
نـقاشی در ابـتدا بـراي کودکان در حکم یک بـازي اسـت. شـروع این 

بـازي بسیار لـذتبـخش خـواهـد بـود امـا اگـر این اشـتیاق درسـت هـدایت 

نـشود، شـعلههـایش خیلی زود خـامـوش خـواهـد شـد. یکی از مـسائلی 

که در آمـوزش نـقاشی مـهم بـه شـمار میآید تـازه نـگه داشـتن این 
احـساس اسـت. مـا بـه کودکان کمک میکنیم در هـر سنی که هسـتند 

با رویاها بازي کنند و با رنگها آنها را به واقعیت تبدیل کنند. 
هـدف از آمـوزش هـنر بـه کودك بـاال بـردن سـطح درك و شـناخـت 

کودکان نسـبت بـه خـود و محیط اطـرافـشان اسـت که بـاعـث رشـد 
خـالقیت در آنـها میشـود. جـرقۀ ذهنی در بـچههـا لحـظهاي اسـت. 

کاري که بـراي بـچههـا جـلوهاي از خـالقیت اسـت ممکن اسـت بـراي 
مادر و پدرها خندهدار باشد. 

کارشـناسـان حـوزة نـقاشی بـر این بـاورنـد که نـقاشی بـاعـث رشـد و 
تـعالی میشـود کودك امـا بـاید اصـول آن رعـایت کرد. نـقاشی بـه 
کودکان کمک میکند مـفاهیم انـتزاعی را بهـتر، سـریعتـر و عمیقتـر 
بیامـوزنـد در نتیجه نـه تـنها خـالقیت کودك شکوفـا میشـود بلکه بـه 

شـخـصی،  نــظـم  او  بــه  کـودك،  شـخـصی  شــدن  درگیـر  دلیـل 

همکاري(دربارة نقاشیهاي گروهی) و انگیزه را میآموزد. 
کودکان میتـوانـند افکارشـان را از طـریق نـقاشی سـازمـانـدهی کنند و 

نیز میتـوانـند از طـریق نـقاشی مـهارتهـاي تصمیمگیري، مــربیان 
مسـئولیتپـذیري، خـالقیت و عـزت نـفس را 

بـه کودکان آمـوزش دهـند. اثـبات شـده 

اســت کـه قــرار دادن کـودکـان در 

مـعرض هـنرهـاي تجسمی مـانـند 

نـقاشی و مـجسمهسـازي 
میزان فـعالیتهـاي 
مــغـزي آنــهـا را 

افـزایش میدهـد و 

ایـنکـه  جــز  بــه 
زیربــناي خــالقیت را 
بــه  میکـنـنـد  فــعـال 

صــورت مســتقیم بــا 

خـوانـدن، نـوشـتن و بـه 

خــصـوص ریـاضیـات، در 

ارتـباطـند. ارتـباط نـقاشی 

بـا انـدازههـا و هـندسـه 
غیرقابل انکار است. 

مهدکودك راه رشد
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نقاشی زبان کودکان است. 
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به نام خدا 

مجلهی داخلی  

مجتمع آموزشی راه رشد 

 — — — —
با روش اطالعرسانی، حتلیلی و آموزشی 

 — — — —
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: 

مجتمع آموزشی راه رشد 

  — — — —
زیر نظر شورای سردبیری  

 — — — —
همکاران این شماره: 

مارال فرخی، ندا زندی، سمیرامیس شاهاسماعیلی، روحاله بیات، فرشید یوسفی، سودابه بصیری 

  — — — —
صفحهبندی: 

روحاله بیات 

 — — — —
با تشکر از: آناهیتا اصالح پذیر، فرناز حسنی، آزاده آشوری، مهدی نیالش، فروغ داوری، شهره نبیپور، فیروزه 

منتظری، شاهو رحمانی،مهسا عابدی، نگار قاسمی، سارا گلچینفر 

  — — — —
تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، جنب دانشگاه آزاد، پالک ۱۸، واحد پژوهش 

  — — — —
نیمکت سفید در نحوه استفاده از مطالب ارسالی آزاد است.  

 — — — —
بهار ۹۶ 
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فهرست مطالب: 

 ۱
یادداشت سردبیری 

 ۲
اخبار کوتاه 

 ۳
نگاهی به فعالیتهای پژوهشی مجتمع  

در گسترش ایده مدرسه تعاونی 
 ۴

زنی را میشناسم من: همایشی برای آشنایی 
با شاعران زن 

 ۵
گپ و گفتی با مریم محمدخانی به مناسبت  

روز جهانی کودک 
 ۶

به یادآر: درباره محمد بهمنبیگی 
 ۷

نقش تکالیف در پیشبرد برنامه درسی 
 ۸

معرفی کتاب 
 ۹

ذرهبین: درباره نسبت پروژههای دانشاموزی 
راه رشد و استارتآپها 

 ۱۰
دیدگاه تعدادی از مسئوالن متوسطه  

راهرشد درباره پروژهها 
 ۱۱

یادداشتی درباره استارتآپ و نسبت  
آن با آموزش 

 ۱۲
تعاونی: گزارش سفر به سیستان و بلوچستان 

 ۱۳
آشنایی با تعاونیهای زنانه: 

صدف لب سیاه قشم 
 ۱۴

پیشنهادات فرهنگی 
 ۱۵

نیمکت سفید تصویری 
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»

شـمارة چـهارم نیمکت سفید بـنا دارد ضـمن مـرور رخـدادهـاي اخیر مـجتمع، بـه یک پـرونـده ویژه  بـا مـوضـوع 

پروژههاي دانشآموزي بپردازد.  

جـشنوارة راه رشـد در سـال تحصیلی حـاضـر، دوازده سـالگیش را پشـت سـر گـذاشـت؛ یعنی حتی پیش از 

ورود آمـوزشوپـرورش بـه این حـوزه، راه رشـد ضـرورت بـرگـزاري پـروژههـا را دانسـته و بـر آن هـمت گـمارده 
اسـت. تجـربۀ بیش از یک دهـه فـعالیت و تـمرکز در این میدان آمـوزشی و پـژوهشی، قـابـل تـوجـه و نیازمـند 

بازبینی و تدقیق سیاستگذاريها و امور جاري است.  

بـحث بـر سـر ارتـباط بین آمـوزشوپـژوهـش بحثی گسـترده و دامـنهدار اسـت. پـروژههـا امکان اتـصال دو حـوزة 

نـظري و عملی را فـراهـم میکند. بسیاري از صـاحـبنـظران آمـوزش بـر این بـاورنـد آمـوزشی که راه بـه جـهان 

واقعی نـبرد منطقی بـراي آمـوخـته شـدن نـخواهـد داشـت و بـه این تعبیر دانـشآمـوزان، مـنفعل و  تـنها از سـر 
وظیفه مـخاطـب آمـوزش خـواهـند بـود. امـا مـادامیکه آمـوزش بـتوانـد افـق تـازهاي در مـتن زنـدگی روزمـره بـاز 
کند، از دلیل کافی بـراي تحـریک حـس  کنجکاوي و میل بـه کشف بـرخـوردار میشـود. بـه این اعـتبار 
پـروژههـا نـقش مـهم و مـوثـري در آمـوزش دارنـد. سـاخـتار پـروژه که تـعامـلمـحور و بـا مـشارکت فـعال بـچههـا 

انـجام میشـود نـقش مـوثـري در گـذر از آمـوزش صـرف، بـه سـوي حیطههـاي شـناختی و سـاخـتارگـرایانـه در 

آمـوزش دارد. پـروژههـاي دانـشآمـوزي میتـوانـد در ادامۀ رشـته اصلی بـچههـا و یا بـراي تجـربۀ رشـتههـاي 

دیگر بـاشـد؛ اگـر در ادامۀ رشـته اصلی بـاشـد میتـوانـد زمین حـرفـهاي آینده دانـشآمـوز را بکوبـد و پـاي او را 
سـفت کند و اگـر در حـوزة رشـتههـاي غیرمـرتـبط بـا رشـتۀ اصلیش بـاشـد، امکان تجـربۀ جـهانی دیگر و چـه 

بـسا کشف اسـتعدادهـاي نـهفتهاش را بـه او خـواهـد داد. این دسـت تجـربـههـا چـشمانـداز خـوبی بـراي ورود بـه 

دنیاي حـرفـهاي بـراي دانـشآمـوزان اسـت و مـادامیکه بـا آزادي، اختیار و انـتخاب آنـها مـالزم بـاشـد؛ نـتایج 
خوبی به بار خواهد آورد. 

پـروژههـاي دانـشآمـوزي قـرار اسـت بـه سـوالهـاي واقعی آنـها بـپردازد؛ نیازهـاي واقعی بـاید ذهـن آنـان را بـه 

کنکاش و جسـتجوي پـاسـخ وادارد. نـوآوري و آمـوزش بـا کیفیت میتـوانـد پـروژههـا را بـه زمینه ظـهور 

اسـتارتآپهـا بـدل کند و یا میتـوانـد دانـشآمـوزان را بـه عـرصـههـاي بینالمللی وصـل کند تـا دانـش و 
تجـربـهشـان را بـه میدان نـقد و ارزیابی کارشـناسـانـه بـبرنـد. صـد الـبته که که این میدانهـا خـود محـل نـقد 

هسـتند چـنانکه بـرخی گـفتهانـد ورود زودهـنگام دانـشآمـوزان بـه حـوزههـاي اقـتصادي و کسب درآمـد 
مـتناسـب بـا مـأمـوریت آمـوزش نیست و آنـان را وارد فـضاهـاي بیگانـه بـا آمـوزش میکند و یا در نـقد مـسابـقات 

بینالمللی گـفتهانـد که ورود بـه عـرصۀ رقـابـت، رویکرد دانـشآمـوزان را بـه نـحو خـاص و الـبته نـامـطلوب شکل 
خـواهـد داد. پـرونـدة اصلی نیمکت سفید بـا میزگـرد و مـصاحـبههـاي اخـتصاصی ابـعاد پـروژههـاي دانـشآمـوزي 

را میکاود. 

فـعالیتهـاي راه رشـد در راسـتاي تـرویج تـعاونی، دامنۀ بـلندي پیدا کرده اسـت بـه ویژه اینکه در پی یک 
تـالش یکسـالـه، امـروز تـوانسـتهایم بـه عـضویت اتـحادیۀ بینالمللی تـعاونیهـا که یک سـازمـان مـعظم و مـعتبر 

جـهانی اسـت، دسـت یابیم؛ سـفر بـه چـابـهار، مـطالعۀ تـعاونیهـاي دیگر و بـرگـزاري کارگـاههـایی بـا این مـوضـوع 

در فهـرسـت امـور انـجام شـده اسـت. در این شـماره بـه فـراخـور صـفحاتی که در اختیار داریم، گـزارشی از سـفر 
بـه سیستان پـهناور و تـعامـل بـا مـدارس و مـعلمان، امـضاي طـرح خـواهـرخـوانـدگی بـا آنـان خـواهیم داشـت و 

ورود بـه حـوزة تـعاونیهـاي زنـان سـوزندوز و گـزارشهـایی در مـورد فـعالیتهـاي صـورت گـرفـته بـراي ارتـقا 
وضعیت آنـان که در حـوزة مسـئولیت اجـتماعی راه رشـد قـابـل طـرح اسـت؛ ایجاد کمپین تبلیغاتی، تـعامـل بـا 
وزارتـخانۀ مـطبوع، بـرگـزاري مـسابـقه فـوتـبال خیریه بـه نـفع آنـان و اقـدامـاتی از این دسـت بـه طـور مشـروح 

مرور خواهد شد. 

سـخن کوتـاه و ذکر این نکته که در راسـتاي ضـرورت پیونـد نـظر و عـمل، راه رشـد خـود را در مـقام یک 

آزمـون عملی قـرار داده اسـت؛ میخـواهـد نـشان دهـد که شـعار تـعاونی بـراي زنـدگی بهـتر، صـرفـاً یک شـعار 

نیست بلکه راهی عملی بـراي سـاخـتن میدانهـاي اجـتماعی پـایدارتـر و عـادالنـهتـر اسـت که بـه هـمگان 
امکان تجـربۀ زنـدگی بهـتر را خـواهـد داد. راه رشـد بـراي بـه محک گـذاشـتن این ایده، از گـامهـاي کوچک 
شـروع کرده اسـت تـا بـه دانـشآمـوزان نـشان دهـد که بـایست از آنـچه میپـنداریم و در قـلب بـه آن امید 
بسـتهایم، پلی بـه جـهان واقعی زد. این تـنها راهی اسـت که می تـوان جـهان را در حـد تـوان و بـا تـوشـه خـود 

بسازیم. امید که در قلب و جان فرزندانمان، موثر افتد.  

سمیرامیس شاه اسماعیلی  

عضو شوراي سردبیري 
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یکی از بـرنـامـههـایی که هـر سـالـه در دبسـتان راه رشـد بـرپـا میشـود «جـشن الـفبا» اسـت. مـراسمی پـر از شـعر و شـادي بـراي دانـشآمـوزان کالس اولی که 
حـاال بـه قـول خـودشـان بـاسـواد و دانـا شـدهانـد. سـال گـذشـته نیز در آسـتانۀ بـهار و در هـفتههـاي پـایانی اسـفند مـاه 95 این جـشن بـرگـزار شـد و مسـئوالن 
مـدرسـه، مـعلمان و مـربیان دروس مـختلف کالس اول، والـدین و حتی پـدر بـزرگهـا و مـادربـزرگهـا همگی مـخاطـبان این بـرنـامـه بـودنـد. در جـشن 
دبسـتان دخـترانـه مـریم تـرابی، مـدیر دبسـتان دخـترانـه راه رشـد، از اینکه شـاهـد رشـد و بـالـندگی بـچههـا اسـت ابـراز خـوشـحالی و از زحـمات تـمامی دسـت 
انـدرکاران قـدردانی کرد. تـرانـه جـوادپـور، مـعاون آمـوزشی دبسـتان نیز گـفت: «خـوشـحالـم که شـاهـد رشـد و بـالـندگی دخـترانـم هسـتم و امیدوارم روزي 

دریافت درجه دکترا توسط این بچهها را جشن بگیریم».  
جشن الفباي دبستان پسرانه راه رشد نیز در روزهاي 25 و 26 اسفندماه برگزار شد.  

دو سـالی اسـت که در بـهمن مـاه دانـشآمـوزان مـتوسـطۀ راه رشـد دسـتبـهدسـت هـم میدهـند و بـا هـمراهی مـعلمانشـان جـشنوارة زبـان بـرگـزار میکنند. 
امـسال  در دبیرسـتان دخـترانـه درین بنیاقـبال، نیکی احـدي، پـریناز عـصاره، و پـرسـتو اکبرزادگـان که همگی از دانـشآمـوزان سـال دهـم هسـتند 

مدیریت جشنواره را بر عهده داشتند.  
نیکی احـدي دربـارة انـتخاب نـقش راهـنما در جـشنوارة زبـان گـفت: «سـال اول زمـانیکه هـر گـروه یک پـروژه بـراي ارائۀ مـهارت زبـان انگلیسی انـتخاب 
میکرد، تصمیم گـرفتیم راهـبر گـروههـاي دیگر بـاشیم. بـه این مـعنا که بـه بـچههـا در انـتخاب پـروژه هـایشان کمک کنیم امـا خـانـم خـانـقاهی گـفتند این 

کافی نیست و بنابراین، ما مسئولیت برگزاري جشنواره را بر عهده گرفتیم».   
پـریناز عـصاره نیز درخـصوص رونـد بـرپـایی جـشنواره گـفت: «در جـشنوارة زبـان انگلیسی هـرکالس یک پـروژه انـتخاب میکند و پـروپـوزال کارشـان را بـه 
مـا تـحویل میدهـند. مـا تـمام طـرحهـا را میخـوانیم و تـأیید میکنیم و سـپس آن را بـه مسـئول گـروه زبـان انگلیسی تـحویل میدهیم. در مـرحـلۀ بـعد 
سعی میکنیم بـراي هـر پـروژه فـضاي فیزیکی و امکانـات مـناسـب بـه بـچه هـا بـدهیم. سـال 94 تـم جـشنواره «درنـا» بـود و بـراي سـال 95 تـم«کهکشان و 
سـتارههـا» را انـتخاب کردیم. سـاخـت کلیپ، عکاسی، طـراحی پـوسـتر و بـروشـور و لـوگـو، تهیه کارت دعـوت و کارت لیدرهـا از کارهـاي دیگر مـا اسـت. از 
طـرفی بعضی پـروژههـا چـون در قـالـب نـمایش بـودنـد بـه سـالـن نیاز داشـتند. مـا بـاید زمـانـبنديهـا را مـشخص میکردیم که هـمه گـروههـا بـتوانـند کارشـان 

را ارائه دهند».  

بـرنـامـه آمـوزش حـقوق شهـرونـدي زمسـتان سـال گـذشـته در مهـدکودك راه رشـد اجـرا و از سـوي والـدین و بـچههـا بسیار اسـتقبال شـد تـا جـایی که قـرار 
شد طرح جامع این آموزشها نوشته و براي سایر گروههاي سنی نیز عملیاتی شود.  

ایدة این طـرح از آنِ نیکیتا مـهاجـر اسـت که سـالهـا بـه عـنوان مـربی مهـد فـعالیت کرده و اجـراي این طـرح را نیز بـرعهـده داشـته اسـت. او در این 
خـصوص گـفت: «مـن پیش از این کارمـند شهـرداري بـودم و همیشه مسـئلۀ حـقوق شهـرونـدي جـزء دغـدغـههـایم بـوده اسـت. پـس از حـادثۀ پـالسکو، 
مسـئوالن مهـد ایدة کشیدن نـقاشی و انـجام کارهـاي نـمادین بـا مـوضـوع پـالسکو را مـطرح کردنـد امـا بـه نـظرم تـمامی این فـعالیتهـاي ارزشـمند تـنها 
حـس هـمدلی و هـمدردي را در بـچههـا تـقویت میکرد درحـالیکه بخشی از مشکالت پیش آمـده بـه دلیل آشـنا نـبودن افـراد درگیر حـادثـه بـا حـقوق 
شهـرونـدیشان بـود. اینطـور شـد که ایدة آمـوزش شهـرونـدي بـه ذهـنم رسید و گـفتم بیایید بـه بـچههـا آمـوزش بـدهیم در مـوقعیتهـاي خـاص چـه 

کارهایی باید انجام دهیم».  
او در خـصوص نـحوة اجـراي این طـرح افـزود: «مـا ابـتدا مـاکتی از اتـوبـان درسـت کردیم و بـعد بـانـد اضـطرار را تـوضیح دادیم و گفتیم چـرا بـرخی 
مـاشینهـا آژیر دارنـد. سـپس هـرکدام از بـچههـا نـقشهـاي مختلفی چـون اورژانـس، آتـشنـشانی، رانـنده، و...را ایفا کردنـد و یاد گـرفـتند که در زمـان 
شنیدن صـداي آژیر میبـایست چـه واکنشی نـشان دهـند. در ادامـه نیز بـچههـا جـلوي دوربین جـمالتی میگـفتند و در نـهایت از هـمه اینها فیلمی تهیه 

و در آپارت منتشر کردیم». 

اخبار کوتاه

جشن الفبا، روزي براي کالس اولیها  

 بـرگـزاري جـشنوارة زبـان انگلیسی بـه دسـت دانـشآمـوزان 

اجراي طرح آموزش حقوق شهروندي در مهدکودك  
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یکی از اتـفاقـات خـوشـحالکنندة اخیر مـجتمع تـولـد نشـریۀ «نیمکت سفید دانـشآمـوزي» اسـت. این نشـریه حـاصـل پـروژة روزنـامـهنـگاري 
دانـشآمـوزان سـال نـهم بـود که در جـشنوارة دانـشآمـوزي اسـفندمـاه بـراي نخسـتین بـار ارائـه شـد. سعید بـرآبـادي؛ سـردبیر این نشـریه اسـت و آوا 
قـبادي بیگونـد، نـگارین قجـر، کیمیا نـگاري، وانیا بهـبود، نـازلی احـمدي، دینا رحیمی، مـهسا نـوروزي و رکسانـا آسـایی اعـضاي هیئت تحـریریۀ آن 

هستند.  
در نخسـتین شـمارة نیمکت سفید دانـشآمـوزان حـادثۀ پـالسکو را که در نـنظرشـان مـهمتـرین اتـفاق سـال بـود از جـنبههـاي مـختلف بـررسی کردنـد 

و در این زمینه مطالب متنوع دانشآموزان زینتبخش نشریه است. 

دومین دورة جـشنوارة سـخنرانی دانـشآمـوزان راه رشـد بـا شـرکت دانـشآمـوزان مـتوسـطه یک دخـترانـه و پسـرانـه در آخـرین هـفته اردیبهشت مـاه بـرگـزار 
شـد. در این دوره هـم مـانـند دورة اول دانـشآمـوزان مـوضـوعـات سیاسی و اجـتماعی مـتنوعی را مـوردتـوجـه قـرار دادنـد؛ کودکان کار، پـناهـندگـان، جـنگ، 
بـرابـري جنسیتی، نـقاشی سیاسی ، آزادي بیان، تـقابـل مـهندسی ژنتیک و اخـالق و دغـدغـههـاي دانـشآمـوزان راه رشـد از جـمله عـناوین سـخنرانیهـا بـود.  
شـاهـو رحـمانی مسـئول گـروه فـلسفه و مـهارتهـا دربـارة اهـداف این جـشنواره میگـوید:« هـدف مـا این بـود که بـچههـا کار گـروهی را یاد بگیرنـد و نـگاهی 
مـعطوف بـه مـسائـل محیط اجـتماعیشـان داشـته بـاشـند. اولین محیط اجـتماعی که بـچههـا تجـربـه میکنند مـدرسـه اسـت که قـطعا مـسائلی دارد و مـا بـاید 
شـرایطی را ایجاد کنیم که راجـع بـه این مـسائـل روشـمند صـحبت کنند. بـنابـراین، پـروژة فـلسفه و مـهارتهـاي اجـتماعی را بـه شکل کالس درس کارگـاهی 
ارائـه کردیم. کالس-کارگـاههـا یک سـال تحصیلی ادامـه داشـتند و تـمام دانـشآمـوزان مـتوسـطه مـلزم شـرکت در این پـروژه بـودنـد چـون بـه هیچ عـنوان 
نمیخـواسـتیم پـروژه بـه تـعداد محـدودي از دانـشآمـوزانی که مـهارت و تـوان مـداخـلۀ بیشتري دارنـد محـدود شـود. مسـئله اصلیمـان این بـود که 
مـطالـبهگـري، درك و پیگیري مـسائـل اجـتماعی و تـالش بـراي تغییر محیطی که در آن زنـدگی میکنیم را بـه قـالـب مـحتواي درسی مـطلوب درآوریم. در 

واقع بچهها در این روند و در قالب خطابه که آخرین مرحلۀ کارشان نوعی از خوداظهاري را تجربه میکنند که مبتنی بر دانش و مطالعه است».  

دومین دورة مـسابـقاتSpelling Bee  بـهمن مـاه 1395 در مـجتمع آمـوزشی راه رشـد بـرگـزار شـد. پـانیتا کاوه مسـئول بـخش زبـان انگلیسی 

مـجتمع دربـارة این مـسابـقات میگـوید: «نکتۀ اصلی  Spelling Bee اینسـت که بـتوانیم در قـالـب بـازي و سـرگـرمی بـچههـا را تـشویق کنیم که 
مـهارتهـاي هجی و امـالیشان را تـقویت کنند. هـدف از این فـعالیت در دبسـتان تـقویت پـایۀ زبـان انگلیسی بـچههـا اسـت و در مـقاطـع بـاالتـر اینسـت که 
یاد گـرفـتن واژگـانی اسـت که در  صـحبت صـحبتهـایشان بـه کار میبـرنـد را یاد بگیرنـد. سعی کردیم آن را بـه شکل مـسابـقه و بـا هیجان اجـرا کنیم که 

انگیزة بچهها براي یادگیري بیشتر شود چون اساسا یادگیري زبان باید با بازي و رنگ و هیجان و شادي همراه باشد».  

دبیرخـانۀ تـوسعۀ مـدرسۀ تـعاونی بـا همکاري تـعاونی پـژوهشی بـرگ نـو و دپـارتـمان تـربیت بـدنی مـجتمع آمـوزشی راه رشـد، در راسـتاي 
مسـئولیت اجـتماعی و فـعالیتهـاي خـود در زمینۀ تـرویج فـرهـنگ تـعاونی مـسابـقه فـوتـبال خیریهاي را میان کارکنان تـعاونی راه رشـد و 
جـمعی از هـنرمـندان کشور را تـرتیب داد که بـناسـت عـواید حـاصـل از فـروش بلیط این مـسابـقه صـرف احـداث و تجهیز کارگـاه بـراي زنـان 
سـوزندوز سیستان و بـلوچسـتان شـود.   مـراسـم را بـرگـزار کرد. این مـسابـقه روز جـمعه پنجـم خـردادمـاه در سـالـن فجـر بـرگـزار شـد و در پـایان 

کارکنان تعاونی راه رشد از تیم فوتبال هنرمندان تقدیر به عمل آوردند. 

تولد نشریۀ دانشآموزان راه رشد 

جشنوارة سخنرانیهاي کالس فلسفه و مهارتهاي دانشآموزان راه رشد  

  Spelling Bee مسابقات

مسابقۀ فوتبال براي کمک به زنان سوزندوز سیستان و بلوچستان 

اخبار کوتاه

39
ه 
فح
 ص
 به
ید
کن

ع 
جو
* ر



! 6 صفحه  نیمکتسفید - شماره چهار

مـراسـم «مـدرسـه در دسـت بـچههـا» نیز یکی دیگر از رسـوم راه رشـد در آسـتانۀ سـال نـو اسـت. سـپردن مسـئولیت  ادارة مـدرسۀ بـه دانـشآمـوزان 
دبیرستانی و آشنایی آنها با نقشها و وظایف مسئوالن مدرسه از مزایاي این طرح جالب است.  

سمیرا نـادري، مـشاور دبیرسـتان دخـترانۀ راه رشـد، دراین بـاره گـفت: «هـدف مـا از بـرگـزاري این مـراسـم تـقویت روحیۀ مـشارکت و کار گـروهی میان 
دانـش آمـوزان اسـت. چـند سـالی که این طـرح اجـرا شـده میبینیم که بـچههـا در آن روزهـا فـعالتـر می شـونـد و دوسـت دارنـد بـا عـالقـه مسـئولیتهـایشان 
را انـجام دهـند. خیلی وقـتهـا بـچههـا پسـتهـاي جـدید بـراي خـودشـان در نـظر میگیرنـد. مـثال میگـویند چـرا نـقش بـوفـهدار نـداریم. خـب مـا هـم شـرایط 
را بـررسی میکنیم اگـر امکانـش بـاشـد آن نـقش را بـرایشان ایجاد میکنیم. از طـرفی این فـعالیتهـا مـوجـب ایجاد درك مـتقابـل و هـمدلی بـا مسـئوالن 
مـدرسـه میشـود. خیلی اوقـات بـچههـا پـس از پـایان روز بـه مـا میگـویند چـقدر کار شـما سـخت اسـت و این نـشان میدهـد دانـشآمـوزان مـتوجـه نـقش مـا 

در مدرسه هستند». 

جـشنهـا و مـناسـبتهـا بهـترین بـهانـه بـراي آمـوزش فـرهـنگ و آداب ایرانی بـه کودکان اسـت. در همین راسـتا مهـد کودك راه رشـد بـه هـنگام 
مـناسـبتهـاي آیینی، مـراسمی را تـدارك میبیند. از جـملۀ این مـناسـبتهـا جـشن آغـاز زمسـتان یا هـمان شـب یلدا اسـت. در آخـرین شـب 
چـهارشنبۀ سـال بـا روشـن کردن آتـش و پـریدن بـچههـا از روي آن مـراسـم چـهارشـنبه سـوري بـرگـزار میشـود. در آغـاز سـال جـدید نیز بـچههـا بـه 

اتاقتکانی میپردازند و با چیدن سفرة هفتسین جشن سال نو را برپا میکنند. 

حـادثۀ پـالسکو آنـقدر غـمانگیز و مـتأثـرکننده بـود که همۀ مـا را تـحتتـأثیر قـرار داد. در آن روزهـاي پـرالـتهاب حتی بـچههـاي کوچک نیز پیگیر اخـبار 
حـادثـه بـودنـد و همین امـر بـهانـهاي شـد تـا طـرح درسی مـهم بـراي پـرداخـتن بـه این مـوضـوع تـوسـط فـائـزه خـواجـهزاده، مـعلم فـلسفه و مـهارتهـاي 

اجتماعی دبستان پسرانه، نوشته شود.  
خـواجـهزاده میگـوید: «در زمـان رخ دادن فـاجعۀ پـالسکو وقتی سـرکالس رفـتم بـچههـا مشـتاقـانـه از مـن خـواسـتند دربـارة پـالسکو صـحبت کنم. مـن هـم 
سعی کردم ذهـن آنـها را بـه سـمت مـوضـوعـاتی هـمچون ایثار، فـداکاري و جـوانـمردي سـوق دهـم تـا مـفاهیمی هـمچون خـودخـواهی و نقطۀ مـقابـل آن 
یعنی ازخـودگـذشـتگی بـرایشان روشـن شـود. از طـرفی در فـضاي مـجازي کمپین «نـه بـه چـهارشـنبه سـوري» راه افـتاده بـود و این مـوضـوع را بـه بـچههـا 
گـفتم. خـب عـدهاي مـوافـق و تـعدادي مـخالـف این مـاجـرا بـودنـد و مـن طی چـهار هـفتهاي که مـشغول پیادهسـازي این طـرح درس بـودم سـه مـرحـله را 
اجـرا کردم. در مـرحـلۀ نخسـت از آنـها خـواسـتم در خـصوص چـهارشـنبهسـوري در گـذشـته تحقیق و عـلل تغییرات آن را بـررسی کنند که در این بـخش 
بـا ایدههـاي بسیار درخـشانی مـواجـه شـدم. مـثال یکی از دانـشآمـوزان مـعتقد بـود در گـذشـته قـاشـقزنی سـروصـدا تـولید میکرده اسـت؛ بـعدا مـردم تـرقـه را 
جـایگزین این رسـم کردنـد تـا صـداهـاي بیشتري تـولید کنند. در مـرحـلۀ دوم بـه بـچههـا آمـوختیم که چـطور تصمیمات فـردي مـا میتـوانـد بـه یک تغییر 
عـمده منجـر شـود. هـر یک از بـچههـا بیانیهاي نـوشـتند و دالیل مـخالـفت و مـوافـقت خـود را بـا کمپین اعـالم کردنـد. سـپس مـناظـرهاي میان مـوافـقان و 
مـخالـفان بـرگـزار کردیم تـا بـچههـا اسـتداللهـاي خـود را بـه دیگران بـگویند و در نـهایت بیانیههـا را بـه آتـشنـشانی مـنطقه دادیم. در تـمامی این مـراحـل 

بچهها کامال آزاد بودند تا نظرشان را ابراز کنند و درخصوص تصمیمهایشان آزادانه صحبت کنند». 

در هـواي گـرم خـردادمـاه و در آخـرین روزهـاي بـرپـایی مـدارس، دبسـتان «راه رشـد» هـمچون سـالهـاي گـذشـته جـشنوارة دانـشآمـوزي را بـرگـزار کرد. در 
این مـراسـم که مـخاطـبان آن والـدین دانـشآمـوزان هسـتند، دانـشآمـوزان سـرود و نـمایش اجـرا میکنند و سـپس فـعالیتهـاي حـاصـل از پـروژههـاي 
درسی خـود را در غـرفـههـاي تعبیه شـده در مـدرسـه بـه مـخاطـبان عـرضـه میکنند. در این ارتـباط نـمایشگاهی از نـقاشیهـاي دانـشآمـوزان در حیاط 

مدرسه به نمایش گذاشته شده است. 

جشن و شادي در سرزمین لیلی پوتها  

چهارشنبه سوري بیخطر در دبستان پسرانه  

وقتی بچهها مدرسه را اداره میکنند  

برگزاري جشنوارة دانشآموزان دبستانی «راه رشد» 

اخبار کوتاه
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  ایدة مـعرفی مـدارس تـعاونی زمـانی شکل گـرفـت که نـواي سـپردن 
مـدارس دولتی که بـا مشکالت آمـوزشی و سـاخـتاري بسیاري دسـت بـه گـریبان 
بــوده و هســتند، بــلندتــر از هــر زمــان دیگر بــه گــوش میرسید. مــتولیان 
آمـوزشوپـرورش مـانـند بسیاري دیگر از نـقاط جـهان سـپردن سکان مـدارس بـه 
بــخش خــصوصی را تــنها و بهــترین راهکار حــل مشکالت نــظام آمــوزشی 
میدانـند. راهکاري که بـه بـاور بسیاري و الـبته بـه درسـتی نـه تـنها حـالل 
مشکالت نیست بلکه مشکالت تـازهاي را هـم بـر این سیستم تحـمیل میکند 
و پیامـدهـاي اجـتماعی و فـرهنگی بـازگشـتنـاپـذیري در پی دارد. پیامـدهـایی از 
جـمله محـروم شـدن تـعداد قـابـلتـوجهی از دانـشآمـوزانی که تـوان مـالی تـأمین 
هـزینۀ تحصیل در مـدارس خـصوصی را نـدارنـد. در این میان تـعاونی «راه 
رشـد» بـه عـنوان مـوسـسهاي پیشرو در زمینۀ آمـوزش مـانـند سـه دهۀ گـذشـته 
که در این حـوزه حـضوري فـعال داشـته اسـت، کوشید راه سـومی تـحت عـنوان 

«مدرسه تعاونی» را به جامعۀ آموزشوپرورش کشور معرفی کند.  
مـدرسۀ تـعاونی در ایران سـابقۀ قـابـل تـوجهی نـدارد و سـاخـتاري نـاشـناخـته 
اسـت. لـذا در آغـاز الزم بـود مـدرسـه تـعاونی و ویژگیهـا و مـختصاتـش بـه 
مسـئوالن آمـوزشوپـرورش کشور و نیز فـعاالن صنفی مسـتقل این حـوزه که 
نـگران تسـلط بـخش خـصوصی و بـازار، بـر نـظام آمـوزشی و زیر پـا گـذاشـته شـدن 
قــانــونی اســاسی که بــر آمــوزش رایگان تــاکید کرده اســت، مــعرفی شــود. 
تـفاهـمنـامۀ میان دو وزارتـخانۀ آمـوزشوپـرورش و کار، تـعاون و رفـاه اجـتماعی 
که یکی از بـندهـاي آن بـر اولـویت واگـذاري مـدارس بـه بـخش تـعاونی تـأکید 
میکرد، گـام آغـازین بـه راه انـداخـتن کمپین گسـترش مـدارس تـعاونی بـود. 
جـمع مـشورتی و تیم پـژوهشی که طی مـاههـاي پـس از امـضاي تـفاهـمنـامـه 
شکل گـرفـت بـرگـزاري هـمایشی را بـرنـامـهریزي کرد که مـعرفی مـدرسـه تـعاونی 

به بهترین شکل ممکن امکانپذیر شود.  

نـگاهی بـه فـعالیتهـاي پـژوهشی تـعاونی «راه 
رشد» در زمینۀ گسترش ایدة مدرسه تعاونی 

لـوگـوي دبیرخـانـه را خـانـم شهـره 
ثـنایی، کارمـند تـعاونی راهرشـد در 
بـخش تـئاتـر و کتابـخانـه طـراحی کرده 

است. 

یکی از پـوسـترهـاي دبیرخـانـه 
که تــوســط ســرکار خــانــم 
حصیري از اعــضاي تــعاونی 

راهرشد اجرا شده است.



! 8 صفحه  نیمکتسفید - شماره چهار

  هـمایش یک روزة «مـدرسـه تـعاونی، اقـتصاد مـشارکتی» 24 آذر 
مـاه 1395 بـرگـزار شـد. در این هـمایش جـمع قـابـلتـوجهی از مسـئوالن 
وزارتــخانــههــاي آمــوزشوپــرورش و کار، تــعاون و رفــاه اجــتماعی، 
آمـوزگـاران، فـعاالن صنفی حـوزة آمـوزش، جـامـعهشـناسـان و اقـتصادانـان 
حـضور داشـتند و بـه بـحث و تـبادل نـظر دربـارة ابـعاد اجـتماعی، فـرهنگی 
و اقـتصادي مـدرسـه تـعاونی، اهمیت گسـترش این نـوع مـدارس و مـوانـع 

قانونی و ساختاري پیشروي آن پرداختند.  
هـمایش بـا سـخنرانیهـاي مـعاون وزیر تـعاون، کار و رفـاه اجـتماعی، 
مـــعاون وزیر و رئیس ســـازمـــان مـــدارس غیردولتی و تـــوســـعه و 
مــشارکتهــاي مــردمی وزارت آمــوزشوپــرورش، دبیرکل هــمایش 
«مـدرسـه تـعاونی، اقـتصاد مـشارکتی» و مـدیرعـامـل تـعاونی آمـوزشی راه 
رشـد، آغـاز شـد. مـعاون وزیر تـعاون از تـفاهـمنـامـهاي گـفت که بـا وزارت 
آمـوزشوپـرورش امـضا شـده اسـت و اینکه وزارت تـعاون بـه عـنوان نـهاد 
مـتولی حـوزة تـعاون خـود را مکلف میدانـد گـام هـاي جـدي در راسـتاي 
گسـترش روحیه کار گـروهی بـردارد و بـا تـوجـه بـه اینکه مـدرسـه تـعاونی 
میتــوانــد روح مــشارکت و همکاري را میان نــوجــوانــان ایجاد کند و 
دانـشآمـوزان در این مـدارس میآمـوزنـد بـا کار جـمعی پـایۀ اقـتصاد 
تـعاونی را تـمرین کنند، در نـظر دارد بـخشهـایی در کتابهـاي درسی 
بـه این مـهم اخـتصاص دهـد. مـعاون وزیر تـعاون، کار و رفـاه اجـتماعی 
تشکیل تـعاونیهـاي دانـشآمـوزي و آمـوزشـگاهی در مـدارس و تشکیل 
هـنرسـتانهـاي تـعاونی بـا ادارة هـنرجـویان را از جـمله رویکردهـاي 
قـابـلاجـرا بـا وزارت آمـوزشوپـرورش، در تـفاهـمنـامۀ مشـترك، عـنوان کرد. 
وي هـدف وزارت آمـوزشوپـرورش را ایجاد روحیه کار جـمعی عـنوان و 
تـصریح کرد: «آمـوزشهـا بـاید بـهگـونـهاي پیش بـرود که روح جـمعی را در 

میان دانشآموزان ایجاد کند». 
سـخنران بـعدي مـراسـم افـتتاحیه مـرضیه گُـرد، مـعاون وزیر و رئیس 
ســازمــان مــدارس غیردولتی و تــوســعه و مــشارکت مــردمی وزارت 
آمـوزشوپـرورش بـود. او گـفت: «یکی از ایدههـاي مـا بـراي بـهکارگـرفـتن 
مـشارکت مـعلمان تـوسعۀ تـعاونیهـا اسـت و مـعتقدیم مـعلمان بـهویژه 
بـازنشسـتگان و دبیران از پـتانسیل بـاالیی بـرخـوردارنـد و بـاید از تـجارب و 
تـوانـمنديهـاي آنهـا اسـتفاده کرد. خـوشـبختانـه بـا مـعاونـت تـعاون وزارت 
کار و اداره کل تـعاون، کار و رفـاه اجـتماعی وارد مـذاکره شـدیم و در 
زمینۀ فـرهـنگسـازي امـر تـعاون در کتابهـاي درسی از طـریق وزارت 
آمـوزشوپـرورش و حـوزة پـرورشی اقـدامـات خـوبی انـجام شـد». مـعاون 
وزیر آمـــوزشوپـــرورش در ادامـــه از پیشبینی امتیازات ویژه بـــراي 
مـعلمانی که مـدرسـه تـعاونی تشکیل دهـند خـبر داد و گـفت: «در حـوزة 

سـازمـان مـدارس غیردولتی بـراي مـعلمانی که بـه شکل تـعاونی تشکیل 
مـدرسـه بـدهـند و مـدرسـه غیردولتی تـأسیس کنند یا در این مـدارس 
فــعالیت کنند امتیازاتی قــائــل شــدهایم». رئیس ســازمــان مــدارس 
غیردولتی در پـایان خـاطـرنـشان کرد: «مـدیریت مـدارس بـه شکل تـعاونی 
مـعلمان بـراي مـا حـائـز اهمیت اسـت که در سـند تـحول بنیادین بحثی بـا 
عــنوان هیئتامــنایی داریم که بــر اســاس آن هــزینهاي از اولیا نــباید 
گـرفـته شـود، مـگر بـراي فـعالیتهـاي مـازاد و فـوقبـرنـامـه و چـنانـچه 
تــعاونیهــاي مــدارس شکل بگیرنــد میتــوانــد از این قــوانین پیروي 

کنند».  
سـخنران بـعدي دبیرکل هـمایش «مـدرسـه تـعاونی، اقـتصاد مـشارکتی» و 
مـدیرعـامـل تـعاونی آمـوزشی راه رشـد، آنـاهیتا اصـالحپـذیر بـود. او  بـا اشـاره 
بـهضـرورت ارائۀ تـعریفی جـدید از بـخش خـصوصی و تـعاون، گـفت: 
«آمـوزش و تـعاونی میتـوانـند متحـدان خـوبی بـراي یکدیگر 
بـاشـند. اقـتصاد مـعمول و جـاري در کشور ارزشمـند اسـت امـا 
بـراي ادارة مـدرسـه نـوع دیگري از اقـتصاد نیاز اسـت که بیشتر از 
گـذشـته بـه ارزشهـا اهمیت دهـد. زمـان آن فـرا رسیده اسـت که از 
این بـخش اعـادة حیثیت کنیم. مـتأسـفانـه بـخش خـصوصی در این 
بـخش خـود را بـا عـبارات سـلبی مـانـند غیرانـتفاعی و غیردولتی 
تـعریف کرده اسـت و مـا بـا بـرگـزاري این هـمایش سعی داریم 
تـعریف تـازهاي از خـود داشـته بـاشیم و خـود را بـا آنـچه هسـتیم 

معرفی کنیم نه آنچه نیستیم». 
مـوضـوع نخسـتین پـنل هـمایش «بـحث و هـمانـدیشی در خـصوص 
زمینههـاي قـانـونی ایجاد مـدارس تـعاونی» بـود که پـس از ارائۀ مـقالـهاي بـا 
عـنوان مـدرسـه تـعاونی: امکانهـا و محـدودیتهـاي قـانـونی تـوسـط هیمن 
حـاجی میرزایی، حسین طـالـبزاده، مـدیر کل وقـت آمـوزشوپـرورش 
مـنطقه 2 تهـران، علیرضـا نـاطقی، مـدیرکل دفـتر تـعاونیهـاي خـدمـاتی 
وزارت تــعاون، حــمداهللا رســتمی، مــدیرکل دفــتر مــطالــعات و رفــاه 
اجـتماعی وزارت تـعاون، رسـول جـماعتی، سـرپـرسـت اداره کل مـدارس 
غیـر دولـتی کـشـور، و سیـد مـصـطـفی آذرکیـش، مـــدیـرکـل دفـــتـر کـار و 

دانش وزارت آموزشوپرورش، مباحث خود را ارائه کردند.  
در پـنل دوم بـا مـوضـوع «اشـتغال، نیروي کار و ظـرفیتهـاي سـاخـتار 
تـعاونی»، پـس از ارائۀ مـقالـه تـوسـط سمیرامیس شـاهاسـماعیلی بـا 
عـنوان بـررسی سـازوکارهـاي قـدرتیابی زنـان از طـریق تـعاونی، شهال 
کاظمیپـور، جـمعیتشـناس و عـضو هیئتعلمی دانـشگاه تهـران، مـهناز 
احـمدي دسـتجردي، مـدیرکل امـور زنـان و خـانـواده آمـوزشوپـرورش، و 
وحیده نگین، مــشاور وزیر تــعاون در امــور بــانــوان و رئیس مــوســسه 
آمـوزش علمی و کاربـردي بهـزیستی و تـأمین اجـتماعی سـخنانی ایراد 

کردند.  
علی دینی تـرکمانی، اقـتصاددان، محـمد مـالـجو، اقـتصاددان و شـاهـو 
رحـمانی سـخنرانـان پـنل سـوم تـحت عـنوان «اقـتصاد مـشارکتی و 
مـدرسـه» بـودنـد که در خـصوص اقـتصاد آمـوزش در ایران، اصـل 30 
قــانــون اســاسی و وظیفۀ دولــت در قــبال آمــوزش و مــوارد دیگر بــه 
گـفتوگـو پـرداخـتند. در این پـنل مـقالـه تـبارشـناسی اقـتصاد آمـوزش در 

ایران توسط محمد بحیرایی ارائه شد. 
در پـنل چـهارم هـمایش بـا عـنوان «قـدرتیابی و ارتـقاء ظـرفیتهـاي 
جـامعۀ مـدنی از طـریق تـعاونیهـا»، آذر تشکر- جـامـعهشـناس- کاوه 
فـرهـادي- اسـتاد دانـشگاه- و حـمید جـاودانی-اسـتاد دانـشگاه- بـه بیان 
دیدگـاههـاي خـود در خـصوص تـعاونی و وضعیت آمـوزش در ایران و 

دیگر موضوعات محوري پنل پرداختند. 

