
پای سخن همکاران
 استان قزوين

توان علمی 
معلمان جغرافيا

 دکتر مهدی چوبينه

گفت وگو

 در کنار برپایی همایش نکوداشت حمداله مستوفی در قزوین فرصتی فراهم شد تا پای 
صحبت همکاران این استان بنشینیم. حاصل این گفتگوی صمیمی را اینجا بخوانید.

 خانم دکتر شفايی:  بيشتر 
از چهار ماه است که همايشی را با 
مشارکت رشته های تاريخ و ادبيات 
آقای حضرتی ها و حضور  به همت 
کشور  کل  در  ايران  نام آور  اساتيد 
برگزار کرديم و فکر می کنم دوستان 
همه موافق اند که واقعًا بی نظير بود. 
نکتة قوتی که در جغرافيای استان 
و  ليسانس  قزوين وجود دارد، وجود تحصيل کرده ها در سطح فوق 
دکترا است، اينجا بيشتر دوستان، يعنی حدود هشتاد درصد دکترای 
جغرافيا دارند و بيست درصد باقی مانده يا مدرک کارشناسی ارشد 
دارند يا در ُشُرف دکترا گرفتن هستند که باعث افتخار ماست. ماهيت 
جغرافيا يک ماهيت کاربردی است  و به واسطة گرايش های مختلفی 
که دارد می تواند بازوانی کارآمد و پرتوان برای بخش های مختلف يک 
شهر و استان باشد. دوستان اگر نظر يا پيشنهادی دارند می توانند در 
قسمت های مختلف صحبت بکنند. البته با حضور مدير کل محترم 

استان می توانيم رايزنی های مختلفی را با سازمان ها و نهادهای مختلف 
رشد  مجلة  يکديگر  کمک  با  می توانيم  ديگر  سوی  از  دهيم.  انجام 

جغرافيا و تصميم های جغرافيايی را ارتقا بخشيم.

 آقای ساالر قاسمی، مدير 
کل آموزش وپرورش استان قزوين: 
و  سالم  عرض  هم  بنده  خدا.  نام  به 
خودم.  اساتيد  خدمت  دارم  احترام 
خيلی خوش آمديد. برای من توفيق 
خيلی بزرگی است که خدمت شما 
هستم و ايام و اعياد را به شما تبريک 
می گويم. الحمدهلل قزوين بر حسب 
آمار هيئت دولت از حيث غنای نيروی انسانی جزء شش، هفت استان 
اول کشور است. ما ديروز در جلسه ای که برای سرگروه ها و مديران 
مدارس صحبت می کرديم، در گزارشی از کارهای خودمان گفتم اين 
ما  امثال  و  ما  هنر  قوی خود هستيم.  نيروهای  مديون  را  توفيقات 
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به عنوان مدير کل اين بوده که از شما خوب استفاده کرديم نه اينکه ما 
توانستيم  که  بود  اين  ما  هنر  کارآمديم.  خيلی  آموزش وپرورش  در 
مديران خوب و معاونان خوب پيدا کنيم و در کنار همديگر کارها را به 
سامان برسانيم. اين کنار هم بودن و درک متقابل باعث شد که ما واقعًا 
بزرگواران خوشامد  به همة شما  باشيم. من  زيادی داشته  توفيقات 
عرض می کنم. سعادتی بود تا خدمت دوستان، آقايان دکتر چوبينه، 
دکتر شايان، آقای ميرزا حاجيان، دکتر کاکاوند و همة عزيزان باشيم. 
از چهره های  و  مفاخر  آقای حضرتی ها که جزو  عزيزم جناب  برادر 
فرهنگی و فرهيختة استان هستند و دلسوزی های خيلی ويژه ای در 
حوزة ميراث فرهنگی انجام دادند و با کمک ايشان کار بزرگی هم در 
استان قزوين کرديم. اگر دوستان بودند، حتمًا همه را به موزة فرهنگ 
ببريد که در سال های گذشته از حدود دو دهه قبل کار راه اندازی آن 
شروع شد و به همت مديريت جديد در دولت آقای روحانی افتتاح شد 
که جزء آرزوهای ما بود. البته بنده و آقای حضرتی ها بيشتر در اين کار 
بوديم. جايی بسيار ديدنی است که خواهش می کنم اگر دوستان وقت 
صدسالة  تاريخ  کرديم  سعی  کنند.  ديدن  موزه  اين  از  کردند 
آموزش وپرورش استان قزوين را در اين موزه به نمايش بگذاريم. آقای 
در  علوم  وزارت  فرهيختة  از چهره های  دکتر غالمرضا ظريفيان که 
دوره های قبل بودند نيز خيلی استقبال کردند و گفتند چه کار قشنگی 
شده است. ما برای اينکه هويت خود را بازيابی کنيم بايد همين کارها 
را انجام دهيم. دانش آموزی که يک گشت نيم ساعته در اين موزه بزند 
واقعًا سير تحول و تطور در حوزة آموزش وپرورش را می بيند. من بارها 
عرض کرده ام که سرماية اصلی ما ايرانيان در واقع فرهنگمان است که 
در حال حاضر در اين زمينه مشکالتی داريم و بايد برای رفع آن ها 
همت کنيم. من در جلسه ای برای دوستان گفتم که هر درختی که 
سرش زده می شود معمواًل تنه و ريشه اش تقويت می شود، ولی نخل 
تنها درختی است که اگر سرش را بزنيد از بين می رود. فرهنگ نيز 
همين گونه است. هر جامعه  ای به فرهنگ آن زنده است. فرهنگ، سِر 
آن جامعه است. نخِل فرهنگِی ما دچار آسيب شده. البته درست است 
که ريشه های قوی داريم، ولی اگر آن سر دچار آسيب شود خيلی 
نمی توانيم به ريشة هفت هزار سالة خودمان برگرديم. به همين دليل 
سعی کرديم بچه ها با حوزة فرهنگ و آموزش گذشته آشنا شوند. يک 
انجام دهيم.  برای هفتة معلم  طرح ديگر هم داريم که می خواهيم 
پيشنهادم اين بود که ما يک جلسه ای با چهره های ماندگار عرصة 
آموزش وپرورش از قبل از انقالب تا کنون داشته باشيم و چهره های 
آموزش وپرورش استان از شصت سال گذشته به اين طرف را معرفی 

کنيم. 
در ضمن به اين نکته هم استحضار داريد که آموزش وپرورش، سه 
قضيه  سوم  دو  شما  واقع  در  دانش آموز.  و  محتوا  معلم،  دارد:  ضلع 
هستيد و دانش آموز يک سوم، ولی تا حدی از اين موضوع غفلت شده 
است. اگر قرار است تحولی در آموزش وپرورش ايجاد شود و شعار سند 
تحول بنيادين عملی شود، به نظر من از معلم بايد شروع کرد؛ معلمی 
که محتوا توليد می کند و در خدمت دانش آموز قرار می گيرد. متأسفانه 
من معتقدم ما نتوانستيم برای تحول در آموزش وپرورش به دو بخش 
معلم و محتوا توجه کنيم.  اخيراً يکی دوبار هم به دوستانمان که از 
وزارت تشريف آورده بودند هم به جناب وزير دربارة همين دانشگاه 
فرهنگيان گفتم که معلم فارغ التحصيل از دانشگاه فرهنگيان سال اول 

است،  تومان  حقوقش 1100000تا 1200000  می رود،  سرکار  که 
يعنی طرف آمده چهار سال در دانشگاه فرهنگيان درس خوانده، بعد 
جوان و پرانرژی وقتی سرکار می رود با اين حقوق استخدام می شود 
که دريافتی اش نهصد هزار تومان است، حاال اگر ازدواج کرده باشد، 
فقط ششصدهزار  يعنی  می دهد،  خانه  اجاره  که  تومان  هزار  پانصد 
تومان دريافت می کند. بنده به صراحت به دوستان عرض کردم که اگر 
قرار است يک تحولی ايجاد شود با شعار نمی شود. در خارج از استان 
يا در استانمان بايد کار بکنيم. فرقی هم نمی کند که در بخش جغرافی 
باشد يا رشته های ديگر. موتور کار و موتور محرکة آموزش وپرورش و 
منشأ تحول در آموزش وپرورش معلم است. معلمی که سال اول با ذوق 
و شوق آمده، در ماه ششصد تومان بگيرد معلوم است که خروجی 
کار ما در کشور چه می شود. خدمت دوستان عرض کردم بنده اعتقاد 
دارم که اگر در همين دولت آقای روحانی ده نفر مثل دکتر نجفی هم 
به آموزش وپرورش بيايند، اتفاقی نخواهد افتاد، چون آموزش وپرورش 
جزء دستگاه  حاکميت است و حاکميت در کل بايد به اين نتيجه برسد 
نه دولت به تنهايی. اگر کل حاکميت به اين نتيجه نرسد که در خدمت 
آموزش وپرورش باشد، تحولی پيش نمی آيد. کالم آخرم اينکه ما بايد 
با عشق و عالقه در خدمت شما باشيم. اين جلسات، معلم هايی که 
اين طور می آيند و کنار هم می نشينند، مسلم است که به لحاظ مادی 
چيزی برايشان ندارد، ولی منافع زيادی دارد. اگر بخواهيم معلم تربيت 
و محتوا تقويت شود، به اين نشست ها و دورهمی های علمی خيلی 
بايد بها بدهيم و همين ها خيلی می تواند به ما کمک کند. من اعتقاد 
دارم ما اگر به خود همين معلم ها توجه کنيم و همديگر را باور کنيم، 
معلم ها به حکم هم نگاه نمی کنند. اگر در مديريت خودمان اعتماد 
معلم ها و فرهنگيان را جلب کنيم اين ها هنوز آن روح مقدس، پاک، 
ملکوتی و انصاف و وجدان کاری را دارند. من هيچ نهادی را مقدس تر 
از آموزش وپرورش نمی دانم. ما سعی کرديم در دورة مديريتمان طرف 
معلم  ها باشيم،  يعنی بنده با وزرا و دوستان که می نشينم بيشتر سعی 

می کنيم در کنار معلم ها باشيم تا اين وجه تقويت شود.
فرصت برای من مغتنم بود که البته صحبت های من طوالنی شد ولی 
بنای مزاحمت نداشتم و غرضم بيشتر خوشامدگويی بود. ان شاءاهلل 

موفق باشيد. اعياد شعبانيه را هم خدمت شما تبريک عرض می کنم.

