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  درباره تئوری شناخت
  بخش دوم

  برناک
در شماره قبلی این نشریھ 

   شناختدر مورد اینکھ
چگونھ بھ دست می آید و 

مراحل مختلف آن یعنی  
 و عمل در – شناخت -عمل

. سطحی باالتر، بحث کردیم
با مثال ھایی اھمیت شناخت 

در این . حسی را یادآور شدیم
بخش سعی می کنیم تا بیشتر 
بھ شناخت تعقلی و رابطھ اش 

  .  با عمل بپردازیم
 شود كھ انسان ی ثابت می شناخت انسان تنھا زمان درستی

  ای شدهیبھ نتایج پیش بینی  اجتماععمل و فعالیت رونددر 
 خود موفقیت ھایاگر انسان بخواھد در كار. دپیدا کندست 

د، باید پیدا کن دست  ای شدهی بھ نتایج پیش بینیحاصل كند، یعن
 جھان خارج از ذھن ی ھای خود را با قانونمندیحتما ایده ھا

 اگر این ایده ھا با ،منطبق سازد) یعنی ھمان جھان مادی(
د، انسان در باش منطبق نواقعیتھا جھان مادی و با ی ھایقانونمند

پس از مواجھ شدن با شكست انسان . ی خورد شكست معمل
 ی انطباق با قانونمندی خود را برا ھایدرس مي گیرد، ایده

این توان را پیدا  كند و ی تصحیح م از ذھنش  خارجی دنیایھا
بدل سازد؛ این حقیقت در م ی شكست را بھ پیروزتامی کند 

 یضرر آدم"و "  استیشكست مادر پیروز "یضرب المثل ھا
   .ددارمصداق "  كندیرا عاقل م

چگونھ : می فھمیم کھتكامل شناخت با بررسی بیشتر روند 
 شود و چگونھ این شناخت یحاصل معمل او شناخت بشر از 

   .ند كیمھم خدمت عمل او بنوبھ خود بھ 
 وابستھ یتئورپس  سازد، ی را می پایھ و اساس تئورعمل

 بھ . نمایدی خدمت معمل بنوبھ خود بھ ی تئوراما است، عملبھ 
عبارتی دیگر تئوری و نظریھ برای این ارائھ می شود کھ ھر 

تئوری و نظریھ از درون . عمل و کاری درست تر انجام شود
جھ اگر عملی انجام در نتی. تجربھ و عمل انسان بوجود می آید

  .نشود، پایھ و اساسی ھم برای تئوری نداریم
 كھ ما نمی توانیم بر پایھ تصورات مان معین کنیم و بسنجیم

. ھمخوانی دارد یا نھ ھات واقعی بایتئوریک آیا یك شناخت یا 
بلکھ وقتی نتیجھ آن عمل را مشاھده کردیم، این امکان فراھم 

عمل و نتیجھ آن است کھ ما می در واقع بعد از انجام . می شود
 . فھمیم چقدر نظر ما با واقعیت می خواند و چقدر نھ
د ی شوباعث موقتی اعمالی را انجام دھیم و آنرا تکرار کنیم 

  انسان درآن اعمال كھ در جریان ییكھ اشیاء و پدیده ھا
 سپس ، تكرار شوندمرتبا كنند، ی ایجاد ماتی و تصوراتاحساس

 شناخت فرآینددر ) ی جھشییعن (ی ناگھانییردر مغز انسان تغی
مفاھیم دیگر .  مفاھیم ساختھ مي شوند یعنی– آید یبوجود م
 اشیاء و پدیده ھا بیرونی ابطھ ھای جداگانھ و رنبھ ھایظاھر، ج

 ی و باالخره روابط درونھطن، مجموعانیستند، بلكھ ماھیت و ب
 .شامل می شونداشیاء و پدیده ھا را 

 ی از شناخت حستعقلیوجھ تمایز شناخت : م كنییتكرار م
، ظاھر و رابطھ مجزا نبھ ھای جیدر اینست كھ شناخت حس

 شناخت در حالیکھ شود، ی اشیاء و پدیده ھا را شامل مبیرونی
 دارد و بھ مجموع و ماھیت ی بھ پیش برمی قدم بزرگتعقلی

 رسد و بنابراین ی م  بین آنھایاشیاء و پدیده ھا و روابط درون
جنبھ ھای  ی روابط درون و بھمحیطکل  تواند بر تكامل یم

  . دپیدا کن آن تسلط گوناگون
اعتبار شناخت . استوابستھ  ی بھ شناخت حسیعقلتشناخت 

 ی سرچشمھ می درست بدینجھت است كھ از ادراك حسیعقلت
جویبار بدون مثل یک  یعقلتگیرد، در غیر اینصورت، شناخت 

