
حسين حسينی نژاد 
مدير مسئول ماهنامة انشا و نويسندگی

پی نوشت
۱. سرپرست سابق دانشگاه فرهنگيان 

۲. ماهنامة انشا و نويسندگی، شمارة۱۰۰، بهمن ۱۳۹۷.
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چهرة گرم و صميمی اش مانند تمام مادربزرگ ها دوست داشتنی 
بود. ٦٥ بهار را با عطرافشــانی شــکوفه های زيبای نارنج سپری 
کرده بود. قدی متوسط داشت. به آرامی و با لحنی گرم صحبت 
می کرد و بسيار مبادی آداب بود. صورتی گندمگون و چشمانی 
گرد و گيرا داشــت. خطوط صورتش خبــر از پيمودن راه های 
پرپيچ و خم زندگی می داد. چادر مشکی اش را تا روی عينکش 
جلو می کشيد تا گيسوان سفيدش نمايان نشود. اگرچه دستان 
چروکيده و رنج کشــيده اش نمی توانســت به خوبــی x و y را 
بنويسد، اما انگشتان مصممش چنان قلم را در آغوش می گرفت 
که گويی مــادری فرزندش را با تمام مهر در برگرفته. شــور و 

اشتياق آموختن در زالل چشــمانش موج می زد. کتاب و دفتر 
و جامدادی گلدارش خاطرات زيبا و رنگارنگ دوران تحصيل را 

برايم تداعی می کرد.
تقريبًا پای ثابت بحث های کالســی بود. هميشه سؤال داشت. 
انگار با پرسيدن سؤال از درس های گذشته، آلبوم خاطراتش را 
ورق می زد. می خواست دوباره همه را با جزئيات بشناسد. من با 
حوصله و به زبان ســاده، يک به يک آن ها را معرفی می کردم. با 
معادله ميانة خوبی نداشت. از قدر مطلق و راديکال می ترسيد، اما 
محاسبات عددی را کم و بيش درست انجام می داد. با استفاده از 

انگشتانش حساب و کتاب می کرد. 

زهره صفار٭

 ٭ دبير رياضی، گرگان، استان گلستان
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هيچ وقت از سؤال پرسيدن او خسته نمی شدم. برای اينکه بتوانم 
مطالب انتزاعی رياضی را قابل درک کنم، چه داستان ها که سر 
هم نکردم. از وسايل آشپزخانه گرفته تا ضرب المثل های فارسی 
و داســتان های تاريخی، آسمان و ريسمان را به هم می بافتم تا 
مطالب قابل فهم شــوند. ســعی می کردم در جريان درس از او 
و هم کالســی هايش نظرخواهی کنم. با نظرات آن ها مسائل را 
حل می کرديم؛ هرچند دادن جواب های نادرست تکرار می شد. 
بقيه هم از ســؤال های او استقبال می کردند. انگار او سخنگوی 
کالس شده بود. گرمی وجودش به کالس جان می داد. با اينکه 
در دبيرستان بزرگ ساالن کالس های ديگری نيز داشتم، ولی اين 
کالس برايم جذابيت خاصی داشت. کالس ١٤ نفرة سوم انسانی 
در طبقة دوم دبيرستان «انقالب» تشکيل می شد. چون باال رفتن 
از پله ها برايش سخت بود، کالس را به طبقة اول منتقل کرديم.

هم کالسی هايش بيشتر از ٢٠ سال سن داشتند. اکثراً متأهل 
و بعضی شــاغل بودند. چند نفر از آن ها به خاطر از دست ندادن 
کار، دوباره به تحصيل روی آورده بودند؛ عده ای نيز سودای ادامة 
تحصيل در سر داشتند. همگی دوست داشتيم بدانيم چرا پس از 
گذشت سال ها دوباره به فکر درس خواندن افتاده. روزی برايمان 
تعريف کرد چهار فرزند دارد؛ ســه پسر و يک دختر. فرزندانش 
تحصيالت خود را در رشــته های پزشــکی و مهندسی به پايان 
رسانده بودند. دو عروس پزشک و يک داماد مهندس داشت؛ به 
قول خودش «مهندس ارشد». از نوه هايش که صحبت می کرد، 
قند توی دلش آب می شد. عشق به آن ها را می توانستيم به زاللی 
آب در چشمانش ببينيم. به آن ها افتخار می کرد. از صحبت هايش 
فهميديم چرا دوباره به درس خواندن عالقه مند شده. می خواست 
هم پای آن ها بخواند و بيامــوزد. از آرزوهايی گفت که به خاطر 
فرزندانش از آن ها گذشــته بود و حاال پس از گذشــت سال ها 

می خواست رويايش را عملی کند.
 يک ماه از سال تحصيلی گذشته بود. قرار شد امتحان ماهانه 
برگزار شود. روز امتحان فرا رسيد. وقتی وارد کالس شدم، اولين 
چيزی که توجهم را به خود جلب کرد، دست گچ گرفتة او بود. 
با همه ســالم و احوال پرســی کردم. به سمت او رفتم و علت را 
پرســيدم. ظاهراً زمين خورده بود و استخوان دست چپش مو 
برداشته بود. از بابت دستش نگرانی نداشت، اما بسيار مضطرب 
بــود. او را بــه آرامش دعوت کردم. به او گفتم، اگر در نوشــتن 
مشــکلی دارد، کمکش می کنم. تشــکر کرد و گفت که چون 
راست دســت است، مشــکلی ندارد. پس از پاسخ گويی به چند 
سؤال دانش آموزان و رفع اشکال، امتحان شروع شد. چند دقيقه 
گذشته بود، اما هنوز جوهر بر صفحة سفيد کاغذش نقش نبسته 
بود. دستش می لرزيد. به او نزديک شدم. در مورد سؤاالت کمی 
توضيح دادم تا از نگرانی اش کم شود. شروع به نوشتن کرد و به 
چند ســؤال پاسخ داد، اما هر دو می دانستيم که جواب ها ناقص 

و نادرست اند.
پس از پايان کالس و نواخته شــدن صدای زنگ، از مدرســه 
خارج شدم. هوا رو به تاريکی می رفت. ابرهای سرخ که از غروب 
خورشــيد رنگ گرفته بودند، در آســمان خودنمايی می کردند. 
باد نســبتًا سردی می وزيد. از پياده رو به سمت خيابان رفتم که 
صدايی مرا متوجه خود ساخت. برگشتم. او را ديدم که به درختی 
تکيه داده بود. چشــمانش پر از اشــک بود و شانه هايش تکان 
می خورد. به سرعت به ســويش رفتم و با تعجب از او پرسيدم: 

«مشکلی پيش آمده؟»
با چادر اشک هايش را پاک کرد. بغض اجازة سخن گفتن را از 
او گرفته بود. کمی صبر کردم تا آرام شــود. با صدايی بغض آلود 
از مــن خواهش کرد برگة امتحانی او را تصحيح نکنم. تازه علت 
گريه هــای او را فهميدم. متعجب به او گفتم: «به خاطر امتحان 
گريــه می کنيد؟» با ســر تأييد کرد. با لبخندی پيشــانی او را 
بوسيدم و از او خواســتم با من همراه شود. نمی توانستم او را با 

اين حالت رها کنم.
با هم از عرض خيابان رد شديم. نگه داشتن چادر با يک دست 
برايش سخت بود. کيفش را گرفتم تا راحت تر راه برود. در راه با 
هم صحبت کرديم. متوجه شــدم شب قبل با يکی از نوه هايش 
درس را مرور کرده و االن از نتيجة بد امتحانش خجالت می کشد. 
مدام از من عذرخواهی می کرد که نتوانسته است با پاسخ دادن 
به ســؤاالت زحماتم را قدردانی کند. با او صحبت کردم. به من 
قول داد برای جبران، هر هفته در حل تمرين ها مشارکت کند. 
خواســتم برايش تاکسی بگيرم تا سرمای هوا اذيتش نکند، ولی 
ظاهراً آن قدر مشغول صحبت کردن بوديم که نه متوجه سردی 
هوا شديم و نه نزديک شدن به منزلشان. مرا دعوت کرد تا با هم 

چای بخوريم. بعد از تعارفات مرسوم قبول کردم.
کليد را در قفل در آبی رنگی چرخاند. با هم از حياطی گذشتيم 
که در آن چند درخت در باغچه کاشته شده بود. نور چراغ بالکن 
طبقة دوم از البه الی شــاخه های درختان ديده می شــد. هنوز 
چند برگ از سوغاتی های بهار از ضربه های شالق باد پاييزی در 
امان مانده بود که روی شاخه ها می رقصيد. از پله ها باال رفتيم. با 
گذشــتن از راهرويی باريک، به اتاق نشيمن رسيديم. روی مبل 
نشستم. او برای آماده کردن چای به آشپزخانه رفت. فضای اتاق 
مرا به ياد خانة مادربزرگم انداخت. کوســن های گلدوزی شده، 
آينة چوبی قديمی که بر ديوار تکيه زده بود، شمعدان های بلوری 
و يک عکس. عکســی قاب گرفته از يک شــهيد که روی ديوار 
خودنمايی می کرد. نام شــهيد زير عکس نوشته شده بود. محو 
تماشــای تصوير جوانی بودم که به ظاهر بيست و دو سه ساله 
می آمد. وقتی با ســينی چای از آشپزخانه برگشت، متوجه نگاه 
من شد. سريع برخاســتم و به او کمک کردم. انگار می دانست 
می خواهم در مورد صاحب عکس چيزی بپرســم. به من تعارف 
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کرد. فنجان چای و آب نبات دارچينی را برداشــتم و از او تشکر 
کردم. روی مبلی روبه روی من نشست و گفت: «اين عکس پسرم 

محمد است، در عمليات کربالی ٥ شهيد شد.»
احساس عجيبی داشــتم. نمی دانم افتخار، تحسين، احساس 
دين! انگار صفحة جديدی از اين داستان به روی من باز شده بود. 
با سکوت، فقط به شباهت چشمان آن ها نگاه می کردم. لحظاتی 
اين ســکوت ادامه داشــت. با خود تصويری از چهرة يک مادر 
شهيد هنگام شنيدن خبر شهادت فرزندش را تجسم کردم. از جا 
برخاســتم و روی او را بوسيدم. از اينکه امروز باعث جاری شدن 
اشــک او شده بودم، شرمسار شــدم. با خودم تصميمی گرفتم؛ 

تصميمی که به کمک ساير شاگردان آن کالس اجرايی شد.
جلسة بعد، برگه های امتحانی تصحيح شده را به دانش آموزان 
تحويــل دادم. بعضی از نمره ها رضايت بخــش نبود. برگه اش را 
کــه تحويل دادم، بدون نگاه کردن، ســريع آن را داخل کيفش 
گذاشت. برايش نمره ای ثبت نکرده بودم؛ فقط درست يا نادرست 

بودن پاسخ هايش مشخص شده بود.
از آن روز به بعد، کالس رياضی ســوم انســانی برايم تنها يک 
کالس نبــود، يک فرصت بــود. فرصتی کــه در آن همياری و 
مشارکت جمعی معنا می شد. گروه های درسی با انجام فعاليت ها 
و حــل تمرين ها، عالوه بر مشــارکت در کالس، با نقاط قوت و 
ضعف خود آشنا می شدند. دو نفر از شاگردان کالس که در درس 
رياضی قوی تر بودند، به عنوان ســرگروه انتخاب شدند. با کمک 
آن ها تمرين های بيشــتری حل می شد. حتی گاهی اوقات قبل 
از شــروع کالس، با يکديگر به حل مســائل می پرداختند و من 
اشکاالت آن ها را برطرف می کردم. چون امتحان به صورت نهايی 
و در دی ماه برگزار می شد، فرصت زيادی نداشتيم. نمونة سؤاالت 
نهايی رياضی را در اختيارشــان گذاشــتم. به طور مداوم و طبق 
ســرفصل های تدريس شده، آن ها را حل و بررسی می کرديم. از 
پيشرفت تدريجی دانش آموزان حس خوبی داشتم. فقط دو نفر 
مرا نگران می کردند؛ يکــی مادربزرگ مهربان کالس و ديگری 
خانمی که به خاطر کار در بيمارستان، بيشتر جلسات غايب بود. 
بقية دانش آموزان وضعيت بهتری داشتند. هفته ای يک جلسه، 
اضافه بر ساعت درسی، با آن ها تمرين می کردم. در امتحان بعدی 

نمره ها کمی بهتر شده بودند.
گچ دســتش را باز کرده بود. به کمک فيزيوتراپی می توانست 
اشــيا را بردارد. حاال عالوه بر پرسيدن سؤال، در پاسخ دادن نيز 
فعال شده بود. من و ساير دانش آموزان او را تشويق می کرديم. از 
اين کار انرژی زيادی می گرفت و چشمانش از شادی می خنديد. 
نگرانی هايش هنگام برگزاری امتحان کمتر شده بود؛ اما به تالش 

بيشتری نياز داشت.
فرزند اول زمستان از راه رسيد و امتحانات ترم شروع شد. برای 
امتحان رياضی دو روز وقت گذاشــته بودنــد. به من زنگ زد و 
خواهش کرد برای رفع اشکال به منزلشان بروم. قرار ما ساعت ٤ 

بعدازظهر بود. در حياط را برايم باز کرد.