هــمـــایـــش 
«مـــدرســـه 
تـعاونی، اقـتصاد 
مــشـارکـتی»     

هــمـــایـــش 
«مـــدرســـه 
تـعاونی، اقـتصاد 
مــشـارکـتی»     
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کارگاههاي آموزشی دبیرخانۀ توسعۀ مدرسۀ تعاونی 
  دو هـفته پـس از هـمایش «مـدرسـه تـعاونی، اقـتصاد مـشارکتی» نخسـتین دورة 
کارگـاههـاي آمـوزشی دبیرخـانۀ تـوسعۀ مـدرسۀ تـعاونی طی دو روز مـتوالی- پـانـزدهـم و 
شـانـزدهـم دي مـاه- در محـل مـجتمع آمـوزشی تـعاونی راه رشـد بـرگـزار شـد. کارگـاههـاي 
اولین روز که در دو نـوبـت صـبح و بـعدازظهـر بـرگـزار شـد، بـه تـرتیب بـه مـوضـوعـات 
«مـدیریت مـشارکتی» و «اصـول و مـبانی تشکیل تـعاونی آمـوزشی» اخـتصاص داشـت. 
مــدیریت مــشارکتی و نــظام تصمیمگیري در تــعاونی، اشــتغال پــایدار و فــضاي کار 
اجـتماعی در تـعاونی و فـرصـتهـا و چـالـشهـاي تشکیل تـعاونی آمـوزشی، فـراِیند ثـبت 
قـانـونی و حـقوقی تـعاونی و آشـنایی بـا مـراحـل اجـرائی و قـوانین کار (قـراردادهـا، بیمه و 
مـالیات)، از جـمله مـباحثی بـود که بـه تفصیل دربـارة آنـها بـحث و گـفتوگـو شـد. 
کارگـاههـاي روز دوم نیز بـه تـرتیب در نـوبـت صـبح بـا مـوضـوع تـوانـمندسـازي زنـان و 
قـدرتیابی از طـریق تـعاونی و نـوبـت بـعدازظهـر مـبانی اقـتصاد مـشارکتی و مـدرسـه 
تـعاونی(سـازوکارهـاي اجـرایی، یادگیري مـشارکتی، تـعامـل بـا ذینفعان محـلی) بـرگـزار 

شد. 
هـدف از بـرگـزاري دورة نخسـت کارگـاههـا، آشـنایی بـا تـعاونی بـهطـور عـام و مـدرسـه 
تـعاونی بـهطـور خـاص بـود و بـر این اسـاس، در این دوره آمـوزش اصـول و مـبانی تـعاونی، 
مـراحـل تـأسیس تـعاونی، آسیبشـناسی سـازمـان کار و نیز ابـعاد اجـتماعی- اقـتصادي 
تـعاونی در دسـتور کار بـود. در همین راسـتا سـازوکارهـاي مـدرسـه تـعاونی بـه لـحاظ 

سازماندهی نیروي کار و تأثیر آن بر محتواي آموزشی نیز بررسی شد.  
عـناوین دورة دوم سـلسله کارگـاههـاي آمـوزشی بـه تـرتیب «سـازوکار تشکیل تـعاونی»، 
«قـانـون کار و تـعاونیهـاي کارگـري» و «نـقش تـعاونیهـا در اشـتغال و قـدرتیابی زنـان» 
بـود که طی دو هـفته و در تـاریخ 7 و 14 اردیبهشت 1396 بـرگـزار شـد. در دورة دوم 
کارگـاههـاي آمـوزشی بـا تـوجـه بـه اینکه یکی از مـحورهـاي کار دبیرخـانـه تـوسـعه اشـتغال 
از طـریق تـعاونی اسـت، عـالوه بـر مـوضـوعـاتی که در کارگـاههـاي دورة اول بـه آنـها 
پـرداخـته شـده بـود، بـررسی قـانـون کار و نـقش تـعاونیهـاي کارگـري در اجـراي مـطلوبتـر 

این قانون در دستور کار قرار گرفت.  
کارگـاههـاي آمـوزشی بـا اسـتقبال آمـوزگـاران، شـاغـالن تـعاونیهـا، مـدیران مـدارس و 
کارآفـرینان مـواجـه شـد و در مجـموع در دو دورة کارگـاه بیش از یکصد و پـنجاه نـفر 
شـرکت کردنـد که حـضور تـعداد قـابـل تـوجهی از شهـرهـاي دیگر در این دورههـاي 

آموزشی چشمگیر بود.  

تشکیل کمپین اشتغال از طریق تعاونی  
  یکی دیگر از مـحورهـاي فـعالیت دبیرخـانۀ تـوسعۀ مـدرسۀ تـعاونی که در ادامۀ  
فـعالیتهـاي تـرویجی بـه آن میپـردازد، تـوسعۀ اشـتغال از طـریق تـعاونیهـا بـا تـأکید بـر 
گسـترش تـعاونیهـا و بـه ویژه مـدارس تـعاونی اسـت و در همین راسـتا پـویشی را تـحت 
عـنوان «اشـتغال از طـریق تـعاونی» راه انـدازي کرده اسـت. راهانـدازي گـروه تـلگرام اولین 
قـدمی بـود که در جهـت جـلبتـوجـه مـعلمان و سـایر گـروههـاي هـدف انـجام شـد و سـپس 
بـا تـولید مـحتواي تـصویري و آمـوزشی و درج گـزارش اقـدامـات دبیرخـانـه این کمپین بـه 
پیگیري اهـداف خـود پـرداخـت. بـرگـزاري نشسـتهـاي مـجازي و جـلسات پـرسـش و پـاسـخ 
پیرامــون چیستی مــدرســه تــعاونی و ابــعاد اقــتصادي و اجــتماعی آن نیز از دیگر 

فعالیتهاي انجام شده در این پویش است.  

 

سـازوکارهـاي 
تــأسیــس 

تعاونی
www.coopschool.ir 

 www.coop-edu.ir

اتحادیهتعاونیهاي فرهنگی-
آموزشی       02188371699

سلسله کارگاههاي آموزشی تعاونی:

قانونکار  و 
تـعاونیهـاي

کارگري

سلسله کارگاههاي آموزشی تعاونی:

www.coopschool.ir 
 www.coop-edu.ir

اتحادیهتعاونیهاي فرهنگی-
آموزشی       02188371699

نــقــــش 
تـعاونیهـا در 
و  اشــتـغـال 
قــدرتیابی 

زنان.

سلسله کارگاههاي آموزشی تعاونی:

www.coopschool.ir 
 www.coop-edu.ir

اتحادیهتعاونیهاي فرهنگی-
آموزشی       02188371699
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زنی را میشناسم من: همایشی براي آشنایی با زنان شاعر                     زنی را میشناسم من: همایشی براي آشنایی با زنان شاعر                

نقش و اهمیت تکالیف درسی در آموزش: نوشته سودابه بصیرينقش و اهمیت تکالیف درسی در آموزش: نوشته سودابه بصیري

یک فنجان چاي با مریم محمدخانی به مناسبت روز جهانی کودكیک فنجان چاي با مریم محمدخانی به مناسبت روز جهانی کودك

یاد آر… آشنایی با بزرگان آموزش کشور: محمد بهمنبیگییاد آر… آشنایی با بزرگان آموزش کشور: محمد بهمنبیگی

]
]
]

آموزش

[معرفی کتاب
آموزش

معرفی کتاب
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اخبار 
تفصیلی

  آخـرین روزهـاي سـال 95 بـود که از بـرگـزاري هـمایشی دربـارة 
زنـان شـاعـر بـاخـبر شـدیم؛ همین اطـالع که مـتولی کار یکی از آمـوزگـاران 
(خـانـم مهـربـان) بـود و بسیاري از دانـشآمـوزان رشـتههـاي تجـربی، ریاضی و 
انـسانی در بـرگـزاري این مـراسـم تـالش میکردنـد و مـشغول نـگارش مـقالـه 
در این خـصوص بـودنـد، کافی بـود تـا مشـتاق دیدن فـعالیت و حـاصـل کار 

بچهها در روز برگزاري همایش شویم.  
صـبح روز 19 اسـفند بـا اینکه پـنجشنبه بـود و روز اسـتراحـت بـچههـا، امـا 
دانـشآمـوزان دبیرسـتان همگی آمـده بـودنـد تـا هـمایش «بـزرگـداشـت زنـان 
شـاعـر» را که بـه هـمت و تـالش خـودشـان پـایهریزي شـده بـود بـرگـزار کنند. 
حـضور والـدین، مـعلمان و کادر مـدیریتی و آمـوزشی مـدرسـه نیز وزن 
بیشتري بـه مـراسـم بخشیده بـود. اجـراي مـراسـم، ارائۀ مـقاالت، شـعرخـوانی، 
نـظم و انـضباط دانـشآمـوزان و پـذیرایی صمیمانـه و گـرم آنهـا از رشـد و 
بـالـندگی نـوجـوانـانی نـشان داشـت که میخـواهـند فـردایی بهـتر بـسازنـد و در 

کارشان مصمم و جدي هستند.  
آنـاهیتا اصـالحپـذیر مـدیرعـامـل مـجتمع، در سـخنرانی آغـاز مـراسـم  گـفت: 
«امـروز درحـالیمـراسـم بـزرگـداشـت زنـان شـاعـر بـه دسـت دانـشآمـوزان 
دبیرسـتانی بـرگـزار میشـود که در دبسـتان بـچههـا مـشغول شـعرخـوانی و 
جـشن الـفبا هسـتند. این حـس عجیبی در مـن ایجاد میکند و بـه این فکر 
میکنم که شـما ده سـال دیگر کجا هسـتید. از طـرفی دیروز روز جـهانی 
زن بـود و خیلی خـوشـحالـم که این جـشن بـا آن مـناسـبت جـهانی مـقارن 
شـده اسـت. 8 مـارس، دیگر فـقط مـختص زنـان نیست و بـه عـدالـت 
اجـتماعی میپـردازد و این مـوضـوع در نـوشـتههـاي شـما نیز مسـتتر اسـت. 
هـمه شـما از فـروغ و سیمین بهـبهانی خـوانـدید و مـا نیز نـوجـوانیمـان را بـا 
همین شـاعـران گـذرانـدیم امـا فکر میکنیم این پـريهـاي غمگین بـاید 
جـاي خـود را در این عـصر و هـزاره بـه زنـان تـوانـمندي بـدهـند که شـاید بـا 
نـگاه مـقاوم خـود، جـهان مـا را نـجات دهـند. زمـان این حـرفهـا که «مـن زنـم 
و تـاریخ بـه مـن ظـلم کرده» گـذشـته اسـت؛ بـهجـاي آن بـاید گـفت که «مـن 
زنـم و بـاید بـه اهـدافـم پـایبند بـاشـم و دنـبالـشان کنم» و تـمرکز هـمه مـا روي 
این جـمالت بـاشـد. جـهان امـروز بـه نـگاه زنـانـهتـري بـراي ادامـه حیات نیاز 
دارد. هـمه مـا مـوظفیم قـوي بـاشیم. خیلی خـوشـحالـم که در جـمع شـما 

بودم و منتظر ده سال بعدِ تکتک شما هستم».  
سحـر محـرابی نیز دیگر سـخنران این مـراسـم بـود. وي سـخنان خـود را بـا 
مـعرفی یک شـاعـر زن آغـاز کرد و گـفت: «مـن میخـواهـم دربـارة مِهسـتی بـه 
مـعناي بـزرگتـرین یا مَهسِـتی بـه مـعناي مـاه هسـتی بـا شـما سـخن بـگویم، 
زن شـاعـري که بسیار مـهم و تـأثیرگـذار بـوده اسـت. هـمچون اسـم او که 
قــولهــاي مختلفی دربــارهاش وجــود دارد، در خــصوص حــرفــهاش نیز 
قـولهـاي مختلفی وجـود دارد. بیشتر او را بـهعـنوان زنی نـوازنـده و خـوانـنده 
میشـناسـند که در دربـار شـاه سنجـر جـزء نـوازنـدگـان مـحبوب بـوده اسـت. 
در اولین منبعی که مــا داریم «مَهسِــتی دبیر» خــوانــده شــده که مــن 
نمیخـواهـم از مـنظر بـدبینانـه نـگاه کنم امـا جـاي فکر دارد. چـون دبیري 
منصبی نیست که بـه هـر کس داده شـود. کسی که دبیر اسـت تـوانـایی 
خیلی بـاالیی دارد. این شـغل بـه مـعناي معلمی نیست و دبیر کاتـب دربـاره 
پـادشـاه اسـت و نـقش بـرجسـتهاي در رسـوم دربـاري و مکاتـبات دارد. 
کسانی که دبیر بــودنــد، مــانــند بیهقی، مــدتهــا تعلیم میدیدنــد و 
تـوانـاییهـاي بـاالیی داشـتند. آیا این احـتمال وجـود دارد که مهسـتی واقـعاً 

دبیر بـاشـد و این نـقش بـعدهـا بـهعـنوان زن مـطرب تحـریف شـده بـاشـد؟ 
نمیدانم».  

او در ادامـه گـفت: «دیوانی که مـا اکنون از او در دسـترس داریم حـدود 
یکصد و شـصت تـا دویست ربـاعی را شـامـل میشـود. افـراد زیادي -ایرانی و 
غیرایرانی- این ربـاعیهـا را جـمعآوري کردهانـد. ربـاعیهـا عـاشـقانـه اسـت امـا 
بـخش مهمی دارد که مهسـتی بـه آن مـشهور اسـت و بـه آن شهـرآشـوب 
میگـویند.  این بـخش بـر چـند نـوع اسـت: بـرخی دربـارة مـردمی اسـت که 
در شهــر، آشــوب بــه پــا میکنند، یکی شــعرهــایی اســت که در وصــف 
پـادشـاهـان و طـبقات مـختلف شهـر اسـت. امـا دسـتهاي که مـا اآلن مـدنـظر 
داریم در خـصوص اصـناف شهـر اسـت. اآلن مـن نمیتـوانـم هیچ شـعري از او 
بـرایتان بـخوانـم چـون اشـعار بسیار بیپـروا هسـتند. همین بـاعـث شـده 
حـرفهـاي بـدي دربـارة او بـزنـند و بـگویند بـا افـراد مـختلف روابطی داشـته 
اسـت که اینطـور نیست. شـعر دورة غـزنـوي و سـلجوقی شـعر مـداح و در 
وصـف پـادشـاه اسـت که در کنارش ادبیات عـرفـانی را هـم میبینیم امـا 
مـردم در این شـعر و ادبیات جـایی نـدارنـد. شهـرآشـوب بـه طـبقات مـختلف 
اجـتماع و مـردم کوچـه و بـازار نـگاه میکند. مهسـتی شهـرآشـوبهـاي 

زیادي دارد و رباعیهایش با خیام بسیار متفاوت است».  
محـرابی در ادامـه صـحبتهـایش تـأکید کرد: «نکته آخـر اینکه شـعر فـارسی 
شـاید تـا قـبل از فـروغ و سیمین شـعري مـردانـه اسـت. یعنی خیلی کم، 
نـگرش و زنـانگی در آن وجـود دارد. شـعر مهسـتی تـحت تـأثیر هـمان سـنت 
ادبی اسـت امـا رنـگ عـاشـقانۀ تـندي دارد و بیپـروایی او در شکستن 
سـاخـتارهـاي ذهنی ادبیات فـارسی نـشان میدهـد یک زن سـراینده اشـعار 

بوده است».  
دکتر بـهاري، سـخنران دیگر مـراسـم نیز گـفت: «وقتی از مـن خـواسـته شـد 
اینجا حـضور یابـم فـرصـت چـندانی نـداشـتم؛ بـه یاد فـروغ و سیمین بهـبهانی 
افـتادم و یکبـاره یادم آمـد مـطالبی که سیمین در خـصوص فـروغ نـوشـته 
اسـت شنیدنی اسـت. عـنوان این صـحبتهـا «فـروغ در آیینه سیمین» 
اسـت. میدانیم که اهـل فـرهـنگ مـا کمتر راجـع بـه مـعاصـرانـشان اظـهارنـظر 
جـدي و مکاتـبه کردهانـد، چیزي که مـا در کشورهـاي دیگر زیاد میبینیم. 
شـاید چـون چـشم دیدن هـمدیگر را نـداریم اگـر قـرار بـاشـد اظـهارنـظري هـم 
داشـته بـاشـند آن را مـوکول میکنند بـه سـالهـاي پـایانی عـمرشـان که نـه 
حـوصـله دارنـد و نـه هـوش و حـواس درسـت. سیمین اینگـونـه نیست و 
دربـارة فـروغ و دیگران اینگـونـه سـخن نـگفته اسـت. او بـه غیر از شـعر چـند 
کتاب مـنثور و خـوانـدنی دارد. مـثل «بـا مـادرم هـمراه» که خـاطـرات 
سیمین و مـادر او بـهطـور مـوازي اسـت که در خـاطـرهنـویسی ایرانیان 
کمنظیر اسـت و دیگر «یاد بعضی نـفرات» مجـموعـه خـاطـرات او دربـارة 

برخی افراد است».  
دکتر بـهاري در ادامـه از هـرکدام این آثـار بـخشهـایی را بـراي حـاضـران 
خـوانـد و سـپس صـاحـبان ده مـقالۀ بـرتـر بـه ارائـه مـقاالت خـود پـرداخـتند و 
در پـایان نیز  از ده دانـشآمـوز تـقدیر بـه عـمل آمـد و 10 مـقالـه نیز بـهعـنوان 
آثـار بـرتـر شـناخـته و لـوح تـقدیر و هـدیهاي بـه آنهـا اهـدا شـد. اسـامی این 

دانشآموزان به شرح زیر است:  
پـرسـتو اکبرزادگـان، بـهار صـدر، دایانـا مـوثقی، کیمیا ابـراهیمی، آنـاهیتا 
مشـتاق، نیایش فـتح الـه، هسـتی قـاصـدي، مـهسا مـالیی، نیکی احـدي، 

پریناز عصاره.   
اسـامی تـقدیر شـدگـان: سـپیده عسکري، یلدا پـورشـعبانی، غـزل اصـالحی، 
زینب حسینی، روژین شنطیایی، عسـل تـوده فـالح، آنیتا مـالک، فـاطـمه 

چرخچی.   

بـا تـالش دانـشآمـوزان دبیرسـتان دخـترانـه هـمایشی 

براي آشنایی با زنان شاعر برگزار شد؛  

زنی را میشناسم من…
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  «اآلن خــرید کتاب کودك و نــوجــوان بــراي خیلی از والــدین 
مسـئله شـده و بـرخی از نشـرهـا بـرنـد شـدهانـد. والـدین و بـچههـا بـه شهـر 
کتاب میرونـد تـا از انـتشارات مـورد نـظرشـان کتاب بخـرنـد. بـهعـالوه 
مسـئوالن خیلی از شهـر کتابهـا میگـویند بـخش کتاب کودك مـا را 

سرپا نگه داشته است».  
«مـریم محـمدخـانی» جـمالتـش را بـا آرامـش و لـبخند میگـوید. سـومین 
سـال اسـت که دبیري کالس سیر مـطالـعاتی و انـشاي دبیرسـتان «راه 
رشـــد» را عهـــدهدار بـــوده و در زمینۀ ادبیات کودك و نـــوجـــوان 
فـعالیتهـاي زیادي داشـته اسـت. او رمـان «جـشن خـاکستر» را سـالهـا 
پیش بـه بـازار کتاب عـرضـه کرده و کتاب دیگرش نیز در نـوبـت چـاپ 

است.  
محـمدخـانی مـعتقد اسـت ورود نشـرهـاي جـدید سـبب ایجاد رقـابـت در 
بـازار کتاب کودك شـده امـا هـنوز جـاي کتابهـاي تـألیفی خـوب خـالی 
است. به بهانۀ روز جهانی کتاب کودك با او به گفتوگو نشستهایم:  

  تـا جـایی که میدانـم سـالهـاسـت در زمینۀ ادبیات کودك 
فعالیت داشتهاید. چرا ادبیات کودك؟  

مـن مسیرم را از هـفت سـالگی مـشخص کرده بـودم؛ از اول دبسـتان 
میخـواسـتم نـویسنده و روزنـامـهنـگار شـوم مـدتی هـم میخـواسـتم عـلوم 
ارتـباطـات بـخوانـم امـا بـعدش بـا دریافـت مـدال طـالي المپیاد ادبیات 
تصمیم گـرفـتم ادبیات فـارسی بـخوانـم و همیشه دوسـت داشـتم در 
زمینۀ ادبیات کودك و نـویسندگی در این حـوزه فـعال بـاشـم. در این 
10 سـال هـم در همین حـوزه روزنـامـهنـگاري و پـژوهـش کردم و سـردبیر 

یک نشریۀ تخصصی هم بودهام.  
از «الكپشت پرنده» برایمان بگویید.  

«الكپشـت پـرنـده» فهـرسـتی از کتابهـاي خـوب هـر فـصل اسـت که بـه 
مـخاطـب مـعرفی میشـود. در واقـع از سـال 1390 که دورة جـدید 
پـژوهـشنـامۀ ادبیات کودك و نـوجـوان منتشـر شـد ضمیمهاي بـه آن بـه 
همین نـام اضـافـه شـد و گـروهی شـامـل مـنتقدان، نـویسندگـان و 
پـژوهـشگران بـراي داوري آثـار گـرد هـم آمـدنـد. «الكپشـت پـرنـده» اآلن 
حـدود پـانـزده داور دارد که در پـنج سـال گـذشـته بیوقـفه هـر دو هـفته 
جـلسات گـروهی داشـته و کتابهـاي هـر فـصل را میخـوانـند و داوري 
میکنند. از میان آثـار، آنـچه ارزش مـعرفی دارد بین3 تـا 6 الكپشـت 
میگیرد. 6 یعنی از هـر نـظر خـوب بـوده و 3 یعنی قـابـل تـوصیه اسـت. 
بـراي اینکه این فهـرسـت مـعرفی شـود هـر فـصل در شهـر کتاب مـرکزي 
مـراسـم «جـشن امـضا» بـرگـزار میکنیم که مـخاطـبان میتـوانـند 
نـویسندگـان و مـترجـمان کتابهـاي بـرتـر را ببینند و بـا آنهـا گـپ بـزنـند 
و امـضا بگیرنـد. هـرسـال هـم کتاب سـال «الكپشـت پـرنـده» را داریم. 
بـراي مـثال هـر فهـرسـت مـا بـه طـور مـتوسـط شـامـل پـنجاه عـنوان کتاب 
اسـت و سـاالنـه دویست یا سیصد عـنوان کتاب داریم که الكپشـت 
گـرفـتهانـد. کتابهـایی که پـنج یا شـش الكپشـت گـرفـتهانـد میشـونـد 
نــامــزد اولیۀ جــایزه. آخــر هــر ســال مــدال طــالیی و نــقرهاي را بــه 
کتابهـایی که فکر میکنیم بهـترین کتابهـاي سـال بـودهانـد اهـدا 
میکنیم. انـتخاب کتابهـا هـم بـهاینتـرتیب اسـت که در جـلسات بـحث 
و گـفتوگـو، حـاضـران بـه طـور مخفی بـه کتابهـا رأي میدهـند و هـر 

اثري که بیش از دوسوم آرا را به دست بیاورد برندة مدال میشود.  
در سالی که گذشت چه آثاري الكپشت گرفتند؟   

امـسال یک طـال بـراي تـرجـمه و سـه نـقره بـراي تـألیف داشـتیم. مـا 
کتابهـا را بـر اسـاس تـألیف، تـرجـمه، شـعر، کودك، نـوجـوان و ... 
گـروهبـندي نمیکنیم و فـقط هـر کتابی که مـخاطـبش کودك و نـوجـوان 
بـاشـد بـرایمان مـهم اسـت؛ حـاال اگـر علمی و آمـوزشی هـم بـاشـد اشکالی 
نـدارد. در واقـع میخـواهیم بـه بـچههـا بـگوییم چـه کتابی را بـخوانـند بهـتر 
اسـت. این را هـم بـگویم که «الكپشـت پـرنـده» جـایزهاي خـصوصی و 
داوطـلبانـه اسـت و داوران بـراي کارشـان پـولی دریافـت نمیکنند امـا 

همکار ما در برگزاري جشنها، شهر کتاب مرکزي است.  
  آیا در الكپشـت مکانیسمی وجـود دارد که نـظر بـچههـا هـم 

دخیل باشد؟ 
نـه امـا «گـوزن زرد» انـتخاب کتاب تـوسـط والـدین و بـچههـا اسـت و 

تاکنون یک دورة آن برگزار شده است.  
وضعیت کنونی کتاب کودك را چگونه ارزیابی میکنید؟ 

در سـال 1396 دو سـه نـاشـر جـدید بـا امکانـات ویژه وارد این حـوزه 
شـدهانـد؛ نشـر هـوپـا و نشـر پـرتـقال. اینهـا بـه مـرکز پـخش کتابهـاي 
درسی وصـل هسـتند و کتابهـایشان در سـراسـر ایران پـخش میشـود و 
این نکتهاي اسـت که خیلی از نـاشـران از آن محـروم هسـتند. از طـرفی 
سـرمـایۀ زیادي هـم دارنـد و حجـم زیادي کتاب منتشـر میکنند. مـثالً 
طی یک سـال بـه انـدازة نشـري که ده سـال سـابقۀ فـعالیت دارنـدکتاب 
تـولید میکنند و تـوانسـتهانـد از تبلیغات هـم اسـتفاده کنند. خـب این در 
بـازار طبیعی نشـر اتـفاق عجیبی نیست و خیلی هـم خـوب اسـت. آمـدن 
نـاشـران جـدید بـاعـث ایجاد رقـابـت شـده و بـازار کتاب کودك را تکان 

داده است.  
  مـخاطـبان کتاب کودك چـه تغییري کردهانـد. بـه این معنی 
که آمـدن نشـرهـاي جـدید بـه افـزایش خـرید کتاب کمکی داشـته 

است؟  
اآلن خـرید کتاب کودك و نـوجـوان بـراي خیلی از والـدین مسـئله شـده 
و بـرخی از نشـرهـا بـرنـد شـدهانـد و افـراد از شهـر کتاب میرونـد تـا از آن 
نشـر کتاب بخـرنـد. مسـئوالن خیلی از شهـر کتابهـا میگـویند بـخش 
کتاب کودك اسـت که مـا را سـرپـا نـگه داشـته اسـت. همیشه میگـوییم 
کتابهـا منتشـر میشـونـد امـا کسی آنـها را نمیخـوانـد امـا در بـخش 
کودك و نوجوان میبینیم که اگر اثر خوب روي میز باشد خریدار هم 

یک فنجان 
گـپوگفتی بـا «مـریم محـمدخـانی» بـه مـناسـبت روز چاي

جهانی کتاب کودك؛               
کتاب خوب باشد خواننده هست! 

* محـمدخـانی، کارشـناسی ارشـد ادبیات فـارسی دارد  
و سـومین سـال اسـت که دبیري کالس سیرمـطالـعاتی 

و نگارش کالس ششم را بر عهده دارد. 
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دارد. مـثالً ممکن بـود سـالهـاي پیش یک نـهاد دولتی تـعدادي کتاب 
میخـرید تـا کتابـخانـههـا را تجهیز کند و بـه بـازار کتاب کمک کند امـا 

اآلن کتاب کودك بازار طبیعی خودش را پیدا کرده است.  
به لحاظ ترجمه و تألیف کتاب کودك چه وضعیتی دارد؟   
کیفیت تـرجـمههـا در حـال افـت اسـت چـراکه مـا پیماننـامۀ کپیرایت را 
امـضا نکردهایم و رویۀ انـتخاب کتاب نـاشـران گـویی یکسان اسـت. مـثالً  
کتاب پـرفـروش سـال را در اینترنـت جسـتوجـو میکنند و بـعد میبینیم 
که یک کتاب پـرفـروش آمـازون را هـمزمـان سـه نـاشـر عـرضـه کردهانـد و 
این مـسابـقهاي اسـت که کدام زودتـر این کار را انـجام دهـد. در مـقابـل 
تـألیف مـقداري تکان خـورده اسـت. مـثالً در کالس خـود مـن بـچههـا 

کتابهاي تألیفی را بیشتر دوست داشتند.  
  بـه فـراخـور تغییرات اجـتماعی و اقـتصادي، افـزایش سـطح 
تحصیالت والـدین و ...کودکان امـروز تغییرات عـمدهاي نسـبت 
بـه زمـانهـاي قـبل داشـتهانـد. در سـالهـاي اخیر نـاشـران بـه 

تغییرات بچهها هم توجه کردهاند؟ 
 فکر میکنم مـاجـرا از این قـرار اسـت که مـخاطـب بـراي نـاشـر تعیین 
میکند چـه کتابی منتشـر کند و کامـالً سـلیقۀ بـچههـا در نـظر گـرفـته 
میشـود. بـه نـظرم نـاشـر میخـواهـد پـول دربیاورد پـس کتابی منتشـر 

میکند که خواهان داشته باشد.  
  شـما سـالهـا تجـربۀ نـاب معلمی هـم داشـتهاید. بـه نـظرتـان 

ذائقۀ بچهها در این سالها چه تغییراتی کرده است.  
بـه نـظر مـن یک سـري چیزهـا تغییر نمیکند. مـثالً بـچههـا در تـمام ادوار 
طـنز، کتابهـاي بـامـزه، تـرسـناك و هیجانانگیز را دوسـت دارنـد. 
بـچههـاي دبسـتان کتابهـاي شخصیتمـحور مـثل جـودي دم دمی را 
دوسـت دارنـد. بـزرگتـر که میشـونـد کتابهـاي آر. ال. اسـتاین را دوسـت 

دارند.  
  فضاي کلی حاکم بر کتابها به چه سمتی گرایش دارد؟  

تلقی مـن اینسـت که فـضاي کلی تـحتتـأثیر آمـریکا اسـت یعنی بـازار 
کتاب مــا بــهشــدت آمــریکایی اســت و کمتر کتابهــاي مــتفاوت از 
نـویسندگـان اروپـایی میخـوانیم؛ شـاید بـه این دلیل که اکثر مـترجـمان 
انگلیسی بـلدنـد و خـب هـنر امـریکا در جـنبههـاي دیگر هـم مـورد تـوجـه 
اسـت. الـبته در سـفري که بـه نـروژ داشـتم و از نـهادهـاي ادبی کودك 
آنـجا بـازدید کردم مـتوجـه شـدم که دقیقاً کتابهـاي پـرفـروش آنـجا هـم 

کتابهـایی مـثل خـاطـرات بـچه چـلمن هسـتندکه بین بـچههـاي ایرانی 
پـرطـرفـدارنـد. از طـرفی در کالس شـشم دبسـتان مـتوجـه شـدم بـچههـا 
خیلی درگیر این مـوضـوع نیستند که کتاب تـألیفی اسـت یا تـرجـمه، امـا 
نـاخـودآگـاه کتاب تـرجـمه انـتخاب میکنند شـاید بـه این دلیل که 
ذائـقهشـان بـه این نـوع کتابهـا عـادت کرده اسـت؛ امـا امـسال بـچههـا 

کتاب خمره را بیشتر دوست داشتند و با آن ارتباط گرفتند.  
  خـب از تجـربۀ خـودتـان سـر کالس بیشتر بـرایمان بـگویید 
شیوة کارتـان بـه چـه صـورت اسـت  و چـطور بـچههـا را بـه 

کتابخوانی عالقهمند میکنید؟  
مـن در کالس سعی میکنم مـتوجـه عـالقۀ بـچههـا شـوم و بـعد بـه آنهـا 
بـگویم بهـتر اسـت در این سـبک چـه کتابی بـخوانـند. مـثالً اگـر کتاب 
تـرسـناك دوسـت دارنـد سعی میکنم مـتوجـهشان کنم که آثـار آر. ال. 
اسـتاین نـمونـههـاي خـوبی نیست و دارن شـان بهـتر اسـت. مـهم این اسـت 
که بـچههـا خـودشـان بـتوانـند تشخیص دهـند کتاب خـوب کدام اسـت و 

چرا برخی کتابها بیارزش هستند.  
  براي رسیدن به این هدف در کالس چه میکنید؟ 

خـب مـا طـرح درس مـشخص داریم و این رونـدي اسـت که یک سـال و 
دو سـالـه جـواب نمیدهـد. بـچه بـاید از اول دبسـتان سـواد بـصرياش 
افـزایش پیدا کند که بـتوانـد دربـارة تـصویر و کتابسـازي نـظر بـدهـد یا 
در فـارسی بـا او کار شـود تـا دایرة واژگـانـش گسـترده شـود و بـتوانـد 
دربـارة نـثر کتاب نـظر دهـد. اینها مجـموعـه تـوانـاییهـایی اسـت که از 
هـمان دبسـتان بـه وجـود میآید و تـا دبیرسـتان هـم ادامـه دارد و مـدام 
میتـوانـد گسـترش یابـد و حتی میتـوانـند در سـالهـاي بـاالتـر بـا مـباحـث 
نـقد ادبی هـم روبـهرو شـونـد. در سنین پـایینتـر مـا بـا طـرح سـؤاالتی مـثل 
اینکه «چـرا این کتاب را دوسـت نـداشـتی؟» پیش میرویم و بـعد بـا 
سـؤاالت سـاده دانـشآمـوز را بـه سـمت مـسائـل مـهمتـري مـثل کیفیت 

ترجمه، شخصیتپردازي نامناسب و...سوق میدهیم.  
  در این نظردهی بچهها چقدر تحتتأثیر شما هستند؟ 

مـن سعی میکنم حـسم را بـه بـچههـا مـنتقل نکنم ولی خـب انـتخاب 
اولیۀ کتابهـا بـر عهـدة مـن اسـت. بـههـرحـال بـراي مـا مـهم اسـت که هـم 
آثار تألیفی و هم ترجمه بخوانیم و از ژانرهاي مختلف انتخاب کنیم.  

  پس درنهایت نقش شما در انتخاب کتاب زیاد است؟  
 گـاهی اوقـات حـاضـریم این هـزینه را بـدهیم که بـچه کتاب را دوسـت 
نـدارد امـا جنبۀ آمـوزشی بـرایمان مـهم اسـت و اینکه بـچه بـگوید چـرا 

کتاب را دوست ندارد.  
  نظرتان دربارة کتابخانه «راه رشد» چیست؟ 

کتابـخانـه واقـعاً خـوب و بـهروز اسـت امـا تـعداد آثـار تـألیفی کم اسـت؛ مـثالً 
اگـر مجـموعۀ رمـان امـروز نـوجـوان یا کتابهـاي دیگر اضـافـه شـود خیلی 

بهتر خواهد شد.  
  بچههاي راه ر شد چقدر کتابدوست هستند؟ 

خوشبختانه تمام بچهها کتابخوان هستند و این کار را دوست دارند.  
  بهترین کتابی که در این سالها خواندهاید چیست؟ 

رمـان رودخـانـه واژگـون را خیلی دوسـت داشـتم که رمـانی فـرانـسوي 
است و سال گذشته مدال طالي الكپشت را هم گرفت.  