 ذھن و ساختھو فقط است ھ درخت بدون ریشیک   یاسرچشمھ
  . غیر قابل اعتماد خواھد بود

ماھیت و اینکھ  یانعكاس كامل اشیاء و پدیده ھا، برای برا
از باید پیدا کند، انعكاس بدرستی  آنھا ی درونی ھایقانونمند

، را تغییر داد ی فراوان ادراك حسی داده ھاسطح بھ عمق رفت،
 كھ نادرست است حذف و ، آنچھ را کنیمیعني كاه را از گندم جدا

 نیم حركت كی بدیگری، از یكکنیمآنچھ را كھ درست است حفظ 
 از مفاھیم ی و بدین ترتیب سیستمکنیمرون بھ درون نفوذ یو از ب

 یجھش از شناخت حسیک  باید ی یعن– یمو تئوریھا بوجود آور
 كھ چنین ساختھ و پرداختھ یشناخت. ھیم انجام دیعقلتبھ شناخت 
  ھر آنچھ وقابل اعتماد خواھد بود شکدون دیگر بشده باشد، 

 ساختھ و ی بطور علمعمل و شناخت بر پایھ فرآیندكھ در 
 و كاملتر ، عمیقترتر  را درستھاپرداختھ شده باشد، واقعیت

  .دی کنمنعكس م
برای . ساختن مفاھیم نقش کلیدی در شناخت تعلقی دارند

ی مختلف بھ مثال یک دانش آموز با مشاھده دفتر و مدادھا
تدریج پی می برد کھ ماھیت ھر یک چیست و ھرکدام بھ چھ 

اگر انسان . کاری می آیند و رابطھ دفتر و مداد با ھم چیست
قادر بھ ساختن مفاھیمی چون مداد و دفتر نبود زندگی بسیار 

ھر  دانش آموزی برای اینکھ منظورش را از  . دشوار می شد
ر بار بھ جای نام بردن از مداد و دفتر روشن کند می بایست ھ

آنھا، دفتر و مداد را از کیف مدرسھ بیرون می آورد و بھ 
و ھمین روش را . دیگری نشان می داد تا مقصودش را بیان کند

در رابطھ با معلم، مدیر، کالس، ماشین، اسب، قطار و ھواپیما 
  . امری کھ زندگی را محال می کرد. بکار می برد

ید بر آن تاکید کنیم اینست کھ ما برای نکتھ ای کھ در اینجا با
اینکھ ھر عملی را درست انجام دھیم و بھ آن تسلط نسبی پبدا 
کنیم، باید وارد فرآیند عمل کردن شویم و با اطالعاتی کھ در 
جریان آن بدست می آوریم، دوباره و با اشتباھات کمتری آن 

  .عمل را بھ پیش بریم
ومات باید شخصا  یعنی برای کسب این اطالعات و معل

وارد عمل و تجربھ کردن شویم و آنھا را بدست آوریم؟ امری 
کھ معموال نظام کھنھ آموزشی و تعلیم و تربیت حاکم ما را از 
آن بر حذر می دارد و می خواھد ما بدون کسب تجربھ بھ 

  . شناخت نائل آئیم
تجربھ امر بسیار مھمی است کھ ما با آن مواجھ ھستیم و 

معلومات بصورت کلی . بسیار ضروری استتوجھ بھ آن 
تجربھ مستقیم و تجربھ : نوع تجربھ بدست می آید از دو ھاانسان

از تجربھ مستقیم سرچشمھ ما  یات واقعاطالعتمام  .غیر مستقیم
 ھستند كھ یی احساسھا،سرچشمھ ھمھ معلوماتو  گیرند یم

 ی دریافت می خارجی انسان از دنیایفیزیكو  ی حسیارگانھا
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 مستقیما تجربھ مان ھمھ چیز را خودیم توانی نمی ماول. دكنن
  ھای در واقع قسمت عمده معلومات ما نتیجھ تجربھیم،كن

 گذشتھ و ی كھ از زمانھایغیرمستقیم است، مثال تمام معلومات
نسلھای قبل  یاین معلومات برا. ما رسیده اندھ بدیگر  یكشورھا

 مستقیم  ھایربھ تجمردم دیگر کشورھا نتیجھ ی ما و برااز
 تجربھ غیرمستقیم است، ا می، آنچھ كھ برااز اینرو. ندستھ

بھ نوعی انگار خود ما آنھا .  دیگران تجربھ مستقیم استیبرا
لذا اگر معلومات را در مجموع در نظر .  را تجربھ کرده ایم

