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درگفت وگو با دکتر طوبی فاضلی پور

استاد دانشگاه و  مدیر دبیرستان ربانی

مسعود جوادیان

آموزش تاریخ

اشاره
آشنایی من با خانم دکتر فاضلی پور به سال ها قبل بازمی گردد؛ اوایلی که کتاب درسی »تاریخ شناسی« تازه تألیف شده بود و 
ما مشغول برگزاری آموزش ضمن خدمت آن در منطقه ی پنج شهر تهران بودیم. از آن روزها خاطره ای کم رنگ در ذهن دارم. 
خانم دکتر فاضلی پور هم جزو شرکت کنندگان دوره بود. در همان ایام بود که کارشناس مسئول وقت گروه تاریخ در »دفتر 
برنامه ریزی و تألیف کتب درسی« یعنی دکتر جواد عباسی، از وی برای همکاری با گروه و عضویت در شورای برنامه ریزی درس 
تاریخ دعوت کرد. به تدریج این همکاری بیشتر شد. مشارکت در تألیف »تاریخ ایران و جهان)1(«، تدریس در دوره های ضمن 
این   در  این همکاری هاست.  از جمله ی  متوسطه،  در دوره ی  تاریخ  برنامه ی درسی  راهنمای  تهیه ی  و  و گردهمایی ها،  خدمت 

گفت وگو با خانم دکتر فاضلی پور و اندیشه هایش بیشتر آشنا می شوید. 

گفت وگو



پاییز 1388  دوره ی یازدهم، شماره ي1،
5

با این که بیشتر خوانندگان مجله با شما آشنایی دارند،   
ولی برای این که فتح بابی شود، محبت کنید و مختصری از 

زندگی خودتان بگویید.
 فکر می کنم الزمه ی شروع گفت وگو این است که من تاریخ 
تولدم را بگویم. متولد سال 1329 هستم. تمام دوران تحصیلم 
من  فوق لیسانس  و  لیسانس  فاصله ی  گذراندم.  تهران  در  را 
وارد  شرایطی  به  بنا  من  لیسانس  از  بعد  بود.  17سال  تقریبًا 
البته نه آموزش وپرورش. در سال 1353  نظام آموزشی شدم؛ 
ایران  درخشان  استعدادهای  پرورش  برای  شد  آماده  طرحی 
که این طرح به طور عمده در تهران، کرمان و خراسان اجرا 
به گرفتن معلم و پژوهشگر پرداختند  می شد. در سال 1355 
و من جزو اولین کسانی بودم که در این طرح شرکت کردم. 
مصاحبه داشتم و تدریس تاریخ را در حقیقت از آن جا شروع 
ما  که  بود  صورت  این  به  آن جا  در  آموزشی  شرایط  کردم. 
را  ساعت  مابقی  و  می دادیم  درس  هفته  در  ساعت   12 فقط 
می کردیم.  پژوهش  و  می پرداختیم  تحقیقی  کار  به  مدرسه  در 
حاصل پژوهش هایمان به شکل جزواتی در اختیار دانش آموزان 
قرار می گرفت. شیوه ای را به کار می بردیم که چند سالی است 
در ایران دوباره متداول شده است و آن آموزش گروهی و یا 
فراگیری  نام روش  به  و  است  دانش آموزان  فرد  فرد  آموزش 
آن  در سال 1355در  را  کار  این  ما  شناختی خوانده می شود. 
مرکز شروع کردیم. بعد از انقالب تمام مراکز آموزشی، تحت 
جزو  هم  من  بنابراین  گرفتند.  قرار  آموزش وپرورش  پوشش 
معلمینی شدم که وارد آموزش وپرورش شده بودند و آموزش 
متداول مدارس و دبیرستان های پیش دانشگاهی را دنبال کردم. 
در سال 1371، بعد از 17سال تصمیمم گرفتم که فوق لیسانس 

تاریخ بگیرم و با چند سال فاصله، دکترای تاریخ گرفتم.

در مدت تحصیل، بیشترین تأثیر   
استادان  کدام  از  علمی  حیث  از  را 

گرفتید؟
خیلی  دانشجوی  می کنم  فکر  من   
بسیار  استادان  که  بودم  خوش بختی 
خوبی داشتم. یعنی در حقیقت شاگرد 
گران قدر  و  باال  سطح  بسیار  استادان 
بودم.  شهیدبهشتی  و  تهران  دانشگاه 
مرحوم  زریاب خویی،  دکتر  مرحوم 

معلمی 
حرفه ای است که 

اگر با عشق و عالقه 
نباشد، انتخاب آن 
اشتباه بوده است

دکتر زرین کوب و دکتر رضوانی استادان من بودند. به هر حال 
روح همه ی آن ها شاد که من مرهون زحمات آن ها هستم. آقای 
دکتر باستانی پاریزی، دکتر اشراقی، خانم دکتر بیانی، مرحوم 
دکتر خانبابابیانی، خانم دکتر ناطق که اگر به خاطرتان باشد، 
شعبانی،  دکتر  دکترا  دوره ی  در  و  بودند  من  استادان  از  همه 
دکتر مصدق، دکتر حسنی و... از هر کدام به نوبه ی خود کاری 
به  تاریخ،  به  نگاه کردن  یعنی نحوه ی تدریس،  یاد گرفتم؛  را 
جزئیات توجه کردن و کلیات را درنظر گرفتن. بیشترین اثر را 
خانم دکتر بیانی روی من گذاشتند. خیلی از شیوه ی تدریسشان 

