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گام دوباره
جستاری بر محتوای مورد نیاز معلم در جامعۀ امروز

یادداشت سردبیر

بگـذارد.  او  دسـترس 
بـرای معلِم امروز باید همسـنگ تعلیـم، از اهمیت 
تربیت دانش آمـوزان گفت؛ برای او باید گفت که دیگر 
خطر اصلی، بی سـوادی نیسـت، بلکه فقدان تربیت 
در میان قسـمت هایی از جامعه اسـت که  مشـکالت 
زیـادی بـرای اکثریـت جامعـه فراهـم آورده اسـت و بـه 
قـول رنـدی اینهـا همان هایی هسـتند کـه معلمین و 
والدینی داشتند که بیشتر از تربیت آنها، نگران درس 
و نمرۀشـان  بودنـد.  یـا شـاید هـم کسـی نبـود کـه در 
خالل رفتار آنها، اشـتباهی را ببیند و برای اصالح اش 
گام بردارد. بنابراین  معلم در عین حال که باید اصالت 
معلمـی را حفـظ کـرده و بـر روی اصولـش پابفشـارد و  
خـود را مجهـز به مقتضیـات زیسـتن در دنیای نسـل 
دانش آمـوِز خـود کنـد، بایـد بدانـد کـه نسـل جدیـد 
بیشـتر از تمام نسل های تاریخ بیشـتر از علم، محتاج 
تربیت است؛ تربیت سیاسی، تربیت اخالقی، تربیت 

اقتصـادی و حتی تربیت جنسـی. 
مـا تحریریـۀ نشـریۀ »اندیشـۀ معلـم«، متشـکل از 
معلمان و کارشناسـان عرصه هـای مختلف تربیتی، بر 
اساس چنین الگویی، محتوای نشریه را فراهم آورده ایم 
و امید داریم با کمک شـما معلمان، در شمارگان آتی به 

محتوایی دقیق تر و پرداختی مناسب تر دست یابیم. 

کلیشـه هایی که در مـورد معلم بیان می شـود، عمومًا 
دارای محتوایـی زیبـا، فخیـم و معنـوی، امـا تکـراری 
اسـت. معلمی از با اصالت ترین مشـاغل عالم اسـت و 
شـاید به دلیل همین تکرار تاریخی اسـت که نوآوری و 
بداعت در سـخن گفتن با او، سـخْت دشـوار می شود. 
بـرای معلم باید از اصول ثابت تربیتـی و از فرضیه های 
متغیـر علمـی، توامان سـخن گفت. معلم هر سـال با 
نسـلی نو روبه رو می شود، در حالی که خود را در قامت 
اصولـی ثابـت و محتوایـی از دانش -که شـاید فرصت 
به روزآوری آن به سـادگی مهیا نباشـد- می بیند. او هر 
سـال می بایسـت قسـمتی از اندیشـۀ خـود را همـراه 
نسـلی کنـد و قسـمتی از آن را بـر روی اصـول ثابـت 
تربتـی نـگاه دارد؛ او بایـد با روش های نو تربیتی آشـنا 
گـردد، امـا بـا سـاز تربیتی هـر نسـل نرقصـد؛ او دائمًا 
بـر روی مـدار زمـان در حـال حرکـت اسـت. از حفـظ 
اصول تا کشـفیات تازه، از اصالت معلمی تا به روزآوری 
شـیوه های تعلیم و تربیـت، مدارهایی اسـت که معلم 
بایـد بداند در هر لحظه، بر روی کدامین آنها ایسـتاده 

اسـت و چرا ایسـتاده است. 
هـم  معلـم  یـک  اندیشـۀ  نیـاز  مـورد  محتـوای 
می بایست متناسـب با چنین ترتیبی باشد؛ به تأکید 
و بازآمـوزی اصـول بپـردازد و یافته هـای جدیـد را در 
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فرصت های ترامپی 

معین قوی دست
پژوهشگر روابط بین الملل

نگاهی به افق های تازه ای که
ترامپ برای شناخت جامعۀ آمریکا گشود

تحلیل ماه
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سـالح کـرد. این تحقیر و بازنمایـی در چهار دهۀ گذشـته در 
ماجراهای دستگیری سربازان آمریکایی در خلیج فارس، در 
اختیار گرفتن و نشـاندن پهپادها و آنچه در عراق و عربسـتان 

بـرای ارتـش این کشـور رخ داد، بارها تکرار شـد.
بـا ایـن وجـود، حباب جامعـۀ رؤیایـی، فرهیختـه و مرفه 
آمریـکا، کمـاکان تصـوری غالـب بـود و آمریـکا کمـاکان 
»اونـور آبـی« بی نظیـر بـود که بسـیاری بـرای رفتـن و دیدن 
و اقامتـش، جهدهـا می کردنـد و قـدم بـه راه هـای صعبـی 

می سـپردند کـه گـه گاه، بـی بازگشـت بـود.
انتخـاب ترامـپ امـا پایان ایـن توهم بـود. ردای ریاسـت 
جمهـوری قـدرت اول جهـان، توسـط احـزاب واسـط میان 
مردم و حاکمیت، بر دوش مجری تلوزیونِی کاسِب برج ساز 
و عوامـی افتـاد کـه اصـول ابتدایـی رفتارهـای شـخصی را 
نمی دانسـت و از ایـن جهـات هـم، مـورد طعـن و تمسـخر 

بسـیاری قـرار گرفت.
ترامپ در این مدت به قدری در رفتارهای سیاسـی خود 
ناشـیانه عمـل کـرد کـه عـدۀ زیـادی شـک کردنـد که آیـا او 
واقعًا انتخاب مردم )بخوانید احزاب دوگانۀ آمریکا( اسـت؟! 
ایـن روسـیه اسـت کـه در انتخابـات دسـت بـرده اسـت! آیا 
ترامـپ انتخاب کشـور پذیرنـدۀ مغزهـا در جهان اسـت؟ آیا 
ترامپ انتخـاب مرفه ترین و تحصیل کرده ترین مردم جامعۀ 
جهـان اسـت؟ آیـا اگـر فـردی مانند ترامـپ در بنـگالدش و 
اتیوپی کاندیدای ریاست جمهوری شـود، انتخاب مردم آن 
کشـورها خواهـد بود؟ و سـؤاالت بسـیار دیگـری که جامعۀ 

آمریـکا را بـا چالش هـای عمیقی مواجـه می کرد.
پاسخ ها حاال دیگر منفی است! ترامپ محصول حضور 
سـرمایه داری در نظام سیاسی آمریکاست. سرمایه داری در 
قالب اندیشـۀ مادی گری، تنها به جنبه هایـی از تربیت فرد 

ترامپ و مفهوم »اونورِ آب«
اینکـه آیـا انتخابـات در آمریـکا نمـود واقعی دموکراسـی 
در آمریکاسـت یا نه، بحثی مطول و فرسایشـی اسـت که از 
محدودیت شـرکت دو حـزب در انتخابات آغاز می شـود و به 
رأی غیرمسـتقیم مردم هم ختم نمی شـود؛ کالف پیچیده 
و انحصـاری انتخاباتـی کـه تنهـا در جزئیـات یـک طـرح 
کالن می تواند سرمنشـأ تغییر باشـد، در انتخابـات اخیر به 
یـک گزینـۀ »از نـوِع دیگر« رسـید. دونالـد ترامپ 70 سـاله 
چهل و پنجمیـن رییس جمهـوری ایاالت متحـده از جهات 
بسـیاری بـا رؤسـای جمهور سـابق آمریـکا، نه در سیاسـت 
کلـی این کشـور، که در نوِع شـخصیت یـک رییس جمهور 
تفـاوت دارد و همیـن تفـاوت، می توانـد منجـر بـه تفـاوت 
نـگاه کلیشـه ای مـردم و سیاسـتمداران جهـان بـه حبـاِب 

ابرقدرت پنـداری ایـن کشـور شـود.
سـخنرانی ضـد ایرانـی رییس جمهـوری آمریـکا، بیش 
از آنکـه بـوی تهدیـد بدهـد، بـوی فرصـت می دهـد. به نظر 
می رسـد فرصـت خوبی بـرای رهایـی ذهنـی از امپراطوری 
دروغیـن آمریـکا بر جهـان، در دسـترس مردم جهان اسـت 
کـه اگـر از آن اسـتفاده نکنیم، با توجه به هوشـمندی نظام 
سیاسـی این کشـور، به زودی شـاهد تکـرار چنین فرصتی 

نخواهیـم بود.
آمریـکا بـرای بسـیاری از مـردم جهـان، ابرقدرت اسـت. 
برای جامعۀ ایرانی هم در 150 سـال گذشـته، آمریکا »اونور 
آبـی« رؤیایـی بود که شـاید جنـس هـوای آن هم، بـا هوای 

باقی جهان متفاوت باشـد!
انقالب اسالمی تصور موهوم نظامی گری و اقتدار آمریکا 
را شکسـت و نشـان داد کـه جـدار قـدرت این کشـور، آن قدر 
پوشـالی اسـت که می تـوان با یـک نردبان، سـفارتش را خلع 

ترامپ در چنین 
شرایطی، دشمن 
مشترک ایران 
و اروپا است و 
دشمن مشترک، 
اتحادآور است. 
باید از این دشمن 
مشترک، نهایت 
استفاده را برد

“
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بـه دنبـال خـود می کشـاند. بحریـن را هم بـه همین ترتیب 
در جبهـۀ خـود دارد. امـا ایـران در چنیـن احواالتـی، بـرای 
اولین بار، بلندپایه ترین مقام نیروی دریایی خود را به ایتالیا 
می فرسـتد و در فرانسـه بـه دنبـال متحـد اقتصادی اسـت. 
اتحادیـۀ اروپـا را مدافع توافـق خود نگه مـی دارد و هزینه ای 

را کـه در برجـام کرده اسـت، با منافع آرام سـاختن و نزدیک 
کـردن خـود به جامعۀ جهانـی، دریافـت می کند.

ترامپ در چنین شـرایطی، دشمن مشـترک ایران و اروپا 
اسـت و دشـمن مشـترک، اتحـادآور اسـت. بایـد از چنیـن 
دشمن مشترکی، نهایت استفاده را برد؛ کاری که سیاست 
خارجی نظام جمهوری اسالمی در استحکام مواضع خود 
در قلـب اروپـا انجـام می دهـد و اتحـاد گروه هـای مختلـف 

سیاسـی در داخـل، می توانـد آن را تکمیل کند.

و جامعه می اندیشـد که منفعتی مـادی را نصیب خود کند 
و چـاه عمیـق دموکراسـی، حتـی از نـوع کنتـرل شـدۀ آن، 
در بزنگاهـی چنیـن حیاتـی، بازتاب واقعیت های سیاسـی 

جامعۀ آمریکا می شـود.
بـا احتـرام تمـام قد بـه تالش هـا و موفقیت هـای جامعۀ 
آمریـکا در عرصـۀ علـم و تکنولـوژی، امـا حـاال می تـوان بـه 
صراحـت ترامـپ را عصـارۀ اندیشـۀ تـودۀ جامعـۀ آمریـکا 
دانسـت. نظامـی که حتـی به مـردم خـود در اعطای لـوازم 
زیسـت مـدرن -یعنی تربیت سیاسـی- بخـل مـی ورزد، در 
برابـر مهاجـران چه بهشـت برینی را خواهد گشـود؟ شـاید 
الزم باشـد اقشـار تأثیرگـذار جامعۀ ایرانـی، بـه بازتعریفی از 

»اونـور آب« بپردازنـد!
بـه ترامپ باید به دید یک فرصت نگریسـت. فرصتی که 
واقعیت اندیشه و فکر تودۀ جامعۀ امریکا را تعریف می کند؛ 

به همین میزان احمق، سـاده، مضحک و مغرور!

ترامپ در قامت »دشمن مشترک«
ترامـپ در برابر تمام معاهدات بین المللـی، گزینۀ خروج 
را انتخـاب کـرد؛ امـا هنـوز قـدرت خـروج از برجـام را در خود 
نیافتـه اسـت و اصرار اسـرائیل به این امر هـم، منجر به اتخاذ 
چنین تصمیمی نشـده اسـت. برجام نه موفقیت اسـت و نه 
کامیابی؛ برجام مدیریت مخالفین رو به ازدیاد ایران در جامعۀ 
جهانـی بود و قطعـًا این مدیریـت بی هزینه نبوده اسـت. اما 
بـه نظر می رسـد ترامپ فرصت بهره بـرداری از کشـِت برجام 
در جامعـۀ جهانـی را، زودتـر به ایـران اهدا کرده اسـت. تقابل 
آمریکا-اروپا و برهم زدن اتحاد اروپا و آمریکا، ولو در پوستۀ رفتار 

سیاسـی، برای ایران محصول خوبی اسـت.
ترامـپ به اسـرائیل نزدیک تر می شـود و عربسـتان را هم 

واکنش جهان
به تصمیمات ترامپ

اثر: عاطفه مدنی، 
نیش خط
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 اعتراض و افشاگری امام خمینی
علیه پذیرش کاپیتوالسیون )1343(
]تـا[  بردنـد...  مجلـس  در  قانونـی 
مستشـاران  تمـام  نظامـی،  مستشـاران 
نظامـی آمریکا... با هر کس که بسـتگی به 
آنهـا دارد، اینهـا از هـر جنایتی کـه در ایران 
بکننـد، مصـون هسـتند! اگـر یـک خـادم 
آمریکایی، اگر یک آشـپز آمریکایی، مرجع 
تقلیـد شـما را در وسـط بـازار ترور کنـد، زیر 
پـا منکـوب کنـد، پلیـس ایـران حق نـدارد 
جلـوی او را بگیـرد! دادگاه هـای ایـران حق 
ندارنـد محاکمـه کننـد، بازپرسـی کننـد، 
بایـد بـرود آمریـکا! آنجـا در آمریـکا ارباب ها 
نظامی هـای  کننـد!...  معیـن  را  تکلیـف 
آمریکا و مستشـارهای نظامی آمریکایی به 
شـما چه نفعی دارند؟ آقا! اگر این مملکت 
اشـغال آمریـکا اسـت، پـس چـرا این قـدر 
عربـده می کشـید؟! پـس چـرا این قـدر دم 
از »ترقـی« می زنیـد؟!... اگـر مملکـت مـا 
اشـغال آمریکایی اسـت، پس بگویید! پس 
مـا را بردارید بریزید بیـرون از این مملکت!1

تسخیر النۀ جاسوسی )1358(
1979م.  سـال  نوامبـر  هفتـۀ  اولیـن 
دشـوارترین سـاعات زندگی ام بود. سالمت 
گروگان هـای آمریکایی در ایـران، به صورت 
یـک نگرانـی دائمـی در آمـده بـود. صبـح 

مشـغول  سـفید  کاخ  باغچه هـای  در  زود 
بـه  خـواب  شـب ها  و  می شـدم  قـدم زدن 
چشـمم نمی آمـد. همـواره در این اندیشـه 
آزادی گروگان هـا -بـدون  بـرای  بـودم کـه 
اینکـه احساسـات و شـرافت ملـی خـود را 
لکـه دار سـازیم- چـه می شـود کـرد. بـه هر 
پیشنهادی، هر چند غیرعقالیی و مسخره 
به نظر می رسید -از جمله پیشنهاد تحویل 
شـاه بـه ایـران برای محاکمـه و نیز بمبـاران 
اتمی شـهر تهـران- گوش مـی دادم. گرچه 
نمی توانسـتیم روش آیت اللـه خمینـی را 
حـدس بزنیـم، ولـی سـعی کردیم منطقی 
رفتـار کنیـم. ایرانیـان بـه مـن اطـالع داده 
بودنـد که در صـورت هر گونه اقدام نظامی، 
افراطیـون گروگان هـا را خواهنـد کشـت. 
بنابرایـن، تفکر در بارۀ هر گونه عمل نظامی 

نیـز بی حاصـل بـود.2

اربعین حسینی  )20صفر(
در میـان سـیل جمعیـت بـه اقیانـوس 
کربال رسـیدیم و آرام گرفتیـم. از همه طرف 
فریـاد »یاحسـین« به عـرش می رسـید. به 
رسـم ادب، ابتـدا بـه باب الحوائـج عـرض 
ادب کردیـم و ماننـد خسـی همـراه امـواج 
میـدان  سـمت  بـه  بی اختیـار  جمعیـت، 
مشک کشـیده می شدیم. صحنۀ عجیبی 
بود؛ کفشـداری ها دیگر گنجایش نداشت 

4آبان

آبان - آذرماه نگار اندیشه

13آبان

18آبان
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و ده هـا هـزار کفـش جلـوی حرم گم شـده 
ِس  َک ِباْلـَواِد اْلُمَقدَّ بود؛ »َفاْخَلْع َنْعَلْیـَک ِإنَّ

ُطـًوی«. 3
بـاز بـی اختیـار در میان سـیل میلیونی 
جمعیـت، به سـمت ضریح مطهر کشـیده 
می شـدیم و تپش قلب ها شدیدتر می شد.
اشـک بود و یاد مشـک پاره پاره و صدای 
العطـش... بـی تـالش و تکاپـو در میـان 
جمعیـت بـه سـمت قمـری نورانـی جذب 
می شدیم و قمر عشیره در طواف خورشید 
عشـق بود و این نغمه را چه عاشقانه تالوت 
می کـرد کـه »یـا َنْفـُس ِمـْن َبْعـِد اْلُحَسـْیِن 

ُهوِنی...«
از ضلـع غربی وارد بین الحرمین شـدیم 
ولـی طلـوع خورشـید را مشـاهده کردیـم! 
نـی« از حرم  صـدای »َهـل ِمـن ناِصـٍر َینُصُرَ
از حـرم  یـَک«  »َلبَّ فریـاد  و  دلـدار می آمـد 
علمـدار! انـگار هنوز غبار رزم فرو ننشسـته 
شمشـیرهای  چاکاچـاک  صـدای  و  بـود 
علی اکبر و قاسـم، گوش را نـوازش می داد. 
بـاز  بـال، چـون  بـا اسـبی دو  یـک سـوار 
شکاری بر بالین شـهدا می آمد و پیکرهای 
مطهـر را بـه قتلگاه می بـرد و دائم در سـعی 
صفـا و مروه بود و قربانی می داد و مناسـک 
حج ناتمامش را نه در جوار خانۀ خدا، بلکه 
در پیشـگاه خـدا تمام می کرد. چه نقاشـی 
عاشـقانه ای بـود لب هـای آتـش گرفتـه و 

تیرهایـی که بـر قلب ها نشسـته بـود...
آبشـاری از نور آسـمان را بـه زمین وصل 
کـرده بود و خیل انبیا و فرشـتگان به زیارت 
آقـای جوانان بهشـت می آمدنـد و خدا هم 

در آن شـب جمعه، زائـر ثارالله بود.4

روز جهانی علم در خدمت صلح و 
توسعه  )10نوامبر(

هرچند اقدامات قبلی آلبرت اینشتین 
اختـراع بمـب اتم را ممکن کـرد، امـا رابرت 
اوپنهایمر که طی دوران جنگ جهانی دوم 
به عنوان مدیر آزمایشـگاه »لوس آالموس« 
فعالیـت می کـرد، بـه عنـوان سـازندۀ بمب 

اتم شـناخته می شود.
پـس از اسـتفادۀ آمریـکا از بمـب اتـم در 
متناقضـی  احساسـات  اوپنهایمـر  ژاپـن، 
دربـارۀ سـاخته اش بـروز داد: »من ندامتی 
چگونگـی  دربـارۀ  نـدارم.  مـورد  ایـن  در 
اسـتفادۀ مـا از ایـن بمـب، درک می کنـم 
کـه چـرا ایـن اتفـاق افتـاد. مـن بـه اصالـت 
مردانـی کـه با آنهـا کار می کردم و ایـن افراد 
تصمیم اسـتفاده از بمب را گرفتند، احترام 
می گـذارم. امـا عقیـده دارم ایـن تصمیـم 
درسـتی نبـود. اولتیماتومـی کـه بـه ژاپـن 
تسـلیم شـدن داده شـد، مناسـب  بـرای 
نبـود؛ چـون دولـت ما بـه جهان و به کشـور 
ژاپن توضیـح نداد که اسـتفاده از این بمب 