او را پشت در با چادری گلدار ديدم. سالم و احوال پرسی کرديم. 
بــا وجود پا دردی که داشــت، از پله ها پايين آمده بود تا به من 
خوشامد بگويد. وقتی وارد شدم، کف اتاق سفيدپوش بود؛ انگار از 
آسمان کاغذ باريده بود. دور تا دور، نمونه سؤاالت سال های قبل 
را چيده بود و فقط به اندازة نشستن خودش فرش ديده می شد. 
به ســختی از روی کاغذها گام برداشتم تا به هم نريزند. جايی 

برای نشستن باز کردم و مشغول شديم.
نتايج امتحانات نهايی که اعالم شد، به مدرسه رفتم تا نمرات 
دانش آموزان را ببينم. از معاون مدرســه در مورد نمرات رياضی 
سوم انسانی پرســيدم. گفت: «همه قبول شدند، به جز يکی.» 
يکــه خوردم؛ حالتی بين خوف و رجا به من دســت داد. دل به 
دريا زدم و کارنامه ها را نگاه کردم. کارنامه های درس های نهايی 
به ترتيب حروف الفبا مرتب شده بود. يک به يک نمرات رياضی 
دانش آموزان را چک کردم. هنوز به حرف «ر» نرسيده بودم که 
نمــرة زير ١٠ يکی از دانش آموزان، توجه مرا به خود جلب کرد. 
نمره مربوط به خانمی بود که در بيمارستان کار می کرد. مطمئن 
شــدم که مادربزرگ قبول شــده. او با نمرة ١٢/٥ در امتحانات 
نهايی قبول شده بود. خيلی خوش حال شدم. می توانستم چهرة 
خندانش را تصور کنم. نمرات بقية دانش آموزان هم رضايت بخش 
بود. نمرة يکی از سرگروه ها ١٩/٥ شده بود. معاون مدرسه از من 
تشکر کرد. نمرات رياضی سوم انسانی آن ها را نيز متعجب کرده 

بود. خدا را شکر کردم.
فــردای آن روز، زنگ تلفن به صــدا درآمد. صدای هيجان زده 
و خوش حال او را شــناختم. از فــرط خوش حالی گريه می کرد. 
نمی توانســت کلماتش را جمع و جور کند. فقط خدا را شــکر 
می کرد و مرتب می گفت: «خانم صفار، ممنون». به ياد گريه های 
اولين امتحان او افتادم. آهنگ صدايش هنوز در گوشم طنين انداز 

است.
دو سال گذشت؛ مراقب کنکور رشتة انسانی بودم. سالن بزرگی 
بود. رديف های صندلی پشت ســر هم با نظم چيده شده بودند. 
داوطلبان يکی يکی روی صندلی ها می نشســتند و خود را برای 
آزمون آماده می کردند. بعضی از چهره ها آشنا بودند؛ در اين ميان، 
چهــره ای توجه مرا به خود جلب کرد. او هنوز مرا نديده بود. وای 
خدای من! داوطلب کنکور سراسری شده بود. آفرين به اين همت! 
نخواســتم تمرکزش را به هم بزنم. به ســمت ديگر سالن رفتم. 
دفترچه ها توزيع شــد و همه مشغول پاسخ دادن شدند. از دور او 
را می ديدم. مدادش بر صفحة کاغذ می لغزيد و خانه های پاسخ نامه 
سياه می شدند. موقع برخاســتن از صندلی مرا ديد. از دور سالم 
کرد. بيرون منتظر مانده بود تا کارم تمام شود. به سوی هم رفتيم؛ 

يکديگر را در آغوش گرفتيم و برايش آرزوی موفقيت کردم.
مدتی گذشــت. گرد فراموشــی بر دامن خاطرات مشترکمان 
می نشست. از آن مدرسه رفته بودم اّما شنيدم مادربزرگ مهربان 
قصه، دانشجوی رشتة روان شناسی دانشگاه پيام نور گرگان شده 

بود.
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رقيه شهسواری٭

گوشة حياط مدرسه تنها بود. با وجود اينکه هم روستاييانش هم 
در مدرسه بودند، تنها به گوشه ای خيره می شد. دوست خاصی 
نداشت. سرپرست خوابگاه هم از گوشه گيری و تنهايی او شکايت 
داشــت. مدتی بود از دور نظاره گر رفتارها و حرکاتش بودم. در 
پشــت اين تنهايی و سکوت چه چيزی می توانست مخفی شده 
باشــد؟ اعظم از چه رنج می برد؟ اول دبيرستان بود، اما نگاه های 
نافذی داشــت. چين وچروک فراوانی بر گونه هايش نقش بسته 
بود. شــايد حاکی از سختی و رنج های بی شمارش   بود. برخالف 
اين انزوا، درسش خوب بود. شــاگرد ممتاز کالس بود. در اکثر 
آزمون های علمی مدرسه رتبة خيلی عالی کسب می کرد. سعی 
کردم به عنوان يک دوست، نه مدير مدرسه، کم کم به او نزديک 
شوم. برای همين، اولين نقطة شروع دوستی را سالن غذاخوری 
آموزشــگاه در نظر گرفتم. اولين روز ديدم گوشه ای نشسته و با 

غذايش بازی می کند. کمتر می خورد. تا سالن کمی خلوت شد، 
ظرف غذايش را داخل قابلمة کوچکی خالی کرد و به سرپرست 
بخش گفت ميل ندارم، می گذارم داخل يخچال شــايد عصری 
خوردم! بعد هم به سرعت سالن را ترک کرد. مهلت حتی سالم 
و احوال پرســی پيدا نکردم. تصميم گرفتم چند روز همين طور 
اتفاقی به ســالن غذاخوری بيايم و کم کم خودم را به او نزديک 
کنم. توجه خاصی به من نداشــت. شايد اصًال وجود من و بقيه 
برايش خيلی مهم نبود. پس از يک هفته، يک روز هم زمان ســر 
صف ايســتاديم و غذايمان را با هم گرفتيم. از او خواستم اجازه 
دهد در کنار هم غــذا بخوريم و باب گفت وگو را باز کردم. ابتدا 
از مســائل روز و مشکالت آموزشگاه و خوابگاه گفتيم و قرار شد 
جلسات ديگری هم مالقات داشته باشيم. چند روزی طول کشيد 
تا احساس کردم به او کمی نزديک تر شده ام. احساس کردم کمی 

 ٭ دبير، متوسطة دوم، همدان
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نرمــش و محبت می تواند اطمينان اين «غزال گريزپا» را به من 
جلب کند. اين اســم را خودش برای خودش انتخاب کرده بود. 

نفهميدم چرا! بعدها هم متوجه نشدم!
تقريبًا ده روزی می شــد که گهگاهی توی حياط يا ســالن 
غذاخــوری با هم می نشســتيم و صحبــت می کرديم. کم کم 
احســاس کردم وقتش شده اســت و می توانم سر اصل مطلب 
بروم. يک روز بی مقدمه گفت: خانم، شما ناراحت نيستيد مسير 
به اين دوری و با اين ســختی و مشکالت را تا اينجا می آييد؟ 
گفتم: نه، چرا؟ گفت: پدر شــما اجازه می دهد مســير به اين 
دوری را بياييد؟ شــما را دعوا نمی کنــد؟ گفتم: خب، اول به 
خاطر دوری مسير کمی مخالف بود، اما بعدها که عالقة شديد 
مرا به معلمی ديد، راضی شــد. آهی از اعماق وجود کشــيد و 
گفــت: ولی بعضی پدرها فکر نکنم هرگز راضی شــوند. گفتم: 
چرا؟ مگر تو پدری را می شناسی که اين طور باشد؟ آهی کشيد 
و گفت: نــه، هيچی خانم! من بايد بروم. احســاس کردم من 
که هســتم، ديگر غذايش را بر نمــی دارد، ولی کامل هم آن را 
نمی خورد. پس تصميــم گرفتم قرار مالقات ها در زنگ ورزش 
باشــد تا حضور من منعی برای ادامة کار او نباشــد. روزی که 
بچه ها ورزش داشــتند، دانش آموزان داخل حياط بودند. اعظم 
را به اتاق محل کارم صدا کردم و از او خواســتم به خاطر خط 
زيبايش، در نوشــتن فهرســت ها کمی به مــن کمک کند. با 
عشــق و عالقة خاصی پذيرفت. در حين کار هم دربارة مسائل 
گوناگونی صحبت کرديم. پرسيد، خانم شما چند خواهر و برادر 
هســتيد؟ و وقتی متوجه شد که ما هم يک خانوادة به نسبت 
پرجمعيت هستيم، با تعجب پرسيد، مگر در شهر هم خانواده ها 
بچه های زيادی دارند؟ شــما در خانواده دچار مشکل نشديد؟ 
گفتم: خب، خانواده های پرجمعيت مشــکالت خاص خودشان 
را دارند، اما نه، اذيت نشــديم يا سعی کرديم مشکالت را حل 
کنيم. فرصت خوبی بود. من هم از او پرسيدم، شما چی؟ شما 
چنــد خواهر و برادر داريد؟ با وجود اينکه بيوگرافی او را کامل 
می دانســتم، خواستم از زبان خودش بشنوم. کمی سرخ شد و 
گفت: ما هفت تا خواهر هستيم و برادر نداريم. من دختر بزرگ 
خانواده هســتم. با خوش حالی گفتم، خيلی عالی، خب شما به 
خاطر درس خوبت الگوی خوبی برای آن ها هستی. هنوز حرفم 
تمام نشــده بود که با صدای بلند زد زير گريه. انگار منتظر بود 
سنگ صبوری پيدا کند که تمام بغض های ناگفته اش را خالی 
کنــد. در حالی که گريه می کرد، کم کــم نزديکم آمد. ناگهان 
سرش را روی شانه هايم گذاشت و با گريه از من خواست اجازه 
دهم در آغوشــم همچنان گريه کند. من هم که می دانســتم 

شايد اين تخليه بتواند پيش زمينة ورود به دنيای بستة او باشد، 
دلداری اش دادم و به او اجازه دادم تا هر زمان که دوست دارد، 
سرش را روی شانه هايم بگذارد. کمی که آرام تر شد، به او گفتم: 
گريه خوب است، اما درمان درد نيست! اگر دوست داری، دليل 
گريه و ناراحتــی ات را بگو. چرا اين قدر ناراحتی و توی خودت 
هســتی؟ اشک هايش را از گونه های سرخ و سفيدش پاک کرد 
و گفت: درد من گفتنی نيســت. من خيلی بدبختم. نمی دانم 
خــدا مرا برای چه آفريده اســت! نمی دانم چرا خدا می خواهد 
زجرکشيدن مرا ببيند. راســتش وقتی معلم دينی از مهربانی 
خــدا حرف می زند، دلم می خواهد با صدای بلند فرياد بزنم آن 
خدای مهربان کجاست؟ چرا فقط برای شما مهربان است؟ مهر 
او کجاست؟ خيلی ناراحت شدم، اما نمی شد جبهه گيری کنم. 
به همين خاطر از او خواســتم ابتدا سر و صورتش را بشويد تا 

