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مهدی نیرومنــش| »دکتر عبدالحســین 
وهاب زاده«، با ســابقه  بیش از 40 ســال تدریس 
بوم شناســی و علوم زیســتی در دانشــگاه ها و 
صاحب نظــر محیط زیســت، چند ســال پیش، 
»مدرسه طبیعت« را تاســیس کرد. به نحوی که 
اکنون ده ها شــعبه آن در سراسر کشور مشغول 
به فعالیت اســت. مانند هر ایده  نوین، »مدرســه 
طبیعت« هم مخالفانی دارد کــه هنوز تفکیکی 
میان پیشــرفت بشــری و دوری از طبیعت قایل 
نیســتند. حرمت به طبیعت به عنوان خاســتگاه 
علم و هنر و خالقیت بشری و حرمت به کودکان 
با رهــا کردن شــان در طبیعت، زمینــه درک و 

معرفت جهان هستی است.
معرفت بشری تنها با چند پرسش کلیدی آغاز 
شد. این که »من که هستم؟«، »از کجا آمده ام؟«، 
»برای چه آمــده ام؟« و »به کجا مــی روم؟« اگر 
بپذیریم، مشکل بشریت، نپرسیدن این پرسش ها 
و فقدان اشــتیاق برای یافتن پاســخ آنهاست و 
بپذیریم واالترین آموختن، پی بردن به حقیقتی 
اســت که در جست و جوی پاســخ این پرسش ها 
درک خواهیم کرد. باید بپذیریم بهترین موقعیت 
برای این پرسش و پاســخ، طبیعت است. واضح 
است، برای کودکی که تنها در یک دشت، بیابان، 
کوه، ساحل دریا و جنگل، آزاد و رها به خویش و 
هستی می اندیشد، این پرسش ها بسیار پر معناتر 
است تا برای کودکی که بیشتر عمر خود را میان 

سقف ها و دیوارها زیسته است.
کودکی که شاهد زیســت جانوران و گیاهان و 
تغییرات زمین و آســمان است، عمیق تر به نقش 
خویش در هستی می اندیشــد و کیفیت برتری 
از زندگی را تجربه می کند. در قانون »هر کســی 
کو دور مانــد از اصل خویش، بــاز جوید روزگار 
وصل خویش«، نخستین بازیابی اصل، بازگشت 
به طبیعت به عنوان خاســتگاه بدن انسان است. 
این بازگشــت، تسهیل کننده و ریشــه  بازیابی و 
جست و جوی ما برای یافتن حقیقت وجودی مان 
خواهد بــود. از این رو، مدرســه  طبیعت، مقدمه 

مدرسه معرفت است.
آموزش رسمی در کشور به دور از واقعیت های 
علمی اســت. کودکان مــا حفــظ می کنند که 
دانشمندان در پس تجربه های واقعی، چه کشف 
کرده  اند، درحالی که بــدون تجربه عملی، امکان 
دســتیابی به حقیقت رخدادها وجود ندارد. آنچه 
کودکان می آموزند، همان دانایی اســت که مانع 
معرفــت عملی و ســیر تکامل وجود می شــود. 
چنین آموزشی به جای شــکوفایی، سبب قفلی 
ذهنی می شود. اگر هدف از چنین نظام آموزشی، 
نخبه پروری بود، باید تاکنون متوجه می شــد که 
در مســیر عکس گام برمی دارد. به نظر می رسد 
طراحی نظام آموزشی کشــور براساس نگهداری 
از کودکان و نوجوانــان با حداقل هزینه و عوارض 
اســت. از این رو حافظه  کودکان را چنان انباشته 
می کنند که جایی برای اندیشه  دیگر نباشد. علم 
درنهایت بایــد به معرفت منتهی شــود. معرفت 
بدون تجربه شــخصی و ادراک عملــی، معنایی 
نــدارد. طبیعت، شــفاف ترین واقعیتی اســت 
که به تجربــه  عمیق معرفتــی می انجامد. بدون 
دیدن تجلیات الهی، چه حیرت و اشــتیاقی برای 
پرســش در وجود انسان شــکل می گیرد؟ برای 
درک حقیقــت وقایع باید تجربه واقعی داشــت. 