19آبان



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | آبان و آذر 81396

چـه معنـا و مفهومـی دارد و منجـر بـه چـه 
فاجعـه ای خواهـد شـد«.5

 شهادت امام حسن مجتبی
)28صفر50 ق.(

مـردی بـه نـام نجیـح می گویـد: دیـدم 
امام حسن مشـغول غذاخوردن است. 
در ایـن حـال سـگی آمـد و پیـش روی آن 
حضـرت ایسـتاد. امـام مجتبـی یـک 
لقمـه غـذا کـه می خـورد، یک لقمـه هم به 
سـگ مـی داد. گفتـم: »یابـن رسـول اللـه! 
اجـازه می دهـی ایـن سـگ را دور کنـم؟« 
فرمـود: »نه! دوسـت ندارم که جانـداری به 
مـن بنگرد کـه غذا مـی خـورم و من چیزی 
بـه او ندهـم. بگذار باشـد، وقتی سـیر شـد 

خـودش مـی رود.«6

روز بزرگداشت شیخ مفید
پیشـگاه  بـه  را  تـو  وجـود  شـکر  مـا 
خداونـدی کـه جـز او خدایی نیسـت، برده 
می  نماییـم  مسـئلت  بی   زوالـش  ذات  از  و 
کـه رحمـت پیاپـی خـود را بـر آقـا و مولی و 
پیغمبـر مـا محّمـد و اوالد طاهریـن او فـرو 
فرسـتد. و بـه تـو -کـه پـروردگار توفیقـت را 
بـرای  یاری حق مسـتدام بدارد و پـاداش تو 
را بـا سـخنانی کـه از جانـب مـا می    گویی با 

صداقـت افـزون گرداند- اعالم مـی  دارم که 
بـه مـا اجـازه داده شـده که تـو را به شـرافت 
مکاتبـه مفتخر سـازیم و موظـف بداریم که 
آنچـه به تو می   نویسـیم، بـه دوسـتان ما که 

نـزد تو هسـتند، برسـانی...
هرچنـد مـا در جایی منـزل کرده  ایم که 
از محل سکونت سـتمگران دور است و این 
هـم به علتی اسـت کـه خداوند صـالح ما و 
شـیعیان بـا ایمان مـا را تـا زمانی کـه دولت 
دنیا از آن فاسـقان است در این دیده است، 
ولـی در عیـن حـال، از اخبار و اوضاع شـما 
کامـاًل آگاهیـم و چیزی از آن بر ما پوشـیده 
 نمی   مانـد. )قسـمتی از نامۀ امـام زمان

7)به شـیخ مفید

روز دانشجو
بـه  شـدیدی  کینـۀ  و  بغـض  دولـت، 
دانشگاه داشت زیرا دانشجویان پرچمدار 
مبـارزات ملی بودنـد و با فعالیت مـداوم و 
مؤثـر خـود، هیئـت حاکمـه را بـه خطـر 
نسـبی و سـقوط تهدیـد می کردنـد. ایـن 
بـود کـه بـه خاطر انتقـام از دانشـجویان و 
بـه بهانۀ تظاهـرات علیـه تجدیـد رابطه با 
انگلسـتان و بـرای جلوگیـری از تظاهرات 
در مقابل نیکسـون، جنایـت بزرگ هیئت 
حاکمۀ ایـران در صحن مقدس دانشـگاه 

9آذر

16آذر

26آبان
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بـه وقـوع پیوسـت... رگبـار گلولـه باریدن 
گرفـت و چـون دانشـجویان فرصـت فـرار 
نداشـتند، بـه کلـی غافلگیـر شـدند. در 
همـان لحظـۀ اول، عـدۀ زیـادی هـدف 
گلولـه قـرار گرفتنـد. لحظـات موحشـی 
بـود. دانشـجویان یکی پـس از دیگری به 
زمیـن می افتادنـد... روز بعـد، نیکسـون 
بـه ایـران آمـد و در همـان دانشـگاه، در 
بـه خـون  همـان دانشـگاهی کـه هنـوز 
دانشـجویان بی گناه رنگین بـود، دکترای 
از  و  داشـت  دریافـت  حقـوق  افتخـاری 
سـکون و سـکوت گورسـتان خاموشـان، 
ابراز مسـرت کرد... صبح ورود نیکسـون، 
خـود  سـرمقالۀ  در  روزنامه هـا  از  یکـی 
نامـۀ  تحـت عنـوان »سـه قطـره خـون« 
سرگشـاده ای بـه نیکسـون نوشـت و فـورًا 
توقیف شد. ولی دانشجویان سحرخیزی 
که خواب و خوراک نداشـتند و استراحت 
در قبـال مـرگ دوستانشـان میسـر نبـود، 
زودتـر از پلیـس روزنامـه را خواندنـد. در 
ایـن نامۀ سرگشـاده، ابتدا به سـنت قدیم 
مـا ایرانی ها اشـاره شـده بـود کـه »هرگاه 
دوسـتی از سفر می آید یا کسـی از زیارت 
بـاز می گـردد و یـا شـخصیتی بـزرگ وارد 
بـه فراخـور حـال  ایرانیـان  می شـود، مـا 
در قـدم او گاوی یـا گوسـفندی قربانـی 

می کنیـم.« آن گاه خطـاب بـه نیکسـون 
گفته شـده بـود: »آقای نیکسـون! وجود 
شـما آن قـدر گرامـی و عزیـز بـود کـه در 
قـدوم شـما، سـه نفـر از بهتریـن جوانـان 
این کشـور یعنی دانشـجویان دانشـگاه را 

قربانـی کردنـد.«8 
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یادداشت

مقدمه
امروزه به نظر می رسد دالیل شناخت دین برای بسیاری 
از افراد، بیش از پیش فراهم شده است. هرآنچه در جهان 
غرب و شرق در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی 
فریاد  را  »نیاز«  یک  یک صدا  می دهد،  رخ  فرهنگی  و 
می کند؛ نیازی که در زبان شرقی به »اکسیر« و در غرب، 
به یک »بستۀ محتوایی اقناع کننده« تشبیه شده است. 
هرچند رسانه و سرمایه داری استثماری در هیاهویی 
خودساختْه مانع رسیدن این فریاد هستند، حاال جهان، 
»دین« را فریاد می زند. تالش هایی که در وارونه جلوه 
دادن حقایق دینی با انحرافات فکری در گروهک هایی 
چون القائده و داعش و... صورت می گیرد، برآیند همان 
خشم ناشی از عطش بازگشت دین به ساحت رفتار فرد 

و جامعه است. 

چرایی نیاز جامعۀ ایرانی به افزایش آگاهی دینی
در جامعـۀ ایـران که همواره عرصـۀ تالقی افکار مختلف 
از دور و نزدیک جهان بوده اسـت، چنین نیازی بنا به دالیل 
زیـادی احسـاس می شـود. ایـران اسـالمی امـروز، دالیـل 
بسـیاری بـرای جدی گرفتن شـناخت دگربـارۀ مبانی دین 

حکمت

حکمت به پنجره های قدیمی علم و دین، نگاه تازه ای 
با ادبیات، علم و یافته های امروز،  می افکند و آنها را 
باز تعریف می کند. حکمت فصل زندگی اندیشه های 
سیال است، که تکیه بر دیروز دارد و برای حال، برنامه 
دارد و برای فردا می اندیشد و می نگارد  و جهانی را مهیا 

می سازد.

اکسیر فردا
ضرورت افزایش آگاهی دینی در جامعه

علی ابراهیم پور
پژوهشگر
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در زندگـی فـردی و اجتماعـی در برابر هجـوم این افـکار دارد، که 
تعـدادی از آنهـا را در ادامـه بررسـی می کنیم:

1. هویت ملی متکی بر هویت دینی
اسـت.  قومیتـی  تفاوت هـای  و  قومیت هـا  کشـور  ایـران، 
تمامـی اقـوام ایرانـی، دارای بینش هـا، تفکـرات و زیسـت های 

متفـاوت هسـتند کـه واژۀ ایـران و ملی گرایی، 
بـه تنهایی امـکان همزیسـتی میان آنهـا را 

فراهـم نمی کنـد. ایـن امـر، نـه از ضعـف 
-بـه  تاریـخ  از  ناشـی  کـه  ملی گرایـی، 
نسـبت- کوتاهی اسـت کـه این مفهوم 

در ایـران دارد و شـاید هنـوز بـرای اقـوام 
نکنـد.  فراهـم  را  درونـی  الزامـی  ایرانـی 
امـا دیـن مبتنـی بـر وحـدت مذاهـب، در 

چنـد قـرن گذشـته و در 
تنـد  سراشـیبی های 
بـوم،  و  مـرز  ایـن  تاریـخ 

را  کهن بـوم  ایـن  مرزهـای 
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فرصـت  می بنـدد،  را  افراط گرایـی  درب هـای  و  پنجره هـا 
زیسـتن در جهانی صلح محـور را برای مـردم فراهم می کند 
و با توجه به افزایش حضور، سـرمایه گذاری و فرصت طلبی 
گروه هـای تکفیـری در اطـراف مرزهـای ایـران اسـالمی، 

می توانـد پادزهـر آن حضور شـوم باشـد.

دین و مدنیت
بـرای شـناخت ضرورت هـای دین شناسـی در کشـور، 
دالیـل بسـیاری را می تـوان برشـمرد کـه فرصتـی جداگانه 
می طلبـد. برای مثـال، در حدیثـی از امام صـادق آمده 
ُهَو 

َ
ین، ف ه ِفی الدِّ ُه َمن َلم َیَتَفقَّ إنَّ

َ
یِن، ف ُهوا ِفی الدِّ اسـت:»َتَفقَّ

أعراِبـٌی«1؛ آگاهـی خـود در دیـن را بـاال ببرید، زیـرا هرکس 

آگاهـی دینی نداشـته باشـد، اعرابی اسـت.
مراد از اعرابی، افراد بیابان نشـین یعنی افرادی با زیست 
بـدوی اسـت کـه از آموزه هـای اسـالم، بی خبرنـد؛ افـرادی 
کـه از جهاتـی چـون جهان بینـی و دوری از رفتـار انسـانی، 
به بیابان نشـینان شـباهت دارنـد. بنابراین زندگـی مدنی با 
دیـن، پیونـد ناگسسـتنی دارد و حـاال کـه در جامعـۀ ایرانی 
صحبـت بسـیاری از مدنیـت و حتی تمدن سـازی مـی رود، 
دیـن، می توانـد ابـزار مؤثری بـرای تحقق این هدف باشـد.
همچنین تفقه، به معنای شـناخت عمیق دین اسـت؛ 
امروزه، تفقه در دین که به گونه ای از شـئون نخبگان اسـت، 
بیـش از پیش بـه وظیفه ای عمومی تبدیل شـده که اقتضا 
دارد هـر فـردی بـرای انجـام رسـاالت دینی و مکتبـی خود، 
قرائتـی اصیل و مبتنـی بر آموزه های حقیقـی دیـن از آن را 

بـه جامعه ارائـه دهد.

حفـظ کرده، به آن قوام بخشـیده و اقوام مختلـف را در کنار 
هـم، در زیسـتی صلح آمیـز سـکنی داده اسـت. در میـان 
زمزمه هـای اسـتقالل کردسـتان عـراق و افزایـش گرایـش 
بـه پان ترکیسـم و...، شـناخت ابعادی چـون بـرادری دینی 
و زیبایی هـای مناسـک جمعـی و...، می توانـد زیسـتن زیر 

پرچـم ایـران اسـالمی را بـرای همیشـه بیمـه کنـد.

2. زوال مکاتب مادی 
پـس از رنسـانس، بشـر تـالش زیـادی کـرد کـه از دیـن 
متحجـر آن روزهـا، رها شـده و مکتبی مـادی را بنیان نهد تا 
در سـایۀ آن، بـه جهان آرام تری دسـت یابد؛ اما به سـرمنزل 
مقصـود، دسـت نیافـت. مادی گری، اسـاس بنیـان آرامش 
فـرد و جامعـه و عواملی چون خانواده، ارتباط با منبع الیزال 
خداونـدی، معنویـت و... را از میان برد و نتوانسـت برای آنها 
جایگزینـی ایجـاد کنـد. این اندیشـه، به جامعـۀ ایرانی هم 
صـادر شـد و عـده ای به چنین مسـیری گرایـش یافتند که 
می توان گفت عدم شـناخت گروه های مرجع غیر روحانی 
از دیـن، موجب شـد کـه دین نتواند به طریـق اقناعی مانع 
جلـب نظـر این عده به اندیشـۀ مادی گردد. البته بازگشـت 
به اندیشـۀ توحیدی با شـناخت و آگاهـی از دین، می تواند 

آنهـا را در مسـیر فطرت جـوی خود بـاز گرداند.

3. خطر افراط گرایی
امـروزه دیـن برای بسـیاری برابـر بـا افراط گرایی اسـت و 
خود این پدیدۀ شـوم، ناشی از عدم درک و شناخت صحیح 
از دیـن اسـت. دسـت یافتـن بـه آموزه هـای اصیـل دینـی، 

در جامعۀ ایرانی، 
معلمان  با 
شناخت دین و 
پیچیدگی ها و 
سادگی های آن، 
می توانند برای 
فردا و زیستن آرام 
و توحیدی فردای 
جامعه، میراثی 
ارزشمند به یادگار 
بگذارند

“
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نتیجه 
انسـان همیشـه بـه وسـیلۀ بـاور و عقیـده -خـواه 
درسـت و خـواه غلـط- رهبـری می شـود. اگـر بـاور و 
عقیدۀ او درسـت باشـد، همه چیز او درست می شود و 
اگـر فاسـد و غلط باشـد، همه چیز او فاسـد می شـود. 
بـه همین سـبب، دیـْن ضامـن رفتـار عادالنۀ مـردم با 
یکدیگـر و اتحـاد و هدفمنـدی تالش هـا، حـرکات و 

زیسـتن او در جهـان اسـت.
بلنـد مادی اندیشـی و  امـروزه علی رغـم غوغـای 
الحـاد، بـه خوبـی تعـدد ادیـان و آیین هـا در جهـان 
مشـاهده می شـود و می بینیـم که هـر ملت و قـوم، به 
آنچـه از ادیـان، باورهـا و آیین هـا دارد، خشـنود اسـت 
و بـه آن چنـگ زده و پایبنـد اسـت. دین ضامـن آیندۀ 
ملت ها و جوامع و به طور خاص، انسـان اسـت و حاال 
در جامعـۀ ایرانی، معلمان -به عنـوان هادیان جامعه- 
بـا شـناخت دیـن و پیچیدگی هـا و سـادگی های آن، 
می تواننـد برای فـردا و زیسـتن آرام و توحیـدی فردای 

جامعـه، میراثی ارزشـمند بـه یـادگار بگذارند.
حقـوق  چـون  مفاهیمـی  آمـوزش  و  شـناخت 
اجتماعی فرد در جامعۀ اسالمی، فواید قرض الحسنه 
در جامعـه، حقـوق همسـایه و هـزاران راه کار و ایـده و 
سـؤال کشـف نشـده، جـذاب و مفیـد دینـی از قـرآن، 
سـیره و... برای جامعه، همان بسـتۀ محتوایی غنی و 
اکسـیر بی همتایی اسـت که برای فردای فرزندان ما و 

ایـن مـرز و بـوم و جهـان، بـه آن احتیـاج داریم.
پی نوشت:

)1( بحار األنوار: 215/1.

یاد دارم که در ایام طفولیت، متعبد بودمی 
و شب خیز و مولع1 زهد و پرهیز. شبی در 
خدمت پدر)رحمة الله علیه( نشسته بودم و همه شب 
دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و 

طایفه ای گرد ما، خفته.
که  برنمی دارد  سر  یکی  اینان  »از  گفتم:  را  پدر 
دوگانه ای بگزارد؛2 چنان خواب غفلت برده اند که 

گویی نخفته اند، که مرده اند.«
گفت: »جاِن پدر! تو نیز اگر بخفتی، ِبه از آنکه در 

پوستین خلق افتی!3«
نبیند مدعی جز خویشتن را 

که دارد پردۀ پندار در پیش

گرت چشم خدابینی ببخشند 

نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

منبع:
گلسـتان سـعدی: بـاب دوم در اخـالق درویشـان، حکایـت 

شـمارۀ 7.
پی نوشت ها:

)1( مشتاق، شیفته.
)2( کنایه از نماز خواندن.
)3( کنایه از غیبت کردن.

در مذمت دین فروشی

حکمت و حکایت



قرآن و علم 

مقدمه
دانشمندان در مورد چگونگی شکل گیری سیارات -از جمله زمین- نظرات متفاوتی دارند. اما اخیراً سایت معتبر 
newscientist، مقاله ای منتشر کرده که گویا دانشمندان را به پاسخ این پرسش مهم، نزدیک تر کرده است. در ادامه 

خالصۀ بخشی از این مقاله تقدیم می شود.

شکل گیری زمین و سیارات
زینب صابری

نویسنده
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نگاهی به قرآن از منظر علم
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چگونگی  می توانند  الجثه  عظیم  سیارک  چند 
شکل گیری زمین را روشن تر کنند.

سیارک ها )استرویدها( همان چیزهایی بودند که در 
زمان شکل گیری سیارات، هستۀ ابتدایی آنها را تشکیل 

می دادند.
دانستن ابعاد و بزرگی هسته ها می تواند به پرسشی 
که مدت های طوالنی ذهن دانشمندان را مشغول کرده 
بود، پاسخ دهد؛ اینکه آیا سیارات از گرد هم جمع شدن 
شکل  هم  با  آسترویدها  برخورد  و  آسمانی  سنگ های 
گرفتند؟ یا اینکه از ابری از گاز و غبار پدید آمدند و بعدًا 

این ابر گرد و غبار به مقدار کافی متراکم شد تا بتواند به 
اولیه که دارای هزاران طول کیلومتر  شکل  یک سیارۀ 

است برسد؟
تیم تحقیقاتی ما در کمربند داخلی سیارک ها هفده 
سیارک تنها پیدا کرده است که بیش از چهار میلیارد سال 

عمر دارند )درست نزدیک پیدایش منظومۀ شمسی(.
هیچ کدام از آنها طول کمتر از 35 کیلومتر ندارند و 

اندازۀ آنها در حدود 100 کیلومتر است.
مطالعۀ آسترویدها که از چهار میلیارد سال پیش باقی 
مانده اند، به این نکته اشاره می کند که »سیارات منظومۀ 



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | آبان و آذر 161396

شمسی ما، با فروریختن ناگهانی گاز و غبارها به وجود 
آمده اند نه دور هم جمع شدن سنگ های آسمانی...«

این هفده سیارک که عمری بیش  )ابعاد  این مدرک 
از چهار میلیارد سال دارند(، یکی از شواهدی است که 
از نظریۀ پیدایش سیارات منظومۀ شمسی از گاز و غبار، 
حمایت می کند و نشان می دهد که هستۀ سیارات )اولیه( 
چگونه شکل گرفتند و سپس به اندازۀ کافی بزرگ شدند تا 
بتوانند توسط نیروی گرانش، سنگ و گرد و غبار بیشتری 
جذب کنند و در نهایت، به اندازه ای که امروز دارند، برسند.

همچنین ناسا دربارۀ سحابی خورشیدی می گوید:
»چند میلیارد سال پیش، ابری چرخان از گاز و غبار 
شروع به فروریختن بر روی خود کرد و ستاره ای را متولد 
کرد و خورشید، در مرکز این ابر گرد و غبار شکل گرفت. 
بعدًا در طی مدت زمانی کوتاه، ذرات کوچک ماده متراکم 

و فشرده تر شدند و به شکل سیاره درآمدند...«
«A few billion years ago, a swirling cloud of 

dust and gas collapsed upon itself to give birth 

to an infant star. 