دوباره با هم صحبت کنيم.
دوباره اشک می ريخت و از غمی حرف می زد که شايد نه من، 
هيچ کدام از همکاران هم حتی تحمل شــنيدن آن را نداشتيم 
تا برسد به حل ســنگينی اين غصه. با هق هق فراوان گفت: از 
وقتی که کبری، آخرين خواهرم، به دنيا آمد، پدرم بداخالق بود 
بدتر هم شــد. از اينکه آخرين فرزند او هم دختر شــده، ديوانه 
شــده بود. مادرم و مــا را کتک می زد. از اينکــه ما نمی توانيم 
کمک خرج خانواده باشيم، ناراحت بود. برای همين يک شب که 
گوســفندان ده را به چرا برده و قرار بود در ييالق بماند و شب 
به ده برنگردد، مادرم مــا را صدا کرد و گفت: پدرتان بدجوری 
ناراحت است. می ترسم شــما را با کتک هايی که می زند، ناکار 
کند. شــما بايد خودتان به خودتان کمک کنيد. ما که ســنی 
نداشــتيم، گفتيم خوب بايد چه کار کنيم؟ مادرم گفت: من از 
تعاونی روســتا دار قالی می آورم. همة شــما بايد در کنار درس 
خواندن قالی هم ببافيد. شــايد پدرتان دست از سرمان بردارد. 
از روز بعد، ما در کنار درس خواندن مابقی روز را تا ســاعت سه 
شــب قالی می بافتيم. االن سه سال است که ما قالی می بافيم. 
دلم برای خواهرهای کوچک ترم می ســوزد. آن ها سنی ندارند. 
توانايی هم ندارند، ولی مجبورند اين کار را بکنند تا از دســت 
کتک های پدرم در امان باشند. آن ها غذای درست و حسابی هم 
نمی خورند. شايد باورتان نشود. من تا اينجا که آمدم، اسم بعضی 

غذاها را حتی نشنيده بودم، چه برسد به اينکه خورده باشم.
 احســاس کردم نيازی به گفتن مابقی ماجرا نيست. حدس 
می زدم چه اتفاقی افتاده اســت. دوســت داشــت حتی بدون 
لحظه ای مکث حرف بزند. شايد می خواست اين دمل چرکی را 
کامًال از درون خالی کند. من اينجا غذا از گلويم پايين نمی رود. 
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هر وقت می خواهم غذا بخورم، يــاد ليال، خواهرم می افتم که 
دائم می پرسد آبجی شما ناهار آنجا چه می خوريد؟ مثل ما نان 
و ماست يا دوغ می خوريد؟ برای همين، من يک قاشق از غذايم 
را می خورم و الباقی را داخل ظرف می ريزم تا چهارشنبه ها به 
روســتا ببرم و بين خواهران و مادرم تقسيم کنم و يک وعده 
کمک خرج پدرم باشــم. اين ها باز خيلی ناراحت کننده نيست. 

آنچه مرا ناراحت تر می کند... و باز هم گريه وگريه.
او را دعوت به آرامش و صبر کردم. خواستم اگر اذيت می شود 
ديگر ادامه ندهد، اما خودش دوســت داشــت از آنچه بر قلب 
کوچکش می گذرد بيشتر حرف بزند. برای همين گفت: خانم، 
من شما را قســم می دهم در مورد اين قضيه به کسی چيزی 
نگوييــد حتی پدرم. اگــر او بفهمد مرا می ُکشــد. گفتم: چه 
چيزی؟ اين مطالب را خودش که می داند. گفت: پدرم به مادرم 
گفته که يکی از هم روســتايی هايمان که سن بااليی هم دارد، 
حاضر است مرا به عقد خودش درآورد و در عوض ٤٥ گوسفند 
به پدرم بدهد. خانم پدرم معتاد اســت و اگر اين کار بشود، نه 

من، ... و ديگر ادامه نداد. 
تمام دنيا روی سرم خراب شد. حال بدی پيدا کردم. هميشه 
فکر می کــردم اين اتفاقات واقعی نيســت و خيال پردازی های 
نويسنده هايی است که برای برانگيختن حال مخاطب می نويسند، 
اما االن خودم با نمونة واقعی آن روبه رو بودم. دختری در عنفوان 
نوجوانی، با آرزوهايی لطيف، خيلی زود به بن بست رسيده بود. 
با گفتــن اين حرف حالش خيلی خراب شــد. از اعماق وجود 
احســاس ناتوانی می کردم. اين اولين تجربة سخت کاری من 
بود. سينة پر از غم عروسک کوچک و بی گناهی را مثل شقايقی 
زخمی باز شده می ديدم؛ به رنگ خون و کامًال سرخ و سوخته. 
از داخل کيفم يک شکالت به او دادم گفتم: اعظم جان، نگران 
نباش، خدا بزرگ اســت. حالش خيلی خوب نبود. ترجيح دادم 

به خوابگاه برگردد. می خواستم خلوت کنم. 
چند روزی از آن ماجرا گذشــت. آخرين حرفی که وقتی از 
اتاقم خارج می  شــد، گفت، اين بود که: خانم، کاش تابســتان 

نيايد. کاش امسال تابستان نشود.
مفهوم حرف و ترس او را خوب می فهميدم. تا قبل از تابستان 
بايد کاری می کردم. پايان هفته، وقتی از ده به شــهر برگشتم، 
تصميم گرفتم خانة همة خيرين بروم تا کمک جمع کنم، چند 
گوسفند بخرم و آن ها را به پدر اعظم بدهم تا از کارش منصرف 
شــود. تا پايان تعطيالت پايان هفته توانستم پول خوبی جمع 
کنم. وقتی به محل کارم برگشتم، کارپرداز مدرسه را که انسان 
مقدس و شــريفی بود، صدا کردم. پول را به او دادم. با پس انداز 

خودم حدود يک ميليون و دويست هزار تومان جمع شده بود. 
تقريبًا پول ٩ تا گوســفند می شــد. به آقای غفاری، کارپرداز، 
گفتم، پول پيش شما باشد. هر وقت گفتم، با آن برايم گوسفند 
بخريد. صبح روز بعد، با ماشين به روستای اعظم رفتم؛ روستايی 
دورافتاده، خشــک و بی آب و علف. به گفتة ماه بانو، مادر اعظم، 
فقط هفته ای دو يا سه ساعت آب به روستا داده می شد. تصميم 
گرفتم با پدرش مالقاتی داشــته باشــم. وقتی داخل اتاق شد، 
احســاس خوبی نداشــتم. اعتياد چقدر از هويت يک انسان را 
می تواند به باد دهد. با او وارد شور شدم. از او خواستم دختران به 
درس و قالی بافی بپردازند و ما هم درعوض به او چند گوسفند 
بدهيــم تا با آن برای خــودش کاری بکند. اول قبول نمی کرد. 
گويی ٤٥ گوســفند به مزاج او خوش تر می آمد. با اصرار قبول 
کرد. و اين يک گام موفق بود، وقتی برگشــتم آموزشــگاه، به 
کارپرداز گفتم با پول ما هرچند تا گوســفند می توانی بخر و به 
روســتای فالن ببر و به اين آدرس تحويل بده. احساس کردم 
فعًال اوضاع آرام شده است. منتظر پايان هفتة بعد بودم که وقتی 
اعظــم از خانه برمی گردد، چه واکنشــی دارد. با پدر و مادرش 
صحبت کــردم که از اين ماجرا چيزی به بچه ها نگويند. خودم 

هم در مورد ٤٥ گوسفند حرفی به پدرش نزدم. 
وقتی شــنبة بعد اعظم آمد، انگار کمی از نظر روحی آرام تر 
بود. تمام اين حرف ها و ماجراها در استعداد خوب و درس عالی 
او هيچ تأثيری نگذاشــته بود. امتحانات خــرداد را با موفقيت 
پشت سر گذاشــت. در المپياد رياضی استانی هم رتبة اول را 
کسب کرد. حاال ديگر خيلی با هم دوست شده بوديم. وقتی با 
خيال راحت وسايلش را جمع می کرد و به تعطيالت تابستانی 

می رفت، خدا را شکر کردم. تنها مانده بود حرف پدرش. 
تابســتان هم يک بار به روستايشان رفتم. همه چيز آرام بود 
و بچه ها قالی می بافتند. اعظم با پدرش گوســفندان را به چرا 
می برد. تصميــم گرفتم کار ديگری را شــروع کنم. با کمک 
يکی از همکاران فرهنگــی کميتة امداد، پدر را برای ترک به 
کمپ معرفی کرديم. تا سال تحصيلی جديد، اوضاع روبه راه تر 
شــده بود. حتی سال های بعد که ســرعت بافت قالی و تعداد 
گوســفندان هم بيشتر شد، اوضاع خانوادة اعظم هم بهتر شد. 
االن ســال ها از آن ماجرا می گذرد. اعظم چهار سال بعد از آن 
ماجرا در کنکور در رشتة دبيری زيست شناسی و سال های بعد 
هم در رشــتة دندان پزشکی پذيرفته شد. االن ترم آخر رشتة 
دندان پزشــکی است و دو فرزند دارد. خدا را شکر که ارتباطی 
صميمی و خواهرانه، توانست سرنوشت يک دانش آموز را تغيير 

دهد.

۴۵ | | | |



 
ماه پر خير و برکت شعبان المعظم را پيش رو داريم.

ماه مبارک شــعبان تنها ماه قمری اســت که در آن شهادت 
نداريم و تمام مناســبت ها و اعيــاد، والدت های فرخندة ائمه و 

فرزندان گرانقدر آنان هستند.
ميالد امام حســين(ع) مظهر آزادگی، حضرت عباس(ع) 
مظهر وفاداری، امام سجاد(ع) مظهر عبادت و صبر، سه عيدی 
است که در آن ها می آموزيم: می توان آزاد بود، خيانت نکرد و در 

اين آزادگی معنويت را زير پا نگذاشت.
ترکيب اين سه ويژگی کنار هم، ضامن عاقبت به خيری ماست 

و ما را به بزرگ ترين عيد شيعيان وصل می کند.
عيد نيمة شــعبان، ميالد موعود آل محمد(ص) اســت؛ امام 
زنده ای که با وجود پنهان بودن از ديده ها، مســئوليت های امام 
بودنشــان را دارند؛ مشــتاق بودن به ما و هدايت ما، دلسوزی و 

محبت به ما، غم خواری و همراهی ما در مسير زندگی.
ما بايد بشــويم انســان های آزاده و بالنده ای که در مسيرهای 
معنوی و صبر و وفاداری در حرکت و رشدند و دستمان در دست 
کسی باشد که بر ما به ما مشتاق تر است. چه لذتی از اين باالتر؟ 
 مريم يراقی

        

رخ تو چگونه بينم که تو در نظر نيايی 
نرسی به کس چو دانم که تو خود به سر نيايی

وطن تو از که جويم که تو در وطن نگنجی 
خبر تو از که پرسم که تو در خبر نيايی 

ديوان اشعار عطار نيشابوری: غزليات: غزل شمارة ٨۵٠

 روز ٢٠ فروردين در تقويم رســمی جمهوری اسالمی 
ايران روز ملی «فناوری هســته ای» اســت. اين روز به 
مناســبت ٢٠ فرورديــن ١٣٨٦ و اعالم دســتاوردهای 
هســته ای قابل توجه در آن روز چنين نام گذاری شــده 
است. هر ساله در اين روز از دستاوردهای هسته ای جديد 
رونمايی می شــود. سيدمرتضی آوينی نيز در همين روز 
به شــهادت رسيده اســت. به همين سبب، روز هنر نيز 

نام گذاری شده است. 
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٧ فروردين - روز هنرهای نمايشی
۱۲ فروردين - روز جمهوری اســالمی - شهادت 

امام موسی کاظم (ع)
۱۳ فروردين - روز طبيعت - روز جهانی کتاب

۱٤ فروردين - مبعث رسول اکرم (ص)
۱۸ فروردين - روز سالمتی

۲۰ فروردين - روز ملی فناوری هسته ای - والدت 
امام حسين (ع)

۲۱ فروردين - والدت حضرت ابوالفضل (ع)
۲۲ فروردين - والدت امام زين العابدين (ع)

۲٥ فروردين - روز بزرگداشت عطارنيشابوری
۲۸ فروردين - والدت حضــرت علی اکبر (ع) و 

روز جوان
۲۹ فروردين - روز ارتش
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نويسنده: اقبال قاسمی پويا
ناشر: رشد (٦٦٩٦٢٨٢٨ -٠٢١)

سال انتشار: ۱۳۹۷

آموزش و پرورش ما در حال حاضر با مســئله های ريز و 
درشــت زيادی مواجه است. اين مســائل نتيجة عملکرد 
نظام های آموزشی ما در دوره های پيش از انقالب اسالمی 
١٣٥٧ و پــس از آن اســت. در کتاب «جســتارهايی از 
آموزش در ايران معاصر» به برخی از اين مسائل پرداخته 

شده است. 
مطالب در چهــار مقولة کلی«معلم، مدرســه، آموزش 
مشــارکتی و کارامدی نظــام آمــوزش» و موضوع های 
زير مجموعة آن ها بحث و بررســی شــده اند. موضوع های 
مطرح شــده حاصل برخــی از نوشــته ها، مصاحبه ها و 
سخنرانی های نويسنده در نشريات و مراکز آموزشی و يک 
مصاحبة مفصل با زنده ياد توران ميرهادی، بانوی بزرگ 
تعليم و تربيت ايران اســت. اين مصاحبه برای نخستين بار 

منتشر می شود.
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استان خراسان شمالی، سال تحصيلی ۹۷-۹۸ 

ســرزمين پهناور ما سرشــار از معلمان خوش ذوق، 
باانگيزه و خالقی اســت که تالش وافری برای رشــد 
تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم به خرج می دهند. 
مجلة رشد معلم بستری برای انعکاس اين تالش هاست. 
اگرچه بســيار مطلوب اســت که با گسترش فرهنگ 
نوشــتن، معلمان عزيز، خودشان تجربه های زيسته و 
روش های ارزشمند خويش را مکتوب سازند و به دفتر 
مجله ارســال کنند، اما به  منظور حمايت از گسترش 
اين فرهنگ و ايجاد رشــد همه سوية آن، برآن شديم 
تا از شــمارة ٥، بخشی از صفحات مجله را به ويژه نامة 
استانی اختصاص دهيم تا فرصت اين مشارکت افزايش 

يابد.
برای اين شماره به استان خراسان شمالی سفر کرديم 
تا از تجربه های خوب معلمان آن ســرزمين بهره مند 
شــويم. اينک دستاورد خود را از اين سفر تقديم شما 

همکاران عزيز می کنيم. 