با تجربه مجــازی، راه به واقعیت هــم نخواهیم 
یافت. آنچه در نظام آموزشی ما آموخته می شود، 
شــبیه تعریف کردن داســتان یک فیلم اســت. 
هرگز کســی که قصد دارد یک فیلم را در سینما 
تماشا کند، حاضر نمی شــود کسی داستان فیلم 
را برایش تعریف کند. اکنون در نظر بگیرید برای 
همراهی با گروه ســازنده  فیلم دعوت شده اید. آیا 
این تجربه را با تماشــای فیلم در ســینما عوض 
خواهید کــرد؟ وقتی کــودک بــرای تجربه به 
طبیعت قدم می گذارد، مانند آن اســت که تمام 
صحنه هایی را کــه دیگران در فیلــم می بینند، 
خودش تجربه کرده اســت. این سطح از آموزش 
را مقایســه کنید با نظام آموزشــی ما که بیشتر 
از 80 درصــد کتاب های درســی آن حاوی متن 
توصیف تجربه های عملی است، یعنی کالس های 
مــا دو گام عقب تــر از کالس هایی اســت که در 
طبیعت برگزار می شــود و یک گام عقب تر از آن 
نظام آموزشی است که 80 درصد از عکس و فیلم 
اســتفاده می کند. در حقیقــت، معرفت نظری با 
آموزش تئوری برابــری دارد و ادراک معرفتی در 

عرفان عملی با تجربه  مدرسه طبیعت.
همچنان که دین با آزادی آغاز می شود، نه اکراه 
و اجبار، دانش آموزی نیز با رهایی شروع می شود. 
عمیق ترین تجربه های کودکی، دور از چشــمان 
مراقب، والدین و معلمان رخ داده اســت. زیر نگاه 
مراقب یا تظاهر و خودنمایی شــکل می گیرد یا 

اضطراب. کودکان دیروز، خلوتی به مراتب بیشتر 
از کودکان کنونی دارند. پژوهشی مستقل درباره 
این که ما به راســتی با ذهــن و روان و ناخودآگاه 
کودکان خود چه می کنیم، میــزان اعتقاد ما به 
حرمت انسانی و رعایت حقوق کودکان را تعیین 

می کند.
 در مدرسه  طبیعت، کودک می تواند به تنهایی 

و دور از نگاه ســنگین مراقب، 
مشغول تجربه های خود باشد. 
خالق هســتی از رگ گردن به 
ما نزدیک تر است، اما این عالم 
چنان طراحی شــده است که 
ما خــود را تنها و رها می یابیم. 
این سازوکار محیطی آموزش 
و آزمایش اســت که خالق به 
ما می آمــوزد. تنهایی، تجربه  
باشکوهی است که پایه  تمامی 
تجــارب بــه شــمار می آید. 
انســان تنها به دنیا می آید، به 
تنهایی می اندیشــد و تصمیم 
می گیرد و تنهــا خواهد رفت. 
اما انسان امروزی بیشتر اسیر 
وحشــت تنهایی است و کمتر 
از تنهایی، ایــن موهبت الهی 

بهره می برد. او به هر وســیله ای تمسک جسته تا 
احســاس آزاردهنده  تنهایی را از خود دور کند، 

زیرا هنگام کودکی، در دل طبیعت، طعم شیرین 
تنهایی را نچشــیده اســت. تفاوت زیادی میان 
تنهایی در حصار دیوارها بــا تنهایی در طبیعت 
هســت. او نمی داند درک نکردن لــذت تنهایی، 
مانع یافتن پاســخ پرسش های او از چیستی خود 
و جهان اســت. نتیجه  این تنهایی تعالی بخش، 
تربیت فیلسوفان، شاعران و متفکران بوده است. 
پیامبران نیز اغلب در شــغل 
چوپانی، مشــتاق جذبه  شکوه 
انســان هایی  بوده اند.  تنهایی 
که رهبران فکری بشر بوده اند، 
از میــان کار گروهی و جمعی 