اينانلو: ضمن  آقای دکتر    
عرض سالم و ادب خير مقدم عرض 
واقـع  در  که  دوسـتـان  به  می کنيم 
خـودشان ميـزبـان هستنـد. مـن اگر 
بـراسـاس صحبت هـای خـانم دکـتـر 
باشـم  شده  متوجه  درسـت  شفايی 
نشست امروز ما موضوعش هم انديشی 
رشته  در  قزوين  استان  سرگروه های 
جغرافيا با اعضای فصلنامة رشد جغرافيا، جناب آقای شايان سردبير 
فصلنامه و آقای دکتر چوبينه، مدير داخلی است. موضوع اين نشست 
سنجش توان  سرگروه ها و گروه های آموزشی استان قزوين در درس 
جغرافيا و راه های تعامل و همکاری مجلة رشد است، يعنی اگر توانی در 
استان هست در غنی تر شدن مجله به کار گرفته شود. تا آنجا که من 
می دانم بيش از هفتاد، هشتاد درصد دوستان در سطوح مختلف، حاال 
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يا در مقطع متوسطه يا در دانشگاه فرهنگيان يا دانشگاه های ديگر، 
در  است که  بزرگی  آموزش جغرافيا هستند. مسلمًا سعادت  درگير 
خدمت مدير کل محترم ميراث فرهنگی استان، جناب آقای حضرتی ها 
هستيم که واقعًا غنيمتی برای استان هستند، همين طور آقای دکتر 
طاهرخانی از اساتيد برجستة دانشگاه تربيت مدرس و بقية دوستان هم 
که در سطوح مختلف درگير آموزش جغرافيا مرتبط با آموزش وپرورش 
هستند. موضوع اصلی جلسه »شناخت و معرفی و راه های بهره گيری از 
توان های علمی دبيران جغرافيای سطح کشور به منظور توانمندسازی 
علمی مجلة رشد آموزش جغرافيا« است. ما نظرهايمان را برای استان 
قزوين کاناليزه نمی کنيم، بلکه دبيران و سرگروه   های استان نظراتشان را 
می دهند و در راستای بهره گيری از دبيران سطح کشور آن ها را مطرح 
می کنيم. ما پيشاپيش سه موضوع فرعی را  عنوان کرديم: يکی اينکه ما 
با چارچوب های علمی گزارش نويسی های جغرافيايی در مسافرت های 
علمی آشنا شويم. چرا اين موضوع انتخاب شد؟ اواًل آموزش وپرورش در 
آموز ش های علمی دانش آموزان يک تغيير رويکرد داده است، يعنی 
علوم کّمی و علوم رياضی و پيک نوروزی تبديل شد به مهارت های 
همزيستی با ديگران، مهارت های طبيعت گردی و خاطره نويسی. اين ها 
رويکردهای مثبت است. ما آمديم اين رويکرد را در اين راستا تعريف 
کرديم که وقتی من به عنوان معلم يا به عنوان يک فرد ايرانی با خانواده ام 
يا با دوستانم دارم مسافرت می کنم، چه داخل کشور و چه خارج کشور، 
می خواهم گزارش های جغرافيايی بنويسم، ولی جايش خالی است و 
کتاب ها يا مقاالتی در اين زمينه نوشته نشده است. غرض اين است که 
ما بياييم به يک چارچوب برسيم، البته در شروع کار، نه اينکه ما در يکی 
دو ساعت مطالبی بگوييم و تمام شود. پس يکی از محورهای فرعی اين 
است و پيشنهاد می شود با توجه به رويکردهای جديدی که در آموزش 
جغرافيا پيش آمده و انجام تکاليف جغرافيايی و تأکيد روی مسائل 
ميدانی )ميدان نه به معنای فقط پژوهش کردن(، ما وقتی می خواهيم 
دانش  آموز  حتی  يا  جغرافی  دانش آموختة  و  جغرافی  معلم  به عنوان 

جغرافی، گزارش بنويسيم چه پالنی را بايد رعايت کنيم.
همان  کشور،  جغرافيای  دبيران  بين  در  که  است  اين  دوم  مطلب 
گزارش هايی که در مجلة رشد منعکس می شود، مثل گزارش گروه های 
کوه نوردی، گروه های طبيعت گردی با محوريت کوه، عين گزارش ها با 
تصاوير می آيد، ولی چارچوب مشخصی ندارد که بايد برای آن ها يک 

چارچوب صحيح تعيين  کرد. 
بياييم ببينيم گروه هايی که به صورت شناسنامه دار، يعنی از  ما 
خودشان  محفلی،  به صورت  غيرشناسنامه دار  يا  کوه نوردی  هيئت 
می کنند،  کوه نوردی  را  ايران  کوه پيمايی  مسيرهای  و  می آيند 
گزارش های اين ها در چه سطحی تهيه شود؟ و با چه استانداردهايی 
مورد قبول مجله قرار بگيرد؟ اصاًل کانال ارتباط و اشتراک گذاشتن 

اين گزارش ها چيست؟
محور سوم فعال سازی همراه با تشويق گروه های آموزش برای تهية 
عکس، نمودار و... است. تصوير در آموزش جغرافيا جايگاه وااليی دارد، 
متن فقط در آموزش جغرافيا حرف نهايی را نمی زند، گاهی ما آموزش 
بصری و آموزش غيرنوشتاری و غيرمتنی داريم. ما بايد برای نمودار، 
تصوير، عکس يا گراف و... استانداردها و چارچوب هايی تعريف کنيم 
همراه با تشويق. برای مثال، پديده های نوظهوری در کشور رخ می دهند 
که قبالً  نبودند، بحث ارزش گذاری هم نداريم که خوب هستند يا بد. 

مثاًل ريزگرد داريم که قبالً  نداشتيم، اينورژن داريم که قباًل حداقل به 
اين صورت نداشتيم، سرمای نابهنگام داشتيم در 27 فروردين امسال 
کاکاوند،  مهندس  آقای  نداشتيم.  قبالً   که  سال 88  فروردين  و 24 
کارشناس هواشناسی اينجا حضور دارند. يکی از نمودهای تغيير اقليم 
در ايران اين است که اين حدهای ما جابه جا شده اند. اين ها پديده هايی 
در کشور به وجود آورده اند که خيلی نبايد برای آن قلم فرسايی کنيم، 
بلکه می توانيم در فضای مجازی که نقش خيلی مهمی در آموزش پيدا 
کرده به اشتراک بگذاريم. مثال ديگر، زمين لرزه ای است که در غرب 
کشور به وجود آمد. من دوبار به اين منطقة زلزله خيز رفتم. يک روز 
از گروه جدا شدم تا تنها خودم کار کنم. عکس هايی تهيه کردم که 
البته قابل دسترسی است، منتها چون رفتن به دل طبيعت جا نيفتاده 
است، عکس های زاگرس چين خورده، اليه های رسوبی، طاقديس ها و 
ناوديس ها تا به حال در هيچ کتاب زمين شناسی و ژئومورفولوژی چاپ 
شده در کشور حتی در کار آقای دکتر طالقانی، يعنی ژئومورفولوژی 
ايران که خودشان هم استاد دانشگاه تهران هستند، چاپ نشده است. 
اين عکس ها خيلی کم است. دانش آموزان می توانند از اين کارها انجام 
دهند. با توجه به گستردگی رسانه ها که امروز فراگير شده، خيلی راحت 
من از يک روستای دورافتاده عکس می گيرم و می توانم آن را برای کل 

دنيا بفرستم. اين موضوع هم مورد توجه باشد. 
پس عزيزان توجه داشته باشند که سه محور را که البته فقط پيشنهاد 
گزارش نويسی  با يک چارچوب  آشنا شدن  يکی  کردم:  است عرض 
جغرافيايی، دوم به اشتراک گذاشتن تجارب طبيعت گردی با محوريت 
کوه، سوم انتقال مفاهيم يا رخدادهای جغرافيايی به خصوص در حوزة 

جغرافيای طبيعی در قالب عکس و تصوير و نمودار.
من عذرخواهی می  کنم زياد صحبت کردم.

 چوبينه: خسته نباشيد دوستان.
 از صبح يک جلسة علمی سنگين را 
پشت سر گذاشتيد. من که نگاه می  کنم 
هيچ چهرة خسته ای در جمع ما نيست 
آن  با  که  است  تعجبی  دومين  اين  و 
از  بيشتر  اولم  تعجب  شدم.  مواجه 
بود،  قاسمی  آقای  جناب  صحبت های 
مدير  يک  که  نداشتم  انتظار  چون 
اجرايی در سيستم آموزشی ما نگاهش اين طور باشد. بنده که بيست و 
چند سال از عمر کاری خودم را در ستاد آموزش وپرورش گذرانده ام، 
عرض می کنم تلقی ما از دوستان اين است که اين ها فقط بحث اجرا را 
می بينند و فقط در صدد اين هستند که امکانات و حقوق را فراهم کنند 
و اصالً  وقت نمی کنند که به مسائل کالن آموزشی بپردازند. من امشب 
صحبت هايی شنيدم که عمدة بحث ستاد کارشناسی حول همين محور 
و  می شناسند  خوبی  به  را  آموزشی  نظام  ارکان  يعنی  است، 
من  برای  اين خيلی  و  می کنند  عالمانه ای  تقسيم بندی های بسيار 
انتظار  باور بفرماييد من اصاًل  عجيب بود. نکتة دوم اين است که 
نداشتم اين همه قوت علمی در ميزگرد ببينم. در بسياری از استان ها 
مثل همين جلسه ای که االن ما خدمت شما هستيم به اتفاق دکتر 
شايان داشتيم و مطالبی که آقای دکتر فرمودند خيلی فاصله ندارد از 
 آنچه که مـا دنبـال آن می گشتيم. برحسب تجـربـه ای که عـرض 
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کردم در جلسات اينچنينی که در بيشتر استان ها انجام شده، ما از 
نظرات دوستان استفاده کرديم. 