ابتدایى

استثنایى

متوسطه دوم

فنى وحرفه اى کارودانش
پیش دبستان

متوسطه اول
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هر چقدر ادعا کنيم که فضاهای مجازی و رسانه ها ارتباطات 
ما را در اين دنيای بزرگ سهل و آسان کرده اند و هر چقدر هر 
روز خبرهای شيرين و اميدوارکننده از نوآوری ها و تجربه های 
معلمان صبور، دلسوز، عاشق و پرتالش گوشه و کنار سرزمين 
پهناورمان به ما برسد، باز هم کلی خبر دست اول هيجان انگيز 
و جديد از معلمان خالق و مراکز آموزشی توانمند وجود دارد 
که شــايد هيچ گاه به ما نرسند و اگر هم يک خبر به ما برسد، 

شنيدن کی بود مانند ديدن؟!
مجلة رشــد معلم متعلق به همة معلمان ميهنمان اســت. 
انتظار داريم بســتری که فراهم شــده اســت، از طرف همة 
عزيزان معلم حمايت شــود و تجربه های نابشان را بنويسند و 
در اختيار مجلة خودشــان قرار دهند تا از طريق همين فضا، 
صدا و تصويرشان به بقية معلمان مشتاق برسد. ما هم نظاره گر 

اين تعامل چندسويه از فضاهای آموزشی فعال و پويا باشيم.
ممکن اســت توزيــع مجله گاهی بــا نارســايی هايی توأم 
باشــد و اين شــکايت طرح شــود که ما اصًال چنين مجله ای 

را نديده ايم! با تمهيداتی که بخش نرم افزاری دفتر انتشــارات 
و تکنولوژی  آموزشی سازمان پژوهش آموزش وپرورش فراهم 
آورده است، تقريبًا يك ماه پس از توزيع مجالت در استان ها، 
فايل پی دی اف اين مجالت روی ســايت roshdmag.ir قرار 
می گيــرد و در همة نقاط داخل و خارج کشــور، عالقه مندان 

می توانند نسخة ديجيتال اين مجله را مطالعه کنند.
بــا وجود اينکه ايــن اقبال از طرف معلمان کم اســت و ما 
خيلی در تيررس تجربه ها، دست نوشته ها، خاطرات، انتقادها و 
پيشنهادهای معلمان عزيزمان قرار نمی گيريم، بنابراين، بازار 
گله گذاری، هم از طرف ما که در چرخة پر زحمت توليد مجله 
قرار داريم، داغ اســت و هم از طــرف معلمانی که می گويند 

مجله به ايشان نمی رسد يا فرصت خواندن و نوشتن ندارند.
بــا واقعيت هايی که روبه رو هســتيم، به فکر چــاره افتاديم 
تــا کمی بازار خواندن و نوشــتن را در مجله رونق دهيم و از 
تجربه های مکتوب و اثرگذار معلمان دور و نزديک بيشتر بهره 
ببريم. بــا حمايت های مديرکل دفتر و همت واالی شــورای 

فرزانه نورالهی
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برنامه ريزی مجله، تصميم گرفتيم ويژه نامه ای اســتانی تهيه 
کنيم و چهار شماره در سال را به آن اختصاص دهيم. تعدادی 
اســتان را انتخاب می کنيم و بســته به اينکه اســتان ميزبان 
اســتقبال و همکاری کند يا خير، به آن استان سفر می کنيم. 
با کمک مديران مســئول اســتان، معلمانی کــه حرفی تازه 
بــرای گفتن دارند، به عنوان نمايندة معلمان اســتان به مجله 
معرفی می شــوند. در بعضی موارد، امــکان ديدار حضوری از 
کالس معلــم پيش می آيد. در بعضی مــوارد هم از روش ها و 
تجربه های مکتوب ارسال شــدة آن ها بهره مند می شــويم و با 
توجه به اولويت های حرفه ای، شــورای برنامه ريزی ويژه نامة 

استانی، آن ها را برای چاپ آماده می سازد.
اســتان خراسان شمالی به عنوان يکی از استان های هدف در 

ســال تحصيلی ٩٨ـ٩٧ انتخاب شــد و ما در مــرداد ٩٧ به 
بجنورد ســفر کرديم. آقای براتعلی حاتمی، مديرکل وقت 
آموزش وپرورش استان، به گرمی ما را پذيرفت و با وجود اينکه 
می دانست کمتر از يک ماه ديگر سی وپنجمين سال خدمتش 
به پايان می رسد و بازنشسته می  شود، جلسه ای مرکب از همة 
معاونانش ترتيب داد و در اهميت جايگاه نشــريه و نوشــتن 
صحبــت کرد و همــکاران خود را به پشــتيبانی از اين طرح 

دعوت کرد.
گرچــه مجلة رشــد معلم فرصتی بــرای انعــکاس اخبار، 
گزارش ها، دست نوشــته ها و توليدات مربوط به معلمان است 
و معموًال از ذکر نام مســئوالن و مســير توليــد اين اخبار و 
گفت وگوها خبری نيســت، اما دلگرمی و اســتقبال ايشان در 
سفر مقدماتی ما به استان، شورای برنامه ريزی ويژه نامه را در 
اين راه ثابت قدم کرد و ما را بر آن داشت سختی راه را به جان 
بخريم و اين مســير دشــوار را ادامه دهيم. بنابراين، به پاس 
قدردانی و سپاس گزاری از اين حمايت دلگرم کننده و بی دريغ 
و تالشــی که برای معرفی معلمان پرتوان استان به خرج داد، 
همين جا از ايشان ســپاس گزاری می کنيم. وقتی در ماه مهر 
کار را دنبال کرديم، باخبر شديم آقای حاتمی ديگر مديرکل 
نيســتند و آقای ســعيدی مديرکل آموزش وپرورش استان 
هســتند. همچنان با حمايت ايشــان، ما به مديران مسئول 
معرفی شــديم و زمينة ســفر دوم به استان برای تهية خبر و 

گزارش و بازديد از ابتکارات معلمان فراهم شد.
جالب اســت که هر استان از اين کشــور چهارفصل پهناور، 
جاذبه هــا و ويژگی های طبيعــی و جغرافيايــی خاص خود 
را دارد کــه فضای آموزش وپرورش اســتان را تحت الشــعاع 
خودش قرار می دهد. استان مرزی خراسان شمالی با مساحت 
مســاحت کل کشورمان را  ــــ١

٥٧ ٢٨٤٣٤کيلومتر مربع حدود
دربردارد. مساحت اين اســتان را کوه ها و کوهپايه ها تشکيل 
می دهند. لذا جمعيت در ســطح استان، در البه الی دشت ها و 
کوهپايه ها پخش  شده اند. با توجه به شرايط اقليمی ٤٤درصد 
جمعيت استان در روستاها يا به صورت عشاير زندگی می کنند. 
تعــداد معلمان چندپايــه (در روســتا) ۱۱۸۹ نفر و تعداد 
معلمان سيار و عشــاير  نفر است. به همين خاطر است 
که آموزش وپرورش عشايری و معلمان چندپايه در اين استان 
جايــگاه خاصی دارنــد. در صفحات بعد داســتان جالب و 
عجيب آموزش وپرورش عشايری را از زبان آقای عبدی، 

کارشناس مسئول عشاير استان، می خوانيد.
اميدواريم که تالش مســتمر شــورای برنامه ريزی 
ويژه نامة اســتانی با حمايت های پيگيرانة مســئوالن 
هر اســتان به بار بنشــيند و اين فرصــت در اختيار 
همــة معلمان عزيز و نوآور قرار گيــرد تا تجربه های 

ارزشمندشان در اين مجله معرفی شوند.
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عشــاير در همة نقاط کشورمان از شجاع ترين و پرتالش ترين 
مردمان هستند. حتی سطح توانايی های دانش آموزان عشاير با 
دانش آموزان عادی تفاوت قابــل مالحظه ای دارد. روحية باالی 
مسئوليت پذيری، سخت کوشی، مقاومت در برابر موانع و خالقيت 
و مهارت های عملی جزو بارزترين ويژگی های دانش آموزان عشاير 
هستند. آموزش رسمی اين دانش آموزان نيز حکايت متفاوتی از 
آموزش رسمی دانش آموزان شهری و روستايی دارد. اين حکايت 

غريب و شنيدنی است.
استان خراسان شمالی از ٩ شهرستان يا منطقه تشکيل شده 
اســت که سه شهرستان مدرسة عشــايری ندارند و زير نظر ما 
نيســتند. شهرســتان هايی که مدرسة عشــايری دارند، شامل 
اســفراين، بام و صفی آبــاد، بجنورد، فاروج، مانه و ســملقان و 

شيروان می شوند.
شهرســتان شيروان بيشــترين تعداد مدرسه های عشايری را 
دارد كه از ٩٣ مدرســة ابتدايی به صورت ١٣ مدرســه ثابت و 
٨٠ مدرســة سيار تشكيل شده اســت. از اين ٨٠ مدرسة سيار 
٧٢ مدرسه در زمان قشالق به استان گلستان (مراتع شهرستان 
مراوه تپه) كوچ می كنند. ٢ مدرسة سيار عشايری هم از بجنورد 
به آن ها اضافه می شــود. در جمع ٧٤ مدرسة ابتدايی ما، بخشی 
از ســال تحصيلی (حدود شــش ماه) را در خارج از استان قرار 
دارند. عالوه بر ٧٤ مدرســه ابتدايی در منطقة قشــالقی عشاير 
٢ دبيرســتان شبانه روزی عشــايری در مقطع متوسطة اول در 
شهرســتان مراوه تپه استان گلســتان برای جذب دانش آموزان 
عشاير سيار احداث شــده است. (دبيرستان شبانه روزی پسرانه 
عشايری حضرت  محمد رسول اهللا (ص) و دبيرستان شبانه روزی 

دخترانه عشايری حضرت خديجه (س)).
عشــاير شيروان و بجنورد از ارديبهشــت تا پايان تابستان در 
ييالق، همان وطن اصلی خود، قرار دارند. با پايان يافتن چراگاه ها، 
كوچ ميان بند خود را آغاز می كنند و در مهر و آبان در قره ميدان، 

شهرستان مانه و سملقان قرار دارند. چراگاه ها پراكندگی بسياری 
دارند و در محدودة وســيعی از جنوب غربی استان مستقرند. با 
آغاز ســال تحصيلی در مهرماه، چادرهای آموزشی نيز در كنار 
چادرهــای ايالت در كوچ ميان بند برپا می شــود و معلمان ايل 
كار تدريس را در زير چادر شــروع می كننــد. تا اواخر آبان ماه 
كه عشــاير در كوچ ميان بند هستند، معلم نيز در كنار آن ها به 
آموزش و پرورش فرزندان عشاير می پردازد و وقتی كوچ عشاير 
از ميان بند به منطقة قشالقی آغاز می شود، حدود ٤ الی ٥ روزی 
تدريس معلمان ايل با مشــكل روبه رو می شود. آسيب ديگری 
كه در كوچ ميان بند وضعيت تحصيلــی دانش آموزان را تهديد 
می كند پراكندگی دانش آموزان يك مدرسه است. دانش آموزان 
مدرسة عشايری در منطقة  قشالقی در يك جا جمع می شوند، 
امــا در كوچ ميانبند يك جا نيســتند و معلمان هم نمی توانند 
همة دانش آموزان خود را پوشــش بدهند. بهترين راهكاری كه 
انديشيده شده اســت تا كودكان از تحصيل باز نمانند، مراجعة 
مهمان گونة دانش آموزان عشايری به نزديك ترين چادر آموزشی 
است تا از آموزش عقب نمانند. معلمان عشاير نيز توجيه شده اند 
تا اين دانش آمــوزان را بپذيرند. با پايان كوچ ميان بند و حركت 
عشاير به منطقة قشــالقی، دانش آموزان در مدرسة اصلی خود 
جمع می شوند و كار تدريس معلم عشاير با دانش آموزان اصلی 
خود آغاز می شود. اكثر فضای آموزشی مدرسه های عشايری در 
منطقة قشالقی (مراوه تپه) به صورت كانكس چرخ دار و ساختمان 

