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 1انسی کرامتی

شوند و گاهی چیزهایی که کوچک محسوب می کنندامور مهم به ما کمک مییت در کشف اهمامور جزئی و بی
 چیزی هستند که می توان تصور کرد...بزرگتر از آن  در واقع بسیار

  والتر تلر2

 مقدمه

ه بنگارانه است که حدود دوسال ای قوممطالعه حاصل «4کالس درسزندگی در»( با عنوان 1968) 3اثر جکسون

مالت غیررسمی با معلمان های درس یک دبستان در شیکاگو و تعامکرر از کالس ههدضمن مشاوی طول انجامید. 

های مختلف پرداخت تا درمورد جنبه هایی از تن از معلمان برجسته در دبستان پنجاهها، به مصاحبه با این کالس

درسی روزانه در از برنامههای وی که تفسیری یافته. داشتندکه مورد غفلت قرار  پژوهش کند ایزندگی مدرسه

های مربوط به تعلیم و تربیت کند که در تئوریهایی از کالس درس اشاره میبه جنبه ،آمریکا استمدارس ابتدایی 

ر واقع وی درصدد است تا نشان . دهستندزیست در کالس درس  هایو بیانگر پیچیدگی بودهکمتر مورد توجه 

مدرسه اتفاق بیافتد آن چه باید در در موردبتنی بر فرضیات محدودی کالس درس نباید م دهد پژوهش در مورد

زندگی در کالس  ماندگار وی، یعنی که با تمرکز بر اثر حاضردر مقاله  باشد. یا ارتباط بین تدریس و یادگیری

 معرفی مهمترین به ،ضمن توجه به چرایی و چگونگی روش پژوهشی جکسون درس نوشته شده است؛

 درسی مدارس نیز پرداخته خواهد شد. مطالعه وی در قلمروی برنامهدهای ردستاو
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 از کمی به کیفی: تغییر موضع روش شناختی

به عنوان دو روانشناس تربیتی بزرگ با یکدیگر میالدی  60و اوایل دهه  50در اواخر دهه  1جکسون و گتلزلز

شخصیت، نگرش  هایآزموندر موردنمره کمی  100بیش از  تفسیرآنها باید به  ،در آن زمانهمکاری داشتند. 

شیکاگو مدارس ششم تا دوازدهم  هایپایه آموزانهوش، رشد اخالقی و ... برای دانش، هقنسبت به مدرسه، عال

که جکسون اعتراف اما آنگونه ،بود موفقیت بزرگی برای آنها این تفاسیرانتشار انجام و پرداختند. هرچند می

-نین مطالعاتیزیرا حرفه وی در قالب انجام چ "کرد.بیشتر احساس ناراحتی میپژوهشگر  به عنوان یک"کندمی

ز عالوه بر این احساس شهودی، تجربه عملی وی ا شد.می "پدیده زندگی روزمره"از  اشکمی، منجر به جدایی

خود در مورد رفتار اجتماعی های یافتهکه 1962شناسان اجتماعی در سال حضور در سمینار گروهی از انسان

منجر به چرخش ـ بودتحول بزرگی در زندگی حرفه ای جکسون آغاز به عنوان و  ـ پستانداران را ارائه می کردند

های مشترک پژوهشگران در نگارانه شد. یکی از یافتهپژوهش کمی به سمت پژوهش کیفی و قوموی از انجام 

که در رفتار اجتماعی پستانداران زمانی کهاین مطلب بوده توجه جکسون را به خود جلب نمود، این سمینار ک

در واقع جکسون  .بسیار متفاوت است ،)قفس( قراردارند حیات وحش هستند در مقایسه با زمانی که در اسارت

مصنوعی)شبیه به  یمحیطکاغذی( های قلم وورد استفاده وی )آزمونبه این نتیجه سوق یافت که ابزارهای م

باید به پاسخگویی بپردازند؛ حتی اگر تمایلی به  آنبا قرارگرفتن درکه فراگیران اندحیوانات( را ایجاد کردهقفس

های وی مانند آنچه در حیات وحش اتفاق می آزمودنیوی دریافت که اشته باشند. به عبارتی دانجام این کار ن

آموزانی هستند که محل زیست آنها ایشان نیستند؛ بلکه شبیه به دانشهخانواده رافتد، هستند. آنها مانند کودکان د