 . باشدنیامده نیست كھ از تجربھ مستقیم یبگیریم، ھیچ معلومات
 بھ ما نیز تقال تجربھ نسلھای قبلی رااین موضوع اھمیت ان

 . گوشزد می کند
  :با توجھ بھ مطالب فوق می توان گفت کھ

 ی دنیاینخستین گام در پروسھ شناخت، تماس با پدیده ھا
  .  مرحلھ احساس ھا–خارجیست 

 و  از احساس ھای ناشیداده ھایا جمعبندی گام دوم، سنتز 
  .  ھای نتیجھ گیر مرحلھ مفاھیم و–تنظیم و تغییر آنھاست 
نھ ( از احساسھا بطور فراوان ی ناشیتنھا وقتیكھ داده ھا
در دست باشند و با واقعیت تطبیق كنند ) بریده بریده و ناقص

 توان بر اساس آن داده ھا، مفاھیم ی، م) باشندینھ اینكھ خیال(
  . گرفتیصحیح ساخت و نتایج منطق

  ...ادامھ دارد
▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  

  

  ا چیھ؟فرق ما با م
  نسیم

خبر  سؤال از آنجا پیش می آید کھ بھ فاصلھ کوتاھی بعد از
شما بخوانید کم کردن " (سھمیھ بندی جنسیتی"طرح ضربتی 

برای ورود بھ ) سھمیھ دختران برای باال رفتن سھمیھ پسران
دانشگاه، مسؤلین بھ یاد مقاطع پایین تر افتاده و کم کم زمزمھ 

  . نیده می شودراه حل ھای ریشھ ای تر ھم ش
رضا  يسرپرست وزارت آموزش و پرورش علاخیرا 

 : ھم اعالم می کند کھدر ھمایش برنامھ درسی ملی احمدی علی
 ھای ھای درسی باید متناسب با نیازھا و ویژگی کتاب"

ھا،  آموزان، آینده زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن دانش
در تدوین "،  "شودعقالنی آنھا تنظیم  نیازھای روحی، روانی و

ھای قومی و  ھای جنسیتی ویژگی برنامھ درسی عالوه بر ویژگی
ضرورت دارد در  "،"نژادی و جغرافیایی نیز باید لحاظ شود

درسی بھ این نیازھا  ھای برنامھ درسی ملی و بھ تبع آن کتاب
  "!!!پاسخ داده شود

گاھی برای فھمیدن بعضی از خبرھای دو خطی نیاز بھ 
  درسی باید اینکھ کتابھای. العھ و فکر استساعت ھا مط

آموزان، آینده زندگی  دانش ھای متناسب با نیازھا و ویژگی
 بشود،  جنسیتیتفکیک...  وھا فردی، خانوادگی و اجتماعی آن

  . دارد) دخترھا وپسرھا(معانی زیادی برای ما 
تحقیر و تحمیق برنامھ ریزی  بنظر می آید این ھمھ توھین،

کھ :  میلیون دانش آموز ایرانی کافی نیست١٥دود شده برای ح
از کالس اول باید بیاموزند کھ ، کوکب خانم باید زن با سلیقھ ای 
باشد و ھمھ کارھای خانھ را بھ موقع انجام دھد، تا آب از آب 

حداکثر توانایی و ھوش و " غذای لذیذ"تکان نخورد، پختن 
 و آن مرد کھ در )مثل ھمھ مادران ما(ذکاوت او را منعکس کند 

نھ (باران با اسب آمد کھ ھمان بابا است کھ ھمیشھ نان می دھد 
سھمیھ بندی "بشود دھقان فداکار کھ بعد ھم طبق طرح ) مامان

وارد دانشگاه شده و آقا مھندسی با استعداد بشود کھ " جنسیتی
خانم (ھر وقت خستھ با نان بھ خانھ برگشت، کوکب خانم 

د از کار اداره نباید خستھ باشد و لباسھا کھ ھیچ وقت بع) مھندس
و بچھ را ھم تر و خشک کرده و خوابانده و ... را شستھ و 

را آماده کرده باشد تا بعد ھم " غذای لذیذ"خندان و خوش اخالق 
...  