متولد نشده اند.
آزادی، از مهمترین شــرایط 
تکامــل اســت. اختیــار، این 
موهبت الهی که به انسان هدیه 
داده شده اســت، تنها در گرو 
آزادی معنــا دارد. آیا کودکان 
مــا در محیط های آموزشــی 
خــود، آزادی دارنــد؟ آیا به 
ایشــان فرصت داده می شود 
از اختیار خــدادادی خود در 
عالی ترین ســطح بهره  ببرند؟ 
بدون آزادی و اختیار، رشــد و 
تکامل چه معنایی خواهد داشت؟ اگر در محیطی 
کودکی در آزادی کامل و با انتخاب و اختیار خود 

ســراغ موضوعی برای دانستن، گرایش پیدا کرد، 
می توان نام محیط آموزشی بر آن نهاد.

برای کســب معرفت، تنها شــرط، اشــتیاق 
است. اگر اشــتیاق وجود داشــته باشد، سالک 
پرده های فروافتاده بر حقایق را پاره خواهد کرد. 
آموختن وجد و شــوق می طلبــد و اگر یک نظام 
آموزشــی، پایه های خود را بر بنیان استوار ذوق 
و شــعف کودکان بنا نهاد، باید دانست، منطبق با 
حقیقت تعالیم آســمانی گام برمی دارد. معرفت، 
کیفیت گرایی را از انســان طلب می کند و انسان 
در طبیعت، زندگی باکیفیت تری دارد و با یافتن 
نقش خود در هستی، به منظر منحصربه فرد خود 

نزدیک تر می شود.
در کتب آسمانی تاکید شــده است، دنیا بازی 
است. وجه تشــبیه زندگی و بازی در آن است که 
هر دو ظاهــری دارند و باطنــی و مقصود اصلی، 
ظاهر نیســت، بلکه باطن اولویت و اهمیت دارد. 
مقصود از بــازی فوتبال، تصاحب توپ نیســت، 
گرچه ظاهر بازی، تالش چندین نفر برای رسیدن 
به یک توپ باشــد. اما باطن آن ورزیدگی، رشد 
عصبــی، تمرکز، ســرعت عمل و هــزاران ثمره  
دیگر اســت که در پس این تصاحب توپ، حاصل 
می شــود. اگر بنیان یک نظام آموزشــی بر بازی 
باشــد، یعنی یکی از بزرگترین حقایق هســتی، 
کشف شده اســت. تجارب انســان همه در بازی 
رخ می دهد و طراحی یک فضای آموزشی جدی 

و بــه دور از بازی، جز تخریــب روحیه کودکان و 
خشک شدن چشــمه خالقیت آنها ثمری ندارد. 
مطابق آمار، بیش از 80 درصد آنچه افراد با سپری 
کردن نظام آموزشــی آموخته اند، خارج از فضای 
کالس درس و کتاب درســی اســت، درحالی که 
دانش آموزان تنها دقایق محدودی خارج از فضای 
کالس هستند، یعنی بیشترین تجربه های مفید 
در زنگ هــای تفریح، میان بــازی و در تعامالت 
طبیعی آموخته شــده اســت. تجربه  گذشت و 
بردباری، نحوه برقراری ارتباط با افراد گوناگون و 
هزاران تجربه  دیگر. مدرسه طبیعت این بخش را 