و تعدادی هم به صورت سنگ و گل است.
آموزش وپــرورش عشــايری، پــس از پايــان کــوچ (حدود 
ارديبهشت ماه) و پايان ســال تحصيلی، بايد کانکس های سيار 
مدرســه را جمع کند تا خراب نشــوند. اين اتاقک های چرخ دار 
سيار معموًال به قسمت هايی از منطقه برده می شوند و در قبال 

نگهداری از آن ها حتی وجهی پرداخت می شود. 
حکايــت عجيب ديگر، ادامة تحصيل دختران عشــاير بعد از 

 ٭ کارشناس مسئول آموزش وپرورش عشايری استان خراسان شمالی

قربانعلی عبدی٭
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دوران ابتدايی است.
معموًال ترجيح خانواده های عشــاير، آموزش و ادامة تحصيل 
پسران خانواده اســت. زيرا به دختران به عنوان نيروی کار نگاه 
می کنند. آن ها مراقب دام هايشــان هســتند و کارهايی انجام 
می دهند کــه در رونق اقتصادی خانواده مؤثر اســت. بنابراين، 
تحصيل دختران در يک نگاه کامًال به ضرر خانواده است. در نگاه 
اجتماعی وسيع تر، در ســال های اخير با رشد آموزشی و علمی 
پسران عشاير و ادامة تحصيلشان در دوره های باالتر مواجه بوديم. 
البته مشکل اين است که آن ها پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه، 
ديگر تمايل ندارند با دختران کم سواد عشاير ازدواج کنند. امروزه 
شاهد رشد طالق در خانواده های عشاير (با دخترانی که کم سن 
و کم ســواد ازدواج کرده اند و مردانشان ظاهراً فکر می کنند زنان 
هم ســطح خود را انتخاب نکرده اند) و همچنين دختران مجرد 
سن بااليی هستيم که کسی حاضر نيست با ايشان ازدواج کند. 
اين معضالت اجتماعی می تواند با تأمين آموزش دورة متوسطه 

برای دختران، تا حدودی برطرف شود.
يکــی از امــوری که در اولويت کار ما بوده اســت، تأســيس 
مدرسه های متوسطة شبانه روزی دخترانة عشاير و جذب دختران 
دانش آموز اســت. در چند سال اخير، با کمک خيرين توانستيم 
چند مدرسة شبانه روزی دخترانه تأسيس کنيم. نمونه ای که در 
مراوه تپه وجود دارد، پارسال تأسيس شد، اما از دانش آموزان دختر 

واجد شرايط، تنها هشت خانواده اعتماد کردند و فرزندانشان را 
به مدرســه سپردند. به فکر افتاديم با رفتن به تک تک چادرها و 
صحبت کردن با خانواده ها و شرح مسائل اجتماعی، آن ها را آگاه 

کنيم. ليکن قانع نشدند.
از خانم حوريه آذری، مدير شــبانه روزی دخترانة عشــايری 
حســين آباد، که خود سال ها در جمع عشاير زندگی و معلمی و 
مديريت کرده اســت دعوت کرديم به ميان خانواده های عشاير 
برود و برای آن هــا توضيح دهد و از تجربه هايش در مورد ادامة 
تحصيل دختران بگويد. ايشان و تيم همراه از کارشناسان بخش 
عشــاير، زمان گذاشــتند و به تک تک چادرها مراجعه کردند و 

تقريبًا توانستند نيمی از دختران واجد شرايط را جذب کنند.
در ادامــة اين طــرح، قبل از اينکه به ســال تحصيلی جديد 
برويم، يک روز در مدرســة شــبانه روزی مراوه تپه، خانواده های 
دانش آموزان ششم را به مدرسه دعوت کرديم و از صبح تا عصر، 
ايشان را با انواع فعاليت های آموزشی، تربيتی و پرورشی مدرسه 
آشنا کرديم. اميدواريم ســال آينده بتوانيم دانش آموزان واجد 

شرايط بيشتری را جذب کنيم.
اجرای اين طرح ها بخشــی از فعاليت هــای آموزش وپرورش 
عشــايری اســت که با اميــد و تالش فــراوان کارشناســان 
آموزش وپرورش اســتان دنبال می شود. به اميد روزی که ديگر 

هيچ فرد عشايری بازمانده از تحصيل نداشته باشيم.
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در ادامة سفرمان در استان خراســان شمالی، به شهرستان 
شيروان رســيديم. اين شهرستان در شمال شرقی استان واقع 
است. به اينجا آمديم تا از مدرسة عشايری چند پاية «تپه جيک» 
بازديد کنيم. در اين ديدار، جمعی از همکاران آموزش و پرورش 
شهرستان شيروان از جمله سعيد رحمانی فضلی، مدير کل 
آموزش و پرورش شــيروان، مجيد بهادری، سرگروه آموزشی 
و راهبر مدرســه های عشــايری و عصمت بدخشان، معاون 
آموزش ابتدايی ادارة کل آموزش و پرورش خراســان شمالی، ما 

را همراهی کردند. 
وصف مدير آموزگار اين مدرسه را قبًال شنيده بوديم. محمد  
فضلی، يکی از آموزگاران خوب و پرتالش عشايری سيار است. 
او ليسانس فرهنگ و معارف دارد؛ ٢٠ سال در منطقة عشايری 
کار کــرده و چهار پنج ســالی هم مدير مجتمع عشــايری در 
شيروان بوده اســت. فضلی که خود از عشاير بومی آن منطقه 
است، در سال ١٣٩٦ معلم نمونة استانی  شده و در سال ١٣٩٥ 
رتبة دوم را در جشنوارة الگوهای برتر تدريس معلمان عشايری 

کسب کرده است. 
کالس چندپايــه درس آقای فضلــی در اتاق کوچکی از يک 
خانة روســتايی تشکيل می شود. به دليل اينکه عشاير شيروان 

اواخر مهر و اوايل آبان ماه به مناطق گرمسير قشالقی مراوه تپه 
در استان گلستان کوچ می کنند، معلمان مجبورند يکی دو ماه 
اول ســال تحصيلی، کالس را در چادر يا اتاقی موقتی برگزار 

کنند تا دانش آموزان از تحصيل عقب  نمانند. 
اين مدرسه هفت دانش آموز دارد که در زمان بازديد ما سه 
نفــر از آن ها کوچ کرده بودند. به گفتة فضلی، تا دو هفتة بعد 
هــم بقية دانش آموزان به همراه خانواده کوچ می کنند و خود 
او نيز به زودی به شــاگردان خود در منطقة قشالقی خواهد 

پيوست. 
فضلی دليل انتخاب اين شغل را عالقة زيادش به دانش آموزان 
عشايری عنوان می کند و می گويد: «من خودم بومی عشايری 
هستم و هميشه در خدمت دانش آموزان عشايری بوده ام. کامًال 
از شغلم راضی ام. در بدترين شرايط هم  کالس درسم را تعطيل 
نکرده ام. در مدت ٢٠ سال، به جرئت می توانم بگويم ١٠ دقيقه 
هم تأخير نداشته ام. رفت و آمد من با موتور است و در هر شرايط 

آب و هوايی خودم را به کالسم می رسانم.» 
در تعريف معلم چندپايه هم می گويد: «معلم کالس چندپايه 
مثل سرپرست خانواده ای است که فرزندان زيادی دارد. در حال 
حاضر، عالوه بر شــش پاية ابتدايی، پيش دبستان هم به پايه ها 

شهال فهيمی
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اضافه شــده است. دانش آموزان پيش دبستانی بايد هفته ای دو 
تا سه ســاعت در کالس درس حاضر شوند، اما با اينکه فضای 
آموزشی ما بسيار کوچک است، دانش آموزان پيش دبستانی من 

هر روز به مدرسه می آيند.» 
برايــم ســؤال بود که آيــا ايــن معلمــان دورة  مربيگری 
پيش دبســتان را گذرانده اند؟ معاون آمــوزش ابتدايی ادارة 
کل آموزش و پرورش خراســان شمالی ســؤالم را پاسخ گفت. 
او توضيــح داد: «آموزش و پرورش اســتان برای همة معلمان 
چند پايه دورة آموزش  پيش دبســتانی را برگزار کرده و کتاب 
و محتــوای مخصوص اين دوره را در اختيــار آنان قرار داده 

است.» 
فضلی در خصوص ضرورت آموزش پيش دبســتانی می گويد: 
«اغلب دانش آموزان اين منطقه دوزبانه هستند و پيش دبستانی 
دورة  تربيتی و مقدمة بســيار خوبی بــرای ورود به کالس اول 
آن ها محسوب می شــود. آن ها در اين دوره زبان فارسی را ياد 
می گيرند. در مناطق چند زبانه گذراندن دورة پيش دبســتان از 

اين نظر بسيار ضروری است.»

      
معلمان در ميان مردم عشــاير جايگاه ويژه ای دارند و مردم 
در امور خود از آنان مشاوره و کمک می گيرند. فضلی در اين 
خصوص می گويد: «در منطقة عشايری، معلم بايد آگاهی های 
زيادی داشــته باشد، چون عشاير ديد ديگری نسبت به معلم 
دارند. او بايــد خطبة عقد بخوانــد، در مجلس ترحيم قرآن 

قرائت کند. دعای سفره بخواند و به نوعی حکيم باشد.» 
او می افزايد: «من با والدين بچه ها ارتباط بســيار خوبی دارم.
احساس می کنم تأثيری که حرف های من دارد، شايد بيشتر از 
ديگران باشــد. آموزش و پرورش استان مدرسه های شبانه روزی 
خوبی برای ادامة تحصيل دختران و پســران عشاير داير کرده 
اســت. لذا تالش می کنم آنان را قانع کنــم فرزندان و به ويژه 
دخترانشــان را به اين مدرسه ها بفرستند و مانع ادامة تحصيل 
آن ها نشــوند. بعضی از عشــاير اين منطقه تمايلــی به ادامة 
تحصيــل دختران ندارند و بعــد از دورة ابتدايی مانع تحصيل 

آن ها می شوند.»

   
در ادامــة صحبت هايمان، فضلی خاطره ای از دانش آموز خود 
بيان می کند. «زمانی که در شيروان مدير مجتمع بودم، معموًال 
ماهی يکی دو بار از اســتان يا وزارتخانه برای بازديد می آمدند. 
يک بار يکی از بازديد کنندگان از دانش  آموز کالس ششــم من 
پرسيد: می دانی وزير آموزش و پرورش کيست؟ او مکثی کرد و 
گفت: آقای فضلی است ديگر. بعد از آن، تا مدت ها همکاران در 
آموزش  و پرورش استان و شهرستان مرا وزير صدا می کردند.» 

   
فضلی در خصوص نحوة ادارة کالس خود می گويد: «من سعی 
می کنــم در کالس فضايی صميمی ايجاد کنم. دانش آموزان را 
مثل بچه های خودم می دانم. من از دانش آموزانم بسيار راضی 
هســتم و فکر می کنــم می توانند به راحتی بــا دانش آموزان 
مدرسه های عشــايری ديگر يا حتی مدرسه های شهری رقابت 

کنند.» 
بهادری، راهبر مدرسه های عشايری سيار، در اين باره می گويد: 
«من از مدرســه های زيادی بازديد می کنم، ولی کالس آقای 
فضلی از نظر آموزشــی و تربيتی در ســطح باالتری قرار دارد. 
وقتی از دانش آموزان ايشان ســؤال می کنيم، بدون هيچ گونه 
استرسی پاسخ می دهند و در پاسخ گويی با هم رقابت می کنند. 
صميميت با دانش آمــوزان در کنار قانون مداری را می توان در 
کالس ايشان مشاهده کرد. ايشان قدرت بيان خوبی دارد و در 
تدريس بســيار از نمايش استفاده می کند. دانش آموزانشان در 
بعضی درس ها، به ويژه «فارسی بخوانيم»، نمايش اجرا می کنند 

که به يادگيری بهتر آن ها می انجامد.» 