لذت مي بردم.
شیوه ی تدریس شان چگونه بود؟  

 ایشان وقتی استاد دوره ی کارشناسی من بود، خیلی جوان 
نگاه خیلی خاصی به تاریخ داشت. عالوه بر این که  بود. اوالً 
جزئیات را می گفت، در حقیقت تاریخ را خیلی علمی بررسی 
بود و من در دهه ی  »مغول«  ایشان  می کرد. هرچند تخصص 
1350 دانشجوی دوره ی لیسانس بودم، ولی ایشان تاریِخ عصر 
ساسانی را به ما درس می داد. بیشتر نگاه تمدنی به تاریخ داشت 
تا تاریخ سیاسی. هم زمان با ایشان، من بعدازظهرها تاریخ اروپا 
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را با پدرشان می گذراندم؛ آقای دکتر خانبابا 
شیوه ی  بود.  جالب  برایم  خیلی  و  بیانی، 
تدریس این دو استاد این طور بود که گرچه 
برای ایجاد جاذبه و کشش خیلی به جزئیات 
توجه می کردند، اما نگاهی خیلی کلی و علت 
این  با  هم زمان  داشتند.  تاریخ  به  معلولی  و 
استادان، در کالس های مرحوم زریاب خویی 
اولین بار  برای  و  آموختم  را  تاریخ  فلسفه ی 
بررسی و  را  یاد گرفتم که چگونه حوادث 
نمی توانم  بنابراین  کنم.  مطرح  را  چرایی ها 

تمام  مدیون  من  دلیل  همین  به  همین طور. 
استادانم هستم.

چاپ  که  آن ها  چه  کارهایتان،  از   
کرده اید،  آماده  که  کاری  چه  و  شده اند 

بفرمایید؟
 اولین نوشته ی من به صورت کتابی با نام 
ساسانی«  عصر  در  ایران  کشاورزی  »تاریخ 
چاپ شد. شاید بی اغراق، قبل از آن کتابی در 
مورد کشاورزی یک دوره ی تاریخی نوشته 
نشده بود یا حداقل من در جست وجوهایم 

م��ن  نوش��ته ی  اولی��ن 
به ص��ورت کتاب��ی ب��ا نام 
»تاریخ کشاورزی ایران در 
عصر ساسانی« چاپ شد. 
شاید بی اغراق، قبل از آن 
کتابی در مورد کشاورزی 
یک دوره ی تاریخی نوشته 

نشده بود

بگویم که فقط یکی از استادان اثرگذار بوده است، بلکه همه 
به تدریج، هم مرا با نگرش های خاص آشنا کردند، هم در من 

عالقه مندی خاصی نسبت به تاریخ به وجود آوردند.
امروز  مثل  کنکور   1350 دهه ی  در  که  مطلع هستید  شما 
دانشکده  اول  در سال  را  اول یک دوره ی عمومی  نبود. شما 
می کردید.  انتخاب  رشته  بعد  سال  در  و  می گذراندید  ادبیات 
ادبیات،  خواندم؛  عمومی  دروس  حقیقت  در  اول  سال  من 
و  و...  عرب،  ادبیات  روان شناسی،  جامعه شناسی،  جغرافیا، 
تاریخ  استادانی که  اما  تاریخ.  هم چنین واحدهایی در زمینه ی 
درس می دادند، آن قدر جذابیت ایجاد کردند که من کالس ها و 
واحدهای بیشتری از تاریخ برداشتم. همین باعث شد که وارد 
رشته ی تاریخ شدم. در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا هم 

آموزش  »رشد  مجله ی  انتشار  آغاز  از  بعد  نخوردم.  بر  آن  به 
را  خود  همکاری  خیراندیش  دکتر  و  شما  لطف  به  تاریخ«، 
ادواری  مجله های  مورد  در  مقاله ای  کردم.  آغاز  نشریه  این  با 
تاریخ نوشتم که در مجله ی »کتاب ماه تاریخ« چاپ شد. از آن 
زمان به بعد، با رشد تاریخ همکاری دارم. هم اکنون هم کاری 
در دست دارم که نیمه کاره است و نمی دانم تا چه زمانی امکان 

اتمام آن هست.
اگر خاطرتان باشد من فونتیک و تلفظ اسامی کتب درس 
تاریخ را نوشتم و در دو شماره ی رشد به چاپ رسید. یکی 
از دوستان تلفن زد و از من خواست که این کار را ادامه دهم 
بنویسم.  کوتاهی  شرح  واژگان،  از  یک  هر  برای  هم زمان  و 
بکشد؛  طول  خیلی  می کنم  فکر  اما  کردم،  شروع  را  کار  این 
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این  در  است.  زیاد  کاری ام  مشغله ی  چون 
تاریخ  پژوهشگر  زنان  انجمن  در  هم  مدت 
فعالیت داشته ام. در دو سمینار شرکت کردم 
و مقاالتی ارائه دادم و فعالیت های اجرایی که 