گویا این داستان ھا را کھ سالھا قبل از ما در کتابھای مشابھ 
کرده بودیم کافی آموزش داده بودند و زندگی ) دخترھا وپسرھا(

 کتب درسی یکبار دیگر  جنسیتینیست، تا حاال با طرح تفکیک
ھر چھ کمتر بفھمیم دوروبرمان ) دخترھا(عقب تر برویم تا ما 

چھ خبر است، تا دیگر ھوس ادامھ تحصیل، انتخاب رشتھ 
پسرانھ آنھم در شھر غریبھ دور از خانھ را ھم نکنیم، تا ھوس 

غییر وضعیت زندگی، انتخاب کار کردن، درآمد داشتن، ت
دوست، انتخاب شغل، انتخاب ھمسر، انتخاب پوشش، اعتراض 
بھ برادر و ھمسر، اعتراض بھ ریئس و اعتراض بھ قانون و 

را اصَال بھ سرمان راه ندھیم و یاد بگیریم مثل ... اعتراض 
و البتھ بھتر و بیشتر (مادر و مادربزرگھای نجیب و با ایمانمان 

ع باشیم و بدانیم ھمیشھ بھ کسی نیاز داریم تا از ما مطی) از آنھا
. ما  را تعیین کند... مراقبت کند تا ھویت، ملیت و شخصیت و 

 سال چشم گوشمان را باز نکنند تا ١٢بنابراین باید طی این 
آداب جشن تکلیف و آشپزی و بچھ داری و شوھرداری و 

من و کلیھ کماالت یک زن و مادر مؤ... خیاطی و بافتنی و
نجیب را در کتابھای مخصوص یاد بگیریم و ھیچکدام مان حتی 
در دورافتاده ترین روستای ایران برای یکبار ھم فرصت و 

  .شانس این را نداشتھ باشیم تا بفھمیم کھ باید بفھمیم
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کھ اصوال قبل از مدرسھ ھم ھمیشھ می ) پسرھا(و البتھ ما 
ی مواظب مادر و دانیم کھ گریھ مال مرد نیست و باید از کودک

، باید ھمانطور )چون خودشان نمی توانند(خواھرمان باشیم 
مردانھ آموزش ببینیم و کتابھایی بخوانیم کھ یادمان بدھد باید با 
ھر دختری مثل مادر و خواھرمان رفتار کنیم با این تفاوت کھ 
دختران دیگر می توانند گاھَا نانجیب باشند ولی مادر و 

ما برای اینکھ مرد . ید ھمیشھ نجیب باشندخصوصَا خواھر ما با
کاملی مثل پدرمان باشیم باید آموزش ببینیم کھ بھ زنھا اعتماد 
نکنیم چون درست نمی فھمند و نمی دانند در اجتماع چھ می 
گذرد و اگر از پس اعتراضاتشان بر نیامدیم، می توانیم از 

اده نیروی فیزیکی مان کھ طبیعی و خدادادی بیشتر است، استف
کنیم و فراموش کنیم شبھایی را کھ زیر لحاف گریھ می کردیم و 
صدای فریاد پدرمان و کتک خوردن مادرمان را می شنیدیم و 

و فراموش کنیم !!! نمی فھمیدیم چرا باید مادرمان کتک بخورد
روزی را کھ با دوست دخترمان برای خوردن یک بستنی 

م و غرورمان دوستانھ کلی از بسیجی ھا فحش و کتک خوردی
باید ... جریحھ دار شد ولی ھیچکدام زورمان نمی رسید کھ 

آموزش تخصصی تری ببینیم تا بدانیم در ازای تمام زور شنیدن 
ھا، نا کامی ھا، نا امیدی ھا، بی کاریھا، بی پولی ھا و 
دردسرھا جایی و کسی ھست کھ ما می توانیم ھرطور دلمان 

َا امتیاز خوبی است برای مسلم(می خواھد با او رفتار کنیم 
؛ اگر ھم اعتراضی کرد کلی قانون عریض و )شریک جرم شدن

طویل اسالمی و غیر اسالمی وجود دارد کھ از ما 
  .حمایت می کند) مردھا=پسرھا(

در اینکھ این نوع تفکیک جنسی کتب درسی کھ در دستور 
کار آموزش و پرورش قرار گرفتھ است و ھزینھ و نیرو و 

ی را ھم بھ دولت تحمیل می کند، اھداف بزرگتری را زمان زیاد
 سال ١٨ تا ١٢برای اینکھ . نیز در دستور کار دارد شکی نیست

در سیستم آموزشی و تربیتی، دروس و شیوه تدریسی را اعمال 
کنند کھ بتوانند در تربیت نسل ھای آینده الگو ھایی ھر چھ 

ضروی نزدیکتر بھ  خواست دولت اسالمی را بھ دست دھد 
است کھ ایده برتری ابدی و ازلی مردان، برتری فکری، ذھنی 
و فیزیولوژیکی آنھا و مردانھ بودن حوزه علم و ھمچنین درجھ 
دوم بودن، ضعیف بودن، فرمانبردار بودن و جنس قابل 
تصاحب بودن زنان را نھادینھ کنند و بھ صورت اسالمی، دینی، 