اصل قرار داده است.
شالوده  نظام آموزشــی رایج با اضطراب و ترس 
پیوند خورده است. کیســت که نداند، اضطراب 
در تضــاد کامل با یادگیری اســت هنوز کســی 
تصویری کامل از ابعاد لطمات و خسارت های این 
نظام آموزشی بر ناخودآگاه ذهن و روان کودکان 
ندارد. هنگامی که طبیعــت، به عنوان بزرگترین 
منبع آرامش، بســتر آموزش شود، می توان امید 
بســت بیش از دیگر روش ها قرین موفقیت باشد. 
کودکی که به جای دریافــت اضطراب از محیط 
بسته، آزاد و رها از طبیعت آرامش دریافت کند، 
تجربه هــای جاودانی خواهد داشــت و در آینده 
نسلی را می ســازد که بیگانه با طبیعت، به جنگ 
آن نخواهد شــتافت. انسان جدا مانده از طبیعت، 
برای دقایق محدودی از زندگــی خود هم که به 
طبیعت پناه می برد، هم ناســازگاری دارد و هم 
تخریب طبیعت. ناســازگاری های نسل کنونی از 
سرما و گرما آغاز می شــود و به انواع آلرژی در اثر 
قرار گرفتن در طبیعت منتهی می شود. صدمات 
نیز از انواع آلودگی های محیطــی از آب و زمین 
تا هوا، شروع می شــود و تا نکاشتن درخت ادامه 
می یابد. نســلی که در مدرســه  طبیعت دانش و 
تجربه مورد نیاز خود را آموخته است، نه طبیعت 
را دشــمن خود می بیند، نه بیگانه. او ناخودآگاه، 
طبیعت را در میان صمیمی ترین دوســتان خود 
برمی شــمارد و محبــت دوطرفه میــان خود و 
دوستش را لمس می کند. کودکی که در طبیعت 
بالنده شده، در جوانی دایره  ذهنی اش از مشاغل، 
بســیار فراخ تر از جوان امروزی است. او آفریننده  
شغل های سازگار با محیط طبیعی زیستن انسان 
است. او می تواند زمین، این بزرگترین هدیه الهی 
را شکوفا کند. چنین انســانی، مفهوم فساد را به 
خوبی درک می کند، زیــرا زندگی در طبیعت به 
او آموخته اســت، مانع شــکوفایی هیچ جزیی از 

هستی نشود.
دانــش نویــن مدیریــت، در کشــف عوامل 
ایجاد انگیزه، اجبار و تشــویق را مردود می داند. 
بهره مندی از این دســتاورد، در نظام آموزشــی، 
رکن مهمی است که در مدرسه  طبیعت، جلوه گر 
می شود. درحقیقت، انگیزش درونی، طبیعی ترین 
نوع انگیزه اســت که به کودک آموخته می شود. 
مهمترین نکته انطباقی ایده مدرســه طبیعت با 
دنیای معرفت آن است که هر دو برای شکوفایی 
خالقیــت در وجود کودکان، قایل بــه وانهادن و 
رهایی هســتند. برخالف نظریه هایی که انباشت 
اطالعات را عامل شــکوفایی خالقیت می دانند، 
فرد خالق یا آفرینشگر، در واکاوی درونی خود و 
هستی به شهود معرفتی و شکوفایی آفرینندگی 

دست خواهد یافت.

»مدرسه طبیعت«، تجربه متفاوتی برای آموزش کودکان در محیط های طبیعی و تجربه اندوزی است 

 فضای آموزش جدی و دور از بازی، چشمه خالقیت کودکان را خشک می کند

رهایی برای شکوفایی
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مریم جلیلوند| بافت تاریخی شــهر ایروان 
چنان پیچ در پیــچ و گیج کننده بــود که لنین 
پایه گذار شوروی ســابق را بر آن داشت تا فرمان 
تخریب یکی از نشــانه های معمــاری تاریخی 
منطقه قفقاز را با پرداخت 3 میلیون روبل صادر 