در زمینه ی کار فعلی ام دارم.
دارم،  که  اطالعی  طبق  فاضلی،  خانم   
و  متوسطه  بخش  مدیریت  وقتی  از  شما 
پیش دانشگاهی »مجتمع ربانی« را پذیرفتید، 
فعالیت های قابل توجهی در زمینه ی برگزاری 

رشته ی کالم را از من بگیرند، پاسخ دهم و 
در  کردم.  موکول  بعد  به  را  آن ها  از  برخی 
آن زمان من نمی دانستم که این به بعد موکول 
کردن، هنرمندي یک مدرس است. از آن ها 
خواستم که فعاًل نظم جلسه را برهم نزنند و 
اجازه بدهند من صحبت کنم. سؤال هایشان 
را یادداشت کنند و بعد از اتمام جلسه به من 
بدهند تا به آن ها پاسخ دهم. خانم دکتر هم به 
انتهای کالس رفت و نشست و صحبت هایم 

را  تدریس  واقع��ًا  م��ن 
دوس��ت دارم و با تمام 
وجودم، از این که چیزی 
را بلد باشم و به دیگران 

یاد بدهم، لذت می برم

چشم گیر  آن ها  از  خیلی  که  داشتید  ایران شناسی  نمایشگاه 
به این موضوع دلم می خواهد  بود. منتها قبل از پرداختن 
درباره ی فعالیت های  آموزشی و کالسی خودتان مختصری 
کالس  به  که  سال ها  این  در  شما  واقعًا  دهید.  توضیح 
می رفتید و تدریس می کردید، با عالقه به کالس می رفتید 
یا از سر اجبار؟ یعنی از در کالس که وارد می شدید، با 

رضایت وارد می شدید یا احیانًا با سنگینی؟ 
 ببینید آقای جوادیان، به نظر من معلمی حرفه ای است که 
اگر با عشق و عالقه نباشد، انتخاب آن اشتباه بوده است. من 
واقعًا تدریس را دوست دارم و با تمام وجودم، از این که چیزی 
را بلد باشم و به دیگران یاد بدهم، لذت می برم. من توسط 
فرصتی  اگر  کشیده شدم.  تدریس  مسیر  به  استادانم  از  یکی 
باشد، خاطره ی کوتاهی از دوران دانشجویی ام بگویم که اصاًل 
به  درسی  لیسانس  دوره ی  در  من،  شدم.  تدریس  وارد  چرا 
نام تاریخ خاورمیانه را با خانم دکتر ناطق در دانشگاه تهران 
واحد  زمینه ی  در  کاری  دانشجویان،  از  ایشان  می گذراندم. 
مربوطه می خواستند. روزی که قرار شد من کارم را تحویل 
کارتان در کالس  درباره ی  باید  ایشان گفتند که شما  بدهم، 
صحبت کنید، در حالی که کار بقیه ی دانشجویان را به شکل 
نوشته می گرفتند. خیلی گفتم که من هم فقط نوشته ام را به 
باعث شد که من آن روز در  ایشان  اما اصرار  بدهم،  ایشان 
ارائه ی  و  کالس  اداره ی  روز  آن  یعنی  کنم.  تدریس  کالس 
سربه سر  خیلی  هم  دوستان  واگذار شد. خب  من  به  مطلب 
سؤاالتی  من  از  بودند،  گذاشته  قرار  هم  با  و  گذاشتند  من 
مي کردند  فکر  شوند.  مطلب  ارائه ی  و  تمرکز  مانع  و  بکنند 
سؤاالتی را مطرح کنند که امکان جواب گویی به آن ها نیست. 
خانم دکتر از من خواست پشت تریبون قرار بگیرم. کار بسیار 
سختی بود. تدریس من با گرفتگی صدا و رنگ پریدگی آغاز 
شد. تقریبًا 22 سالم بود. مجبور شدم به سؤاالتی که دوستان 
تا مرا دچار سردرگمی کنند و  بودند  تبانی کرده  با هم  قباًل 

را گوش کرد. آن روز کالس تا به انتها در اختیار من بود و به 
مدت 90 دقیقه، من کالس را اداره کردم.