Even as a new sun took shape at the center of 

the cloud, disturbances formed farther out. In a 

remarkably short time by astronomical standards 

-- "just" tens of millions of years, or less -- these 

whirlpools of matter condensed into planets.»

به هر حال، جزئیات این مطلب برای ما چندان مهم 
نیست. اما مطلب مهم این است که این کشفیات علمی، 
پرده از روی یکی دیگر از اعجازات علمی قرآن برمی دارد.

ْرِض 
َ ْ
َقاَل َلَها َو ِلل

َ
َماِء َو ِهَی ُدَخاٌن ف مَّ اْسَتَوی ِإَلی السَّ

ُ
»ث

ارادۀ  سپس  َطاِئِعیَن«1؛  َتْیَنا 
َ
أ َقاَلَتا  َکْرًها  ْو 

َ
أ َطْوًعا  اْئِتَیا 

آفرینش آسمان نمود، در حالی که به صورت دود بود. و 
به آسمان و زمین فرمود به وجود آیید و شکل گیرید چه 
از روی اطاعت و چه از روی اکراه! آنها گفتند: ما از روی 

اطاعت می آییم.
جملۀ »ِهَی ُدَخاٌن« )آسمان ها در آغاز به صورت دود 
بود(، نشان می دهد که آغاز آفرینش آسمان ها، از تودۀ 
گازهای گسترده و عظیمی بوده و این، با آخرین تحقیقات 
علمی در مورد آفرینش، کاماًل هماهنگ است. هم اکنون 
توده های  صورت  به  آسمان،  ستارگان  از  بسیاری  نیز 

فشرده ای از گازها و دخان در سحابی ها هستند.
منابع:

1. www.newscientist.com

2. www.jpl.nasa.gov

3. تفسیر نمونه، جلد بیستم.

پی نوشت:

)1( فصلت)41(:11.
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سبک زندگی

مقدمه
وخامت وضعیت آب در کشور، امروزه به حدی رسیده 
که نیاز به آمار خاصی نیست تا تعداد روزهای بارانی 
در سال و وضعیت رودخانه ها را بدانیم. از طرفی هم 
خبرهایی مبنی بر نشست زمین بر اثر استفادۀ بیش از 

اندازه از آب های زیرزمینی به گوش می رسد. 
نخستین گام یک معلم برای محیط زیست، جامعه و 
آیندگان این سرزمین، بیان ارزش آب در زندگی انسانی 
است. قطعاً اگر چنین گامی برداشته شود و ارزش این 
نعمت خدادادی شناخته و نهادینه شود، تالش ها برای 
کاهش مصرف آب، در زمان کوتاه تری به ثمر می نشیند.

بنابراین، در گام نخست باید دالیل اهمیت آب را برای 
بعدی،  گام  در  و  کرد  تشریح  انسانی  زندگی  و  بشر 
خطرات ناشی از کم آبی و وضعیت آب در کشور را برای 
جامعه روشن کرد و همان طور که بیان شد، در نهایت 

مهارت های الزم را ارائه کرد.

دالیل اهمیت آب 
آب، حیاتی ترین ماده برای زندگی بشر است که از همۀ 
ویژگی های آن –انجماد، تبخیر، جریان، حاّلل بودن و...- 
استفاده می کند. مهم ترین دالیل اهمیت آب را می توان 

از خالل کاربردهای آن فهمید و با اندکی تأمل، می توان 
به شکل دقیق تر، کاربرد آب را در گیاهان، حیوانات و در 

انسان دید.

دالیل اهمیت آب برای گیاهان 
در میان تمام منابع الزم برای رشد و فعالیت گیاه، آب به 
عنوان فراوان ترین و در عین حال محدودترین منبع برای 
تشکیل  بیشترین جزء  که  کشاورزان محسوب می شود 
دهندۀ سلول های سازندۀ گیاهان است. آب، یک جزء 
موقت درون سلول گیاهی محسوب می شود؛ زیرا گیاه 
به طور دائم آب را جذب و دفع می کند. تقریبًا 95 درصد 
آب از طریق تعریق از گیاه خارج می شود و تنها کمتر از 
5 درصد آب در معادالت مختلف گیاهی شرکت می کند. 
آب، به دلیل ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص خود، 
نقشی اساسی در گیاه دارد. همچنین در اساسی ترین 
واکنش حیات )فوتوسنتز(، به عنوان مادۀ تأمین کنندۀ 
الکترون، هیدروژن و اکسیژن نقش دارد. آب، عامل حفظ 
اسکلت گیاهی است و یکی از دالیل سرپا بودن گیاهان 
علفی، فشار اماس ناشی از آب و اعمال نیرو به دیواره های 
بستر  و  حاّلل  بهترین  و  فراوان ترین  آب،  است.  سلولی 
انجام بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی است که تأثیر 

طال چون آب
کیا فخر

فعال محیط زیست

در باب اهمیت موضوع آب و فرهنگ سازی برای کاهش مصرف آن در کشور

هیچ موجود 
زنده ای را 

نمی توان یافت 
که بدنش از 
آب تشکیل 

نشده باشد و 
سیتوپالسم )مادۀ 

زمینه ای بدن( 
نیز از آب تشکیل 

شده است

“
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پاره ای از آنها بر روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها بر 
روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار ]پا[ راه می روند خدا 
هر چه بخواهد می آفریند. در حقیقت خدا بر هر چیزی 

توانا است.

وضعیت آب در جهان کنونی چگونه است؟ 
با توجه به وضعیت آب و مخازن آب شیرین جهان، دور 
از ذهن نیست که جنگ های آیندۀ جهان، بر سر منابع 
آب صورت گیرد. در 50 سال گذشته، 74 مورد خشونت 
بین کشورها بر سر آب گزارش شده   که همۀ آنها به جز 7 
مورد، به خاورمیانه مربوط می شود. چنان که طبق اعالم 
مطالعات سازمان ملل متحد، کمبود آب مشکلی حاد در 
تا  سال   سراسر خاورمیانه می باشد. پیش بینی می شود 
2050، سهم سرانۀ آب هر نفر به کمتر از هزار متر مکعب 

برسد که آمار وحشتناکی است.3
تنها 3درصد از کل آب های دنیا شیرین است. بنابراین، 
به نظر می رسد که این مقدار آب شیرین نسبت به کل آب 
جهان، در حد چند قطرۀ بزرگ بیشتر نباشد. با همۀ این 
موارد، بارندگی و ابعاد فراگیر آب و همچنین توزیع منابع 
و مصارف آب در دنیا، یکنواخت نبوده و توزیع نامناسب 
آب  کشورها  از  بعضی  دارد.  بارزی  فصلی  و  مکانی 
تجدیدشوندۀ بسیار باالیی دارند و بعضی دیگر از کمبود 
آب در رنج هستند. جزایر گرینلند در شمال غرب کانادا، 
ایالت آالسکای آمریکا و گینۀ فرانسه، باالترین و کویت، 
آب  کمترین  قطر،  و  باهاماس  جزیرۀ  امارات،  غزه،  نوار 

زیادی بر ساختمان مولکول ها و خصوصیات پروتئین ها، 
غشاها و اسیدهای نوکلئیک دارد. در خنک شدن گیاه و 
پراکنش انرژی و تداوم حیات گیاه نقشی اساسی دارد که 
از طریق تعرق انجام می شود و نسبت به تشعشع حساس 
درون  کلروپالست های  به  نور  می دهد  اجازه  و  است 

سلولی برسد.1

دالیل اهمیت آب برای جانوران
خداوند در آیۀ 30 سورۀ انبیا، می فرماید: »ما هر چیز 
زنده ای را از آب پدید آوردیم« و در آیۀ 45 سورۀ نور اذعان 

می دارد: »و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید.«
همان طور که در آیه اشاره شد، بیشتر بدن موجودات 
انسان، هفتاد  از آب تشکیل شده است؛ در مورد  زنده 
درصد بدن از آب تشکیل شده است. کم شدن ده درصد 
از آب بدن موجب ایجاد اختالل در آن و رسیدن این مقدار 

به بیست درصد، موجب مرگ انسان می شود.
سلول های بدن در محیط آبی ویژه ای زندگی می کنند 
که ترکیب آن برای سلول های مختلف، مشابه است؛ هیچ 
موجود زنده ای را نمی توان یافت که بدنش از آب تشکیل 
نشده باشد و سیتوپالسم )مادۀ زمینه ای بدن( نیز از آب 

تشکیل شده است.
َعَلی  ن یْمِشی  ِمْنُهم مَّ

َ
ف اء  مَّ ٍة ِمن  َدابَّ َخَلَق ُکلَّ  ُه  اللَّ »َو 

ن یْمِشی  ن یْمِشی َعَلی ِرْجَلیِن َو ِمْنُهم مَّ َبْطِنِه َو ِمْنُهم مَّ

َه َعَلی ُکلِّ َشیٍء َقِدیٌر«2؛  ُه َما یَشاُء ِإنَّ اللَّ ْرَبٍع یْخُلُق اللَّ
َ
َعَلی أ

و خداست که هر جنبنده ای را ]ابتدا[ از آبی آفرید؛ پس 

در حالی که 
٧٣درصد 
جمعیت دنیا 
در کشورهای 
آفریقایی و آسیایی 
متمرکز است، 
سهم این دو 
قاره از منابع آب 
تجدیدشونده، 
تنها ٤٧درصد 
می باشد

“
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آورده که منابع آب شیرین از یک منبع تجدیدشونده به 
در  شود.  تبدیل  میرا  و  تجدیدشونده  نیمه  منبع  یک 
حالی که ٧٣درصد جمعیت دنیا در کشورهای آفریقایی 
از منابع آب  این دو قاره  و آسیایی متمرکز است، سهم 
آسیا  قارۀ  و  می باشد  ٤٧درصد  تنها  تجدیدشونده، 
که60درصد جمعیت دنیا در آن ساکن هستند، ٣٦درصد 

از منابع آب تجدیدشوندۀ جهان را دریافت می کند.4

در نهایت
پیش روی  با  که  ایران  برای  تهدیدی  چنین  وجود  با 
مواجه  رودخانه ها  و  دریاچه ها  شدن  خشک  و  کویرها 
است، شناخت خطر بی آبی و مرگ زندگی و حیات در 
دست،  این  از  خطراتی  و  روستاها  و  شهرها  از  بسیاری 
کند  فراهم  آب  ارزش  شناخت  برای  را  زمینه  می تواند 
ارائۀ  به  مرحله،  این  از  پس  شد،  بیان  که  همان طور  تا 
مهارت های کاهش مصرف آب در جامعه و فرهنگ سازی 

آن در مدارس اقدام شود.
پی نوشت ها:

 ،narinbon.com گیاهان«،  در  آب  اهمیت  و  »نقش   )1(

.1391/05/10

)2( نور)24(:45.

)3( هنربخش، نازلی: »بحران  وضعیت آب در جهان و ایران«، 

راهبرد، پاییز 1387، شمارۀ 48، ص193.

)4( جعفربگلو، ناصر: »نگاهی به وضع موجود آب در جهان«، 

آینده رو، پاییز 1395، شمارۀ 16، ص34.

تجدیدشونده را دارند. عالوه بر عوامل فوق، این کمبود 
بخش های  مصارف  افزایش  و  جمعیت  رشد  اثر  در  آب 
تجدیدشوندۀ  آب  سرانۀ  است.  آمده  وجود  به  مختلف 
متر  هزار  از ١٧  کنون،  تا  قبل  سال  از ٤٠  ایران  کشور 
مکعب در سال به ١٩٩٠ متر مکعب کاهش یافته است. 
این روند تقریبًا در تمامی سطح جهان دیده می شود. به 
طوری که تنش های اجتماعی بعدی جهان را در میزان 

دسترسی به آب کشورها پیش بینی می کنند.
ملی  کمیسیون  جمله  -از  بین المللی  سازمان های 
ملل  گزارش های  حسب  و  کلی  طور  به  پایدار-  توسعۀ 
مختلف، جهان را از نظر میزان منابع آب تجدیدشونده و 
توانایی های آنها برای تجهیز منابع مالی، به چهار دسته 

تقسیم کرده اند:
- کشورهای با درآمد سرانۀ باال و تنش آبی کم.

- کشورهای با درآمد سرانۀ باال و تنش آبی زیاد.
- کشورهای با درآمد سرانۀ کم و تنش آبی کم.

- کشورهای با درآمد سرانۀ کم و تنش آبی زیاد.
به این ترتیب، بعضی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا 
که در دستۀ چهارم طبقه بندی مذکور قرار دارند، اولین 

قربانیان بحران آب در جهان محسوب خواهند شد.
علت کاهش سرانه ها، افزایش جمعیت دنیا است که 
در طول قرن بیستم، از ٢ میلیارد به حدود ٦ میلیارد نفر 
رسیده و پیش بینی می شود تا سال ٢٠٢٥، به بیش از ٨ 
میلیارد نفر برسد. افزایش جمعیت از یک طرف و کاهش 
سرانۀ مصرف آب شیرین از طرفی دیگر، شرایطی را فراهم 
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سلوک باران

از بروجرد تا نجف
در  شمسی   1297 سال  در  شهیدی،  سیدجعفر 
دوران  آمد.  دنیا  به  بروجرد  شهر  از  قدیمی  محله ای 
تحصیل ابتدایی و اندکی از متوسطه را در بروجرد سپری 

کرد و سپس در تهران ادامه داد. 
در  شهیدی  استاد  -معاون  ستوده  غالمرضا  دکتر 
مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا- دربارۀ تغییر نام خانوادگی او 
لغت نامۀ  کار  روند  از  داشتند  تمایل  »رهبری  می گوید: 
که  گفتیم  ایشان رسیدیم،  آگاه شوند. خدمت  دهخدا 
مجموعه ای که دستور دادید، حاصلش این پانزده جلد 

است. ایشان هم نگاهی کرده و تأیید کردند. 
چه  به  شما  فامیلی  که  پرسیدند  شهیدی  دکتر  از 
نویسندۀ  که  گفتند  ایشان  و  است  شهیدی  مناسبت 
کتاب »پس از پنجاه سال« بوده و در آنجا از شهادت امام 
حسین گفته و به خاطر همین، این فامیل را انتخاب 

کرده است در حالی که فامیل پدرشان »سجادی« بود.«1
سیدجعفر در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی 
راهی نجف شد و سال 1329، ملبس به لباس روحانیت 

چون  اساتیدی  نظر  زیر  را  حوزوی  تحصیالت  گردید. 
این  از  و  داد  ادامه  خویی  آیت الّله  و  بروجردی  آیت الّله 

بزرگان اجازۀ اجتهاد گرفت.

از نجف تا دانشگاه تهران
بـه دلیـل بیمـاری و لزوم مراجعۀ مسـتمر به پزشـک، از 
نجـف به ایـران بازگشـت. پـس از بازگشـت، در دبیرسـتان 
ابومسـلم مشـغول بـه تدریس شـد. با توجه بـه مقتضیات 
و نیازهـای روز و تحـت تأثیـر بزرگانـی چون عالمـه امینی، 
از فقاهت دسـت کشـید، تحصیالت خود را در رشـتۀ زبان 
و ادبیـات فارسـی تکمیـل کـرد و در سـال 1340، بـا اخـذ 
درجـۀ دکتـرا در این رشـته، در دانشـگاه تهران مشـغول به 

تدریس شـد.
نکتۀ قابـل توجه در زندگی شـهیدی، وجهۀ اجتماعی 
او بـدون لبـاس روحانیـت اسـت و شـاید هنـوز خیلی هـا 
خبـر از مـدرک اجتهـاد او ندارنـد. داسـتان از این قـرار بود 
که شـهیدی مدتی بعد از شـروع تحصیالت دانشـگاهی، 
لبـاس روحانیـت را کنار گذاشـت و با پوشـش شـخصی به 

وارستگی در علم و دین
پیمان حیدری خوانساری

محقق و پژوهشگر

نگاهی به زندگی استاد عالمه سیدجعفر شهیدی

دکتر شهیدی 
در سال ۱۳۶۹ 
برای »ترجمۀ 
نهج البالغه« و 
در سال ۱۳۸۵ 
برای کتاب »تاریخ 
تحلیلی اسالم«، 
برندۀ جایزۀ کتاب 
سال ایران شد

“
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تحصیلـی در میـزان حقـوق، بـدون شـرکت در کالس هـا، 
لیسـانس الهیـات را بـا بهتریـن نمـرات گرفـت.

بـا  را  وی  آشـنایی  بـاب  معیـن،  محمـد  بـا  برخـورد 
علی اکبـر دهخـدا فراهـم کـرد و بعـد از تشـکیل مؤسسـۀ 
لغت نامـۀ دهخـدا، معاونـت سـازمان را بـه عهـده گرفـت. 
سـپس دهخـدا از او دعـوت به همـکاری کـرد و در نامه ای 
بـه دکتـر آذر )وزیـر فرهنـگ وقـت( نوشـت: »او اگـر نـه در 
نـوع خـود بی نظیـر، ولی کم نظیر اسـت.« دهخـدا در این 
نامـه می خواهـد کـه بـه جـای 22 سـاعت، به او 6 سـاعت 
تدریـس اختصـاص دهنـد تـا بقیـۀ وقتـش را در لغت نامـۀ 

دهخـدا بگذرانـد.3
در سـال 1340، بـا مـدرک دکتـرا بـه دانشـگاه منتقـل 

فعالیت هایـش ادامـه داد. آن گونـه کـه دکتـر محمدعلـی 
مهـدوی راد در این بـاره می گویـد، »مقتضیـات و نیازهـای 
روز« در ایـن تصمیـم وی دخیـل بـوده اسـت: »در این باره 
از ایشـان سـؤال می شـد. من خودم از ایشـان سـؤال کردم 
که چـرا لباس را درآوردید؟ گفتند: من دانشـگاه می رفتم. 
روزگار، دگـر بـود و افـکار و اندیشـه ها هـم دگر بـود. گاهی 
احسـاس می کـردم کـه بـه ایـن لبـاس توهیـن می شـود. 
دیـدم اگـر لبـاس را دربیـاورم، آن کاری را کـه می خواهـم 
و می توانـم، بـدون ایـن لبـاس هـم انجـام می دهـم، بدون 

اینکـه بـه آن توهین بشـود. پـس لبـاس را درآوردم«.2
شـهیدی در ایـن سـال ها بـرای گـذران زندگـی و بـه 
منظـور ترجمـۀ متـون عربـی، نـزد دکتـر سـنجابی )وزیـر 
فرهنـگ وقـت( می رفـت امـا بـه او اشـتغال بـه تدریـس 
در دبیرسـتان پیشـنهاد شـد. بـا توجـه بـه اهمیـت مدرک 
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پدر شهید
سیدجعفر شهیدی سه فرزند داشت. یکی از آنها یعنی 
سیداحسان شهیدی که طلبه هم بود، به فیض شهادت 
زبان  به  پدر  از  پسر  گرفتن  اجازه  داستان  یافت.  دست 

فرزند دیگر استاد شهیدی، حکایت جالبی است:
سیداحسـان  و  بـود  جنـگ  »اوایـل 
عالقه داشـت به جبهه بـرود و پدر، هم به 
خاطـر عالقۀ پـدر و فرزندی و هم به دلیل 
اینکـه ظرفیت هـای بـاالی یادگیـری در 
ایشـان دیده بـود، خیلی عالقه نداشـت 
کـه ایشـان بـه ایـن جریـان ملحق شـود. 
از آنجـا کـه فضـای تربیتـی و تعامـل ما با 
مرحـوم پـدر در چنیـن مـواردی بیشـتر 
شـبیه به یک فضای گفت وشـنود علمی 
بـود تا یـک محیـط عاطفـی خانوادگی، 
کار به مباحثه کشـید و پدر چون مجتهد 
بودنـد، فرمودنـد: »این حرفی که می زنم، از باب تشـخیص 

فقهـی اسـت و شـما نباید بـه جبهه بـروی!«
جوابی که برادرم داد این بود:

»اواًل در این یک مورد، امام خمینی رضایت والدین را 
شرط وجوب تکلیف نمی دانند و دوم اینکه من مقلد امام 
هستم و نخستین مسئله از باب دفاع در رسالۀ ایشان، 
سرحدات  و  مسلمانان  بالد  بر  دشمن  اگر  که  می گوید 
آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع 
از آن... و در این امر، احتیاج به اذن حاکم شرع نیست. 
به عنوان یک طلبه، با همۀ احترامی که برای شما قائلم، 
اکنون چنین اتفاقی افتاده و من هم مقلد آیت الّله العظمی 
خمینی هستم و به موجب این حکم، مکلفم که به جبهه 

شـد و تدریـس در دانشـگاه را تـا حـدود سـال 1345 ادامه 
معیـن، شـهیدی مسـئولیت  مـرگ محمـد  از  بعـد  داد. 
ادارۀ مؤسسـۀ لغت نامـۀ دهخـدا را برعهـده گرفـت. او در 
زمینه هـای ادبیـات عـرب و فارسـی، اسـتادی به نـام بود و 
درک محضـر و همنشـینی با اسـتادانی نظیـر بدیع الزمان 

فروزانفـر، دهخـدا، جالل الدیـن همایـی و محمـد معین، 
اعتبـار علمـی و معنـوی او را دو چنـدان کـرد.4

شـهیدی اولیـن کتاب خـود را در نجـف، در رد کتابی از 
احمـد کسـروی نوشـت، هرچنـد بر خـوب بـودن کارهای 
تاریخی او )تاریخچۀ چپق و قلیان، مشعشیان و...( تأکید 
داشـت. دیگـر کتاب او، سـه جلد »جنایات تاریخ« توسـط 
سـاواک توقیف شـد، امـا بعدها بعضی مطالب انتقـادی را 

از چـاپ بعدی حـذف کرد.
دکتر شهیدی در سال 1369 برای »ترجمۀ نهج البالغه« 
و در سـال 1385 بـرای کتاب »تاریخ تحلیلی اسـالم«، برندۀ 

جایزۀ کتاب سـال ایران شـد.