رھنگی، سنتی و علمی، فیزیکی، فیزیولوژیکی، اجتماعی، ف
بھ ھیچ چیز اعتراضی  ماعرفی توجیھ کنند تا ھیچ کدام از 

   ■.نکنیم
  

نامھ فرزاد کمانگر، معلم محکوم  
  بھ اعدام، بھ دانش آموزانش

  
فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق • 

بشری کھ توسط دادگاه ھای جمھوی 
اسالمی بھ اعدام محکوم شده است، از 
زندان رجایی شھر کرج، نامھ ای خطاب 

فرزاد . بھ دانش آموزان خود نوشتھ است
کمانگر چھارده سال در شھر کامیاران 
معلم بوده است و در این نامھ از دلتنگی 

 ...ھای خود گفتھ است 
  

، دلم برای ھمھ شما تنگ شده، اینجا شب و بچھ ھا سالم
سرایم، ھر  روز با خیال و خاطرات شیرینتان شعر زندگی می

گویم، از الی این  روز بھ جای شما بھ خورشید روزبخیر می
خندم و با شما  شوم، با شما می دیوارھای بلند با شما بیدار می

  وجودم را میھمھ» چیزی شبیھ دلتنگی«گاھی . خوابم می
  . گیرد

شد مانند گذشتھ خستھ از بازدید کھ آن را گردش علمی  کاش می
نامیدیم، و خستھ از ھمھ ھیاھوھا، گرد و غبار خستگیھایمان  می

سپردیم،  را ھمراه زاللی چشمھ روستا بھ دست فراموشی می
و » صدای پای آب«شد مثل گذشتھ گوشمان را بھ  کاش می

سپردیم و ھمراه با سمفونی  و گیاه میتنمان را بھ نوازش گل 
دادیم و کتاب  زیبای طبیعت کالس درسمان را تشکیل می

گذاشتیم چون وقتی  ریاضی را با ھمھ مجھوالت زیر سنگی می
کند، پی  بابا نانی برای تقدیم کردن در سفره ندارد چھ فرقی می

سھ ممیز چھارده باشد یا صد ممیز چھارده، درس علوم را با 
گذاشتیم و بھ  ییرات شیمیایی و فیزیکی دنیا بھ کناری میھمھ تغ

لکھ ھای ابر را در » عشق و معجزه«امید تغییری از جنس 
 کردیم و منتظر تغییری می آسمان ھمراه با نسیم بدرقھ می

مانیدم کھ کورش ھمان ھمکالسی پرشورتان را از سر کالس 
بھ دنبال راھی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان 

نان برای ھمیشھ سقوط ننماید و ترکمان نکند، منتظر تغییری کھ 
برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب و 
  . یک سفره پر از نقل و شیرینی برای ھمھ بھ ھمراه داشتھ باشد

شد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی  کاش می
ردیم و برای ھم با زبان ک مدرسھ الفبای کردیمان را دوره می

خواندیم و بعد دست در  مادری شعر می سرودیم و آواز می
 . رقصیدیم رقصیدیم و می رقصیدیم و می دست ھم می
شد باز در بین پسران کالس اولی ھمان دروازه  کاش می

شدم و شما در رویای رونالدو شدن بھ آقا معلمتان گل  بان می
 کشیدید، اما افسوس نمی زدید و ھمدیگر را در آغوش می می

دانید کھ در سرزمین ما رویاھا و آرزوھا قبل از قاب عکسمان 
شد باز پای ثابت  گیرد، کاش می غبار فراموشی بھ خود می

شدم، ھمان  حلقھ عمو زنجیرباف دختران کالس اول می
دانم سالھا بعد در گوشھ دفتر خاطراتتان دزدکی  دخترانی کھ می

 . مدید آ دنیا نمینویسید کاش دختر بھ می
کنید ولی برای من ھمان  دانم بزرگ شده اید، شوھر می می

جای بوسھ اھورا «فرشتگان پاک و بی آالیشی ھستید کھ ھنوز 
 شود، راستی چھ کسی می بین چشمان زیبایتان دیده می» مزدا

داند اگر شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبودید، کاغذ بھ دست 
کردید و یا اگر در این گوشھ  جمع نمیبرای کمپین زنان امضاء 
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بھ دنیا نمی آمدید، مجبور نبودید » خاک فراموش شده خدا«از 
زیر «در سن سیزده سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت 

برای آخرین بار با مدرسھ وداع کنید و » تور سفید زن شدن
. را با تمام وجود تجربھ کنید» قصھ تلخ جنس دوم بودن«

ین اھورا، فردا کھ در دامن طبیعت خواستید برای دختران سرزم
فرزندانتان پونھ بچینید یا برایشان از بنفشھ تاجی از گل بسازید 
  . حتمًا از تمام پاکی ھا و شادی ھای دوران کودکیتان یاد کنید