ن که به پژوهش بر اساس روش انسان شناساانجام  بنابراینباشد. می های درس آنبا راهروها و کالس یمدارس

تواند می آموزدانشرای مطالعه موجوداتی به نام برا تری پردازند، دست آوردهای غنییک فرهنگ مجزا میمطالعه

   باشد.به همراه داشته 

حد مطالعه دربه عنوان یک پژوهشگر انسان شناس،  ویاولیه اطالعات کند: همانطور که جکسون اعتراف می

عبارت  ،و تمام آنچه سعی در عمل نمودن به آن داشت بود 3و چند مقاله از روث بندیکت 2کتابی از مارگارت مید

دهد به نحوی که گر آن چیزی باشد که رخ میه، در انتهای کالس نشسته و نظارهبود از اینکه به کالس درس رفت

همچنین در مورد اینکه به چه چیزی و نیز چگونه باید . وجودش مانعی برای تغییر در فرهنگ محسوب نشود

 دریافتبه تدریج وی  .کردتوجه می ،جریان داشتفا به آنچه در برابرش صرنگاه کند؛ تصویر روشنی نداشت و 
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که چیزهای انگیز باشد نه به این خاطرتواند بسیار چالشمیبرای پژوهشگر که نگریستن به یک موضوع معمولی 

تمام آنچه باید مشاهده شود را رسد برعکس چون پس از مدتی به نظر می زیادی برای دیدن وجود دارد بلکه

به عدم برایش حکم الالیی را دارد که منجر  ،درسکالسن بازدید از مکانی آشنا مثلهمچنیمشاهده کرده است. 

 جهشود. بنابراین برای افزودن بر سطح هوشیاری و دقت در دیدن و شنیدن، توآلودگی وی میبتوجه و خوا

در این راستا  .کردکالس درس، معطوف امور مختلف در گرفتن طول زماننظرخود را به شمارش فراوانی و در

کالس را به چهار قسمت فرضی تقسیم نمود و سپس به شمارش میزان زمانی پرداخت که معلم در هر یک از 

به . وی عمل شمارش را هفته ها ادامه داد و سپس به تغییر روش مشاهده اش پرداخت. کردمیاین نواحی صرف 

یا توجه نمودن به آنچه به محتوای آنچه در حال وقوع است جای توجه کردن  تدریج دریافت به بهنحوی که 

لم در آموز یا مقدار زمانی که معتعداد تعامالت معلم و دانشگویند؛ باید مثال به آموز به هم میدانش واقعا معلم و

د که کرنقش یک ناظر بیرونی را بازی می ،. با انجام این تمارینکندکند؛ توجه کالس صرف میربع جنوب غربی

ر گرانجام نقش ناظر بیرونی و مشاهدههرچند جکسون سکنند. اد در این محیط اینگونه رفتار میداند چرا افرنمی

؛ اما تجربه شمارش تعامالت و نمودافتاد خود را وارد در محتوای آنچه اتفاق می و گذاشتصرف بودن را کنار

آن تجربه به  برای وی تقویت کرد؛ به نحوی کهترسیم حرکات معلم تقریبا همه چیز را به صورت مشابهی 

بنابراین به  ند.کنیز درک  را معمولی و پیش پاافتادهاموربرای انجام پژوهش خویش باید  :جکسون آموخت

نه تنها در کالس درس بلکه بعد ازظهرها در  و نمودموضوعی در کالس درس )اعم از وقایع و یا افراد( توجه هر

 مختلف کالس درس و مرور ذهنیوقایع اندیشیدن به به تدریج به تفکر می پرداخت.  منزل نیز در مورد آنها

کالس درس قادر ساخت که در مشاهدات اولیه خود، در مهمی از زندگی  هایپیوسته آنها، وی را به کشف جنبه

 آنها را مورد غفلت قرار داده بود. 