  و بهترین نویسنده؟ 
در بین نـویسندگـان هـم بـه نـظرم فـرهـاد حـسنزاده خـوب کار میکند و 
مـخاطـبان کتابهـایش را دوسـت دارنـد و در شهـرهـاي دیگر غیر از 

تهران هم طرفدار زیاد دارد.  
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  محـمد بــهمنبیگی که از او بــه عــنوان پــدر آمــوزش عــشایر یاد 
میشــود، در ســال 1299 بــه هــنگام کوچ ایل قــشقایی در خــانــواده 
محـمودخـان کالنـتر تیرة بـهمنبیگلو از طـایفۀ عملۀ قـشقایی دیده بـه جـهان 
گـشود. هشـت سـالـه که شـد، پـدر منشیاي اسـتخدام کرد و بـه خـانـه آورد 
که هـم بـه محـمد درس بـدهـد و هـم بـراي او نـامـه بـنویسد. محـمد دو سـال 
نـزد آن منشی درس خـوانـد و الـفباي سـواد را آمـوخـت. ده سـالـه بـود که در 
راسـتاي سیاسـت تضعیف عـشایر و تـخته قـاپـوي اجـباري، پـدر را بـه تهـران 
تبعید کردنـد و شـش روز پـس از تبعید پـدر، مـادر را نیز بـه گـناه فـراهـم 
کردن آذوقـه بـراي عـشایر مـخالـف دولـت، بـه تبعیدگـاه همسـرش فـرسـتادنـد. 
بـنابـراین، محـمد هـمراه مـادر تبعیدي از کوهدشـت بـه تهـران آمـد و در 

مدرسۀ علمیۀ تهران به تحصیل مشغول شد.  
پـس از پـایان دورة دبیرسـتان محـمد بـه دانشکده حـقوق وارد شـد و دورة 
کارشـناسی حـقوق را در سـال 1321 بـه پـایان رسـانـد. او پیش از شـروع بـه 
همکاري بـا اصـل چـهار تـرومـن، بـا مـعرفی یکی از سـران ایل قـشقایی بـه 
آمـریکا رفـت و پـس از مـدت بسیار کوتـاهی بـه وطـن بـازگشـت. از آنجـا که 

در شهر و در کارهاي اداري دوام نیاورد پس از چندي به ایل بازگشت. 
او در ادامۀ فـعالیتهـایش بـه آمـوزش عـشایر رو آورد، و چـادر سیاه ویژة 
آمـوزش خـود را در سـال 1331 بـر پـا کرد. بـه این تـرتیب، نخسـتین 
آمـوزگـار عـشایر ایرانی میتـوانسـت هشـت مـاه از تـابسـتان و زمسـتان بـه 

مردم ایلش درس بدهد و آنها را به روزگار خویش آگاهتر سازد. 
هـمچنان که تـقاضـا بـراي بـر پـا کردن مـدارس عـشایري افـزایش مییافـت، 
«ابـتدا وزارت آمـوزشوپـرورش میپـنداشـت که جـز در صـورت اسکان ایالت 
که امـري ضـروري ولی طـوالنی مـدت بـود، تـأسیس مـدارس امکانپـذیر 
نیست». بـهمنبیگی، بـه سـفارش دوسـتی، می دانسـت که:« آمـریکاییهـا 
میتـوانـند بـه او کمک کنند. آنهـا پیش از این کمکهـاي زیادي بـراي 
اصـالح و بـرپـایی مـدرسـههـاي روسـتایی پـرداخـتهانـد». در هـمان زمـان بـرنـامۀ 
همکاري فنی و اقـتصادي بـا عـنوان اصـل چـهار در ایران آغـاز شـده بـود. 
سـفارش آن دوسـت بـاعـث شـد  بـهمنبیگی بـه دیدار مـدیرکل اصـل چـهار 

در استان فارس برود و توسط آقاي گیگن روند کارها را سرعت بخشد. 
بـهمنبیگی بـه کمک دوسـتانی که بـا او هـمراه شـدنـد تـوانسـت بـرنـامـهاي را بـا 
پـنج اصـل در زمسـتان 1332 بـه تـصویب بـرسـانـد که طی پیام رسمی بـه 
ریاسـت آمـوزشوپـرورش اسـتان فـارس بـراي اجـرا ابـالغ شـد. بـر پـایه بـرنـامۀ 
آمـوزش عـشایر میبـایست بـراي پـایههـاي اول تـا چـهارم مـدرسـههـاي سیار و 
بـراي پـایههـاي پنجـم تـا نـهم مـدرسـههـاي شـبانـهروزي بـر پـا میشـد. 
همچنین، میبـایست یک مـدرسۀ تـربیت مـعلم ویژة عـشایر بـراي جـذب 
دانـشآمـوزان بـا مـدرك پـایان کالس نـهم سـاخـته میشـد و گـروهی بـراي 
نـظارت بـر مـدرسـههـاي چـادري نیز بـه ایجاد میشـد. بـا این وجـود، تـنها بـه 
بـرپـایی مـدرسـههـاي چـادري و نـظارت بـسنده شـد و هـفتاد و هشـت مـدرسـه 
در ایالت و عــشایر بنیانگــذاري شــد. ادارة این مــدرســههــا بــه آقــاي 
بــهمنبیگی و دو نــاظــر دیگر، بیژن بــهادري کشکولی و نــادر فــرهــنگ 

درهشویی، سپرده شد. 

ازآنجـا که در میان عـشایر نـتوانسـتند افـراد بـاسـوادي بـراي آمـوزش پیدا 
کنند، آمـوزگـاران دیپلمۀ شهـري را بـا وعـدة اسـتخدام رسمی و فـراهـم 
کردن امکانـات الزم بـراي آسـایش آنهـا بـه سـوي ایل کشانـدنـد. امـا پـس از 
یک سـال روشـن شـد این آمـوزگـاران نمیتـوانـند در میان عـشایر زنـدگی 
کنند و بـه هـنگام کوچ بـا آنهـا هـمراه شـونـد. بـه بیان بـهمنبیگی: «بـچه 
شهــري در ایل میتــرسید و آب میشــد و ســگ زرد را شــغال میدید». 
ازاینرو، چـاره را در آن دید که از خـود ایلیاتیهـا داوطـلب بگیرد و آنهـا را 

آموزش بدهد و براي آموزگاري آماده سازد. 
افـراد گـونـاگـونی داوطـلب این کار شـده بـودنـد و بـهمنبیگی تـمام آنهـا را 
امـتحان میکرد که خـط و حـساب بـدانـند. سـپس، آنهـا را بـه کدخـدا 
میسـپرد و مـاهی 90-80 تـومـان دسـتمزد بـرایشان تعیین میکرد. امـا بـه 
دلیل سـواد کم آنهـا، هـمواره در کنارشـان میمـانـد و آنهـا را راهـنمایی 
میکرد. در واقـع او از تـمام مـدرسـههـاي عـشایري دور و نـزدیک بـازدید 
میکرد و مـدرسـهاي نـبود که خـودش تکتک دانـشآمـوزانـش را امـتحان 

نکرده باشد.  
یکی دیگر از راهکارهـایی که بـاعـث پیشرفـت کار بـهمنبیگی شـد، دعـوت از 
دولـتمـردان و اثـرگـذاران آن زمـان بـراي سـفر بـه مـناطـق زنـدگی عـشایر بـود؛ 
دعـوت بـه ایل، پـذیرایی گـرم سنتی و ایلیاتی بـا هـمه تـوش و تـوان و بـه 
امید جـذب حـمایت مـالی و قـانـونی دولـت سـواد و تـوانـایی و اسـتعداد 
نـوشکفته بـچههـاي ایل را بـه رخ کشیدن. در یکی از این بـرنـامـههـا، دکتر 
کریم فـاطمی، مـدیرکل آمـوزشوپـرورش فـارس، هـمراه جـمعی از مـعاونـان و 
مـدیرکلهـاي سـتادي وزارت، از مـدرسـههـاي سیار دیدن کردنـد. نتیجه 
دیدار آن شـد که وزارت مـوافـقت کرد حـقوق آمـوزگـاران را بـپردازد، فـاطمی 
یکی از پشـتیبانـان این بـرنـامـه شـد و از بـهمنبیگی خـواسـتند بـه اسـتخدام 

آموزشوپرورش درآید و این کار را به طور رسمی ادامه دهد. 

* محمد بهمنبیگی و همسرش، سکینه کیانی

یاد آر…

بُخاراي من، ایل من

* طرح کاور مطلب، امضاي مرحوم بهمنبیگی است. 
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نـهادینه شـدن آمـوزش در عـشایر پـس از ده سـال بـا حـمایت اصـل چـهار 
تـرومـن و پشـتیبانی دکتر کریم فـاطمی بـه ثـمر رسید و طـرح تعلیمات 
عـشایر در هشـتصد و نـودمین نشسـت شـوراي عـالی فـرهـنگ در تـاریخ 
10/10/1334 بـه تـصویب رسید. از آن تـاریخ آمـوزش عـشایر تـوسـعه یافـت 
و پـایدار شـد و بـرپـایی مـدرسـههـاي عـشایري بـه عـشایر اسـتان فـارس 
محـدود نشـد و فـرزنـدان عـشایر از ایلهـاي آذربـایجان تـا مـرزهـاي شـمال 

شرقی خراسان، از نعمت مدرسه و سواد برخوردار شدند. 
بـهمنبیگی دانشسـراي تـربیت مـعلم عـشایري را بنیانگـذاري کرد. امـا 
کارشـناسـان آمـوزشوپـرورش مـعتقد بـودنـد که او در کار آمـوزشوپـرورش 
صــاحــبنــظر نیست و تــدریس در دانشســراي تــربیت مــعلم کار افــراد 
مـتخصص و تحصیلکردههـاي دانشسـراي عـالی اسـت. بـه این تـرتیب، 
بـهمنبیگی بیست و شـش سـال سـرپـرسـتی آمـوزش عـشایر را بـه عهـده 

داشت. 
دوران بـازنشسـتگی محـمد بـهمنبیگی بیشتر بـه ثـبت تجـربـههـا و خـاطـرههـا 
و نـظریههـاي او در زنـدگی و کار بـا عـشایر و آمـوزش و پـرورش گـذشـت که 

حاصل آن چند کتاب در قالب داستانهاي گیرا و خواندنی است: 
1.عـرف و عـادت در عـشایر فـارس، انـتشارات بـنگاه آذر، 1324 چـاپ دوم 

انتشارات نوید شیراز 1381 
2. بخاراي من ایل من. انتشارات آگاه، 1368 
3. اگر قرهقاج نبود. انتشارات باغ آدینه، 1377 

4.به اجاقت قسم 
5.  طالي شهامت . انتشارات نوید شیراز1387 

عـالوه بـر این کتابهـا کتاب «نـوشـتههـایی دربـارة محـمد بـهمن بیگی و 
آثـار او» بـه کوشـش اسـماعیل احـمدي، ابـوالـفتح امیري و کهزاد رنـجبر نیز 
در سـال 1384 از سـوي  نشـر ویژه نـگار منتشـر شـد. بـهمن بیگی یازدهـم 

اردیبهشت  1389 بر اثر عفونت ریوي در نود سالگی درگذشت. 
منبع: همشهري آنالین، 11 اردیبهشت 1389. 

یاد آر…

  سـرانـجام تـصدیـق گـرفـتم. تـصدیـق لـیسانـس گـرفـتم. یـکی از 
آن تصدیقهاي پر رنگ و رونق روز. 

پـدرم لـیسانـسم را قـاب گـرفـت و بـر دیـوار گـچ فـرو ریـختۀ اتـاقـمان 
آویـخت و هـمه را بـه تـماشـا آورد. تـصدیـق قـشنگی بـه شـکل مـربـع 
مسـتطیل بـود. مـزایـاي قـانـونـی تـصدیـق و نـام و نـشان مـرا بـا خـطی زیـبا 
بـر آن نـگاشـته بـودنـد. تـصویـر رتـوش شـدهام بـا چـشمهـاي خـندان، 
کـراوات عـاریـتی، مـوهـاي سـیاه، در گـوشـۀ تـصدیـق مـیدرخشـید و قـلب 
پـدرم را از شـادي و شـعف لـبریـز مـیکـرد. آشـنایـی در کـوچـه و محـله 
نـمانـد کـه تـصدیـق مـرا نـبیند و آفـریـن نـگویـد. تـبعیديهـا، مـأمـوران 
شهـربـانـی، کـاسـبهـاي کـوچـه، دورهگـردهـا، پـیازفـروشهـا، ذرت بـاللـیهـا 

و کهنهخرها همه به دیدار تصدیقم آمدند. 
مـن شـرم مـیکـردم و خـجالـت مـیکشـیدم ولـی چـارهاي نـبود. پـیرمـرد، 
دلـخوشـی دیـگري نـداشـت. روز و شـب، بـا فخـر و مـباهـات، بـا شـادي و 
غـرور بـه تـصدیـقم مـینـگریسـت و مـیگـفت: جـان و مـالـم و هـمه چـیزم 

را از دست دادم ولی تصدیق پسرم به همۀ آنها میارزد. 
دلـخوشـی پـدرم مـنحصر بـه تـصدیـق نـمانـد. روزي فـرنـگیزبـان نـفهمی از 
کـوچـه مـیگـذشـت و دنـبال آدرسـی مـیگشـت. بـا ایـما و اشـاره 
مـیپـرسـید و بـه پـاسـخ نـمیرسـید. مـن بـه زبـان آمـدم و بـا مـقداري 
فـرانـسۀ دسـت و پـا شکسـته راهـنمایـیاش کـردم. غـوغـا شـد. پـدرم عـرش 

را سیر کرد. 
روز دیـگري مـن و پـدرم بـه دیـدار تـبعیدي بـیماري رفـتیم. از پـزشـکی 
دارویـی گـرفـته و خـورده بـود. ادرارش رنـگ گـردانـده و سـرخ شـده بـود. 
بـیچاره، از بـیم خـونریـزي حـال نـداشـت. مـن بْـرشـور دارویـش را کـه بـه 
فـرانـسه بـود خـوانـدم. نـوشـته بـود کـه ایـن دارو بـراي چـند سـاعـت رنـگ 
ادرار را مـیگـردانـد و جـاي نـگرانـی نـدارد. وقـتی کـه مـطلب را خـوانـدم و 

گفتم، بیمارِ وحشتزده از بستر خود برخاست و دعایم کرد. 
پـدرم از شـور و شـوق اشـک بـه چـشم آورد. در مـراجـعت بـه خـانـه، دیـگر 
راه نـمیرفـت، پـرواز مـیکـرد. بـا رضـایـت و غـرور پـا بـر زمـین 
مـیگـذاشـت. داسـتان فـرانـسهدانـی و فـرانـسهخـوانـی مـن نـقل مـجالـس و 

ورد زبانها شد. 
پـس از عـزیـمت رضـاشـاه کـه قـبالً رضـاخـان بـود و بـعداً هـم رضـاخـان 
شـد، هـمۀ تـبعیديهـا رهـا شـدنـد و بـه ایـل و عشـیره بـازگشـتند و بـه 
ثـروت از دسـت رفـته و شـوکـت گـذشـتۀ خـود دسـت یـافـتند. هـمه 
بـیتـصدیـق بـودنـد بـه جـز مـن. هـمهشـان زنـدگـی شـیریـن و دیـریـن را از 
سـر گـرفـتند. چـشمههـاي زالل در انـتظارشـان بـود. کـوههـاي مـرتـفع و 

دشتهاي بیکران در آغوششان کشید. 
بـاز زیـن و بـرگ را بـر گُـردة کَهُـر و کـرنـدهـا نـهادنـد و سـرگـرم تـاخـت و 
تـاز شـدنـد. بـاز کـبکهـا را در هـوا و آهـوهـا را در صحـرا بـه تـیر دوخـتند. 
بـاز در سـایـۀ چـادرهـا و در دامـن مـعطر چـمنهـا سـفرههـاي پـر سـخاوت 
ایـل را گسـتردنـد و در کـنارش نشسـتند. بـاز بـا رسـیدن مهـر، بـار سـفر 
را بسـتند و سـرمـا را پشـت سـر گـذاشـتند و بـا آمـدن فـروردیـن، گـرمـا 

رابه گرمسیر سپردند و راه رفته را باز آمدند. 
در مـیان آنـان فـقط مـن بـودم کـه دو دل و سـرگـردان و سـر در گـریـبان 
بـودم. بـیش از یـکسال و نـیم نـتوانسـتم از مـواهـب خـداداد و نـعمتهـاي 
طـبیعت بهـرهمـند شـوم. لـیسانـس داشـتم. لـیسانـس نـمیگـذاشـت کـه در 

ایل بمانم.

بخشی از کتاب «بخاراي من ایل من» را بخوانید. 

بخشهایی از صفحه 13 کتاب. 
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  در نـظام آمـوزشوپـرورش مسـئلۀ تکلیف شـب و مـباحـث 
مـربـوط بـه آن هـمواره بـراي دانـشآمـوزان، مـعلمان و اولیاي 
دانـشآمـوزان مـطرح بـوده و نـظریههـاي مـتفاوتی در این زمینه 
مـطرح شـده اسـت. عـدهاي بـه خـصوص در سـطح ابـندایی مـخالـف 
تکلیف شـب بـراي دانـشآمـوزان هسـتند و آن را کاري بیهوده 
میدانـند و مـعتقدنـد کودك پـس از یک روز طـوالنی زمـانی که بـه 
خـانـه بـازمیگـردد بهـتر اسـت اوقـات خـود را صـرف اسـتراحـت، بـازي 
و فـعالیتی غیردرسی نـماید، امـا بعضی از والـدین تـمایل دارنـد 
فـرزنـدشـان تکالیف بیشتري در خـانـه انـجام دهـد تـا مـزاحـمت و 
سـروصـدایی در مـنزل نـباشـد. در این میان آنـچه مـهم اسـت و 
مــعلمان بــاید بــه آن آگــاه بــاشــند شیوة تعیین تکلیف بــراي 
دانـشآمـوزان و چـگونگی بـررسی این تکالیف و تـأثیر انـواع تکلیف 

در یادگیري دانشآموزان است.  

انواع تکلیف شب 

  تکالیف تـمرینی: این تکالیف بـراي تـقویت مـهارتهـا و دانـش 1.
کسب شــده مــناســب اســت و در راســتاي تثبیت یادگیري و 
فـعالیتهـاي خـوانـدن و کارهـاي تـمرینی و انـفرادي بـه کار گـرفـته 
میشـود که میتـوان گـفت از قـدیمیتـرین نـوع تکلیف شـب اسـت. 
بـا تـوجـه بـه روشهـاي نـوین تـدریس میتـوان از این روش هـم 
بـهصـورت خـالق اسـتفاده کرد. کاربـرد این روش در پیشرفـت 
مـهارتهـاي نـوشـتاري و امـالنـویسی اسـت. بـراي مـثال بـه جـاي 
رونـویسی از یک درس بـه شیوة قـدیمی که در گـذشـته مـتداول و 
گـاهی حجـم آن بـراي دانـشآمـوز کسلکننده بـود و بـه جهـت رفـع 
تکلیف ممکن بـود کیفیت الزم را نـداشـته بـاشـد، میتـوان مـتن 
یک درس را در قـالـب کاربـرگ بـهصـورت رونـویسی فـعال درآورد و 
متنی بـا مـوضـوع درسی نـوشـت و فـعالیت هـایی بـا اهـدافی را که در 
مـهارت نـوشـتاري از قبیل امـالي درسـت، نـگارش صحیح، رعـایت 
کردن نکات دسـتوري و ... که مـربـوط بـه درس بـاشـد در این 
کاربـرگ گـنجانـد. اینگـونـه تکالیف بـاعـث ایجاد انگیزه، دقـت، 
تـمرکز و افـزایش سـرعـت عـمل و تـقویت مـهارت نـوشـتاري در 
دانــش آمــوزان میشــود و هــریک میتــوانــند نــقاط ضــعف 

آموزشیشان را بهبود بخشند. 
  

  تکالیف آمـادهسـازي: این نـوع تکالیف جهـت آمـاده کردن 2.
شـاگـردان بـراي درسهـاي روز بـعد بـه کار بـرده میشـود. مـثالً در 
درس «بـخوانیم» تکلیف شــب خــوانــدن مــتن درس پیش از 
تـدریس که دانـشآمـوز بـاید درس را پیشخوانی کند مـعانی کلمه، 
هـمخـانـواده و ...که مـدنـظر مـعلم اسـت را بـا اسـتفاده از فـرهـنگ 
لـغت پیدا کند. این کار بـاعـث میشـود یادگیري عمیقتـر صـورت 
گیرد و اهـدافی از قبیل بـرانگیختن حـس کنجکاوي دانـشآمـوز 
در زمینۀ مــوضــوع درس جــدید و همچنین تــقویت مــهارت و 
آگــاهیهــاي او بــراي یادگیري مســتقل و قــابلیت او بــراي 

خودآموزي در طول زندگی افزایش یابد. 

نـقش و اهمیت تکالیف درسی در یادگیري 
دانــشآمــوزان           تـحـصیـلی  پیـشـرفــت  و 

سودابه بصیري قائمی پسند  

یادداشت

  تکالیف بســطی و امــتدادي: در این تکالیف میتـــوان 3.
مـوضـوعـاتی مـطرح کرد و از دانـشآمـوز خـواسـت طی تحقیقات و 
پـژوهـش علمی بـه مـوضـوع خـواسـته شـده بـرسـد؛ الزمۀ آن این 
اســت که مــعلم آگــاه مــراحــل علمی و پــژوهشی را بــراي 
دانـشآمـوزان شـرح داده بـاشـد و طـبق این روش از آنهـا بـخواهـد 
بـعد از پـژوهـش و فـرضیهسـازي گـزارشی از رونـد پـژوهشی شـان را 
در کالس مـطرح کنند. این کار بـاعـث ایجاد عـادت مـطالـعه و 

تقویت روحیه پژوهشگري در دانش آموزان میشود.  

  تکالیف خـالقیتی: دانـشآمـوز بـا اهـداف و مـوضـوع درس 4.
بـهخـوبی آشـنا شـده و مـفاهیم را بـهخـوبی فـراگـرفـته و  از او 
خــواســته میشــود خــودش تکالیفی که ممکن اســت کتبی یا 
شـفاهی بـاشـد مـانـند مسـئله ریاضی و...طـراحی کند و یا بـا ارائۀ 
یک نـمایش یا دسـت سـازه بـخواهـد تکلیف خـود را در کالس ارائـه 
دهـد. درواقـع اینگـونـه تکالیف واگـراسـت و بـاعـث رشـد تفکر در 
دانـشآمـوز میشـود، درنتیجه حـس خـودبـاوري، خـودشـناسی و 

اعتمادبهنفس در دانشآموزان بیشتر میشود.  
مـعلمان بـاتجـربـه بـا آگـاهی نسـبت بـه انـواع تکالیف میتـوانـند از 
تکلیفی اسـتفاده کنند تـا بـه اهـداف خـود بـرسـند و بـا ایجاد تـنوع 

در تکالیف احساس خوشایند در دانشآموزان ایجاد کنند.  

* کتابکار مفهومی ریاضی: نوشته سودابه بصیري
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بـه نـظر میرسـد تکلیف شـب اثـربـخش، تکلیفی اسـت که ویژگیهـاي زیر را 
داشته باشد. 

  مــناســب بــا جــنبههــاي رشــد بــدنی، عــقالنی، عــاطفی، و اجــتماعی 1.
دانشآموزان باشد؛ 

  مـتناسـب بـا تـوانـاییهـاي ذهنی دانـشآمـوز بـاشـد و مـعلم نیز بـا تـوجـه بـه 2.
تفاوتهاي فردي و سبکهاي یادگیري تکالیف را در نظر بگیرد؛ 

  متناسب با موضوع درس و کاربردي باشد؛ 3.
  اهداف درس و مزایاي انجام آنها براي دانشآموز مطرح شود؛ 4.
  حجـم و مـقدار تکالیف بـاید بـهانـدازه اي بـاشـد تـا بـه کیفیت و نتیجه 5.

مـطلوب بـرسـند. همچنین در اوقـات فـراغـت بـتوانـند فـرصـت کافی بـراي کسب 
مــهارتهــاي دیگر داشــته بــاشــند. مــثل بــازي، ورزش، و ... اگــر تکالیف 
کاربـردي و یا آگـاهی صـورت گیرد و انگیزه یادگیري دانـشآمـوز را افـزایش 

دهد؛  
  تکالیف بـاید کوتـاه، مـتنوع، جـالـب و مـعقول بـاشـد و پـس از ارزشیابی 6.

آنها باعث تحرك ذهن دانشآموز شود.  

تکلیف خـانـه ابـزاري بـراي تـمرین و تکرار و کمک بـه فـرایند یادگیري اسـت. 
تکالیف می بـایست هـدفـمند و بـا تـوجـه بـه نیازهـاي دانـشآمـوزان در نـظر 
گـرفـته شـود و خسـتهکننده و کسالـتبـار و ابـزاري در جهـت کار اضـافـه یا 
جــریمه نــباشــد. همچنین اهمیت و کارایی تکالیف نــباید فــعالیتهــاي 
دانـشآمـوزان و مـهارتهـاي دیگرشـان مـثل بـازي، بـهخـصوص در مـقطع 
ابـتدایی، را تـحتالـشعاع قـرار دهـد. در آخـر اهمیت روشهـاي خـالق و مـتنوع 
و تـوانـاییهـاي دانـشآمـوز و تـفاوتهـاي فـردي آنهـا نیز نـباید نـادیده گـرفـته 
شـود. تکالیف مفید یادگیري و عـالقۀ دانـشآمـوزان نسـبت بـه وظیفهشـان را 

افزایش میدهد همانطور که عکس این قضیه نیز صادق است.  

بـراي آشـنایی بیشتر بـا مـباحثی که در بـاال آمـد، دو کتاب زیر بـه اخـتصار 
معرفی میشوند.  

  نام کتاب: نظارت آموزشی کالس درس محور (نظارت بالینی) 
نویسنده: دکتر بیژن عبداللهی  

ناشر: مرآت  
قیمت: 10000 تومان  

این کتاب بـر اسـاس چـرخـه چـند مـرحـلهاي نـظارت بـالینی تـدوین شـده اسـت 
و شـامـل هـفت فـصل اسـت. مـخاطـبان اصلی این کتاب کسانی هسـتند که 
درگیر برنامهریزي آموزشی مدارس هستند. در بخشی از کتاب میخوانیم: 
«صـاحـبنـظران میگـویند هـرگـونـه پیشنهاد بـراي اصـالح، تغییر سـاخـتار یا 
تـحول مـدارس، بـر رشـد حـرفـهاي مـعلمان بـه عـنوان اسـاسیتـرین وسیلۀ ایجاد 
تغییر مـورد نیاز، تـأکید میکند. بـنابـراین از آنـجاییکه یادگیري دانـشآمـوزان 
و بهــبود کیفیت آمــوزشی را میبــایست در فــرآیند (یاددهی- یادگیري) 
جسـتوجـو کرد و مـعلمان مـهمتـرین عـامـل در بـاال بـردن کیفیت یادگیري 

دانشآموزان هستند».  

  نـام کتاب: اقـدام پـژوهی: راهـبردي بـراي بهـبود آمـوزش و 
تدریس (اصول، نظریه ها و چارچوب عمل) 

گروه نویسندگان: دکتر محمدرضا آهنچیان و همکاران  
ناشر: وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت  

قیمت: 2800 تومان  
این کتاب شـامـل هـفت فـصل اسـت که بـراسـاس تجـربیات عـوامـل بـرگـزار 
کنندة دورههــاي اقــدامپــژوهی طی ســالیان اجــراي این دوره تــوســط 
پـژوهشکده تعلیم و تـربیت طـراحی و تـدوین شـده اسـت. کوشـش پـژوهشکده 
تهیه مـحتوایی بـوده اسـت که از یک سـو سـرفـصل هـاي مـورد نیاز دورة 
مـذکور را پـوشـش دهـد و از سـوي دیگر امکان انـتخاب مـطالـب بـرحسـب تـنوع 

سطوح فراگیران را براي مدرسان فراهم آورد.  

معرفی 
کتاب

ان
توم

 10
000

ت: 
قیم

ن  
وما
2 ت

800 
ت:
قیم
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یادداشت ذرهبین: من باب جشنواره دانشآموزي و استارتآپیادداشت ذرهبین: من باب جشنواره دانشآموزي و استارتآپ

ذرهبینذرهبین

دیدگاه: نظرات و پیشنهادات تنی چند از دستاندرکاران پروژهها

موفقیت در دنیاي فناوري از پاي تختهسیاه

تعامل: گزارش پروژهها

دیدگاه: نظرات و پیشنهادات تنی چند از دستاندرکاران پروژهها

موفقیت در دنیاي فناوري از پاي تختهسیاه

[تعامل: گزارش پروژهها  ]
]]
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هیجان، شور و نشاط؛  
درباره جشنواره دانشآموزي راهرشد

  هیجان، شـور، نـشاط؛ اینهـا واژههـایی هسـتند که حـال و هـواي 
حـاکم بـر مـجتمع راه رشـد در روزهـاي پـایانی اسـفند که جـشنوارة سـاالنۀ 
دانـشآمـوزي بـرگـزار میشـود، را بـه تـمامی تـوصیف میکنند. بـراي مـن که 
نخســتین ســال حــضورم در «راه رشــد» بــود امــا، هــمهچیز تــازهتــر و 
هیجانانگیزتـر بـه نـظر میآمـد بـهخـصوص اینکه قـرار بـود بـراي نـوشـتن 
گـزارش در مـجتمع پسـرانـه و دخـترانـه حـضور یابـم و بـا دانـشآمـوزان و 

والدینشان صحبت کنم.  
از در دبیرسـتان پسـرانـه وارد میشـوم و چـند نـفري بـا دفـترچۀ راهـنماي 
جـشنواره بـه پیشوازم میآیند و بـه سـرعـت  دربـارة جـشنواره و نـحوة 
امتیازدهی بــه پــروژههــا تــوضیح میدهــند. دفــترچــه را میگیرم و در 
صـندلیهـایی که در وسـط حیاط تعبیه شـدهانـد مینشینم تـا نـگاهی بـه 
دفـترچـه بیانـدازم و دربـارة پـروژههـا کمی بیشتر بـدانـم. کمکم والـدین بـچههـا 
هـم از راه میرسـند و بـا آمـدن جـمعی از همکاران و عـدهاي از دانـشآمـوزان 
دبیرسـتان شـور و هیجان بیشتر میشـود. مـن هـم بـه هـمراه بـچههـا وارد 
طــبقات میشــوم و ضــمن بــازدید از غــرفــههــا و شنیدن تــوضیحات 

دانشآموزان در خصوص جشنواره با آنها سر صحبت را باز میکنم.  
دانـش آمـوزان کالس شـشم که امـسال اولین حـضور در این جـشنواره را 
تجـربـه میکنند بـا هیجان زیادي از هـاورکرافـت و مـوشک آبی و پـژوهـش 
اجـتماعیشـان میگـویند و انگیزهشـان بـراي انـتخاب این پـروژه. بـچههـاي 
سـالهـاي بـاالتـر نـگاهـشان مـتفاوت اسـت. آنـها از اهمیت پـروژههـا در انـتخاب 

مسیر شغلی و رشتۀ دانشگاهیشان میگویند.  
زمـان کوتـاه اسـت و بـاید مـشاهـداتـم را در دبیرسـتان دخـترانـه نیز انـجام 
دهـم. در آنـجا هـم اوضـاع تـفاوتی بـا پسـرانـه نـدارد. حـضور دانـشآمـوزان و 
پـروژههـایشان در کالسهـا، طـبقات و راهـروهـا  شـور و حـالی نـو بـه مـدرسـه 
داده اسـت. در گـپوگـفتهـاي کوتـاه بـا دخـترهـا هـم درمییابـم که چـقدر 
انـجام پـروژه و بـرگـزاري جـشنواره بـرایشان مـهم اسـت و تـا چـه حـد سعی 
کردهانـد تـا در رقـابـت پـایانی بهـترین بـاشـند. الـبته مـوضـوع شـغل آینده و 
انـتخاب رشـته نیز بـرایشان مـطرح اسـت. بـچههـاي گـروه تـئاتـر که هـمه را 
دعـوت میکنند بـه دیدن نـمایششـان، از تـأثیر عجیب چـند مـاه تـمرین 
تـئاتـر کارگـاهی بـر زنـدگیشـان میگـویند و چـند نـفرشـان تـأکید میکنند که 
تصمیم جـدي دارنـد در دانـشگاه در رشـتۀ تـئاتـر و ادبیات نـمایشی تحصیل 
کنند. بـچههـاي گـروه فیلمسـازي هـم دوسـت دارنـد سینما را بـه طـور 
حـرفـهاي دنـبال کنند. چـند نـفري از بـچههـایی که پـروژههـاي عـلوم پـایه 
انـجام داده بـودنـد از حـاال خـودشـان را قـامـت مـهندس و پـزشک و فیزیکدان 

میدیدند و این موضوع در نحوة ارائهشان پیدا بود.  
یکی از جـذابیتهـاي جـشنواره حـضور پـدر و مـادرهـا و اشـتیاقشـان بـراي 
دیدن کارهـاي بـچههـاسـت. مـن هـم ازین فـرصـت مـغتنم اسـتفاده کرده و در 
هـمان شـلوغی بـه سـراغـشان رفـتم تـا نـظرشـان را دربـارة فـعالیت بـچههـا جـویا 

شوم. 
مـادر هسـتی محـمدیان را در سـالـن تـئاتـر مـالقـات کردم. از دیدن پـروژه 
خـوشـحال بـود و بـا نـگاههـا و حـرفهـایش بـچههـا را تحسین میکرد: «پـروژة 
تـئاتـر واقـعاً غیرمـنتظره و خیلی خـوب و مـتفاوت بـود. کار حـرفـهايتـر شـده و 
بـچههـا مسـلط بـودنـد و مـشخص بـود که زحـمت زیادي کشیدهانـد. چـقدر 

خـوب که بـچههـا در زمینۀ عـالقـهمـنديشـان پـروژه انـتخاب کردنـد و بـه 
سمت کاري رفتهاند که استعدادش را در خودشان حس میکردند».  

پـدر کیانـا قـلعهدار نیز که در هـمان سـالـن بـه تـماشـاي هـنرنـمایی فـرزنـدش 
نشسـته بـود، گـفت: «بـه نـظرم تـئاتـر بسیار خـوبی بـود بـا تـوجـه بـه اینکه 
دخـتر مـن در این زمینه اسـتعداد دارد این پـروژه را بـا راهـنمایی مـدرسـه 
انـتخاب کرد و بـه نـظرم این میتـوانـد نـقش مهمی در زنـدگی آیندة کیانـا 
ایفا کند و حتی شـاید بـتوانـد این رشـته را بـه عـنوان یک کار هـنري بـراي 
آیندهاش در نـظر بگیرد. در سـن نـوجـوانی انـجام چنین کارهـایی در انـتخاب 
شـغل آیندة بـچههـا نـقش تعیینکنندهاي دارد. سـلیقه و انـتخاب فـرزنـدم 
بــراي مــن مــهم اســت و سعی میکنم او را در همین زمینه تــشویق و 
تـرغیب کنم تـا بـتوانـد در این راه مـوفـق شـود. از اولیاي مـدرسـه هـم خیلی 
مـمنونـم. مـن پـروژههـاي دیگر را دیدم و بـه نـظرم این جـشنواره ارزشـمند 

است.».  
مـادر راحیل واعظی در سـالـنهـا و کالسهـاي مـختلف حـضور مییافـت و از 
بـچههـا درخـصوص کارهـایشان پـرسـش میکرد. در یکی از کالسهـا فـرصـت 
گـفتوگـو بـا او دسـت داد: «مـن خیلی افـتخار میکنم که این جـشنواره و 
بـچههـا را میبینم. وقتی بـچههـا دربـارة پـروژههـایشان تـوضیح میدادنـد 
جـذبـشان میشـدم و دوسـت داشـتم بیشتر بـشنوم و ببینم. مـن احـساس 
غـرور کردم و حـس بسیار خـوبی بـرایم داشـت. دخـتر مـن در پـروژة فیلم 
همکاري داشـت که بـه نـظرم خیلی جـالـب بـود. مـن خیلی خـوشـحالـم که 
راحیل در این مـدرسـه درس میخـوانـد چـون بـه نـظرم اینجا ذهـن بـچههـا 
خیلی خـالق بـار میآید. مـن تـازه االن مـتوجـه میشـوم که تـفاوت دخـترم بـا 
ســایر بــچههــا بــه خــاطــر همین آمــوزشهــایی اســت که اینجا دیده و 

فعالیتهایی است که انجام میدهد».  
در کالس تـاریک نـمایش فیلم، والـدین مهـدیس محـمدي مـقدم حـضور 
داشـتند. پـدر مهـدیس کار گـروهی بـچههـا را بسیار ارزشـمند دانسـت و 
گـفت: «در مجـموع بـه عـنوان یک کار تیمی و دانـشآمـوزي عـالی بـود. مـن 
هیجان بـچههـا و مـشارکتشـان در جـشنواره را خیلی دوسـت دارم و فکر 
میکنم این رخـدادي که مـدرسـه تـرتیب داده بـچههـا را خیلی فـعال و 
بـاانگیزه کرده اسـت و مـهمتـرین نکتهاش کار گـروهی اسـت که خیلی بـا 

ارزش است».   
در هـر دو بـرنـامۀ اخـتتامیۀ چـشنوارة دخـترانـه و پسـرانـه مـانـند سـالهـاي 
گـذشـته مـدیرعـامـل و مـدیران آمـوزشی و مسـئول پـروژههـا سـخنرانی کردنـد. 
آنـچه امـسال و در پـایان دوازدهمین جـشنوارة دانـشآمـوزي راه رشـد، در 
حـرفهـایشان پـررنـگ بـود تـأکید بـر نـقش پـروژههـا در تعیین مسیر حـرفـهاي 
دانـشآمـوزان بـود. خـانـم اصـالحپـذیر در سـخنرانی پـایانی جـشنوارة دخـترانـه 
گـفت امیدوار اسـت در آینده نـزدیک شـاهـد بـه راه افـتادن اسـتارتآپهـاي 
دانـشآمـوزان راه رشـد بـاشـد، اسـتارتـاپهـایی که سـنگ بـنایش در زنـگ 

پروژه گذاشته شده است.  
همین مـوضـوع دسـتمابۀ نیمکت سفید شـمارة چـهار شـد تـا بـه سـراغ 

پروژههاي دانشآموزي و امکانپذیري ایدة استارتاپ برود.  
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شــوالیههــاي واقعی دنیاي 
مجازي 

پژوهش
استارتآپ

خالقیت
استارتآپ

کسبوکار موفق
پژوهشپروژهخالقیت

پروژهدانشآموزي
نوآوري

کسبوکار موفق

کسبوکار موفق

استارتآپ

خالقیت

خالقیت
نوآورينوآوري
خالقیت

زنگ پژوهش

مجتمع آموزشی راه رشد از استارتآپهاي دانشآموزي حمایت میکند 

موفقیت در دنیاي فناوري از پاي تخته سیاه  
ندا زندي

  بسیاري از کارآفـرینان مـشهور و نـوابـغ بـزرگ از دوران مـدرسـه بـا آزمـون و خـطا، مـتفاوت انـدیشیدن، و جـدیت و خـالقیت بـه خـرج دادنْ خـود را 
بـراي بـه واقعیت درآوردن رویاهـایشان آمـاده و جـهان پیرامـونشـان را نیز مـتأثـر کرده انـد. حـاال بـه لـطف کوشـشهـا و نـوآوريهـاي پیشگامـان دنیاي 
تکنولـوژي، کسانی که میخـواهـند بـا اسـتفاده از فـناوري روز کسبوکاري راه بیانـدازنـد، امکانـات بیشتري در اختیار دارنـد و میتـوانـند بـا اسـتفاده از 
تجـربیات مـشابـه کسبوکارهـاي مـوفـق بـا سـرمـایۀ اولیۀ انـدك طـرحی نـو درانـدازنـد. کافی اسـت بـه صـفحه نـمایش گـوشی تـلفن هـمراهتـان که نـرم افـزارهـا و 
بـرنـامـههـاي مختلفی بـراي انـجام کارهـاي روزمـره در آنـها ذخیره کردهاید، نـگاه کنید تـا ایمان بیاورید بـه آغـاز فـصل داغ در اقـتصاد! در چـند سـال اخیر 
اسـتارتآپهـا در کشور مـا جـاي خـود را پیدا کرده و از سـفارش غـذا و هـزار و یک رقـم کاالي دیگر گـرفـته تـا جـابـهجـایی در شهـر و گـرفـتن بلیط سینما و 
رزرو هـتل و... از طـریق آنـها انـجام میشـود و هیچ بعید نیست تـا چـند سـال دیگر اشکال سنتی بعضی حِـرَف کامـال فـرامـوش شـود. در این میان 
دانـشآمـوزان خـالق و آیندهنـگر هـم میتـوانـند سـهم ویژهاي از این رونـق داشـته بـاشـند؛ دانـشآمـوزانی که تکنولـوژي بـراي آنـها بـه بـازيهـاي کامپیوتـري و رد 
کردن مـراحـل مـختلف «رزیدنـت ایول» و «کال آف دیوتی» و پیدا کردن رمـزهـاي تـقلب در اینترنـت خـتم نمیشـود و این انـدیشه را در سـر میپـرورانـند 
که هـم بـراي کسب درآمـد و هـم بـراي تغییر مـثبت محیطشـان دسـت بـه کار شـونـد و بـا شـناسـایی نیازهـاي اعـضاي خـانـواده، دوسـتان و همکالسیهـایشان 
نـام خـود را در زمـرة کارآفـرینان و بنیانگـذاران کسبوکاري نـو ثـبت کنند. در این گـزارش ایده راه انـدازي اسـتارتآپ هـاي دانـشآمـوزي در مـجتمع 

آموزشی راه رشد را با کارشناسان این حیطه مطرح کرده و نظرات آنها را در این باره جویا شدهایم.  