دکتر شهیدی
درکنار فرزند شهیدش
سید احسان شهیدی
دردوران کودکی او
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دکتر شهیدی در سال 1374، منزل مسکونی خود را 
به شهرداری نارمک واگذار کرد و این خانه، در همان سال 
به کتابخانۀ عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. پس از مرگ 
وی، اتاقی در این کتابخانه به موزۀ نگهداری برخی آثار او 

اختصاص داده شد.

پی نوشت ها:

)1( »خصوصیات اخالقی سیدجعفر شهیدی از زبان معاونش«، 

خبرگزاری فارس: 23/10/94.

)2( مهدوی راد، محمدعلی: »دکتر شهیدی به معنای واقعی 

سید بود«، بخارا، ش97، آذر-دی 1392، ص302.

)3( احمدی گیوی، حسن: »فضل و فضیلت شهیدی«، تهران: 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1391، ص167.

سیدجعفر  دکتر  فرهنگی  و  علمی  خدمات  و  زندگینامه   )4(

شهیدی، ص19.

فرزند  با  شهیدی  سیدجعفر  استاد  مناظرۀ  از  »روایتی   )5(

شهیدش«، پایگاه جامع شهید آوینی،1393/10/23.

)6( پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری، 1386/10/25.

بروم! و حتی با برداشت بنده، ظاهرًا این حکم شامل حال 
شما هم می شود! حاال شما در مورد استنباط بنده چه 

می فرمایید؟«
پـدر تأملی کردند و گفتند: »من اسـتنباطم از لفظ بلد، 
محـدودۀ شـهر تهـران اسـت؛ اگـر شـهر تهـران در معـرض 

چنیـن هجمـه ای قرار گیـرد، مـن هم به 
دفـاع برمی خیـزم... بـه اعتقاد مـن، این 
مرزبندی ها تقسیمات موجهی نیستند 
و قدرت هـای جهانی بعـد از جنگ ها بنا 
بـه مصالح خودشـان این مرزها را ترسـیم 

کرده انـد.«
 بعـد از این مناظـره بود که بـرادر ما به 
جبهـه رفـت و در نهایـت هـم به شـهادت 

رسید.5

پایانی که پایان نیست
اسـتاد شـهیدی پـس از سـال ها تـالش و مـرارت در راه 
علـم و دیـن، در سـاعت 11 صبـح یکشـنبه 23دی1386 
)12ژانویـه2008( از دنیـا رفـت و سـه روز بعـد در امامـزاده 

عبدالله)شـهر ری( دفن شـد.
در پیـام تسـلیت مقـام معظـم رهبـری بـه مناسـبت 

اسـت: آمـده  ایشـان  درگذشـت 
»ایشـان ادیبی فرزانـه و مورخی ژرف نگر و انسـانی واال 
و باکرامـت و در شـمار مفاخـر علمی این زمان بودنـد و آثار 
قلمـی بـا ارزش و مانـدگاری از خـود بـه جـای گذاشـتند. 
خداونـد متعـال این مرد مؤمـن صادق را مشـمول رحمت 
محشـور  طاهرینـش  اجـداد  بـا  و  گردانـد  خـود  واسـعۀ 

فرمایـد.«6

عکس دکترشهیدی
در لباس روحانیت

بر روی سند هویتی ایشان
در گنجینۀ ثبت احوال کشور
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شبهه شناسی

متن شبهه
مطابـق روایـت تاریخـی، حسـن رأی پـدر خـود در مـورد 
جنـگ را قبـول نداشـت و چنـد بـار در حیـات پـدر، از روش 
جنگیدن وی انتقاد کرده بود. آنچه این روایِت تاریخ را تأیید 
می کنـد، عملکـرد وی بعـد از نشسـتن بـه کرسـی خالفت 
اسـت. او بـه راحتـی، خالفت را بـه معاویه واگـذار کرد. هیچ 
دلیلی وجود نداشـت تا مردمی که علی را در صفین، جمل 
و نهـروان پیـروز کردنـد، از جنـگ بـا معاویـه واهمـه داشـته 
باشـند و تاریـخ، ایـن را هم نوشـته که بعد از صلح حسـن با 
معاویه، جنگ طلبان حسـن را »عار مؤمنین« لقـب دادند و 

بـه او طعنـه می زدند.
حسـن، مـردی مثل قیـس بن سـعد را در بیعت بـا خود 

داشـت کـه وقتـی بـه او نوشـت: »مـن صلـح می کنـم و بـا 
معاویه بیعت می نمایم«، قیس در جـواب به او گفت: »حاال 
کـه از بیعـت تـو آزادم، با معاویه هم بیعت نمی کنم« و مدتی 
بیعـت نکرد تا اینکه خـود را تنها دید و بعد بیعت نمود. این، 
همان قیس بن سـعد اسـت که معاویـه دربـارۀ او گفته بود: 
»بـودن او همراه لشـکر علی، برایم سـخت تر اسـت از بودن 

صد هـزار نفر جنگجو در لشـکر من!«.
دیگـر اینکـه حسـن، سـربازی مثـل حسـین داشـت و 
حسـین، سـربازی مثل حسن نداشـت! پس اگر حسین با 
لشـکر بـی حسـن، در خود توانایـی جنگ را دید، حسـن با 
لشـکری که سربازی چون حسـین داشـت، به طریق اولی 

بایـد در قیـام تردیـد نمی کرد.

چرا امام حسن قیام نکرد؟
چرا امام حسین قیام کرد؟

محسن صابری
محقق و دبیر سرویس حکمت

پاسخ گویی به شبهات اعتقادی و تاریخی

در این بخش قصد داریم تا به بررسی و پاسخ گویی برخی از سؤاالت و شبهات مطرح میان جوانان و به خصوص 
دانش آموزان، پیرامون مسائل عقیدتی و تاریخی بپردازیم. به علت محدودیت های مطبوعاتی، مجبوریم تا شبهه 
و پاسخ آن را به طور خالصه ذکر کنیم؛ اما سعی مان بر این است که این تلخیص، به تضعیف شبهه منجر نشود. 
حتی می کوشیم تا نقاط قوت شبهه را تقویت نموده و بدان پاسخ دهیم، تا به کامل ترین و دقیق ترین پاسخ مجهز 

شویم.
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پیشـنهاد معاویه را به امام حسـن رسـانید، امام با تندی 
فرمـود: »گویی می بینمت کـه امروز یا فردا کشـته خواهی 
شـد، ولی شـیطان فریبت داده و این کار را برایت زیبا نموده 
اسـت... بـه زودی خـدا بـر زمین ات می زنـد و جنـازه ات را با 
صـورت بـه خـاک می کشـد.« عبیدالله به سـوی خیمه گاه 
بازگشـت. معاویه بـا دیدن حالت او، خود به جـواب پی برد و 

گفت: »او پسـر همـان پدر اسـت.«5
آیـا نویسـندۀ شـبهه از ایـن رفتـار کـه در تاریـخ آمـده، 

مخالفـت بـا جنـگ را فهمیـده اسـت؟!

ب. واگذاری خالفت به معاویه
اگـر حضـرت امـام حسـن در آن شـش مـاه خالفت 
خـود، هیچ گونـه تالشـی بـرای ادامـۀ جنـگ نمی کردنـد، 
ایـن گفتـۀ نویسـنده قابل تأمـل بـود؛ اما امـام در آن شـش 
مـاه، تمـام تـالش خـود را بـرای پیگیـری جنـگ کردنـد، 
لشـکر آراسـته نمودنـد و لشـکر را بـه بیـرون کوفـه گسـیل 
داشـتند و جالب تـر آنکه نخسـتین اقدام امـام پس از بیعت 
برای تشـویق جنگجویان، افزایش صددرصدی مسـتمری 
جنگجویان بود.6 اما وقتی فرمانده لشـکر، از دشمن فریب 
می خـورد7 و لشـکر امـام از هـم گسـیخته می شـود، آن گاه 
امام صلح تحمیلی را قبول می نماید. لذا ادعای نویسـنده، 
نـه تنهـا دور از واقعیت، بلکه درسـت خالف واقعیت اسـت.
امـام، همـۀ ایـن کارهـا را بـرای ادامۀ جنـگ انجـام داد و 
پـس ازعزیمـت سـپاه کوفه بـرای جنـگ، در سـاباط مدائن 

پاسخ شبهه
نویسـندۀ شـبهه در هیچ کجـای متن و برای هیـچ کدام 
از ادعاهـای مطرح شـده، هیـچ ارجاع و سـندی ارائه نکرده 
اسـت. در مقابل ما سعی نموده ایم تمام گزاره های تاریخی 
را بـا سـند و مرجـع آن ذکر نماییم تا خواننـده بتواند خود با 
مراجعه به کتب اصلی، درسـتی یا نادرسـتی آن را بسـنجد.

در   امام علی با   امام حسن الف. مخالفت 
مورد جنگ

نویسـنده مشـخص نکـرده اسـت در کـدام جنـگ امـام 
حسـن چنیـن سـخنی بـه پـدر گفته انـد؟! در جنـگ 
جمـل، امام حسـن به همراهی عماریاسـر، نامـه ای به 
کوفـه بـرد و بـا سـخنرانی خـود در مسـجد کوفـه، توانسـت 
حـدود ده هـزار نفـر را بـه میـدان جنـگ علیـه ناکثیـن 
بکشاند.1 ایشان همچنین فرماندهی جناح راست سپاه را 
برعهـده داشـت2 و با حمله به شـتر ام المؤمنین عایشـه، او 
را مجبـور بـه پایان جنگ نمـود.3 آیا چنین شـخصی با این 

نحـوه از جنـگ آوری، مخالـف بـا جنـگ بوده اسـت؟!
در جنـگ صفیـن نیـز هنگامـی که امـام علـی رزم 
 ،او را دیـد، بـرای محافظـت از جان او و برادرش حسـین
دسـتور داد تـا آنـان را بـه عقـب برگرداننـد.4 در ایـن جنگ، 
وقتـی معاویـه جنگیدن امـام حسـن را دید، کوشـید تا 
وی را بـا وعده هایـی از میـدان بـه در کند. به همین منظور، 
عبیداللـه بـن عمـر را بـه میـدان فرسـتاد. وقتـی عبیداللـه 

نویسندۀ شبهه 
در هیچ کجای 

متن و برای هیچ 
کدام از ادعاهای 

مطرح شده، هیچ 
ارجاع و سندی 

ارائه نکرده است. 
در مقابل ما سعی 

نموده ایم تمام 
گزاره های تاریخی 
را با سند و مرجع 

آن ذکر نماییم

“
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بـه شـام برآمـد، مـردم کوفـه و حجـاز از وی فرمان بـرداری 
نکردنـد. تـا جایی کـه ایشـان در وصف مـردم کوفـه فرمود: 
»گرفتـار کسـانی شـده ام کـه چـون امـر می کنـم، فرمـان 
نمی برند و چون می خوانم، پاسـخ نمی دهند. ای ناکسان! 
بـرای چـه در انتظاریـد؟ و چـرا بـرای یـاری دین خـدا گامی 
برنمی داریـد؟ دینـی کو تا فراهمتان آرد؟ غیرتی کو تا شـما 

را بـه غضـب آرد؟«11
نویسـنده، در مغالطـه ای اوایل حکومت امـام علی و 
شـادابی جنگ هـا را بـا دورۀ امام حسـن مقایسـه کرده 
اسـت؛ نـه اواخـر که اکثـر یاران امـام علی تـن به جنگ 
نمی دادنـد و گروهـی نیـز ماننـد خـوارج، در مقابل ایشـان 

ایستادند.

بـه سـپاه پیوسـت8 تا اینکـه معاویـه در نامه ای بـه عبیدالله 
بن عبـاس -فرمانـده سـپاه عـراق- چنیـن وانمـود کـرد که 
امـام حسـن از معاویـه طلـب صلـح کـرده اسـت و اگـر 
عبیداللـه همراهی بـا وی را بی درنـگ بپذیـرد، وی را والیت 
و مـال فـراوان خواهد داد. عبیدالله نیـز به گمان اینکه امام 
درخواسـت صلح کرده، در فکر سودجویی شخصی برآمد، 
به خواسـت معاویه تن داد و شبانه همراه با شماری -حدود 

دو سـوم سـپاه- به معاویه پیوسـت.9

ج. برخورداری از حمایت مردمی که علی را 
پیروز میدان کرده بودند!

در اینجا نیز نویسنده دچار مغالطه شده است. گروهی 
که امام حسـن را در مقابل معاویـه یاری نکردند، همان 
گروهـی بودنـد کـه در صفیـن نیـز بر خـالف خواسـتۀ امام 
علـی عمـل کردنـد و حضـرت را مجبـور بـه پذیـرش 
حکمیت نمودند، تا جایی که ابوموسـی اشعری ساده لوح 

را نیـز بـه عنوان حکـم بر حضرت تحمیـل کردند.
کوفیان ابتـدا امام علـی را حمایت کردند؛ 

ولـی امـام در اواخـر از عملکـرد بسـیاری از 
آنـان ناراضـی بودنـد، چـرا که تـن به جنگ 
بـن  اشـعث  آنـان،  از  یکـی  نمی دادنـد. 
پـا  بـه  او در جمـع کندیـان  بـود.  قیـس 
خاسـت و ضمن خطبه ای، خواسـتار ترک 

خون ریـزی بیشـتر شـد.10 خطبۀ اشـعث، 
منجـر بـه حکمیـت شـد و بـه واسـطۀ ماجرای 

حکمیـت، دو سـپاه از هـم کنـاره گرفتنـد و معاویـه 
توانسـت از مخمصـۀ شکسـت، رهایـی یابـد. پـس از آن، 
هرچـه امـام علـی درصدد تشـکیل سـپاه بـرای حمله 

لشکر امام حسین 
اگرچه امام حسن  
نداشت، اما 72 
یار بهتر از قیس 
بن سعد داشت 
که حاضر شدند 
همه گونه فداکاری 
انجام دهند

“
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فـردی ظاهرالصـالح و از صحابـی پیامبراکـرم محسـوب 
می شـد و سـعی می نمـود کـه چهـره ای موجـه و مقیـد از 
خـود نمایـش دهد. در حالی که یزید، از فسـاد علنی ابایی 
نداشـت. اگـر حکومـت یزیـد بـدون مخالفـت کوبنـده ای، 
نظیر قیام حسـین ادامه می یافت، از اسـالم -حتی در 

ظاهـر- اثـری باقـی نمی ماند.
امام حسـین زمانی که داشـت در اسـالم چرخشی 
تاریخـی رخ می داد و وقتی مشـاهده کـرد خالفت معاویه، 
تبدیل به پادشـاهی یزید می شـود، با وجود نداشتن قدرت 
نظامـی کافـی، خـود را فـدا کـرد تـا آینـدگان نگوینـد ایـن 

چرخـش عظیم، بـه راحتی صـورت گرفته اسـت.
پی نوشت ها:

)1( شیخ مفید: الجمل، ص327.

)2( همان، ص348.

اهل البیت، ج10،  موسوعة سیرة  باقر شریف:  القرشی،   )3(

ص403 پاورقی.

)4( همو: الحیاة الحسن، ترجمۀ فخرالدین حجازی، ص219.

             )5( همان، ص218.

              )6( ابوالفرج اصفهانی: مقاتل الطالبیین، ص64.

          )7( همان، ص42؛ ابن ابی الحدید: شرح نهج  

       البالغه، ج16، ص42 و 43.

       )8( ابن اعثم کوفی: الفتوح، ج2، 

     ص1315؛ مقاتل الطالبیین، ص71 و 72.

 )9( مقاتل الطالبیین، ص42؛شرح نهج 

البالغه، ج16، ص42 و 43.

481؛  و  ص480  الصفین،  وقعة  ابن مزاحم:   )10(

دینوری، ص188 و 189.

)11( نهج البالغه، خطبۀ 36.

د. لشکر حسن نیروهای ورزیده ای چون قیس و 
حسین داشت.