بعد از اتمام درس، ایشان مرا به اتاقشان خواست و گفت 
تو می توانی معلم خوبی شوی. من به ایشان گفتم، اگر قرار 
است کاری بکنم، معلمی را انتخاب نمی کنم؛ چون خیلی کار 
مشکلی است. نه این که تدریس را دوست ندارم، چون درس 
دادن از بازي هاي دوران کودکي ام بود. بلکه هنري است که 
راغب هستم.  تحقیق  به  بیشتر  و  ندارم  مهارت  آن  در  شاید 
ایشان به من گفت: حیف است کسي بتواند آن چه را که بلد 
است یاد بدهد و از این کار دریغ کند. تو مي  تواني تحقیق کني 
و حاصل تحقیقات را درس بدهي. این گذشت تا این که یک 
شب ایشان ساعت هشت و نیم شب به منزل من تلفن زد و 
گفت: در اطالعیه اي در روزنامه خوانده ام که مؤسسه اي به نام 
»سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان«، براي استخدام 
کادر تدریس و تحقیق به معلمین محقق نیازمند است. برو و 
را جدي  ابتدا مسئله  آن شرکت کن. من  آزمون ورودي  در 
نگرفتم، ولي تلفن دوم خانم دکتر باعث شد که به این مؤسسه 
چون  دادم،  تافل  امتحان  و  داشتم  مصاحبه اي  کنم.  مراجعه 
آمریکا  معتبر  دانشگاه هاي  از  سازمان،  معلم  تربیت  مدرسین 
در کالیفرنیاي جنوبي آمده بودند. در طول مصاحبه، کسي که 
با من مصاحبه مي کرد و مؤسس سازمان بود، از من پرسید: 
چرا مي خواهید تدریس کنید؟ و چگونه مي خواهید تاریخ را 
تدریس کنید؟ نگاه شما به معلمي چیست؟ صادقانه اعتراف 
کردم که یکي از بازي هاي دوران کودکي ام، تدریس در حیاط 
باز هم متذکر شدم  اما  بود.  از مستمعین  خانه بود که خالي 
که نمي دانم هنر معلمي را دارم یا خیر. و بعد این که دوست 
دارم چگونه مطالعه کردن و یادگیري منظم، هوشیاري، دقت 
داشته  جاذبه  که  داستان هایي  همراه  را  تاریخ  چرایي هاي  و 

باشند، تدریس کنم.
 ولي به خانم ناطق گفتید که کار مشکلي است و آن 
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را دوست ندارید.
 نه، این را به این دلیل گفتم که سؤال کرد، چرا مي خواهي 
تدریس کني. گفتم در پس ذهنم و خاطرات کودکي ام، آموزش 
خیلي  نظرم  به  این که  دلیل  به  ولي  داشتم.  دوست  را  دادن 
مي خواهد  دلم  اما  ندارم.  این کار  به  تمایلي  مي آید،  سخت 
تحقیق کنم و یکي از استادان مرا به این سمت سوق داد و به 
من گفت تو خوب مي تواني آن چه را که بلدي، یاد بدهي. بعد 
ایشان در مصاحبه از من پرسید: تو چگونه مي خواهي مطالب 
را به دانش آموزان یاد بدهي؟ من هم روش هایي را که ممکن 
است یک معلم براي تدریس به کار ببرد، یادآور شدم. به من 
راهنمایي  تدریس  براي  مرا  که  کسي  مي کند،  فکر  که  گفت 
کرد، درست راهنمایي کرده است و مي توانم معلم خوبي بشوم. 
صحبت ایشان و تشویق خانم ناطق باعث شد در من این باور 

تقویت شد که مي توانم حرفه ي معلمي را انتخاب کنم.
همان طور که شما مي دانید، معلمي دو هنر مي خواهد: یکي 
داشتن دانشي که مي خواهید ارائه دهید، دیگر هنر ارائه ي آن 
خودم  در  را  این ها  کردم  سعي  من  کالس.  اداره ي  و  دانش 
پرورش دهم و ذاتًا هم این هنرها را دارا هستم. دلیلش هم آن 
است که خانواده ي مادري من، همه مدرس بودند. مثل این که 
یک مهارت و توانایي خانوادگي است که در کل خانواده، وجود 
داشته است. شما مطلع هستید که تمام خواهران من فرهنگي 
تقویت  خودم  در  را  توانایي  این  من  دلیل،  همین  به  هستند. 
کردم و وارد کار آموزش شدم. منتها همان موقع سعي کردم 
روش هایي را به کار ببرم که دیگر معلمان به کار نمي برند. من 
هیچ وقت متکلم الوحده ي کالس نبودم. همیشه سؤال مي کردم 
)بارش مغزي( و بچه ها را به بحث کردن مي کشاندم. همیشه 
هم از ابزارهاي متفاوتي در کالس استفاده مي کردم. نکته ي مهم 
این بود که همیشه مطالعه داشتم. یعني امکان نداشت که بدون 
مطالعه وارد کالس بشوم. ممکن بود یک کتاب را چهار یا پنج 
سال تدریس کنم، ولي همیشه مطلبي جدید به مفاهیم درسي 

اضافه مي کردم.
منظورتان چیست؟ لطفًا بیشتر توضیح دهید.  