پروژهمحوري

شــوالیههــاي واقعی دنیاي 
مجازي 

  بچۀ مسـتعد و پـرتـالشی بـود و هـر کس که او را میشـناخـت، در چهـرهاش می خـوانـد که آیندة درخـشانی در 
انـتظار مـارك کوچک اسـت. امـا شـاید بـه خیال کمتر کسی میرسید که این بـچه قـرار اسـت شیوة ارتـباطـات در قـرن 
بیست و یکم را کامـالً زیر و رو کند و بـا میلیاردهـا دالر ثـروت، اعـتباري هـمسـنگ سیاسـتمداران بـنام بـه دسـت آورد. 
از دوران ابـتدایی تـا روزي که در بیست سـالگی بـه هـمراه دوسـتانـش بـه بـزرگـترین مـوفقیت زنـدگیاش و یکی از 
مهیجتـرین دسـتاوردهـاي بشـري رسید، پـروژههـاي کوچک و بـزرگی را امـتحان کرد و بـه تـدریج صـاحـب بینشی شـد 
که هـمچون فـلش بـزرگی او را بـه سـوي هـدف نـهاییاش هـدایت میکرد. از 4 فـوریه سـال 2004 که فیس بـوك 
بـراي اسـتفادة دانـشجویان دانـشگاه هـاروارد آغـاز بـه کار کرد تـا امـروز که بیش از یک و نیم میلیارد نـفر عـضو آن 
هسـتند، و بـا وجـود اینکه وبسـایتهـا و بـرنـامـههـاي مـتنوعی بـراي رقـابـت بـا آن بـه میدان آمـدهانـد، مـارك زاکربـرگ از 
پیگیري ایدهاش و تـوسـعه و ارتـقاي آن دسـت نکشیده و هـر روز بـه دنـبال راههـاي بهـبود خـدمـاتی اسـت که بـه 
کاربـران فیس بـوك ارائـه میدهـد. همین پیگیري، خـالقیت و کوشـش خسـتگی نـاپـذیر بـود که مـوجـب شـد بـه عـنوان 
اولین کارآفـرین ثـروتـمند زیر چهـل سـال، ششمین فـرد قـدرتـمند جـهان، سـومین ثـروتـمند در حـوزة فـناوري و 

ششمین میلیاردر جهان در سال 2016 از سوي مجله معتبر فوربس شناخته شود.  
این داسـتان فـقط مـختص زاکربـرگ نیست. هـر روز که از خـواب بـرمیخیزیم جـهان دسـتخوش تـحوالت زیادي شـده 
اسـت؛ فـناوري هـمچون لـوبیاي سحـرآمیز بـا سـرعتی اعـجابآور رشـد میکند و در سـرتـاسـر دنیا افـرادي خـوشفکر 
تغییر و تـحوالت بـزرگی را رقـم میزنـند. عـمده این تـحوالت هـم مـدیون کامیپوتـرهـا و دنیاي مـجازي اسـت، دنیاي 
بیکرانی که هـر ایدة نـاب و بـدیعی را پـذیراسـت. اسـتارتآپهـا هـم که نتیجۀ همین ایدههـاي نـاب هسـتند سـرعـت 

زیادي به زندگی ما بخشیدهاند و زندگی مدرن شهري را تسهیل کردهاند. 
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تـربیت دانـشآمـوز خـالق، 
نه پولکی! 

تـربیت دانـشآمـوز خـالق، 
نه پولکی! 

تلفیق دانش و کسبوکار تلفیق دانش و کسبوکار 

یک آغاز زیبا یک آغاز زیبا 

  در کشور مـا اسـتارتآپهـاي مـوفقی را می تـوان نـام بـرد که تـصور زنـدگی بـدون آنهـا خیلی سـخت اسـت؛ نـتبـرگ، 
تخفیفان، دیجی کاال، اسـنپ، تپسی و.... امـا مـوضـوع پـرداخـتن بـه اسـتارتـاپهـا زمـانی بـراي مـا جـديتـر شـد که تصمیم گـرفتیم بـه 
این بیانـدیشیم که جـشنوارة دانـشآمـوزي راه رشـد چـطور میتـوانـد ایدههـاي دانـشآمـوزان را بـا اسـتارتآپهـا پیونـد دهـد. مـجتمع 
آمـوزشی راه رشـد که تجـربۀ بـرگـزاري دوازده سـال پـروژههـاي دانـشآمـوزي در حـوزههـاي مـختلف را دارد قـصد دارد ایدههـاي 
خـالقـانۀ دانـشآمـوزان را بـه اسـتارتآپ پیونـد دهـد. امـا در این میان این سـوال بـه صـورت جـدي مـطرح میشـود که آیا اسـاسـاً 

نزدیک کردن بچهها به مباحث اقتصادي کار درستی است؟ 
دکتر علیرضـا نـاطقی، مـدیرکل دفـتر تـعاونیهـاي خـدمـاتی که بـراي بـازدید از پـروژههـاي دانـشآمـوزي بـه راه رشـد آمـده بـود، 
مـعتقد اسـت نـباید ذهـن بـچههـا صـرفـاً بـه جنبۀ اقـتصادي این مـوضـوع مـعطوف شـود: «راهانـدازي یک اسـتارتآپ در حـالی که 
بـچههـا هـنوز دانـشآمـوز هسـتند، اولـویت اصلی آنـها نیست و مـهم نیست کارشـان در این سـن و سـال تـجاريسـازي شـود یا نـه. 
مـهم این اسـت که دانـشآمـوزان بـتوانـند مـهارتهـایشان را افـزایش دهـند. بـاید مـفاهیمی که بـراي یک کسبوکار خـوب مـورد نیاز 
اسـت را یاد بگیرنـد و مـهارتهـایشان را ارتـقا دهـند. الـبته خیلی خـوب اسـت که مـجتمع راه رشـد در آینده نیز بـچههـا را بـراي 

پیوند دادن به صنعت و بازار کمک کند».  

  شـاید بـرخی تـصور کنند بـرگـزاري جـشنوارههـاي مـختلف دانـشآمـوزي فـعالیتی فـوق بـرنـامـه اسـت و وظیفۀ اصلی 
دانـشآمـوزان درس خـوانـدن و مـوفقیت در امـتحانـات اسـت. امـا کسانی که چنین تـصوري دارنـد فـرامـوش میکنند که 
دانـشآمـوزان جـز آمـوزش بـه پـرورش هـم نیاز دارنـد و مـدرسـه جـامعۀ کوچکی اسـت که اگـر وظـایفش را بـه درسـتی انـجام دهـد، 

بچهها را براي ورود به جامعه و نقشآفرینی اجتماعی آماده میکند.   
سید علیرضـا شیرازي، مـدیر منطقۀ غـرب تهـران بـانک سینا، دربـارة اهمیت جـشنوارة دانـشآمـوزي راه رشـد میگـوید: «قـطعاً 
بـرگـزاري چنین جـشنوارههـایی از جـنبههـاي مـختلف قـابـل بـررسی اسـت. بـه هـر حـال همینقـدر که بـه بـچه هـایمان یاد دهیم، بـه 
جـاي کارمـند بـودن، کارآفـرین بـاشـند فکر میکنم بـزرگـترین دسـتاورد چنین رویدادهـایی اسـت. بـه طـور کلی بـرگـزاري این 
جـشنوارههـا مـحصول چنین تفکري اسـت. این جـشنواره نـشان میدهـد از قـبل تـمام ابـعاد این مـوضـوع زیر نـظر صـاحـبنـظران 

بررسی و امکانات آن ارزیابی شده و سپس این فکر عرضه شده و به اینجا رسیده و محصولشْ چنین جشنوارهاي است». 
شیرازي که مـنتقد پشـتمیزنشینی اسـت میافـزاید: «در گـذشـته تفکر اغـلب مـردم این بـود که فـرزنـدشـان درس بـخوانـد تـا در 
آینده در سـازمـانهـاي دولتی مـدیر شـود، امـا االن بـه دانـشآمـوزان می گـوییم بیا کسبوکاري راه بیانـداز تـا در کنار عـواید 

اقتصادي دانشات هم به منصه ظهور برسد و از ماحصل تالش تو عده دیگري هم مشغول به کار شوند». 
طبیعی اسـت که بـه ثـمر نشسـتن چنین تفکري نیاز بـه زیرسـاخـتهـایی دارد که سـرمـایهگـذاري آینده نـگر و نـه مـنفعطتطـلب، 
در آن نـقش مهمی دارد. شیرازي در خـصوص حـمایت بـانک سینا از ایدههـا و طـرحهـاي جـدید میگـوید: «ایدههـا وقتی پـردازش 
میشـونـد و بـه نتیجه میرسـند، اگـر داراي تـوجیه اقـتصادي بـاشـند وارد مـرحـلۀ تـجاريسـازي میشـونـد. در بـانک سینا سـازوکاري 
وجـود دارد که تـجاريسـازي چنین طـرحهـایی حـمایت کنیم. مـا بـا صـندوق شکوفـایی نـوآوري ریاسـتجـمهوري که از 
شـرکتهـاي دانـشبنیان حـمایت میکند قـراردادي داریم. بـه عقیدة مـن این شـرکتهـا آیندة بـچههـا هسـتند. بـهعـالوه مـا در 
گـذشـته هـم فـعالیتهـاي مشـترك فـرهنگی آمـوزشی بـا مـجتمع آمـوزشی راه رشـد داشـتهایم و قـطعاً بـا تشکیل یک کارگـروه 
میتـوانیم وارد شـدن بـه حـوزة اسـتارتآپهـا را نیز بـررسی کنیم. حتی مـن بـا دیدن این جـشنواره بـه ذهـنم رسید که مـجتمع 

راه رشد در کنار فعالیتهاي اصلیاش یک شرکت دانشبنیان نیز براي حمایت از دانشآموزان خالق راه اندازي کند». 

  نـظرات کارشـناسـان و بـررسی مسیري که کارآفـرینان مـوفـق خـارجی و ایرانی طی کردهانـد، این نـوید را بـه مسـئوالن 
مـجتمع آمـوزشی راه رشـد میدهـد که در مسیر درسـتی حـرکت میکنند و چـشمانـدازي که از آیندة تصمیمشـان دارنـد، 
روزآمـد، امیدواربـخش و دلـگرمکننده اسـت. بـا این حـال بـد نـدیدیم تـا بـا یکی از مـتخصصان نـامآور اسـتارتآپهـا  هـمصـحبت 
شـویم و ایدهمـان را بـا او در میان بـگذاریم تـا از تجـربۀ یک کارآفـرین مـوفـق هـم اسـتفاده کنیم. هـرچـند سعید محـمدي، 
بنیانگـذار دیجی کاال که این روزهـا بـه بـرنـدي مـعتبر و قـابـل اعـتماد تـبدیل شـده، بـه دلیل مشغلۀ فـراوان فـرصـت نـداشـت تـا بـا مـا 
بـه طـور مـفصل گـفتوگـو کند، امـا وقتی ایدة راهانـدازي اسـتارتآپهـاي دانـشآمـوزي در مـجتمع آمـوزشی راه رشـد را بـا او در 
میان گذاشتیم حرفی زد که در ادامۀ مسیر قوت قلب ما خواهد بود. محمدي گفت: «حتما میتواند یک آغاز خوب باشد». 

واژة اسـتارتآپ این روزهـا دیگر چـندان غـریبه و نـوظـهور نیست. بـه گـوشـمان 
که میخـورد، اولین تـصویري که در ذهـنمـان تـداعی میکند چـندین جـوان 
«نـابـغه»انـد که در زیرزمین یا کنج و پسـتوئی در حـال گـفتوگـوي پـرشـور و 
کارهـاي عجیبی هسـتند که حـاصـل آن اخـتراعی خـارقالـعاده اسـت که گـره از 

کار جهانیان میگشاید و منشأ اثر تحولی بزرگ میشود. 
امـا کار بـه این سـادگیهـا هـم نیست و اسـتارتـاپ راه انـداخـتن کار تـنها نـابـغههـا 
نیست. راسـتش مـعلوم نیست اصـوال نـبوغ بـه مـعناي کالسیکاش نـقش قـابـل 
تـوجهی در این فـقره داشـته بـاشـد. در واقـع وقتی از اسـتارتآپ صـحبت 
میکنیم  بــه  کسبوکارهــاي نــوپــا مبتنی بــر تکنولــوژيهــاي نــوین، 
کسبوکارهــاي نــوپــاي خــانگی، کسبوکارهــاي نــوپــاي آینده نــگر و یا 
کسبوکارهـاي نـوپـاي ایجادکنندة تـحول در بـازار (Disruptive)اشـاره 
میکنیم. تـعاریف مختلفی از این واژه ارائـه شـده اسـت؛ بـراي مـثال در لـغتنـامۀ 
وبســـتر میخـــوانیم اســـتارتـــاپ یک کسبوکار جـــدید اســـت یا مـــرکز 

کسبوکارهـــاي کوچک آمـــریکا (USSBA)  اســـتارتآپ را کسبوکاري 
میدانـد که حـول مـحور تکنولـوژي شکل گـرفـته و پـتانسیل رشـد بـاالیی داشـته 

باشد.  
آنـچه در اسـتارتآپ اهمیت دارد اینسـت که بـتوانید ایدة اسـتارتآپی طـرح 
کنید. ایدة اسـتارتآپی تـفاوت چـندانی بـا ایدههـاي تـجاري دیگر که بـر مـبناي 
نیاز بـازار اسـت، نـدارد، بـه این مـعنا که در طـرح و نقشۀ کارتـان میبـایست 
مـشخص کنید چـگونـه میخـواهید مـنابـع مـالی در بـازار هـدف را جـذب کنید و 
بـه سـوددهی بـرسید. بـنابـراین حتی اگـر نـابـغه هـم بـاشید بـه دانسـتن اصـول 
کسبوکار نیاز مـبرم دارید چـون بـاید بـتوانید Business Plan  دقیق و 
فکرشـده بـنویسید و  در غیر این صـورت ایدهتـان هـر چـقدر خـارقالـعاده و 

درخشان با شکستی سنگین مواجه میشود.

استارتآپ چیست؟  

 *
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دیدگاه

دو نـگاه نسـبت بـه نـقش و کارکرد پـروژه در 
زمینۀ آمــوزش وجــود دارد که مــا بــاید 
وضعیت خـودمـان را نسـبت بـه آنهـا مـشخص 
کنیم. نـگاه اول اینسـت که پـروژه در پیونـد 
بـا مـباحـث کتاب درسی بـاشـد؛ بـه این مـعنا 
که دانـشآمـوز مـباحـث درسی خـود را در 
قـالـب پـروژه تـمرین کند. نـگاه دوم اینسـت 
که پــروژه فــرصتی بــاشــد بــراي تجــربۀ 
عـرصـههـاي مـتفاوت و پیدا کردن عـالئـق و 
انـتخاب حـرفۀ آینده. مـثال اگـر دانـشآمـوز 
احـساس میکند بـه مـعماري عـالقـهمـند اسـت 
بـا انـجام پـروژه میتـوانـد مـطمئن شـود آیا 

واقعا این رشته را دوست دارد یا نه.  
بـه نـظر مـن الزم اسـت تجـربۀ دوازده سـالـه در 
زمینۀ اجــراي پــر تجــربۀ دوازده ســالــه را 
جـلویمان بـگذاریم و مسیري که پیمودهایم و 
کارهــایی که انــجام شــده را دقیق بــررسی 
کنیم و بـراسـاس سـند اهـداف و اولـویتهـا و 
انــتظاراتــمان را دقیقا مــشخص کنیم و بــر 
اســاس آنــها نســبتهــا را دربیاوریم، اینکه 
چـند درصـد پـروژههـا قـرار اسـت مـهارتآمـوزي 
بـاشـند، چـند درصـد تجـربـهگـري، چـند درصـد 

قرار است به مسابقه بروند و الخ.  
انـتقاد مـن بـه رونـد اجـرائی پـروژه اینسـت که 
مـا بـچههـا را داوري میکنیم ولی مـعلمهـا را 
نـه. اگـر داوري مـعلمان هـم انـجام شـود بـه 
جـاي ارائۀ پـانـزده پـروژه، هـفت پـروژة خـوب و 
قـابـلقـبول ارائـه خـواهیم کرد. اگـر نسـبتهـا و 
اهـداف تعیین شـونـد الزم هـم نیست پـروژهاي 
را حـذف کنیم ممکن اسـت هـر پـروژه بخشی 
از کمبودهـاي کتاب درسی را مـرتـفع کند و 
یا بـــه دانـــشآمـــوزان بـــراي پیدا کردن 
عـالئـقشـان کمک کند. بـاید دید هـر پـروژه 
قـرار  اسـت کدام هـدف مـا را بـه سـرانـجام 
بـرسـانـد. ممکن تـمام پـروژههـاي مـا فـقط یکی 
از اهـدافمـان را مـحقق کنند. بـا تـوجـه بـه 
اینکه احـــتمال کمی دارد تـــمام مـــعلمان 
بــتوانــند اهــدافمــان را مــحقق کنند، اگــر 
نســبتهــا مــشخص شــونــد، همکاري بــا 
نیروهـاي داخـل و خـارج مجـموعـه که در 
راسـتاي اهـداف و انـتظاراتـمان بـاشـند بـا 

شرایط بهتري امکانپذیر است. 

مهـدينیالش: مـا بـچههـا را داوري میکنیم 
ولی معلمها را نه!

یکی از اهـداف آمـوزشوپـرورش اینسـت که میان پـژوهـش و آمـوزش ارتـباط 
مسـتقیم بـرقـرار بـاشـد و در همین راسـتاسـت که از اجـراي زنـگ پـروژه در مـدارس 
حـــمایت میکند و حتی پـــروژههـــاي دانـــشآمـــوزي را تـــرغیب میکند در 
جـشنوارههـاي کشوري شـرکت کنند تـا بـچههـا میان مـوضـوعـات درسی و پـژوهـش 
رابـطه بـرقـرار کنند. امـا در راه رشـد مـا یک پـله بـاالتـر هسـتیم؛ یعنی مـا نـه تـنها این 
ارتـباط را بـرقـرار کردهایم بلکه بـه ارتـباط پـروژه و آیندة شغلی بـچههـا هـم فکر 
میکنیم، مـثال دانـشآمـوزي که فکر میکرده زیستشـناسی و پـزشکی را دوسـت 
دارد در آزمـایشگاه یک تشـریح انـجام داده و بـعد از آن نـه خـواب داشـته و نـه 
خـوراك. چـقدر خـوب که در مـدرسـه این تجـربـه را سـپري کرده بـه جـاي اینکه بـه 
دانـشگاه بـرود و بـعد مـتوجـه شـود بـه رشـتهاش عـالقـهاي نـدارد، از طـرف دیگر اگـر در 
این دوازده سـال پـروژه مـوقعیتی بـراي دانـشآمـوزان و مسـئوالن مـدرسـه فـراهـم 

کرده که بتوانند خألهاي آموزش را پر کنند.  
مـوضـوع دیگر که در ارتـباط بـا پـروژه مـطرح اسـت اینسـت که میان بـخشهـاي 
پـژوهـش و آمـوزش فـاصلۀ زیادي وجـود دارد بـه این مـعنا که بـراي هـدایت پـروژههـا 
بـا نیروهـاي بیرون از مجـموعـه همکاري میکنیم که بـا اهـداف و اولـویتهـاي 
آمـوزشی مـا آشـنا نیستند. اگـر اجـرا و هـدایت پـروژههـا را بـه همکاران مجـموعـه 
بسـپاریم هـم فـاصلۀ میان آمـوزش و پـژوهـش از بین میرود و تـعامـل بهـتري میان 
مسـئوالن و مـعلمان بـرقـرار میشـود که حـاصـل آن تـحقق اهـداف کالن آمـوزشی 

مجموعه است.  
مـا هـر سـال بـراسـاس اتـفاقـات سـال قـبل و نـتایج حـاصـله رویکردمـان را تغییر دادهایم 
و در حـال حـاضـر جـشنوارة راه رشـد که نقطۀ پـایان پـروژههـاسـت بسیار بـازدهمـحور 
اسـت در حـالی که در زنـگ پـروژه بـنا بـر این بـوده اسـت که دانـشآمـوز بـا آزمـون و 
خـطا بـه نتیجه بـرسـد و شـاید نتیجۀ مـورد انـتظار هـم بـه دسـت نیاید. مـوضـوع دیگر 
در ارتـباط بـا زنـگ پـروژه اینسـت که بـررسی کنیم آیا خـواسـتههـا و انـتظارت مـا بـا 
بـضاعـت مـنابـع و نیروي انـسانیمـان هـمخوان اسـت یا خیر. آنـچه در پـروژههـا اهمیت 
دارد اینسـت که مـا بـاید شـرایط بـروز و ظـهور خـالقیت و تـوانـمندي بـچههـا فـراهـم 
کنیم و این نکته را در نــظر بگیریم بــچه ســال ششمی که تــحویل میگیریم در 
دبسـتان طـور دیگري تـربیت شـده و در زمینۀ ایدهپـردازي و خـالقیت روي او کار 

زیادي انجام نشده است.  

فـروغ داوري: در زنـگ پـروژه بـنا بـر این بـوده اسـت که دانـشآمـوز بـا آزمـون 
و خطا به نتیجه برسد و شاید نتیجۀ مورد انتظار هم به دست نیاید.

  پـروژة دانـشآمـوزي راه رشـد دوازدهمین سـال اجـرا را پشـت سـر گـذاشـت. 
طی دوازده سـال گـذشـته پـروژههـاي دانـشآمـوزي اهـداف آمـوزشی و پـرورشی 
مـتفاوتی را در مجـموعـه بـرآوردهانـد. زنـگ پـروژه طی سـالهـا خـألهـاي آمـوزشی را پـر 
کرده اسـت، عـرصـهاي بـراي تجـربـههـاي بـدیع و مـتفاوت دانـشآمـوزان بـوده اسـت و 
نـگاهی هـم بـه آیندة حـرفـهايشـان داشـته اسـت و بـنا بـوده محـملی بـاشـد بـراي 
مـهارتآمـوزي و انـجام یک پـروژه بـه صـورت گـروهی که هـم تـوانـائی کار در گـروه 
دانـشآمـوزان تـقویت شـود و هـم اجـراي یک پـروژه و بـه سـرانـجام رسـانـدن آن که 
الزمۀ هـر نـوع حـرفـهاي اسـت را بیامـوزنـد. امـسال بـه دنـبال تـدوین سـندي تـازه بـراي 
مجـموعـه، بـناسـت سیاسـتهـا و شیوة اجـراي پـروژههـا و جـشنواره بـازبینی شـود تـا 
هـمخوانی بیشتري بـا سـند مجـموعـه و اهـداف آمـوزشی آن داشـته بـاشـد. بـنابـراین، 
ذرهبین شــمارة مجــله نیمکت سفید را روي زنــگ پــروژه گــرفتیم و بــا مــدیران 
آمـوزشی، دبیران و مـدیران راه رشـد بـه گـفتوگـو نشسـتیم و نـظرات و پیشنهادات 

آنها دربارة ضرورت و چگونگی تغییرات در زنگ پروژه را جویا شدیم. 

»
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در بـخش پـژوهـش مجـموعـه مـا بـاید اهـداف و چـشمانـدازمـان را کامـل 
مـشخص کنیم و بـعد بـراسـاس دیدگـاه آمـوزشی، اهـداف و انـتظاراتمـان 
پـروژههـا را سـطحبـندي کنیم. بـعد زمـان الزم بـراي اجـراي پـروژههـا را 
مـحاسـبه کنیم و بـگوییم مـثال پـروژههـایی داریم که بـه دو سـال زمـان 
نیاز دارد و پـروژههـایی که مـدت زمـان محـدودي دارنـد.  پیشنهاد مـن 
اینسـت که پـروژههـاي کالن تـعریف کنیم که چـند بـخش اصلی بـا 
مـدت زمـان اجـراي محـدود داشـته بـاشـند. پـروژههـاي در راسـتاي 
نیازهاـي آموـزشی مدـرسهـ که توـسطـ دانشآموـزان انجـام شوـندـ، مثال 
سـاخـتن انیمیشن از کتاب عـلوم. این پـروژه فـازهـاي گـونـاگـونی دارد که 
دانـشآمـوزان بـراسـاس تـوانـاییهـا، مـهارتهـا و عـالئـقشـان میتـوانـند در 
فـاز مشخصی وارد پـروژه شـونـد و پـس از تـمام کار خـارج شـونـد. در کنار 
این کالن پـروژههـا میتـوانیم میکرو پـروژههـایی هـم تـعریف کنیم. بـه 
عـالوه میتـوانیم از مـعلمانی که هـمخوانی کمتري بـا دیدگـاههـاي مـا 
دارنـد بـخواهیم پـروژههـاي از قـبل تـعریف شـده را هـدایت کنند و بـه این 
تـرتیب از ظـرفیتهـاي مـجتمع و نـقاط قـوت آن مـثال در زمینۀ کارگـاه 
فنی و بـخش کامپیوتـر اسـتفاده کنیم. نکتهاي که بـاید بـه آن تـوجـه 
کنیم اینست که مـا نـظام آمـوزشوپـرورش و اهـداف آن را نمیتـوانیم 
تغییر دهیم؛ بــاید تــصور کنیم در یک دریاي پــرتــالطــم در قــایقی 
نشسـتهایم و بـاید ببینیم چـه میتـوانیم بکنیم. در پـایان میخـواهـم 
اضـافـه کنم مـجتمع راه رشـد در حـال حـاضـر در زمینۀ گسـترش مـنش 
تـعاونی فـعالیت میکند. همین دیدگـاه تـعاونی میتـوانـد در پـروژههـا 

لحاظ شود و به هدایت و تعیین مسیرمان کمک کند.  

همیشه این ایده در راه رشــد وجــود داشــته که ســاعتی را بــه 
کارهـاي خـالقـانـه و مـتفاوتی اخـتصاص دهیم که در سـاعـت درسی 
امکان انـجام دادنشـان وجـود نـدارد. پـروژه در راه رشـد بـا این 
دیدگــاه شــروع شــد. در واقــع زنــگ پــروژه در راه رشــد زنــگ 
تجـربـهگـري بـوده اسـت. در ارتـباط بـا اجـراي پـروژههـا  دو رویکرد 
میتـوانیم داشـته بـاشیم. یک رویکرد اینسـت که بـرخی دبیران 
میتـوانـند پـروژه تـعریف و خـودشـان آن را هـدایت کنند. مـا 
همیشه پـروژههـایی داشـتیم که از کتاب درسی اسـتخراج شـده 
بـود امـا اینکه در چـه قـالبی ارائـه شـونـد مـهم اسـت. مـوضـوعـاتی که 
بـچههـا از نـظر دانشی روي آنـها تسـلط دارنـد اگـر در قـالـب پـروژه 
ارائـه شـود بـراي آنـها جـذابتـر اسـت و حـاصـل کار هـم بهـتر اسـت. 
رویکرد دیگر آن اســت که تــمام دبیران یک درس در انــتخاب 
پـروژههـاي مـربـوط بـه آن درس مـداخـله کنند و یا هیئت داوري 
تشکیل دهـند. بـه نـظر مـن حـضور نیروهـاي خـارج از مجـموعـه در 
پـروژه یک فـرصـت اسـت چـون آنـها انـرژي و انگیزههـاي تـازهاي را 
بـه فـضا وارد میکنند. امـا الزم اسـت همکاران خـالق و تـوانـمند 

مجموعه در کنار آنها قرار گیرند.  

فـرنـاز حسنی: حـضور نیروهـاي خـارج از مجـموعـه در پـروژه 
یک فـرصـت اسـت چـون آنـها انـرژي و انگیزههـاي تـازهاي را بـه 

فضا وارد میکنند!

شهـره نبیپـور: پیشنهاد مـن این اسـت که یک پـروژه کالن 
براي این ساعت و چند میکروپروژه در کنارش تعریف کنیم. 

مـهمتـرین چـالـش مـا در پـروژههـا اینسـت که چـشمانـداز و سـطح 
انـتظاراتمـان مـشخص نیست و بـه همین خـاطـر ابـهامـات و 
سـردرگمیهـایی بـروز میکند. الزم اسـت سـلسله جـلساتی بـراي 
خـوانـدن و بـازبینی سـند و مـرور اهـداف آمـوزشیمـان بـرگـزار و 
اسـاسنـامـهاي بـراي پـروژههـا تـعریف کنیم و در زمینۀ هـماهنگی 
سـند مجـموعـه بـا اهـداف کوتـاه مـدت، بـلندمـدت و چـشمانـدازمـان 
و بـرنـامـهریزي پـروژههـا و جـشنواره اقـدامـاتی انـجام دهیم. در 
پـایان میخـواهـم اضـافـه کنم شـاید بهـتر بـاشـد بـه روشهـاي 
گـذشـته بـازگـردیم که تـعریف و اجـراي پـروژه از جـمله وظـایف 

دبیران راه رشد بود.  

آزاده آشـوري: درگـذشـته تـعریف و اجـراي پـروژه از 
جمله وظایف دبیران راه رشد بود.

اشکال زمــانی بــروز کرد که فکر کردیم بــاید در زنــگ پــروژه کار 
خـارقالـعادهاي انـجام دهیم. در گـذشـته مـعلمهـا بـا تـوجـه بـه درسشـان 
پـروژه ارائـه میکردنـد امـا االن بیشتر پـروژههـا بـه سـمت کارهـاي 
بـزرگی رفـته که گـویی قـرار اسـت بـچههـا پـایاننـامۀ دانـشگاهی ارائـه 
دهـند. بـرنـامـههـاي درسی در جـهان هـر سـه سـال یکبار تغییر میکند 
پـس طبیعی اسـت که پـروژههـاي مـا طی دوازده سـال بـاید بـر اسـاس 
اهـدافمـان چـندین بـار تغییر کند. کاري که میبـایست انـجام دهیم 
این اسـت که نسـبت و بـاالنـس را در پـروژههـا بـه دسـت بیاوریم؛ اینکه 
میخـواهیم چـند درصـد پـروژههـایمان بـه مـسابـقات فـرسـتاده شـونـد، 
چـند درصـد از کتاب درسی بیرون بیاید، چـند درصـد پـژوهشی بـاشـد 
و الـخ، هـمه بـاید مـشخص شـود. مـعناي آن این نیست که هـر چـه قـبالً 
فکر میکردیم درسـت بـوده یا غـلط. بـه گـمانـم بـاید یک بـار دیگر بـا 
تـوجـه بـه تغییراتی که جـامـعه، دانـشآمـوزان، مجـموعـه راه رشـد و 
کتابهـاي درسی داشـتهانـد، اهـدافمـان را مـشخص کنیم و ببینیم 
انـتظارات مـا در حـال حـاضـر چیست؟ فکر میکنم بـاید ریشهايتـر بـه 
مـسائـل نـگاه کنیم که کدام قـسمتهـا را تغییر دهیم و کدام قـسمت 

را حفظ کنیم.   
در سیستمهـاي آمـوزشی رایج در جـهان الـگوهـاي آمـوزشی و اجـرائی 
مــتفاوتی در زمینۀ چــگونگی اجــراي زنــگ پــروژه وجــود دارد که 
میتـوانـند الـگوي اجـرایی و آمـوزشی در این زمینه در اختیارمـان قـرار 
دهـند، بـراي مـثال سیستمی بـه نـام «اسـتیم» وجـود دارد که هـدفـش 
ایجاد ارتـباط میان مـوضـوع درسی و پـروژههـاي آمـوزشی اسـت. آنـجا 
داسـتان این اسـت که کالس درس بـا پـروژه میگـذرد. در مـدارس 
بـرخی کشورهـا دیپلم گـرفـتن مـنوط بـه گـذرانـدن یک پـروژه در عـرض 
چـهار سـال اسـت. یعنی دانـشآمـوز پـروژهاش را بـراي چـهار سـال 
تــعریف میکند و هــر ســال یک فــاز از آن را جــلو میبــرد. هــدف 
ایناسـت که بـفهمد یک پـروژه چـگونـه انـجام میشـود، و اینکه در 

چهار سال کار را ببیند و به نتیجه برسد. 

فیروزه مـنتظري: در مـدارس بـرخی کشورهـا دیپلم گـرفـتن 
منوط به گذراندن یک پروژه در عرض چهار سال است. 
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زنـگ پـروژه مـا در حـال حـاضـر مخـلوط عجیب و غـریبی اسـت 
از انـتظارات مـتفاوت که این انـتظارات بـاعـث شـده اسـت که 
مـانـند غـول چـند سـر شـود که این وضعیت قـابـل دفـاع نیست. 
انـتظارات مختلفی مـثل مـباحـث آمـوزشی، کارگـاهی، نکاتی 
در خـصوص انـتخاب حـرفـه آینده، افـتخارآفـرینی بـراي 

مـدرسـه و … ولی بـه گـمان مـن، نکتۀ اصلی زنـگ پـروژههـا 
در مـدرسـه مـا اینست که عـرصۀ تجـربـهگـري اسـت، نـه 
مـهارتآمـوزي، یعنی بـراي بـچههـا این فـرصـت را ایجاد کرده 
که بــه شکل تــصادفی یا بــر اســاس عــالقۀ شخصی و یا 
تحـمیل مجـموعـه پـروژهاي را انـتخاب کنند ولی اگـر مـا 
بـخواهیم که پـروژههـا را مـجالی بـراي انـتخاب حـرفـه و رشـته 
آینده بـدانیم بـاید بـه شکل سیستماتیکتـري بـه آن نـگاه 
کنیم، مـثال بـاید بـدانیم هـر دانـشآمـوز در سـالهـاي گـذشـته 
چـه پـروژه اي انـتخاب کرده و اینکه اگـر قـرار اسـت پـروژه بـه 
انـــتخاب شـــغل کمک کند پـــس بـــاید کاري کنیم که 
دانـشآمـوزان واقـعا بـا شـغلهـا روبـهرو شـونـد نـه اینکه تـصادفی 
انـتخابی کنند و صـرفـا تجـربـهاي در حـد چشیدن آن فـاز 
آمـــوزشی را طی کنند. تـــا جـــایی که مـــن میدانـــم 
آمـوزشوپـرورش سعی کرده حیطه هـاي شـناختی، رفـتاري 
و ســاخــتاري را بــا هــم تــرکیب کند بــنابــراین اگــر 
آمـوزشوپـرورش هـم بـه این نکته رسیده پـس مـا هـم بـاید در 

پروژههایمان تغییراتی بدهیم.  

روحالـه بیات: پـروژه عـرصـه تجـربـهگـري تـصادفی 
است نه مهارتآموزي سیستماتیک!

زنـگ پـروژه تـا حـد زیادي شـبیه زنـگ بـازي اسـت. در سـالهـاي 
اخیر و در پی تغییر رویکرد کلی آمـوزشوپـرورش و بـه تـبع آن 
کتابهـاي درسی، پـروژه حـداقـل در سـطح تـئوریک، بـه یکی از 
مـحورهـاي اصلی تـدریس بـدل شـده اسـت، امـا هـنوز بـه دالیل 
مختلفی هـمچون کمبود نیروي انـسانی آمـوزش دیده و ضـعف 
سیاسـتگـذاريهـاي کالن آمـوزشی پیونـد درس و پـروژه در 
مـدارس مـحقق نشـده اسـت. در راه رشـد، مـا دوازده سـال سـابقۀ 
اجـراي پـروژه داریم و در این زمینه تجـربۀ خـوبی بـه دسـت 
آوردهایم شـاید الزم اسـت نـگاه نـقادانـهاي بـه این دوازده سـال 
داشــته بــاشیم رویههــاي تــازهاي را حــاکم کنیم. بسیاري از 
پـروژههـاي کنونی جنبۀ پـژوهشی نـدارنـد یا این جـنبه در آنـها 
بسیار کمرنـگ اسـت. بـرخی از پـروژههـاي مـا طـوري اسـت که 
دبیر فیزیک و شیمی بـاید در کالس خـودشـان انـجام دهـند و 
اصـال جنبۀ تحقیقی و پـژوهشی نـدارنـد و ابـزار تـدریس مـعلم 
هسـتند. در سـالهـاي گـذشـته در راه رشـد هیئتی نـاظـر بـر 
انـتخاب پـروژههـا وجـود داشـت و مـعلمان در چـندین مـرحـله از 
پـروژهشـان دفـاع میکردنـد تـا سـرانـجام تـأیید میشـد. هیچگـاه 
سـاخـت یک وسیله را بـه عـنوان پـروژه قـبول نمیکردیم چـون آن 
را بخشی از وظـــایف مـــعلم در کالس درس میدانســـتیم. از 
طـرفی بـه دلیل سـختگیري که در انـتخاب پـروژههـا رخ می داد، 

قبول شدن یک پروژه اتفاق بزرگی براي معلم بود.  
پـروژههـا دو اشکال اسـاسی دارنـد؛ یک، از بـدنۀ آمـوزش جـدا 
شـدهانـد و دوم اینکه پـروژههـاي نسـبتا آسـان و پـروژههـاي سـخت 
در کنار هـم هسـتند و فـرصـت ارائـه بـراي هـر دوي آنـها یکسان 
اسـت. بـه نـظر مـن هشـتاد درصـد پـروژههـا بـاید بـه کالس درس 
بـرگـردنـد. هیئت انـتخاب پـروژههـا دوبـاره تشکیل شـود. مـوضـوعی 
که بـر آن تـأکید دارم اینسـت که پـروژههـا حـتا اگـر از دل کتاب 
درسی بیرون نمیآیند بـاید بـه آمـوزش کمک کنند. در واقـع هـر 
اتـفاقی در مـدرسـه میافـتد بـاید دانـش و مـهارت بـچه را نسـبت بـه 
محیط و مسائلی که الزم است در آن سن بیاموزد، ارتقا دهد.  
مـا میبـایست پـروژههـا را بـررسی کنیم و از خـودمـان سـوال کنیم 
اگـر پـروژه نـداشـته بـاشیم چـه از دسـت میدهیم؟ بـا این روش 
مـزایا و نـقاط قـوت را پیدا کرده و حـالـتهـاي نـامـطلوب را حـذف 
میکنیم و در نـهایت مـأمـوریت اصلی را پیدا میکنیم و ان را 
بسـط میدهیم.  تـا امـروز پـروژههـاي راه رشـد رونـد خیلی خـوبی 
داشـته و آنـقدر گسـترش شـده که بـه مسـئله تـبدیل شـده اسـت و 
انـتظارت خـودمـان و بیرونیهـا بـاال رفـته اسـت. پـروژههـا جـایگاه و 
ارزش خـود را بـه دسـت آوردهانـد و حـاال بـاید بـه بهـتر شـدن 

کیفیتشان بیاندیشیم. 

آنـاهیتا اصـالحپـذیر: بـرخی از پـروژههـاي مـا طـوري اسـت که دبیر 
فیزیک و شیمی بـاید در کالس خـودشـان انـجام دهـند و اصـال جنبۀ 

تحقیقی و پژوهشی ندارند.

  بـخش دیدگـاه این شـماره بـه نـقد و بـررسی زنـگ پـروژه اخـتصاص 
دارد، پـاي صـحبت هـفت نـفر از مـدیران آمـوزشی و دبیران راه رشـد نشسـتیم 
و نـقدهـا و پیشنهاداتـشان را در این رابـطه شنیدیم. میتـوان گـفت تـمام افـراد 
طـرف گـفتوگـو دربـارة دو مـحور اسـاسی مـتفقالـقول بـودنـد: 1. مـحور اجـرایی، 
2. مـحور سیاسـتگـذاري و آمـوزشی. در زمینۀ مـحور اجـرائی نـظر بـر این بـود 
که میبـایست در شیوة اجـراي پـروژههـا بـازنـگري صـورت گیرد و بهـتر اسـت 
این بـازنـگري بیشتر مـعطوف بـه مـوارد زیر بـاشـد: سـاعـت بـرگـزاري زنـگ پـروژه 
نیاز بـه تغییرات جـدي دارد؛ زنـگ پـروژه آخـرین سـاعـت آمـوزشی هـفته یعنی 
روزهـاي چـهارشـنبه بـعدازظهـر اسـت که دانـشآمـوزان خسـته هسـتند و 
بـازدهی آمـوزشیشـان پـایین اسـت. در حـال حـاضـر اغـلب مـعلمان پـروژه از 
خـارج از مـجتمع انـتخاب میشـونـد و بـا سیاسـتهـايهـاي آمـوزشی مـجتمع 
آشـنائی نـدارنـد؛ این امـر عـمومـاً دشـواريهـایی را مـتوجـه مـجتمع میکند (که 
در مـصاحـبههـا خـوانـدیم). بـنابـراین بـه نـظر میرسـد همکاري بـا مـعلمان 
مجـموعـه در سـاعـتهـاي پـروژه میبـایست در اولـویت قـرار گیرد. یکی دیگر از 
نـقدهـاي مـهم بـه پـروژه و جـشنواره، نـحوة امتیازدهی بـه پـروژههـا بـود که تـا 

حد زیادي با مفهوم رقابتینبودن پروژهها در راه رشد در تعارض است.

