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ایران  در  نقشه نگاری  و  جغرافیایی  مؤسسة  نخستین 
 1936( خورشیدی   1315 سال  در  خاورمیانه  منطقة  و 
میالدی( به همت استاد فقید ابوالقاسم سحاب و با همیاری 
فرزندش، زنده یاد مهندس عباس سحاب، بنیان نهاده شد. 
پس از وی محمدرضا سحاب که نسل سوم این خاندان 
است، فعالیت های مؤسسه را ادامه و گسترش داد. انتشار 
انواع نقشه، کره، اطلس و دیگر انتشارات جغرافیایی برای 
نخستین بار در ایران، حاصل کوشش های این مؤسسه و 
پایه گذاران آن بوده است. از همین رو می توان گفت که 
مؤسسة سحاب نقش زیادی در باال بردن سطح دانش 
جغرافیا در کشور و شناسایی جغرافیای ایران در جهان 
داشته است. یکی از فعالیت هایی که در این مؤسسه دنبال 
برای  علمی  بازدید های  امکان  آوردن  فراهم  می شود، 
دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و محققان است. امروز 
که نسل های سوم و چهارم سحاب در کنار هم مؤسسه را 
اداره می کنند، دانش آموزان بسیاری برای تکمیل اطالعات 

علمی خود با این مجموعه در ارتباط هستند تا از طریق 
بازدیدها به عنوان یکی از فناوری های آموزشی، آموخته های 
خویش را کامل کنند. در فرصتی مناسب به این مؤسسه 
رفتیم و در قالب یک میزگرد با استاد محمدرضا سحاب، 
رئیس مؤسسه، فاطمه پاک، مدیرعامل و گل صنم سحاب، 
مدیر داخلی و مسئول کتابخانة این مجموعه به گفت وگو 
نشستیم تا از برنامة بازدیدهای علمی و آموزشی مؤسسة 

سحاب بیشتر بدانیم.

فعالیت های  از  بازدید  خدمات  ارائة  فکر   
مؤسسة سحاب که نوعی استفاده از انواع منابع 
یادگیری برای دانش آموزان، دانشجویان و حتی 
می شود،  محسوب  مرتبط  رشته های  معلمان 

چطور شکل گرفت؟
فاطمه پاک: »از گذشته های دور، به خصوص از دهة 40 
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خورشیدی، بازدید از نمایشگاه مؤسسه مورد درخواست 
به  است.  بوده  اجتماعی  علوم  و  جغرافیا  تاریخ،  دبیران 
همین دلیل برای بازدید سرگروه ها، معلمان و دانش آموزان 
مدرسه های تهران و شهرستان ها برنامه ای تنظیم شد تا 
در هفته یکی دو روز را به این مهم اختصاص دهیم. قابل 
توجه است که عالوه بر معلمان و دانش آموزان، دانشجویان 
جغرافیا نیز از بازدید گروهی از نمایشگاه مؤسسه استقبال 
می کنند. حتی از شهرهای دیگر مانند مشهد و زاهدان 

برای بازدید می آیند.«
تنها دانشگاه  استاد سحاب: »روزگاری در این کشور 
تهران بود که یک نقشة درست و دقیق در اختیار داشت 
که مؤسسة بروخیم آن را منتشر کرده و در پاریس چاپ 
شده بود. خاطرم هست، یک بار دکتر گنجی گفته بود 
تنها مؤسسه ای که برای استفادة مردم و سازمان ها نقشه 
منتشر می کند، مؤسسة سحاب است. به همین دلیل، ما 
گرفته  نظر  در  دانشجویان  برای  را  بازدیدهایی  همواره 
از  خوارزمی  دانشگاه  و  تربیت معلم  دانشجویان  بودیم. 
بازدیدکنندگان این مؤسسه بوده و هستند. اگر نقشه ها 
فناوری  نوعی  باشند،  دقیق  و  کافی  اطالعات  حاوی 
آموزشی محسوب می شوند که می توانند در کنار مطالب 
و محتوای درسی قرار گیرند و کار معلم را در آموزش 