منتشر  که  است  سالی  سی وسومين  جغرافيا  آموزش  رشد  مجلة 
می شود، به نوبت دوستانی بودند و در خدمتشان بوديم و از سال 64 به 
همت آقای دکتر حداد اين مجالت راه  افتاد و ما هم توانستيم در کار 
خودمان اين راه را دنبال کنيم. عمدة تالش ما بر اين بود که چه مجلة 
رشد جغرافيا و چه مجالت ديگر رشد، تريبونی باشد برای انتقادات 
نظراتی که در حوزة تخصصی خودشان دارند و کم و  ما،  همراهان 
کسری ها در دو ُبعد برنامه ريزی های درسی و محتوايی که به شکل 
محتوای رسمی در نظام آموزش وپرورش ما مورد استفاده قرار می گيرد. 
دوم اينکه بايد ببينيم چه کار کنيم تا اين مجله بهتر از اين شود و ما از 
اين انتقاد هم تبرئه شويم که می گويند درها را بسته ايم. همة دوستانی  
که در نظام آموزشی  ما هستند، در موضوعات مختلف به ما کمک کنند. 
آرزوی من ارتقای  همکاران و معلمان از جايگاه خودشان به عنوان 
معلم، يک قدم جلوتر به سمت معلمان مؤلف بود. در دوران کاری خود 
اين افتخار را داشتم که 450 معلم مؤلف را تربيت کرديم برای توليد 
محتوايی به اسم کتاب جغرافيای استان که االن با عنوان استان شناسی 
چاپ شده است و آموزش وپرورش در تنها جايی که می تواند به عنوان 
موضوع عدم تمرکز مانور بدهد، همين کتاب هاست. پس به موضوع 
کاری و تخصصی خودمان از اين زاويه نگاه کنيم که از همة موضوعات 
يک سروگردن باالتر است، چرا که تجربة عدم تمرکز را در نظام آموزشی 
خودمان نداريم. حاال من خواهشم اين است که دوستانی که زحمت 
کشيدند و تا اين وقت شب تشريف آوردند با همة خستگی ناشی از 
همايش و نکوداشت امروز  به ما کمک می کنند که ما چگونه می توانيم 

به اين اهداف برسيم. 
تا ويژگی را که دوستان قرار است دربارة آن ها صحبت کنند  سه 
دوستان توافق کردند: يکی اينکه اهل جغرافيا باشند، دوم اينکه الزاماً  
در استان قزوين مشغول به کار باشند، سوم اينکه نگاه انتقادی داشته 
باشند به آن دو محوری که عرض کردم، يکی برنامه ريزی درسی و جلوة 
عينی آن که کتاب درسی است، کتاب درسی جغرافيای جديد که االن 
دارد وارد نظام آموزشی می شود؛ و دوم مجلة رشد جغرافيا به عنوان 

قديمی ترين مجلة جغرافيای ايران، با سی وسه سال سابقة انتشار.

حياتی  فاطمه   خانم حياتی: 
استان  جغرافيای  علمی  انجمن  دبير 
همايش  جلسه،  اين  از  قبل  هستم. 
درياپايه در تهران برگزار شد که خود 
هم  شايان  دکتر  آقای  جناب  و  شما 
آن  پايان  از  پس  داشتيد.  تشريف 
همايش قرار شد در کنار جناب آقای 
در  جغرافيا  علوم  بزرگان  و  ميرزايی 
علمی  انجمن های  بابت  بگيرد  رأی گيری صورت  سراسر کشور يک 
جغرافيا با رويکردهای تخصصی تر که کميته هايی را تشکيل بدهند، ولی 
مثل اينکه در استان مازندران بود که گفتند موکول کنيم به همايش 
بعدی که در ساری برگزار می شود و رأی گيری را به تعويق انداختند. 
حاال در اين زمينه اگر خود آقای دکتر ميرزايی صحبت کنند خيلی 

خوب است.

 آقای ميرزايی:  ميزبانی مازندران منتفی شد و شهر تهران 
ميزبان است. بنابراين از انجمن ها دعوت می کنيم تا آنجا در خدمتتان 

باشيم.

 خانم دکتر شهريار: عرض 
سالم و ادب دارم خدمت همة همکاران 
محترم. بنده فاطمه شهريار هستم و 
دکترای اقليم شناسی دارم. آقای دکتر 
چوبينه، يک دوره کتاب های جغرافيای 
تمام  در  و  استان ها  تمام  در  استان 
جغرافيای  دبيران  به دست  کشور 
شما  آيا  شد.  نوشته  ايران  سراسر 
مؤلف  دبيرهای  زمينة  در  غربالگری 
انجام داديد؟ شما االن می فرماييد تربيت دبير مؤلف. همين دبيرها سی 
و يک استان را نوشتند و تأليف کردند. آيا غربالگری کرديد؟ دبيرهای 
توانمند شناسايی شدند؟ آيا بانک اطالعاتی از اين دبيران داريد؟ آيا اين 
بانک برای تأليف کتاب های جديد به شما کمک کرد؟ آيا تخصص در اين 
افراد ديديد؟ اگر ديديد آيا از تخصص آن ها استفاده کرديد؟ و دوباره باز 
همان بحث دبيرهای مؤلف است، کی ما می خواهيم اين ها را شناسايی 
کنيم. فقط فراخوان دفتر تأليف که می گويد بياييد و کتاب بنويسيد، 
خب هستند و کتاب ها را تأليف کردند و توانمندی هايشان را در تأليف 
کتاب های  در  بهترين چيزها  زعم شما  به  بله  دادند.  نشان  کتاب ها 
استان ها مشخص شد، ولی چی شد؟ آيا از اين دبيران بانک اطالعاتی 

تشکيل شد؟ من هميشه برايم سؤال است. 

 چوبينه: بله سؤال خوبی کرديد. ببينيد همکار محترم، ما در 
جای خودمان آنچه را که بايد انجام می داديم انجام داديم، ولی چيزی را 
که می خواستيم به دست بياوريم به دست نياورديم. من به جرئت بدون 
هيچ پژوهشی می توانم ادعا بکنم که نود درصد کسانی که در توليد 
کتاب های جغرافيای استانی همکاری کردند، خودشان ارتقا پيدا کردند 
و به خاطر شرايطی که فراهم شد آموزش وپرورش را ترک کردند و به 

وزارت علوم رفتند. نمونه اش را شما می توانيد در همين جلسه ببينيد.

 خانم سليمانی: تشکر می کنم 
از اساتيد محترم. اميدوارم اين برنامه ها 
از  که  داشتم  تأکيد  من  شود.  تکرار 
تکنيک های يادگيری استفاده کنيم. 
و  نيست  انتقاالت  و  نقل  فقط بحث 
دانش آموز هم فقط بانک اطالعاتی ما 
نيست که ما به آن  اطالعات بدهيم. 
که  را  اطالعاتی  که  است  اين  هدف 
بعضًا به دانش آموزان می دهيم الاقل 
در زندگی اش به کار ببرد. يک تأکيد خاص هم داشتم بر تکنيک های 
يادگيری، تکنيک های جديد و نوين که مشارکتی است. ما بايد بحث 
بحث  همين طور  کنيم.  وارد  آموزش وپرورش  در  را  مسئوليت پذيری 
مشارکت های اجتماعی را که ما در جامعه مان سخت به آن احتياج داريم 
و بخش مشارکت هميارانه را در مدرسه شروع کنيم. بحث های مشارکتی 
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و شهروندی را مثاًل از آموزش وپرورش شروع کنيم نه اين که منتظر شويم 
بعد ها وارد جامعه شويم. به نظر من بايد وارد همين تکنيک های يادگيری 
شويم به خصوص تکنيک های هميارانه که بر آن تأکيد خاصی دارم. 

تشکر می کنم، خيلی استفاده کرديم.

 آقای شمسايی: با عرض خسته نباشيد خدمت همة عزيزان  
واقعاً  تشکر می کنم از افراد خوب قزوين که واقعاً  مهمان نوازی کردند. از 
تجربيات اساتيد محترم استفاده کرديم. امروز واقعًا يک  بار علمی عالی 
بود که توانستيم استفاده کنيم. مجدداً از همة عزيزان سپاسگزاريم و 

خوشحاليم که در خدمتتان بوديم.

 آقای سيادتی: من از انجمن جغرافيای تهران هستم. از آقای 
دکتر چوبينه و دکتر شايان صميمانه تشکر می  کنيم. نکته ای که به عنوان 
سر محور موضوع بحث صحبت کردم و اميدواريم که مباحثش در تدوين 
کتاب جديد که حاال عنوان کتاب جغرافيای يک و دو دارد شکل می گيرد 
اجرايی شود. به هرحال دوست داريم در جلسات بعدی، نظرات آقايان در 
کتاب های بعدی اجرايی شود. نگاهی هم که به مبحث می شود، فقط 
ديدگاه دانشگاهی نباشد. در تدوين خيلی خوب است دربارة نگاه يک 

دبير بازنشسته که سی سال جغرافيا را درس داده است نيز بحث شود. 