اگر همۀ یاران امام حسـن مانند امام حسین و قیس 
بن سـعد بودند، قطعًا ایشـان هم روش دیگری غیر از صلح 
تحمیلی را برمی گزیدند؛ اما گفته شـد که بسـیاری از یاران 
ایشـان، تن به جنگ نمی دادند و ایـن قعود و راحت طلبی، 

از اواخر خالفت امام علی شـروع شد.
لشـکر امام حسـین اگرچه امام حسـن نداشـت، اما 
72 یـار بهتـر از قیـس بـن سـعد داشـت کـه حاضـر شـدند 
همه گونـه فـداکاری انجـام دهنـد؛ امـا لشـکر امـام حسـن 
اگرچه امام حسـین داشـت، یارانی مانند یاران امام حسین 
و بـه تعـداد آنـان کـه حاضر باشـند هرگونـه فـداکاری انجام 

دهند، نداشـت.
ضمـن آنکه شـرایط معاویه با یزیـد متفاوت بـود؛ معاویه 
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تاریخ +

عباس میرزا، ولی عهد فتحعلی شاه و فرمانده ارتش ایران 
در جنگ با روسیۀ تزاری بود. مورخین و وقایع نگاران از 

منش انسانی و رفتار مصلحانۀ او به تواتر سخن گفته اند.
موریس دوکوتز، سفیر کبیر روسیۀ تزاری که از جمله 
افرادی است در توصیف از ایراِن آن روز، تصویر دقیقی از 
نابسامانی ها می دهد و در این راه، گاه از حدود ادب نیز 
پا فراتر می گذارد، وقتی به عباس میرزا می رسد چنین 
است.  تجّمل  واقعی  دشمن  »عباس میرزا  می نویسد: 
حرکات و اطوارش خیلی جالب توجه و مظهر اصالت و 
نجابت است. چشمانش آیینۀ ضمیر اوست. مکر و کید 
در آن مشاهده نمی شود. فجایعی که در نتیجۀ قوانین 
مملکت معمول است، هر جا دستش برسد، جلوگیری 

می کند«.1
و عقب ماندگی  پادشاه، دسیسه چینی ها  بی کفایتی 
مزمن ساختار حکومت و جامعه، در کنار شکست عباس 
میرزا از روس ها و از همه بدتر هزیمت اصالندوز، سرانجام 
رمق را از مردی که به تعبیر رجال روس»می توانست پطر 
کبیر آیندۀ ایران« باشد،2 گرفت و نادیده گرفتن شرایط 
و موقعیت متزلزل کشور -که امکان فتح تهران را برای 
پاسکوویچ فراهم می کرد و به مدد فراست عباس میرزا در 
عهدنامۀ ترکمنچای به »ارس« محدود گردید- فراموش و  

این طور وانمود شد که گویی ایران چنان توانمندی و ارتشی 
عقب  هم  پترزبورگ  تا  را  روس  می توانست  که  است  داشته 

بنشاند!
مخالفان و سعایت کنندگان چنین ترویج دادند که وی در 
مذاکرات، مزدور روس ها یا عثمانی بوده و جاسوسی آنان را 
کرده و در ازای آن رشوت گرفته است. خود او این فشار و قضاوت 
غیرمنصفانه را این گونه منعکس کرده است: »یک  بار کشتن، 
بهتر است از اینکه هر بار در مجلس های دارالخالفه طوری 
مذکور شوم که العیاذبالله اسالم را مغلوب کفر می خواهم و 
فتح نامۀ روس را در جنگ عثمانلو، به دروغ، شهرت می دهم تا 
پولی از خزانۀ همایون درآرم و به دشمن دولت عاید کنم. سختا 

که آدمی است بر احداث روزگار!«4
سرانجام آن درد کهنۀ نخبه کشی، گریبان این شاهزاده با 
کفایت را نیز گرفت. در مورد مرگ او گفته اند که بیماری مزمن 
گوارش و کلیه -که درمان آن هربار به خاطر مشغله های جنگی 
و سیاسی او به تأخیر می افتاد- عاقبت والی متجدد آذربایجان  

را از پای انداخت.
پی نوشت ها:

)1( دوکوتزبوئه، موریس: »مسافرت به ایران«، ترجمۀ محمود هدایت، 
امیرکبیر، ص70.

)2( بینا، علی: »تاریخ سیاسی و دیپلماسی«، ج1، ص257.
)3( نامه به علی نقی  میرزا رکن الدوله، محرم-صفر1245ق.

شاهزادۀ با کفایت
سهند ایرانمهر

پژوهشگر

سوم آبان، سال مرگ عباس میرزای قاجار بود



اشاره
بی شک در عصر پسامدرنیسم و در 
عصر ارتباطات و اطالعات، باید به اقتضائات این دوران و 
شئونات و تطورات آن کامالً اشراف داشت. عدم شناخت و فقدان سواد در ابعاد 
گوناگون ، لطمات جبران ناپذیری به زندگی بشر خواهد زد. انسان این عصر، ناگزیر است که خود را با 
دنیای تکنولوژی منطبق کند و تنظیم مناسب رابطه با تکنولوژی، می تواند مدیریت بهره مندی از فرصت ها را افزایش دهد. 
تکنولوژی بازی های رایانه ای در حال تکامل است و هر روز ابعاد تازه تری از این فناوری منتشر می شود. بازی های آینده، مرز 
میان واقعیت و مجاز را کنار می گذارند. فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، محیط های بازی جدیدی را خلق کرده که عدم 
شناخت این حوزه، می تواند خسران ساز باشد. آنچه در این مقاالت مورد تأکید قرار گرفت، پیش قدم بودن معلمین و والدین در 

شناخت این عرصه است.

اعـتـیـاد مـدرن! اعـتـیـاد شـیـک!

پروندۀ ویژۀ  اعتیاد به بازی های رایانه ای
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پروندۀ ویژه

بازی به مثابه مؤلفۀ شکل گیری هویت 
فردی و اجتماعی

روان شناسـان، سـیر تطـور و رشـد انسـان را بـه دوره هـای 
مختلـف تقسـیم بندی می کنند. یکـی از مراحل حسـاس 
در شـکل گیری شخصیت انسـان که اساس رشـد و تکامل 
و تعیین کنندۀ هویت و شخصیت فرد است، دوران کودکی 

و نوجوانی اسـت.
اسـالم نیز آن گاه که قرار اسـت شـالودۀ وجودی انسـان 
با تربیت دینـی گره بخورد، برای ایـن دوران اهمیت ویژه ای 

قائل می شـود.
و  فـردی  هویـت  شـکل گیری  مؤلفه هـای  از  یکـی 
اجتماعـی در دوران کودکـی و نوجوانی، مؤلفۀ بازی اسـت. 
اگرچـه به باور عموم مردم، بازی فقط جنبۀ سـرگرمی دارد، 
ولـی هـم در روان شناسـی اسـالمی و هـم در روان شناسـی 
معاصـر، بازی عالوه بر اینکه تأمین کننـدۀ نیازهای کودک 
و نوجوان اسـت، در حیطۀ تقویت و فراگیری همکاری های 
اجتماعـی، اعتمـاد به نفس، هـوش، خالقیت و همچنین 
از میـان بـردن عقده هـای دورۀ کودکـی و کسـب تـوان در 

رسـیدن به کارآیی بیشتر نیز مؤثر است. در حقیقت کودک 
یـا نوجـوان، هم زمان با سـرگرم شـدن بـه بازی، شـیوه های 

ارتبـاط و زندگـی را می آمـوزد.

game
یونسـکو، عصر حاضر را عصر یادگیـری از طریق تصویر 
می دانـد؛ رسـانه های تصویـری که جهـان مجـازی را خلق 
کرده انـد و فرزنـدان ما نیـز در این زیسـت در محیط مجازی 
تربیت می شـوند. یکی از رسـانه های مؤثر در تربیت کودک 
و نوجوان، بازی های الکترونیکی و در اصالح »گیم« است. 
گیم هـا از نیمۀ دوم قرن بیسـتم، همراه با پیشـرفت صنایع 
الکترونیکـی، بازی ها و اسـباب بازی جدید و نسـبتًا جّذاب 
بـه وجـود آمدنـد و مـورد اسـتقبال کـودکان و نوجوانـان در 

سراسـر دنیـا -از جمله ایـران- قرار گرفتند. 
بـه جـرأت می تـوان گفـت کـه بازی هـای رایانـه ای بـا 
قابلیت هـا و ویژگی های خاص خود، همراه با جذابیت های 
فوق العاده ای که ایجاد می کنند، ضریب تأثیرگذاری و نفوذ 
خـود را حتـی از رسـانه هایی چـون سـینما و تلویزیـون نیـز 

اعتیـاد مـدرن!
اعتیـاد شیک!

حسن رضایی 
استاد دانشگاه و کارشناس امور رسانه

نگاهی به مسئلۀ افزایش اعتیاد به بازی های کامپیوتری
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توجه نموده اند و بعضی از روان شناسان نیز نگاه درمانی به 
بـازی دارنـد  و در نهایت، بعضی نیز بر جنبـۀ مهارت آموزی 

آن تأکیـد می کننـد. 
در تعریـف بازی هـای رایانـه ای نیـز می تـوان تمـام ایـن 
مؤلفه هـا را برشـمرد و بگوییـم بـازی رایانه ای، عملی اسـت 
که به وسیلۀ دستگاه های الکترونیکی به منظور سرگرمی، 

آمـوزش و درمـان صورت بگیـرد. 

پی نوشت ها:

)1( الیساهای، یونگ سانگ و جین ای.اندرس: »تأثیر منفی 

بازی های ویدئویی خشونت آمیز بر سالمت کودکان«، سیاحت 

غرب، سال دوم، ش14، شهریور1383.

)2( حسینی دشتی، سیدمصطفی: »معارف و معاریف«،قم: 

دانش، چاپ دوم: 1376.

بیشـتر کرده اند. از مهم ترین این ویژگی ها، ماهیت تعاملی 
بـودن بازی هـای رایانـه ای اسـت. بـه دلیـل همیـن ویژگـی 
اسـت کـه قرار گرفتـن افـراد )معمـواًل کـودکان و نوجوانان( 
در معـرض بازی هـای کامپیوتـری، نگران کننده تـر از قـرار 
گرفتـن آنهـا در معـرض برنامه هـای تلویزیونـی و فیلم های 
اصـول  از  بسـیاری  بازی هـا  ایـن  زیـرا  اسـت.  سـینمایی 
تمریـن،  )الگوسـازی(،  ماننـد هم ذات پنـداری  یادگیـری 

تکـرار، پـاداش و تقویـت را بـه کار می گیرنـد.1

تعریف بازی رایانه ای 
بـرای رسـیدن به تعریفی علمی از بـازی رایانـه ای، ابتدا 
الزم اسـت بـازی را تعریـف نماییـم. بـا توجـه بـه جنبه های 
آموزشی و تربیتی و حتی بالینی،  مفهوم و تعریف ساده ای 
از ایـن موضـوع کـه پذیـرش همگانـی داشـته باشـد، در 

اختیـار نداریـم. در حقیقت تالش هـا برای 
تعریـف بـازی، بـه پراکندگـی تعریف هـا 
موضـوع  پیچیدگـی  بـر  و  انجامیـده 
افزوده اسـت. گروهی از اندیشـمندان 
و روان شناسـان، بـر جنبـۀ سـرگرمی 
گفته انـد:  و  نمـوده  تأکیـد  بـازی 
»بـازی، هـر کاری اسـت کـه مایـۀ 
سرگرمی باشد.«2 گروهی دیگر به 
جنبۀ یادگیری و آموزشـی بازی نیز 

بازی در حیطۀ 
تقویت و فراگیری 

همکاری های 
اجتماعی، 

اعتماد به نفس، 
هوش، خالقیت و 
همچنین از میان 

بردن عقده های 
دورۀ کودکی و 
کسب توان در 

رسیدن به کارآیی 
بیشتر، مؤثر است

“
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پروندۀ ویژه

بی شـک گیم هـا مؤثرتریـن و اصلی تریـن راه 
یادگیری برای کودکان است. بنابراین والدین 
و مربیـان بایـد بـه طـور گسـترده بـا گیم هـا آشـنا شـوند، 
شـیوه های آموزشـی و تکنیک هـای اقناعـی در بازی هـای 

الکترونیکی را فرا بگیرند و این، نیازمند سواد گیم است. 

انواع بازی های رایانه ای 
الف. بازی های جّدی1:

بـازی جـدی یـا کاربـردی، نوعـی بازی اسـت کـه هدف 
اصلی از طراحی آن، چیزی فراتر از سـرگرمی ِصرف اسـت. 
صفـت »جـدی« بـه کاربـرد محصـول در حوزه هایـی نظیـر 
آمـوزش، پژوهش هـای علمی، سـالمت، مدیریت بحـران، 

همان گونه که بیان شد، بازی بخش جدایی ناپذیر زندگی کودک و نوجوان است و هویت و حیات جسمی و روانی او 
در آن نهفته است. اگر در سنت های قبل، والدین با توجه به کارکردهای مختلف بازی –به ویژه نقش بازی درتربیت- 
این ضرورت را احساس می کردند که بازی به کودکان آموزش داده شود و با این کار زمینۀ رشد و خالقیت او را فراهم 
می کردند، اما امروزه با الکترونیکی شدن بازی ها و پیچیدگی های سخت افزاری، مهارتی و تکنیکی، اصوالً والدین 
به دنبال شناخت بازی های الکترونیکی و به تعبیر بهتر گیم ها، نمی روند. آنها در این حوزه به فرزند خود اعتماد 
می کنند و بدون کنترل محتوایی بازی ها، به ِصرف سرگرم شدن فرزندان، از پیامدهای تربیتی گیم ها غفلت می کنند. 
این در صورتی است که گیم ها به واسطۀ تعاملی بودن و توالی داستان، اثرگذاری بیشتری بر کودک و نوجوان دارند.  

برنامه ریـزی شـهری، مهندسـی، سیاسـت و نظامی گـری 
اشـاره دارد. بازی هـای جـدی، بـه شبیه سـازی رویدادهای 
دنیـای واقعـی یـا فرایندهایـی کـه بـه منظـور حـل مسـئله 
طراحـی شـده اند، می پـردازد. بـا وجـود اینکـه بازی هـای 
جدی می توانند سـرگرم کننده هم باشـند، اما هدف اصلی 

از ایـن بازی هـا، آمـوزش کاربـران اسـت.2
ب. بازی های درمانی3:

بـازِی درمانی، نوعی از روان درمانی کودکان اسـت که به 
آنها کمک می کند تجارب، احساسـات و مشکالت خویش 
را بـه وسـیلۀ بـازی بـا عروسـک ها، اسـباب بازی هـا و دیگـر 
وسـایل بـازی بیان و برون ریزی کننـد. این کار با راهنمایی و 

نظـارت درمانگری آمـوزش دیده انجام می شـود.

ضرورت داشتن سواد بازی
در حیطۀ تربیتی 
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ه . بازی های ورزشی6:

بـازی ورزش یـا بـازی-ورزش، واژه ای مرکـب از »ورزش« 
و »بـازی« اسـت کـه فرمـی از ورزش کـردن نیـز هسـت. 
بـازی ورزش، بـه تکنولـوژی ای وابسـته اسـت کـه حرکت یا 

عکس العمـل بـدن را دنبـال می کنـد. 

پی نوشت ها:

)1( applied game.

)2( ویکی پدیا )دانشنامۀ آزاد(

)3( Gametherapy.

)4( Edugames.

)5( Advergames.

)6( Exergames.

ج. بازی های آموزشی4:

گفتـه  بازی هـا  از  دسـته  آن  بـه  آموزشـی،  بازی هـای 
می شـود کـه در فرایند آموزشـی کـودک مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد تـا یادگیـری را تسـهیل نمایـد و موجـب تقویـت 
حـواس و رشـد قـوای ذهنـی و اجتماعـی کـودک شـود؛ 
بـه شـرط آنکه سـعی کنیم کنتـرل اصلـی بـازی در اختیار 

کـودک باشـد و جهـت و مسـیر آن را، او تعییـن کنـد.
د. بازی های تبلیغی5:

به مجموعۀ تکنیک هایی گفته می شـود که با اسـتفاده 
از آنها، از یک بازی اسـتفاده های تبلیغاتی می شـود و به دو 
روش انــجام می گیـرد: 1. فـروش فضاهای تبلیغـی در دل 
یـک بازی، 2. اسـتفاده از بازی هـای حاوی آگهی یا مرتبط 

بـا یک مارک یـا محصول.
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نسـخه از بازی هـای خـود را به فروش برسـاند که بر اسـاس 
محاسـبات انجـام شـده، هـر 2 دقیقه، 1 نسـخه از بـازی به 
فـروش رفته اسـت و درآمدی بالغ بر 11 میلیـارد دالر از زمان 

تولد تا به امروز به خود اختصاص داده است.
از نـکات قابـل توجـه در بازی هـا، مولتی مدیا بـودن آنها 
اسـت؛ یعنـی دیگـر صرفـًا یـک بـازی نیسـتند؛ بلکـه ایـن 
بازی هـا در قالـب فیلم هـا و انیمیشـن های جذاب سـاخته 
می شـوند. همچنین به صورت بازی های اینترنتی و آنالین 
و بـه صورت اجتماعی نیز تولید می شـوند. مثـاًل در همین 
بـازی Call of Duty، طبـق اطالعاتـی کـه کمپانـی مذکور 
ارائـه داده، بیـش از 100 میلیـارد مسـابقۀ آنالیـن در ایـن 

مجموعه برگزار شـده اسـت.
توسـعۀ  بـه  توجـه  بـا  بازی هـا  آنکـه  جالب تـر  نکتـۀ 
تکنولوژهـا، جذاب تـر می شـوند و امکانـات فنـی در اختیار 
گیمر هـا )کاربـران بـازی( قـرار می گیـرد. اخیـرًا بـا آمـدن 
تکنولـوژی Virtual Reality)واقعیـت مجـازی( و اسـتفاده 
از فنـاوری پیشـرفته از جملـه کامپیوتـر و لوازم جانبـی آن و 
ابزارهـای چندرسـانه ای مختلـف بـرای ایجـاد یـک محیط 
مجـازی شبیه سـازی شـده، دنیـای متفاوتـی از گیـم در 
اختیـار کـودک و نوجـوان قـرار گرفتـه اسـت. کاربـر در ایـن 

 گفته شد بازی های سنتی، بهترین وسیله برای 
رشد و شکوفایی احساسـات کودک و بهترین راه 
بـرای پرورش هیجان ها و عواطف او اسـت. او در حین بازی 
چگونگـی بـروز عواطف، کنتـرل و ارضای مناسـب آن را یاد 
می گیـرد. در اغلـب بازی هـای رایانـه ای مهیج، عنصـری از 
تـرس، هیجان و سـکس وجود دارد. در اغلـب این بازی ها و 
در زیسـت محیط بازی هـا، کـودک و نوجـوان بـه عنـوان 
قهرمـان به نبرد می پردازد  و باید با انواع اسـلحه ها کارکند و 
متأسـفانه در بعضی از این بازی هـا، باید یاد بگیرد چگونه و 
با چه ترفندی دیگران را بکشـد. این تجربه هـا زمانی به اوج 
خـود می رسـد کـه نوجوانـان درگیم نت هـا بـه بازی هـای 
گروهـی می پردازنـد و هیجانـات را بـه اوج می رسـانند. در 
بعضـی از بازی هـا، متأسـفانه کـودک و نوجـوان بـا تجربـۀ 
سـکس آشـنا می شـوند. نکتـۀ دیگـر، تـداوم و سـری بودن 
بازی هـای رایانـه ای اسـت کـه داسـتان مهیـج خـود را در 
سـری های مختلف و عمدتًا در چند سـال عرضه می کنند. 
بنابرایـن، درگیـری بـا بـازی مقطعـی نیسـت. در سـری 
بازی هـای Call of Duty  سـاخته شـده توسـط کمپانـی 
اکتیویـژن، ایـن کمپانی توانسـته از زمان تولـد خود، یعنی 
بیـش از یـک دهـه پیـش تـا امـروز، بیـش از 175 میلیـون 

پروندۀ ویژه

در دنیای گیم
بر کودک و نوجوان چه می گذرد؟

حسن رضایی 
استاد دانشگاه و کارشناس امور رسانه

 نکتۀ دیگر، تداوم 
و سری بودن 
بازی های رایانه ای 
است که داستان 
مهیج خود را در 
سری های مختلف 
و عمدتًا در چند 
سال عرضه 
می کنند. بنابراین، 
درگیری با بازی 
مقطعی نیست

“
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ویلسـون، با تکنولوژی واقعیت مجازی، روش چهارمی نیز 
بـه وجود خواهد آمد و آن، حالتی اسـت که کاربـر وارد بازی 

می شـود. 
کـودک و نوجوان ما با آمـدن این تکنولوژی دیگر تفاوت 
و تمایـزی بین محیط واقعی و مجازی احسـاس نمی کند، 
زیـرا بـا گذاشـتن ایـن هدسـت روی چشـم، وارد دنیـای 

مجـازی در اندازه هـای واقعـی می شـود. 
تکنولـوژی دیگـری که اخیـرًا همانند هدسـت واقعیت 
مجـازی در حـال رشـد اسـت، واقعیـت افـزوده می باشـد. 
واقعیـت افـزوده، فنـاوری ای اسـت کـه در آن، تصویـر سـه 
بعـدی یـا اطالعاتی به صورت متن یا تصویـر بر روی تصویر 
زنـده ای کـه از طریـق دوربیـن موبایـل یـا تبلـت در حـال 
نمایـش اسـت، نشـان داده 
می شـود. نمونـه ای از ایـن 
دسـته بازی هـا، »پوِکمـون 
گـو  پوِکمـون  اسـت؛  گـو« 
یـک   )Pokémon Go(
بازی ویدئویی در سـبک 
واقعیت افزوده اسـت 
   که توسـط 