به کالس دیگر شباهت   هیچ وقت تدریس در یک کالسم 
نداشت. این را بارها دانش آموزان به من گفته بودند. گاهي از 
زنگ درس هاي دیگر اجازه مي گرفتند و به کالس من مي آمدند 
و پس از اتمام کالس یادآور مي شدند که مطالب ارائه شده، در 
کلیات یکي اما در جزئیات متفاوت بود. این به من مي فهماند، 
باعث  تدریسم  تنوع  باشم،  داشته  هم  دیگر  کالس   10 اگر 
مي شود، مستمعین زیادي براي استفاده از کالس داشته باشم. 

بتوانم بگویم، این روش یکي از رمزهاي موفقیت  و شاید 
من بود؛ و شاید یکي از عوامل موفقیت من در آزمون ورودي 
کارشناسي ارشد. چون وقتي کارشناسي ارشد امتحان دادم، بعد 
از 17 سال فاصله با دوره ي لیسانس، موفق شدم. پس مطالعه ها 

به کار من در آزمون ورودي کارشناسي ارشد آمد.
اگر موافقید، در مورد فعالیت هاي ایران شناسي صحبت   
که  شد  چه  داشتید؟  خودتان  را  اصلي  نقش  آیا  کنید. 

نمایشگاه هاي مربوط به ایران شناسي را راه انداختید؟
 شما مي دانید که چهار سال است، مسئولیت دبیرستان و دو 
سال است که مسئولیت پیش دانشگاهي مدرسه را برعهده دارم. 
اما این مجتمع به مدت 16 سال است که در بخش راهنمایي 
فعالیت آموزشي و پرورشي دارد. مؤسس آن از دوستان قدیمي 
من است. تقریباً از چهار سال قبل تا به حال در بخش دبیرستان 
و دو سال است که در دوره ي پیش دانشگاهي فعالیت مي کند. 
مؤسس این مجتمع از کارشناسان علوم انساني در بخش ادبیات 
بها  و  اهمیت  بسیار  انساني  علوم  دروس  به  و  است  فارسي 
مي دهد و از طرح هاي خوب حمایت مي کند. وقتي ما دبیرستان 
یا  نمایشگاه  کرد،  جلب  مرا  توجه  که  آن چه  کردیم،  آغاز  را 
یک  در  منتها  مي کردند؛  بچه ها  که  بود  اضافه اي  فعالیت هاي 
جهت نبود. من با هم فکري تني چند از همکارانم، فکر کردیم 
که فعالیت هاي شاخه ي علوم انساني را زیرپوشش بیاوریم که 
بخش  در  اتفاقًا  باشد.  هماهنگ  و  باشد  داشته  حداقل جهت 
راهنمایي این مجتمع، خانمي تدریس مي کنند که از شاگردان 
من بوده است و لطف ایشان شامل حال من هم مي شود. چون 
مي گوید رشته ي تاریخ را به خاطر عالقه اي که من در ایشان 
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به وجود آوردم، انتخاب کرد. بنابراین با ایشان نشستیم، صحبت 
کردیم و قرار شد که ایشان هر کاري را که انجام مي دهد، یک 
بعد هویتي داشته باشد. یعني اگر به بچه ها مي گوید بردند در 
تاریخ  شناخت  بخش  در  حداقل  کنند،  کاري  تاریخ  زمینه ي 
صحبت  متفاوت  شوراهاي  در  همکاران  با  بعد  باشد.  ایران 
کردیم و احساس کردیم که مي توانیم شناختي خیلي گسترده 
در مورد گذشته به دانش آموزان بدهیم. این طرح مورد موافقت 
ادبیات  معلم  اگر  بنابراین،  گرفت.  قرار  نیز  مجتمع  مؤسس 
مي خواست تکلیفي بدهد، در جهت شناخت ادباي ایران بود 
و اگر معلم جغرافیا مي خواست تکلیفي بدهد، براي شناخت 
وصل  تاریخ  به  هم  را  این ها  همه ي  بود.  ایران  اقلیمي  تنوع 
کردیم؛ گرچه بچه ها در سال اول دبیرستان تاریخ نداشتند. در 
داشتم و مي دانستم چه مي خواهم  که  دلیل شرایطي  به  واقع، 

تاریخ  به  که  عالقه مندي  با  و  دهم  انجام 
به  ما  پروژه هاي  تمام  ناخودآگاه  داشتیم، 
سمت شناخت گذشته ي سرزمینمان رفت. 
کار  و  بودیم  شما  خدمت  در  ما  سال  آن 
به  را دیدید. در سال دوم فکر کردیم،  ما 
جاي این که ما بگوییم بچه ها درباره ي چه 
خواستیم  آن ها  از  کنند،  پژوهش  مواردي 
روي سؤال هایي تحقیق کنند که براي هر 

جوان ایراني مطرح مي شود.
سؤال هایي که در ته ذهنشان هست و   
چه بسا به یک بحران فکري منجر شود.