کند. 
معماری تاریخــی ایروان ســابقه ای طوالنی 
داشت و نشــانه های آن در اطراف دریای سیاه و 
ِکرت باســتان در تمدن یونان قابل مشاهده بود. 
معماران ایرانی، بافت تاریخی ایروان را مشــابه 
بافت تاریخی دو شهر دزفول و کاشان می دانند و 
از آن با عنوان بافت ارگانیک و خود توسعه یافته 
در معماری نام می برند. اما لنین دیکتاتور سابق 
شــوروی توانســت با 3 میلیون روبل نشانه های 
تاریخی این شــهر را از بین ببرد. تنها لنین نبود 
که ســرانجام بافت تاریخی ایروان را یکسره کرد 
بلکه زلزله های پی درپی نیز در محو نشــانه های 

معماری تاریخ ایروان هم بی تأثیر نبود.
با این حال، اهالــی ایروان یک حافظه تاریخی 
قوی دارند. درســت اســت که نتوانستند بافت 
تاریخی شهرشان را از دست لنین نجات دهند، 
اما پس از اســتقالل ارمنستان تک تک نمادهای 
تاریخی، هنری، ملی و حتی سیاســی سرزمین 
خود را از دل تاریخ بیرون کشــیدند و در رویای 
دستیابی به هویت تاریخی شــان در نقطه نقطه 

شهر نصب کردند.

مجســمه ها، ســردیس ها و تندیس هــا در 
شــمال، جنوب، شــرق، غرب و مرکز این شهر 
سربرآورده اند تا ارامنه به فراموشی تاریخی دچار 
نشــوند. همین نمادهای تاریخی چون مجسمه 
مادر ارمنستان که بر باالترین نقطه شهر ایروان 
بر جایگاه مجســمه اســتالین نصب شــد، این 
پیام را برای ارامنه داشــت که اگــر هیچ مردی 
در ارمنســتان باقی نماند زنان ارمنی شمشــیر 
به دســت از ســرزمین مادری خــود محافظت 
می کنند. آنها توانستند حتی ِمسروب ماشدوس 
ابداع گــر الفبای ارمنــی را از دل تاریخی بیرون 
بکشــند و مجســمه او را نماد موزه نسخ خطی 
ماتنــادران کنند. گوشــه دیگری از شــهر آنها 
حتی ماردیــروس ســاریان معروف ترین نقاش 
معاصر ارمنی را هم مجســمه کردند و در مقابل 
ســالن اپرای شهرشــان نصب کردند. ارمنی ها 
آهنگساز مشهورشــان را هم از یاد نبردند و نیم 
تنه درحال نواختن پیانو او را بر یکی از مهمترین 
گذرگاه های گردشگری شهر خود نصب کردند. 
ارمنی ها خود را فرزنــدان  هایک از نوادگان نوح 
نبی می دانند و به همین دلیل مجســمه بزرگ 
او را هــم کمان به دســت در نقطــه ای دیگر از 
پایتخت اســتوار کرده اند. بافت تاریخی از دست 
رفته ایروان اما حســرت بزرگ ساکنان این شهر 
است. شــاید به همین خاطر است که مجسمه 
معمار ایــروان نویــن را در ورودی هزار پله خود 

درحالی که نقشــه های پایه ریزی ایروان نوین را 
بررسی می کند، نصب کرده اند. همه این نشانه ها 
بیانگر تالش برای دستیابی به هویت تاریخی از 
دست رفته در دوران ســرکوب لنین و استالین 

است. 
میراثی که محدود به موزه ها نیست

ایروان شــهری کوچک با جمعیــت زیادی از 
ارامنه اســت، یک چهارم جمعیت ارمنســتان 
در همین شــهر کوچک و آرام ســاکن هستند. 
ارامنه تــالش زیادی برای حفظ آداب و رســوم 
محلی و ســنت های دیرین خود دارند. به همین 
دلیل اســت کــه در خیابان های این شــهر اگر 
قدم بزنید جدای از تندیس ها و مجســمه های 
شخصیت های تاریخی و معاصر ارمنستان سعی 
در بازنگری شــیوه های معماری مدرن براساس 
فرهنگ و باورهای تاریخی خود دارند. با این که 
بیشتر سازه های معماری این شهر با سنگ های 
بازالتی و آتشفشانی ســاخته شده و چهره شهر 
را کدر کرده اســت اما آنها در تالش برای نشان 
دادن چهره ای رنگین و متنــوع از فرهنگ خود 
هستند. آنها تاریخ، هنر، فرهنگ و حتی سیاست 
خود را از موزه هــا و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی 
شهر بیرون کشیده اند و همه المان های فرهنگی 
خود را در سطح شــهر در معرض دید عموم قرار 
داده اند. نمونــه آن مهمترین گالــری خیابانی 
نقاشی ارمنستان اســت که شهرت جهانی دارد 