توانید با ھمکالسیھایتان  دانم دیگر نمی پسران طبیعت آفتاب می
» مصیبت مرد شدن«د از بنشینید، بخوانید و بخندید چون بع

گریبان شما را گرفتھ، اما یادتان باشد کھ بھ » غم نان«تازه 
شعر، بھ آواز، بھ لیالھایتان، بھ رویاھایتان پشت نکنید، بھ 
فرزندانتان یاد بدھید برای سرزمینشان برای امروز و فرداھا 

باشند بھ دست باد و آفتاب » شعر و باران«فرزندی از جنس 
تا فردایی نھ چندان دور درس عشق و صداقت را سپارمتان  می

  ■.برای سرزمینمان مترنم شوید
 رفیق، ھمبازی و معلم دوران کودکیتان

  زندان رجایی شھر کرج–فرزاد کمانگر 
٩/١٢/١٣٨٦  

 نفعاالن حقوق بشر در ایرا: منبع
▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲ 

پاسخ دانش آموزان بھ معلم محکوم بھ 
  اعدام خود

 نامھ فرزاد کمانگر معلم محکوم بھ اعدام، بھ بھ دنبال انتشار
دانش آموزان خود، از سوی این دانش آموزان دو نامھ خطاب 

این دو نامھ را بھ نقل از فعاالن . بھ معلم خود نوشتھ شده است
  .حقوق بشر در ایران در زیر می خوانید

  
  :نامھ اول

سالم ای خواستھ شگرف، عزیز رویایی، ھمھ می گویند 
باغبان باغ عشق  یی آت تو با پرستو ھمراه بھار میشکی نیس

سالم، امروز کھ فرسخ ھا از وجود نازنینت دورم احساس می 
کنم بھ اندازه شاھرگ حیات بھ من نزدیکی چون طنین صدایت 
را ھمواره در گوش دارم واندرزھایت را حلقھ ای آویز گوشم 

بودن بھترین درودھا را بھ وسعت لحظات شاد باھم . کرده ام
را خواندم و ) بابا آب داد(دیشب نامھ ات . برایت ارمغان دارم

اطمینان پیدا کردم ھنوز بچھ ھایت را فراموش نکرده ای و با 
. گریھ بھ خواب رفتم خوابی از جنس بلور، خوابی بھ امید فردا

بازھم در کالس حاضر شوید سرحال امیدوار با یک دنیا 
  . آموختنی ھا

ھرگز فراموش نخواھم کرد زمانی کھ خبر آقای کمانگر عزیز، 
از مرگ ھمکالسیمان کوروش را شنیدی چھ بر سرت آمد و 
چگونھ برایش گریھ کردی و اکنون ھم ھنوز در غمش برایش 
می نویسی و یا روزی کھ سرگل دختر بیچاره ای را کھ بھ زور 
از نیمکت ھای شکستھ کالس سرد وتاریکش جدا کردند واو را 

ت شوھر فرستادند، بگذار از سرنوشتش برایت بھ خانھ نابخ

او . بگویم ھر چند کھ مطمئن ھستم بسیار اندوھگین ات می کنم
را نیز مانند کوروش با جسدی بی جان بھ ھمان روستا 

آقای . سوختگی ناشی از خود سوزی% ٩٠بازگرداندند، اما با 
معلم عزیزم بدان کھ بسیاری از بچھ ھایت بھ نوعی کوروش و 

ھمین را بگویم کھ ھمھ آرزوھایی را کھ از ما .  می شوندسرگل
می پرسیدی می خواھید آینده چگونھ باشد، در حد یک آرزو 

فقط خوشبختانھ یک آرزوی من کھ ھنگام خردسالی داشتم . ماند
ل کھ کاش می شد فرشتگان را دید بھ حقیقت پیوست ومن یکسا

  .تجربھ با فرشتھ بودن را داشتم
گاه کلمھ خدا حافظی برایم خوشایند نخواھد ای بھترین، ھیچ

بود چون یادآور خاطره تلخ پایان سال تحصیلی را با تو در ذھنم 
چھ سخت از ما دور شدی و ما ھمھ بخاطر . کند تداعی می

مطمئن ھستم کھ ھمھ را . آخرین روز دیدار کنارت گریھ کردیم
دواج  سالھ ھستم و در دوم دبیرستان از٢١من لیال . بیاد داری

کردم و اکنون بچھ ای سھ سالھ دارم کھ آرزو داشتم کھ روزی 
من . فرزندانمان نیز پشت ھمان نیمکت ھا را با تو تجربھ کنند
کنم  ھنوز بعد از گذشت نھ سال کالس درسم را با تو تجسم می