هشی که تحول ایجاد شده در روش پژو کندمیهای اولیه مشاهداتش کشف کند که در هفتهجکسون اشاره می

؛ بلکه در این روش شودیم( مربوط نمیق)آزمون گرفتن( به کیفی)مشاهده مستوی صرفا به تغییر روش از کمی

که چه داده ای را جمع کند و چرا؟ هدف از نشستن در انتهای کالس  استمواجه  تپژوهشی جدید با این سواال

فرضیاتی از اینکه به جهان محسوس نزدیکتر شود، به جای دارد تاشخصی ی ت و چرا؟ در واقع وی دالیلچیس

بتدا هدف در ا همانطورکه اشاره شد، جکسون البتهسوق دهد. خاصی او را به سمت پژوهش،  متصور درپیش

 "کنی؟چه می در مدرسه": می پرسیدند که شوقتی دوستانکند . وی در این زمینه بیان میکردمشخصی را دنبال نمی

 ".حال رخ دادن است را کشف کنممن سعی دارم آنچه در مدرسه در" :کردنها یک پاسخ کلی و مبهم ارائه میت



 

 

نتیجه رساند که او نیز واقعا  جکسون را به اینتوسط وی،  2ایده فرایند تفسیرو  1اما مواجه با اثر هیدن وایت

های قبلی جکسون بر اساس آنچه در مورد حال رخ دادن است؛ می باشد. توصیف فعالیتحال تفسیر آنچه در در

سال  40نمایشنامه نویس فرانسوی است که حدود  3تفسیر فهمیده بود باعث شد تا احساس کند مانند مولی ار

از مشاهداتش  وی دریافتیشتر فرایند تفسیر، با درک ب منثور صحبت می کرد ولی از نثر چیزی نمی دانست.

باالبردن "واقعه به عنوان مثال  است.به صورت نمادین و استعاری  باشد،4از آنکه دقیق و عینیوقایع کالسی بیش 

در بسیاری از کالس ها جکسون رفتاری عادی است که  "آموزان برای جلب توجه معلمدست توسط دانش

. اما است جلب توجه معلمه شود، تنها به معنای و عینی به این رفتار نگریست. اگر به صورت دقیق کردمشاهده 

آموز برای جلب توجه دانشخواست چیزی بیشتر از نگریست، این واقعهمیکه به صورت نمادین  جکسونبرای 

در کالس درس و  "5شرایط پر جمعیت"ای باال نگاه داشته شده نمادی ازدسته ویدر واقع برای معلمش بود. 

 . بودند "برای وقوع یک رخدادانتظار کشیدن "مجسم کننده 

تجارب وی بیانگر این زیرا  ؛درس بود مطالعه زیست در کالساز انجام این پژوهش  جکسوندر مجموع هدف 

. ای را انجام دهد، باید چنین مطالعهایدر مورد زندگی مدرسهسه حقیقت انکارناپذیر  وجودِکه به دلیل  امر بود

حالیکه در طول  )در کنددر مدرسه سپری می خود راآموز زمان زیادی از عمرهر دانش (1این حقایق عبارتند از: 

)همه باید از  کنندمدرسه به شکل مشابهی عملآموزان باید در( دانش2، (استثابت چیز این مدت تقریبا همه 

مدرسه روی میل و یا توسط اجبار  باید دآموزان خواه از ر(دانش3سسه آموزشی تبعیت کنند( و انتظارات مو

)براین اساس مدرسه شبیه به زندان یا آسایشگاه روانی است که افراد با تجارب گریزناپذیری  حضور داشته باشند

انتظارات نهاد آموزشی با در آن مواجه شده و باید راهبردهایی را برای حل تعارض میان تمایالت و عالیق خود 

با استفاده از ابزارهای مشاهده، مطالعه اسناد یا پژوهش های و . وی در راستای دستیابی به هدف خویش (بیابند

بیشتر به ماهیت روش از زندگی در کالس درس را کشف نمود که در ادامه  مختلفی دابعاپیشین و نیز مصاحبه، 

 .می شودپرداخته  این زمینهیافته های وی در پژوهش و

  نگاری:روش پژوهش قوم

ها، رفتارها، عقاید آن محقق به توصیف و تفسیر ارزشروش پژوهش کیفی است که توسط  نگاری یک نوعقوم

پردازد. عناصر فرهنگ در گروه فرهنگی به اشتراک و زبان به اشتراک گذاشتن آنها در یک گروه فرهنگی می
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کنند و تفسیر می بینند،میخاص شود و براساس آن عناصر، افراد گروه، دنیای اجتماعی را به طریقی گذاشته می

کنند. در این میان قوم نگار سعی بر توصیف این فرایند)مشاهده، تفسیر، گیری و رفتار مینهایتا در مقابل آن موضع