محیط، اشـیا، حوادث و رخداد های مجازی قابل مقایسـه 
بـا دنیـای واقعـی را با اسـتفاده از مبدل های طراحی شـده 
و حسـگر های خـاص بـه طور تعاملـی در دسـت می گیرد و 
تصاویـر نمایشـی و حرکتی را طـوری که فرد گمـان کند در 

محیـط واقعـی قـرار گرفتـه، مشـاهده می کند.
 Oculus کریس دیکسـون کـه از سـرمایه گذاران اصلـی
Rift )بزرگ تریـن شـرکت تولیـد کننـدۀ هدسـت واقعیـت 

مجـازی( اسـت، می گویـد:
»واقعیت مجازی، رسـانۀ بزرگ و جدیدی خواهد بود که 
می توانـد مرزهـای عکاسـی و ویدئو را جابه جـا کند و تجربۀ 
بهترین محتوا در قالب این تکنولوژی عرضه خواهد شد.« 
تولیدکننـدۀ  دومیـن  عامـل  مدیـر  ویلسـون،  انـدرو 

 Electronic بازی هـای ویدئویـی در دنیا یعنـی
Arts، از برنامه هـای کمپانـی خـود در مـورد 
برداشـت.  پـرده  مجـازی  واقعیـت  فنـاوری 
ویلسـون گفـت مـا بـه سـه روش متنـوع بـا 
بازی هـای ویدئویـی وارد تعامـل می شـویم: 
وقتی با کنسول ها بازی می کنیم، تکیه داده 
و لـم می دهیـم، وقتی با رایانـه بازی می کنیم 
روی صندلـی بـه سـمت جلـو خـم شـده و به 
مانیتور نزدیک تر می شـویم و وقتی با موبایل 

بازی می کنیـم، معمواًل سـرمان را خم 
گوشـی مان  داریـم  گویـی  و  کـرده 
گفتـۀ  بـه  می کنیـم.  موشـکافی  را 

Pokémon Go نمایی از بازی
که به تکنولوژی واقعیت افزوده 

مجهز است
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و  بـازی  تفریحـی  کارکـرد  کارشناسـان،  همـۀ 
اسـباب بازی را پذیرفته انـد و معتقدنـد کـه نیـاز 
کـودک و نوجـوان بـه تفریـح، بایـد بـا بازی های مفیـد ارضا 
شـود. امـروز، زندگی ماشـینی برای انسـان معاصر خسـته 
کننده شـده اسـت. در حقیقت، این خصیصۀ مدرنیسـم و 
عصر ماشـین اسـت که انسـان ها را افسـرده و خسـته کند؛ 
اصـواًل معماری هـای نویـن فضا های تنـگ، شـهرهای پر از 
تراکـم و خانه هـای کوچـک، انسـان را خسـته می کنـد. در 
چنین شـرایطی است که انسـان ها به دنبال راهی برای فرار 
از این خسـتگی مالل آور هستند. مدرنیسـت، در پی عالج 
آن، تفریحـات مکانیکی را پیشـنهاد می دهـد که یک جلوۀ 
آن، شـهربازی ها و جلـوۀ دیگـر آن، بازی هـای الکترونیکی 
اسـت. امـا در پـس ایـن طراحـی، باید به یـک اصـل اذعان 
داشـت کـه اگرچـه مـا بـه زعـم خـود تفـرح می کنیـم، در 
آموزشـی  چـه  اینکـه  می بینیـم.  هـم  آمـوزش  حقیقـت 
می بینیـم، در ادامـه خواهـد آمـد، ولی آنچه مسـلم اسـت، 

این است که ما در یک سیاست پنهان بازی می کنیم.
اوبامـا -رییـس جمهـوری پیشـین آمریـکا- در بازدیـد 
از کمپانـی دریـم ورکـس )یکـی از کمپانی هـای مشـهور 
انیمیشن سـازی( بیان می کند: »هالیوود نقشـی اساسـی 

شـرکت آمریکایـی نیانتیـک )Niantic(، در سـال 2016 و 
در پلت فرم هـای آی اواس و اندرویـد منتشـر شـد. شـرکت 
نیانتیـک، ایـن بـازی را با همکاری شـرکت شـناخته شـده 
نینتنـدوی ژاپـن )Nintendo( طراحـی کـرد. پوکمـون گـو، 
یک بازی رایگان اسـت که البته برای پیشـرفت سـریع تر در 

مراحـل مختلـف بـازی می تـوان پـول پرداخـت کرد.
ایـن بـازی از همان اولیـن هفتۀ عرضه به بازار، توانسـت 
محبوبیت بسـیار باالیـی بـه دسـت آورد، رکورد سـریع ترین 
آمـار دانلـود را در گـوگل پلی کسـب کند، در مـدت کوتاهی 
10 میلیون از گوگل پلی و 5/7 میلیون از اپ اسـتور دانلود 
شـود و به رقیبـی جدی برای بازی »کلـش آو کلنز« که برای 
مدت هـا در صـدر بـود، تبدیل شـود. همین امر سـبب شـد 
تـا شـرکت سـازنده، نشـر جهانـی بـازی را به دلیل پر شـدن 
سـرورها بـه تعویـق بینـدازد. ولـی بـه سـرعت ایـن بـازی در 

بسـیاری از کشـورها وارد بازار شد. 
جالب اسـت بدانیـد که بازخوردهای امنیتـی این بازی، 
ارتش اسـرائیل را واداشـت تا اسـتفاده از این بازی را در تمام 
مراکـز نظامـی خـود ممنـوع اعـالم کنـد. همچنیـن چین 
اعـالم کـرد کـه نگـران جاسوسـی از اطالعـات شـخصی 
کاربران و مراکز حسـاس نظامی و امنیتی کشور توسط این 
بـازی اسـت. در کـرۀ جنوبی نیـز محدودیت های عمـده در 

اسـتفاده از داده هـای نقشـه برداری آنالین وجـود دارد. 
بنابرایـن، با وجود رشـد تکنولوژهـای بازی و آسـیب ها و 
مخاطـرات غیر قابل پیش بینی، به نظر می رسـد کودکان و 
نوجوانـان ما در دنیایی ورود می کنند که ناشـناخته اسـت. 
اما مسـلم و قطعی اسـت که در کنار سـرگرمی، می توان به 
راهبردها و سیاسـت های شـرکت های بزرگ بازی سـازی که 

عمدتًا آمریکایی و صهیونیستی هستند، اشـاره نمود.

آموزش یا فریبی
به اسم تفریح؟

پروندۀ ویژه

با وجود رشد 
تکنولوژهای 
بازی و آسیب ها 
و مخاطرات غیر 
قابل پیش بینی، 
به نظر می رسد 
کودکان و 
نوجوانان ما در 
دنیایی ورود 
می کنند که 
ناشناخته است

“
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با توجه به الگوگیری کودک و نوجوان از بازی های 
رایانـه ای، توجـه والدیـن بـه تأثیـر آن در بهداشـت 
روانی کودک و نوجوانان، بسیار مهم است. دنیای مجازی به 
کودکـی که دوسـت دارد دنیای بزرگ ترهـا را تجربه کند، این 
فرصـت را می دهـد کـه همچـون بزرگ ترهـا، ماشـین و خانه 
داشـته باشـد، در خیابان های مجازی پرسـه بزند، به کافه ها 
بـرود، دعوا کند و برای قهرمان شـدن بجنگد. او سـاعت ها 
در نقـش یک بزرگسـال بازی می کند. با داسـتان بازی 
پیـش می رود و زندگی درون بـازی را می آموزد. کودک و 
نوجـوان در بازی ها با دنیای جذاب تصویر زندگی 
می کننـد. یکـی از آموزش هایـی کـه در ضمن 
ایـن بازی هـا می بیننـد، سـبک زندگی اسـت. 
آنها سعی می کنند همانند قهرمان داستان 
باشند. این قهرمانان، مدلی غربی هستند؛ 
قهرمانـان و مدل هایـی هماننـد بتمن هـا و 
باربی ها که با دنیای واقعی بسـیار فاصله دارند. 
زیبایـی در درون ایـن بازی هـا به اوج می رسـد و 
مکتـب خـاص خـود را ترویـج و در حقیقـت، 
خـاص  قالبـی  در  را  زیبایـی  مانیفسـت 
استانداردسـازی و ترویـج می کننـد. ایـن 
و  کـودکان  بـه  مجـازی،  قهرمانـان 

همچنیـن  و  آمریکایـی  فرهنـگ  ارزش هـای  اشـاعۀ  در 
شـکل دهی یـک فرهنـگ جهانـی دارد. چـه بـاور کنیـد و 
چـه نکنید، هالیـوود و صنعت سـرگرمی، از برخی جهات، 
بخشـی از دیپلماسی آمریکا اسـت. این صنعت سرگرمی، 
بخـش بزرگـی از صـادرات کشـور مـا را در بـر می گیـرد. این 

از  را  مـا  کـه  اسـت  درسـت   همـان چیـزی 
دیگـران متمایـز می کنـد و مـا را بـه یـک 

قـدرت جهانـی تبدیـل می کند. شـما 
می توانید در عین حال، در هر جایی از 

این کرۀ خاکی حضور داشـته باشید؛ 
همچون لحظه ای که کودکـی را در 

آن سوی دنیا در حالی 
یـک  کـه  می بینیـد 
تی شـرت بـا تصویـر 

انیمیشن ماداگاسکار 
بـه تن کرده اسـت و بـه زبان 

او سـخن بگویید و او شما را بفهمد. 
در حالی  که مردم دیگر کشورهای 

دنیـا از ایـن زبان مشـترک خبر 
ندارند.«

تهدید بهداشت روانی 
کودک و نوجوان

پروندۀ ویژه
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شـهرت و محبوبیـت، یکسـان و معـادل اسـت. 
یکـی دیگـر از جنبه هـای بـازی برمحور فرهنـگ غرب، 
اسـت. معمـواًل در  زندگـی مصرف گرایانـه  ایجـاد سـبک 
بازی هـا، فضا هایـی بـرای خرید ایجاد می شـود تا کـودک و 
نوجـوان، با انواع مدل لباس و پوشـاک آشـنا شـوند. در این 
فراینـد، خریـد بـه عنـوان ارزش اجتماعی تلقی می شـود و 
روحیـۀ مصرف گرایی را در کودک و نوجوان تقویت می کند. 
مصرف گرایی در قالب تنوع طلبـی در خرید و مصرف، یک 
بیمـاری اسـت کـه ممکن اسـت از نظـر روانـی در کـودک و 
نوجوان احسـاس عزت نفس پایین یا احسـاس محرومیت 

ایجـاد کند. 
نکتـۀ دیگـر، عـدم تمایز بیـن محیـط مجـازی و محیط 
بازی هـای  و نوجـوان، در جریـان  واقعـی اسـت؛ کـودک 
رایانـه ای تفاوتـی بـه لحـاظ ذهنـی بیـن دنیـای مجـازی و 
دنیـای واقعـی قائـل نمی شـود. بـه همیـن جهـت سـعی 
می کنـد همـان رفتـار مجـازی را در دنیـای واقعـی تجربـه 
کنـد و از نظـر اجتماعـی ممکن اسـت به ترویج خشـونت و 

آسـیب های ناشـی از آن ختـم شـود.

نوجوانان ما یاد می دهند که اگر بخواهی زیبا باشـی، باید به 
ایـن الگـو و اسـتاندارد درآیـی تـا ماننـد قهرمـان داسـتان، به 

شهرت و محبوبیت برسی.
ایـن امـر، کـودک و نوجـوان را بـه کنـش وامـی دارد تـا 
خـود را شبیه سـازی کنـد. یکـی از پیامدهـای این گونـه 
بازی هـا، توجـه به بـدن اسـت؛ آن قدر به نقـش زیبایی بدن 
اهمیـت داده می شـود کـه این بدن، هویت سـاز می شـود؛ 
لـذا بایـد بـرای شـهرت و محبوبیـت در جامعـه، شـبیه بـه 
مدل هـای زیبـا، آن هـم از نـوع غربـی آن شـد. این الگـو در 
رشـد بیولوژیـک کـودک و نوجـوان تأثیـر می گـذارد و آن را 
 Anorexia بـه مخاطـره می انـدازد. اولین آسـیب، بیمـاری
افزایـش وزن  از  یـا تـرس شـدید  )بی اشـتهایی عصبـی( 
بیماری هـای  و  افسـردگی  بیمـاری،  ایـن  نتیجـۀ  اسـت. 
قلبـی اسـت. در حقیقت ایـن بازی ها بارهـا و بارهـا جلوه و 
نمایش باشـکوهی از مدل ها و بازیگران مانکن را به نمایش 
می گذارنـد و فراتـر از یک بـازی، ارزش های اجتماعـی را در 
جهـان بازی منعکس می سـازند تـا در ناخـودآگاه نوجوان، 
ایـن تصـور بـه ذهـن برسـد کـه مانکـن بـودن، بـا موفقیت، 

نمایی از بازی
Grand Theft Auto
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احـسـاســـــــات  و 
خصمانـه را در میـان 

تحـت  دانشـجوی   500
آزمــایش، تقـویــت کـرده 

اسـت.
نتیجـۀ چنیـن بازی هایـی، ترویـج خشـونت در جامعـه 
کودکـی  سـنین  در  نوجـوان  و  کـودک  گاهـی  اسـت؛ 
بازی هـای خشـونت آمیز را در گیم هـا انجـام داده انـد ولـی 
تأثیـر آن در بزرگسـالی و بـا یک محرک خارجی، سـبب بروز 
خشونت شـده است. از این رو نیل پسـتمن در کتاب »زوال 
کودکـی« می گویـد: »در شـرایطی ایـن سـطور را می نگارم 
که در شـهرهای بزرگ و کوچـک آمریکا، تفاوت های اعمال 
جنایـی و جـرم و مجازات هـای حقوقی میان خردسـاالن و 
بزرگسـاالن روز به روز کمتر می گردد و شـباهت های اعمال 

و رفتـار آنـان رو بـه افزونی اسـت.«1 
پی نوشت:

)1( پستمن، نیل: »زوال دوران کودکی«،  ترجمۀ  صادق طباطبایی، ص 24.

یکی دیگر از آسـیب هایی که بازی های رایانه ای دارد و 
بهداشـت روانـی کـودک و نوجـوان را تحـت تأثیـر قرار 
می دهـد، تجربـۀ خشـونت در فضـای مجـازی اسـت. معمـواًل 
کودکان و نوجوانانی که به مدت طوالنی به مشاهدۀ خشونت در 
بازی های رایانه ای می پردازند، تمایل بیشتری به پرخاشگری در 

دنیای واقعی نشان می دهند.
در سـال 1956، پژوهشـگران به مقایسـۀ آزمایشـگاهی رفتار 
24 کـودک پـس از تماشـای تصاویـر پرداختنـد. نیمـی از آنهـا، 
بخشـی از یـک تصاویر خشـونت آمیز را مشـاهده کردنـد و نیمی 
دیگر، به تماشـای تصاویر بدون خشـونت پرداختند. پـس از آن، 
محققـان مشـاهده کردند که هنگام بـازی، کودکانـی که تصاویر 
خشـونت آمیز نگاه کرده اند، تمایل بیشـتری برای ضربـه زدن به 
کودکان دیگر و شکسـتن اسباب بازی ها از خود نشان می دهند.
در تحقیقـات مشـابه، آقـای کریـگ اندرسـون و براد بوشـمان 
از دانشـگاه ایالتـی آیـوا، تحقیقات مفصلـی در زمینـۀ بازی های 
کامپیوتـری انجـام داده انـد. در سـال 2001، آنها گـزارش کردند 
کـه کـودکان و نوجوانانـی کـه حتی بـرای یـک دورۀ زمانـی کوتاه 
بـه بازی هـای کامپیوتری خشـن می پردازند، تمایل بیشـتری به 
پرخاشـگری در دنیـای واقعـی دارند. افـزون بر این، ایـن بازی ها 
هم برکودکان پرخاشـگر و هم بر کودکان غیر پرخاشـگر، تأثیرات 

نامطلوبی می گـذارد.
اغلـب بازی هـای رایانـه ای که موضـوع خشـونت آمیزی دارند، 
معمـواًل با موسـیقی های خشـن نیز سـاخته می شـوند. در سـال 
2003، کریگ اندرسون از مرکز خدمات اجتماعی تگزاس گزارش 
کرد که گوش دادن به موسیقی های خشن نیز افکار پرخاشگرانه 

پروندۀ ویژه

تجربه ای به اسم خشونت مجازی
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سسـت شـدن بـاور خداشناسـی و القـای نظریۀ 
داروینیسـم در بعضـی از بازی هـا کاماًل مشـهود 
اسـت. ایـن بازی هـا یـک سـیر فکـری در مخاطـب ایجـاد 
می کنند و آن، این اسـت که شـما تنها تحت تأثیر اعتقاد به 
خدا گناه نمی کنید. اگر خدا نباشـد، دیگر انگیـزه ای برای 
خوب بودن ندارید و بهشت و جهنمی هم در کار نیست. در 
ایـن صـورت، وقتـی سرنوشـت آدم خـوب و بد یکی اسـت، 
چـرا ما کار خوب کنیم؟ یکی از سـؤاالت مهم بشـر در طول 
تاریخ، در مورد نقطۀ آغازین عالم اسـت که آیا جهان، خالق 
قـادر و توانایـی دارد یـا از روی تصادف به وجود آمده اسـت؟ 
ماده گرایـان و منکـران خداونـد، همـواره بـه ترویـج تفکـر 
داروینیسم )تکامل تدریجی عالم( پرداخته اند. مطابق این 
نظریه، جهان خالقی ندارد؛ بلکه بر اساس تکامل تدریجی 
بـه وجـود آمده اسـت. در ابتدا موجودات تک سـلولی بر اثر 
تکامـل بـه جانـوران و سـپس به انسـان )حیـوان باهـوش!( 
تبدیـل شـده اند. ایـن در حالـی اسـت کـه فرضیـۀ داروین، 
هیـچ گاه در مجامـع علمـی بـه اثبـات نرسـیده و تبدیـل به 
نظریه نشـده است. اما جهان غرب، برای ترویج این فرضیه 
صدهـا فیلـم سـینمایی، مسـتند، سـریال، انیمیشـن و 
خصوصـًا بـازی رایانـه ای تولیـد کرده اسـت؛ بازی هایی که 
کاربر در آنها، نقش یک موجود تک سـلولی را بازی می کند 
و در سـیر بـازی بـه تکامـل می رسـد و بـه تدریـج، تبدیـل به 
انسـان می شـود. بازی هـاگ و میمون دارویـن از جمله این 

بازی ها است.

از دیگر مؤلفه های به خطر افتادۀ بهداشت 
روانـی از طریـق بازی هـای رایانـه ای، بلـوغ 
زودرس جنسـی نوجوانـان اسـت. دلیـل این امـر، آن 
بـر  رایانـه ای،  بازی هـای  در  جذابیـت  کـه  اسـت 
بـه  مؤلفه هـای جنسـی اسـتوار اسـت و در گیم هـا 
صورت مستقیم و غیرمستقیم به این مسئله پرداخته 
می شـود و گاه در بعضی از بازی ها به تحریک جنسی 

منجر می شود.
بـرای نمونـه، در سـری بـازی خشـونت در شـهر، 
قهرمـان بـازی بـه خشـونت و غـارت دسـت می زنـد و 
جایـزۀ آن، رفتـن بـه کافه هایـی اسـت کـه در آن عمل 
بازی هایـی هـم کـه  جنسـی صـورت می گیـرد. در 
حتـی بر این موضوع نیسـتند -مثل سـری بازی های 
سـرعت یـا به اصطـالح ماشـین بـازی- تصاویـر نیمه 
برهنـه در گوشـه های اتوبـان و مسـیر بازی بـه صورت 

ضمنـی بر ذهن کـودکان و نوجوانـان اثر می گـذارد.