و بھ آن روز ھا غبطھ می خورم اما اکنون چگونھ برای فرزندم 
او چھ جواب . اشق و دلسوز بوداز تو بگویم؟ بگویم خوب بود ع

خواھد داد؟ مطمئن می گوید مادر بیا تا خوب نباشیم، ھیچگاه 
  ؟ ...پس کجائید آن خوب. عاشق و دلسوز نباشیم

بھ امید رھایی و آزادی معلم و برادر خوب و ھمیشگی و سر 
  مشق زندگیمان فرزاد کمانگر

  لیال دانش آموز کالس چھارم نسترن، نیمکت سوم
  

  :ومنامھ د
نگذارید بر خاطرات رنگارنگ کودکیمان رنگ سیاھی 

   .بنشیند
ما خواھان آزادی بی قید و شرط آموزگار دلسوزمان آقای فرزاد 

ما از ستم، از رنج، از زندان، از بایدھا و از ھر . کمانگر ھستیم
ما از معلممان . کھ و ھر آنچھ تو را در بند می کشد بیزاریم

فت انسانیت فریاد بر آوریم، زندگی آموختیم برای آزادی و شرا
خواھیم و ما با امید بھ ورزیدن نسیم صلح و آزادی  را با تو می

در ھر کوی و برزن زین مرز و بوم صبحگاھان کھ گل ھای 
شقایق در بستری از خون تولدی دیگر می یابند با خطی سرخ 

  :بر سینھ سفید دفترمان بنگاریم
  تا شقایق ھست زندگی باید کرد

وز می خواھیم خاطرات شیرین و لطیف کودکیمان را امر
کھ با معلم عزیزمان داشتیم بر روی کاغذ بکشیم تا بدانیم ما نیز 
تو را ھمواره در یاد خود سر بلند می دانیم و فراموش نخواھیم 

در این لحظھ کھ برای تو می نویسیم چشمانمان پراز اشک . کرد
ن رھایی معلممان ما خواھا(با ھم یک صدا فریاد می زنیم 

بگذارید خاطرات دوران کودکیمان خاطراتی ھمراه با ) ھستیم
اگر ھر کدام از ما ھم بھ اندازه این معلم دلسوز . حسرت نباشد

برای جامعھ ای کھ در آن زندگی می کنیم از خودمان گذشت 
. داشتیم بخاطر ترقی دیگران مسلماَََُُ جامعھ عدالتمندی داشتیم

 ھر ماه حق و حقوقش را با دیگران تقسیم کند کدام معلم است کھ
بردارد و دزدکی پولی از روی نیمکت  و کتاب بچھ ھایش را

ارد و کدام است کھ بھ اندازه فرزاد کمانگر شوق ذالی آنھا بگ
درس خواندن و امید بھ زندگی را بھ دانش آموزانش بدھد، 
معلمی کھ بھ ما آموخت بھ سرزمین مان عشق بورزیم و برای 

پس ما بھ چھ . سربلندیش بکوشیم و در مدحش سرود بخوانیم
شوقی بتوانیم درس بخوانیم وقتی کھ برادرمان را در کنج زندان 
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آیا این . پرپر می کنند چگونھ بھ آینده خویش امیدوار باشیم
انصاف است کسی را کھ ھنوز دانش آموزانش بھ امید حرفھای 

ین گونھ مجازات کنید؟ او درس می خوانند تا بھ ھدفشان برسند ا
کسی . کسی کھ دانش آموزانش ھنوز چشم بھ راه آمدنش ھستند

کھ خدمت را افتخار می دانست، او کھ نحوه زندگی کردن را بھ 
  ما آموخت اکنون حق زندگی را از خودش می گیرید؟

ما با چھ امیدی درس بخوانیم تا مفید باشیم در حالی کھ یکی 
کسی کھ ھر لحظھ . کشند  بھ دار میاز بھترین الگوھایمان را

خواھیم، ما  زندگیمان با او خاطره ایست، ما زندگی را با او می
منتظر دستان پر مھرش ھستیم، ما بھ قیمت جانمان او را می 
خواھیم چون او بسیار بھ آینده ما امیدوار بود، پس بگذارید آینده 

  .را نیز با او تجربھ کنیم
 رویا، -سر بلند فرزاد کمانگر از طرف دانش آموزان معلم 

 ... صنوبر و
▲◄▼►▲◄▼►▲◄▼►▲  

 )١ (پیدایش انسان

  
  نستورخ . فپروفسور : مؤلف

   بیدسرخی. م :مترجم
  

این کتاب ترجمھ دیافیلمی است کھ پروفسور نستورخ، انسان 
شناس شوروی سابق، برای دانش آموزان تھیھ کرده و توسط 