امتیازدهی بـه پـروژههـا و انـتخاب نـفرات بـرتـر بـا اهـداف کلی آمـوزشی مجـموعـه هـمخوانی نـدارد. در اجـراي پـروژههـا بـناسـت دانـشآمـوزان بـا آزمـون و خـطا کار را 

پیش بـبرنـد و آنـچه اهمیت دارد رونـد کار اسـت نـه نتیجه. مـدونکردن سیاسـتهـا و تعیین راهـبردهـا بـراسـاس اهـداف کلی و چـشمانـداز آمـوزشی از دیگر 

مـوضـوعـاتی بـود که در گـفتوگـوهـا مـورد تـوجـه قـرار گـرفـت. هـمه اذعـان داشـتند که میبـایست انـتظارات از پـروژههـا مـشخص شـود تـا بـتوانیم بـراسـاس آن تعیین 

کنیم چـه نسـبتی از پـروژههـا قـرار اسـت بـه مـسابـقات اعـزام شـونـد، چـه تـعداد قـرار اسـت مکمل مـباحـث کتابهـاي درسی بـاشـند و چـه نسـبتی مـجالی بـراي 

تجـربـههـاي مـتفاوت را فـراهـم کنند و الـخ. مسـئلۀ دیگر بـازگـردانـدن پـروژههـا بـه بـدنۀ آمـوزشی و هـماهـنگکردن اهـداف آن بـا راهـبردهـا و مـأمـوریتهـاي 

تـصریحشـده در سـند آمـوزشی جـدید در مجـموعـه اسـت. دامنۀ این بـحث، الـبته فـراتـر از اینهاسـت و بـه بـررسیهـاي بیشتر و جـلسات نـقد و بـررسی مسـتمر نیاز 

دارد. در واقـع در بـخش ذرهبین نیمکت سفید سعی کردیم بـاب این بـحث را بـاز کنیم تـا در شـمارههـاي بـعد و در بـخشهـاي دیگر مـوضـوع را پیگیري کنیم. 
این بحثها در قالب یادداشت و گفتوگو در مجله منتشر خواهد شد. 
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گزارش دوازدهمین دورة پروژه و جشنوارة دانشآموزي راه رشد  

تـعامـل؛ مـهمتـرین و بـرجسـتهتـرین شـاخـص 
مــوفـقیـت در رونــد یـاددهی و یـادگیـري.               

فروغ داوري  

گزارش

  آمـوزش و پـرورش مـؤلـفههـایی دارد که عـبارتانـد از: یادگیرنـده 
(شـاگـرد)، یاددهـنده (مـعلم)، بـرنـامـه (مـحتوا یا دانـش و مـهارتی که بـاید 
آمـوخـته شـود)، هـدف، روش و بـاالخـره زمـان و مکانی که فـرایند 
یاددهیـیادگیري در آن رخ میدهـد. در فـرایند تـدریس، سـه مـولفۀ 
مـحتوا (مـهارت یا مـوضـوع)، مـعلم و شـاگـرد که مـحور فـعالیت آمـوزشی 
را تشکیل میدهـند، اهمیت و اولـویت ویژهاي دارنـد امـا مـتاسـفانـه در 
سـالهـاي اخیر بـه عـلت تـوجـه نـداشـتن بـه مـولـفههـاي مـذکور رویکرد 
آمـوزشی آمـوزشوپـرورش از شـناخـت مـحوري بـه سـاخـتارمـحوري تغییر 

جهت داده است.  
اغـلب یادگیريهـا و آمـوزشهـاي کالسی، از طـریق ارتـباط صـورت 
میگیرد و مـتأسـفانـه بـه عـلت یک طـرفـه بـودن جـریان انـتقال اطـالعـات از 
مـعلم بـه دانـشآمـوز تـعامـل مـطلوب میان آنـها در کالس درس صـورت 
نمیگیرد. امـا در زنـگ پـژوهـش کار بـه صـورت گـروهی پیش میرود و 
دانــشآمــوزان احــساس میکنند در رونــد یادگیري دخیل هســتند؛ 
زمـانی که مـعلم بـا یک دانـشآمـوز یا دانـشآمـوزان مـتعدد پیامهـایی 
ردوبـدل میکند یا دانـشآمـوزان پیامهـایی را بـا مـعلم یا دانـشآمـوزان 

دیگر ردوبدل میکنند، آموزشویادگیري موثرتر اتفاق میافتد. 
تـعامـل در کالس، نـه تـنها در خـدمـت رسیدن بـه اهـداف آمـوزشی اسـت، 
بلکه مـانـند مکانیزمی عـمل میکند که از طـریق آن مـعلم و شـاگـردان 
هـدفهـاي شخصی و اجـتماعی خـود را تشخیص میدهـند. تـعامـل، 
مـحور فـعالیتهـاي کالس درس اسـت و بـخش عـمدة وقـت کالس صـرف 
این مـهم میشـود. ازاین رو، وجـود تـعامـل بـراي ایجاد جـوامـع یادگیري، 
اسـاسی و بنیادي اسـت .در محیط پـژوهشیِ بـهدور از سـاخـتارهـاي ثـابـت 
و یکنواخـت دانـشپـژوهـان بـا هـدایت و راهـنمایی دبیران پـژوهشی در 
گـفتوگـوهـاي هـوشـمندانـه شـرکت میکنند، بـا یکدیگر قـرار میگـذارنـد و 
بـا تـبادل انـدیشههـایشان دانـش را در زمینههـاي مـختلف بـا یکدیگر بـه 
اشـتراك میگـذارنـد. در واقـع آنـان بـا این کار بـا ایجاد پشـتوانۀ روحی و 
روانی، در بـرنـامـههـاي آتی یکدیگر مـؤثـر واقـع میشـونـد. ایدههـا و افکاري 
را تـوسـعه میدهـند و بـا یادگیري از فـرهـنگ یکدیگر، تـفاهمی را ایجاد 
میکنند که در نتیجه، گســترش افــقهــاي فکريشــان را مــوجــب 

میشود. 
مـهمتـرین رسـالـت آمـوزشوپـرورش در افـق چـشمانـداز 1404 ارتـقاء 
کیفیت و افـزایش بهـرهوري مـدارس اسـت. بـراي دسـتیابی بـه این مـهم 
بـر آن شـدیم بـا بـرگـزاري کارگـاههـاي آمـوزشی مـتنوع در تـابسـتان 
دانـشآمـوزان را بـا اسـتعداد و عـالیقشان آشـنا سـازیم تـا بـر پـایۀ این 
شـناخـت در راسـتاي پـرورش و هـدایت اسـتعدادهـاي دانـشآمـوزان، طی 
سـال تحصیلی و نیز زنـگ پـژوهـش، هـدفـمندتـر حـرکت کنیم. اولین 
کارگـاه آمـوزشی مـجتمع آمـوزشی راه رشـد در مـقطع مـتوسـطۀ یک و 

دو تیرماه 1395 آغاز شد.  
کارگـاه در چـهار روز و بـا مـوضـوعهـاي هـوافـضا، زیست و شیمی، ریاضی 
و فیزیک، مکانیک و عـمران، هـم راسـتا بـا زیرگـروههـاي زنـگ پـژوهـش، 
بـرگـزار شـد. گـروهبـندي در کارگـاههـا بـر عهـدة دانـشآمـوزان بـود. در 
جـریان کارگـاه دانـشآمـوزان نسـبتاً آزاد بـودنـد بـه این مـعنا که قـوانین 

مـدرسـه نسـبت بـه روزهـاي عـادي انـعطافپـذیرتـر بـود و آمـوزش و تـالش 
بـراي یادگیري بـا بـرونریزي احـساس بـچههـا هـمراه بـود. در روزهـاي 
بـرگـزاري کارگـاههـا رقـابـت غیردرسی بـاعـث افـزایش جـذابیت کار و 

افزایش سطح یادگیري دانشآموزان شد.  

  زنگ پژوهش فرصتی براي انتخاب است 
پـس از بـرگـزاري کارگـاههـاي آمـوزشی در رشـتههـاي عـلوم پـایه، ریاضی، 
مـهندسی، زنـگ پـژوهـش مـجتمع آمـوزشی راه رشـد بـراي دوازدهمین 
سـال پیاپی مهـرمـاه سـال 1395 بـا هـدف فـراهـم آوردن فـضاي دوسـتانـه 
و صمیمی در محیط مـدرسـه و کالس در زمینۀ تفکر، تـمرکز، طـرح 
سـوال و حـل مسـئله ، کار خـود را بـا مـعرفی نـمونـه پـروژههـا در زمینه 
عـلوم پـایه-فنی و مـهندسی-عـلوم انـسانی و هـنر آغـاز کرد. فـرصـت 
یادگیري بـر اسـاس عـالقـه و فـضایی مـتفاوت از کالس درس، انگیزه 
بـراي ادامۀ کار، جـرأت مـواجـه شـدن بـا مسـئله و تـالش بـراي حـل آن، 
تجـربـه کردن شکست و پیروزي و تـمرین کار گـروهی و رقـابـت غیر 

درسی از دیگر اهداف زنگ پژوهش است. 
انجـمنهـاي فنی و مـهندسی، عـلوم پـایه، عـلوم انـسانی و هـنر بـا هـدف 
پـوشـش دادن رشـتههـاي تخصصی در هـر زمینه پـروژههـاي جـذاب و 
مـتنوعی مـعرفی و پـس از اطـالعرسـانی و بـرگـزاري جـلسات پـرسـش و 
پـاسـخ بـا دبیران و دانـشآمـوزان،پـروژههـا تـوسـط دانـشآمـوزان انـتخاب و 
پـس از بـررسی تـوسـط گـروه مـشاوره و آمـوزش گـروهبـندي پـروژههـا انـجام 

شد.  
دفـاع پـروژههـا بـا حـضور مـدیران و دبیران در هـر رشـته بـه صـورت 
تخصصی بـرگـزار شـد. بـه مـنظور ارزیابی رونـد اجـرایی و بـررسی سـطح 
آگـاهی دانـشآمـوزان فـرم ارزیابی مـتناسـب بـا هـر پـروژه طـراحی، تـوسـط 
داوران بـراي هـر پـروژه تکمیل و بـرحسـب امتیاز کسب شـده رتـبههـاي 
اول تـا سـوم هـر گـروه مـشخص شـد. جـشنوارة علمی فـرهنگی راه رشـد 
اسـفند مـاه 95 بـا حـضور پـرشـور دانـشآمـوزان در چهـل و یک پـروژة 
دانـشآمـوزي و بـا حـضور گـرم اولیا و بـازدیدکنندگـان از وزارت تـعاون و 
آمـوزشوپـرورش و بـانک سینا بـرگـزار شـد. در اخـتتامیۀ دوازدهمین 
جـشنوارة علمی پـژوهشی راه رشـد تـندیس پـروژه بـرتـر در هـر گـروه 
تخصصی، بـراسـاس بـرگۀ داوري دورة اول و نـظرسنجی انـجام شـده، بـه 
تـرتیب بـه پـروژة گـالیدر از گـروه فنی و مـهندسی، پـروژة هـولـوگـرام از 

گروه علوم پایه و مجلۀ دانشآموزي از گروه علوم انسانی اهدا شد.  

  زنگ پژوهش میتواند جایزه هم داشته باشد! 
حـضور پـرشـور و فـعال دانـشآمـوزان در عـرصۀ مـسابـقات کشوري و 
کسب مـقامهـاي قـابـل تـوجـه در مـسابـقات مـتعدد مـایۀ افـتخار بـود. مـا 
تـوانسـتیم در رشـته گـالیدر و مکاسیستم و کمیکار مـقام اول مـسابـقات 
سـالمکاپ، فـرزکاپ و مـدکاپ دانـشگاه عـلمصـنعت کسب کنیم. هیچ 
وقـت پـروژههـا صـرفـاً سـاعتی بـراي رقـابـتطلبی و رقـابـتجـویی 
دانـشآمـوزان نـبوده و نیستند ولی میتـوانـند فـضایی را فـراهـم کنند که 

بتوانیم به شکل رقابتی در مسابقات خارج از مدرسه شرکت کنیم. 
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سومنهم پسرانهمکاسیستمشکوفا 6

برترهشتممکاترونیکایده برتر7

اولدهمکمیکارمدکاپ(علم و صنعت)8

مرحله استانینهمکوادکوپترجشنواره نوجوان خوارزمی9

سومدهم و نهمفیزیکPypt (فیزیکدانان جوان آریایی)10

اولششمفیزیکجابربن حیان11

دومنهمسازه بالساییتبیان12

دومدهمگالیدرتبیان13

اولنهم و دهمفیزیککفا(کاپ فیزیک ایران)14

اعالم نشدهدهمگالیدرهوافضا دانشگاه شریف15

اعالم نشدهدهمگالیدرهوافضا امیرکبیر16

* پـروژههـا و رتـبههـاي کسب شـدة 
دانشآموزان به این شرح است: 
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گزارش سفر تعاونی به سیستان

درباره تعاونی زنانه صدف لبسیاه قشم

[تعاونی ] [تعاونی درباره تعاونی زنانه صدف لبسیاه قشم[

گزارش سفر تعاونی به سیستان
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گزارش سفر تعاونی به استان سیستان و بلوچستان 

سیستان: رنج دوران و مسئله زنان 
سمیرامیس شاه اسماعیلی 

  اسـتان سیستانوبـلوچسـتان از جـنوبیتـرین و پـهناورتـرین اسـتانهـاي کشور اسـت. این اسـتان بـه سـبب وجـود جـاذبـههـاي گـردشـگري، 
مـعادن، هـمجواري بـا دریاي عـمان، مـرز مشـترك بـا دو کشور افـغانسـتان و پـاکستان و قـرار گـرفـتن در مسیر تـرانـزیت مـنطقه از ظـرفیتهاي 
بـالـقوة زیادي بـراي رشـد و تـوسـعه بـرخـوردار اسـت، امـا بـا این وجـود، بـه لـحاظ تـوسـعهیافتگی از وضعیت مـطلوبی بـرخـوردار نیست؛ بـه نـحوي 
که این نـاحیه پـائینتـرین سـطح تـوسـعه را در میان اسـتانـهاي کشور چـه پیش و چـه پـس از انـقالب داشـته اسـت. سیستان که روزگـاري 
تـأمینکنندة گـندم ایران بـود امـروز نـه از آب شیرین بهـرة چـندانی دارد و نـه از رونـق  کشتوکار و بـازار و بـر اسـاس شـاخـصهـاي عـمومی  
بهـداشـت و سـالمـت در محـرومیت بـه سـر میبـرد. از این رو هـر چـند خـلیج فـارس بـا تـمام ذخـایر و مکنونـاتـش بـر اهـل سیستان  گـشوده اسـت 

اما رونق اقتصادي از سراي آنان دور است.  
در یک منطقۀ پیرامـونی زنـان بـه طـور مـضاعـف در مـعرض محـرومیت قـرار میگیرنـد و بـه دلیل نـقش کانـونی آنـها در خـانـواده،  این مـوضـوع 
عـامـل مـوثـري در بـازتـولید چـرخۀ فـقر اسـت. زنـان در این اسـتان بـه دلیل فـقر اقـتصادي، بـاورهـاي فـرهنگی و تـعصبهـاي رایج از تحصیل بـاز 
میمانـند و در سنین پـائین بـه اجـبار تـن بـه ازدواج میدهـند. در این شـرایط وخیم، مـردان کمتر امکان تـأمین مـعاش خـانـواده را دارنـد و زنـان 
نیز بـه طـریق اولی از این شـرایط مـتأثـرنـد، لـذا شـرایط سـخت و ضـرورت تـأمین مـعاش مـردان را بـه سـمت مـشاغـل کاذب سـوق داده اسـت و 
بـعضا روانۀ میدان قـاچـاق کاال و ...کرده اسـت و زنـان را هـم واداشـته که حـداکثر تـوانـاییشـان را در ازاي حـداقـل دسـتمزد بـه میدان مـبادلـه 

اقتصادي آورند. 
 زنـان بـلوچ میراثدار یک سـنت زنـانـهانـد؛ آنـها از کودکی سـوزن بـه دسـت گـرفـتن و نـقش انـداخـتن بـر پـارچـه را از مـادرانـشان میآمـوزنـد و بـه 
مـحض آنکه بـزرگـتر میشـونـد بـه شکل حـرفـهاي سـوزندوزي را شـروع میکنند. لـباس زنـان بـلوچ شـاهـدي بـر این مـدعـاسـت که بـا ظـرافـت تـمام 
حـاشیهدوزي می شـود و عـمومـاً تعصبی خـاص نسـبت بـه حـفظ آن بـه عـنوان شـاخصۀ هـویت قـومی خـود دارنـد و این هـنر درخـور تـوجـه 
اصلیتـرین صـنایع دسـتی اسـتان تلقی میشـود. اقـبال عـمومی بـه این هـنر بـاعـث شـده اسـت که بـازار سـودآوري در عـرصۀ گـردشـگري و صـنایع 

دستی ایران، به دست آورد.  
دبیرخـانۀ تـوسعۀ مـدرسـه تـعاونی در راسـتاي اهـداف تـرویجی خـود بـراي گسـترش تـعاونیهـا و نیز بـا دغـدغـه پـرداخـتن بـه مسـئلۀ زنـان بـه 
چـابـهار سـفر کرد و طی نشسـتهایی بـا اهـالی و مسـئوالن مـنطقه بـه بـررسی مـقدمـاتی مسـئله پـرداخـت. در نشسـت گـروهی که بـا حـضور خـانـم 
محسنی(مـدیر دبسـتان غیردولتی و کانـدید شـوراي شهـر)، خـانـم مـوسـوي(مـدیر دبسـتان دانـشوران)، خـانـم آرش(مـربی سـوزندوزي )، خـانـم.....
(مـدیر تـعاونی نگین مـاهکان ) و آقـاي مـهندس امیریان مـدیر کل ادارة تـعاون اسـتان، خـانـم آنـاهیتا اصـالحپـذیر ( عـضو دبیرخـانـه مـدرسـه 
تـعاونی) بـرگـزار شـد، از خـانـم محسنی  که کانـدید شـوراي شهـر اسـت؛ خـواسـته شـد وضعیت زنـان اسـتان را شـرح دهـند. او در این بـاره گـفت: 
«وضعیت زنـان در اسـتان بسیار نـامـطلوب و حتی بحـرانی اسـت. دخـتران در سنین کم بـه اجـبار ازدواج میکنند. بـه دلیل نـاآگـاهی از مـسائـل 
بهـداشـتی و نـداشـتن آمـوزش بـه سـرعـت بـاردار می شـونـد. شـوهـران آنـها در هـمان اوایل ازدواج، بـعضا یا تـرکشان میکنند و یا گـرفـتار مـجازات 
قـاچـاق کاال و یا اعتیاد میشـونـد و بـه هـر نـحو زنـان خـودشـان سـرپـرسـت خـانـوار میشـونـد. حتی مـردانی هـم که میمـانـند خـانـوادهاي هـفت-
هشـت نـفره خـواهـند داشـت که درآمـدشـان کمتر کفاف تـأمین مـعاششـان را خـواهـد داد. بـنابـراین زنـان مـجبورنـد خـودشـان دسـت بـه کار 
شـونـد. بـا وجـود شـرایط سـخت تـعصبات مـذهـبی در شهـر آنـان کمتر میتـوانـند در جـایی کار کنند و فـقدان سـرمـایه و پـول نیز راهانـدازي 
کسبوکار را بـرایشان نـاممکن میکند. زنـان اغـلب قلیان میکشند و شـمار قـابـل تـوجهی هـم گـرفـتار اعتیادنـد. بـه نـظر مـن مـسالۀ اصلی زنـان 

اینجا فقر و ناآگاهی است که فقط با آموزش برطرف میشود؛ آموزش در زمینۀ بهداشت و تنظیم خانواده تا آموزشهاي دیگر...». 
خـانـم مـوسـوي مـدیر دبسـتان غیردولتی دانـشوران اسـت. او چـند سـالی اسـت که در این شهـر زنـدگی  کرده و حـاال بـا طیفی از مـعلمان زن در 
ارتـباط اسـت و بـه این واسـطه آنـان را از نـزدیک میشـناسـد. او میگـوید: «زنـان در این شهـر وضعیت خـوبی نـدارنـد چـون کمتر وارد فـضاي 
کار و آمـوزش میشـونـد. در صـورت ورود بـه این فـضاهـا هـم غلبۀ تفکر سنتی بـراي آنـها کار و آمـوزش را در اولـویت قـرار نمیدهـد. بـه مـدرسـه 
میآیند امـا حـضورشـان فـقط بـه کالس رفـتن خـتم میشود و حتی نیم سـاعـت بـعد از اتـمام کالس نمیتـوانیم آنـها را بـراي بـرگـزاري جـلسه و یا 

کالس آمـوزشی، در مـدرسـه نـگه داریم. چـون مـعتقدنـد بـاید بـه 
سـرعـت بـه خـانـه بـرسـند و نـقشهـاي مـحول در خـانـه را ایفا کنند. از 
آنـجا که مـعلمها مـهمتـرین رکن در جـریان آمـوزش هسـتند؛ جـو 

حاکم باعث پایین آمدن راندمان آموزش نیز میشود». 
خـانـم درخـشانی مـعاون آمـوزشی دبیرسـتان و غیر بـومی اسـت. او 
می گـوید: «اینجا مـعلمان غیربـومی اغـلب فـعالتـر از مـعلمان بـومی 
هسـتند، امـا بـه خـاطـر سختی شـرایط، آنـها هـم زمـان زیادي را اینجا 
نـخواهـند مـانـد و بـنابـراین مـا بـا یک جـمعیت در حـال حـرکت 
مــواجهیم که مســتقر نمیشونــد تــا جــریانی را ایجاد کنند و یا 
تغییري بـه وجـود بیاورنـد. اینجا یک حـلقه بسـته اسـت و بـا بیرون از 
خـودش کمتر ارتـباط دارد. بـه همین دلیل انگیزه افـراد تـرغیب 

نمیشود که کار جدیدي انجام دهند».

گزارش
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خــانــم آرش یک زن بــلوچ اســت. او تــوانســته یک کارگــاه کوچک آمــوزش 
سـوزندوزي بـه زنـان بـرپـا کند. کارگـاه او در روسـتا، یک اتـاق نـه چـندان بـزرگ 
اسـت که زنـان را گـرد میآورد و در شـرایط سـخت در حـالی که فـرزنـدانـشان را در 
آغـوش و یا پیرامـون خـود دارنـد بـه سـوزندوزي مـشغول میشونـد. او از وضعیت 
زنـان سـوزنـدوز اینطور میگـوید: «اغـلب خـانـمهـا فـقط تـا ظهـر میتـوانـند در کارگـاه 
حـاضـر بـاشـند. وقـتشان محـدود اسـت چـون بـاید بـه شـوهـر و فـرزنـدانشـان بـرسـند. 
مـردهـا ظهـر بـراي خـوردن نـهار بـه خـانـه میآیند و بـنابـراین بـاید سـر ظهـر خـانـه 
بـاشـند. این مـوضـوع بـاعـث میشـود زمـانشـان بـراي انـجام کار محـدود شـود.  بـا این 
زمـان محـدود، تکمیل یک قـاب کوچک سکهدوزي تـقریبا نـزدیک بـه سـه روز زمـان 
میخـواهـد تـا تـمام شـود و بـعد از سـه روز این قـاب را بـه قیمت سی هـزارتـومـان 
میفـروشـند یعنی روزي ده هـزارتـومـان کار میکنند و الـبته چـون وضعیت مـالی 
مـردم خیلی خـراب اسـت همین مـبلغ هـم بـراي آنـان مـهم اسـت. در کارگـاه از 
دخـتران بسیار کوچک تـا زنـان سـالـمند حـضور دارنـد و مـشغول آمـوزش و کار هسـتند. مشکل اصلی آنـها بـراي انـجام صـنایعدسـتی 
این اسـت که از حـداقـل سـرمـایه بـراي خـرید مـواد اولیه محـرومـند، بـنابـراین مـجبور می شـونـد هـنري که اینجا یاد میگیرنـد را در یک 

کارگاه یا تولیدي دیگر انجام دهند و در ازاي مواد اولیه که از صاحب کار میگیرند، درصدي از کارشان را به آنها بدهند».  
کار اقـتصادي بـه مـنزلۀ شیوه تـامین مـعاش در شـرایط نـاعـادالنـه نـه تـنها بـه تـوانافـزایی منجـر نمیشـود بلکه میتـوانـد بـه جـریان 
بهـرهکشی و اسـتثمار گـروهـهاي آسیبپـذیر بیانـجامـد؛ امـا در شـرایط عـادالنـه افـزون بـر درآمـدزایی، میتـوانـد تـعامـل انـسانی، مـشارکت و 
تـوانافـزایی را بـا خـود بـه هـمراه داشـته بـاشـد. تـعاونی امکانی اسـت که میتوانـد شـرایط عـادالنـهتـري را بـراي کار تـأمین کند. در این 
نـظام کار، امکان بهـرهکشی کمتر میشـود و اعـضا ضـمن مـشارکت در جـریان کار و تـحقق ظـرفیتهـاي شخصی، بـه سـود و مـنافـع 

اقتصادي نیز دست مییابند. 
خـانـم......(مـدیر تـعاونی مـاهکان) غیربـومی اسـت و حـدود سیزده سـال اسـت که در مـنطقه مسـتقر اسـت. او بـه عـنوان عـضو یک تـعاونی 
صـنایع دسـتی بـه مـا مـعرفی شـد که بـا زنـان بـومی بـه تـولید مـحصوالت صـنایع دسـتی اشـتغال دارد. در مـعرفی سـازمـان کار تـعاونی 
مـاهکان گـفت: «تـعاونی آنـان هـفت عـضو دارد و مـحصوالت تـولید شـده را در کشور عـمان، اکراین و نـمایشگاهـهاي فصلی در تهـران 

به فروش میرساند. زنان بلوچ براي تعاونی مکران کار میکنند و در قبال تولید محصوالت، درصدي دریافت می کنند». 
آقـاي امیریان مـدیر اتـاق تـعاون اسـتان سیستان و بـلوچسـتان مـعتقد اسـت: «صـنایع دسـتی این اسـتان ظـرفیت خـوبی بـراي ارتـقاي 
معیشتی بـومیان سیستان دارد و اگـر بـه شکل تـعاونی اداره شـود میتـوانـد بـه حـداکثر بهـرهـوري بـراي تـولیدکنندگـان منجـر شـود، 
الـبته مسـئلۀ اصلی اینسـت که تـعاونیها بـه آمـوزش مـفاهیم پـایه نیاز دارنـد تـا از سـطح نـام و شـعار فـراتـر رفـته و ارزشـهاي تـعاونی را 
در کارشـان لـحاظ کنند. مـا بـراي تـحقق واقعی تـعاونیها، اخـذ وام و تسهیالت را در گـرو عـضویت حـداکثري زنـان تـولیدکننده صـنایع 

دستی در بدنۀ اصلی تعاونی، قرار دادهایم». 
خـانـم اصـالحپـذیر، عـضو دبیرخـانۀ تـوسعۀ مـدرسۀ تـعاونی دربـارة تـفاوت تـعاونی بـا مـوسـسات خـصوصی گـفت: «تـفاوت تـعاونی بـا 
مـوسـسات خـصوصی این اسـت که بـناي تـعاونی نـه صـرفـاً بـر تـولید مـحصول که بـر تـوانافـزایی افـراد اسـتوار اسـت، امـا در مجـموعـه 
غیرتـعاونی هـدف اصلی تـولید بـراي کسب سـود بیشتر اسـت. بـنابـراین تـعاونی بـاید شـرایطی ایجاد کند که اعـضا در جـریان تـولید 

مشارکت کنند و سود برابري را نیز کسب کنند. اگر غیر از این باشد، تأسیس تعاونی نقض غرض است». 
تغییر وضعیت فـرهنگی و اجـتماعی خـانـواده بـدون تغییر شـرایط معیشت که زمینۀ تغییر رویکردهـاي فـرهنگی، بـاورهـاي ذهنی و 
الـگوهـاي رفـتاري را مهیا میکند، امکانپـذیر نـخواهـد بـود. اشـتغال زنـان میتـوانـد هـم بـه تـقویت بنیۀ اقـتصادي خـانـواده و هـم تـقویت 
نـقش زنـان کمک کند که در نـهایت بـه تغییرات اجـتماعی منجـر خـواهـد شـد. تغییر رویکردهـاي فـرهنگی و اجـتماعی، زمـانـمند، 
بطئی و درونـبود، نیازمـند صـرف زمـان و تغییر شـرایط زنـدگی و الـبته آمـوزش مـناسـب اسـت. تغییر سـطح اقـتصادي از طـریق اشـتغال 
میتـوانـد بـه  تـقویت بنیۀ زنـان و از آن طـریق  تـقویت خـانـواده منجـر شـود که در بـلندمـدت سـهم آمـوزش را در سـبد خـانـوار افـزایش 
میدهـد و تـعامـالت و مـناسـبات جـدید، بـه تغییر رویکردهـا و پـنداشـتهـاي پیشین منجـر خـواهـد شـد. الـبته بـاید تـوجـه داشـت که 
شـرایط اشـتغال در تـحقق اهـداف ذکر شـده تعیینکننده اسـت. در واقـع مـراد از اشـتغال فـرصتی مبتنی بـر امکانـات و محـدودیتهاي 
مـوجـود اسـت تـا بـتوانـد بـه بهـترین نـحو و در عـادالنـهتـرین شـرایط، بـه تـوانـافـزایی زنـان در حـوزهـهاي اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی 

منجر شود.  
صـنایع دسـتی گـاه تـنها امکانی اسـت که زنـان سیستانی بـراي کسب درآمـد و ورود بـه چـرخۀ مـشارکت اقـتصادي دارنـد و در فـضاي 
اجـتماعی که کمتر امکان مـراوده و تـعامـل بـرایشان وجـود دارد، محیط کار و روابـط وابسـته بـه آن، حـداقـل فـضاي عـمومی اسـت که 
امکان مـشارکت و تـعامـل را بـراي آنـها مهیا میکند. بـنابـراین در شـرایطی که رویکرد فـرهنگی حـاکم بـر تـعامـالت اجـتماعی، امکان 
اثـرگـذاري و عـاملیت در فـضاي خـارج از خـانـه را کمتر بـه زنـان میدهـد، اشـتغال در سـاخـتار تـعاونی و فـضاي کار مـشارکتی، میتـوانـد 
بـه افـزایش تجـربـه، مـهارت تـوانـشان کمک کند و از آنـجا که خـودشـان، صـاحـب کار هسـتند، حـقوق مـعنویشان نیز در کار حـفظ 
میشـود و بـدینتـرتیب مـنافـع فـردي و جـمعی بـه هـم گـره خـواهـد خـورد. بـدین سـان تشکیل و تـوسعۀ تـعاونی بـراي زنـان سیستانی، 
بسـتر مـناسـبی بـراي تـوانـافـزایی آنـان ایجاد خـواهـد کرد تـا از سـویی تـوان اقـتصادیشان افـزوده شـود و از سـوي دیگر تـوان آنـها را بـراي 
چـانـهزنی و تـعامـل بیرون از مـرزهـاي خـانـواده و گـروهـهاي اولیه افـزایش داده و بـدین نـحو عـاملیت زنـان تـقویت و قـدرت مـدیریت و 

اثرگذاري آنها بیشتر شود.  
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  زنـان روسـتاي «بـرکه خـلف» واقـع در جـزیره زیباي قـشم در کنار هـم شـرکت تـعاونی تـوسعۀ روسـتایی 
«صـدف لـب سیاه» را تـأسیس کردنـد تـا عـالوه بـر انگیزههـاي اقـتصادي بـتوانـند حـضور پـررنـگ خـود را در 
جـامـعه نـشان دهـند و از طـرفی بـا طـراحی و عـرضۀ صـنایع دسـتی هـنر خـود را بـه زیبایی هـرچـه تـمامتـر بـه 

مسافران و گردشگران ارائه کنند.  
بـنابـر گفتۀ یکی از اعـضاي این تـعاونی شـروع کار اینگـونـه بـود: «در سـال84 کار جهـت کاربـردي کردن 
صـنایع دسـتی بـا همکاري سـازمـان مـلل و مـوسـسه تـوسـعه یاران مهـر و مـوسسۀ آواي طبیعت پـایدار شـروع 

شـد و در این مسیر طـوالنی و طـاقـتفـرسـا بسیاري از دوسـتان بـه 
طـور داوطـلبانـه مـا را هـمراهی کردنـد و بـعد از آن سـازمـان مـنطقه 
آزاد قـشم، سـازمـان میراث فـرهنگی، گـردشـگري و صـنایع دسـتی و 
بسیاري از ارگـانهـاي دیگر همکاري الزم گـاهی پـر رنـگ، گـاهی 
کمرنـگ داشـتند و دارنـد. گـاهی اوقـات تغییر و تـأثیر فـراگیرتـر 
خـواهـد بـود و بـه روسـتاهـاي مـجاور و حتی تـمام مـنطقه سـرایت 
خـواهـد کرد. اسـتارت چنین پـروژههـایی در جـزیرة قـشم از دو 
روسـتاي بـرکه خـلف و شیبدراز زده شـد امـا حـاال شـاهـد آن هسـتیم 
که روسـتاهـاي دیگر حتی غـرب جـزیره نیز درگیر هسـتند و جـاي 
خـوشـحالی اسـت که تغییر یک تغییر مـثبت بـاشـد. چـون در چنین 
پـروژههـایی قـصد تحـمیل یا تـحول فـرهـنگ و یا پـوشـش نیست. قـصد 
شکوفـا کردن اسـتعدادهـا  و احیاي فـرهـنگهـا و صـنایع دسـتیهـایی 
اسـت که فـرامـوش شـده و یا در حـال فـرامـوشی اسـت. الـبته گـاهی در 

چنین پـروژههـایی اشـتباهـاتی رخ خـواهـد داد، اینکه میگـویم اشـتباه از این نـظر که مـثال: تـرمـه اصـفهان را 
نمیشـود  بـه عـنوان صـنایع دسـتی قـشم بـه گـردشـگران ارائـه داد و یا بـومیهـا بـه عـنوان صـنایع دسـتی تـولید 
کنند.  خیلی خـوب اسـت که مـن قشمی صـنایع دسـتی و هـنرهـاي اسـتانهـاي دیگر را یاد بگیرم امـا بـد اسـت 
که صنایع دستی خود را رها و یا کمرنگتر کنیم و جاي آن را بدهیم به صنایع دستی استانهاي دیگر».  
در حـال حـاضـر حـدود سی نـفر از زنـان فـعال در زمینۀ صـنایع دسـتی از همین روسـتا در تـعاونی عـضو هسـتند 
و مـحصوالتی چـون انـواع لـباسهـاي محـلی، بـرقـع، کیفهـاي پـول و کیف مـوبـایل، شـال، هـد بـند، دسـتبند، گـل 

سر و بسیار موارد دیگر در این تعاونی تولید و عرضه میشوند.  
جـلویر(جـلبیل) بـه ارزش یک میلیون و پـانـصدهـزار تـومـان یکی از ارزشـمندتـرین مـحصوالتی اسـت که در این 

تعاونی تولید می شود.  
اعـضاي این تـعاونی طی سـالهـاي فـعالیت مـوفقیتهـا و شکستهـاي زیادي را دیدهانـد امـا هیچکدام از 
اعـضاي گـروه دچـار یأس و نـاامیدي نشـدنـد. بـه گفتۀ یکی از اعـضاي تـعاونی در این سـالهـا یکی از اعـضا 
مـوفـق بـه کسب مهـر اصـالـت ملی شـد و این یعنی مـوفقیت. سـال95 تـعاونی صـنایع دسـتی «صـدف لـب سیاه» 

به عنوان تعاونی برتر سال در رده استانی و کشوري معرفی شد. 

نگاهی به تعاونی زنانۀ صدف لب سیاه قشم

نگاه

* صـدف لـبسیاه، بـه خـاطـر بـزرگی مـرواریدهـایش شهـره خـاص و عـام بـوده اسـت ولی 
امـروز در مـعرض نـابـودي قـرار دارنـد. آلـودگی زیست محیطی نـاشی از تـوسـعه فـعالیت 
هـاي نـفت و گـاز در مـنطقه، اسکلهسـازي و خـاكبـرداري، پـدیده کشند قـرمـز، کشیده 
شـدن تـورهـاي صیادي درکف دریا و بسـته شـدن زیستگاههـا بـا شـن و مـاسـه بـه عـلت 
وقـوع طـوفـان هـاي دریایی از عـوامـل مـرگ و میر صـدف هـاي مـروارید سـاز در چـند سـال 
اخیر بـوده اسـت. یکی از فـعالیتهـاي تـعاونی زنـانـه صـدف لـبسیاه، آگـاه سـازي رونـد 

تخریبی این گونه حیاتی نادر است. 
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پیشنهادهایی براي رفتن، دیدن و …پیشنهادهایی براي رفتن، دیدن و …

در باب کافه و کافهنشینیدر باب کافه و کافهنشینی

اینترنتگردي: بیپتیونز!

موزهگردي: مسافران رم و برلین

سریالگردي: سیزده دلیل براي اینکه چرا خودکشی کردم…سریالگردي: سیزده دلیل براي اینکه چرا خودکشی کردم…

بومگردي: بسیار سفر بایدتبومگردي: بسیار سفر بایدت

[پیادهگردي
]

[پیادهگردي
]

موزهگردي: مسافران رم و برلین

اینترنتگردي: بیپتیونز!
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  سفر صرفا رفتن به شهرها و کشورهاي دور نیست. گاهی گشتن در 
خیابانها و کوچه پسکوچههاي شهري که در آن به دنیا آمدهایم و سالها 
زیستهایم و کشف دوبارهاش و یافتن کنجهاي دوستداشتنیاش کم از سفر 
ندارد؛ سفر دلپذیري که ماهها و حتا شاید سالها زمان الزم داشته باشد. اما 
این شهرگردي هم مانند جهانگردي، بخصوص براي کسانی که دوست دارند 

با برنامهاي مشخص قدم در راه بگذارند، بینیاز از نقشه و مسیریابی و 
شناسایی مکانهاي دیدنی شهر و تاریخشان و گوشهها و کنجهاي دلنشین 

نیست.  
دربارة شهر زیباي ما تهران، سایت پیاده که حساب اینستاگرام فعالی هم 
دارد، کارمان را آسان کرده است. وبسایت پیاده که دو سه سالی است با 

شعار تهران را دوباره، همراه با مسیرهاي پیشنهادي پیاده کشف کن، به راه 
افتاده و مسیرهاي پیادهگردي را در تهران معرفی میکند. در وبسایت که 

طراحی ساده، کاربردي و کاربرپسندي دارد سیزده مسیر جذاب براي 
پیادهروي و گشتوگذار در تهران  پیدا میکنید؛ مسیرهایی از شمال و 

جنوب و مرکز تهران همراه با معرفی مختصر هر مکان و زمان الزم براي 
پیمودن مسیر، نزدیکترین دسترسی عمومی و حس و حال مسیر که کمک 

می کند براساس حال و هواي آن روز مسیر موردنظرمان را انتخاب کنیم. 
هر مسیر شامل معرفی مکانهاي تاریخی مهم و بعضا گمنام، رستوران و 

کافه، گالري و کتابفروشی و...است و براي افرادي با سلیقههاي متفاوت که 
دوست دارند با برنامه مشخص به دل شهر بزنند گزینههاي چشمگیري در 

اختیار می گذارد. در چهارمین نیمکت سفید، مسیر شماره پنج، خیابانهاي 
سعدي-منوچهري را از وبسایت انتخاب کردهایم. مسیري که حس و 

حالاش بازدید از ساختمانهاي قدیمی و خیابانگردي است و سه ساعت 
زمان الزم دارد:  

عکاسی با سعدي و منوچهري! 
یکی از خیابانهایی که بعد از خیابان اللهزار بهوجود آمد، خیابان سعدي 
است. خیابان سعدي، بر روي باغ اللهزار در زمان ناصرالدین شاه ساخته 
شده است. خیابان سعدى همیشه براى من جذاب بوده، به دلیل وجود 

المانهاى مختلف و تنوع در معماري.  
تور را از ایستگاه مترو دروازه دولت شروع میکنیم. 

1 | دروازه دولت 
در گذشته یکى از دورازههاى تهران اینجا بوده که در زمان رضاشاه خراب 
شد. قبل از اینکه از محوطۀ ایستگاه مترو دور شوید، یادتان نرود که کلمۀ 
پیاده را دقیقا وسط پل عابر پیادة اینجا پیدا کنید. سپس به سمت جنوب 
در خیابان سعدي سرازیر شوید. سر نبش کوچۀ فیات، موزه صنعت نفت 
تهران در حال آمادهسازى است. اینجا پمپ بنزین دروازه دولت، سومین 

پمپ بنزینى است که در تهران ساخته شده است. به راهتان ادامه دهید، 
حتما اسم کوچه معمار مخصوص توجه شما را جلب خواهد کرد. کوچهاى 

که بهخاطر زندگى معمارى خوب در اینجا اسمش را کوچه معمار مخصوص 
گذاشتهاند. 

همینطور که به سمت پایین مىروید، به خیابان تقوى(هدایت) مى رسید، 
وارد خیابان شوید. کنار ساختمان بیمارستان خانۀ صادق هدایت نویسندة 

معروف دهه سی خورشیدي را میتوانید اینجا ببینید. 

2 | خانۀ صادق هدایت 
آدرس: خیابان تقوي، پالك 3 

این خانه متعلق به هدایت قلىخان اعتضادالملک پدر صادق هدایت بوده 
است. یکى از خانههاى قجرى تهران که در وضعیت مناسبى نیست و بازدید 

ندارد. از بین شکافهاي در میتوانید داخل خانه را ببینید.  
به مسیرتان ادامه دهید، بعد از تقاطع اللهزار سمت راست و سر کوچه مهنا، 

عمارت کوشک که یک ساختمان بسیار زیبا است را میبینید. این عمارت 
در حال حاضر، در اختیار میراث فرهنگى جهانى است و بازدید ندارد. کمى 

جلوتر دست چپ سر کوچه بهداشت کارخانۀ آرگو را میبینید. 