        
فضلــی گاليه هايی هــم از همکاران و مســئوالن دارد. «در 
مدرسه های شــبانه روزی، چون تعداد دانش آموزان کم است، 
همه فکر می کنند کار ســبک تر و آسان تر است؛ در حالی که 
کالس چند پايه يعنی اداره کردن چند کالس با هم.» وی يکی 
ديگر از مشــکالت اين نوع مدرسه ها را تأمين هزينه ها عنوان 
می کند: «سرانة دانش آموزی ما ١٥ هزار تومان است. اين مبلغ 
حتی کفاف  بخشی از ملزومات کالس را هم نمی کند. ما حتی 
پول برای خريد يک لوحة آموزشــی يا يک پرچم نداريم. من 
از راهبر آموزشــی منطقه خواستم برای من تختة گچی تهيه 
کند، چون در طول ســال پول خريــد ماژيک به تعداد الزم را 
نداريم. مگر کالس مدرسة عشايری بخاری نمی خواهد؟ تأمين 
سوخت اين بخاری ها از سرانة دانش آموزی بيشتر است. از اوليا 
هم نمی توانيم توقعی داشــته باشيم. آن ها پول کتاب را هم به 
سختی پرداخت می کنند. معلم بايد خودش پول کتاب و بيمه 
را بدهد تا بعداً اوليای دانش آموزان، در صورت امکان و به مرور، 
آن را پرداخت کنند. من ســال گذشته شخصًا شايد ٢٠ برابر 
سرانة دانش آموزی هزينه کردم.» فضلی اما با همة سختی ها باز 
هم دوست دارد در اين مدرسه ها و در کنار همين  بچه ها باشد. 
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روز جمعه ساعت حدود ١٣ به دبيرستان دورة اول شبانه روزی 
دخترانة عشــايری مهر نوين در مراوه تپه رســيديم. در بدو 
ورودمان، با استقبال با شــکوه کل دانش آموزان روبه رو شديم 

که در جمع ٢٤ نفر هســتند. با لباس های محلی يک شــکل، 
تصوير زيبايی از آن فضا در ذهنمان به يادگار گذاشتند. مدير و 
سرپرست خوابگاه با استقبال گرمی ما را با مجموعه آشنا کرد. 

فرزانه نوراللهی

تحمل هجران و فراق از بزرگ ترين مسائل دانش آموزان مدرسه های شبانه روزی است. اين در حالی است که در مدرسه های 
شبانه روزی عادی، معموًال دانش آموزان روزهای آخر هفته به خانه های خود برمی گردند و ديدارهايشان را تازه می کنند، اما در 
مدرسه های شبانه روزی دخترانة عشاير، اين موضوع کمی پيچيده تر می شود. به دليل پراکندگی محل زندگی عشاير و گاهی 
صعب العبور بودن مسير چادرهای آنان و نبودن امکانات حمل ونقل جاده ای، ديدار خانواده های دانش آموزان به صورت هفتگی 
ميسر نيست. در مدرسه های شبانه روزی پسرانه اين مسئله ساده تر حل می شود. امکان رفت وآمد برای پسران سهل تر است. 
البته ظرافت های روحی دختران و هم زمانی دورة متوســطة اول با دوران بلوغ و نوجوانی دختران از يک طرف و نياز بيشتر 
آن ها به مادر و خانواده از طرف ديگر، دلتنگی های آنان را بيشتر می کند (البته شايد اتفاق بيفتد که پدر يا مادر دانش آموزی 

هم به ديدن فرزندشان بيايند، اما اين موضوع معمول نيست.)
موضوع مهم ديگر در دورة متوسطة اول، اهميت شديد مهارت آموزی و آموزش مهارت های عملی زندگی است که غالبًا در 
نهاد خانواده و مدرسه توأمان شکل می گيرد و کامل می شود. دوری از خانواده در اين ايام، مسئوليت مدرسه های شبانه روزی 
را ســنگين تر می کند. حال به همة اين ها مشکالت اقتصادی را هم اضافه کنيد. در شــرايط کنونی، ادارة خانواده و تأمين 
نيازهای فرزندان در يک خانوادة متوسط بايد با هنرمندی و مديريت اقتصادی خاصی همراه باشد. اين موضوع برای مدرسه ای 

شبانه روزی با سرانة دانش آموزی بسيار کم، چگونه قابل حل است؟
در ســفری که به استان خراسان شمالی داشتيم، مهمان سه مدرســة شبانه روزی بوديم. به گرمی ساعاتی را در کنارشان 
زندگی کرديم و با ايشان همراه شديم. در يک کالم، آنچه ديديم، عشق، اخالص، صبر، همت و تدبير فراوان مديران و کارکنان 
مجموعه بود که فضای آموزشــی را به فضايی دلنشين، صميمی و بسيار شبيه به زندگی خانوادگی تبديل کرده بود. آنچه در 

ادامه می آيد، حاصل مشاهدات و گفت وگوهای ما با مديران و دانش آموزان اين مدرسه هاست.
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مادر يکی از دانش آموزان از صبح به مدرسه آمده بود تا به رسم 
عشاير خونگرم و مهربان برای ما چای هيزمی درست کند و به 

کمک مدير، آش محلی آماده کند.
شهرســتان مراوه تپه از شهرهای اســتان گلستان است. لذا 
تأمين نيروهای آموزشی اين مجموعه از استان مبدأ، خراسان 
شــمالی، صورت می گيرد. يک زوج آموزشی که خانم و آقا هر 
دو مدير مدرسه های شــبانه روزی دخترانه و پسرانة مراوه تپه 
بودند، از شهرستان خود شــيروان به اينجا منتقل شده بودند 
تا در آخرين ســال های آموزشی شــان، زندگــی جديدی را با 
دانش آموزان عشاير پيش ببرند. مواقعی که بچه ها در روزهای 

تعطيل به خانه هايشــان می روند و مدرســه تعطيل می شود، 
ايشــان نيز به خانه و بستگانشان در شــيروان سر می زنند. از 
شــهر شيروان تا مراوه تپه در شــرايط خوب آب وهوايی حدود 
سه ســاعت راه است. عموم جاده های اين مسير، کوهستانی و 
گذرگاه های پرپيچ و خم مرتفع هستند که در حالت عادی مه 
رقيقی افق را پوشــانده اســت. بعد از اقامة نماز و صرف ناهار، 
به همراه دانش آموزان مهربان مجموعه، در حياط مدرســه به 
خوابگاهشان رفتيم. بعد از سرود زيبايی که ايشان اجرا کردند، 
با محل زندگی شــان بيشــتر آشنا شــديم. حدود ساعت ٣/٥ 
عصر به پيشنهاد مدير، همراه دانش آموزان، به جمعه بازار شهر 
مراوه تپه رفتيم که بوميان منطقه که عمومًا ترکمن هســتند، 
برپــا کرده بودند. به دانش آموزان فرصت داده شــد تا در بازار 
گردشی کنند و چيزهايی را که نياز دارند بخرند. قرار بود شب 
در خوابگاه، جشــن تولد دو نفر از دانش آموزان برگزار شــود. 
دانش آموزان ضمن بررســی کاالهای بازار، از مســئوالن خود 
برای خريد مشاوره می گرفتند و با راهنمايی هايی که می شدند، 
تجربه های واقعی از خريدن جنس مطلوب به دست می آوردند.
نزديک غروب بود. مديريت مجموعه همه را به اقامة نماز در 
مســجد دعوت کرد. با اينکه مسجد به مدرسه نزديک نيست، 
ولی ايشــان به خاطر توجه خاصی که به مســائل اجتماعی و 
تربيتی دارند و فضای خوابگاه را فضای واقعی زندگی می دانند، 
به صورت دوره ای، همراه دانش آموزان، برای اقامة نماز مغرب و 

عشا به مسجد می آيند.
نماز مغرب و عشــا را در مسجد شهر به همراه ساکنان محل 
اقامه کرديم و با وســيلة نقلية مدير دبيرستان پسرانه (همسر 
خانم مدير که بيشــتر امور بيرون مدرســه را ايشان هماهنگ 
می کنند و انجام می دهند) به مدرســه بازگشتيم. در راه مدير 
برای دو دانش آموزی که تولدشان بود، به انتخاب خودشان، از 

قنادی محل دو کيک تولد خريد.
در فاصله ای که دانش آموزان برای مراسم جشن تولد دوستان 
خود آماده می شــدند، به مدرسة شــبانه روزی پسرانه رفتيم و 



| | | | | ۵۸

کمی بــا دانش آموزان پســر گفت وگو کرديــم. آنجا هم فضا 
صميمی و گرم بود. سرپرست دانش آموزان ما را با فعاليت های 
مجموعه آشــنا کرد. در پايان هم با شعرهايی که دانش آموزان 
به زبان محلی خودشــان برای ما خواندنــد و ترجمه کردند، 

ديدارمان به پايان رسيد.
به خوابگاه دخترانه بازگشــتيم. پس از صرف شــام، مراسم 
جشــن تولد برگزار شد. مراسم بسيار ســاده و صميمانه بود. 
زيبايی اين جشــن، همدلی همة اعضا و آماده ســازی و انجام 
کارهای مراسم توسط خودشان بود. پس از بريدن کيک توسط 
تازه متولدشدگان(!)، دوستانشان هديه هايی را که از جمعه بازار 

خريده بودند، به آن ها دادند.
بــرای ما اين همه رفاقت و ســادگی بی نظير بود. در نهايت، 
مراسم با پخش کيک و شــربت به پايان رسيد و بچه ها آمادة 
خواب شدند. دانش آموزان معموًال هنگام اذان صبح برمی خيزند 
و تا شروع ســاعت کاری مدرسه نمی خوابند. گفت وگوی ما با 
مدير و مسئوالن ادامه پيدا کرد و با شرايط اداره و برنامه ريزی 
مدرسه های شــبانه روزی عشاير بيشتر آشــنا شديم. همت و 
تالششان قابل تحسين بود. در درجة اول، هم مديريت و کادر 
و هم دانش آموزان در مســئلة دوری از خانواده هايشان سهيم 

بودند.
مرتبة بعــدی توجه مجموعــه به تمام نيازهــای اعتقادی، 
آموزشی، اخالقی، تربيتی و بهداشتی دانش آموزان بود. با کمک 
هم فضايی برای يادگيری به وجود آورده بودند تا بتوانند مسئلة 
دوری از خانواده و آســيب هايش را تا حدودی حل کنند و به 
آموزش وپرورش واقعی نزديک شــوند. پاسی از شب گذشته و 
حرف های نگفتة بسياری باقی مانده بود. با اينکه از صبح بسيار 
زود راه بســيار دور و درازی را آمده بوديم تا به اينجا برســيم، 
احســاس خستگی نداشــتم. متحير بودم از اين همه گذشت 
و فــداکاری و اخالق ... و آرزو می کــردم کاش همة فضاهای 
آموزشی کشورمان با حداقل امکانات، بيشترين تأثيرگذاری و 

کارآمدی را داشته باشند.

  
در روز آخر ســفر به روستای حســين آباد، نزديک شيروان، 
برگشتيم تا با مدرسة شبانه روزی دخترانة عشايری ديگری در 

آنجا آشنا شويم.
خانم حوريه آذری، مدير مجموعه، ما را به ســالنی دعوت 
کرد که شــبيه خانه های صميمی مادربزرگان بود؛ فضايی که 
خيلی به مدرسه شباهت نداشت. سادگی و پذيرايی بدون هيچ 
تظاهری، ما را به شــدت مجذوب فضای مدرسه کرد. ظهر بود 
و کالس ها تمام شــده بود. ما را ناهار مهمان کردند؛ از همان 
غذايــی که به دختران می دهند؛ قيمــه بوقلمون. خانم آذری 
تأکيد کرد با گرانی گوشت، هفته ای يک بار از گوشت بوقلمون 
در غذای دانش آموزان استفاده می شود و با توجه به حساسيت 
دوران رشــد و نوجوانی دانش آموزان، ايشان تالش کرده اند با 
جذب خيرين از نقاط مختلف کشــور، با قربانی و عقيقه کردن 
گوسفند و موارد ديگر، نيازهای غذايی مدرسه را تأمين کنند. 
ايشان حتی به مدرسه های ديگر هم کمک می کنند و با ارتباط 
خوبی که برقرار کرده اند، اعتماد خيرين را به مدرسة خود جلب 
کرده اند. يکی از نکات جالب اين مدرســه (البته اين مدرســه 
نســبت به مدرسة مهر نوين که دو ســال پيش تأسيس شده 
بود، قدمت بيشتری داشت) طرح خوداتکايی مجموعه بود. در 
بخشی از حياط مدرسه، باغچه ای بود که در آن سبزی و صيفی 
کاشــته می شــد. در بخش ديگر آن درختان سيبی بودند که 
روزهای بسياری از سال تحصيلی، دانش آموزان را با سيب های 

خوشمزه مهمان می کردند.
گفت وگوی مفصل تر ما را با خانم آذری، مدير موفق اســتان، 
در فصلنامة رشــد مديريت مدرســه دنبال کنيد. خدا را شکر 
می کنيم که در اقصا نقاط کشــور، حتی نقاط بسيار محروم و 
صعب العبور، فرزندان ميهنمان از وجود معلمان و مديران موفق 
و با تدبير بهره مندند و چــرخ آموزش وپرورش به همت واالی 

اين عزيزان می چرخد.