 همین طور است. سؤال هاي خیلي جالبي طرح کردند. بعد 
آغاز  را  پژوهش ها  آن،  براساس  و  شدند  طبقه بندي  سؤال ها 
بي عالقه  سنتي  موسیقي  به  ایراني  جوانان  چرا  مثاًل:  کردند. 
لباس  هستند و سراغ موسیقي هاي جدید مي روند؟ چرا طرز 
سنتي  لباس هاي  و  است  شده  عوض  ایراني  جوانان  پوشیدن 
جایگاهي بین آنان ندارد؟ و یا چرا ایراني ها در معماري خود 
 8  ،6  ،4  ،2 اعداد  و  مي کردند  استفاده  خاصي  محاسبات  از 
و... توجه آن ها را جلب کرده بود که بخش ریاضي روي این 
موضوع کار کرد، و خیلي چیزهاي دیگر که براي من خیلي 

سؤال ها جالب بودند.
آیا با اعتراض یا سردي خانواده ها مواجه نبودید؟  

 در این دو سال که ما نمایشگاه ایران شناسي داشتیم، متوجه 
شدیم که نه تنها بچه ها شناخت خیلي خوبي نسبت به گذشته 
علم  و  به گذشته  نگاه خانواده هایشان هم  بلکه  کرده اند،  پیدا 
که  مسائلي  درباره ي  غرور  با  واقعًا  است.  کرده  تغییر  تاریخ 
داشتند، صحبت مي کردند و بعد آن ها اذعان مي کردند، در این 
با مطالبي  آمده است،  پیش  براي بچه ها  فرصت مطالعاتي که 
درباره ي ایران آشنا شدند که قبل از آن نمي دانستند. در مورد 
این که ضرب المثل ایراني، مثل »دروغ مصلحت آمیز به از راست 
فتنه انگیز« چه مصادیق تاریخي دارند، و خیلي چیزهایي دیگر 
که اثرات اخالقي آن ها براي ما مهم بود. از طرف دیگر، اثرات 
منفي برخي طنزهاي تلویزیوني را توانستیم خنثا کنیم. بچه هاي 
ما از سریال هاي]طنز[ تلویزیوني واژه هایي را یاد مي گرفتند که 
به نظر من خیلي به زبان فارسي لطمه مي زنند. من اعتقاد دارم، 
زبان فارسي یکي از عوامل حفظ هویت ماست و باید آن را 
ابزار  به زباني که در حقیقت  به حال ما  بدا  محترم بشماریم. 

حفظ هویت ماست، این قدر لطمه وارد مي کنیم. 
یکي از بچه ها مرا به یاد کتاب خاطرات شرح حال عبداهلل 
یا  واژگان  از  خیلي  که  انداخت  مستوفي 
اصطالحات متداول و عامیانه ي زمان خود 
را در کتاب آورده و شرح داده است، چرا 
نفر  چند  مي کردند.  استفاده  این ها  از  مردم 
که  واژگاني  روي  و  رفتند  دانش آموزان  از 
کار  بود،  رایج  آن ها  بین هم سن هاي  خیلي 
کردند. حاصل این شد که بعد از نمایشگاه 
)اردیبهشت  گذشته  سال  در  ایران شناسي 
ماه(، به جرئت مي توانم بگویم که هیچ یک 
استفاده  اصطالحات  آن  از  دیگر  بچه ها  از 
نکردند. زیرا متوجه شدند، این اصطالحات 

سعي کردم روش هایي 
را ب��ه کار بب��رم که دیگر 
معلمان به کار نمي برند. من 
متکلم الوحده ي  هیچ وقت 
کالس نبودم. همیشه سؤال 
مي کردم )بارش مغزي( و 
بچه ها را ب��ه بحث کردن 

مي کشاندم
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کدام  و  اجتماعي  قشرهاي  چه  بطن  از 
فرهنگ رایج جامعه بیرون آمده اند. بنابراین 
اثر  مي تواند  این کار  که  شدیم  متوجه  ما 
پرورشي و رفتاري هم داشته باشد، در حالي 
که اثر علمي هم داشت. خیلي از دانش آموزان 
عالقه مند شده اند که در دانشگاه، رشته هاي 
در  حالي که  در  کنند،  دنبال  را  انساني  علوم 
مي کنند.  تحصیل  ریاضي  و  تجربي  رشته ي 
انتخاب  را  مدیریتي  زیرمجموعه هاي  حتي 
بنابراین  شدند.  موفق  هم  بسیار  و  کردند 

ایران شناسي  به  نیم نگاهي هم  انجمن پژوهشي مدرسه  امسال 
داشت. هر چند که در بخش مکانیک و فیزیک و کارِ ساخت 
و ساز وسایل فعال بود، به ایران شناسي هم توجه کرد؛ منتها از 

زاویه اي جالب تر.
 امسال چه برنامه اي داشتید؟

 امسال در بخش ایران شناسي فقط در مورد گیاهان دارویي 
ایران کار کردیم؛ گونه هاي متنوع این گیاهان. اگر کشورهاي 
دیگر دو تا چهار هزار نوع گیاه دارویي دارند، ، ما هشت هزار 
نوع گیاه دارویي داشته ایم که خیلي از آن ها از بین رفته اند. ما 
بچه ها را واداشتیم روي این  گونه ها کار کنند. در آغاز برخي از 
دانش آموزان پرسش نامه اي تهیه کردند و توسط بچه هاي دیگر 
خانواده ها تحویل دادند تا پر کنند. اکثر خانواده ها اظهار داشتند 
که گیاهان دارویي را نمي شناسند. بعد از پرسش این که آیا شما 
عرق نعنا یا کاسني در خانه مصرف نمي کنید؟ و یا سبزي هاي 