 آقای دکتر طاهرخانی: من 
خيلی خوشحالم امروز در جمع شما 
هستم. خيلی از صحبت های اساتيد 
بهره بردم. آقای دکتر چوبينه به ما 
جرئت دادند و سه مسئله را گفتند. 
بايد بگويم که  انتقادی  دربارة شرط 
هفت،  کتاب های  من  دکتر،  آقای 
هشت استان را کنار هم گذاشتم و 
حدود چهار، پنج ماهی روی آن ها کار 
کردم و متوجه شدم که چارچوب نگارش اين کتاب ها تمامًا سليقه ای 
است. انتقادم اين است که چرا کاماًل سليقه ای انجام می شود و خيلی 
قديمی، يعنی نوآوری ديده نمی شود. با توجه به اينکه دانشجوی جغرافيا 
بودم به اين نتيجه رسيدم که اين همان سيستم قديمی است و نوآوری 
چندانی در آن نديدم. پيشنهادم اين است که شما يک چارچوبی برای 
تأليف جغرافيای استان و نوآوری ها و راهکارهايی که می شود ارائه داد، 
تعيين کنيد. منظورم اين نيست که همة استان ها هماهنگ شوند، ولی 
واقعًا چارچوب کار چيست؟ مؤلفان محترم در استان بر چه اساس و بر 
چه معيارهايی اين کتاب  ها را تدوين می کنند؟ چرا از جغرافيای نوين 

کمتر در آن ديده می شود؟ خيلی ممنون.

 آقای کاکاوند: من هم اينجا 
و  آمـوزش  نوعی مهمـان شمـا  بـه 
راسـتـای  در  هستـم.  پـرورشـی هـا 
فرمودند،  دوستان  که  صحبت هايی 
جغرافيای  کتاب  موضوع  به  نسبت 
استان، ما يک برنامه ای در چند استان 
و  البرز  و  قزوين  يعنی  همجوار، 

بياييم  جلسه  به  اينکه  از  قبل  را  اين  داشتيم.  سمنان  و  تهران 
خدمت دوستان عرض کردم. با همت و عالقه ای که دبيران استان 
ديدم  کتاب  اين  ماحصل  از  که  چيزی  آن  واقعًا  داشتند  قزوين 
خيلی پربارتر بود نسبت به اين چند استانی که عرض کردم. در 
اين استان ها که به ظاهر پتانسيل نيروی انسانی آن ها بيشتر است، 
ولی عمالً  ديدند که نقشه های کامالً  قديمی بود، اطالعات بهنگام 
نبود. ولی به همت همکارانی که اينجا هستند، خانم دکتر شهريار، 
آقای دکتر رحمانی و... واقعًا ديدم که نقشه ها و اطالعات بهنگام 
بود. اين صحبتی که آقای طاهرخانی کردند دقيقاً  مدنظر من هم 
هست. با اينکه کتاب را تدريس نمی کنم، ولی به عنوان کسی که 
اين کتاب را مطالعه کرده و حتی در سفری که در يک ماه اخير به 
جنوب شرق داشتم سه تا از اين کتاب ها را دانلود کردم و از آن ها 
يکسان  چارچوب  هم  که  ديدم  آن ها  مقايسة  با  و  کردم  استفاده 
ندارند و هم اينکه خيلی از جاها در واقع همين نقطه نظرهايی که 
يک  است.  نشده  رعايت  يکسان  استان ها  همة  در  دارند،  دوستان 
نکتة ديگر دربارة کتاب جغرافيای ايران اين است که آن بخشی که 
با  چون  کردم  احساس  هستم  درگير  آن  با  بيشتر  خودم  حاال 
دانش آموز سروکار داريم به اين راحتی نمی شود از مفاهيم صحبت 
کرد. اصول پايه مثل کم فشار و پرفشار. همين رخدادهايی که دکتر 
از آن ها صحبت کرد و خيلی از مباحثی که من درکتاب جغرافيای 
شروع  ضعيف  و  ابتدايی  کاماًل  تصاوير  اصطالح  به  با  ديدم  ايران 

شده اند.
اول  ابتدايی و حتی مقطع دورة  پايين تر مثل مقطع  مقاطع  در 
دبيرستان، نمی دانم شما چقدر دخل و تصرف داريد، ولی در خيلی 
از مباحثی که من در درس های علوم می بينم که ماهيت جغرافيايی 
دارند اشتباهاتی وجود دارد. برای مثال در مقطع ابتدايی من يکی 
دو مورد را عرض می کنم. در علوم سوم يا چهارم يک نکته ای را 
ديدم که نوشته بود که خورشيد در تابستان گرم تر است به خاطر 
آن ها  در  اشتباهات  اين طور  است.  نزديک تر  ما  به  اينکه خورشيد 
کند.  تدريس  را  آن  جغرافيا  دبير  يا  معلم  است  ممکن  و  هست 
حتی يک اشتباه در مقطع دورة  اول ديدم که دمای زمين را 27 
درجة سانتی گراد ثبت کرده بود که مأخذ آن را نمی دانم و کاماًل 
غلط و اشتباه است. در خصوص اين ايرادها در مقاطع پايين تر، آيا 
تصحيح آن ها وظيفة دبيران جغرافياست يا وظيفة انجمن جغرافيا؟ 
پاک  حال  هر  به  شود  حک  دانش آموز  ذهن  در  اگر  ايرادها  اين 
کردن آن در مقاطع باالتر و حتی در دورة دانشگاه به اين راحتی 

ممکن نيست.
 

 آقای دکتر جعفرنيا: بنده، 
جعفرنيا، دارای دکترای اقليم شناسی 
با گرايش آب و هوايی از شهرستان 
از خدمت  آوج هستم. چندتا سؤال 
دکتر چوبينه و دکتر شايان داشتم 
که در تأليف کتاب جغرافيا هستند، 
نگاه  بيشتر  من  سؤال  شايد  اما 
انتقادآميز به اين قضيه داشته باشد. 
کلية  برای  که  دهم  جغرافيای  در 
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تصاوير  متأسفانه  می شود  تدريس  عمومی  درس  به عنوان  مقاطع 
اينورژن  بحث  در  مثال  برای  است.  شده  برده  به کار  غيرايرانی 
تصويری از لس آنجلس آمده است. من سؤالم اين است که آيا ما 
است.  زلزله  مثال ديگر در بحث  نداريم؟  تهران  را در  پديده  اين 
اتفاق  دنيا  در همه جای  و  است  طبيعی  رويداد  يک  زلزله  مسلمًا 
می افتد. چرا آمار زلزله ها را دقيقًا تعداد تلفات و نفرات را مشخص 
نفر  دوازده هزار   ،1341 سال  در  بوئين زهرا  در  )مثاًل  می کردند 
 81 سال  در  زلزله  تلفات  آمار  اما  است(،  شده  ذکر  شده  کشته 
صدها نفر و يا ده ها نفر نوشته شده است. با چه انگيزه ای اين طور 
امروز  به علم و فناوری  امروز  عنوان می شود؟ چون دانش آموزان 
نقطه  با مشخص کردن  را  زلزلة مالرد  آمار  مثاًل  و  دارند  آشنايی 
که  امروزه  چرا  آوردند.  به دست  دقيقه  دو  عرض  در  زلزله  اصلی 
امروز  جغرافيای  کتاب های  دارند،  به روز  امکانات  ما  دانش آموزان 
به روز نيستند، يعنی بنده که به عنوان يک معلم در کالس تدريس 
اينکه  ترس  از  بگويم  را  مطالب  نمی کنم  جرئت  گاهی  می کنم، 
دانش آموز به نوعی آن را به مضحکه بگيرد، چون مطالب را من در 
نياز دانش آموزهای امروز نمی دانم. من اين ضعف را در جغرافيای 
در  می بينم.  می شود،  تخصصی تر  نوعی  به  حاال  که  يازدهم  سال 
کاربردی می دانيم،  و  زندگی  برای  علمی  را  ما جغرافيا  که  حالی 
نگاهی که خدمت شما عرض کردم  آن  با  ولی همچنان جغرافيا 
پيش می رود. در نگارش جغرافيا به نوعی بايد از دبيران استفاده 
شود. در بخش مبحث جغرافيای دهم که بحث آب و هوای آن را 
ايشان  چون  بود،  به روزتر  کنم  فکر  کردند  تأليف  يوسفی  آقای 
تدريس می کند، اما بقية مطالب بسيار قديمی است. اين انتقادی 

بود که من داشتم. ممنون.

 آقای دکتر عزيزی: من خيلی مختصر به سه بحث اشاره 
قاعدتاً  خيلی  تأمل شود،  اگر روی آن ها  می  کنم که فکر می کنم 
می تواند اثرگذار باشد: يکی اينکه جغرافيا ديگر مثل دهه های 60 
و 70 جذاب نيست و کتاب های جغرافيای ما هم جذاب نيست. به 
به  نسبت  علمی  بار  درسی  کتاب های  حوزة  در  که  می رسد  نظر 
بايد جمع  متخصصان  االن  است.  کرده  پيدا  کاهش  سابق خيلی 
از  يکی  دارد.  منفی  آثار  که  چرا  کنند،  پيدا  راهکاری  و  شوند 
سه  بوديم  جغرافيا  معلم  زمانی که  ما  که  است  اين  مؤلفه هايش 
برنامه گنجانده شده بود، ولی االن دو ساعت  ساعت جغرافيا در 
بعد حذف خواهد  و  بعد يک ساعت می شود  قاعدتًا سال  و  شده 
شد. االن گروه های ديگر آمده اند و جغرافيا تدريس می کنند و اين 
در مجالت  اينکه  دوم  موضوع  است.  ايجادکرده  اشکال  متأسفانه 
کشورهای  با  بتوانيم  که  باشد  اين  امکان  اگر  جغرافيا،  تخصصی 
و  روابط  جغرافيا  آموزش  حوزة  در  فنالند  مثل  توسعه يافته 
می توانيم  آنان  مدل های  و  نظريات  از  باشيم  داشته  مناسباتی 
دروس  آنان  کنيم.  را جذاب تر  جغرافيا  آموزش  تا  کنيم  استفاده 
تفکر  به گونه ای که  را کارآمد می کنند  از جمله جغرافيا  و  نظری 
کردن جديد و مدرن را به بچه ها آموزش می دهند. اگر اين ها را 
بتوانيم در سيستم بياوريم، می توان اميدوار به بهبود بود، در غير 
اين صورت به اين وضعی که در حوزة جغرافيا داريم به نظر می رسد 

آيندة خوبی نخواهيم داشت.