از بین مکاتب چهارگانه قوم نگاری)شامل:  (.301:1395گیری( نزد اعضای گروه فرهنگی دارد)ایمان، موضع

قوم "اثرجسکون به نوعی م نگاری تفسیری و قوم نگاری انتقادی(،نگاری کالسیک، قوم نگاری سیستمیک، قوقوم

ی و مفاهیم تعامالت شود. این نوع از قوم نگاری بیانگر کشف معانمحسوب می "نگاری تفسیری یا تاویلی

نظران بیشتر تحلیل و تفکر است تا مشاهده و توصیف. مشاهده است و به نظر برخی از صاحباجتماعی مورد 

-اما تامل، تعمق و تفسیر آن مشاهدات، نتایج دیگری به بار می توصیف می شوند؛مشاهداتی هرچند یعنی 

نگاری تفسیری، قسمتی (. در این راستا برای تشریح بیشتر چگونگی انجام قوم256:1395آورد)خنیفر و مسلمی، 

 جکسون در ادامه ذکر شده است.  اصلی پژوهش از نتایج

 : کیفی قوم نگاری تفسیری اس روشبراس ابعاد زندگی در کالس درس

بیان می کند به این دلیل است که برای اولین بار زندگی در  1( 2007اهمیت مطالعه جکسون همانگونه که کلت )

-خش قابلمعلمان به صورت مفصل تشریح شد. درواقع بدیدگاهآموزان و هم ازکالس درس هم از دیدگاه دانش

 4و قدرت3،تشویق2سه ویژگی اصلی کالس درس یعنی جمعیتهای جکسون به تشریح یافتهپژوهش و توجهی از 

آموز و دهد که هر دانشرا شکل می "برنامه درسی پنهانی" یکدیگرباترکیب  اختصاص دارد. این ویژگی ها در

با سه  هاویژگی همچنین این باید بر آن تسلط یابد. ،طی کند را در مدرسهمعلمی چنانچه بخواهد زندگی مطلوبی 

مشارکت یا کناره گیری "، "احساس فراگیران نسبت به مدرسه"کالس درس شامل: جنبه دیگر از زندگی در

 نگاریبراساس قوم ونسکج .هستنددر ارتباط  "احساس معلمان نسبت به مدرسه و حرفه خود"و  "5کردن

مستلزم یادگیری  بیانگر این مطلب است که زندگی در محیط مدرسه "ویژگی جمعیت" دریافت که تفسیری

 ویحضور دیگران انجام می شود. مشاهدات با دیگران یا در ،میان جمع است؛ زیرا بسیاری از امور در مدرسهدر

)یعنی چون کالس مکان شلوغی است که محدودیت 6تاخیرشامل:ای بود که چهار جنبه از زندگی مدرسهبیانگر آن 

انتظار کشید و درواقع تحقق درخواست خود را به  ،بنابراین باید برای استفاده از منابع ؛ابع در آن وجود داردمن

 )زمانی رخ  7تاخیر انداخت(، انکار
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نپرسیدن را به دنبال  سوال می دهد که انتظار کشیدن بیهوده است، مثال سوالی که بی پاسخ رها شود؛ در آینده

زمانی کالس که منجر م از جدولگروهی یا تبعیت معلربط در بحث)مثل اظهارنظرهای بی1خواهد داشت(، اختالل

 2چون زمان انجام آن فعالیت به پایان رسیده است( و نادیده گرفتن اجتماعی ،شود انجام فعالیتی متوقف شودمی

خود تمرکز کند(، بر کارکالس نادیده گرفته و فقط  را در نکند تا حضور دیگراآموز باید سعی)یعنی هر دانش

 "صبور بودن"های آموزشی در نهادمتاثر از ویژگی جمعیت در کالس درس هستند. براین اساس اصل اخالقی 

کند و به موز باید یاد بگیرد که چگونه صبرآسازگار شدن افراد است. یعنی دانشاست که مهمترین راهبرد برای 

که ناشی  "ویژگی تشویق" در مورد مورد امیال و نیازهای خود بپذیرد.عبارتی چگونه تاخیر، انکار و اختالل را در 

 آموزاندانشدستیابی  میزان"هرچند منطقا باید کهدریافتای است؛ جکسون از جنبه ارزشیابی در زندگی مدرسه