بلوغ زودرس جنسی

به خطر افتادن
بهداشت معنوی

پروندۀ ویژه
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چشـمان کـودک و نوجوان به دلیل خیره شـدن 
مـداوم بـه صفحۀ نمایـش رایانه، به شـدت تحت 
می گـردد.  عـوارض  دچـار  و  می گیـرد  قـرار  نـور  فشـار 
مشـاهدات نشـان داده اسـت کـه نوجوانـان، چنـان غـرق 
بـازی می شـوند کـه توجـه نمی کننـد تـا چـه حـد از لحاظ 

بینایی و ذهنی بر خود فشار می آورند.
سـتون فقرات و اسـتخوان بنـدی کودک بـه دلیل اینکه 
سـاعت ها در وضعیتـی ثابـت می نشـیند، دچارمشـکل 
و سـفت شـدن  می شـود. همچنیـن احسـاس سـوزش 
گـردن، کتف هـا و مـچ دسـت، از دیگـر عـوارض کار نسـبتًا 

ثابـت و طوالنی مـدت بـا رایانـه اسـت.
پوسـت فـرد، در معـرض اشـعه هایی قرار می گیـرد که از 

صفحـۀ رایانه پخش می شـود.
ایجاد تهوع و سـرگیجه خصوصًا درکـودکان و نوجوانانی 
کـه زمینۀ صـرع دارند، از دیگـر عوارض بازی هـای رایانه ای 

است.

هیجان همیشـگی هنگام بـازی، بر روی ارگانیسـم فرد 
تأثیر گذاشـته و پیامد های منفی بر دسـتگاه گـردش خون 
و گـوارش می گذارد، همچنین این هیجان هـای دروغین، 

سـالمت روانـی کـودک را به خطر می انـدازد.
بـه نظر برخی از متخصصـان اعصـاب و روان، بازی های 
پرهیجـان رایانـه ای که طـی آن صفحۀ نمایشـگر رایانـه، از 
فلش ها و شـعاع های خیره کنندۀ نوری پوشـیده می شود، 
سـبب بروز هیجانات شـدید عصبی در نوجوانانی می شود 
کـه از نظـر عصبـی ضعیف هسـتند و بـرای ابتال بـه صرع، 

آمادگـی دارند.
بـه گفتۀ پزشـکان، دلیل عمـدۀ ناراحتی صـرع، مربوط 
بـه کسـانی می شـود که نسـبت بـه نـور حساسـیت دارند و 
تحمـل چشـمک های پی درپـی نـور در بازی هـای رایانه ای 

بـرای آنان دشـوار اسـت.
بـه طور خالصه، تأثیـرات زیسـتی بازی های رایانـه ای را 

می تـوان این گونه برشـمرد:
1. اضطـراب و دلهره )مخصوصًا در بازی های پر 

زد و خورد(

آسیب های جسمانی

پروندۀ ویژه
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بچه هایـی کـه بیـش از حد به اشـکال مختلف تکنولـوژی و 
بازی هـای رایانه ای عـادت کرده اند، یـک »مرکز ترک اعتیاد 
به تکنولوژی« به اسم بیمارستان »کاپیو نایتینگل« تأسیس 
شـده اسـت که به طور تمام وقت راهنمایی های تلفنی نیز 
ارائـه می دهـد. والدیـن این بچه هـا دربارۀ اینکـه چطور باید 
بـا آنهـا رفتار کنند که کم کـم این عادت آنهـا از بین بـرود، از 

ایـن مرکز مشـاوره و کمـک می گیرند. 
مشـاور روان شـناس ایـن مرکـز -دکتـر گراهـام گریـن- 
می گوید: »نمونه هایی بوده که وقتی پدر و مادر از فرزندشان 
خواسـتند که دسـتگاه را خاموش کند، به شـدت از کوره در 

2. برانگیختگـی فیزیولوژیـک )ضربان قلب، تغییـر میزان 
فشـار خون(

3. تغییر در سوخت و ساز و تنفس بدن )مصرف اکسیژن و 
تولید دی اکسید کربن باال می رود.(

4. چاقی
5. صرع ناشی از بازی های رایانه ای

بسـیاری از متخصصـان روان شناسـی، اعتقـاد دارنـد 
بازی هـای کامپیوتـری، یـک فراینـد اعتیـادآور اسـت. بـر 
اسـاس برخـی برآوردهـا در حـدود ده درصـد از بازیکنـان و 
کاربـران بازی های کامپیوتری، رفتاری کـه حاکی از اعتیاد 

آنهـا اسـت از خـود بـروز می دهنـد. 
اخیـرًا در شـهر لنـدن در انگلسـتان، بـرای کمـک بـه 
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رفته و نمی توانستند کنترلش کنند و حتی در مواردی مجبور 
شـدند پلیس خبر کنند تـا اوضاع را کنتـرل کند.«

دکتـر گراهـام تـا کنـون تحقیقـات زیـادی دربـارۀ ایـن 
نوجوانـان -کـه آنها را »نسـل صفحـه مانیتـوری« می نامد- 
داشـته و شـیوه های زیـادی را در درمـان ایـن نـوع از اعتیاد 

نوجوانـان، ارائـه و اجـرا کـرده اسـت.
نبایـد همـان  ایـن مراکـز درمـان،  او عقیـده دارد کـه 
شـیوه های قدیمـی درمـان اعتیـاد را کـه در مـورد انـواع 
دیگـر اعتیـاد اجرا می شـد و حتی موفـق هم بـود، روی این 
افـراد اجـرا کننـد. بایـد شـیوه ها و مدل هـای جدیـد و البته 
اسـتاندارد عرضـه و اجـرا شـود. ایـن نـوع متفـاوت و تقریبـًا 
جدیـدی از اعتیـاد اسـت و درمان آن، با شـیوۀ درمـان انواع 
دیگـر از اعتیاد که تا به حال می شـناختیم )مانند اعتیاد به 
الکل یا مواد مخدر( بسـیار متفاوت است. چرا که علت بروز 
ایـن عادت هـا و ناهنجاری هـا و رونـدی که طـی می کنند و 
سـن افـراد مبتـال در آن فـرق می کنـد، بـه هیچ وجـه نبایـد 

همـان شـیوه های درمانـی را روی ایـن بچه هـا اجـرا کـرد.
هـدف ایـن مراکـز درمانی، احیـا و حفظ سـالمت روانی 
نوجوانـان اسـت و بایـد سـخت تـالش کننـد تـا دنیـای 
جدیـدی کـه قرار اسـت ایـن نوجوانـان در آن بزرگ شـوند و 
زندگـی کننـد، سـالمت و آرامـش روانی داشـته باشـد. باید 
بـه آنهـا بفهماننـد کـه تـا چـه حـد نشسـتن های بی وقفـه 
پشـت مانیتور و بیش از حد بازی کردن و گشـتن در فضای 

اینترنـت، می توانـد مضـر و خطرنـاک باشـد. 
طبق تحقیقات، نداشـتن اعتماد به نفس یکی از دالیل 
مهمـی اسـت کـه باعث می شـود افـراد به سـمت اسـتفادۀ 
بیمارگونه از تکنولوژی و بازی های کامپیوتری کشیده شوند 

و اکثـر سـاعت های روز و شـب را بـه این نحو بگذرانند.

به  رسول خدا)ص(  که  روزها  از  یکی  در 
منظور خواندن نماز جماعت عازم مسجد 
بودند، در راه به گروهی از کودکان برخوردند که در 
 پیامبر با دیدن  بچه ها  بودند.  بازی کردن  حال 
دست از بازی کشیدند و به سوی ایشان رفتند و به 
باش!  من  شتر  َجَمِلی«؛  »ُکن  گفتند:   پیامبر
رسول خدا درخواست کودکان را اجابت کردند و 
مشغول بازی با آنها شدند. این در حالی بود که مردم 

در مسجد در انتظار ایشان بودند.
ورود  منتظر  مردم  همراه  مسجد  در  که  بالل 
رسول خدا بود، با مشاهدۀ تأخیر پیامبر به 

سمت خانۀ ایشان حرکت کرد.
او در راه به رسول خدا رسید و با دیدن صحنۀ 
را  تا بچه ها  با کودکان، خواست  ایشان  بازی کردن 
اما رسول خدا مانع  پیامبر دور کند؛  از اطراف 
اقامۀ  زمان  شدن  دیر  من  »برای  فرمودند:  و  شدند 
نماز، از ناراحتی کودکان بهتر است«. سپس از بالل 

کودکان  برای  و  برود  ایشان  خانۀ  به  تا  خواستند 
چیزی تهیه نماید تا به این ترتیب بچه ها حضرت را 

رها کنند.

پیامبر
هم بازی کودکان

حکمت و حکایت
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دانستیم که بازی، یکی از عوامل مهم در سالمت 
و رشد جسمی، روانی و عاطفی کودک و نوجوان 
است و نیز به اهمیت و تأثیر بازی بر شخصیت و 
رفتار کودک و نوجوان، پی بردیم. از سوی دیگر، 
آسیب های مهم بازی های رایانه ای را برشمردیم. 
باید بررسی کنیم که والدین چه جایگاه و  حال 
تا  دارند  فرزندان  بر  نظارت  و  کنترل  در  وظایفی 
منجر به اعتیاد مجازی و آسیب های زیستی و 

روانی و اعتقادی نشود.

بسـته بـه آگاهی هـا و آنچـه  تحـت عنـوان 
»سـواد بازی هـای ریانـه ای« یاد آور شـدیم، 
والدیـن در مـورد بازی ها و باألخص بازی هـای رایانه ای 

نظر یکسانی ندارند.
دسـتۀ اول، بازی رایانـه ای را اتالف وقت می دانند. 
از ایـن رو، می کوشـند تا همیشـه بـه کـودک و نوجوان 
نهیـب زده و یـا آنها را از بازی محروم کننـد و در صورت 
ناگزیر بودن از در اختیار گذاشـتن ابزار های بازی های 
رایانـه ای، آن را وسـیله ای بـرای اجـرای فرامیـن خـود 

گردو  تعدادی   پیامبر منزل  از  و  رفت  بالل 
 پیدا کرد و به محضر ایشان بازگشت. رسول خدا
گردوها را از بالل گرفتند و به بچه ها فرمودند: »آیا 
شتر خود را به این گردوها می فروشید؟« کودکان نیز 
با دیدن گردوها، آنها را از دست پیامبر گرفتند و 

ایشان را رها کردند.

منبع:

لوامع  و  الحکایات  »جوامع  محمد:  سدیدالدین  عوفی، 

الروایات«، تهران: ابن سینا، چاپ اول: 1340، ص30.

وظایف والدین
در مورد بازی 

حامد کریمی 
نویسنده

پروندۀ ویژه
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والدیـن در فراینـد بـازی قـرار بگیرنـد تـا بتواننـد جا هایـی 
کـه گمـان مـی رود آسـیب زا اسـت را بـا توضیـح درسـت، 
آسـیب زدایی کنند. خاصیت این اقدام آن اسـت که کودک 
بـا دیـد انتقادی به بازی وارد می شـود و در مقابل کنش های 

آن، واکنش هـای درسـت نشـان می دهـد.
ج. دسـتۀ سـوم از بازی هـا را بایـد از دسـترس کـودک 
و نوجـوان خـارج نمـود و اگـر امـکان ایـن امـر وجـود نـدارد 
-خصوصـًا در بازی هـای آنالیـن- مضـرات و آسـیب های 
آن را بـه کـودک یـادآوری نمـود و کـودک و نوجـوان را بـه این 
بلوغ فکری رسـاند که سـراغ چنین بازی هایی نرود. در این 
زمینـه اسـت که کودک نسـبت بـه خودش مسـئولیت پذیر 

خواهـد بود.
لـذا اگر والدین بـه وظایف خویش عمل کنند و در زمینۀ 
تربیـت و ارضـای نیازهای عاطفـی و روانی کودکان درسـت 
عمل نمایند، از بسـیاری مشـکالت اجتماعی پیشـگیری 
می شـود کـه خـود، بیشـترین سـهم را در سـاختن جامعـۀ 

سـالم و خـالق در بـر خواهد داشـت.

فراهم کردن زمینۀ مناسب برای بازی غیر رایانه ای
نخسـتین  و  کـودک  رشـد  محـل  خانـواده،  و  خانـه 
مدرسـۀ تربیت او اسـت. بنابراین، ایجاد شـرایط مسـاعد در 
محیـط خانـواده، از مهم تریـن وظایـف پـدر و مـادر و یکـی 
می باشـد.  نوجـوان  و  کـودک  نیازهـای  اساسـی ترین  از 

می کننـد کـه در صـورت عـدم رعایـت دسـتورات والدیـن، 
کـودک و نوجـوان از این گونـه بازی هـا محروم می شـوند.

دسـتۀ دوم، بـرای بـازی کـودک، هدفـی جـز سـرگرمی 
قائل نیستند. از این رو، بدون توجه به کارکردها و پیامدهای 
منفـی بازی، فرزندانشـان را در بازی کـردن آزاد می گذارند و 

زمینـۀ هر نوع  بـازی را بـرای آنهـا فراهم می کنند.
دسـتۀ سـوم، نـه تنها به بـازی کـودک احتـرام می گذارند، 

بلکـه بـر بـازی او نظـارت می کننـد و اگر مشـکلی پیـش آمد، 

می کوشـند آن را به گونـه ای شایسـته حـل کنند.

بـه نظر می رسـد یگانـه راه درسـت و صـواب در برخورد با 
بازی هـای رایانـه ای، شـناخت این عرصـه و همراهـی و گاه 
نظـارت اسـت. در حقیقـت، این گونـه والدیـن بـا شـناخت 
صحیـح از ابعـاد بازی هـای یارانـه ای، اصولـی را درپیـش 

می گیرنـد.

اصول مواجهۀ والدین با بازی های رایانه ای 
 الـف. نسـبت بـه بازی هـای خـوب و در راسـتای تربیـت 

نوجـوان،  و  کـودک  نیاز هـای  درسـت  ارضـای  و  صحیـح 
سیاسـت تشـویقی را در پیـش می گیرنـد و خودشـان یـک 
قـدم جلوتـر از کـودک و نوجـوان، مترصد بازی هـای خوب 
هستند و به محض انتشار، آن را در اختیار کودک و نوجوان 

قـرار می دهنـد. 
ب. بعضـی از بازی هـا نیـاز بـه توضیح دارنـد؛ یعنی باید 

در فرایند بازِی 
والدین با فرزندان 
است که  تحریک 

کالمی و روابط 
محبت آمیز، 

رشد شناختی را 
تسهیل می کند

“
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اندکـی پدیـد می آید که کـودک و نوجـوان بتواند در محیط 
خانـه یا خـارج از آن آزادانه به بازی بپـردازد. در محیط خانه 
معمـواًل بـه دلیـل عدم وسـعت مکانـی و یا عـدم اختصاص 
مکانـی بـرای بـازی کـودک و نوجـوان، عمـاًل آزادی بـرای 
کـودک بـه وجـود نمی آیـد. در محیط خـارج از خانـه نیز به 
دلیـل عدم اطمینان به محیط که ناشـی از بیگانگـی افراد 
اسـت، ایـن آزادی شـکل نمی گیرد. معمـواًل هم سـاالن در 
جوامـع شـهری به نـدرت می تواننـد در یک محلـه گرد هم 
آینـد. بنابراین والدین باید حتی المقدور بتوانند ایـن آزادی 
را در برهه هـای زمانـی فراهـم کننـد. تعطیـالت مقطعـی و 
مسـافرت های کوتاه مـدت برون شـهری و رفتـن بـه دامـان 
طبیعـت، ایـن فرصـت آزادی را بـرای فرزنـدان فراهـم 

می کند؛ پس نباید از آن غفلت نمود. 

بررسـی های گوناگـون ثابـت کرده کـه ایجاد محیـط امن و 
برخوردار از امکانات تفریحی، یکی از عوامل سـالمت روح 

و روان آدمـی اسـت و بـرای کـودک، ارزش حیاتـی دارد.
روان شناسـان معتقد هسـتند کنش هـای عاطفی بین 
والدیـن بـا فرزنـدان، بهتریـن زمینه هـای لذت و سـرگرمی 
و تفریـح را بـرای او فراهـم می کنـد. از ایـن رو، دل بسـتگی و 

احساسـات مطلوبـی پیـدا می کند.
بـرای برآورده شـدن این نیاز، والدین بایـد در ایجاد روابط 
عاطفـی و مهم تـر از آن، مهـارت در بازی هـای متناسـب بـا 
سـن و سـال کـودک و نوجوانـان، مهارت آموزی کننـد. آنان 
بایـد بـا خالقیـت، بازی هـای جذابـی را در محیـط خانـه 

طراحـی کنند. 
در فراینـد بـازی والدیـن بـا فرزنـدان اسـت که  

تحریـک کالمـی و روابط محبت آمیز، رشـد 
می کنـد.  تسـهیل  را  شـناختی 

ایـن  موفقیت آمیـز  نتایـج 
برنامـه، بیشـتر بـه دلیل 
بیـن  رابطـه  چگونگـی 
فرزنـدان  بـا  والدیـن 

وجـود  ِصـرف  اسـت. 
 بـازی نمی تواند بـه تنهایی به 

رشـد شـناختی فرنـدان کمک 

کند، بلکه مشـارکت والدین در بازی کودک و 

روابـط محبت آمیز آنان، کارآمدی بـازی را تا چند برابر افزایش 

می دهـد.

آزاد گذاشتن کودک برای بازی و سرگرمی
فرصت هـای  اصـواًل  امـروزی،  مـدرن  زندگی هـای  در 

اگر والدین به 
وظایف خویش 
عمل کنند و در 
زمینۀ تربیت و 
ارضای نیازهای 
عاطفی و روانی 
کودکان درست 
عمل نمایند، از 
بسیاری مشکالت 
اجتماعی 
پیش گیری 
می شود

“
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نگاه دینی

روان شناسـان معتقدنـد بـازی کـودکان، پیش تمرین و 
روش آماده شـدن برای زندگی واقعی اسـت. کـودکان فراز 
و نشـیب های زندگی واقعی، احساسـات، عواطف و حتی 
آموزش هایـی را کـه بایـد در زندگی واقعی داشـته باشـند، 
درون بـازی یـاد می گیرند و تجربه می کننـد. بازی موجب 
می شـود که کودک هـا بتوانند انرژی متراکـم و باقی مانده 
در روان خودشـان را تخلیـه کننـد و عواطـف و احساسـات 
خـود را از ایـن راه ابـراز کننـد. بازی کـردن و جسـت و خیز، 
یـک نیـاز اساسـی و فطـری در کـودک اسـت. در روایـت 
 آمـده اسـت که گروهی خدمت امام حسـن عسـگری
می رسـند. روی زانـوی حضـرت، کودکـی نشسـته بـود. 
را  پرسـش ها  پاسـخ  خواسـتند  حضـرت  کـه  هنگامـی 
بنویسـند، کودک قلـم را از دسـت امام کشـید. آن گاه امام 
بـرای اینکـه کـودک را ناراحـت نکـرده باشـد، یـک تـوپ 
قشـنگی را در دستشـان گرفتند و سپس جلوی کودک آن 
را رهـا کردنـد. کـودک وقتـی آن تـوپ قشـنگ را دید، قلم 
را رهـا کـرد و بـه دنبـال تـوپ رفـت. در این هنـگام حضرت 

مشـغول نوشتن شـدند.1

در بـازی کـودکان و چگونگی برخـورد با آنـان، توجه به 
چند نکته الزم اسـت:

الف. آزاد گذاشتن کودکان در بازی
کودکان نقش هایی را که باید در جامعه داشـته باشـند، 
در بـازی تجربـه و تمرین می کننـد. اگر آنهـا فرصت کافی 
بـرای بـازی نداشـته باشـند، ممکـن اسـت آنهـا را دچـار 
روِش  یـک  امـروزه  بکنـد.  ناپذیـری  جبـران  عقده هـای 
درمانـی، بـه نام »بازی درمانـی« وجود دارد که بسـیاری از 

اختـالالت رفتـاری و عاطفـی را معالجـه می کنـد.
 ،دقت در روایات نشـان می دهد کـه امامان معصوم
بـرای تأمیـن ایـن نیـاز اساسـی، از چـه راهکارهایی کمک 

می گرفته انـد.
»عبدالله بن شـیبه« می گویـد: پیامبـر در نمازی، 
سـجده را بسـیار طوالنـی کـرد. بعـد از نمـاز مـردم علـت 
طوالنی شدن سجده را پرسـیدند. حضرت فرمود: فرزندم 
حسـن بـر گـردن مـن بـود؛ نخواسـتم عجلـه کنـم تـا نیاز 

فرزنـدم بـرآورده شـود یـا اینکه خـودش پاییـن بیاید.2

قواعد بازی
به روایت ائمه

نگاهی به سیرۀ پیامبر و اهل بیت در بازی با کودکان
امیر محمدی
پژوهشگر حوزۀ علمیه
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مثـل یک دوسـت رفتار کنند و حتی به عنوان هم بـازی، از 
ایشـان تقاضای بـازی کنند.