از جغرافيا  بوديم  دانشجو  ما  كه  زمانی   رضا طاهرخاني: 
ناراحت می شديم و فکر می کرديم يک اقيانوس خيلی وسيع است 
که يک سانت عمق دارد، يعنی عمق ندارد. فکر می کنم اين تصور 
دبيرستان ها،  سطح  در  مخصوصًا  باشد.  داشته  وجود  هم  االن 
نتوانستيم آن طور که بايد و شايد به آن عمق بدهيم. به هر حال 
ما باور داريم که جغرافيا علمی  است برای زندگی و در دبيرستان 
اين را نمی بينيم و همين طور که آقای دکتر عزيزی هم فرمودند 
قدر  هر  ما  می دهند.  را همه درس  االن جغرافيا  که  طوری شده 
بعد  ندارد.  فايده ای  شود،  تخصصی  بحث  که  می آوريم  فشار 
 12 مثاًل  که  کسی  برای  مدير  خانم  يا  مدير  آقای  که  می بينيم 
ساعت ابالغ دارد و 8 ساعت آن جور شده، برای جبران کسری به 
بدهيد.  را درس  او درس جغرافيا می دهد و می گويد شما همين 
اين معلم هم اگر با کالسش يکی باشد آن چهار ساعت را صرف 
آن  قسمت  اين  شايد  البته  می کند.  خودش  تخصصی  درس 
فکر  من  ولی  شود،  رعايت  بايد  که  اجرايی  مسائل  به  برمی گردد 
می کنم يکی از راهکارها اين است که يک مقدار آن را تخصصی تر 
بکنيم، يک عمقی به آن بدهيم تا کسی جرئت نکند آن را درس 
بدهد. موضوع ديگر اينکه رسالت ما اين است که برای دانش آموختة 
يک  شغل  تأمين  برای  يعنی  کنيم،  ايجاد  هم  کار  جغرافيا 
از  يکی  می کنم  فکر  من  کنيم.  فکر  جغرافيا  دانش آموختة 
کاری  زمينه  اين  در  که  است  اين  جغرافيا  معلمان  رسالت های 
يا  شوند  فعال  جغرافيايی  انجمن های  بايد  نمی دانم  حاال  بکنيم. 
برای آن شغلی  شما و دوستانتان در تهران يک کاری بکنيد که 
ايجاد شود. مثاًل من به دانش آموزم بگويم که شما جغرافيا بخوانيد 
چه کاره  آينده  در  شما  که  بگويم  او  به  بايد  من  اميدی،  چه  با 
خواهيد شد، مثاًل ما به شهرداری يا وزارت کشور يا ... بگوييم يک 
قبيل  اين  از  و  کنند  باز  جغرافيا  متخصص  استخدام  برای  جايی 

کارها.
گزارش های  مواقع  خيلی  فرمودند،  که  گزارش نويسی  بحث  در 
جغرافيايی  گزارش  و  است  سفرنامه  يک  حد  در  رشد  مجالت 
تخصصی نيست. البته با يک تخصص نسبتًا متوسط می شود آن را 

بهتر کرد تا به هر حال کارها دقيق تر انجام شوند. 
به هر حال خيلی خوشبخت شديم که خدمت شما بوديم.

چوبينه  دکتر  آقای  که  چيزی  البته  پورطاهری:  دکتر  آقای 
نيست.  تقريبًا  بعضی هايش  و  هست  تقريبًا  بعضی هايش  فرمودند 
حداقل ده سال مدير گروه جغرافيای دانشگاه تربيت مدرس بودم و 
دغدغه هايی شبيه آنچه دوستانمان بيان کرده اند، داشتيم. بخشی 
از اين دغدغه ها مربوط به شما و در ارتباط با رشد جغرافياست، 
بخشی هم دغدغه های جغرافياست. همة اين چيزهايی که گفتم 
حاکميتی  نگاه  حاصل  آن ها  از  برخی  چون  نگيريد،  خودتان  به 
ياقوت  که  بودند  فرموده  حضرتی ها  آقای  جغرافياست.  مسئلة  به 
اولين  خدا  که  است  معتقد  تاريخ،  بزرگ  جغرافی دان  حموی، 
جغرافی دان تاريخ است. به هر حال با پيدايش بشريت و آفرينش 
عالم، مسلمًا خداوند اولين جغرافی دان است. شما در آيات مکرر 
عمدتًا  که  نشانه های خودش  به  کنيد خداوند  نگاه  اگر  هم  قرآن 
با  کرديم  چه  می خورد.  سوگند  است،  جغرافيايی  نشانه های 
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جغرافيا؟ جغرافيا ماهيت دارد، روش دارد، تفکر دارد. حاال دوستان 
هم  رکن سومی  و  داريم  دانش آموز  داريم،  برنامه  ما  که  فرمودند 
داريم به نام محتوا. من يک پله باالتر می روم و می گويم شايد از 
اين بخش مهم تر اين باشد که ما محتوای درس دانشگاهی داريم، 
دانشجو داريم يا استاد دانشگاه. ما چه کرديم؟ اگر امروز معلمانی 
تربيت کرديم و به آموزش وپرورش فرستاديم و آنان نتوانستند آن 
چه  بخشند،  تحقق  را  خداوند  موردنظر  جغرافيايی  واقعی  رسالت 

بايد کرد؟
متأسفانه شرايط به گونه ای است که اهداف موردنظر علم جغرافيا 

محقق نشده است.
جغرافيای امروز، سه چيز الزم دارد که ما امروز آن را دريغ کرديم:

اول  اينکه ديدگاه و تفکر جغرافيايی می خواهد که ما نداريم و هنوز 
هم ما همان تعريف سنتی جغرافيا را داريم بدون درنظر گرفتن اين 
تغييرات شگرف و عظيم جغرافيايی. االن در دنيا چه تعاريفی دارند؟ 
دوستان هم دغدغه هايشان را در ارتباط با بحث کارآفرينی و اشتغال، 
ميان رشته ای شدن فعاليت های مربوط به جغرافيا بيان کردند که ما 
اصاًل روی آن ها کار نمی کنيم. هنوز نگارش و آموزش ما در حوزة 
جغرافيا نگاه سنتی است و تا زمانی که داريم به آن نگاه سنتی عمل 
می کنيم اين دغدغه ها همچنان وجود دارند و از بين نخواهند رفت. 
مقاالتی که در حوزة جغرافيا چاپ می کنيم اگر تفکر توسعة يافتن 
جغرافيا در آن ها وجود نداشته باشد، مطمئن باشيد که با اين گونه 

مقاالت رشد جغرافيا هم رشد نخواهد کرد. 
دوم اينکه جغرافيا روش دارد و نظام مند است. کدام يک از ما به 
کدام يک  در  مسلطيم؟  جغرافيا  حوزة  در  تحقيق  نوين  روش های 
دانشگاه  ما  دانشگاه  مدرس،  تربيت  مثل  ما  معتبر  دانشگاه های  از 
عمدتًا  و  نداريم  ليسانس  دانشجوی  ما  است؟  تکميلی  تحصيالت 
ديدگاه  اين  می کنيم.  تربيت  را  دکترا  يا  فوق ليسانس  دانشجويان 
انتقادی در دانشگاه خود ما که من سال ها در آن تدريس می کنم 
به  و  نداريم  جغرافيا  حوزة  در  دقيق  روش شناسی  ما  دارد.  وجود 
دانشجويانمان هم ياد نمی دهيم تا بتوانيم بر مبنای آن تحقيق هايی 
را انجام دهيم و در »رشد جغرافيا« چاپ کنيم تا اين روشمندی در 

آن وجود داشته باشد.
سوم اينکه امروزه جغرافيا تکنيکی ترين علم دنياست. با اينکه ما 
امروز تکنيک، اصل و  نامناسبی در حوزة جغرافيا داشتيم  برخورد 
اساس آموزش جغرافياست. من به عنوان کسی که هم در حوزة آمار 
و هم در تکنيک های تصميم گيری کار کرده ام، دريافته ام که اگر ما 
می خواهيم در حوزة جغرافيا خوب عمل کنيم به ناچار بايد برويم و 
تکنيک ياد بگيريم. ما در اين حوزه نقص داريم و اگر آن را تقويت 
فکر می کنم در  پيدا خواهد کرد. من  ادامه  نکنيم همين وضعيت 
حوزة آموزش وپرورش و دانشگاه ها مسائلی وجود دارد که بايد دربارة 
آن ها بحث کرد. به هر حال همة اين ها باعث می شود که ما معتقد 
باشيم آموزش و پژوهش در جغرافيا نقص دارد. اما چون اين نقص 
در طول زمان باقی مانده و تکرار شده است، به راحتی نمی توان آن 
را برطرف کرد و به نوعی الگويی که بايد وجود داشته باشد تا آثار 
خودش را در جغرافيا نشان بدهد، بايد کامل و بی نقص باشد. دربارة 
مجلة »رشد جغرافيا« هم با تمام احترامی که برای تمام شماره های 
آن قائلم،  اما در يک مقايسه جهانی ضعيف عمل می کنيم. تقصير 

شما هم نيست. ما ناچاريم که در اين حوزه فعاليت بکنيم به دليل 
ما  و  است  اجتناب ناپذير  اين  و  کردم  عرض  خدمتتان  که  نقصی 
احساس می کنيم که دور باطل می زنيم و شايد به بديهی ترين اصولی 
که بايد به آن توجه شود توجه نمی کنيم. بدبين نيستم، حرکت هايی 
را شروع کرده و کوشيده ايم نگاه های جديدی در آموزش عالی داشته 
باشيم و تغييرهايی را در سرفصل ها ايجاد کنيم. امروز اگر نسل سوم 
دانشگاه ها مطرح می شود، دانشگاه تربيت مدرس در حقيقت پيشگام 
سر  پشت  را  پژوهش  و  آموزش  که  است  دانشگاه هايی  از  و  است 
گذاشته و وارد مرحلة جديدی به نام کارآفرينی شده است. ما در حال 
اميدواريم  کارآفرين،  دانشگاه  به عنوان  و  اين جنبه هستيم  تقويت 
ان شاءاهلل نسل جديدی با آن ديدگاهی که خدمت شما عرض کردم 
اگر  بشود.  آموزش وپرورش  گردونة  و  سيستم  وارد  و  شود  تربيت 
را  مقاالتی  افراد  اين  از  در مجالت جغرافيا  می توانيم  چنين شود، 

ببينيم که از کيفيت بسيار بااليی برخوردارند.