و هر هفتــه در پارک عمومی شــهر مهمترین و 
مشهورترین نقاشان ارمنی به همراه هنرمندان 
خارجی در همین نقطه جمع می شــوند و سیر 
تاریخی هنر نقاشــی را در کارگاه های زنده خود 
بررسی می کنند. هنر مجسمه سازی و نقاشی در 
شهر ایروان به جایی رسیده که حاال لقب گالری 
بزرگ هنرهای تجســمی را بــه خود اختصاص 

داده است.

آیین های تدفینی و تهدید اقتصاد 
ارمنستان 

ســاخت و تراش ســنگ صلیــب، مهمترین 
هنر خاص ارامنه اســت که از قــرن 5 میالدی 
تا همیــن امروز مهارت ســاخت آن ســینه به 
سینه به نســل های بعد منتقل شــده است. در 
تمام جهان این تنها ارامنه هســتند که ســنگ 
صلیب می ســازند. قدمت قدیمی ترین ســنگ 

صلیب موجود در ارمنســتان به قرن 9 میالدی 
برمی گردد و 50 هزار سنگ صلیب در ارمنستان 
نگهداری می شــود که نقش و تراش هیچ یک از 
آنها شبیه به یکدیگر نیست. آنها این سنگ ها را 
در مناسبات مختلف مانند پیروزی در جنگ ها، 
جشــن ها و اعیاد مذهبی و پایــان بیماری های 
فراگیــر در دوره هــای تاریخی می ســاختند و 
نگهداری می کردند. سنگ صلیب کاربرد سنگ 
قبر هم داشــت و اگر حاال در جاده ها و شــهرها 
و روســتاهای ارمنستان ســفر کنید زمین های 
وســیعی مملو از ســنگ های صلیب می بینید 
که تا دوردســت ها در زمین قــرار گرفته اند. هر 
ســنگ صلیب مختص به یک قبر اســت و تا ابد 
بر همان قبر باقــی می ماند. ارامنه ارمنســتان 
براســاس اعتقادات مذهبــی خود هــر قبر را 
مختص بــه یک فرد حفر می کنند و با گذشــت 
ســال های متمادی هم قبر یک مــرده به مرده 
دیگر اختصاص نمی یابد. قبرهای طبقاتی هم در 
باورهای مذهبی مردم ارمنســتان جایی ندارند. 
به همین دلیل است که گورستان های ارمنستان 
بسیار وسیع هســتند تا جایی که اکنون وسعت 
آنها باعث کاهش وســعت زمین های کشاورزی 
آن کشــور شــده اســت. این درحالی است که 
اقتصاد ارمنستان بر پایه کشاورزی شکل گرفته 
و گســترش گورســتان ها هم اکنون به معضلی 
جدی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده است. 

3 میلیون روبل برای حذف هویت تاریخی یک شهر

ایروان بافت تاریخی ندارد

وقتی کودک برای تجربه به 
طبیعت قدم می گذارد، مانند 

آن است که تمام صحنه هایی را 
که دیگران در فیلم می بینند، 
خودش تجربه کرده است. این 

سطح از آموزش را مقایسه 
کنید با نظام آموزشی ما که 

بیشتر از 80 درصد کتاب های 
درسی آن حاوی متن توصیف 
تجربه های عملی است، یعنی 
کالس های ما دو گام عقب تر از 
کالس هایی است که در طبیعت 

برگزار می شود
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