مجيد سبحانی هستم، اما نام مستعارم رامان است. از زمانی 
که کالس های فلسفه برای کودکان را رفتم، تصميم گرفتم يک 
اســم کوچک آهنگين برای خــودم انتخاب کنم که بچه ها در 
کالس مرا به آن نام صدا بزنند. ليســانس روان شناسی عمومی 
دارم. ١٤ سال است در کسوت آموزگاری مشغول هستم. مدير 
اين مدرسه و آموزگار پايه های سوم و ششم در شيفت صبح و 
آموزگار پايه های اول و دوم در شيفت عصر هستم. از سال ٨٥ 

تا ٩٠ هم معلم عشاير بودم.
از سال اول راهنمايی دوست داشتم جای معلم خود باشم. در 
مدرســه که اين موقعيت پيش نمی آمد، اما به محض اينکه به 
خانه می رسيدم، برادرزاده و خواهرزاده هايم را جمع می کردم و 
می گفتم بياييد می خواهم به شما درس بدهم. معلمان خوبی 
که در شهر شــيروان در دوران ابتدايی و راهنمايی داشتم، در 

ميزان اين عالقه تأثيرگذار بودند.
نويســندگی را هم خيلی دوست دارم و به نويسنده ها غبطه 
می خورم. اگر قرار باشد غير از آموزگاری شغل ديگری انتخاب 

کنم، نويسنده می شوم.
 يکی از روياهايم اين است که در گوشه ای از فضای کالسم 
قاليچه ای پهن کنيم و پشــتی بگذاريم مانند مکتب خانه های 
قديــم، دانش آموزانم دور من حلقه بزننــد و درس های قرآن، 
بخوانيم و روان خوانی يا گفتن داســتان را چنين برگزار کنيم. 
فضــای کالس من اجــازة اين کار را می دهــد، ولی چون اين 
فضا در مدرسه ها مرســوم نيست، هنوز جرئت اين کار را پيدا 

نکرده ام!
 از کلمة لطفًا خيلی استفاده می کنم. با مسئوليت دادن به 
بچه ها و محبت کردن به آن ها ســعی می کنم ارتباطی خوب و 

تأثيرگذار با دانش آموزانم داشته باشم.
 دانش آموزان ســرمايه های ملی ما هستند. تالش می کنم 
اين هويت ملی به زيبايی هرچه تمام تر در ايشان شکل بگيرد. 
در برنامة صبحگاه به دانش آموزان می گويم، دســت ها را روی 
قلبمــان می گذاريم و از دل و جان برای ســربلندی و افتخار 

کشورمان سرود ملی را با صدای بلند می خوانيم.

  
در قسمت راست کالس چند صندلی راحتی گذاشته ايم و به 
آن البــی کالس يا تاالر گفت وگو می گوييم تا بچه ها با آرامش 

روی آن بنشينند. بيشتر برای گفت وگوهای دورهمی يا درس 
پرسيدن گروهی از آن ها استفاده می شود. 

در قســمت چــپ کالس نيمکت هــا رو بــه تختة کالس 
چيده شده اند.

کف کالســم موکت است تا هر وقت دانش آموزان خواستند، 
بتواننــد روی زمين بنشــينند؛ به ويژه هنــگام انجام تکاليف 

کالسی.

 
 در کالس، بچه ها می توانند هنگام احســاس گرســنگی يا 

تشنگی خوراکی بخورند.
 اگر نياز به استفاده از سرويس بهداشتی داشته باشند، الزم 

نيست اجازه بگيرند. می توانند از کالس خارج شوند.
 اگر بخواهند به حياط مدرســه بروند، نياز به اجازه گرفتن 

ندارند.
 اگر بخواهند از مدرســه خارج شوند و به خانه بروند، حتمًا 

بايد از من، به عنوان مدير مدرسه، اجازه بگيرند.
 هــر بار حداکثر دو نفر هم زمــان می توانند از کالس خارج 

شوند.
 بچه ها و اوليايشــان خيلی راحت می توانند با من صحبت 

کنند. من شنوندة خوبی خواهم بود؛ حتی اگر انتقاد باشد.
 فضای کالس را به صورت ســاده دوست دارم. خيلی آن را 
شلوغ نمی کنم. گلدان هايی را که بچه ها آورده اند پشت پنجرة 
کالس می چينم. يک کتابخانه در گوشة کالس برای کتاب های 

خودم و کارهای بچه ها قرار داده ام.

  
ادارة کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی کالس های 
فلسفه برای کودکان برگزار کرد. من هم در آن ها شرکت کردم. 
از آن بــه بعد کالس هايم را هم به اين ســبک برگزار می کنم. 
طبق فلسفة اين روش، دانش آموز بايد خوب گوش کند و برای 
هر چيزی کــه می خواهد قبول يا رد کند، دليل بياورد. نظرها 

قابل تغييرند.
در تــاالر گفت وگو بچه ها به راحتی می نشــينند و ما با هم 
گفت وگو می کنيم. به قول دکتر يحيی قائدی، در گفت وگوی 
خوب، افراد به راحتی با هم صحبت می کنند، افکارشــان تيز 

در چند کيلومتری مرز ايران و ترکمنســتان، روستايی به نام حسن آباد واقع است که پيشة غالب اهالی آن دامداری است. 
حدود ۷٥۰ نفر جمعيت دارد و مدرســة آن، به نسبت بيشتر روســتاها، از جمعيت قابل مالحظه ای برخوردار است. جمعيت 
اين مدرســه که دو دورة ابتدايی و متوسطة دورة اول را در خود جای داده، ۱۰۲ نفر است. در مدرسة ابتدايی دانش آموزان با 

شيوه های جالبی آموزش می بينند. ماجرا را از زبان مديرآموزگار کالس دوپايه ای سوم و ششم بخوانيد.
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مجيد سبحانی



می شــود و بعد خيلی محترمانه از هم جدا می شوند. من اين 
روش را وارد کالسم کرده ام. بعضی وقت ها چون بچه ها آگاهی 
کمی دارند يا اطالعات ندارند، ممکن است با نظر من مخالف يا 

موافق باشند. من بايد شنونده باشم.
مثًال وقتی می خواهم از دانش آموزان معنای لغت بپرسم، با هم 
گفت وگو می کنيم. حتی ممکن است در ميان آن شعر بخوانم 
يا داســتان بگويم. برای نمونه، در حاشــية واژه تخلص، قطعه 
شعری از حافظ خواندم و توضيح دادم که نام او شمس الدين 
محمد است، ولی او را به نام مستعار حافظ می شناسند و اين 
به عنوان تخلص در ابيات آخر غزل های او به کار گرفته می شود.
 در سال سوم راهنمايی ام، معلم ادبياتم، آقای آشوری زاده، 

می گفت: «بچه ها شعر بخوانيد تا رياضی شما قوی شود».
ما فکــر می کرديم چــون درس رياضی مهم اســت، اين را 
می گويــد که ما درس خودش را بخوانيــم و اين حرف را باور 
نداشتيم، اما حاال که خودم معلم هستم، متوجه شده ام که شعر 
خواندن فايده های زيادی دارد. خزانة لغات را افزايش می دهد 
و ذهن را فعال نگه می دارد. شعر آهنگ دارد و بين دانش آموز 
و معلم ارتباط خوبی برقرار می کند. همه شعر را دوست داريم 

و در مواقع خوش حالی يا ناراحتی عالقه منديم شعر بخوانيم.
با اين مقدمه تالش کردم در کالس درسم از شعرهای حافظ 
استفاده کنم. در شــروع کالس هايم، اول صبح غزلی از حافظ 
انتخــاب می کنم و با صدای بلند می خوانيــم. اجباری در کار 

نيست که بچه ها شعر را بخوانند يا حفظ کنند، ولی معموًال با 
من هم نوا می شــوند. به اين ترتيب، تا به حال حدود ١٢ غزل 
حافظ را در کالس ابتدايی حفظ شــده اند و اين برای بچه های 
روستا که ارتباطات کمی دارند و دايرة لغاتشان محدود است، 
فرصت بســيار ارزشمندی اســت. اول صبح که بچه ها حالت 
خواب آلودگی دارند، و بعضی ها هم هنوز به کالس نرسيده اند، 
شعرخوانی دسته جمعی کمک می کند دانش آموزان روز خوبی 

را شروع کنند.
البتــه، در کل، وقتی شــعرهای حفظی کتــاب را به خاطر 
می ســپارند، از داوطلبان می خواهــم برعکس آن را هم حفظ 

کنند. معموًال هم اين کار را انجام می دهند.

     
يک بازی به نام «تشديدبازی» ابداع کرده ام که آن را به عنوان 
روشــی تلفيقی در چند پايه، با همة  دانش آموزان کالس اجرا 
می کنم. بازی به اين ترتيب است که دانش آموزی به پای تخته 
می آيد و به انتخاب خود يک کلمة تشديد دار می نويسد. البته 

اين بازی برای آموزش قرآن هم بسيار مناسب است.
 اجرای نمايش در فضای باز دشــت يا حياط مدرسه برای 
درس هــای هديه های آســمان، قرآن، فارســی و علوم کمک 
می کند دانش آموزان با عالقه و اشــتياق فــراوان درس را ياد 

بگيرند.
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 برای شادابی صبحگاهی سر صف، همة دانش آموزان با صدای 
بلند اعداد ١ تا ٢٠ و بعد هم برعکس از ٢٠ تا ١ را می شمارند.

 در سال ٩٠ در روستايی معلم بودم. وارد کالس شدم، ديدم 
ميزی فرسوده در آن قرار دارد که يک پايه اش با ديگر پايه هايش 
قهر بود؛ يک ميز بسيار بی کالس. به همکارم گفتم اين ميز را 
بيرون بينداز. همکارم گفت اگر اين ميز را دور بيندازيم، ديگر 
آموزش وپــرورش به ما ميز نمی دهد. خالصه پذيرفتم اين ميز 
در کالس باقی بماند. معموًال ميز برای کارهای معلم اســتفاده 

می شود. پشت آن می نشيند و برگه صحيح می کند و ... .
روی آن پارچه ای انداختم و دور آن چهار تا صندلی گذاشتم. 
از آن به عنــوان ميــز ياددهی-يادگيری اســتفاده کرديم. در 

کالس های چندپايــه، چون تعداد دانش آمــوزان هر پايه کم 
اســت، در بخش تدريس محوری، دانش آموزان يک پايه را به 
دور ميز فرا می خواندم تا بتوانيم در فضايی صميمی و نزديک تر 

با هم کار کنيم و مزاحم بقية پايه ها نشويم.
در کالس با اين روش پيش رفتم و بسيار از آن بهره بردم. اين 
روش خالقانه باعث شد من معروف و مشهور شوم. به واسطة اين 
روش کلی هم تقديرنامه گرفتم. مديرکل استان، در سخنرانی ها 
از اين روش ياد می کرد و می گفت: «يک معلم روســتايی با يک 
ميز درب و داغان، يعنی حداقل امکانات، روشی برای زمان بندی 

و برنامه ريزی دقيق کالس های چندپايه ابداع کرده است.»
 يک روز پدربزرگ يکی از شاگردانم مرا ديد و گفت بچه های 
ما چيزهايی می خوانند که ما بلد نيستيم. منظورش غزل های 
حافظ بود که در کالس می خوانديم و بچه ها حفظ می شــدند. 
بعد هم با چهره ای شــاد و خوش حال با من روبوسی کرد و از 

من تشکر کرد.
يک بار هم مدير کل اســتان و رئيس ادارة بجنورد به کالس 
مــن آمدند. در همان بدو ورودشــان بچه ها شــروع کردند به 
خواندن يکی از غزل هايی که حفــظ بودند. مديرکل و هيئت 
همراه کــه حدود ١٥ نفر بودند، با تعجب بســيار به بچه های 

کالس می نگريستند.
 يــک روز يکــی از اوليای کالس اول، شــاکی نزد من آمد 
و گفــت: «اين چه طرز درس دادن اســت؟!» مگر بچة به اين 
کوچکی می تواند نقاشــی بکشد؟ در دفتر نوشــته بودم ابر و 
فضايی هم برای کشــيدن شکل ابر در مقابل آن گذاشته بودم. 
از نظر ما اين کار نگاره ســازی است. دانش آموز تصوير و کلمه 
را با هم می شناســد و هرجا هرکدام را تنها ديد، به مفهوم آن 
پی می برد. اما والد از اين هدف خبر ندارد. من پس از شنيدن 
حرف او، پاسخ دادم تقصير از شما نيست! از من است که قبل 
از اين کار، جلســه ای توجيهی درخصوص اين روش برای شما 
نگذاشــته ام! خالصه کمی گفت وگو کرديــم و در پايان والد با 
رويی خوش به خانه برگشت؛ در حالی که ابتدا با شمشير بّران 
سراغ من آمده بود. اين ويژگی شنوندگی معلم کمک می کند 
مســئله به راحتی حل شود. من اعتقاد دارم معلم بايد شنوندة 
خوبی باشــد؛ حتی اگر انتقاد تلخی باشد. من در نهايت از اين 
والد سپاسگزاری کردم که نسبت به درس فرزند خود حساس 
اســت و به مدرسه آمده است. قطعًا اين والد با والدی که اصًال 

به مدرسه نمی آيد، متفاوت است.