آقای  نظری:  آقای ولی اهلل   
دکتر، من معذرت می خواهم ما شما 
توليد  برای  می دهيم  قرار  متولی  را 
و کتاب های  محتوا در مجالت رشد 
نقد شد  مختلف  نگاه های  از  درسی. 
هم  تمجيد  و  تعريف  بايد  البته  که 
کتاب  که  کسانی  حال  به هر  بشود. 
بسيار  سختی های  می نويسند 
کتاب های  دکتر،  آقای  می کشند. 
درسی مقاطع مختلف مخصوصًا کتاب جغرافيای مقطع دهم را من 
می خواهم از ديدگاه ديگری نقد کنم و آن  ُبعدي كه شما فرموديد، 
يعنی ُبعد آموزشی و ُبعد محتوا. همة ايرادهايی که دوستان فرمودند 
از نظر علمی و شکلی بايد درست شود، اما بايد يک هدفی را دنبال 
مکتب  يک  نگاه  از  يا حداقل  باشد  آن  پشت  تفکری  يک  و  کنند 
کتاب  در  اولين درس  تعريف  باشد. خوب  نوشته شده  جغرافيايی 
جغرافيا را از ديدگاه اکولوژی تعريف می کند که همان رابطة انسان 
را  درس ها  روش  پوزيتيويستی  نگاه  از  دوم  درس  است.  محيط  با 
می گويد و در واقع همه نگاه توصيفی است. در اينجا دانش آموز هم 
هيچ فعاليتی برای اينکه توصيف را بنويسد ندارد و اين نگاه غالب و 
بين  اينکه  آن  و  دارم  دوستان  به  نقدی  يک  اما  است،  توصيفی 
دارد. همه جا  فرق وجود  توصيف  و  و گزارش نويسی  خاطره نويسی 
نگارش  شيوة  با  اما  است،  زمين  توصيف  علم  جغرافيا  می گوييم 
ادبيات آشنا  توصيف تقريباً  در هيچ کتاب درسی جغرافيا و حتی 
نمی شويم که فرق بين گزارش نويسی و يک توصيف جغرافيايی و 
يک خاطره نويسی چيست؟ يا فعاليتی داده نشده که شما براساس 
آن از دانش آموز ابتدايی يا دبيرستانی بخواهيد يک مکان کوچک يا 
بزرگ را توصيف کند. حتی يک نمونه شيوة نگارش توصيفی را ما 
درسی  کتاب های  در  مختلف  نگاه  های  اين  نمی بينيم.  کتاب ها  در 
وجود دارد، مخصوصًا در جغرافيا که بايد تمام ديدگاه ها در آن ديده 
شود. در واقع بايد چيزی بنويسيم که دانش آموز به آن عالقه مند 
شود. من به عنوان يک معلم سرکالس می بينم که اگر دانش آموز را 
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يک مقدار به سمت جغرافيا ببريم زده می شود يا اگر خيلی ساده 
باشد ارزش آن کم می شود. ما آنچه را از جغرافيا، انتظار داريم و آن 
چيزی را که در جامعه است و آن نگاهی را كه می خواهيم به بچه ها 
القا کنيم ابتدا بايد در محتوای کتاب های درسی منعکس کنيم که 

من احساس می کنم کمتر به آن توجه شده است. 

 دکتر حضرتی ها: برای من بسيار باعث خوشبختی است که 
در جمع همکاران قديمی خودم هستم. واقعيت اين است که نه تنها 
ميراث فرهنگی، بلکه تاريخ در بستر جغرافيا اتفاق می افتد. بخشی از 
آنچه ما به دنبالش هستيم شايد تواناتر از معلمان و دبيران جغرافيا 
برای تحققش سراغ نداشته باشيم. من به چند موضوعی که احساس 
است.  شهر  بحث  يکی  می  کنم:  اشاره  دارند  طرح  قابليت  می کنم 
وقتی که موضوع جغرافيا مطرح می شود طبيعتًا بيشتر موضوعات 
از  عمده ای  بخش  حال  هر  به  می گيرد.  قرار  توجه  مورد  طبيعی 
اساسًا حقيقتی  و  ما در شهر ها زندگی می کنند  انسانی  جغرافيای 
به نام شهر االن از ساحت انديشة ما دور شده است. شهرهای ما محل 
آزمون و خطاهای بسيار مهلک واقع شدند. من اگر به هفتاد سال 
تصميم هايی  يک  قزوين،  به  می آيد  شهرداری  يک  برگردم  قبل 
دروازة شهر،  نه  از  دروازه  تخريب هفت  فقره اش  که يک  می گيرد 
از مجموع دولت خانة صفوی است که به جای آن يک  هفت کاخ 
يا يک دبيرستان درست می کنند؛ خسارت هايی که  فوتبال  زمين 
هيچ گاه جبران نخواهند شد، حتی يک آجر آن. اگر بنايی مثل ايوان 
نادری يا ديوان خانه يا قصر عالم آرا يا عمارت خورشيد خراب شود، 
ديگر هيچ گاه خوابش را هم نمی توانيم ببينيم. در همين سال های 
اخير به اسم توسعة شهری، شهر قزوين مورد تاخت و تاز سوداگران 
قرار گرفت و آنچه سرمايه های شهری ما بود از بين رفت. من از شما 
سؤال می کنم که می دانيد خانة ضرابی کجا بوده است؟ هيچ کس 
نمی داند خانة ضرابی نه سال پيش خراب شد؛ خانه ای که شايد اصاًل 
نظير آن را در قزوين نداشتيم. يک خانة شخصی بود. ولی يک خانة 
تمام عيار دارای اندرونی و بيرونی و هيچ کس هم به روی مبارکش 
نکته  ما چه می گذرد، يک  پيرامون  در  نمی دانيم  ما  اينکه  نياورد. 
است. بسياری از اين تصميم ها در اتاق های دربسته گرفته می شود 
که هيچ يک از ما اخبارش را دريافت نمی کنيم و هنگامی که يک 
در  چون  اوقات  خيلی  بشويم.  خبردار  شايد  می دهد  روی  فاجعه 
اخبار  اين  متوجه  ما  ذهن  هستيم  فاجعه ها  رگبار  بارش  معرض 
نيست. به خاطر همين می خواهم بگويم توجه به شهر در کتاب های 
درسی بسيار اهميت دارد و اينکه واقعًا  جهان تغيير کرده، دانش  ها 
تغيير کرده اند و نگاه ها دارند نو می شوند. در چنين زمانه ای ما هنوز 
به  بکنيم  تعريض  را  معابر شهری مان  اگر  که  می کنيم  فکر  داريم 
توسعه می رسيم يا نه، درحالی که اگر به ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، يونان 
حفظ  خوب  را  شهرهايشان  برويد،  توسعه  حال  در  کشورهای   يا 
می کنند. ما نسبت به اين مسئله خيلی ضعف داريم و فکر می کنم 
بخشی از آن به آموزش وپرورش بر می گردد برای اينکه بتواند قضيه  را 
مهار بکند. يک نيروی عظيم و کارآمد متشكل از معلمان و جوانانی که 
دانش آموزان اين معلمان هستند، می توانند بسيار نقش آفرين باشد، 
حداقل ترمز اين قطار تخريب را اين ها می توانند بکشند، اما متأسفانه 

نسبت به اين مسئله توجه و دقت الزم نشده است.