خشک را نمي شناسید؟ مجدداً پرسش نامه ها توزیع شدند. 
نهایت  در  و  گردید  جمع آوري  بسیاري  جدید  اطالعات 
گیاهي  داروهاي  غیره ي  و  غذایي  زیبایي،  درماني،  اثرات 
گردآوري شد و روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1388 
نمایشگاه را برگزار کردیم. سه استاد براي داوري آمده بودند. 
انتها  یکي از استادان از پژوهشگاه داروهاي گیاهي بود و در 
و  کرد  صحبت  بسیار  دانش آموزان  با  کرد.  قدرشناسي  ما  از 
دانش آموزان به اکثر سؤاالت ایشان پاسخ دادند که نشانگر عمق 

پژوهش و اطالعات عمیق آن ها بود.
ایشان از وسعت پژوهش و رغبتي که در دانش آموزان براي 
انتخاب رشته هاي دانشگاهي و مشاغل آینده  ایجاد شده بود، 
ابراز خوش حالی کرد. بعضي از دانش آموزان عالقه مند شدند، 
تصمیم  یا  و  کنند  فراهم  گیاهان  این  پرورش  براي  امکاناتي 
گرفتند، مطالعات خود را ادامه دهند. تبلیغي که دانش آموزان 
براي درمان بسیاري از بیماري ها کردند، با استقبال فراوان روبه رو 

شد. بروشورها و سمینارهاي دانش آموزان 
هنگام  بازدیدکنندگان  بود.  تحسین  قابل 
خروج از مدرسه مراتب قدرشناسي خود را 
نمایشگاه  موفقیت  دلیل  به  مي کردند.  ابراز 
تصمیم گرفتیم در سال هاي بعد هم این را، 
از گذشته ي  ادامه دهیم و هر سال بخشي 
به  و  کنیم  بررسي  را  کشورمان  پرافتخار 

دیگران بشناسانیم. 
آمد  پیش  برایم  این جا یک سؤال  در 
به سؤال  واقعًا صریح  دلم مي خواهد  که 
از  غیر  شما،  موفقیت  دلیل  که  مي رسد  به نظر  دهید.  پاسخ 
عالقه و دلسوزانه کار کردن و اعتقاد به این کار، آن است 
عمومًا  که  دارید  عهده  به  را  مدرسه اي  مدیریت  شما  که 
فرزندان خانواده هاي مرفه در آن حضور دارند و مدرسه ي 
شما از مدارس مرفه شهر و شاید کشور است. نمي دانم اگر 
شما به جاي این مدرسه، در مدیریت یک مدرسه در جنوب 
شهر یا جایي دورافتاده را داشتید، آن وقت حاصل کارتان 

چه بود. 
 البته من با بخشي از صحبت شما موافقم. درست است که اولیاي 
دانش آموزان مدرسه مرفه هستند، اما خود رفاه هم باید تعریف شود. 
باید ببینیم خود شما چه حدي را براي رفاه در نظر مي گیرید. امکانات 
مدرسه ي ما را خیلي از مدارس دیگر هم دارند، ولي استفاده نمي کنند. 
ما دست بچه ها را براي مطالعه و تحقیق بازمي گذاریم و از هر طرح 
جدید و از هر فرصتي استفاده مي کنیم، برای این که بتوانیم یک پدیده ي 

نو را به دانش آموزان بشناسانیم و کار جدیدي انجام دهیم. 
اما این که اگر من در مدرسه اي در جنوب شهر کار مي کردم، 
آیا باز هم این کار را ادامه مي دادم، باید بگویم بله، حتماً این طور 
بود. چون اگر آن جا امکانات وجود نداشت، دست کم مي توانستم 
راه صحیح مطالعه کردن، نگاه به گذشته و دقت کردن در مسیر 
زندگي ایرانیان را به بچه ها بیاموزم. اصاًل خود من امکانات را 
فراهم مي کردم. این که کتاب به هر کالسي ببرم، از قسمت هاي 
متفاوت کتاب هاي تاریخي پلي کپي تهیه کنم و به بچه ها بدهم، 
از دانش بزرگان و سالخوردگان خانواده هایشان استفاده کنم، و 
یا دانش جمعي خانواده را به داخل مدرسه بکشانم، اصاًل به رفاه 
بین همین خانواده هاي  بگویم،  مي خواهم  اتفاقاً  نیست.  مربوط 
مرفه، آدم هایي هستند که واقعاً به علم اهمیت و ارزش مي دهند، 
اما به گذشته ي خودشان خیلي خوب نگاه نکرده اند. کار ما آن ها 
را متوجه گذشته کرد. معموالً بین این افراد کساني هستند که به 
رشته هاي داراي عناوین دهان پرکني بها مي دهند؛ انواع پزشکي ها 