کامل کنند.«
گل صنم سحاب: »یکی از مشکالتی که شاید بیشتر 
دانش آموزان با آن روبه رو هستند، ناآشنایی با جهت های 
جغرافیایی است. بازدید از مؤسسه و آشنایی با انواع نقشه ها، 
کره ها، نحوة طراحی و تولید و چاپ انواع نقشه ها، اطلس ها 
و نگاره ها، نه تنها برای دانش آموزان جالب و جذاب است، 
بلکه برای معلمان آن ها هم قابل توجه است. بازدید از 
مؤسسه های علمی و آموزشی درواقع مکمل  کار معلمان 
در مدرسه هاست. ما تالش می کنیم در هر بازدید اطالعات 
اضافه بر کتاب درسی را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم.«

 یکی از مزایای بازدیدهای علمی از مجموعة 
جغرافـیـایی ســحاب ایـن اسـت که مـی تواند 
دانش آموزان را با موضوع جهت یابی بیشتر آشنا 

کند. در این باره برایمان بفرمایید.
پاک: »به نکته خوبی اشاره کردید. خیلی از بچه ها در 
مورد جهت یابی دچار خطا می شوند. ما این موارد را با 
مثال های ملموس برای آنان تشریح می کنیم. به طور مثال، 
از آن ها می پرسیم خانه های شمالی و جنوبی چه تفاوتی 
دارند؟ خانه هایی که هنگام ورود به آن ها ابتدا وارد حیاط 
و سپس وارد ساختمان می شویم، شمالی هستند یا جنوبی؟ 
بعد به طور غیرمستقیم آنان را هدایت می کنیم تا به جواب 

برسند. یادم هست، زمانی که فرزندم به مدرسه می رفت، 
در کالس آن ها نقشه وجود نداشت و من برای آنکه او را 
با نقشه و نقشه خوانی و برخی موضوعات جغرافیایی بیشتر 
آشنا کنم، برای کالس و مدرسة او نقشه خریدم. آشنایی 
با نقشه ها و یاد گرفتن جهت یابی یکی از مزایا و نکته های 

مهم در دانش جغرافیاست.«

چگونه  شما  مؤسسة  از  بازدید  شرایط   
است و در هر بازدید چه اطالعاتی در اختیار 

بازدیدكنندگان قرار داده می شود؟
پاک: »از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا دانشجویان 
دورة دکترا برای بازدید به مؤسسه می آیند و به فراخور توان 
علمی، اطالعاتی نظیر تاریخچة نقشه در ایران، چگونگی 
طراحی، تولید و چاپ نقشه، تولید کره های جغرافیایی، 
آشنایی با مراحل ترسیم و چاپ نقشه، انواع چاپ از دستی 
تا ماشین آالت پیشرفته، شناخت رنگ ها در نقشه، تفاوت 
انواع نقشه ها، نقشه های موضوعی، نقشه های مصور و 
موارد نظیر این در اختیار آنان قرار می گیرد. برای بازدیدها 
باید از قبل با مؤسسه هماهنگ شود. در هر نوبت حدود 25 

نفر را می پذیریم.«
گل صنم سحاب: »این نوع بازدیدهای علمی می تواند در 
ایجاد عالقة دانش آموزان نسبت به مجموعه ای از دانش ها 
و علوم مانند تاریخ و جغرافیا مفید و مؤثر باشد. متأسفانه 
روزگاری از زمان درس تاریخ و جغرافیا می زدند و به جای 
آن سایر درس ها را تدریس می کردند. این در حالی است 
که جغرافیا در جای خود بسیار مفید و کاربردی است و همة 

ما در زندگی به آن نیاز داریم.«

 آیـا مـواردی داشـته ایـد که افـراد بعـد از 
بازدیدهای علمی به جغرافیا و علوم مرتبط با آن 
عالقه پیدا کنند و بازتاب های آن به شما رسیده 

باشد؟
استاد سحاب: »بارها این اتفاق را تجربه کرده ایم. حتی 
از دوران پدرم و پدربزرگ من که بنیان گذار این مجموعه 
بودند، مواردی نقل شده است. دانش آموزانی داشتیم که 
سالیان بعد تحصیالت عالیة خود را در این رشته و رشته های 
مرتبط ادامه دادند. بچه هایی بودند که نزد کارشناسان ما 
نقشه کشی آموختند و بعد از مدتی خودشان این کار را دنبال 
کردند. این ها همه از آثار بازدید های علمی است که هر کدام 