البته راجع به شهر من خيلی حرف دارم از جمله اينکه شهر چقدر 
برای شهر نشين هاست و چقدر برای کسانی است که صرفًا شهر را 
ما  اما روستاهای  برای سوداگری های خودشان می بينند.  عرصه ای 
که  ما  مديران شهری  ندارند.  شهرهايمان  از  بهتری  سرنوشت  هم 
مثاًل پانزده سال پيش می رفتند کيش يا پول دارترها که می رفتند 
ُدبی، می آمدند و شهرهای ما را می خواستند مثل کيش و ُدبی کنند. 
يک وقت ما می ديديم که در شهری مثل قزوين و بعد کرج، زنجان، 
همدان، رشت، رضوان شهر، آستارا و... نخل های الکتريکی کاشته اند. 
خيلی فاجعه است. روستاهای ما می خواستند روستاهايشان را مثل 
شهرهای بی دروپيکر و کپی شدة ما بکنند و ما االن کمتر روستايی 
يک  باشد.  داشته  طبيعی  و  اصيل  منظر  يک  که  می کنيم  پيدا  را 
درست  را  مستندی  فيلم  می خواستند  گروهی  يک  پيش  چندی 
بکنند و دنبال يک روستا می گشتند. ما يک ارزيابی کرديم و پس 
الموت يک روستا پيدا نکرديم که شيروانی  از جست وجو در تمام 
بی دروپيکر در آن نباشد. به هر حال من فکر می کنم االن بيش از 
5 سال است که يک نقطه در شعاع 500 متری پيدا نمی کنم که 
در آن پالستيک نباشد تا بروم آنجا و عکس بگيرم. در عمق بيست 
نمی توانيد  شما  باشد(  مانده  باقی  جنگلی  )اگر  جنگل  کيلومتری 
يک جا پيدا کنيد که در شعاع پانصد متری آن پالستيک نباشد. 
اين اتفاق ها را به نظر من بايد در آموزش وپرورش منعکس کرد و 
راه حل آن ها را در آنجا جست. اگر ما و نسل مديرانی مثل  ما که اين 
ندانم کاری ها و اين فاجعه ها را رقم زدند، محصول آموزش وپرورش 
هستند، به خاطر اين است که من خودم بيست سال در تربيت معلم 
تدريس کردم و همة مديران فعلی شاگردهای خود ما هستند. اما از 
اينکه به هرحال ما نمی توانيم يک نظام کارآمد داشته باشيم، بسيار 
متأسفم. بنده هميشه بعد از رفتن به موزة آموزش و فرهنگ افسرده 
می شوم چون مقايسه می کنم که در آن زمان با کمترين امکانات 
سيستم خالق و کارآمدی داشتند و االن با اين همه ابزار که داريم 
است  آمده  حکمت  علی اصغرخان  خاطرات  در  ناکارآمديم.  چقدر 
زمانی که حکمت وزير آموزش وپرورش بوده، همة معلم های ايران را 
به نام می شناخته است. يک بار من سؤال کردم که استاد اين اغراق 
نيست، گفتند: نه، ايشان در هر واليتی که می رفت به تعبير خودش، 
رسمش اين بود که يک روز از معلم ها می خواست بيايند و کنفرانس 
بدهند. يک روز که آمد قزوين، به دانش آموزان گفتند بيايند و گوش 
بدهند. معلم ها آمدند تک تک صحبت کردند. بعد گفت پارسال اينجا 
يک نفر بود به نام کوچک پور، او کجاست؟ بعد مشخص شد که اين 
آقا آمادگی نداشته و گفته من بيمار هستم. بعد آقای حکمت گفته 
شب برويم عيادتش، معلم  ماست، اين قدر ارتباط ها بين وزير و معلم 
نزديک بوده است و مسلمًا محصول چنين ارتباطی می شود همان که 
ديديد و االن اين فاصله ها و اين مسائل ايجاد می شود. خب، جبرانش 

هم به همان نسبت دشوار است.
هفتة  کنم  عرض  می خواهم  من  حاال  که  ديگری  بحث  يک 
يک  به عنوان  را  ناصرخسرو  نتوانستيم  ما  ببينيد  است.  گردشگری 
چهارصد  سيصد  حداقل  که  معروفی  افراد  کنيم.  معرفی  جهانگرد 
سال پس از ناصرخسرو معروف شدند، مثل ابن بطوطه و مارکوپولو، 
از  بيشتر  سفرنامه هايشان  و  شدند  معرفی  جهانگرد  به عنوان  همه 
جهانگرد  يک  به عنوان  را  ناصرخسرو  ما  يافت.  شهرت  ناصرخسرو 
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صبح  فقط  که  است  شاعری  يک  ما  ديد  از  بلکه  نکرديم،  معرفی 
زندگی  از  هيچ وجهی  ديگر  و  می گفته  بدوبيراه  خليفه  به  شب  تا 
دانش آموز  برای  جهانگرد  ناصرخسرو  حالی که  در  نمی دانيم،  را  او 
می تواند خيلی جذاب و مدلی بسيار خوب باشد. حتی يک پويانمايي 
ديدن  با  ما  بچه های  همين  حالی که  در  نساختيم،  ناصرخسرو  از 
حوزة  در  می دانند.  جهانگرد  را  مارکوپولو  گوناگون  پويانمايي های 
گردشگری هيچ هدف گذاری نمی شود. بنيان های گردشگری قاعدتًا 
بايد در آموزش وپرورش نفوذ بکند، چه در کتاب های درسی و چه در 
کتاب های ديگر. بايد تفاوت های دقيق بين سفرنامه، خاطره و گزارش 
سفر را روشن و آن ها را  از هم تفکيک کنيم. با تمام اين احوال من 
حس می کنم آموزش وپرورش، تنها جايی است که می توانيم برای 
تغيير و اصالح به آن اميد ببنديم، يعنی اگر بناست که اين روند غلط 
شصت، هفتاد سالة گذشته به روندی درست تبديل شود، شايد تنها 
جايی که می شود به آن اميد داشت آموزش وپرورش است، هرچند 

بسيار دير و هرچند بسيار سخت.

 خانم سارا مقصودی : يک 
مشکل اساسی که در اکثر نهادهای 
اين   که  است  اين  دارد،  وجود  ما 
نهادها بسيار درون گرا و درون سازمانی 
بزرگی  اتفاق  امشب  می کنند.  عمل 
افتاد و آن، اينکه بزرگوارانی از نهادهای 
و  تاريخ  بزرگ  اساتيد  و  مختلف 
جغرافيا و اساتيد بزرگواری از استان 
قزوين و ساير نهادها در اين جمع هستند. من به عنوان يک پيشنهاد 
و  رخ دهد  ما  استان های  در همة  اتفاق  اين  داشتم  خيلی دوست 
اگر  بروند،  ديگر  استان های  به  تفريحی  اردوهای  در ضمن  بچه ها 
سازمان ها بتوانند با هم اين ارتباط را برقرار کنند. ما انجمن جغرافيا 
(NGO) فعاليت می کند. يکی از  را داريم که به عنوان يک ِان جی اُ 
گرايش های شاخة جغرافيا گردشگری است و همکاران عالقه مندی 
در اين رشته هستند که دوست دارند همکاری کنند، اما بايد بستری 
فراهم شود تا اين کار را انجام دهند. به جای اينکه بچه ها را بفرستيم 
استان های ديگر، چه بهتر آنان با همين مفاخری که در استان وجود 
دارند و با عناصر شاخص فرهنگی در همين جا آشنا شوند که اين کار 
هم به گردشگری استان کمک می کند و هم به بحث درآمدزايی. 

پيشنهاد بنده اين است.

 آقای دکتر تکميل همايون: به نام خدا، حقيقت اين است که 
وقتی دوستان از من دعوت کردند به 
برای  می کردم  فکر  بيايم  اينجا 
برنامة ديگری است؛ شام می خوريم 
و بعد يک موسيقی گوش می دهيم، 
ولی يک دستاورد ديگر نصيب من 
شد و مانند جلساتی بود که ما در 
انجمن  جامعه شناسی داشتيم. آن ها 
نيز همين حرف ها را می زنند، يعنی 

همين چيزهايی که فرموديد، نبودن تفکر، نبودن روش و ... همه  گير 
است و علوم مختلف همين بيماری را دارند، ولی جغرافيا را به اين 
برايم  خيلی  اين  و  نديدم  تهران  در  من  باشد  استانی  که  صورتی 
اميد بخش بود که معلم های جغرافيا جمع شوند و خودشان نواقص 
کار خودشان را بگويند و خودشان بخواهند درمان بکنند. اين خيلی 
اگر  تاريخ  در  چه  و  جغرافيا  در  چه  بنده  بود.  خوب  و  اميد بخش 
بخواهم دستی داشته باشم می گويم باالخره اين جامعه يک مکانی 
هم دارد يا اين تاريخی که اتفاق افتاده به هر حال در يک مکان هايی 
بوده است، اين، يعنی جغرافيا؛ و به هيچ وجه من الوجوه آشنايی با 
جامعه شناسی و تاريخ بدون شناخت جغرافيا تحقق پيدا نمی کند و 
اصاًل علم نمی تواند وجود داشته باشد. آثاری که جغرافيا در جامعه 
دارد اين هاست. اگر اين ها را از من بپرسند و بگويند حاال تعريف کن 
که جغرافيا چيست، من مثاًل به مسئول يک روزنامه ارجاع می دهم. 
حاال من نمی خواهم صحبت کنم چون تخصصی در اين کار ندارم، 
فقط می خواهم يک استفادة علمی از اين جلسه برای ايران بکنم و 
اميدوارم که پاسخ مثبتی هم بشنوم. چندين سال پيش در آن دفتر 
فرهنگی(  پژوهش های  )دفتر  داشتيم  تهران  در  ما  که  کوچکی 
صحبت اين بود که اين مجموعة )چه می دانم؟( چاپ کشور فرانسه، 
چه رسالتی دارد. مثاًل هنگامی که من بچه بودم يادم می آيد که اين 
مجموعه چاپ می شد، گاهی خوب بود، گاهی سطحی بود، حتی 
روان شناسی اجتماعی اش را مرحوم دکتر کاردان ترجمه کرده بود 
و ما در دانشگاه می خوانديم، در حالی که مجموعة »چه می دانم؟« 
دانش ها  و  علوم  اين  از  تا  متوسط  طبقات  برای  است  کتاب هايی 
خيلی  متخصصان  برای  که  چيزهايی  از  بعضی  بکنند.  استفاده 
سطحی است، مثل اسالم از مجموعة »چه می دانم؟« که برای من 
خيلی سطحی است، ولی وقتی يک فرانسوی آن را می خواند خيلی 
چيز  هيچ  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  از  او  زيرا  می آيد،  خوشش 
نمی داند، يا مثاًل در مورد ايران هم اگر می خوانديم همين طور بود. 
در  فرانسوی  می دانم؟«  »چه  مثل  مجموعه  يک  کرديم  فکر  بعد 
گفت  می کنيم  همکاری  او  با  که  دوستی  بعد  دهيم،  انجام  ايران 
شايد  فرانسه  در  می دانيم؟«.  چه  ايران  »از  بگذاريم  را  اسمش 
کتاب های مجموعة »چه می دانم؟« به دوازده يا پانزده هزار موضوع 
برای  بکنيم.  ايران  در  را  کار  اين  نمی توانيم  ما  ولی  باشد،  رسيده 
اينکه مثاًل ما چه چيز از آفريقا می دانيم چون چيزی نمی دانيم و 
مجبوريم ترجمه کنيم، اما نمی خواستيم ترجمه کنيم و می خواستيم 