3 | کارخانه آرگو 
کارخانهاى که در قدیم نوشیدنى تولید میکرده. در حال حاضر بنیاد پژمان 
این کارخانه قدیمى را بازسازى کرده و آن را به مرکز فرهنگى تبدیل کرده 

است. در ایام عید نمایشگاهی از آثار «نیل بلوفا» هنرمند فرانسوي که از 
ن  مدیاي دیجیتال ساخته شده در اینجا دایر بود.  
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به مسیرتان ادامه دهید، به کوچهاى بهنام ارباب جمشید 
مىرسید، کسانى که در دهههاي چهل و پنجاه عشق فیلم و 

سینما بودند این کوچه را بهخوبى مىشناسند. این کوچه زمانى 
پر از استودیوهاى فیلمسازى بوده که خیلىها براى دیدن 

ستارههاى سینما اینجا پاتوق میکردند. 

4 | تقاطع منوچهري و ارباب جمشید 
درست تقاطع ارباب جمشید و منوچهرى دست راست پاساژ 

چهلستون را از دست ندهید. این پاساژ در سال 1348 توسط 
آقاى باغستانى ساخته مىشود. کاشىهاى مربوط به دورة قاجار 

در تزیین این پاساژ بهکار رفته که گویا از خانهاي قجرى در 
حال تخریب به اینجا منتقل شده است. در راهپله 

کاشىکارىهایى با چهرة مردان و زنان دیده مىشود که نام هر 
کدام بر روى کاشىها نوشته شده است. اگر به عتیقهجات و 

لوازم تزیینى خانه عالقه دارید، اینجا میتوانید وسائل خوشگلى 
پیدا کنید.  

خیابان منوچهرى را به سمت سعدي بروید. خیابان منوچهرى 
را قبال بهنام باغ ظهیرالدوله میشناختند که در حال حاضر 

بورس کیف و چمدان و همچنین لوازم آرایشى است. در این 
مسیر ساختمانهاى دستنخوردة زیادى مىتوانید ببینید. 

بعد از گشت و گذار در خیابان منوچهرى حاال وقت استراحت و 
ناهار خوشمزه است. 

5 | رستوران خوشبین 
آدرس: خیابان سعدي، پایین تر از خیابان منوچهري، پالك 

 510
وارد خیابان سعدى شوید، کمى پایینتر رستوران خوشبین که 

به غذاهاى شمالىاش معروف است را مىبینید. شما در اینجا 
هر نوع از غذاى شمالى را سفارش دهید پشیمان نخواهید شد. 
حاال پر انرژى به مسیرتان ادامه دهید، دیگر داریم به آخرهاى 

خیابان سعدى میرسیم. 
همینطور که در حال پیادهروى هستید، به ساختمانها دقت 
کنید چون میتوانید ساختمانهایى که در دورة قاجار، پهلوى 

اول و دوم و جمهورى اسالمى ساخته شده است را در کنار هم 
ببینید. سمت چپ ساختمان بزرگ بیمه را میبینید که در 

دورة پهلوى دوم ساخته شده است. 
به چهارراه مخبرالدوله که قبل از این میدانى بود و در توسعه 
شهرى به چهارراه تبدیل شد، میرسیم. رییس الوزراي دورة 

رضاشاه پهلوى اسمش را به این چهارراه داده است. چهارراه را 
طى کرده و به سمت پایین بروید و به قدیمىترین ساختمان 

خیابان سعدى در ضلع جنوب شرقى چهارراه توجه کنید. 

6 | خیابان رفاهی 
این ساختمان سر کوچه رفاهى ملک شخصى بهنام 

معتضدالسلطنه رفاهى است که اسمش را به کوچه داده است. 
سالیان سال است که کوچه رفاهى بورس لوازم خیاطى و لباس 
عروس است. وقتى وارد کوچه شوید تابلو هر عدد لباس عروس 
فقط 650 تومان مطمئنم نظر شما را بهخودش جلب میکند. 

کوچه مهران و کوچه رفاهى از کوچههاى قدیمى تهران هستند 
که تقریبا چهل سال است به همین شکلاند. 

7 | ساختمان سینگر 
به خیابان سعدي که بازگشتید کمى پایین تر سمت راست، 
اولین ساختمان مدرن که نمایندگى چرخ خیاطى سینگر در 
ایران بود را مىبینید. ساختمان سینگر در دورة پهلوى اول با 

طراحى معمار معروف نیکالى مارکوف ساخته شد.  

براي جزییات بیشتر و دیدن باقی مسیرها به سایت پیاده به 
آدرس: www.peeyade.com  سر بزنید.                 

  IOS برنامۀ کاربردي پیاده که براي هر دو نسخه اندروید و
موجود است را میتوانید روي گوشیتان نصب کنید تا شهر را 

در جیبتان داشته باشید.
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قـهوهخـانـه خـانۀ دوم افـراد مـحسوب میشـد و مکانی بـود که غـم و نـاراحتی خـود در آن بـرطـرف و مـعضل و 
مشکالت خویش را به کمک یاران در آن به فیصله میآوردند

در باب کافه و کافهنشینی 

کافـه یا قـهوهخـانـه (بـه فـرانـسوي (Café محـلی اسـت عـمومی که در آن نـوشیدنی غیرالکلی و گـاه غـذاهـاي سـبک عـرضـه میشـود. کافـه را نـباید بـا کافیشـاپ اشـتباه 
گـرفـت. کافیشـاپ محـل عـمومی آمـریکایی اسـت که در آن مـعموالً فـقط قـهوه عـرضـه میشـود. امـا مـهمتـرین جنبۀ کافـه اینسـت که هـمواره بـا مـفهوم روشنفکري در 
ارتـباط بـوده اسـت. در دهـههـاي گـذشـته در پی تغییرات فـضا و مکان، رفـتهرفـته کافـهنشینی صـورتی دیگر پیدا کرد ولی هـمواره در این محـل گـذران اوقـات فـراغـت و 

تبادل نظر و اندیشه بیشتر از صرف قهوه و نوشیدنی اهمیت داشته است. 
در ایران هـم کافـه که بـرخی آن را ادامۀ قـهوهخـانـههـاي قـدیمی میدانـند، کارکرد بیشتر تفننی و وقـتگـذرانی داشـته اسـت. دربـارة تـاریخچۀ قـهوهخـانـه در ایران 
میگـویند که قـهوهخـانـههـا در عـصر صـفویان و دورة سـلطنت شـاه عـباس اول در شهـر اصـفهان، پـدید آمـدنـد. قـهوهخـانـههـا محـل نشسـت و بـرخـاسـت اشـخاص گـونـاگـون بـه 
خـصوص اهـل فـرهـنگ و شـاعـران و اشـراف بـود. نـقالی، شـاهـنامـهخـوانی، شـعرخـوانی، غـزلخـوانی، مـشاعـره، قـصهگـویی، مـدیحهخـوانی، و سـخنوري، بـازي شـاه و وزیر و 

فال حافظ و اجراي نمایش روحوضی از جمله کارهایی بود که در قهوهخانهها انجام میشد. 

سـال گـذشـته بـرنـامۀ کافـهگـردي در بـرنـامۀ بـازدید دانـشآمـوزان راه رشـد گـرفـت. در این 
بـرنـامـه قـرار اسـت بـچههـا بـه کافـههـاي و پـاتـوقهـایی که بخشی از هـویت شهـر سـر بـزنـند. 

به این مناسبت صفحهاي را به موضوع کافه و کافهنشینی اختصاص دادیم.  

  هـر روز شـاهـد بـازگـشایی کافۀ تـازهاي در شهـرهـاي بـزرگ هسـتیم. کافـههـاي مـتفاوتی بـا چیدمـان گـونـاگـون  که بـاب طـبع سـلیقههـاي مـتفاوت هسـتند؛ کافـههـاي 
مـدرن لـوکس، کافـههـاي نقلی دانـشجوئی، کافـههـاي هـنري کافـههـاي زنجیرهاي بـه سـبک اسـتاربـاکس، کافیشـاپهـایی که قلیان سـرو میکنند و الـخ. این روزهـا حتی 
کافـهنشینان یا هـمان مشـتریان کافـههـا هـم تغییر کردهانـد و مـتنوعتـر شـدهانـد. اگـر در گـذشـته دانـشجویان هـنر و عـلوم اجـتماعی و افـرادي که دسـتی در عـوالـم 
روشنفکري، نـویسندگی و هـنر داشـتند مشـتریان اصلی کافـههـا بـودنـد، امـروز شـاهـد حـضور طیفهـاي مـتفاوتی در این فـضاهـاي عـمومی هسـتیم. افـرادي که بـراي کار 
فـضاي کافـه را بـه اتـاق کار و کتابـخانـههـاي عـمومی تـرجیح میدهـند، کسانی که مـایلند بـعد از کار سـاعتی را بـا دوسـتانشـان در فـضاي عـمومی بـگذرانـند و بـراي 
اسـتراحـت بـه خـانـه بـرونـد و دانـشجویانی که کافـه  محـل دلـخواهشـان بـراي وقـتگـذرانی اسـت. بـه نـظر میرسـد شهـر و فـضاهـاي عـمومیاش دیگر نـه صـرفـا محـل عـبور و 

مرور که به عرصۀ آسودن و وقتگذرانی نیز بدل شده است.  
امـا کافـهنشینی دقیقا بـه چـه مـفهومی اشـاره میکند؟ مـنشأ آن از کجاسـت و چـه کارکردي داشـته اسـت؟ کافـهنشینی مـفهومی فـراتـر از رفـتن بـه کافـه، قـهوهخـانـه، 
چـایخانـه، کافیشـاپ و مـانـند آنهـا دارد و مـعموالً بـه کنشی اجـتماعی اشـاره دارد که ریشههـاي آن بـه سـدههـاي هجـده و نـوزده اروپـایی و دوران انـقالب فـرانـسه و 
انـقالبهـاي سیاسی این پـهنه بـرمیگـردد. در گـذشـته رسـم بـود افـراد نیکوکار و فـرهـنگدوسـت ثـروتـمند از هـنرمـندان و انـدیشمندان کمبـضاعـت حـمایت کنند و این 
هـنرمـندان در نشسـتهـایی گـفتوگـویی که در خـانۀ ثـروتـمندان حـامی بـرگـزار میشـد شـرکت میکردنـد. شـاید اولین جـرقـههـاي محـلی بـه نـام کافـه در همین نشسـتهـا 
زده شـده بـاشـد. کلوبهـاي انـقالبی در انـقالب 1789 فـرانـسه را نیز شـاید بـتوان آغـاز کافـهنشینی (شـاید سیاسی) دانسـت، یعنی گـرد آمـدن در یک محیط بیرونی، 
بـراي سـرگـرمی و هـمزمـان بـحث و گـفتوگـو. در قـرن بیستم کافـهنشینی تـا دهۀ هشـتاد میالدي بـه شـدت رشـد کرد و هـر بـار که جـنبشهـاي اجـتماعی پـدیدار میشـد، 

کافهنشینی هم فراگیرتر میشد. و از دهۀ شصت میالدي، همراه با مفهوم روشنفکري، عالمگیر شد.

در باب کافه و کافهنشینی 

کافهگردي«
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  نمیدانـم چـه حکمتی اسـت که اغـلب 
تهـرانیهـا نـوسـتالـژي تهـران سـالهـاي دهۀ 
بیست و سی را دارنـد.  هـر بـاغ و بـاغـچه و 
رسـتوران و کافـهاي که یادي از روزهـاي حتی 
پیش از بـه دنیا آمـدنمـان را بـرایمان زنـده 
کند، بـا اقـبال مـواجـه میشـود؛ نـمونـهاش کافـه 
تهــرون مــعروف بــاغ نــگارســتان. این کافۀ 
دوسـتداشـتنی و پـرطـرفـدار سـال گـذشـته 
تعطیل شـد امـا خـبر خـوش این که چـند مـاه 
پیش در یکی از خـانـههـاي زیباي آجـر بهمنی 

خیابان ویال دوباره برپا شده است.  

بـــه میانۀ کوچۀ خســـرو که میرسیم، بـــه 
مــحض گــذر از ورودي زیباي کاشی شــمارة 
سی و نـه، انـبوه گـلدانهـاي روي چـرخهـاي 
دسـتفروشی رنـگارنـگ و ابـزار بـاغـبانی روي 
دیوار آجــري تــوجــهمــان را جــلب میکنند. 
داخـل حیاط، حـوض آبی کوچک و فـوارهاش 
و شـــمـعـدانیهـــاي دورتـــادورش و میـز و 
صـندلیهـاي لهسـتانی چیده شـده دور تـا دور 
حیاط بـا رومیزهـاي قـالببـافی و پنجـرههـاي 
چـوبی سـراسـري ورودي بـه سـاخـتمان، حتی 
اگـر اهـل نـوسـتالـژي هـم نـباشید، حـال و هـواي 
مــتفاوتی را بــرایتان تــداعی میکند. داخــل 
کافـه هـم بـا همین فـضا مـواجـه میشـوید، از 
دکور تـــا ظـــرف و ظـــروف و مـــوسیقی و 
خـوردنیهـا و نـوشیدنیهـا قـرار اسـت بـه مـا 
بـگویند وقـتگـذرانی در کافـه طهـرون سـفر 

کوتاهی است به «طهران» سالهاي دور. 

جـعفر شهـري نیز در کتاب تهـران قـدیم دربـارة قـهوهخـانـه و اهمیت آن در 
فـرهـنگ ایران میگـوید: «قـهوهخـانـه اگـرچـه مـرکز تجـمع بیکارههـا و 
بـاکارههـا ... بـه حـساب میآمـد، امـا از سـویی مـدرسـه و مکتب و دبسـتان و 
دبیرسـتان و دانـشگاهی بـود که شخصیت مـردم از خـوب و بـد در آن 
شکل میگـرفـت، چـه پـاتـوق دائمی دانـشمندان نیز بـود که در آن بـه 
شهـرگـویی و شـعرخـوانی و مـحاورات میپـرداخـتند. همچنین قـهوهخـانـه 
خـانۀ دوم افـراد مـحسوب میشـد و مکانی بـود که غـم و نـاراحتی خـود در 
آن بـرطـرف و مـعضل و مشکالت خـویش را بـه کمک یاران در آن بـه 

فیصله میآوردند».  
سـطرهـاي بـاال بـه خـوبی اهمیت جـایگاه، گسـتردگی و تـاثیرگـذاري نـقش 
قـهوهخـانـههـا را در فـرهـنگ ایرانی نـشان میدهـد. اهمیت و نقشی که پـس 
از دورة صـفوي بـه افـول گـرایید. بـا ورود چـاي بـه ایران، ایرانیان قـهوه را 
کنار گـذاشـتند و چـاي نـوشیدنی مـحبوب هـمگان شـد. هـمزمـان بـا بـه 
حـاشیه رفـتن قـهوه، سـنت قـهوهخـانـه و قـهوهخـانـهنشینی هـم دچـار 
تغییرات جـدي شـد و کمکم قـهوهخـانـه بـه محـلی تـبدیل شـد که در آن بـا 
چـاي، قلیان، دیزي و غـذاهـاي سـاده از مشـتریان پـذیرایی میشـد و از 

کارکرد فرهنگی آن دیگر اثر چندانی برجاي نماند.  
حـدود سـه قـرن زمـان الزم بـود که سـنت قـهوهخـانـهنشینی ایرانی خـود را 
در قـالـب کافـهنشینی فـرانـسوي احیا کند. در واقـع از حـدود از حـدود 
1320 دوبــاره کافــه و کافــهنشینی بــا کارکردهــاي فــرهنگی هــنري و 
اجــتماعی رایج شــد. کسانی مــثل صــادق هــدایت، مجتبی مینوي در 
احیاي این سـنت نـقش بـارزي داشـتند. کافـههـاي رُز نـوآر، فـردوسی، 
کنتینانـتال، نـادري، پـرنـدة آبی و مـاسکوت کافـههـاي مـطرح آن دوران 

بودند. 
در واقــع کافــه و کافــهنشینی، جــزئی از فــرهــنگ روشنفکري ایرانی 
ســالهــاي دهۀ بیست بــه بــعد بــهشــمار میرود و از ســنت دیرپــاي 
کافـهنشینی روشنفکران اروپـایی، بـه ویژه روشنفکران فـرانـسوي، از قبیل 
ژان پـل سـارتـر، آلـبرکامـو و سیمون دوبـوار مـتأثـر بـود. سـالهـا پیش از آنکه 
مکانهـاي فـرهنگی مـدرن مـثل گـالـريهـاي نـقاشی، تـئاتـر شهـر، تـاالر 
رودکی، مـوزه هـنرهـاي مـعاصـر، کتابـخانـههـاي کانـون پـرورش فکري 
کودکان و نـوجـوانـان و فـرهنگسـراهـا احـداث شـود، کافـههـاي روشنفکري 
تهـران، خـصوصـاً پـس از جـریان مشـروطـه، تـنها پـاتـوق و محـل گـردهـمایی و 
دیدار چهرههاي شاخص ادبی، هنري، سیاسی و روشنفکري ایران بود. 

کافـههـاي ادبی و روشنفکري ایران در سـالهـاي دهـههـاي بیست، سی و 
چهـل، بیشتر در مـرکز شهـر تهـران و حـوالی خیابـانهـاي نـادري، اسـتانـبول 
و اللـهزار مسـتقر بـودنـد و پـس از کودتـاي 28 مـرداد و بسـته شـدن فـضاي 
سیاسی کشور کافـههـاي روشنفکري و مـعروف مـثل کافـه نـادري، کافـه 
فیروز، کافـه مـرمـر و کافـه فـردوسی، بـه تـنها مکانهـا و مـحفلهـاي 

روشنفکران ایرانی تبدیل شدند. 
در پـایان بـد نیست بـه نـقش صـادق هـدایت در رواج کافـهنشینی بـه شیوة 
امـروزي اشـاره کرد زیرا کافـهنشینی در ایران بـا نـام او گـره خـورده اسـت. 
او شیوهاي را بنیان گـذاشـت که بـه سـرعـت بـه سنتی روشنفکرانـه در 
ایران تـبدیل شـد؛ سنتی که از روزگـار او فـراتـر رفـت و بـا هـمان کم و 

کیف به ما به ارث رسید. 
 داسـتان از این قـرار بـود که صـادق هـدایت در سـال 1305 بـراي تحصیل 
راهی بـلژیک شـد. امـا از آنجـا خـوشـش نیامـد و پـس از کوشـشهـاي بسیار 
بـه پـاریس نـقلمکان کرد. در پـاریس در خـانۀ کوچکی سـاکن بـود  بـود که 
جـایی بـراي پـذیرایی از دوسـتانـش نـداشـت. بـنابـراین آنـان بـراي اینکه 
یکدیگر را ببینند،  روش فـرانـسويِ گـردهـمآمـدن در کافـه را در پیش 
گـرفـتند. پـس از چـندي هـدایت بـه ایران بـازگشـت در اتـاقی در خـانۀ پـدري 
سکونـت کرد. پـدر او از اعیان بسیار جـدي و فـاخـر بـود و بـنابـراین هـدایت 
مـطلقاًّ نمیتـوانسـت از دوسـتانـش در پـذیرایی کند؛ چنین بـود که هـمان 
روش فـرانـسوي را در ایران هـم پیاده کرد. او بـه هـمراه مـسعود فـرزاد، 
مـجتبا مینوي و بـزرگ عـلوي عـصرهـا پـس از فـراغـت از کار در کافـهاي 
گـرد هـم میآمـدنـد.  کافـهنشینی این افـراد بـه دیدارهـاي دوسـتانـه محـدود 
نمیشــد، آنــان کار میکردنــد. بــراي مــثال «وغوغ ســاهــاب» در این 
نشسـتهـا و در ضـمن گـفتوگـوهـاي بین هـدایت و فـرزاد شکل گـرفـت. در 

کافهها بود که این کتاب خوانده شد و تصحیح شد.  

  3
9 
رة
ما
 ش
ی
اش
ک

شمارة 39 
ی 
کاش



! 36 صفحه  نیمکتسفید - شماره چهار

خانۀ بومگردي 
 اقامتی متفاوت در دل روستا 

  تـابسـتان چـند روز دیگر از راه میرسـد. فصلی 
که فـصل مـسافـرت و راهی شـدن بـه شهـرهـاي دور و 
نـزدیک اسـت و خسـتگی یک سـال را از ذهـن و تـن دور 
کردن. مـهمتـرین چـالشی که هـمه مـا بـراي بـرنـامـهریزي 
سـفر بـا آن مـواجـه هسـتیم یافـتن محـل اقـامـت اسـت. اگـر 
تـورهـاي گـردشـگري را بـراي سـفر انـتخاب کنیم مشکلی 
خـاصی از این لـحاظ نـخواهیم داشـت امـا وقتی قـرار 
اسـت خـودمـان سـفرمـان را بـرنـامـهریزي کنیم یافـتن 
اقـامـتگـاه تـبدیل بـه دغـدغـهاي جـدي میشـود. اگـر از آن 
دسـت مـسافـران اهـل سـفر جـادهاي هسـتید که اقـامـت در 
کمپ و چـادر را دوسـت دارید بـه جـاده بـزنید و لـذت 
بـبرید. امـا اگـر مـسافـري عـالقـهمـند بـه سـفر و اقـامـت در 
روســتاهــا هســتید و تــمایلی بــه مــانــدن در هــتل و 
آپـارتـمانهـاي داخـل شهـرهـا نـدارید و مـایلید بـراي چـند 
روز هـم که شـده طـعم نـوع دیگري از زنـدگی را بچشید، 
چـند سـالی اسـت که گـزینۀ جـذابی در اختیارتـان قـرار 
گـرفـته اسـت، اقـامـتگـاه بـومگـردي. واژة اکوالنـژ که در 
فـارسی اقـامـتگـاه بـومگـردي تـرجـمه شـده اسـت حـدود 
بیست سـال پیش بـه حـوزة گـردشـگري وارد شـد و بـه 
شـدت مـورد تـوجـه قـرار گـرفـت. مـعناي این واژه زنـدگی 

بومی و محلی در مکانهاي روستایی است.  
اقـامـتگـاههـاي بـوم گـردي مکانهـایی هسـتند که بـراي 
اسکان گـردشـگران در محیطهـاي طبیعی بـا مـصالـح 
محـلی و بـراسـاس اقلیم مـنطقه بـا رعـایت بـاالتـرین سـطح 
ضـوابـط زیستمحیطی دائـر میشـود و مـهمتـرین ویژگی 
آنـها زنـدگی و تـعامـل بـا جـوامـع محـلی اسـت. افـرادي که 
در این اقـامـتگـاههـا سـاکن میشـونـد میبـایست کمتـرین 
تـعارض را بـا محیط داشـته بـاشـند. در ایران هـم بـنا بـه 
گفتۀ رییس ســازمــان میراث فــرهنگی حــدود 150 
اقـامـتگاه بـومـگردي وجـود دارد که بـرنـامـهریزي شـده  

تعداد آنها افزایش یابد.  

در این شـماره بـنا داریم دو اقـامـتگـاه از این نـوع را در 
اسـتان گیالن بـه شـما مـعرفی کنیم، تـالرخـانۀ بـردبـار در 
روسـتاي مـرزدشـت و گیله بـوم در روسـتاي قـاسـمآبـاد در 
نـزدیکی رامسـر. بـا اقـامـت در این دو خـانـه میتـوانید 
زنـدگی روسـتایی بـه سـبک گیالنی را بـه مـدت محـدود 
تجــربــه کنید و هــمراه گــردشــگران ایرانی و خــارجی 
فـعالیتهـاي جـمعی جـذاب مـانـند تـمرین نـشا بـرنـج و 
سـاخـتن خـانۀ درختی انـجام دهید. هـر دو اقـامـتگـاه در 
دل روسـتا واقـع شـدهانـد و غـذاي محـلی هـم سـرو 
میکنند، عـالوه بـر اینکه گیلهبـوم بـرنـامـههـایی مـانـند 
نـجاري، سـفالـگري، نـشا بـرنـج، درودگـري، جـنگلپیمائی 
و روســتا گــردي را بــراي مــسافــران تــدارك دیده که 
اسـتراحـت بـا فـعالیتهـاي مفید و تجـربـههـاي نـو و 

متفاوت بهخصوص براي شهرنشینان همراه باشد.  

بـراي بـه دسـت آوردن اطـالعـات بیشتر دربـارة این دو 
خـانۀ دلـپذیر بـه وبسـایتهـایشان سـر بـزنید و گـالـري 
عکسهـا را هـم تـماشـا کنید و مـطمئن بـاشید بـازدید از 
این دو روسـتا را در بـرنـامۀ سـفر تـابسـتانتـان خـواهید 

گنجاند.  
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بسیار سفر 
بایدت

اقـامـتگـاههـاي بـومگـردي مکانهـایی هسـتند که بـراي اسکان گـردشـگران در محیطهـاي طبیعی بـا 
مـصالـح محـلی و بـراسـاس اقلیم مـنطقه بـا رعـایت بـاالتـرین سـطح ضـوابـط زیستمحیطی دائـر میشـود 

و مهمترین ویژگی آنها زندگی و تعامل با جوامع محلی است.
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 سیزده دلیل بـراي اینکه چـرا… یک سـریال قـدرتـمند اسـت دربـاره مـسائلی مـثل زورگـویی در مـدرسـه، خـودکشی نـوجـوانـان، تـجاوز جنسی و 
همچنین به طور کلی نوجوانبودن در یک جهان تکنولوژيمحور.  

سیزده دلیل…  بـر اسـاس رمـان مـشهور نـوجـوانی بـه همین نـام سـاخـته شـده اسـت و داسـتان آن دربـاره دخـتري اسـت بـه نـام هـنا که در یک مـدرسـه 
دولتی بـزرگ دسـت بـه خـودکشی میزنـد ولی پیش از مـرگ 13 نـوار پـر میکند و در آن از دالیل کارش حـرف میزنـد. دربـاره داسـتان چـندان تـوضیح 

نمیدهیم تا لذت دیدن سریال از بین نرود.  
دیدن این سـریال بـه مـعلمان و مـدیران و مـشاوران و حتی دانـشآمـوزان تـوصیه میشـود. بـا وجـود این که خـشونـت عـریان و فـضاي سـرد و تـلخ سـریال 

ممکن است براي بسیاري از همین قشر آزاردهنده باشد.  
دیدن این سـریال بـه مـدیران و مـعلمان و مـشاوران تـوصیه میشـود زیرا در سیزده سـاعـت مـداوم و در بسیاري از لحـظات بـه شکل یک جـلسه دادگـاه، 
مـا را بـا این مسـئله روبـرو میکند که چـرا یک دخـتر نـوجـوان که بـه نـظر نمیآید مشکالتـش چـندان بـا مشکالت دیگران و از جـمله خـود مـا در گـذشـته 
مـتفاوت بـوده بـاشـد دسـت بـه خـودکشی زده اسـت. آن هـم بـا این خـونسـردي بـاورنکردنی؛ این نکته که هـنا پیش از مـرگ بـراي سیزده سـاعـت نـوارهـایی 

را پر کرده و دالیل کارش را شرح داده است ولی همچنان مصر بوده که خودکشی کند از نقاط به نهایت تیره و تار مجموعه است.  

دلیل بـراي اینکه چـرا 13
مـن خـودکشی کردم.         

سریالگردي

بـراي مـن که خـودم تجـربـه معلمی را از سـر گـذرانـدهام وضعیتی که هـنا شـرح میدهـد چـندان بـا وضعیتی که بـراي دانـشآمـوزانـم رخ داده تـفاوتی نـدارد 
(حـداقـل در بعضی از وجـوه) و رفـتار بـزرگـساالنـه مـا (بـا وجـدانهـاي آرام) هـم چـندان بـا رفـتار بـزرگـساالنـه کاراکترهـاي اصلی سـریال (که اتـفاقـا هیچ 

کدام انسانهاي بدي نیستند) چندان تفاوتی ندارد و این مسئله به غایت مهم بوده، هست و خواهد بود.  
دیدن این فیلم بـه دانـشآمـوزان هـم تـوصیه میشـود زیرا جـهانی که هـنا تجـربـه کرده اسـت و دوسـتانـش بـرایش سـاخـتهانـد چـندان از جـهانی که 
دانـشآمـوزان مـا هـم در آن زنـدگی میکنند مـتفاوت نیست. کاراکترهـاي مـختلف نـوجـوان سـریال هـرکدام وجهی دارنـد که بـراي طیف زیادي از 
مـخاطـبان آشـناسـت. یکی خـود را مـقصر میدانـد و در صـدد تنبیه مجـرمین و خـودش اسـت، یکی تـرسـوسـت و هـمه چیز را انکار میکند، یکی از تـرس 

فرار میکند و یکی سعی میکند همه چیز را برعکس جلوه دهد. 
بـاید بـپذیریم که تجـربـه زورگـو بـودن و زورگـویی دیدن، بـراي بـخش زیادي از دانـشآمـوزان تکراري و روزمـره اسـت. همین نکته کوچک که هـر حـرفی 
و هـر عملی، بـا خـود بـاري سنگین را ایجاد میکند که یک نـفر بـاید آن را بـر دوش بکشد و احـتماال اگـر نـتوانـد حـملش کند، زیرش خـم میشـود شـاید 

مهمترین نکته اخالقی این سریال باشد. 
فـارغ از مـسائـل اخـالقی و درگیريهـاي خـودمـان بـا یک سـریال درجـه یک (نـوجـوانـانـه) بـه لـحاظ سـاخـتاري و روایی هـم طـرفیم. کارگـردانی درخـشان، 
بـازيهـاي دوسـتداشـتنی، مـوسیقی قـدرتـمند، دیالـوگهـاي خـوب و روان و روایت جـذاب که در عین سـادگی فـوقالـعاده، بسیار سنجیده و مـانـند یک 

داستان کاراگاهی تا به آخر نفسگیر به پیش میرود.  
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  اگـر بـه تـاریخ هـنر و گـالـريگـردي عـالقـه دارید، چـند روز بیشتر فـرصـت نـدارید بـه مـوزة هـنرهـاي مـعاصـر سـر بـزنید و بخشی از گنجینۀ مـوزه که 
تـحت عـنوان «مـسافـران رُم و بـرلین» بـه نـمایش عـمومی گـذاشـته شـده را ببینید. این آثـار قـرار بـود پیش از این، در بـرلین و رم بـه نـمابـش درآیند ولی 
این اتـفاق بـه دالیلی بـه تـأخیر افـتاد. مـوزه هـنرهـاي مـعاصـر تهـران بـزرگتـرین مجـموعۀ هـنر مـدرن خـارج از اروپـا و آمـریکا را در اختیار دارد بـه عـالوة 
گنجینهاي از آثـار هـنرمـندان مـعاصـر ایرانی که بخشی از آنـها در این نـمایشگاه بـه نـمایش درآمـدهانـد. از فـروشـگاه کوچک مـوزه کارت پسـتال و 
تـابـلوهـاي کوچک از آثـار بـه نـمایش درآمـده را بـه عـنوان یادگـاري خـریداري کنید، بـه هـر حـال دیدن مـهمتـرین آثـار نـقاشی و مجسمۀ جـهان در فـضاي 

دلپذیر موزة هنرهاي معاصر خالی از لطف نیست. 

مسافران رُم و برلین  

بیپتیونز: هرآنچه میخواستید را یکجا داشته باشید  

  وبسـایت بیپ تـونـز که از سـال 1394 شـروع بـه کار کرده اسـت، مـخاطـبان مـوسیقی داخـلی را از مـراجـعه بـه وبسـایتهـاي مـتفرقـه بـراي 
دانـلود آلـبومهـا و تکآهـنگهـاي مـورد عـالقـهشـان بینیاز کرده اسـت. این روزهـا هـمه گـوشی و تـبلت بـه دسـت هسـتند و سیدي و ديويدي دیگر 
کاربـرد چـندانی نـدارد و هـمهمـان تـرجیح میدهیم آهـنگهـاي مـوردعـالقـهمـان را گـوشی هـمراه داشـته بـاشیم، وجـود وبسـایتی که بـشود مـوزیک دلـخواه 
را بـا رعـایت حـق تکثیر بـه صـورت آنـالین و حتی بـا تخفیف خـریداري کرد غنیمت اسـت. مـهمتـرین ویژگیهـاي سـایت بیپ تـونـز عـالوه بـر رعـایت حـق 
تکثیر آثـار مـوسیقی، دسـتهبـندي سـبکهـاي گـونـاگـون و ارائۀ فهـرسـتی از آثـار پـرفـروش و امکان فـرسـتادن آلـبوم بـه عـنوان هـدیه اسـت. از بیپ تـونـز 
عـالوه بـر آلـبومهـاي مـوسیقی داخـلی، کتاب صـوتی، مـوسیقی فیلم و آهـنگهـاي پـاپ و راك خـارجی هـم میتـوانید دانـلود کنید. پیشنهاد نیمکت 
سفید آلـبوم «فـروغ» آخـرین اثـر علیرضـا قـربـانی اسـت که در سـایت بـراي دانـلود بـا تخفیف بـه قیمت 12000 تـومـان عـرضـه شـده. الـبته این امکان 
بـرایتان وجـود دارد که اول آهـنگهـا را گـوش کنید و هـر کدام را که دوسـت دارید خـریداري کنید. در وبسـایت دربـارة این آلـبوم میخـوانیم: 
«علیرضـا قـربـانی از هـنرمـندان شـایسته و شـناخـته شـدة مـوسیقی و آواز ایرانی اسـت که کنسرتهـایش هـمواره مـورد اسـتقبال مـخاطـبان واقـع شـده 
اسـت. او که پیش از این آلـبوم مـوفـق «دخـت پـريوار» را ارائـه داده بـود حـاال تـازهتـرین آلـبومـش بـه نـام «فـروغ» را منتشـر میکند. نـام این آلـبوم 
بـرگـرفـته از قـطعهاي بـه همین نـام بـا شـعري از فـروغ فـرخـزاد اسـت که مـوزیکویدیواش پیش از این منتشـر شـد و مـورد تـوجـه قـرار گـرفـت. این اثـر شـامـل 
ده قـطعه اسـت بـا سـروده هـایی از شـاعـران مـعاصـر و کهن. سـامـان صمیمی آهـنگسازي این اثـر را بـه عهـده داشـته اسـت. از نـوازنـدگـان میتـوان بـه بـهنام 

ابوالقاسم، پدرام فریوسفی، میثم مروستی و رضا فرهادي اشاره کرد».

بیپتیونز: هرآنچه میخواستید را یکجا داشته باشید  

مسافران رُم و برلین  

be
ep
tu
ne
s.c
om

صر
معا

ي 
ها
نر
 ه
زه
مو

 *



! 39 صفحه  نیمکتسفید - شماره چهار

]]
] ]

مقاالت دانشآموزي
روابط دختران و پسران در دوران بلوغ

اخالق در مقابل مهندسی ژنتیک

حواس، رسانه و واقعیت

جنون

کاریکاتور چیست؟

مشکالت کودکان در جامعه

اعتیاد

داعش و قرآن

مشکالت کودکان در جامعه

اقتدار در مدرسه پسرانه

مقاالت دانشآموزي
روابط دختران و پسران در دوران بلوغ

اخالق در مقابل مهندسی ژنتیک

حواس، رسانه و واقعیت

جنون

کاریکاتور چیست؟

مشکالت کودکان در جامعه

اعتیاد

داعش و قرآن

مشکالت کودکان در جامعه

اقتدار در مدرسه پسرانه

د.
اش
یب
ه م
ران
پس

ه 
سط

تو
ي م

ها
ت
هار
و م

ه 
سف
 فل
س
کال

ه 
ق ب

تعل
ت م

اال
مق

م 
ما
* ت



روابط دختران و پسران در دوران بلوغ 
آرشام مرادينژاد 

  هـمۀ مـا میدانیم که یکی از تغییراتی که در دوران بـلوغ رخ میدهـد، 
تـمایل بـه جـنس مـخالـف اسـت. این مسـئله در بـرخی از فـرهـنگهـا کامـالً طبیعی 
قـلمداد میشـود، امـا از آنـجا که در ایران از دیربـاز تـاکنون رابـطه دخـتر و پسـر، 
رابـطۀ خـارج از ازدواج آنـها، فـرهـنگ ایران قـدیم و قـوانین اسـالم را نـقض میکرد 
والـدین از شـروع چنین روابطی جـلوگیري میکردنـد. امـا دخـتران و پسـران در 
چـهارچـوب تـعریف شـدة خـانـواده مـتوقـف نمیشـدنـد و دسـت بـه هـرکاري بـراي 
نـشان دادن عـالقـه بـه یکدیگر و ایجاد رابـطه میزدنـد و گـاهی اوقـات اگـر والـدین 
جـلوي آنـها را میگـرفـتند، آنـها دسـت بـه کارهـاي خـطرنـاکی چـون خـودکشی، 

زخمی کردن خود، آسیب زدن به وسایل پیرامون خود و غیره میزدند. 
والـدین امـروز یا هـمان فـرزنـدان دیروز که بـا مـشخصات بـاال تـحت فـشار والـدین 
خـود بـودنـد، بـراي آنکه فـرزنـدانشـان فـشار و سختیاي شـبیه بـه آنـها تحـمل 
نکنند هیچگـونـه نـظارت و کنترلی بـر روابـط فـرزنـدانشـان بـا جـنس مـخالـف 
نـدارنـد. همین امـر بـاعـث شـده اسـت که اکثر این روابـط بـه راههـاي نـادرسـت 
کشیده شـود که غـالـباً هـم در نـهایت نتیجهاي جـز آسیب بـه هـمراه نـداشـته 
اسـت. ضـربـۀ روحی و جسمی، افسـردگی و افـت شـدید تحصیلی نـمونـههـایی از 
این آسیبهـا هسـتند که همگی میتـوانـند بـر آیندة فـرزنـدان آثـار مخـربی از خـود 

به جاي گذارند. من در این مقاله به چند مورد از این آسیبها میپردازم. 

1- ضربۀ روحی و جسمی 
دورة بـلوغ مـهمتـرین دورة زنـدگی نـوجـوانهـاسـت که بـا تـرشـح هـورمـونهـا 
تغییراتی هـم در جـسم و هـم در خـلق و خـوي آنـها ایجاد میشـود. والـدین بـه 
این دلیل که خـود این دوران را سـپري کردهانـد، بـاید تجـربیات خـود را بـا 
فـرزنـدان خـود در میان بـگذارنـد یا فـرزنـدان خـود را بـه مـشاوره بـا افـرادي که در 
این خـصوص مـهارت دارنـد تـشویق کنند، تـا بـدین تـرتیب، از مشکالتی که 
ریشه در نـدانسـتن اطـالعـات کافی در مـورد تـمایالت جنسی دارد جـلوگیري 
کنند. بیتـوجهی والـدین و رهـا کردن فـرزنـدان، مشکالتی را بـا خـود بـه هـمراه 
میآورد. هـنگامی که نـوجـوانـان بـدون هیچگـونـه مـرز و قـانـون درسـتی بـا هـم وارد 
رابـطه میشـونـد، مـسائلی بین آنـها مـطرح میشـود که ممکن اسـت یکی از 
طـرفین قـادر بـا پـاسـخگویی بـه آن نـباشـد یا اصـالً تـمایلی بـه پـاسـخگویی بـه آن 
کار را نـداشـته بـاشـد. این امـر در نـهایت مـوجـب بـههـمخـوردن رابـطه میشـود و 
این بـههـمخـوردن ضـربـهاي روحی بـه هـر دو طـرف وارد میکند و افسـردگی بـا 
خـود بـه هـمراه میآورد. از طـرف دیگر، اگـر تـمایلی بـه پـاسـخگویی بـه آن مـسایل، 
بـه طـور خـاص مسـئله جنسی، پیدا شـود روابـط بـه دلیل نـداشـتن اطـالعـات کافی، 
بـراي سـالمـتِ جـسم افـراد مشکلسـاز میشـود. این لـطمههـاي روحی و جسمی 
میتـوانـد در آیندة افـراد تـأثیراتی مخـرب بـگذارد و بـاعـث شـود که آنـها در آینده 
انـسانهـاي مفیدي بـراي جـامـعه نـباشـند. این یکی از عللی اسـت که مـوجـب 

میشود در چنین جوامعی پیشرفتی صورت نگیرد. 

2- افت شدید تحصیلی 
هـمۀ مـا درس میخـوانیم که در آینده قـادر بـاشیم زنـدگی سـالـم و ایدهآلی 
داشـته بـاشیم، خـانـه، مـاشین، خـانـوادة خـوب، کار مـناسـب و دههـا چیز دیگر که 
شـما از زنـدگی ایدهآل تـصور میکنید. امـا یکی از دالیلی که بـرخی از افـراد 
نمیتـوانـند بـه این رویاهـاي زیبا دسـت یابـند این اسـت که در دوران تحصیل 
دچـار مـسائـل و مشکالتی میشـونـد که ممکن اسـت نـه تـنها آنـها را از مسیر و 
هـدف اصلی خـود بـازدارد بلکه آنـها را بـا مـسایلی آشـنا کند که تـوانـایی درك و 
فـهم آن را نـدارنـد و در همین آغـاز راه از مسیر اصلی خـود منحـرف شـونـد. 
مـهمتـرین این مـسائـل، مسـئلۀ رابـطۀ جنسی اسـت که خیلی از افـراد تـوانـایی 
ایستادگی در بـرابـر آن را نـدارنـد و بـا دنـبال کردن آن بـا مـوضـوعـاتی آشـنا 
میشـونـد که شـاید آمـادگی مـواجـهه بـا آنـها را نـدارنـد و در نتیجه بـرداشـت 
اشـتباهی از آن مـوضـوعـات پیدا میکنند. دنـبال کردن میل جنسی میتـوانـد 
سـخنانی را که بـه آنـها دربـارة بـرخی مـوضـوعـات و مـسایل گـفتهانـد، زیر سـوال 
بـبرد و آنـها را در محیطی مـبهم و پـر از سـوأل که بـا خـود سـوألهـایی دیگر 

پیش میآورند گرفتار سازد. 