 توسط نشر پویا ١٣٥١ در سال  بھ زبان فارسی ترجمھ وبیدسرخی.م
 دیافیلم نوعی فیلم بی صدا است کھ دارای زیرنویس است .منتشر شد

چیزی شبیھ برنامھ (و عکس ھای آن بر روی پرده ثابت می ماند 
  ). پاورپوینت در کامپیوتر

  
اینکھ انسان در روی زمین 
چگونھ بوجود آمده، پرسشی قدیمی 
 است کھ علم و مذھب بھ آن پاسخھای

 علم، افسانھ کَال. متفاوتی داده اند
آفرینش "ھایی را کھ درباره معجزه 

. وجود دارد، رد می کند" اولین انسان
خدای : افسانھ ھایی مثل این کھ

در مصر بوسیلھ چرخ کوزه " خنوم"
  . گری و از گل مرد و زنی ساخت

طرفداران مذھب باور دارند کھ جھان فعلی درست ھمان 
دگار از روز اول ساختھ و از آن زمان تا جھانی است کھ پرور

این .  کنون، چھ طبیعت و چھ انسان، ھیچ تغییری نکرده اند
نظرات با نظریات علمی در مورد جھان و جوامع انسانی، بکلی 

  . مغایرت دارد

در انجیل افسانھ ای : بھ مثالھایی از کتب آسمانی توجھ کنیم
از ) حوا(اولین زن و ) آدم(در مورد آفرینش اولین مرد از گل 

کلیسا ھمیشھ افرادی را کھ بھ درستی . دنده آدم وجود دارد
نظرات کتاب مقدس شک می کردند را مورد پیگرد قرار می 

 پزشک معروف و پایھ گذار کالبد شناسی -آندره وزالی. داد
 بخاطر آثار علمی اش مورد تعقیب کلیسا قرار –علمی انسان 

 طبیب و طبیعت –ل سروت میگ. گرفت و بھ مرگ محکوم شد
 را بھ خاطر عقاید علمی اش، بدستور کلیسا –شناس معروف 

  . آتش زدند
ولی با این اوصاف، روز بھ روز درستی نظریات علمی در 

مردم در گذشتھ دائما در میان . مورد پیدایش انسان افزایش یافت
الیھ ھای دیرین زمین، اسکلت ھا و استخوان ھایی پیدا می 

ھا این اسکلت ھا را بقایای انسانھای غول پیکر می آن. کردند
پنداشتند و ھنوز دانشمندان اثبات نکرده بودند کھ این استخوانھا 
  . مربوط بھ جانورانی است کھ نسل آنھا بھ کلی از بین رفتھ است

در دو قرن گذشتھ، متفکرین بزرگ بشر بھ این نتیجھ 
. ات پیشین ھستندرسیدند کھ حیوانات کنونی، تکامل یافتھ حیوان

 نظریھ تکامل جھان حیوانی بطور موفقیت ١٩در ابتدای قرن 
 – زیست شناس فرانسوی –آمیزی توسط ژان باتیست المارک 

در تکامل تدریجی موجود " او گوشزد کرد کھ . مطالعھ شد

  ". زنده، محیط طبیعی اھمیت بسیار زیادی دارد
 نظریھ تکامل  بنیانگذار– دانشمند انگلیسی –چارلز داروین 

او . در زیست شناسی و سایر رشتھ ھای علوم طبیعی بود
عوامل اصلی تکامل جانداران و رستنی ھا را کشف کرد؛ مانند 

انتخاب طبیعی، ناپایداری و وراثت کھ در تاثیرات محیط : 
داروین ثابت کرد کھ پیدایش انسان . طبیعی، اثرات متقابل دارند

  . یعی استمعجزه نیست بلکھ حادثھ ای طب
داروین برای اولین بار و بر مبنای واقعیات بیشمار علمی، 
دالیل محکم و غیر قابل انکاری در این مورد ارائھ داد کھ 

او ثابت کرد کھ . انسان از جھان حیوانات پدید آمده است
نزدیکترین جد و نیای انسان، یک نوع میمون آدم نمای بسیار 

  . دو پا می باشدتکامل یافتھ قدیمی است کھ دارای 
داروین برای نظرات خود در مورد منشا طبیعی انسان، 

:  مانند ١٩بیشتر بر آثار زیست شناسان پیشرو اواسط قرن 
بعدھا ھر دوی . ھاکسل انگلیسی و ھک کل آلمانی متکی بود

         .اینھا از ھواداران پر شور نظریھ تکامل داروین شدند
     ...ادامھ دارد 
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