در جای خود نوعی فناوری آموزشی محسوب می شود.«

  عمده ترین سؤاالتی که در حین بازدیدها 
برای دانش آموزان مطرح اند، کدام ها هستند؟
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دانش آموزان  پرسش های  از  »یکی  سحاب:  استاد 
بدانند  دارند  دوست  آنان  است.  نقشه  در  رنگ  موضوع 
رنگ گذاری در نقشه ها چه مفهومی دارد و هر رنگ بیانگر 
چه اطالعاتی است. جهت یابی، کروکی، اطالعات نقشه ها، 
پیدا کردن نشانی ها و مواردی از این قبیل را دوست دارند 
با ساده ترین  یاد بگیرند. ما در مؤسسه تالش می کنیم 
امکانات و ابزارها، آنان را به جغرافیا عالقه مند کنیم تا 
وقتی به کالس و مدرسه برمی گردند، درس معلم خودشان 
را بهتر یاد بگیرند. جغرافیا و محیط زیست با هم ارتباط 
مستقیم و تنگاتنگ دارند و ما باید به بچه ها یاد بدهیم 
زندگی ما وابستگی مستقیم به آن دارد. باید جغرافیای 
کشورمان را به آنان خیلی خوب و کاربردی یاد بدهیم. 
دانستن پایتخت یک کشور در آفریقا و اروپا مهم تر است 
یا اینکه دانش آموزان ما یاد بگیرند مسیر خانة خودشان 
تا مدرسه یا یک نقطة دیگر را روی نقشه پیدا کنند یا 
خودشان آن را برای دیگری ترسیم کنند؟ دانش آموز هر 

استانی ابتدا باید شهر و استان خودش را خوب بشناسد.
نظر  از  جغرافیا  و  تاریخ  درسی  کتاب های  متأسفانه 
نقشه های باکیفیت و جذاب که عالقه و توجه دانش آموزان 
را به خود جلب کنند، کمبود دارند. از طرف دیگر، در بیشتر 
مدرسه های ما نقشه های آموزشی که تنها و حداقل وسیلة 
آموزشی است، در اختیار معلم قرار ندارد. به همین دلیل 
بی روح  و  کسل کننده  دانش آموزان  برای  جغرافیا  درس 
است و جذابیتی ندارد. در نتیجه، وقتی این دانش آموزان 
به نمایشگاه مؤسسة سحاب می آیند، با دنیای دیگری از 
جغرافیا روبه رو می شوند که فقط نام شهرها و پایتخت ها 

و امثال آن نیست. بلکه »دانشی است که با زندگی ما 
سروکار دارد«. مسائل محیط زیست، آب وهوا، آلودگی هوا 
و بسیاری از موضوعات دیگر با دیدن نقشه های موضوعی 
برای آنان روشن و خود انگیزه ای برای جلب استعدادهای 
که  اطالعاتی  گفت،  باید  خالصه  به طور  می شود.  آنان 
به دانش آموزان ارائه می شود، برای تکمیل و رفع نقص 

کتاب های درسی است.«

 آیا شهرهاي دیگر هم برای بازدید می آیند؟
پاک: »بله. از شهرهای اطراف استان تهران تا سیستان 
و بلوچستان برای بازدید به اینجا آمده اند. حتی سرگروه های 
آموزشی مدرسه ها و مناطق آموزش وپرورش هم می آیند. 
ما برای بازدیدها از پانزدهم شهریور ثبت نام و هماهنگ 

می کنیم.
مدرسه ها با درخواست کتبی و هماهنگی با مدیر روابط 
عمومی مؤسسه می توانند برای بازدید از نمایشگاه مؤسسه 

وقت تعیین كنند.«

چه  جغرافیایی  موزه های  با  شما  مجموعة   
تفاوت یا شباهتی دارد؟

استاد سحاب: »تا جایی که من اطالع دارم، در ایران 
موزة مخصوص دانش جغرافیا نداریم. ما بنا داریم اگر 
شرایط آن مهیا شود و همکاری الزم با ما انجام شود، یک 
کتابخانه و موزة جغرافیایی در کشور راه بیندازیم. آنچه در 
اختیار ماست، از نظر من به ملت ایران تعلق دارد و مردم 