١. يک کتاب داســتان کوچک دانش آمــوزی، دانش آموزان 
روستای مرزی جودره در سال ٩٠، حاوی داستان های کوتاه و 

تخيلی بچه های ابتدايی، به زبان تاتی و فارسی.
٢. تدوين خالصه هايی از کتاب روان شناسی گيليارد به عنوان 

گلبرگ.
٣. توليد ماهنامه ای بين مجتمع های روستايی، با نوشته های 

معلمان.
٤. تأليف کتاب «يکی مثل خودم»، با موضوع خالقيت.

انتشارات جهانی. بجنورد. ۱۳۹٥.
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در آموزش چندپايه تعدادی از دانش آموزان در خواندن و نوشــتن 
همراه بقية دانش آموزان هم پاية خــود پيش نمی روند و معموًال اگر 
خيلی ضعيف باشــند، مجبورند دوباره پاية خود را تکرار کنند. من با 
آسيب شناسی کامل اين موضوع، طرحی داده ام که امسال اجرای آن 
را آغاز کرده ايم. با اين روش، با به رسميت شناختن تفاوت های فردی 
و در نظر گرفتن ســطح توانايی دانش آمــوزان در يادگيری، فرصت 

حضور در پاية بعدی و جبران ضعف پاية قبلی به وجود می آيد.

           
        

مزايای طرح: با توجه به اســتمرار طرح در هر ســال تحصيلی، 
دانش آموز خيلی ضعيف (کم سواد، بی سواد) در صورت موفق نشدن 
در طول دورة آموزشــی، هر ساله دوباره می تواند در کالس چندپاية 
تخصصی دورة بعد مدرســة منطقــة  خود ثبت نام کند. ســرانجام 
دانش آموز مورد نظر با توجه به تکرار هر ســالة دوره، قبل از خروج از 

دورة ابتدايی، صددرصد باسواد خواهد شد.
نکتة ١: تشخيص دانش آموز بی سواد يا کم سواد (عقب ماندة ذهنی) 
توســط يک گروه شــامل معلم، مدير و راهبر آموزشی و همچنين 
سرگروه آموزشــی و کارشناســان مرکز اختالالت شهرستان انجام 

می گيرد.

نکتة  ٢: روش تدريس، با توجه به کار تشــخيصی معلم مربوطه، 
سرگروه آموزشی و راهبر آموزشی، و با توجه به نقاط ضعف در مباحث 

گوناگون درســی، مشخص می شود و به صورت گروه بندی در کالس 
چندپاية تخصصی مدرسه ها انجام می گيرد.

     
حداکثر تعداد دانش آموزان هر کالس ١٠ نفر. در صورت داشــتن 

بودجه ٥ نفر.
تاريخ: ١٥ دی ماه هر سال تحصيلی. 

مکان: در مدرســه های با آمار دانش آموزی باال، شــيفت مخالف 
آن مدرســه و در مدرســه های چندپاية کم جمعيت، شيفت مخالف 
مدرســه ای که در مرکزيت چند روستای همجوار قرار دارد و توسط 

اداره انتخاب می شود.

  
الف. با توجه به تخصصی بودن آموزش در اين کالس ها، تشــکيل 
بانک اطالعاتــی معلمان خبرة پاية اول و چندپايه توســط معاونت 
آموزش ابتدايی هر شهرســتان ضروری است. معلم توانمند آموزشی 

هر مدرسه، در حد امکان، از بين اين معلمان انتخاب می شود.
ب. بــا توجه به مخاطبان طرح، همکاری مســتمر و منظم مرکز 
اختالالت با مدرسه های پايلوت طرح و بازديد هفته ای و ارائة مشاوره 

به همکار مربوطه الزم و ضروری است.

سرگروه آموزشی و راهبر آموزشی، و با توجه به نقاط ضعف در مباحث 
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 ٭ مدير آموزگار دبستان شهيد محسن کاشانی



هر انسانی با خصلت   ها و ويژگی های متمايزی نسبت به انسانی ديگر 
خلق شــده است و ايجاد فضای يادگيری متناسب هر نوع توانايی، با 
در نظر گرفتن اصل محترم شمردن هر انسان با ويژگی های ذاتی اش، 

حق طبيعی هر دانش آموز است. 
گرچه در نظر گرفتن اين همه تفاوت در رفتار و ويژگی های انسانی 
برای تنظيم طراحی آموزشــی يک درس برای معلم کار پيچيده ای 
است، ولی می توان با دسته بندی حداقل دو يا سه سطح از توانايی های 
دانش آموزی، مسير يادگيری را برای همه هموارتر کرد. در نهايت، اگر 
نتيجة کار يکسالة معلم را اثربخشی در دانش آموزان و يادگيری عميق 
آنان بدانيم، در نظر گرفتن تفاوت های فردی در طراحی آموزشــی، 
امــری ضروری و اجتناب  ناپذير در کار معلمی قلمداد می شــود. در 
اين فضا، هنر معلم يکسان ديدن همة سطوح از نظر برخورد و رفتار 

محبت آميز و صبوری در آموزش است، که: 
درس معلم ار بود زمزمة محبتی 

جمعه به مکتب آورد طفل گريز پای را

معلم کالس دو پاية پنجم و ششم هستم. معموًال برنامه ريزی برای 
آموزش به صورت محوری صورت می گيرد. به اين صورت که يک پايه 
را به انجام فعاليتی مثل خواندن درس مطالعات اجتماعی ســرگرم 

می کنم و به پاية ديگر درس رياضی می دهم. 
حال اگر در آموزش درســی، دانش آموزان هم ســطح نباشند، به 
دانش آموز سطح پايين تر آموزش متناسب خود را می دهم. امسال در 
پاية ششم دانش آموزی داريم که نسبت به پاية خود در درس رياضی 
ضعف دارد و هنوز در تمرين های پايه های چهارم و پنجم يادگيری او 
کامل شکل نگرفته است. بدون اينکه دانش آموز احساس حقارت کند، 
وقتی به دانش آموزان پاية ششم تمرين های سال ششم را می دهم، به 
او تمرين پاية چهارم را می دهم و سطح انتظاراتم از او در حل تمرين 
و پيشرفت درســی در حد خودش است. البته او در درس های ديگر 
همراه بقية دانش آموزان پاية ششــم پيــش می رود. در مجموع، اين 
روش کمک می کند اين دانش آموز با حس بهتری به مدرسه بيايد و 

درس بخواند. 
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٭ معلم مدرسة ۱۷ شهريور، روستای جوشقان، استان خراسان شمالی

دلبر جهان ملکی٭



در اواخر دوران حکومت رضاشــاه، با توجه به 
افزايش دانش آموزان دختر در مدرســة مختلط 
غيردولتی همت، اوليای امور با تأسيس دبستان 
دخترانه در بجنورد موافقت کردند و در سال های 
پايانی سلطنت او، اولين دبستان دخترانة بجنورد 

با نام «ايراندخت» تأسيس شد.
خانم ها زهرا منصوری،  فاطمه ســلطان 
تبريزيــان،  گرانمايــه و اختر وحدت از 
نخســتين معلمان زن بجنوردی بودند که کار 

آموزش به دختران بجنوردی را ابتدا در دبســتان مختلط غيردولتی 
همت و سپس دبستان دولتی دخترانة ايرانداخت برعهده داشتند.

بعد از شــهريور ١٣٢٠، تعداد مدرســه های شهرستان بجنورد رو 
به فزونی نهاد و در روســتاهای فاقد مدرســه، مدرسه هايی تأسيس 
شدند. در اولين سال نامة دبستان فرخی بجنورد، تعداد مدرسه های 
شهرســتان بجنورد و تعداد دانش آموزان آن ها ياد شده است. از اين 
ميان، دبستان ايراندخت بجنورد شش کالس با ٢١٣ نفر دانش آموز 
داشت. بعد از شــهريور ١٣٢٠ اولين دبيرستان دخترانة بجنورد که 

ضميمة دبستان ايراندخت بود، تأسيس شد.
نام فعلی اين واحد آموزشــی دبيرستان دخترانة سميه است. سال 
تأســيس بنا ١٣٤٢ و ســال اجرای آن ١٣٤٦ است، ولی دفترهايی 
آماری از ســال ١٣١٩ به بعد در بايگانی اين مدرســه موجودند که 

قدمت آن را به بيش از نيم قرن می رسانند.
نوع مالکيت ساختمان، دولتی و معماری بنا آجری است. مساحتی 

بالغ بر ٤٧٢٥ مترمربع با زيربنای حدود ٢٢٥٩ مترمربع دارد.

اين آموزشــگاه دو طبقه دارد که ســالن همايش ها 
و امتحانات دانش آموزی و مســابقات و آزمون کنکور 

سراسری در طبقة دوم ساختمان اجرا می شود.
کتابخانة دبيرســتان با قدمت ٤٠ ساله، ده هزار جلد 
کتاب علمی،  ورزشی، تاريخی، فرهنگی و هنری دارد.

با گذشت بيش از نيم قرن در بايگانی ايراندخت قديم، 
خوش نويسی دفترهای آمار و پرونده های دانش آموزان 
و کارنامة تحصيلی آن ها همچنان زيبايی و تازگی خود 

را حفظ کرده اند.
در جريان انقالب اسالمی، اين مدرسه از مراکز اصلی تصميم گيری 
و برنامه ريزی و کانونی برای فعاليت های انقالبيون به شمار می رفت. 
زنان اين کانون با جمع آوری سنگ و چوب برای مقابله با چماق داران 
اجير شده و با کمک به جوانان و مردم، از انقالبيون حمايت می کردند. 
عالوه بــر اين، زنان در تهية مايحتاج انقالبيون در بجنورد و ســاير 

شهرها، از جمله تهران، نقش برجسته ای داشتند.
نقش دبيرســتان سميه در فعاليت های هنری نيز بسيار قابل توجه 
بــوده اســت. در ســال های ٥٣ و ٥٤، بــا ورود دبيــران جوان و 
تحصيل کردة دانشگاه،  تحولی شگرف در فکر دانش آموزان ايجاد شد. 
اولين نمايشی که چندين شب متوالی توسط همين گروه اجرا شد، 
نمايشــنامة «پهلوان اکبر می ميرد» نوشتة بهرام بيضايی بود که در 

سالن دبيرستان ايراندخت به روی صحنه رفت.
اين دبيرستان تاکنون شاهد تربيت بيش از هزار پزشک و مهندس 
زن و جمع کثيری از اســتادان دانشگاه، مديران و دبيران باتجربه و 

بانوان موفق کارآفرين شهرستان بجنورد بوده است.
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شيرين برزگر
استان قزوين/ قزوين
دهمين دورة جشنوارة عکس رشد

احمد صالحی
استان اصفهان/ اصفهان
دهمين دورة جشنوارة عکس رشد

سحر رحمدل
استان آذربايجان شرقی/ تبريز

دهمين دورة جشنوارة عکس رشد