نتیجه ✓

این مـقالـه کوشید بـه بـرخی از آسیبهـاي روابـط نـادرسـت میان دخـتران و 
پسـران در دوران بـلوغ اشـاره کند. آنـچه بیش از هـمه چیز از مـقالـۀ مـا بـه دسـت 
میآید این اسـت که آسیب صـرفـاً نتیجۀ سختگیري در چنین روابطی نیست، 
بلکه سهـلگیري نیز آسیبزاسـت؛ مـنظور از سهـلگیري این اسـت که والـدین 
کالً کاري بـا فـرزنـدان خـود نـداشـته و هیچ گـونـه نـظارت و کنترلی بـر روابـط 
فـرزنـدانشـان بـا جـنس مـخالـف نـداشـته بـاشـند و آنـها را نسـبت بـه این روابـط آگـاه 

نسازند. 

حواس، رسانه و واقعیت 
فراز ظهیري، سهند انصاري، بردیا روستاییفر 

  یورگـن تـودنـهوفـر خـبرنـگار آلـمانی در کتاب خـود بـا نـام «تـو نـباید 
بکشی» مـاجـراي سـفر خـود بـه تـعدادي از کشور هـاي جـنجالی و جـنگزدة 
خـاورمیانـه مـانـند سـوریه، لیبی و ایران را شـرح داده اسـت. او در سـفرهـاي خـود 
تـناقـضاتی را در وضعیّت واقعی آن کشور و آنـچه در رسـانـه مینـویسند یا نـشان 
میدهـند مـشاهـده میکند. بـه طـور مـثال او در شهـر درعـا، یکی از شهـرهـاي 
سـوریه، که بـه گفتۀ رسـانـههـاي غـربی شهـري جـنگزده و قحـطیزده اسـت 
میبیند که زنـدگی در آنـجا بـه طـور کامـالً عـادي جـریان دارد. او مـثالهـایی 
دیگري دربـارة سـوریه و ایران نیز در کتاب عـرضـه کرده و بـه تـناقـضاتی از این 
دسـت اشـاره کرده اسـت (رجـوع شـود بـه: یورگـن تـودنـهوفـر، تـو نـباید بکشی، 
تـرجـمۀ حسین تهـرانی. نشـر کولـهپشـتی. 1395). این تـناقـضات ایدة اولیّۀ مـا 
بـراي تحقیق دربـارة رسـانـههـا و نـقش آنـها در سـاخـتن واقعیّت را بـه وجـود آورد. 
مـا بـا انـدیشیدن دربـارة نـقش رسـانـههـایی مـثل تـلویزیون و روزنـامـه و اینترنـت، در 
اینکه چـگونـه اطـالعـات را بـه مـا میرسـانـند و مـا را از واقعیت مـطّلع میکنند، 
مـتوجـه شـدیم که حـواس پـنجگـانـۀ مـا نیز همین دو کار را بـراي مـا انـجام 
میدهـند، یعنی انـتقال اطـالعـات و مـطلع سـاخـتن مـا از واقعیت. بـنابـراین حـواس 
پـنجگـانـۀ خـود را نیز میتـوانیم بـه جهـت همین دو ویژگی رسـانـه بـنامیم. سـوألی 
که در ادامـه بـراي مـا شکل گـرفـت این بـود: آیا نمیتـوان بـا انـدیشیدن دربـارة 
حـواس، بـا تـوجـهّ بـه اینکه آنـها هـم نـوعی رسـانـهانـد و کارکردي بـراي مـا دارنـد و 
این کارکرد دریافـت اطّـالعـاتی اسـت که مـا بـه آنـها بـاور داریم، بـه کارکرد 
رسـانـههـایی مـانـند تـلویزیون، اینترنـت و دیگر رسـانـههـا پی بـرد؟ بـه طـور 
مـشخصتـر، آیا حـواس مـا بـه عـنوان رسـانـه هـمواره در انـتقال اطـالعـات و مـطّلع 
سـاخـتن مـا از واقعیت قـابـل اعـتمادنـد و هیچگـاه خـطا نمیکنند؟ اگـر حـواس مـا 
بـه عـنوان رسـانـه خـطا کنند، آیا نمیتـوان همین امکان را در تـلویزیون و رادیو و 
اینترنـت و دیگر رسـانـههـا نیز در نـظر گـرفـت؟ چـه تـفاوتی میان خـطاي حـواس بـه 

عنوان رسانه و رسانههایی چون تلویزیون و روزنامه و اینترنت وجود دارد؟ 
مـا در مـقالـۀ خـود ابـتدا بـه چـند نـمونـه از خـطاهـاي حـواسمـان اشـاره میکنیم، بـعد 
دو شـاهـد از تـاریخ فـلسفه بـراي شک و تـردید دربـارة قـابـل اعـتماد بـودن حـواس 
میآوریم و بـعد مینـویسیم که چـرا اگـر حـواس مـا بـه عـنوان رسـانـه در انـتقال 
اطـالعـات هـمواره قـابـل اعـتماد نـباشـند رسـانـههـایی چـون اینترنـت و تـلویزیون در 

انتقال اطالعات با درجات بیشتر غیرقابل اعتمادند. 
انـسان بـا چـشم، گـوش، بینی، زبـان و پـوسـت خـود میتـوانـد تغییرات محیط 
اطـراف خـود را بـه مـغز مـنتقل کند و مـغز را از این تغییرات مـطلع سـازد. این 
انـدام در انـتقال اطـالعـات بـه مـغز مـا هـمواره امـانـت را حـفظ نمیکنند و گـاهـاً 
اطـالعـاتی نـادرسـت را بـه مـا مـنتقل میکنند. مـثالً چـشم مـا گـاهی اوقـات اشیایی 
را میبیند که وجـود خـارجی نـدارنـد. نـام این پـدیده سـراب اسـت: وقتی که مـا در 
هـواي گـرم جـادّهاي را که خشکِ خشک اسـت را کمی خیس میبینیم، این 
پـدیده بـه خـاطـر بیشتر بـودن زاویۀ تـابـش از زاویۀ حـد رخ میدهـد. یکی دیگر از 
خـطاهـاي حـواس وقتی اسـت که مـا بـه شیئی در داخـل آب نـگاه میکنیم: اگـر 
آب زالل بـاشـد بـه عـلت تغییر سـرعـت نـور از محیط غلیظ بـه رقیق، شیء 
نـزدیک تـر از چیزي بـه نـظر میرسـد که واقـعاً هسـت. همچنین خـمیده دیده 
شـدن مـداد در آب که بـاز هـم بـخاطـر شکست نـور در آب رخ میدهـد و یا بـرخی 
از تـصاویري که مـا بـا عـنوان خـطاي دید در رسـانـههـاي مـجازي میبینیم که در 

واقع تصاویري ثابت هستند ولی به نظر ما حرکت میکنند. 
بـرخی فـالسـفۀ گـذشـته نیز بـا انـدیشیدن بـه حـواس و کارکردشـان، بـا اشـاره بـه 
خـطاهـاي آنـها، اعـتماد یا عـدم اعـتماد بـه آنـها را مـورد تـوجـه قـرار دادنـد. در اینجا 
بـه نـظر دو فیلسوف، پـورون و دکارت، در مـورد اعـتماد بـه حـواس و یا اعـتماد 

نکردن به آنها میپردازیم: 
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  پورون 
پـورون فیلسوف یونـانی قـرن سـوم پیش از میالد مسیح بـود که هیچگـاه بـه 
هیچکس و هیچچیز اعـتماد نمیکرد، حتّی حـواس خـود. او مـعتقد بـود هـر 
چیزي را که حتّی ذرّهاي خـطا داشـته بـاشـد نـباید بـه آن اعـتماد کرد: «مـا 
نمیتـوانیم بـه حـواسـمان اعـتماد کامـل داشـته بـاشیم، چـون گـاهی مـوجـب 
گـمراهیمـان میشـونـد. مـثالً بـه راحتی ممکن اسـت در مـورد چیزي که در 
تـاریکی میبینیم دچـار اشـتباه شـویم. شـاید آنـچه شـبیه روبـاه بـه نـظر میرسـد 
فـقط گـربـه بـاشـد. یا شـاید گـمان کنید کسی شـما را صـدا میزنـد در حـالی که 
صـدایی که میشـنوید تـنها زوزة بـاد در درخـتان بـاشـد» (نـایجل واربـرتـون، 
تاریخچۀ کوتاهی از فلسفه، ترجمۀ مریم تقدیسی. ص26 و 27. نشر ققنوس). 

  دکارت 
سـاعـت زنـگ میزنـد، از خـواب بیدار میشـوید، لـباسهـايتـان را میپـوشید و بـه 
سـرکار خـود میروید. مـوقـع بـازگشـت، بـراي خـانـه وسـایلی میخـرید و بـه خـانـه بـر 
میگـردید و تـا پـاي بـه داخـل خـانـهتـان میگـذارید از خـواب بیدار میشـوید و 
دوبـاره هـمان کارهـا را تکرار میکنید. بـه این حـالـت که بعضی از شـما ممکن 
اسـت آن را تجـربـه کرده بـاشید «بیداري کاذب» میگـویند. حـال چـطور میتـوان 
فــرق بین بیداري و خــواب را فهمید وقتی دقیقاً هــمان کارهــایی را که در 

بیداري انجام میدهید در خواب نیز میتوانید انجام دهید؟ 
رنـه دکارت فیلسوف فـرانـسوي قـرن هـفدهـم وقتی یکبـار این حـالـت را تجـربـه 
کرد بـه این فکر کرد که چـطور میتـوانـد مـطمئن بـاشـد که اآلن درخـواب 
نیست؟ او پـس از مـواجـه شـدن بـا این حـالـت بـه این فکر کرد که چـطور میتـوان 
بـه فـرق بین خـواب و واقعیّت پی بـرد؟ (نـایجل واربـرتـون، تـاریخچۀ کوتـاهی از 

فلسفه، ترجمۀ مریم تقدیسی. ص83 و 84. نشر ققنوس). 

بـا تـوجـه بـه مـثالهـایی که در ابـتداي این بـخش و همچنین شـواهـدي که از 
تـاریخ فـلسفه عـرضـه کردیم، میتـوان مـدعی شـد که حـواس مـا بـه عـنوان رسـانـه 
در انـتقال اطـالعـات گـاهی خـطا میکنند و هـمانطـور که بـه خـوبی میدانیم 
رسـانـههـایی مـانـند تـلویزیون و روزنـامـه نیز در انـتقال اطـالعـات گـاهی خـطا 
میکنند. ولی فـرق خـطاهـاي حـواس مـا بـا رسـانـههـایی مـانـند تـلویزیون و روزنـامـه 
و اینترنـت این اسـت که حـواس مـا هیچگاه عـمداً دچـار خـطا نمیشـونـد، بـه این 
مـعنا که مـثالً مـن اراده کنم که چـشمم پـدیدهاي را سـراب ببیند، ولی در مـورد 
رسـانـههـایی چـون تـلویزیون و اینترنـت و روزنـامـه ارادهاي در پشـت آنـها وجـود 
دارد. خـب حـاال چـطور میتـوانید بـه رسـانـههـایی که دیگران مسـئول آنـها هسـتند 
و ارادهاي در پشـت آنـها وجـود دارنـد اعـتماد کرد، در صـورتی که حتّی نمیتـوان 

به حواس پنجگانۀ خود به طور کامل اعتماد کرد؟ 

اخالق در تقابل با مهندسی ژنتیک؟ (متن مناظره) 
مهـراد ابـراهیمی، علی دشـت بـزرگ، بـهنود اصـغري، آرمین رحـمتیان، محـمد 

حسین درشتی 

  بـهنود: سـالم. بـه بـرنـامـۀ «دید بهـتر» خـوش آمـدید. مـن بـهنود اصـغريام، 
مجـري بـرنـامـه، که در این بـرنـامـه مـهمان مهـراد ابـراهیمی و علی دشـت بـزرگ 
هسـتم. مهـراد ابـراهیمی مـخالـف عـلم ژنتیک اسـت، الـبته مـخالـف بـا کارکرد آن 
در جهـت بهـبود و نـه درمـان، و علی دشـت بـزرگ مـوافـق عـلم ژنتیک اسـت، هـم 

با کارکرد آن در جهت بهبود و هم درمان.  
-آقـاي دشـت بـزرگ، شـما بـه عـنوان کسی که  مـوافـق اسـتفاده از این عـلم در 
جهـت بهـبود قـابلیتهـاي انـسان هسـتید، چـرا بـه عـنوان مـثال بـاور دارید که 
اسـتفاده از این عـلم در جهـت بـرنـامـهریزي بـراي بـه دنیا آوردن نـوزادي بـا 
مـشخصات خـاص، مـشخصات مـورد عـالقـۀ والـدین، از لـحاظ اخـالقی درسـت اسـت 

و ایرادي به آن وارد نیست؟ 
- علی: مـن بـحث خـود را بـا ذکر یک مـثال آغـاز میکنم. چـند سـال پیش، در 
روزنـامـهاي زوجی بـراي پیدا کردن گـامـتِ مـادة خـانـمِ اهـداکنندهاي بـا حـداقـل قـد 
190 ســانتی مــتر و رتــبۀ کنکور زیر 1400 و بــدون هیچ گــونــه مشکالت 
خــانــوادگی میگشــتند و الــبته در ازاي آن هــم 50000 دالر نیز پــرداخــت 
میکردنـد. خـداوکیلی، آیا بـه دنیا آوردن بـچهاي بـا ویژگیهـاي خـانمی که بـدان 
اشـاره کردم از لـحاظ اخـالقی آزاردهـنده اسـت؟ آیا شـما دوسـت نـدارید مـثالً 
سـرعـت یک دونـده المپیکی یا قـدرت یک وزنـهبـردار قهـرمـان جـهان یا هـوش یک 

نـابـغه را داشـته بـاشید؟ عـلم ژنتیک چنین امکانـاتی را در اختیار مـا میگـذارد. 
عـلم ژنتیک در جهـت بهـبود انـسان و در نتیجه بـه نـفع انـسان اسـت. بـنابـراین از 

لحاظ اخالقی ایرادي به آن وارد نیست. 
- مهـراد: آیا بـا وجـود چنین علمی کودکی که بـه دنیا میآید بـاز هـم از حـق 
انـتخاب بـرخـوردار اسـت؟ کودك مـعمولی، بـدون دخـالـتهـاي مـهندسی ژنتیک، 
میتـوانـد بـه دنـبال عـالیق خـود بـرود و اسـتعدادهـاي خـود را بیابـد، نـه اینکه 
والـدین از پیش عـالیق و اسـتعدادهـایش را بـرایش مـشخص کنند و در نتیجه 

حق انتخاب را از او بگیرند. 
- بـهنود: بـا تـوجـه بـه اینکه در فـرایند تـولید مـثل طبیعی هـم ژنتیک کودك بـه 
صـورت تـصادفی پـدید میآید، چـگونـه شـما مـدعی میشـوید که این عـلم در 
انـتخاب آیندة کودك اثـر میگـذارد؟ در تـولیدمـثل طبیعی هـم بیشتر از اینکه 

انتخاب نقش ایفا کند، تصادف نقش ایفا میکند. 
. این عـنصر عـدم قطعیت در تعیین آیندة کودك اثـري نمیگـذارد.  - علی: دقیقاً

چون در هر حال کودك آیندة خود را انتخاب نمیکند. 
- بهنود: آقاي دشت بزرگ، این عنصر عدم قطعیت در علم ژنتیک چیست؟ 

- علی: در واقـع بـه مـعناي نـبود اطمینان از وضعیت ژنتیک نـوزاد اسـت که الـبته 
همین نـبود اطمینان بـاعـث مشکالت ژنتیکی، نظیر بـرخـورداري از ژنهـاي 
معیوب، میشـود. عـلم ژنتیک بـا حـذف این عـنصر آیندهاي بهـتر بـراي انـسانهـا 

فراهم میکند. 
- مهـراد: خـب، ببینید شـما دارید مـغالـطه میکنید چـون که دارید دو بـحث 
کامـالً مـتفاوت را بـا هـم قـاطی میکنید. مـنظورم بـحث بهـبود و بـحث درمـان 
اسـت: بـحث بهـبود هـمان بحثی اسـت که در ابـتداي مـصاحـبه بـا مـثال مـربـوط بـه 
خـانـم 190 سـانتیمتري دربـارة آن صـحبت کردید؛ بـحث درمـان، که بـه نـظر مـن 
اسـتفادة درسـت از عـلم ژنتیک نیز همین اسـت، بـحث دیگري اسـت؛ بـحث 
دربـارة ژنهـاي معیوب بـحث از کارکرد درمـانی و نـه کارکرد بهـبودي عـلم 

ژنتیک است. 
- بهنود: نتیجهاي که بهبود انسان با خود به همراه دارد چیست؟ 

- مهـراد: آیا فکر نمیکنید که بـا تـوجـه بـه هـزینه سـرسـامآور این تکنولـوژي بـراي 
هـر نـفر فـقط طـبقۀ ثـروتـمند تـوانـایی اسـتفاده از این تکنولـوژي را دارنـد و این 
بـاعـث بـه وجـود آمـدن پـدیدهاي میشـود که انـسان بـا آن بیگانـه اسـت و جـامـعه را 
دو تکه میکند؟ میتـوانـم حـرف خـود را بـا ارائـۀ مـثالی بهـتر تـوضیح دهـم: مسـئله 
هـورمـون رشـد در امـریکا. تـا مـدتهـا این هـورمـون فـقط بـه کسانی تـزریق میشـد 
که غـدة هیپوفیزشـان این هـورمـون را تـرشـح نمیکرد امـا امـروزه کسانی که بـه 
صـورت مـادرزاد این هـورمـون در بـدنـشان کم تـرشـح میشـود، تـوجـه کنید، کم 
تـرشـح میشـود و بـنابـراین از قـد و قـوارهاي نـامـعمول بـرخـوردار نیستند هـم این 
هـورمـون را بـراي اهـداف مـختلف، اهـدافی در جهـت بهـبود خـود، یعنی زیبایی 
انـدام یا مـتناسـب بـا حـرفـۀ ورزشیشـان، تـزریق میکنند. این تـزریق بـا هـزینههـاي 
سـرسـامآوري صـورت میگیرد. خـب، طبیعتاً طـبقهاي که چـندان ثـروتـمند 
نیست نمیتــوانــد از این امکان اســتفاده کند. بــنابــراین احــتماالً در آینده 
جـامـعهاي شکل خـواهـد گـرفـت که طـبقۀ بهـبود یافـته بـا طـبقهاي سـروکار خـواهـد 
داشـت که نـه تـنها بهـبود نیافـته بلکه هـزینۀ درمـان خـود و فـرزنـدان خـود را هـم 

از طریق مهندسی ژنتیک ندارد. 
- بـهنود: آقـاي دشـت بـزرگ، بـا نـتایجی که بـراي بهـبود پیشبینی کردنـد 

موافقید؟ 
- علی: قدرت یک وزنهبردار... 

- بهنود: {حرف علی را قطع میکند} بر جوامع بشري منظورم بود. 
- علی: اِ، خـب، طبیعتاً این تکنولـوژي بـاید بـه صـورت عـمومی بـراي تـمامی مـردم 

فراهم شود.   
- مهـراد: این کار هـزینه بسیار زیادي دارد و اگـر بـه درسـتی انـجام نگیرد، تـبعات 

وحشتناکی با خود به همراه خواهد داشت. 
- علی: من این حرف را قبول ندارم. 

- مهراد: یعنی چه؟! 
بـهنود: خـوب، بـه این تـرتیب بـه پـایان بـرنـامـۀ «دید بهـتر» هـفته رسیدیم. -

امیدواریم بحث ما مفید واقع شده باشد. تا دیداري دیگر بدرود. 
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جنون  
سـپهر اهـرابیان، کیان کریمپـور، سـورن فـرزبـود، آرش جـعفري و محـمدرضـا 

ساجدي 

باد بالهاي جنون را حس کردم...                                                                 
شارل بودلر 

  بـه طـور کلی در جـامعۀ امـروزي بـه هـر کسی که از نـظر مـا غیرعـادي رفـتار 
کند، دیوانـه یا مـجنون میگـوییم. امـا دیوانگی و جـنون واقـعا چیست؟ آیا افـراد 
مـجنون انـسانهـایی هسـتند که دیوانـهوار میخـندنـد و رفـتار غیرعـادي و عجیبی 
دارنـد؟ یا شـاید تـنها افـرادي آرام و سـربـهزیر هسـتند، امـا بـا دیدي مـتفاوت از 
دنیاي اطـراف خـود؟ یا حتی عـاشـقانی که تـمام عـمرِ خـود را پـاي عـشق و 
عـالقـهشـان گـذاشـتهانـد؟ تـمام اینهـا تـصوراتی اسـت که از این کلمه ممکن اسـت 
بـه ذهـن بیاید. دلیل انـتخاب این مـوضـوع درك بیشتر افـراد مـجنون، محک زدن 
اطـالعـات خـودمـان دراینبـاره و آشـنا کردن دیگران بـا این مـوضـوع بـود و عـالوه 
بـر آن بـا طـرح بـرخی سـوأالت و انـجام یک نـظرسنجی در مـدرسـه پسـرانـه راه 
رشـد، کوشیدیم بـه ارتـباط میان این مـوضـوع، که بـه نـظر صـرفـاً بـه روانـشناسی و 
روانـپزشکی مـربـوط اسـت بـا عـلوم اجـتماعی بـپردازیم و امیدواریم که در این امـر 

موفق بوده باشیم. 

  جنون چیست ؟  
جـنون در مـعناي لـغوي بـه معنی جـنزده اسـت (دیوانـه هـم بـه معنی دیو زده 
اســت) امــا در روانــشناسی، بــه مــعناي دیوانگی یا وضعیت روانی غیرطبیعی 
اسـت. بـه طـور کامـلتـر، جـنون جـزء آن دسـته اخـتالالتی اسـت که در آن فـرد 
مـرز میان واقعیت و خیال را نمیشـناسـد و در دنیایی که در ذهـنش سـاخـته 
اسـت زنـدگی میکند. یکی دیگر از نـامهـاي جـنون، اخـتاللِ اسکیزوفـرنی یا 
شیزوفـرنی اسـت. امـا جـنون در قـرون وسـطا نیرویی مـتافیزیکی قـلمداد میشـد 
کـه از مـــفـاهیـم کـتـاب مـــقـدس از جـــمـلـه مـشیـت الـهی و دوزخ و شیـطـان و 
آخـرالـزمـان تـاثیر گـرفـته بـود و در دورة رنـسانـس هـم بـه عـنوان نیرویی در اعـماق 

روح انسان تجسم میشد. 

  علت بروز جنون چیست؟ 
در قـرن پـانـزدهـم این عقیده وجـود داشـت که مـجنون سنگی در سـرش دارد و 
عـلت جـنون وي همین اسـت، از این رو بـراي درمـان وي بـاید جـمجمهاش را 
سـوراخ کرد و آن سـنگ را درآورد. پـس از ظـهور عـلم روانـشناسی، عـالـمان این 
عـلم مـنبع جـنون را اسـترسِ حـاد شـناسـایی کردنـد، که الـبته بـاید یک زمینۀ 
ژنتیکی داشـته بـاشـد تـا اسـترس، فـعالسـاز آن بـاشـد. اسـترس هـم خـود میتـوانـد 
عـلل زیادي داشـته بـاشـد. دیگر عـلت عـمدة جـنون میتـوانـد یک تـرومـا (حـادثـهاي 
دردنـاك در گـذشـتۀ فـرد که بـراي او غیرقـابـلهـضم اسـت) بـاشـد که فـرد را 
نـاخـودآگـاه از دنیاي واقعی جـدا میسـازد و از این رو فـرد دچـار تـوهـم و هـذیان 

میشود.  

  در مغز یک فرد مجنون چه میگذرد؟ 
مـغز افـراد مـجنون کمکم تحـلیل رفـته و بـخشهـایی مـثل حـافـظه دیگر کارکرد 
اصلی خـود را از دسـت میدهـند. مجـموعـهاي از انـتقال دهـندههـاي عصبی بیش 
از حـد فـعالیت کرده و مجـموعـهاي از فـعالیت نـرمـال خـود بـاز میمـانـند. میتـوان 

گفت در تمامی نقاط مغز اختالل ایجاد میشود. 

نظرسنجی : 
بـا کمک مـعلم خـود، سـوأالتی دربـارة جـنون و مـسائـل اجـتماعی نـاشی از آن 

طرح کرده و یک نظر سنجی انجام دادیم : 

آیا میتوان مرز میان جنون و غیرجنون را به دقت مشخص کرد؟  ✓
جـنون در روانـشناسی یک نـوع اخـتالل عصبی اسـت، حـال آیا این اخـتالل ✓

را می تـوان بـا گـفتوگـو حـل کرد یا بـاید بـا دارو و دسـتکاري در مـغز 
برطرف شود؟ 

اگـر یکی از آثـار جـنون مـختل شـدن فـعالیت عـقالنی فـرد مـجنون اسـت، یا ✓
بـا تـوجـه بـه مـعناي واژة جـنون (پـوشیده و پـنهان) مـجنون کسی اسـت که 
فـعالیت عـقالنیاش پـنهان اسـت، و اگـر مـا نـظم و قـانـونـمندي، که از 

مـشخصه هـاي فـعالیت عـقالنی انـسانهـا اسـت، را پـایۀ زنـدگی اجـتماعی 
انـسانهـا بـدانیم، آیا بـاید افـراد مـجنون را بـه دلیل مـختل کردن نـظم 

اجتماعی حبس کرد؟  

  پاسخهاي داده شده : 

1- بـله ، عـلم روانـشناسی تـوانسـته اسـت عـالیم و نـشانـههـایی بـراي جـنون پیدا 
کند و همچنین بـا نـگاهی بـه رفـتار و طـرز زنـدگی آنـان میتـوان تـفاوتهـا را 
مـشاهـده و مـرز بین جـنون و غیرجـنون را مـشخص کرد، اگـرچـه ممکن اسـت 

کامالً دقیق نباشد ولی میتوان حدسهایی نسبتاً درست زد. ( 100% ) 
 ***

 1-  جـنون بـا گـفتوگـو حـل نمیشـود و بـراي حـل مشکل بـاید از داروهـاي 
آرامبـخش بـراي آرام کردن فـرد بـه صـورت مـوقـت و یا عـمل جـراحی مـغز و 

دوباره فعالکردن بخشهاي از کار افتاده استفاده شود. ( 50% ) 
2- از آنـجایی که جـنون و دیگر اخـتالالت عصبی بـا بیماريهـاي جسمی تـفاوت 
دارد بـا مـصرف دارو و عـمل جـراحی و دسـتکاري در مـغز کاري پیش نمیرود و 

گفتوگو گزینۀ بهتري است. ( 50% ) 
 ***

1- بـله، انـسانهـاي مـجنون بـاید مـحبوس بـشونـد تـا خـطري بـراي جـامـعه ایجاد 
نکنند. ( 99% ) 

2- نـه ، امنیت و نـظم اجـتماعی در حـالـت عـادي هـم تکمیل نیست و تـنها افـراد 
مـجنون نیستند که مـوجـب اخـتالل در نـظم میشـونـد. در ضـمن بـا حـبس کردن 

آنان ممکن است حاالتشان تشدید نیز بشود. (1% ) 

  موخره : 

 آیا پیشتر به شما نگفته بودم آنچه شما دیوانگی میپندارید، چیزي 
نیست جز تیز شدن بیش از حد حواس؟                                                                                                                                                                                            

ادگار آلن پو – قلب افشاگر 

هـر چیزي شـروع و پـایانی دارد، این مـقالـه هـم از این قـاعـده مسـتثنا نیست. 
هــدف مــا از این مــقالــه این بــود که بــا جــنون، آنطــور که روانــشناســان و 
روانــپزشکان دربــارة آن ســخن میگــویند، آشــنا شــویم و در نــهایت بــه یک 

نتیجهگیري برسیم: 

افـراد مـجنون یا دیوانـه، انـسانهـایی هسـتند از نـظر جسمی مـثل مـا ولی از نـظر 
روانی مـتفاوت بـا مـا. کسانی که چـون دنیاي پیرامـون خـود را طـور دیگري 
میبینند، دیگران بـه دنـبال درمـانشـان هسـتند و آنـان و رفـتارشـان را غیرعـادي 
میپـندارنـد. در این مـقالـه مـعناي واژة جـنون، عـلل بـروز آن، راه درمـان آن در 
گـذشـته و در نـهایت تـأثیرات اجـتماعی مـربـوط بـه آن را مـورد بـررسی و بـحث 
قـرار دادیم. شـاید نـتوانسـتیم آن طـور که بـاید و شـاید بـه مـوضـوع جـذابی مـثل 
جـنون بـپردازیم امـا تـالش کردیم در آخـر بـه یک جـمعبـندي بـرسیم و پـاسـخهـاي 
نسـبتاً مـناسـبی بـراي پـرسـشهـاي مـطرح شـده ارائـه کنیم و همین طـور بـه 
ارتـباط میان این مـوضـوع که بـه نـظر صـرفـاً بـه روانـشناسی و روانـپزشکی مـربـوط 

است با علوم اجتماعی بپردازیم. امیدواریم مورد پسند قرار گرفته باشد. 

مـنابـع: مـصاحـبه بـا محـمد امین بیات، دانـشجوي سـال سـوم روانـشناسی، 
دانـشگاه اراك / فـوکو و تـاریخ جـنون، گـفتگویی میان محـمد ضیمران و حسین 
مـعصومی هـمدانی، کتاب مـاه ادبیات و فـلسفه، تیر 1384، شـماره 93 / داسـتان 

کوتاه قلب افشاگر، نوشته ادگار آلنپو / فرهنگ لغت معین. 
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کاریکاتور چیست و چرا بهوجود آمده است؟ 
ســام یاوري-کیان امیرنکویی- شــایان آقــامــرادي - ســامــان میسمی- اهــورا 

بیراملویی 

  گـروه مـا از افـرادي تشکیل شـده اسـت که همگی بـه هـنر عـالقـه دارنـد. 
پـس مـا مـوضـوعی انـتخاب کردیم که هـم بـا هـنر و هـم بـه نـوعی بـا فـلسفه ربـط و 
نسـبت داشـته بـاشـد. مـا همگی کاریکاتـور را نـوعی هـنر میدانیم که بـراي شـوخی 
کردن بـهوجـود آمـده اسـت. امـا بـاید دید که آیا این نـگاه مـا بـا آنـچه دربـارة 
چیستی کاریکاتـور گـفتهانـد انـطباق دارد یا خیر و مـنظور از اینکه کاریکاتـور 
بـراي شـوخی کردن بـه وجـود آمـده اسـت چیست و اصـالً مـنظور از خـودِ شـوخی 

و هدف آن یعنی خنده چیست. 

  کاریکاتور چیست؟ 
در دائـرهالـمعارف فـارسی مـصاحِـب، کاریکاتـور اینطور تـعریف شـده اسـت: «نـقشِ 
طـنزآمیزي که اجـزاءِ صـورت یا اعـضاي بـدن یا خـواصِ شـخص یا اشـخاص را بـه 
نـحو اغـراقآمیز و اغـلب خـندهآوري مـجسم کند». در این تـعریف، بـه نسـبت 
میان کاریکاتـور بـا خـندهآوري اشـاره شـده اسـت. در دائـرهالـمعارف، در ادامـه 
تـعریف آمـده اسـت که: «گـرچـه در نـقاشیهـاي نـقاشـان بـزرگ قـرن شـانـزده 
میالدي، از قبیل هـولـباین و بـروگِـل، نـقشهـاي کاریکاتـورمـانـند فـراوان وجـود 
دارد، سـنتِ مـشخصِ کاریکاتـورسـازي که اسـاس آن تـأکید بـر جـنبههـاي 
خـندهآور اشـخاص بـه عـنوان مـوضـوع کاریکاتـور اسـت، در قـرن هـفده میالدي بـه 
دسـت کاراتچی در ایتالیا پـایهگـذاري شـد». هـمانطـور که مـشاهـده میکنید، 
میان کاریکاتـور و خـنده نسـبت بسیار مشخصی بـرقـرار شـده اسـت. بـنابـراین 
هـمانطـور که گـمان میکردیم، میان کاریکاتـور و شـوخی ربـط و نسـب وجـود 
دارد، زیرا نسـبت کاریکاتـور بـا خـنده مـساوي اسـت بـا نسـبت کاریکاتـور بـا 

شوخی، زیرا هدف از شوخی چیزي جز خنداندن نیست.  
پس براي بهتر فهمیدن کاریکاتور باید شوخی و هدف از آن را بهتر بفهمیم.  

چند نظریه دربارة شوخی: 

1- نـاخـوشـنامی شـوخی: از یونـان بـاسـتان تـا قـرن بیستم، اکثر قـریب بـه اتـفاق 
اظـهارنـظرهـاي فلسفی دربـارة خـنده و شـوخی بـر خـندة اهـانـتآمیز یا اِسـتهزاآلـود 
یا بـر خـندهاي که بـرآدمیان غـالـب میگـردد اسـتوار بـود. افـالطـون، تـأثیرگـذارتـرین 
مـنتقد خـنده، بـا این پـدیده هـمچون هیجانی که خـویشتنداريِ عـقالنی را از 
آدمیان میگیرد بـرخـورد میکند. او در کتاب مـعروف خـود، جـمهوري، میگـوید 
پـاسـداران یا حکمرانـان کشور بـاید از خـنده دوري کنند، «چـون مـعموالً وقتی 
کسی مـهار خـود را بـه دسـت خـندهاي شـدید بسـپارد، حـالـت او واکنشی شـدید 
بـرمی انگیزد». بـهویژه قـطعاتی در ایلیاد و اودیسه که در آنـها گـفته میشـود کوه 
اُلَـمپ، غـرقِ در خـندة خـدایان میشـود، افـالطـون را خشمگین میکند. او چنین 
اعـتراض میکند: «نـباید پـذیرفـت مـردان بـزرگ را بیخـود شـده از خـنده مـجسم 
سـازنـد، تـا چـه رسـد بـه اینکه خـدایان را چنین تـرسیم کنند». ایراد دیگر 
افـالطـون بـه خـنده، بـدخـواهـانـه بـودن آنسـت. او در فیلِبوس (Philebus)، لـذتِ 
حـاصـل از کمدي را شکلی از اهـانـت در نـظر میگیرد و میگـوید: «اسـتهزا بـه 
طـور عـام نـوعی شـرارت و بـطور خـاص نـوعی رذیلت اسـت». مـنظور از رذیلت، 
غــفلت از خــود اســت: افــرادي که بــه آنــها میخــندیم خــود را تــوانــگرتــر، 
خـوشسیماتـر یا فضیلتمـندتـر از آنیکه هسـتند تـصور میکنند. مـا بـا خـندیدن 
بـه آنـها از امـري که شـر اسـت -غـفلت ایشان از خـود-سـرمسـت میشـویم و این 

بداندیشی و بدخواهی به لحاظ اخالقی قابل اعتراض است.  

2- نـظریۀ خـودبـرتـربینی: راجــر اسکروتِــن، فیلسوف مــعاصــر انگلیسی، 
میگـوید: «اگـر مـردم نمیخـواهـند اسـباب خـنده قـرار گیرنـد، مـطمئنا بـه این 
دلیل اسـت که خـنده، مـوضـوع خـود را در نـظر کسی که بـه آن میخـندد، تـنزل 

میدهد و از ارزش تهی میسازد».  
متفکرانی که بـه این نـظریه پـرداخـتهانـد، که اسکروتِـن یکی از مـشهورتـرین 
آنـهاسـت، میگـویند خـندة مـا بـاعـث میشـود حـس خـودبـرتـربینی نسـبت بـه 
دیگران یا گـذشـته خـودمـان پیدا کنیم. خـندیدن بـه عـنوان هـدف شـوخی، بیانـگر 
بـرتـري مـا بـر دیگران یا بـر احـساسـات پیشین خـود مـا اسـت زیرا مـا هـنگام 
خـندیدن خـود را بـا دیگري یا بـا حـاالت پیشین خـود مـقایسه میکنیم و پـس از 
مـقایسه و آگـاهی از بـرتـري خـود نسـبت بـه دیگري یا بـرتـري حـالـت کنونی خـود 

نسبت به حاالت پیشین، خشنودياي ناگهانی به ما دست میدهد. 

3-ن ظـریه نـاسـازگـاري: ایمانـوئـول کانـت، فیلسوف بـزرگ آلـمانی، چنین 
میگـوید: «زمـانی که یک هـندي بـر سـر میز غـذاي یک انگلیسی در سـورات 
(شهـري در هـند) شـاهـد بـاز شـدن یک بـطري آبـجو و تـبدیل همۀ آبـجو بـه کف و 
سـرریز شـدن آن بـود شگفتی خـود را بـا هیاهـوي بسیار نـشان داد، مـرد انگلیسی 
از او پـرسید: چـه چیز این هـمه اسـباب تـعجب او شـده اسـت. و او در پـاسـخ 
گـفت: مـن بـه هیچ وجـه از بیرون ریختن آبـجو مـتعجب نیستم بلکه در شـگفتم 
که چـگونـه آن را در بـطري فـرو کردهاید. مـا بـه این داسـتان میخـندیم و لـذتی 
قلبی در مـا ایجاد میشـود نـه بـه این دلیل که خـود را هـوشـمندتـر از این مـرد 
جـاهـل میدانیم {آنـطور که در نـظریه خـودبـرتـربینی آمـده} یا بـه این دلیل که 
در این داسـتان چیزي یافـتهایم که مـوجـب خـشنودي فـاهمۀ مـا بـاشـد، بلکه بـه 
این دلیل که تـوقـع شـدید مـا نـاگـهان تـبدیل بـه هیچ شـده اسـت. و یا وقتی وارث 
مـردي ثـروتـمند میخـواسـت مـراسـم سـوگـواري بـاشکوهی بـراي او بـرگـزار کند از 
عـدم تـوفیقش در این کار شکوِه میکرد و میگـفت: هـرچـه بیشتر بـه عـزادارانـم 
پـول میدهـم تـا انـدوهگینتـر جـلوه کنند خـوشـحالتـر بـه نـظر میرسـند. وقتی 
این داسـتان را میشـنویم بـا صـداي بـلند میخـندیم و دلیل آن این اسـت که 

توقعی، ناگهان به هیچ مبدل شده است». 
در این نـظریه مـا از نـاسـازگـاري میان انـتظارات و تـوقـعمـان از یک واقـعه و 

تجربهمان از آن واقعه به خنده واداشته میشویم. 

نتیجه:   ✓
این مـقالـه بـا پـرسـش از چیستی کاریکاتـور آغـاز شـد ولی پـرسـش از چیستی 
کاریکاتـور مـا را بـه پـرسـش از چیستی خـنده کشانـد، زیرا کاریکاتـور « نـقشِ 
طـنزآمیزي اسـت که اجـزاءِ صـورت یا اعـضاي بـدن یا خـواصِ شـخص یا اشـخاص 
را بـه نـحو اغـراقآمیز و اغـلب خـندهآوري مـجسم کند» و پـرسـش از خـنده مـا را 
بـه پـرسـش از شـوخی کشانـد، زیرا هـدف از شـوخی، خـنده اسـت. بـعد بـراي فـهم 
بهـتر شـوخی، بـه سـه نـظریۀ مـهم دربـارة شـوخی پـرداختیم: نـظریۀ نـاخـوشـنامی 
شـوخی یا هـمان نـظریۀ افـالطـون دربـارة آن، نـظریۀ خـودبـرتـربینی، نـظریۀ 
نـاسـازگـاري. بـه طـور کلی میتـوان چنین گـفت که چیستی کاریکاتـور در گـرو 
چنین بـحثهـایی دربـارة شـوخی و خـنده اسـت و بـدون این دسـت مـباحـث 

نمیتوان دربارة چیستی کاریکاتور اظهارنظر کرد. 

مـنابـع: دائـرةالـمعارف مـصاحـب، بـه سـرپـرسـتی غـالمحسین مـصاحـب، جـلد دوم، 
انـتشارات امیرکبیر / کتاب فلسفۀ شـوخی: نـویسنده:جـان مـاریال، مـترجـم: 

غالمرضا اصفهانی، نشر ققنوس. 