در ای��ن دو س��ال که ما 
ایران شناسي  نمایش��گاه 
داشتیم، متوجه شدیم که 
ن��ه تنها بچه ها ش��ناخت 
خیل��ي خوبي نس��بت به 
گذشته پیدا کرده اند، بلکه 
نگاه خانواده هایش��ان هم 
به گذش��ته و علم تاریخ 

تغییر کرده است
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و مهندس ها. بنابراین اگر شما بتوانید بین آن ها توجه به تاریخ را 
جابیندازید و پدر یک دانش آموز بیاید با شما در مورد یک کتاب 
تاریخي صحبت کند، یا اگر شما دانش آموزان را عالقه مند کنید که 
برنامه هاي تاریخي صدا و سیما را ببینند، قدم مثبتي برداشته اید. 
فکر مي کنم این موضوع با رفاه هیچ سنخیتي نداشته باشد و من 
اگر در جنوب شهر هم بودم، این کارها را مي کردم و حاصل کار 

ولو اندک بچه ها را به نمایش درمي آوردم.
کارتان در مدارس مجاور، دور و نزدیک بین دبیراني که   
ممکن است به نوعي از این نوع فعالیت ها مطلع شوند، تأثیري 

داشته است؟ از این تأثیر اطالعي هم دارید یا نه؟ 
 معموالً خبر را دوستان شنیده اند. بعضي از مدارس لطف کردند 
به مدرسه ما آمدند و ما را براي نمایشگاه مدرسه ي خود دعوت 
کردند. ما هم رفتیم و هم فکري هم داشتیم. ولي بعضي نه، بي اطالع 
بودند و اصوالً به این نمایشگاه فقط به شکل نمایشي آن نگاه کردند. 
یعني این که غرفه اي بزنیم و لباس هاي سنتي بپوشیم، غذاهاي استان 
ما را معرفي کنیم و یا عملکردي متداول. هیچ وقت زوایایي که ما 
کار کردیم، در نظرشان نبود. من مطمئن هستم که هیچ مدرسه اي 
درباره ي گیاهان دارویي ایران کار نکرده است؛ آن هم در سطح 
وسیع و عمیق. به سنت هاي رایج میان خانواده ها در نقاط متفاوت 
به شکلي که ما نگاه کردیم، نگاه نکرده اند. آن ها هم لباس محلي 
پوشیدند و صنایع دستي را در غرفه هایشان آویزان کردند که ما 
نکردیم. جنبه ي علمي کار ما خیلي باالتر از جنبه ي نمایشي آن است. 
دلیلش هم این است که ما همیشه در نمایشگاه ایران شناسي، سمینار 

داریم، در حالي که احتماالً مدارس دیگر ندارند.
با  خیلي ممنون. اگر نکته اي هست و مي خواهید آن را   

دبیران تاریخ مطرح کنید، بفرمایید.
 آقاي جوادیان، من خیلي از این که مسئولیت فعلي را برعهده 
بگیرم، با اکثر همکاران در مناطق مختلف در تماس بودم و نکته اي 
را متوجه شدم که جاي بسي تأسف است؛ بي عالقگي برخي از 
همکاران به رشته اي که تدریس مي کنند و این بسیار بد است. 
نکته ي دیگر اندک خواندن و کم دانستن تاریخ است که خیلي به 
تاریخ و اهمیت آن صدمه مي زند. اگر قرار باشد من معلم، هرچه 
را که در دوران تحصیلم در دوره ي دبیرستان خوانده ام نه بیشتر، 
به دانش آموز یاد بدهم، در حقیقت کاري نکرده ام. بنابراین، یکي 
از توصیه هاي من به همکارانم در زمینه ي تاریخ، مطالعه ي بیشتر 
و شناخت دقیق تر تاریخ است. چون فکر مي کنم آدم وقتي تاریخ 
آن است که هزاران  مثل  تاریخي مي شود.  مي خواند، موجودي 
سال زیسته. بدون آن که خودش بداند، نگاهش نسبت به مسائل 
پیرامونش عوض مي شود و سعه ي صدر پیدا مي کند. تجربه ي 
تاریخي مسئولیت پذیري  فروتني، و حوادث  تواضع و  تاریخي 
را به ما مي آموزند. کسي که به واقع تاریخ را شناخته و به حق 
معلم تاریخ است، این چنین مي شود. در غیر این صورت، همه فکر 
مي کنند مي توانند کتاب تاریخ را تدریس کنند و فقط به صرف 
گفتن وقایع این مهارت را در خودشان مي بینند. در حالي که تاریخ 
فقط ذکر وقایع نیست. علت هاي حادثه و نگاه دقیق داشتن به 
مسائل و ترسیم فضایي که حوادث تاریخ در آن رخ داده و شکل 
گرفته اند، خیلي مهم است. معلمین تاریخ حتماً باید این نگاه را پیدا 

کنند و رواج دهند. 
 بسیار متشکرم که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. 

 من هم از توجه شما متشکرم.