فقط تأليف باشد.
به همين دليل گفتم »از ايران چه می دانيم؟« و اميد زيادی هم 
نداشتيم جز توکل به خدا. االن صدوپنجاهمين کتاب را من تصحيح 
کردم و به قزوين آمدم که صدوپنجاه عنوان کتاب را که بعضی از 
آن ها به چاپ پنجم، هفتم و حتی دهم رسيده است، معرفی کنم. 
مثاًل کتاب »تاريخ ايران در يک نگاه« را من نوشتم که به چاپ دهم 
هم رسيده است و هر چاپ آن 3000 تا 5000 چاپ شده است. 
چنين کتاب هايی در جامعه رونق پيدا می کند. البته اين کتاب را 
اگر آقای حضرتی ها بخواند شايد برايش چيز تازه ای نداشته باشد 
اين،  و  است  مهم  بسيار  مردم  تودة  برای  اما  شما،  از  يک  هر  يا 
علم را به جامعه می برد. حاال برای جغرافيا ما هر کاری که می کنيم 
هيچ موفق نمی شويم، برادر من دکترای جغرافياست، ولی او هم کاری 
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نتوانست بکند. غرض از همة آنچه گفتم اين است که االن شنيدم 
يکی از دوستان گفت جغرافيای ايران، مثالً  کتابی راجع به جغرافيای 
ايران بنويسيم که اين نه برای استادان جغرافياست، نه برای آن ها که 
می  خواهند محقق جغرافيا شوند. می خواهيم به مردم ايران بگوييم که 
»جغرافی چيست؟« يا »جغرافيای ايران چيست؟« و اين را ببريد در 
جامعه که من مسلم می دانم به چاپ دوم و سوم هم می رسد، يعنی 
يکی از راه های حل مشکالت جغرافيايی شما اين است که اين علم در 
جامعه و در زندگی مردم هم برود و بعد به دنبالش کتاب  های تخصصی 
جغرافيا باشد. حاال اگر امشب به من محبت کنيد و بگوييد آقا ما 
می نويسيم، اين کتاب هم يک حد و حدودی دارد، يعنی نزهئ القلوب 
را فقط اهلش می خوانند، حتی کتاب فلسفی مثاًل سير حكمت را 
ديگر مردم نمی خوانند يعنی مختص آن ها نيست، ولی اگر يک کتاب 

کوچک باشد، مردم می خوانند و استقبال می کنند. 
مثاًل کتاب »تخت جمشيد« از همين مجموعه شش، هفت بار چاپ 
شد حتی ما گفتيم امام رضا)ع( هم برای ما ايرانی هاست يک کتاب 
به نام امام رضا)ع( هم نوشتيم که االن به چاپ سوم رسيد. اين کتاب 
صدوبيست صفحه خواهد شد، يعنی يک نفر از شما کمک بکند و در 
صدوبيست صفحه جغرافيای ايران را معرفی کند و بنويسد ما بالفاصله 
آن را چاپ می کنيم. اگر امشب اين را به من بدهيد تا نمايشگاه کتاب 

می توانيم آن را چاپ کنيم.

 آقای دکترشايان: می خواهم 
که  دوستانی  همة  به  بگويم  تبريک 
دقيقة  دوازده  اگر  دارند.  اينجا حضور 
کار  ساعت  پانزده  بياورند،  دوام  ديگر 
مفيد انجام داده اند. واقعًا فکر نمی کردم 
و  عالقه مند  اين قدر  ما  دوستان  که 
اين  در  بتوانند  که  باشند  سرحال 
خيلی  و  عالی  نظريات  شب،  ساعت 
دکتر  آقای  و  کنند  ارائه  هيجان انگيز 
پيشنهاد  و  تکميل  را  نظرات  اين  هم 
خيلی ارزشمندی ارائه کردند و آن هم نوشتن کتاب جغرافيای ايران 
به زبان ساده و برای عموم مردم است. واقعاً  يکی از وظايفی که ما 
فقط  اينکه  ماست  معمول  جامعة  برای  علم  ترويج  داريم  برعهده 
بتوانيم به زبان انگليسی مقاله بنويسيم و در مجالت علمی پژوهشی 
آن را منتشر کنيم و کتاب هايی بنويسيم که غير از خودمان و چندنفر 
را  مطالبشان  نتوانند  و  نياورند  سردر  آن  از  چيزی  متخصصان  از 
بفهمند، هنر چندان بزرگی نيست؛ هنر آن است که به زبان ساده 
بتوانيم در عين علمی بودن مطالب را به جامعة خود منتقل کنيم تا 
آن ها هم بتوانند بهره برداری کنند و بدون تحصيالت آکادميک آن را 
بفهمند. اميدوارم نظرات شما موردتوجه نويسنده های حاضر در جمع 
قرار بگيرد، ولی ما قول نمی دهيم، چون قول هايی که از 12 شب به 
بعد داده می شود معموالً  قول هايی از سر حواس پرتی است. اما من 
يک گرفتاری اينجا پيدا کردم. ما آمده  بوديم به خاطر جناب حمداهلل 
مستوفی يا همان حمداهلل  بن محمدبن نصر که شغلش مستوفی و 
اهل قزوين بوده است و ببينم مطالبی که ياد می گيرم و چيزی از 
صحبت دوستان می فهمم اما صحبت هايی که اينجا مطرح شد يک 

دانشگاه را زير سؤال برد و من هم يک بار ديگر به عنوان سردبير مجله 
زير سؤال رفتم. ديدم در يک زمانی دبير جغرافيا در دبيرستان ها بودم 
و فعاليت های آن موقع را در نظر گرفتم و االن هم که دارم برای 
را  وظيفه ام  هم  آنجا  آيا  کردم  فکر  می نويسم  مطلب  رشد  مجالت 
به درستی انجام می دهم يا نه. ديدم جواب دادن به اين ها در ساعت 
برای همين فقط  به دوازده شب يک کمی دشوار است.  ده دقيقه 

می خواهم به چند نکته اشاره کنم: 
يکی اينکه از آقای دکتر طاهری که هم اتاقی من و همکار عزيزم 
بوده تشکر کنم که يک ديد منصفانه را اينجا رعايت کرد و به ما 
ارائه کرد. ديديد که هم در بحث تئوری ها و هم در زمينة روش ها 
و هم در زمينة تکنيک ها قبل از اينکه ديگران را متهم کند خودش 
را به عنوان يک معلم متهم کرد. ما هم وقتی می بينيم يک چنين 
بايد  و ديگران وجود دارد  بين خودمان، دانش آموزانمان  فاصله ای 
سازگاری  جامعه  که  است  درست  ماست.  خود  تقصير  که  بدانيم 
ما  خود  ببينيم  بايد  ولی  است  کم  حقوق  است،  کم  زمان  ندارد، 
کمک  جامعه مان  به  و  بکشيم  بيرون  می توانيم  چه  وسط  اين  از 
کنيم. ما بايد خودمان را زير سؤال ببريم. يک بار رفته بودم در يک 
جاده ای در منطقه ای دوردست و هنگامی که خواستم به يک محلی 
بروم از اتومبيل پياده شدم. با اولين آقايی که از کنارم گذشت سالم 
که  را  آن چيزی  نتوانست  پرسيدم.  نشانی  و  احوال پرسی کردم  و 
می خواست بگويد. من اولين کسی را که متهم کردم خودم بودم. 
حاال هم به خودم می گويم که نتوانستی آنچه را که بايد در کتاب 
جغرافيا برای بچه ها بنويسی، که وقتی می خواهی نشانی به بچه ها 
نتوانستی  کور، چون  کنی. چشمت  استفاده  کلماتی  از چه  بدهی 
انگيزه ای  بتوانيم يک  بايد، به بچه ها منتقل کنی. اگر  آنچه را که 

برای حرکتمان باشيم خيلی خوب است. 
از آقای دکتر پورطاهری هم که امروز آمده بود به من سربزند، 
ولی گير افتاد. همة مواردی که فرمودند آقای دکتر چوبينه اينجا 
شد،  مطرح  ارزنده ای  مطالب  و  خوب  سؤاالت  کردند.  يادداشت 
فکر نمی کنم کسی توقع داشته باشد در اينجا من و دکتر چوبينه 
باشيم. برخی  اين سؤاالت  پاسخ گوی  به عنوان مجلة  رشد جغرافيا 
از اين ها به ما مربوط است. ما آنجا مقاالتی را که نويسندگان برای 
و  اساسنامه  و  ضوابط  با  که  ببينيم  می کنيم  نگاه  می فرستند  ما 
و  می کنيم  انتخاب  را  آن ها  خير،  يا  دارد  سازگاری  مجله  اهداف 
به داوران می دهيم و نظرات داوران را می گيريم، سپس در هيئت 
تحريريه مطرح می کنيم و باالخره بعضی ها را که از آن  صافی های 
موردنظر  اساسنامه گذشته اند انتخاب می کنيم و سعی می کنيم به 
نوبت آن ها را در مجله چاپ کنيم. اگر مطلب خوبی در آن چاپ 
باز  اگر مطلب خوبی هست  و  نويسندة ماست  از  نمی شود مشکل 
هم از نويسنده ماست. اگر می خواهيد مجله خوب شود می توانيد 
مطلب برای ما بنويسيد اگر ساير موارد را رعايت کنيد. دوستان اگر 

می خواهند مجله را خوب ببينند بايد خودشان را در آن ببينند. 
برای اينکه سرتان را درد نياورم آخرين حکايت را بگويم: 

سرمقالة شمارة 120 )سخن سردبير( را ساعت پنج صبح خواندم. 
دقيقًا همان مطالبی که در سرمقالة مجلة شمارة 120 رشد جغرافيا 
نوشته شد، االن در صحبت های شما بود. شب همة شما بخير. از 

همة شما تشکر می کنم.
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