داعش و قرآن 
فراز ظهیري، سهند انصاري، آرمین رحمتیان 

  داعـش گـروهی تـروریستی اسـت که ادعـا میکند قـوانین اسـالم را بـه 
هــمانگــونــه که هســت اجــرا میکند و بــا این ادعــا سعی می کند دنیا را 
تسخیرکند. داعـش که خـود را دولـت اسـالمی عـراق و شـام مینـامـد و ادعـا 
میکند که دولتی اسـالمی اسـت بسیاري از آیات قـرآن، کتاب مـرجـع مسـلمانـان 
را نـقض میکند که بخشی از آنـها را یورگـن تـودنـهوفـر در کتاب خـود، ده روز بـا 

داعش (نشر کولهپشتی)، آورده است. 
یورگـن تـودنـهوفـر خـبرنـگار آزادي اسـت که بـا اجـازة مسـئوالن داعـش، ده روز در 
مـوصـل، مـقرِّ تشکیالت داعـش، مـانـد و بـا آنـها بـه گـفتوگـو پـرداخـت و از 
گـفتوگـوهـایش بـا افـراد داعـش گـزارشی تهیه کرد و در کتاب خـود آورد. او در 
این ده روز بـا افـرادي بـا نـامهـاي ابـوقـتاده، سـلیم و یکی از قـاضیهـاي داعـش بـه 
گـفتوگـو پـرداخـت. او در طی این ده روز مـتوجـه شـد اقـدامـاتی که داعـش انـجام 

میدهد با بخش وسیعی از آیات قرآن در تضاد است.  
یورگـن تـودنـهوفـر در نـامـهاي بـه الـبغدادي، رهـبر گـروه داعـش، بـه دسـتهاي از این 
آیات اشـاره کرده اسـت. مـا بـا تـوجـه بـه این نـامـه و آیاتِ انـتخاب شـده از سـوي 
تـودنـهوفـر و همچنین رجـوع بـه قـرآن، چـهار مـوضـوع «اجـبار و زور، کشتن 
انـسانهـاي بیگناه، بـرده داري و اسیرگیري و جـهاد» را انـتخاب کرده و آیاتی 

در ارتباط با این موضوعات را آوردهایم: 

1- اجبار و زور 
در قـرآن آمـده اسـت: »تـو {یعنی پیامـبر} تـنها تـذکر دهـندهاي و تـو بـر ایشان 
{یعنی مـردم} مسـلط نیستی« {سـوره غـاشیه، آیه 22}،  »در دیـن، هـیچ 
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اجـبارى نیسـت و راه از بـیراهـه بـهخـوبـى آشـکار شـده اسـت پـس هـر کـس بـه 
طـاغـوت کـفر ورزد و بـه خـدا ایـمان آورد بـه یـقین بـه دسـتاویـزى اسـتوار کـه آن را 
گسسـتن نیسـت چـنگ زده اسـت و خـداونـد شـنواى دانـاسـت« {سـوره بـقره، آیه 
256}، »و اگـر پـروردگـار تـو میخـواسـت، قـطعاً هـر که در زمین اسـت هـمه آنـها 
یکسره ایمان میآوردنـد. پـس آیا تـو مـردم را مـجبور میکنی که ایمان بیاورنـد؟« 
{سـوره یونـس، آیه 99}، »و بـگو حـق از پـروردگـارتـان [رسـیده] اسـت پـس هـر 
کـه بـخواهـد ایمان آورد و هـر کـه بـخواهـد انـکار کـند ...« {سـوره کهف، آیه 29}، 

»دین شما براى خودتان و دین من براى خودم« {سوره کافرون، آیه 6}. 
داعشیان بـاورهـاي خـود را بـا زور و اجـبار بـه مـردم عـرضـه میکنند و اسـالم را نیز 

دین زور و اجبار معرفی میکنند. 

2- کشتن انسانهاي بیگناه 
در قـرآن چنین آمـده اسـت: «و نفسـى را کـه خـداونـد حـرام کـرده اسـت جـز بـه 
حـق مکشـید ...« {سـوره اِسـراء، آیه 33}، »بـگو بـیایـید تـا آنـچه را پـروردگـارتـان 
بـر شـما حـرام کـرده بـراى شـما بـخوانـم. چـیزى را بـا او شـریـک قـرار مـدهـید و بـه 
پـدر و مـادر احـسان کـنید و فـرزنـدان خـود را از بـیمِ تـنگدسـتی مکشـید مـا شـما و 
آنـان را روزى مـىرسـانـیم و بـه کـارهـاى زشـت چـه عـلنى آن و چـه پـوشـیده[اش] 
نـزدیـک مـشویـد و نفسـى را کـه خـدا حـرام گـردانـیده جـز بـحق مکشـید ایـنهاسـت 
کـه [خـدا] شـما را بـه [انـجام دادن] آن سـفارش کـرده اسـت بـاشـد کـه بـیندیشید« 
{اَنـعام، آیه 151}، »از ایـن روى بـر فـرزنـدان اسـرائـیل مـقرر داشـتیم کـه هـر کـس 
کسـى را جـز بـه قـصاصِ قـتل یـا [بـه کـیفرِ] فـسادى در زمـین بکشـد چـنان اسـت 
کـه گـویـى هـمه مـردم را کشـته بـاشـد و هـر کـس کسـى را زنـده بـدارد چـنان اسـت 
کـه گـویـى تـمام مـردم را زنـده داشـته اسـت و قـطعا پـیامـبران مـا دالیـل آشـکار 
بـراى آنـان آوردنـد [بـا ایـن هـمه] پـس از آن بسـیارى از ایـشان در زمـین 

زیادهروى مىکنند« {مائده، آیه 32}. 
داعشیان انـسانهـاي بیگـناه را میکشند، یعنی انـسانهـایی که مسـلح نیستند 
یا در میدان جـنگ نیستند، در صـورتی که نـباید نفسی را که خـداونـد مـصون از 

تعرض دانسته به قتل رساند. 

3- بردهداري یا اسیرگیري 
در قـرآن آمـده اسـت: «و تـو چـه دانـى کـه آن گـردنـه [سـخت و راه گـذر از آن] 
چیسـت (سـپري کردن این راه عـبارت اسـت از) آزاد سـاخـتن اسیر، یا طـعام 
دادن در روز گـرسنگی». {بَـلَد، آیات 12 و 13 و 14}. »...بـر ایشان فـرض اسـت 
آزاد  را  بـــردهاي  کـنـنـد  هـــمـخـوابـگی  یکـدیـگـر  بـــا  آنکـه  از  پیـش  کـه 
سـازنـد...« {مـجادلـه، آیه 3}. هیچ عـالـم دینی این مـوضـوع را رد نمی کند که 
اسـالم یکی از مـهمتـرین ردکنندگـان بـردهداري بـوده اسـت و پیامـبر اسـالم هـم از 
افـرادي بـودنـدکه بـردهداري را لـغو کردنـد. ایشان تـمام اسیران زن و مـردي را که 
در مـالکیتشـان بـود و یا بـه ایشان بخشیده بـودنـد را آزاد کرده و بـا بـردهداري 

مخالفت کردند. 

4- جهاد (جنگ در راه خدا) 
«و در راه خــدا بــا آنهــایی بجنگید که بــا شــما مــقاتــله میکنند {یعنی 
میجـنگند}. ولی از حـد مـگذرید، و حـقا که خـداونـد از حـدگـذرنـدگـان را دوسـت 
نـدارد». {بـقره:آیه ي 190} «بـه کسانی که جـنگ بـر آنـان تحـمیل شـده 
رخـصتِ [جـهاد] داده شـده اسـت چـرا که مـورد ظـلم قـرار گـرفـتهانـد و الـبته خـدا 

بر پیروزي آنان سخت تواناست». {سوره حج، آیه 39} 
 این آیات بـه روشنی نـشان میدهـد که خـدا جـهادکنندگـانی مـانـند داعـش را 
اصـالً دوسـت نـدارد و بـا آنـها بـه شـدت مـخالـف اسـت. زیرا عـالوه بـر آنکه آنـها 
جـنگ تـهاجـمی را در پیش گـرفـتهانـد (یعنی کسانی هسـتند که جـنگ را آغـاز 
کردهانـد و نـه کسانی که بـه آنـها حـملهاي صـورت گـرفـته اسـت و بـنابـراین در 
مـقامِ دفـاع از خـود وارد جـنگ شـده بـاشـند) در جنگیدنِ خـود نیز از تـمامی 
محـدودیتهـا گـذر میکنند. پیامـبر نیز فـرمـودهانـد مـا دو نـوع جـهاد داریم یکی 
جـهاد اکبر که جـهادِ ذهـن و روح و سـتیز و مـخالـفت بـا نـفس و خـواهـشهـاي آن 
اسـت و دیگري جـهاد اصـغر که جـهاد بـا دشـمن بیرونی اسـت. داعشیان خـود را 
جـهادگـر مینـامـند ولی در واقـع تـنها جـهاد اصـغر را مـدنـظر دارنـد و الـبته بـه جـهاد 

اصغر نیز، آنطور که در قرآن آمده، عمل نمیکنند. 

داعـش بـا ادعـاي اسـالمی بـودن و قـرآنی عـمل کردن مـناطقی از کشورهـاي 
سـوریه و عـراق را تـصرف کرده و بـا اجـبار و زور، کشتن انـسانهـاي بیگناه، 
بـردهداري و اسیرگیري و جـهادِ دروغین در راه خـدا، بـر این مـناطـق حکمرانی 

میکند. این مجـموعـه آیات نـشان میدهـند که کارهـایی که داعشیان انـجام 
میدهـند کامـالً ضـد قـرآن و آیات آن اسـت و قـرآن مـنبع مـناسـبی بـراي آنکه 

داعشیان رفتار خود را با آن توجیه کنند نیست. 

مشکالت کودکان در جامعه 
نـوشـته آرشـام مـرادي و علی دشـتبـزرگ - بـا همکاري محـمد حسین درشـتی و 

بهنود اصغري 

  در ابـتدا بـاید مـعناي لـغت «مشکل» را روشـن کنیم. مشکل در لـغت بـه 
مـعناي مـانـع و سختی اسـت که اکثر مشکالت کودکان هـم بـه همین دو معنی 
بــرمیگــردد. مشکالت کودکان مشکالتی از قبیل تحصیالت، تــجاوز جنسی، 
اعتیاد (والـدین مـعتاد یا اعتیاد افـراد)، جـنگ، دوگـانگی جـامـعه و امـثالـهم اسـت. 
هـمه این مشکالت روي خـلق و خـو و روح و روان کودکان تـأثیر دارد و از آنـجا 
که دوران کودکی در زنـدگی انـسان نـقش بسیار مهمی دارد، چـون در همین 
دوره شخصیت انـسان شکل میگیرد، اگـر بـه درسـتی بـه آن تـوجـه نـشود بـاعـث 
مشکالتی در آینده میشـود. پـس در نتیجه بـاید دسـت در دسـت یکدیگر بـراي 

رفع این مشکالت تالش کنیم. 
هماکنون به برخی از این مشکالت دقیقتر نگاه میکنیم: 

1- تحصیالت 
همۀ کودکان در هـر جـاي دنیا در هـر رنـگ و پـوسـتی و در هـر زبـان و فـرهنگی 
حـق تحصیل دارنـد امـا در بـرخی کشورهـا بـنا بـه عللی از قبیل جـنگ (که مـثال 
بـارز و آشکار آن در جـهان امـروز کودکان آواره سـوريانـد)، قحـطی و مـواردي از 
این دسـت، کودکان نمیتـوانـند تحصیل کنند یا کودکان بـه عـلت اعتیاد والـدین 
یا مشکالت مــالی و مشکالتی که والــدین کودکان دارنــد (از جــمله وضعیت 
کودکان بـدون شـناسـنامـه در کشور ایران که حـاصـل ازدواج اتـباع غیرایرانی بـا 
دخـتران ایرانیانـد و بـا نـداشـتن شـناسـنامـه و از این رو نـداشـتن تـابعیت ایرانی از 
بسیاري از حـقوق مـخصوصـاً حـق تحصیل محـرومانـد؛ مـراجـعه شـود بـه گـزارش 
خـانـم تـرانـه بنی یعقوب بـا عـنوان «آنـها فـقط یک شـناسـنامـه میخـواهـند» در 
تـاریخ 26 بـهمن 94 در روزنـامـه ایران) نمیتـوانـند تحصیل کنند. امـا مشکالت 
کودکان فــقط تــوانــایی تحصیل نیست بلکه کودکانی که میتــوانــند تحصیل 
کنند هـم مشکالتی دارنـد که آن مشکالت شـامـل فـشار از طـرف والـدین و 
مـربیان، مشکالت جسمی، مشکالت عـاطفی، مشکالت تـدریس مـعلمهـا و غیره 

است. 

2- تجاوز جنسی 
تـجاوز جنسی بـه طـور کلی عملی ضـدبشـري و بسیار نـاپـسند اسـت مـخصوصـاً اگـر 
فـرد مـورد تـجاوز قـرار گـرفـته کودك بـاشـد. این مشکل بیشتر در مـورد کودکان 
دخـتر اسـت، بـه خـصوص از این جهـت که ظـاهـر بـدنی آنـها بـراي تـجاوزگـران 
تحـریککنندهتـر اسـت. کودکان بـه طـور کلی بـنا بـه عللی از قبیل نـداشـتن 
قـدرت بـدنی کافی بـراي دفـاع از خـود، سـادهلـوح بـودن و زود پـذیرفـتن، مـورد 

بهتر و آسانتري براي افراد تجاوزگرند. 

3- اعتیاد 
بـه طـور کلی میتـوان گـفت اعتیاد بـزرگتـرین مشکل جـامـعه اسـت. هـنگامی که 
والـدین کودکان مـعتاد میشـونـد دیگر نمیتـوانـند نیاز کودکان را تـأمین کنند و 
همین بـاعـث میشـود کودکان از جـمع خـانـواده طـرد و وارد دنیاي خـشن جـامـعه 
بـشونـد و همین مـوضـوع بـه خـودي خـود در آیندة فـرد آثـار بسیار بـدي دارد. 
بـرخی از والـدین بـراي رهـایی از خـواسـتههـاي کودکانشـان و تـأمین هـزینۀ مـواد 
مخـدر، کودکان خـود را بـه فـروش میگـذارنـد و این مـوضـوع تـأثیر بسیار بـدي بـر 
روح و روان کودکان دارد. در بـرخی مـوارد ممکن اسـت کودکان بـراي تـأمین 
هـزینۀ خـانـواده کار کنند و همین مـوضـوع بـاعـث میشـود که آنـها بـه انـرژي 

بیشتري نیاز داشته باشند و بدین جهت به مواد مخدر روي آورند. 

5- زورگویی والدین 
اکثر کودکان کار بــه وسیله زورگــویی والــدین وادار بــه انــجام دادن کارهــاي 
طـاقـتفـرسـا و سـخت میشـونـد. این پـدیده خـانـوادههـاي پـولـدار و بیپـول 
نمیشـناسـد. زورگـویی در خـانـوادههـایی که وضـع مـالی مـناسـبی دارنـد نیز در 
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مـواردي مـانـند فـشار درسی و دیدگـاههـاي سـخت تـربیتی مشکالتی را بـراي 
کودکان به وجود میآورد. 

«عــروسهــاي عــروسک بــه دســت» یکی از این نــوع مشکالت مــربــوط بــه 
کودکانانـد که والـدین بـا حـاکمیتی که بـر روي کودکان دارنـد آنـها را وادار بـه 
ازدواج بــا کسانی میکنند که حتی اســمشان را نمیدانــند و در ازاي کودکان 

خود مبالغی به عنوان مهریه دریافت میکنند. 
(مـراجـعه شـود بـه گـزارش خـبرگـزاري ایسنا بـا عـنوان «عـروسهـاي عـروسک بـه 
دسـت: نـگاهی بـه ازدواج دانـشآمـوزان در جـنوب ایران» در تـاریخ 13 اسـفند 

 (94

6- دوگانگی جامعه 
در شهـرهـایی که فـقط مـردمِ مـناطقی از آنـها، از نـظر مـادي زنـدگی عـادي و 
راحتی دارنـد و بـا دیگر مـناطـق تـفاوت دارنـد، کودکانی کامـالً مـتفاوت و در 
تـقابـل بـا هـم شکل میگیرنـد. تهـران نـمونـه بـارز چنین شهـري و چنین مشکلی 
اسـت زیرا امکانـات در هـمه قـسمتهـاي تهـران بـه طـور یکسان تقسیم نشـده 
اسـت و اگـر بـخواهیم بـه طـور وسیعتـر نـگاه کنیم کشورهـایی از جـمله ایران 

دچار این مشکل شدهاند و حل کردن این مشکالت بسیار سخت است. 

نتیجه: ✓
مشکالت کودکان در جـامـعه ممکن اسـت در دهـههـاي بـعدي زنـدگی هـرکس و 
حتی آینده کشور تـاثیرات بـدي بـگذارد و ممکن اسـت یک مشکل کوچک در 

ارتباط با آنها در نسل هاي زیادي از مردم تاثیرات بدي بگذارد.  
یکی از بهـترین دورههـاي زنـدگی دوره کودکی اسـت. پـس بیایید سعی کنیم 
جـلوي کار کردن کودکان را بگیریم تـا بـتوانـند ازاین دوران شیرین لـذت بـبرنـد 
و بـا بـرگـزاري کالسهـایی از قبیل تـربیت کودکان، چـگونـه بـا کودکان رفـتار 
کنیم و نظیر آنـها، جـلوي این هـمه اعتیاد و زورگـویی و آفـت بـراي نسـلهـاي 
بـعدي را بگیریم. کودکان واقـعا افـراد آسیبپـذیر جـامـعه هسـتند، مـراعـات حـال 

آنان را بکنیم. 

اقتدار و مدرسه پسرانه راه رشد 
مانی ستایش، پارسا یاري، علی قاسمی، میکائیل عشقیفرد 

  آیا تـا بـه حـال فکر کردهاید چـرا نـوازنـدگـان کنسرت از رهـبر ارکستر 
فـرمـانـبرداري میکنند؟ چـرا بـه او اعـتماد کامـل دارنـد؟ چـرا دانـشآمـوزان از مـدیر 

و ناظم خود در مدرسه علیرغم دوست نداشتن آنها از آنها فرمان میبرند؟  
نـوشـتن این مـقالـه بـدینجهـت اسـت که بـا در نـظر گـرفـتن مـعناي اقـتدار و 
تقسیمبـندي آن بـه سـه نـوع، آنـطور که جـامـعهشـناس بـزرگ آلـمانی مـاکس وبـر 
صـورت داده، و همچنین دو عـامـل مـوثـر [عـوامـل دیگر «بـر خـود مسـلط بـودن، 
نیروي بـرتـر داوري و اسـتعداد قـبوالنـدن انـضباط» (ریچارد سـنت، اقـتدار، تـرجـمه 
بـاقـر پـرهـام. نشـر پـردیش دانـش. 1391. ص23) اسـت که دانـش و تـرس در این 
میان مـوثـرتـرین عـوامـلانـد]. در ایجاد اقـتدار عـالوه بـر پـاسخی بـه سـواالتی نظیر 
سـواالت بـاال نـظر خـود را دربـاره آن در مـدرسـه پسـرانـه راه رشـد بـنویسیم. در پی 
تحقیقاتمـان مـتوجـه شـدهایم که اگـر اقـتدار در مـدرسـه راه رشـد را بـا تقسیم 
بـندي وبـري تحـلیل کنیم، نـوع دوم اقـتدار، یعنی اقـتدار قـانـونی و عـقالنی، اقـتدار 
مـوجـود در مـدرسـه پسـرانـه راه رشـد را تـعریف میکند. از دو عـامـل مـوثـر در ایجاد 

اقتدار، عامل ترس در ایجاد اقتدار در مدرسه راه رشد نقش ایفا میکند.  
اقـتدار بـرگـرفـته از واژه التینی auctoritas بـه مـعناي انـدرز، عقیده، نـفوذ و 
فـرمـان اسـت. اقـتدار بـه مـعناي اِعـمال قـدرت از بـاال بـه پـایین از طـریق قهـر یا 
اقـناع اسـت (فـرهـنگ پـسامـدرن، نشـر نی، ص43). بـه زبـان سـادهتـر، رهـبران 
سیاسی و افـرادي شـبیه بـه آنـها از اقـتدار اسـتفاده کرده تـا خـودشـان را در رأس 

نگه دارند. 

ماکس وبر اقتدار را به سه نوع تقسیم میکند: 
1- اقتدار سنتی 

2- اقتدار قانونی و عقالنی 
3- اقتدار کاریزماتیک (فرّهمند) 

  اقتدار سنتی 
اقــتدار سنتی «بــر پــایه بــاور ریشهدار بــر ســنتهــاي دیرینه اســتوار 
اسـت» (فـرهـنگ پـسامـدرن، نشـر نی، ص43). بـه عـنوان مـثال، حقیقت حـرام یا 
حـالل بـودن گـوشـت خـوك، از اینجا نـشأت می گیرد که در زمـان گـذشـته بـه 
دالیلی از خـوردن گـوشـت خـوك پـرهیز کرده و بـه مـرور زمـان هـمه گـوشـت 
خـوك را کنار میگـذارنـد. همین راجـع بـه انـسانهـا نیز صـدق میکند، فـردِ بـا 

اقتدار به جهت داشتنِ ارث و میراث از گذشتگان اقتدار دارد. 

  اقتدار قانونی و عقالنی 
اقـتدار عـقالنی و قـانـونی یعنی اقـتداري که بـه کسانی میرسـد که بـراي داشـتن 
اقـتدار و قـدرت مـعتبرنـد. بـه حـالتی شـما بـه این شـخص اقـتدار دادهاید، زیرا 
میدانید که وي قـابـل اعـتماد اسـت و تجـربیات مـناسـبی دارد. بـه زبـان خـود وبـر، 
این نـوع اقـتدار: «مبتنی اسـت بـر بـاور مـردمـان بـه قـانـونیت قـواعـد و بـه حقی که 
دارنـدگـان قـدرت بـراي فـرمـانـدهی در پـرتـو آن قـواعـد از آن بـرخـوردار هسـتند 

(فرهنگ پسامدرن، نشر نی، ص29)».  

  اقتدار کاریزماتیک (فرّهمند) 
اقـتدار کاریزمـاتیک (یا اقـتدار فـرّهمـند) اقـتداري اسـت مبتنی بـر تـقدس، نیروي 
قهـرمـانی یا کیفیات اسـتثنایی یک فـرد که مـوجـب پیروي گـروهی از افـراد از وي 
میشـود. در طـول تـاریخ حـضرت محـمد و حـضرت عیسی نـمونـه بـارز اقـتدار 

کاریزماتیک بودهاند. 
پـس از بیان این سـه نـوع اقـتدار از نـگاه وبـر، بـه دو عـامـل مـوثـر در ایجاد اقـتدار 

میپردازیم. این عوامل عبارتاند از: دانش و ترس.  

  دانش 
اگـر شـما نـوازنـدة یک ارکستر بـاشید، میدانید که رهـبر ارکستر شـما را بـا 
اطمینان بـه مـوفقیت خـواهـد رسـانـد و این را از نـظم و حـرکتی که آن شـخص بـه 
وجـود میآورد خـواهید فهمید. فـقط بـا حـرکتدادن یک چـوب شـما را بـه 
حــرکت وادار میکند. این اقــتدار از چــوب نیست، این اقــتدار از شــخص 
تکاندهـندة چـوب اسـت که بـا ابهـت و جـالل آنـجا ایستاده و تـنها بـا حـرکت 
دادن ابـروانـش چـندین سـاز را بـه صـدا درمیآورد. چـرا که اوسـت که میدانـد. 
شـما میدانید که او شـما را بـه راه درسـت هـدایت میکند، چـون او راه رسیدن 

به موفقیت را میداند. 

  ترس 
مـوثـرتـرین عـامـل در ایجاد اقـتدار، همین عـامـل اسـت. بـه هـمان مـثال رهـبر 
ارکستر بـازگـردیم. رهـبرهـایی هسـتند که بـا ایجاد وحشـت و بیم بـر ارکستر خـود 
حکومـت میکنند. آرتـورو تـوسکانینی، رهـبر ارکستر ایتالیایی، در هـنگام اجـرا 
میغـرّید، بـا پـا بـه زمین میکوبید، گـاهی چـوبـش را هـم بـر سـر نـوازنـدگـانـش 

میزد. همه از ترس کاري را که او میخواست انجام میدادند. 
حـال پـس از بیان سـه نـوع اقـتدار وبـر و ذکر دو عـامـل مـوثـر در ایجاد اقـتدار، بـه 
اقـتدار در مـدرسـه پسـرانـه راه رشـد میپـردازیم. در مـدرسـه راه رشـد افـراد مـقتدر 
نـاظـم و مـدیر و مـعلم هسـتند (الـبته نـاظـم و مـعلم نسـبت بـه دانـشآمـوزان اقـتدار 
دارنـد، و مـدیر نسـبت بـه نـاظـم و مـعلم). این افـراد اقـتدارشـان را بـه ارث نـبردهانـد، 
بـنابـراین اقـتدارشـان از نـوع اقـتدار اول وبـر نیست، خـودشـان هـم ویژگی خـاصی 
نـدارنـد و انـسانهـایی عـادي هسـتند، پـس فـرّهمـند نیستند و اقـتدارشـان از نـوع 
اقـتدار سـوم وبـر هـم نیست. اقـتدار آنـها بـه قـانـون بـاز میگـردد، بـنابـراین اقـتدار 
آنـها از نـوع اقـتدار دوم وبـر اسـت [در مـصاحـبهاي که بـا بـرخی مسـئوالن مـدرسـه 
راه رشـد انـجام دادیم، آنـها مـقتدرتـرین شـخص را مـدیر اعـالم کردنـد و این اقـتدار 

را به منصب وي بازگرداندند، یعنی آنچه قانون برایش تعریف کرده است]. 
از دو عـامـل مـوثـر ایجادکنندة اقـتدار، تـرس در مـدرسـه مـا مـصداق دارد. 
دانـشآمـوزان بـراي گـوش نـدادن بـه حـرفهـایی که از درون آنـها را میشکنند و 
تـوهینهـایی که روح آنـها را پـاره میکند مـجبورنـد کاري که مـقتدرین مـدرسـه 
میخـواهـند، حتی پـاسـخ بـه یک مسـئله بـه روش اشـتباه را انـجام دهـند. مـدرسـه 
مـوفقی که بـتوانـد دانـشآمـوزانـش را بـدون تـرسـانـدن بـه راههـاي خـود وادارد بـه 

نظر ما وجود خارجی ندارد.  
پـس از بـررسی مـعانی اقـتدار و اشکال آن، میتـوان ادعـا کرد که اقـتدار یعنی 
نـفوذ و داشـتن این قـدرت که هـمه زیر فـرمـان تـو بـاشـند و از تـو اطـاعـت کنند. 
افـراد مـقتدر در مـدرسـه راه رشـد، مـدیر و نـاظـم و مـعلمانـد، از سـه نـوع اقـتدار 
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مـورد نـظر وبـر، اقـتدار نـوع دوم یعنی اقـتدار قـانـونی و عـقالنی در این مـدرسـه 
حـاکم اسـت و قـانـون بـراي این افـراد جـایگاهشـان را تـعریف کرده اسـت ولی 

روشی که براي استفاده از این جایگاه انتخاب کردهاند، ترس است.  

اعتیاد 
سام احدي، پوریا گلی، عرشیا شکوري، پارسا داوري، سورنا مقیسه 

  مقدمه: اعتیاد چیست؟ 
اعتیاد یک بیماري اسـت و بیمار مـبتال بـه رفـتاري اسـت که بـه طـور مـداوم انـجام 
میدهـد، یعنی بـه آن رفـتار عـادت پیدا میکند، و نمیتـوانـد این رفـتاري که بـه 
صـورت عـادت در آمـده را تـرك کند. در فـرهـنگنامۀ کودکان و نـوجـوانـان اعتیاد 
فـقط بـه مـواد دارویی و مخـدر محـدود شـده بـدین صـورت که: «وابسـتگی جسمی 
و روانی فـرد اسـت بـه یک مـاده دارویی، مخـدر یا محـرك طبیعی یا صِـناعی 
(سـاخـته شـده)، مـانـند داروهـاي خـوابآور و تسکینبـخش، دخـانیات، الکل، 

تـریاك و…» ( فـرهـنگنـامـه کودکان و نـوجـوانـان، جـلد دوم، نـاشـر شـرکت تهیه و 
نشـر فـرهـنگنامـه کودکان و نـوجـوانـان، 1372). امـا آیا اعتیاد فـقط اعتیاد بـه مـاده 
دارویی یا مخـدر یا محـرك طبیعی یا صِـناعی اسـت؟ آیا نمیتـوان از وابسـتگی 
جسمی و روانی بـه تکنولـوژي یا وابسـتگی جسمی و روانی بـه هـرچیز دیگر، غیر 
از مـاده دارویی، مخـدر یا محـرك طبیعی یا صِـناعی، تـحت عـنوان اعتیاد نـام 
بـرد؟ بـه نـظر میرسـد که تـعریف فـرهـنگنامـه تـعریف کاملی نیست. اعتیاد بـه 
مـعناي وابسـتگی اسـت و وابسـتگی میتـوانـد بـه چیزهـاي مـتفاوت صـورت گیرد. 
بـه نـظر میرسـد اعتیاد انـواعی دارد که مـهمتـرین آنـها اعتیاد بـه مـواد مخـدر و 
تکنولـوژي اسـت. مـا در این مـقالـه ابـتدا از چیستی اعتیاد بـه مـواد مخـدر واعتیاد 
بـه اینترنـت (بـه عـنوان یکی از مـحصوالت تکنولـوژي) و بـرخی معیارهـاي 
تشخیص اعتیاد بـه اینترنـت سـخن میگـوییم و سـپس بـه وضعیت این دو نـوع 

اعتیاد در مدرسه پسرانه راه رشد میپردازیم. 

 بـخش اول: اعتیاد بـه مـواد مخـدر یعنی چـه؟ مـعتاد بـه مـواد مخـدر 
کیست؟ 

از اعتیاد بـه مـواد مخـدر، وابسـتگی جسمی و روانیِ فـرد بـه مـواد مخـدر،که تـرك 
آن بـراي فـردِ مـبتال سـخت بـاشـد، تعبیر میکنند. تـوضیح آنکه، فـرد بـا مـصرف 
مـواد مخـدر بـه احـساس لـذت دسـت پیدا میکند و بـا تـوجـه بـه اینکه بـدن فـرد در 
اثـر مـصرف مـواد مخـدر مـقاوم میشـود و حـساسیت سـابـق را نـدارد، بـراي ایجاد 
حـساسیتی که بـه مـقدارِ سـابـق بـراي او ایجاد لـذت کند، الزم اسـت که فـردِ 
گـرفـتار بـه مـرور زمـان بـر میزان مـصرف بیفزاید. در اثـر اسـتمرارِ مـصرف، یک نـوع 
وابسـتگی جسمی و روانی ایجاد میشـود، بـه نـحوي که امکان تـركِ مـصرف، 
رفـتهرفـته بـراي فـرد،که بـه حـالـت اعتیاد رسیده، سـخت میشـود. فـردي که بـه 
چنین حـالتی رسیده بـاشـد، مـعتاد بـه مـواد مخـدر نـامیده میشـود (حـقوق بشـر و 

معتادان، نوشته دکتر منصور رحمدل، مجله رفاه اجتماعی، شماره 13). 

  بـخش دوم: اعتیاد بـه اینترنـت (بـه عـنوان یکی از مـحصوالت 
تکنولوژي) یعنی چه؟ 

قـبل از اعتیاد اینترنتی نـوعی دیگر از اعتیاد بـه نـام اعتیاد بـه کامپیوتـر تـوسـط 
محققی بـه نـام شـوتـان در سـال 1989 میالدي بـراي اولین بـار مـطرح شـد. این 
مـحقق طی تحقیقاتی که انـجام داده بـود مـتوجـه شـده بـود که گـروهی از افـراد از 
کامپیوتـر بیش ازحـد اسـتفاده میکنند و یک رفـتار بیمارگـون نسـبت بـه این 
تکنولـوژي از خـود نـشان میدهـند. اعتیاد بـه اینترنـت بـراي اولین بـار در سـال 
1995 میالدي تـوسـط روانـپزشکی بـه نـام گُـلدبِـرگ مـطرح شـد. این روانـپزشک 
مـتوجـه شـده بـود که عـالوه بـر اشـخاصی که بـه دلیل وابسـتگی شغلی بـه 
کامپیوتــر بــه آن اعتیاد پیدا کردهانــد افــراد دیگري هــم وجــود دارنــد که 
سـاعـتهـاي زیادي از وقـت خـود را بـه اسـتفاده از اینترنـت اخـتصاص میدهـند و 
در بسیاري از مـواقـع تـرجیح میدهـند که وقـت خـود را بـا جسـتجو در سـایتهـاي 

مختلف اینترنتی سپري کنند.  
اعتیاد بـه اینترنـت در سـال هـاي اولیه بـه عـنوان یک اعتیاد کم خـطر مـورد 
بـررسی قـرار گـرفـته بـود امـا بـعد از مـدتی افـراد بیمار بـه این نـوع اعتیاد، در بیشتر 
کشورهـاي جـهان افـزایش پیدا کردنـد بـه طـوري که حتی در بعضی کشورهـا این 
اعتیاد بـه رسمیت شـناخـته شـد و کلینیک هـاي خـاصی بـراي مـداواي مـعتادان 

به اینترنت دایر شد که از جملۀ این کشورها چین، آمریکا و آلمان است. 

اعتیاد اینترنتی سـه مـرحـله دارد: تـداوم اسـتفاده، زیاد شـدن سـاعـت مـصرف و 
مـرحـله اعتیاد واقعی. انـجام فـعالیتهـاي خـاص در ابـتدا کم خـطر بـه نـظر 
میرسـد امـا بـه هـر حـال در صـورت بیتـوجهی بـه آن تـبدیل بـه یک اعتیاد 

صددرصد واقعی میشود. 
از مـعمولتـرین معیارهـاي تشخیص اعتیاد بـه اینترنـت میتـوان بـه مـواردي نظیر 
افـتِ تحصیلی شـدید، بـاال رفـتن تـنشهـاي عصبی،کاهـش فـعالیتهـاي اجـتماعی، 
فـرار از قـانـون، عـدم مسـئولیتپـذیري در خـانـواده و در میان دوسـتان، خـشونـت 
بیش از حـد، پـرخـاشـگري، تغییر عـادتهـاي رفـتاري، ابـتال بـه سـردردهـاي عصبی 
و... نـام بـرد که میتـوان بـه کمک آنـها عـالیم اعتیاد بـه اینترنـت را در دیگران را 
شـناسـایی کرد (اعتیاد اینترنتی: پـدیدة مخـرب قـرن بیست و یک، نـوشـته محـمد 
صـادق امینی، مـاهـنامـه گـزارش، شـماره 172 و 173 / در ارتـباط بـا این نـوع 
اعتیاد، همچنین مـراجـعه شـود بـه: اعتیاد اینترنتی؛ عـلل و پیامـدهـاي آن، نـوشـته 
دکتر سعید معینفـر، کرم حبیب پـور گـتابی، احـمد گنجی، مجـله رسـانـه، شـماره 
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  بـخش سـوم: وضعیت اعتیاد در پـایههـاي هـفتم و هشـتم مـدرسـه 
پسرانه راه رشد 

بـر اسـاس مـصاحـبهاي که بـا دانـشآمـوزان پـایههـاي هـفتم و هشـتم صـورت دادیم، 
مـتوجـه شـدیم که وقتی که بـه اعتیاد اشـاره میکنیم، بسیاري فـقط مـواد مخـدر 
بـه ذهـنشـان میآید و تـعداد محـدودي بـه تکنولـوژي اشـاره میکنند. شـاید بـنا بـر 
سنی که مـا داریم، نمیتـوان هـنوز چیزي دربـارة اعتیاد بـه مـواد مخـدر در میان 
هـمسـن و سـاالنمـان گـفت، چـون نـود درصـد افـراد در سـن بیست الی سی و پـنج 
سـالگی مـعتاد بـه مـواد مخـدر میشـونـد، ولی بـههـرحـال دربـارة مـواد مخـدر 
پـرسوجـویی کردیم و مـتوجـه شـدیم که هیچکدام از آنـها را نمیتـوان مـعتاد بـه 

مواد مخدر دانست. 
امـا دربـارة تکنولـوژي هشـت نـفر گـفتند که بـه طـور مـداوم بـازيهـاي آنـالین انـجام 
میدهـند. ولی اینکه آیا میشـود آنـها را مـعتاد بـه تکنولـوژي دانسـت، جـاي سـوال 
وجـود دارد ولی در هـر صـورت از بـازيهـاي آنـالین بـه عـنوان یکی از مـحصوالت 

تکنولوژي استفاده مداوم میکنند. 

نتیجه: ✓
اعتیاد بـه طـور کلی بـه مـعناي عـادت کردن اسـت، امـا عـادتی که تـرك آن بسیار 

سخت است. 
اعتیاد بـه مـواد مخـدر یعنی شـخص بـه مـاده مخـدر وابسـتگی پیدا کرده و بـه بـا 
ادامـه پیدا کردنِ وابسـتگیاش، مـقدار مـصرفـش بیشتر میشـود و تـرك آن 

سختتر میشود. 
اعتیاد بـه اینترنـت یعنی شـخص در اسـتفاده از اینترنـت از زمـان اسـتفاده عـادي 
خـود خـارج شـده و بـه مـرور زمـان، اسـتفادهاش طـوالنیتـر شـده و تـرك آن 

 سختتر میشود.
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[نیمکتسفید تصویري [نیمکتسفید تصویري[ گزارش تصویري اخبار[

تعدادي از پوسترهاي کمپین مدرسه تعاونی براي ترویج فرهنگ تعاون

گزارش تصویري اخبار

تعدادي از پوسترهاي کمپین مدرسه تعاونی براي ترویج فرهنگ تعاون
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* طرح پوستر 
همایش زنان شاعر؛ 
تصویر زنی قاجاري 

(؟)، داخل قاب 
عکسی کهنه بر روي 

دیواري تركدار، به 
اندازه کافی معنادار 
بود که طرح پوستر 
همایش زنان شاعر 

باشد ولی رنگ 
فسفري توي 

ذوقزنندهاي که 
چهرهي زن را تا زیر 

چشمانش پوشانده 
معناي عکس را چند 

برابر کرده است. 

* بخش از همایش 
زنان شاعر با 

سخنرانی خانم 
محرابی معلم ادبیات؛ 

در این همایش به 
غیر از سخنرانی 

معلمان و مدعوین، 
دانشآموزان هم 

مقاالت خود را ارائه 
کردند. 

* قسمتی از جشن 
الفبا؛ هر سال در 

پایان کار، 
دانشآموزان پایه اول 

جشنی به پاس 
باسواد شدنشان 

برگزار میکنند به نام 
جشن الفبا. جشنی 
به شادي خواندن و 

نوشتن با رقص و 
آواز.  
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* عکسی یادگاري در 
یکی از کافههاي 

تهران؛ سال گذشته 
برنامۀ کافهگردي در 

برنامۀ بازدید 
دانشآموزان راه رشد 
گرفت. در این برنامه 

قرار است بچهها به 
کافههاي و 

پاتوقهایی که بخشی 
از هویت شهر سر 

بزنند.

* جشن نوروز در 
مدرسه پسرانه 

راهرشد؛ بخش اصلی 
این جشن باستانی در 

راهرشد، مراسم 
چارشنبه سوري، 

پریدن از روي آتش و 
رقص حاجی فیروز 

است. 

* جشنوارهزبان؛ در 
بخشی از این برنامه 

دانشآموزان یک 
صحنه جنایت را 

بازسازي کردند و از 
حضار خواستندکه 

آنها را در پیدا 
کردن راز جنایت 
راهنمایی کنند. 

عکسی یادگاري در *
یکی از کافههاي 

تهران؛ سال گذشته 
برنامه کافهگردي در 

برنامه بازدید 
دانشآموزان راه رشد 

قرار گرفت. در این 
برنامه قرار است 

بچهها به کافهها و 
پاتوقهایی که بخشی 
از هویت شهرنشینی 
ما هستند سر بزنند. 
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* در خرداد ماه 97، 
کمپین مدرسه 

تعاونی در برنامهاي 
خیریه مسابقه 

فوتبالی ترتیب داد 
بین تیم منتخبی از 

هنرمندان کشورمان 
و تیمی منتخب از راه 
رشدیان. تمام عواید 

این بازي براي ساخت 
و تجهیز یک کارگاه 

براي یک تعاونی 
سوزندوزي زنانه 

بلوچ صرف خواهد 
شد. 

* به رسم این چند 
ساله، مسابقه زنبور 

هجیکن، 

 ،Spelling Bee
در راه رشد برگزار 
شد و هیجانهاي 

خاص خودش را به 
همراه آورد. 

* چاپ اولین شماره 
نشریه نیمکت سفید 

دانشآموزي؛  
در قالب یک پروژه 
دانشآموزي و زیر 
نظر سعید برآبادي 

اولین شماره نیمکت 
سفید دانشآموزي با 

محوریت مسئله 
پالسکو و مشکالت 

آن چاپ شد. 

* در خرداد ماه 96،