ما باید از آن بهره ببرند.«

 آیا شما در حوزة تحقیق و پژوهش هم به 
عالقه مندان خدمت می دهید؟

پاك: »بله، اگر كسی نیاز داشته باشد او را راهنمایی 
می كنیم. برای تحقیق و پژوهش زیاد مخاطب داشتیم. 
در مورد فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی، ضمن مشاوره 
با اعضای هیئت علمی مؤسسه و استفادة محدود از منابع 
كتابخانة جغرافیایی منحصربه فرد مؤسسة سحاب، می توانند 
از این امكانات در طرح های مطالعاتی خود بهره مند شوند.«

بازی  با  را می توان  مباحث آموزشی  برخی   
در  شما  داد.  آموزش  بچه ها  به  سرگرمی  و 
تحصیلی  دوره های  دانش آموزان  بازدیدهای 

پایین تر به چه نحو عمل می كنید؟
گل صنم سحاب: »معمواًل به فراخور مخاطب از بازی 
و سرگرمی استفاده می كنیم. ما نقشه های موضوعی زیاد 
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داریم و در بازدیدها سعی می كنیم از طریق نقشه، بچه ها 
پوشاك،  اقتصاد،  امكانات،  منابع،  خودمان،  كشور  با  را 
استان ها  امكانات  سایر  و  گردشگری  مناطق  سوغات، 
با  و  می رویم  پیش  بازی ها  مسیر  از  گاهی  كنیم.  آشنا 
ایجاد تنوع، آموزش را برای آنان جذاب می كنیم. ابتدا در 
مورد انواع نقشه ها و رنگ ها و عالئم به كار برده شده در 
آن ها توضیحاتی داده می شود. سپس سؤاالتی مرتبط با 
اطالعات داده شده مطرح می شود. هر دانش آموز پاسخی 
می دهد و دیگری آن را كامل می كند. به هریك امتیازی 
داده می شود و آخر سر به آن هایی كه امتیاز بیشتری دارند 

جوایزی اهدا می شود.«

  سخن آخر
استاد سحاب: »اهمیت جغرافیا كمتر از فیزیك و شیمی 
نیست، چون جغرافیا با زندگی ما سروكار دارد. لذا الزم 
به  پیشرفته  كشورهای  مانند  ما  مدرسه های  در  است 
آموزش جغرافیا اهمیت زیادی داده شود، به طوری كه 
دانش آموزان با عالقه و رغبت بیشتری به آن توجه كنند. 
در نتیجه، تشكیل كالس درس جغرافیا در مدرسه های 
ما )مانند كالس های فیزیك و شیمی( ضروری است و 
دانش آموزان را با محیط زندگی خود و مشكالتی مانند 
آلودگی هوا و محیط زیست كه در اثر بی توجهی به دانش 
جغرافیا به وجود آمده اند و صدها مسئله كه در زندگی خود 

با آن سروكار خواهند داشت، آشنا خواهد كرد.
گلی سحاب: »یكی دیگر از نكته هایی كه ما معمواًل 
سعی می كنیم در همین فاصلة كوتاه بازدید توجه بچه ها 
را به آن جلب كنیم، موضوع خوب دیدن و توجه به محیط 
است. یكی از كارهایی كه ما بعد از بازدید به دانش آموزان 
توصیه می كنیم، نوشتن گزارش از این بازدید و ارسال 
یك نسخه از آن برای مؤسسه است. برخی نكته ها مثل 
اما  تاریخ تأسیس یك مؤسسه پیش روی بچه هاست، 
غالبًا به آن توجه ندارند. الزم است دانش آموزان قبل از 
بازدید از هر مجموعة علمی، از طریق معلمان خود یا 
دنیای وسیع اینترنت، اطالعاتی دربارة آن به دست بیاورند 
تا با آگاهی قدم به آنجا بگذارند. ما در حین بازدید به 
آنان یادآوری می كنیم شما فقط به اطالعات ارائه شده با 
دقت گوش كنید. تاریخچة هر مؤسسه معمواًل به صورت 
مكتوب وجود دارد یا روی سایت های اینترنتی در دسترس 
است. بچه های ما باید در این باره آموزش ببینند تا بهترین 

بهره برداری را از بازدیدها داشته باشند.«

  از حضور شما در این میزگرد سپاسگزاریم.