آموز با انتظارات میزان تطابق دانش"غیرآکادمیکی دیگر یعنی معیاراما دو قرارگیرد مورد قضاوت"آموزشیاهدافبه 

ها مورد در ارزیابی "ها و معلمیهای رفتاری مشخص از نظر همکالسیبرخورداری از ویژگ"و نیز "نهاد آموزشی

کند مربوط به انتظارات یابد که آنچه معلم را خشمگین میهر دانش آموز به مرور درمی دارد؛ از اینروتوجه قرار 

ا آموز ردانش ،معلم یعنیانتظار دارند. آموزان از دانش "3طبیعی و پنهان"که معلمان به صورتآموزشی است نهاد 

 کالسصداکردن دردیرآمدن به کالس، سروکند بلکه سرزنش وی معطوف به به خاطر پاسخ نادرست سرزنش نمی

مدرسه وب در آموزند که یک زندگی خآموزان به مرور میبنابراین دانشاست.  هاگوش ندادن به دستورالعملیا 

-به بیان جکسون خاموشیا سومین ویژگی  .هاست که منوط به اطاعت کردن از معلم استمستلزم دریافت پاداش

آموز و معلم اشاره دارد. که به عدم برابری قدرت دانش است "قدرت "اجتماعی کالس درسترین ویژگی ساختار

 آموز باید یاد بگیرددانش. "انجام امری است آموز بهجلب نمودن توجه دانش"هدف معلم دراستفاده از قدرت نیز 

به جای اینکه عالیق خود را دنبال کند؛ از قدرت خویش در خدمت عالیق معلم استفاده کند و از اینرو عمیقا  

 یهدفمندی است که توسط فرد دیگر انجام فعالیتِ"به معنای ، کارچون د. آموزرا می 4تمایز میان کار و بازی وی

ست. کارگر فردی است که لحظه به لحظه برانگیخته نقش تجویزکننده را دارادر دبستان نیز معلم و  "تجویز شده

کردن دست تواند از کارخود دست بکشد. مسلم است که وی میمی شود تا کار دیگری را انجام دهد و از نقش 

حتی اگر از اینرو کند. دار میپول یا صدایی درونی او را به کارکردن وا، نیاز وی به 5بکشد اما نگاه سرکارگر

ظاهری و یا  )معلمان و مدیران( برای حفظ وضع موجود به صورت6کند؛ گروه غالب مدرسهآموزی تخلفدانش

                                                           
1 interruption 
2 social distraction 
3 under the teacher's skin 
4 Play and Work 
5 boss's eye 
6 privileged group 



 

 

دانش آموز باید اقتدار معلم را در راستای درواقع  دهند.مجازات قرار میوی را مورد   به معنای واقعی کلمه،

 . در مدرسه ارزش زیادی داردکردن 1؛ زیرا اطاعت و تمکینبپذیرد کارگر خوب یا دانش آموز نمونه بودن

بودن و صبور "ای که با هایی از زندگی مدرسهآموزند که ویژگیموزان میآبا زندگی در مدرسه، دانش بنابراین

در را اطاعت کنند.  "عمل جمع"و "عالیق معلم" آنها بایدو هستند "بهترین ها"یابد ارتباط می "همراهی با جمع

گیرند. ای را یاد میای از قوانین و مقررات موسسهوعهمنفعل بودن و تسلیم شدن به مجم آموزانواقع دانش

هر چند که منطق  ؛آموزند که سیاستهای افرادی که در موسسه از قدرت برخوردارند را باید بپذیرندمیهمچنین 

اند که در مورد وقایعی که به آنها داشته باشند؛ زیرا آنها آموختهمعنای مبهمی  یا حتیآنها تشریح نشده باشد 

 . 2مربوط است نقشی نداشته و قادر به کنترل چیزی نیستند

 که در مدرسه است نیز از دیگر جنبه های زیست "احساس و دیدگاه معلمان در مورد مدرسه و حرفه خود"

های دبستاندر  تن از معلمان برجستهپنجاه ای معلمان با های حرفهشنگر بهتر برای درکدر این زمینه جکسون 

خوب و اثربخش  ها پاسخ به این سوال بود که معلمانهدف اصلی وی از این مصاحبه مصاحبه نمود. شیکاگو،

( با تقاضاهای ناشی از فراگیراننگرند؟ و در واقع چگونه این افراد )مثل چگونه به زندگی درکالس درس می

 زندگی در نهاد آموزشی، انطباق می یابند؟ 

است  حقیقت بیانگر این از یک طرف کالس درس و ابعاد پیچیده آنع مطالعه جکسون درمورد زندگی دردرمجمو

فراگیران را رشد فردی هر یک از  تواندی درکالس درس میات ناشی از جنبه های نامطلوب زندگراثچون که 

از طرف دیگر مواجهه با برنامه های درسی معلمان باید در این زمینه مسئولیت پذیر باشند. کند؛ بنابراین تهدید 

ناپذیر است و آنها برای موفقیت در امری گریز ،آموزانبرای معلمان و دانش ،حاصل از زندگی در کالس پنهانِ

 گیرند. کار از آن را در موارد مقتضی به نظام آموزشی باید یادگیری های حاصل

 جمع بندی و نتیجه گیری:

فرهنگ مفهوم محوری یک پژوهش قوم نگارانه است و همانطور که مالحظه شد، هدف جکسون از این پژوهش 

کنند: ( بیان می1069:1396بود. در این زمینه گال و بورگ و گال) "فرهنگ حاکم بر کالس درس"نیز توضیح 

ای که فرهنگ نامیده می شود، به قوت قوم نگاری درمورد پدیده پیچیدههیچ سنت پژوهش دیگری برای تحقیق 

نیست. جهت گیری کل نگر آن، پژوهشگر ماهر را قادر می سازد تا عناصر مختلف یک فرهنگ را مشخص کند 

                                                           
1 obedience and docility 
2 "That's the way theball bounces" 



 

 

و آنها را در الگوهای منسجمی وارد سازد. توصیف این الگوها، رمزهایی را برای قرائت فرهنگ فراهم می آورد 

سازد تا آنچه را در یک جامعه یا گروه اجتماعی جریان به تعبیر ولکات، یک قوم نگاری خوب، فرد را قادر میو 

ویژگی های بارز یک مطالعه قوم نگارانه که به عالوه  .دارد، به خوبی یکی از اعضای آن پیش بینی و تفسیر کند

 ر جکسون قابل مشاهده است. به عنوان مثال: کند به خوبی در اثآن را از هر روش پژوهشی دیگری متمایز می

کشف الگوهای فرهنگی حاکم بر رفتار افراد )دانش آموزان و معلم( در یک محیط طبیعی)کالس درس  (1

 و مدرسه(،

تاکید بر دیدگاه اختصاصی افراد توسط مشاهده عمیق و طوالنی مدت و نیز مصاحبه برای درک تجربیات  (2

 آنها از دیدگاه خودشان و

 با توجه به شرایط هااین روشهای متعدد و متنوع برای جمع آوری اطالعات و تغییر استفاده از روش (3

 .جهت پاسخگویی به سواالتی نوظهور

پژوهشگران بعدی قرار گرفت؛  شایان ذکر است که هر چند اثر جکسون از جنبه های مختلفی مورد توجهدر پایان 

برگن هن ؛ 1982، 2؛ اپل1980، 1ژیرو از آنها با بهره گیری از ایده برنامه درسی پنهان )مثل بسیاریبه نحوی که 

؛ 1384ومهرمحمدی،؛ علیخانی1380کیامنش،وسعیدی رضوانی؛ 2000، 5؛ آهوال1995، 4؛ کاروالو3،1987گوون

اولین بار توسط که برای  (1392و کرامتی، 1390صفایی موحد،؛ 1385ساکتی، مسعودی و مهرمحمدی، مهرام،

 جکسون مطرح شد و برخی دیگر تحت تاثیر روش قوم نگاری و ابزارهای پژوهشی وی)مثل

فراتر از آن در درس یا ( به بررسی زندگی در کالس1390بزرگ، و 7،1980کرول؛گالتون، سایمون و6،1970نیونک

-نافذترین پژوهشتوان به عنوان یکی از می( را 1980)8نظام آموزشی پرداختند؛ اما پژوهش انجام شده توسط آنون

بلکه از نظر موضوع مورد بررسی نیز از اثر جکسون  ،نه تنها از نظر روش و ابزارهای مورد استفادهدانست که  یهای

 . ه استتاثیر زیادی پذیرفت و الهام
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