امـام صـادق نیز در بـازی کودکان شـرکت می کرد و 
اگـر در جایـی بـا بی صداقتـی آنان روبـه رو می شـد، از آنان 
قهـر و بازی را تـرک می کرد؛ اما بالفاصله با خواهش بقیه، 
بـه بازی برمی گشـت. همچنین ایشـان هنگام شـرکت در 
بـازی کـودکان، سـعی می کردند خود آنـان بازی را شـروع 
کننـد و می کوشـیدند در بازی بـا کودکان، رهبر نباشـند؛ 
چـون اگر ایشـان رهبـر می بودند، حـس و ظرفیت رهبری 

در گـروه را، در کـودکان از بیـن می بردند.

ج. سوق تدریجی کودکان از بازی به دنیای واقعی
از آنجـا کـه بازی نقش چشـمگیر و اجتناب ناپذیری در 
فراینـد رشـد کـودک و نوجـوان دارد، حتـی پـس از هفـت 
سـالگی هـم نبایـد بـه طـور ناگهانـی بـازی را از زندگـی 
فرزنـدان حـذف کـرد. کـودکان و نوجوانان، کم کـم باید از 

بـازی بـه دنیـای واقعیت هـا سـوق داده شـوند.

د. توجه به شخصیت و خواستۀ کودکان در بازی
کـودکان بایـد با رضایت و تصمیـم خـود، وارد یک بازی 
شـوند و بـا رضایـت و تشـخیص خـود، از آن بـازی خـارج 
شـوند. نبایـد آنان را بـه زور به بـازی خاصـی وادار کرد یا به 

زور آنـان را از بـازی خـارج نمود.
روزی پیامبر اسـالم از جایی می گذشتند. ناگهان 

امـام صـادق در روایتـی می فرماینـد: دسـت کـم 
کـودک را هفـت سـال رهـا کن تـا می توانـد از دنیـای بازی 

لذتـش را ببـرد.3
 جابر بن عبدالله انصـاری می گوید: بر پیامبر اکرم
وارد شـدم، در حالـی کـه امام حسـن و امام حسـین بر 
پشـت آن حضرت سـوار بودنـد و پیامبر در حال سـواری با 
آنـان صحبـت می کردنـد. پیامبـر بـه آنـان می گفـت: چـه 

شـتر خوبی دارید و شـما چه سـواران خوبی هسـتید.4
بزرگسـالی  در  کسـانی  می فرمایـد:   کاظـم امـام 
عجـول، شـتابزده و بی ظرفیـت هسـتند کـه در کودکی به 

انـدازة کافـی بـازی نکرده انـد.5
بـازی موجب می شـود کـه کـودکان وارد حـوزة فعالیت 
و  واقعیت هـا  کودکانـه،  شـکلی  در  و  شـوند  بزرگ ترهـا 
هنجارهـای زندگـی واقعی را تجربه کنند. همانندسـازی، 
الگوگیـری و بسـیاری از آموزش هـا و پرورش هـا، بـه نحـو 

غیرمسـتقیم، از راه بـازی فراگرفتـه می شـود.

ب. هم سطحی و شرکت در بازی کودکان
یکـی از پیامدهـای بـازی کـودکان و از عوامـل ایجـاد 
لـذت وشـادی در بازی ها، پیدا شـدن رقابت میان کودکان 
اسـت. پیامبـر اسـالم بـه منظـور رقابت انگیـزی میان 
کـودکان خـود، مسـابقه دو و کشـتی برگـزار می کردنـد. 
هم چنیـن، حضرت پیامبـر در برخورد با کـودکان، آن 
قـدر خودشـان را پاییـن می آوردند تا آنها بتوانند با ایشـان 

کودکان نقش هایی 
را که باید در 
جامعه داشته 
باشند، در بازی 
تجربه و تمرین 
می کنند. اگر 
آنها فرصت کافی 
برای بازی نداشته 
باشند، ممکن 
است آنها را دچار 
عقده های جبران 
ناپذیری بکند

“
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ه . نیاز کودکان به بازی در طبیعت
هیـچ وقـت تـالش نکنیـم کـه کـودکان را از بازی هـای 
طبیعـی یا بـازی در طبیعت بازداریم. پدر و مادرها دوسـت 
دارنـد کـه کـودکان همه جـا، حتـی در زمان بـازی، خیلی 
مرتـب و تمیـز باشـند؛ در حالی که شـیرینی و نظـم بازی، 

در بی نظمی اسـت.
یکـی از یـاران نبـی اکـرم بـه نـام سـهل بـن سـعد 
می گویـد: رسـول خدا بر گروهـی از کودکان گذشـتند که 
خـاک بـازی می کردند. یـاران پیامبر که با حضـرت بودند، 
دیدند که لباس و دسـت های کودکان کثیف شـده اسـت. 
گفتنـد: کـودکان برویـد خانه هایتـان تـا تمیزتـان بکننـد. 
پیامبـر فرمـود: »کـودکان را رهـا کنیـد. بهـار و گلسـتان 

زندگـی آنـان خاک اسـت.«7
ایـن نکات برخـی از پیش نیازهای فراینـد تربیت دینی 
اسـت که شایسته اسـت آنها را به ذهن بسـپاریم و در رفتار 

و برخوردهای خـود به کار گیریم.
پی نوشت ها:

)1( کشف الغمة: ج323/2.

)2( بحاراألنوار: ج294/42.

)3( وسائل الشیعة: ج194/15.

)4( بحاراألنوار: ج285/43.

)5( بحاراألنوار: ج362/60.

)6( ر. ک. مطالعات قرآني در غرب، صص157-159.

)7( مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج159/8.

دیدنـد کـه گروهی از کودکان در گوشـه ای مشـغول بازی 
هسـتند. در حالـی که در گوشـه ای هم کودکی ایسـتاده 
و گریـه می کنـد. حضـرت پیـش وی رفتنـد و گفتنـد: 
»عزیـزم چـرا گریـه می کنـی؟« گفـت: »یـا رسـول اللـه! 
کـودکان مـن را بـازی نمی دهنـد، چـون مـن پدر نـدارم و 
لباس هایـم پـاره اسـت و کـودکان می گوینـد مـا کودکـی 
را راه می دهیـم کـه لباس هایـش پـاره نباشـد.« حضـرت 
تـا ایـن حـرف کـودک را شـنیدند، آن کـودک را پیـش 
دخترشـان حضـرت زهـرا آوردنـد و گفتنـد: »دخترم! 
آیا دوسـت نداری خداوند برادری را نصیب شـما کند؟ از 
لباس هـای کودکی ات، لباسـی بیاور و سـر و صـورت این 
کـودک را بشـوی.« سـپس بعـد از اینکـه کـودک را آمـاده 
کردنـد، در راه برگشـت بـه وی گفتنـد: »پسـرم! دوسـت 
داری مـن پـدرت بشـوم؟« کـودک را نـزد هم بازی هایـش 
بازگرداننـد و بـا او مشـغول بـازی شـدند. کـودکان وقتـی 
فهمیدنـد کـه ایـن کـودک لباس هایش نـو شـده و پیامبر 
اکـرم بـا وی بـازی می کنـد، بـه سـوی آن دو دویدنـد و رو 
بـه پیامبـر کردنـد و گفتند: »چـرا با ما بـازی نمی کنی؟« 
حضـرت فرمـود: »بـه شـرط اینکـه این هـم یکی از شـما 
شـود.« آنـان هـم گفتنـد: »چـون حـاال هـم پـدر دارد و 
هـم لباسـش تمیز اسـت، مـا با او بـازی می کنیـم.« قابل 
توجـه اسـت که پیامبـر اکرم بـدون اینکه بـر کودکان 
چیـزی را تحمیـل کـرده باشـد، ایـن کـودک را وارد بـازی 

کردند.6 آنـان 

یکی از پیامدهای 
بازی کودکان و 
از عوامل ایجاد 

لذت وشادی 
در بازی ها، پیدا 

شدن رقابت میان 
کودکان است

“



یادداشت

ولی  است،  الزم  اطالعات  و  علم  بودن،  معلم  برای 
کافی نیست! تعلیم، اثربخشی هم می خواهد؛ معلم 
باید هم زمان، سخنران و رهبر خوبی باشد و فضایی 
برای  که  کند  ایجاد  درس  کالس  در  را  سرگرم کننده 
دانش آموزان، خسته کننده نباشد. در این راستا بهتر 

است از نکاتی که بیان می شود، استفاده نمود.

1. از دست ها استفاده کنید
دست های شما، شاخص اعتماد هستند؛ اگر دیگران 
نبینند، ممکن است به شما اعتماد  را  دست های شما 
نکنند. در زمان تدریس، همیشه باید دست های شما در 
معرض دید باشد. دست ها را از جیب بیرون بیاورید و آنها 

را پشت خود یا زیر میز پنهان نکنید. 

2. از ژست قدرت )power posing( استفاده کنید
که  دریافته اند  هاروارد،  بازرگانی  دانشکدۀ  محققان 
هرچه وضعیت بدنِی گسترده تری داشته باشید )شانه ها 
بگذارید،  زمین  روی  محکم  را  پاها  بگیرید،  عقب  را 
بگیرید(، احساس  باال  را  و سر  نگه دارید  را صاف  سینه 
اعتمادبه نفس بیشتری خواهید داشت و دیگران نیز شما 

مهارت

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست
رنگ رخساره خبر می دهد از سّر ضمیر1

زبان بدن، اشارات بدن یا Body language، به پیام های غیرکالمی 
حاالت  و  بدن  اعضای  حرکات  توسط  افراد  میان  که  می شود  اطالق 
صورت، انتقال می یابد. علم زبان بدن، به مطالعۀ روابط میان فردی از 
طریق حرکات، ژست ها، طرز قرار گرفتن بدن در حاالت مختلف، قیافه و 
حاالت صورت می پردازد. چهرۀ انسان می تواند بیش از بیست هزار حالت 
مختلف ایجاد کند؛ خوش بیان ترین قسمت بدن، چهره است. بیشتر 
بیان ها، ترکیبات چهره ای -یعنی مخلوطی از دو یا چند حالت اصلی- 
است. بنابراین به کارگیری زبان بدن و زبان تکلم در یک جهت و راستا، 

می تواند به خوبی در بیان هیجانات، عواطف و احساسات عمل کند.
پی نوشت:

)1( سعدی.

زبان بدن؛ ابزاری برای ارتباط
و انتقال پیام بدون واژگان

استفادۀ درست
از زبان بدن

در تدریس
سعید فیاضی

پژوهشگر
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نباید آشفته و بی نظم به نظر برسید. آرام گام بردارید؛ زیرا سریع 
گام برداشتن، شما را آسیب پذیر جلوه می دهد.

4. از تمام فضای کالس استفاده کنید
دائمًا پشت میز بودن در کالس، میان شما و دانش آموزان 
مانع ایجاد می کند. بنابراین، در زمان صحبت کردن، در کالس 
قسمت های  از  مفاهیم،  توضیح دادِن  زمان  در  و  بروید  راه 
همچنین  کار،  این  کنید.  استفاده  درس  کالس  مختلف 
موجب می شود دانش آموزان بازیگوشی نکنند و به درس توجه 
داشته باشند. گاهی نیز در زمان توضیح درس، در کنار فردی 
بایستید که به درس گوش نمی دهد و موجب برهم زدن نظم 
کالس می شود؛ با این کار، او متوجه می شود که شما دقیقًا 
مشغول چه کاری هستید و معمواًل از برهم زدن نظم کالس، 

دست برمی دارد.

5. از چهرۀ خود استفاده کنید
می توانید از حاالت چهرۀ خود برای انتقال معانی 
دریافت  برای  مثال،  برای  کنید.  استفاده  فراوانی 
پاسخ های دانش آموزان، مشتاقانه به آنها نگاه کنید، 
لبخنِد  با  می رسد،  نظر  به  مردد  دانش آموزی  وقتی 
خود به او اطمینان دهید یا وقتی می خواهید دانش آموزان 
را تشویق کنید که در مورد پرسشی فکر کنند، ژستی متفکرانه 
بگیرید و مثاًل دست خود را به چانه بگیرید. سعی کنید در زمان 
تدریس، با تمام دانش آموزان تماس چشمی داشته باشید و این 
پیام را به آنها منتقل کنید که شما متوجه هستید که آنها در 

حال انجام چه کار خوب یا بدی هستند.

را فردی با اعتمادبه نفس به شمار می آورند. به این حالت که 
در آن به صورتی می ایستید که با بدن خود فضای بیشتری 
زمان  در  می شود.  گفته  قدرت«  »ژست  می کنید،  اشغال  را 
تدریس، دست ها باید آزاد باشد؛ پس دست به سینه نباشید، 
شانه ها را عقب ببرید و سرتان را باال بگیرید. این وضعیت به 
شما کمک می کند فضای بیشتری اشغال کنید و بر مطالبی 

که می گویید، تسلط داشته باشید.

3. در زمان ورود، به دانش آموزان خوش آمد بگویید
مقابل دِر کالس بایستید و به دانش آموزان خوش آمد بگویید. 
تقریبًا باید در درگاه قرار بگیرید تا دانش آموزان نتوانند باهم به 
کالس وارد شوند و مجبور شوند سرعت خود را کاهش دهند 
و یک به یک داخل کالس بیایند. این کار، آنها را آرام می کند. 
اگر دانش آموزان قباًل وارد کالس شده اند، با 
اعتماد به نفس و با گام های بلند وارد 
کالس شوید و با صدایی بلند، واضح 
و سرزنده، به آنها سالم کنید. هرگز 
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گفت وگو

کسـانی کـه خـوب ارتبـاط برقـرار می کننـد، انسـان های 
موفق تری هسـتند. این کاماًل بدیهی اسـت و در کل دنیا 
بـه آن رسـیده اند. حـال سـؤال اینجاسـت کـه مـا چطـور 
ارتبـاط برقـرار کنیـم؟ یکـی از راه هـای آن، ارتباط کالمی 
یـا همـان صحبت کـردن اسـت. چیـزی کـه تحقیقـات به 
مـا نشـان داده، ایـن اسـت که ما بـا کالم خود، فقط سـی 

چـرا در دنیـای امـروز زبـان بـدن دارای اهمیـت 
اسـت و بـرای چـه بایـد از ایـن امـکان اسـتفاده 

؟ کنیم
قـرن مـا قـرن ارتباطـات اسـت. هیـچ کـس منکـر این 
نیسـت کـه ُحسـن برقـرار کـردن ارتبـاط در حـال حاضر، 
یکـی از قوت هـای هـر فـردی قلمـداد می شـود. در واقـع 

انسان برای رساندن مفاهیم خود به دیگران، مسیرهای متفاوتی را از نقاشی روی سنگ و دود در هوا تا قدرت 
اعجاز آور زبان را خلق و به بوتۀ آزمایش گذاشته است. در این میان در هزاران سال به موفقیت هایی هم رسید، اما 
تا سدۀ حاضر شاید تمرکز چندانی بر روی قدرت جسم و اندام خود برای انتقال مفاهیم نداشت. دیر زمانی نیست 
که مبحث زبان بدن، موضوع تحقیق پژوهشگران و مورد استفادۀ اقشاری از جامعه قرار گرفته است. برای آگاهی 
از اهمیت استفاده از زبان بدن در ارتباطات انسان مدرن، به سراغ سید محمد حسینی، کارشناس و استاد زبان بدن 

رفتیم و در این باره به بحث نشستیم.

زبان بدن بهترین راه برای انتقال 
مفاهیم احساسی و هیجانی است

مهدی اکبری
خبرنگار

اهمیت و تأثیرات تسلط بر زبان بدن در ارتیاط میان معلم و دانش آموز، در 
گفت وگو با سید محمد حسینی، روان شناس و استاد آموزش زبان بدن
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می خواهـد بـرود، پرسـتیژ کاری و زبـان بـدن او، گویـای 
خیلـی از چیزها اسـت. 

در ارتباطـی کـه قـرار اسـت بیـن افـراد برقـرار 
بشـود، مسـلمًا زبان بدن نقاط قوت زیـادی دارد؛ 
آیـا در کنـار آن، نقـاط ضعفـی هـم وجـود دارد؟

معمـواًل زبـان بدنی که همۀ مـردم اسـتفاده می کنند، 
غیـر ارادی اسـت. یعنـی در اصـل زبانـی کـه ما اسـتفاده 
می کنیـم، ایـن نیسـت که نسـبت به آن هوشـیار باشـیم. 
مخصوصـًا در بچه هـا یـا کسـانی کـه بـه صـورت عـادی 
تحصیـالت خاصـی در ایـن زمینـه ندارنـد. مثـاًل وقتـی 
از  وقتـی  می گوینـد،  راسـت  وقتـی  می گوینـد،  دروغ 

درصـد از منظورمـان را می توانیم برسـانیم؛ هفتـاد درصد 
انتقـال پیـام از طریق حس هـا، حرکات،  لحن بیـان، بدن 
و تمـام آن چیزهایـی کـه مـا مجموعـًا بـه آن »زبـان بدن« 
می گوییـم، اسـت. زبـان بدن فقـط حرکات بدن نیسـت؛ 
حسـی که شـما در کالم تان دارید، لحنی کـه دارید، مثاًل 
صـدا را بـاال می بریـد، پاییـن می آوریـد، هیجاناتـی که در 
صحبت کـردن داریـد، همـۀ اینهـا زبـان بـدن اسـت. در 
دنیـای سیاسـت، اکثـر سیاسـتمداران دقـت دارنـد که با 
کدام دسـت، دسـت بدهند، یـا چطور وارد جایی بشـوند، 
چـه لباسـی را کجـا بپوشـند، چه کلماتـی را با چـه بیانی 
بگوینـد، لحن شـان چـه طـور باشـد. تمـام اینهـا کالس 
جایـی  وقتـی  سیاسـتمدار  یـک  یعنـی  دارد.  آموزشـی 
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از حالـت غیـر ارادی دربیاوریـم و ارادی بکنیـم، دقیقـًا 
همـان فرم دهـی بـه بـدن اسـت. تحقیقـات نشـان داده 
اسـت افـراد افسـرده، اگـر بـدن خودشـان را بـه صـورت 
نمایشـی شـبیه افـراد شـاد بکننـد؛ یعنـی دسـت ها را باز 
بکنند )افراد افسـرده دسـت های بسـته ای دارنـد، حالت 
خمیده ای دارند، توی خودشـان هسـتند(، قفسـۀ سینه 
را بیـرون بدهنـد، بـاز بنشـینند؛ یعنـی کامـاًل بـه بـدن 
فرم دهـی کننـد، ایـن کار سـی درصـد از افسـردگی را کم 
می کنـد. در واقـع زبـان بـدن حتـی اگـر فرم دهی باشـد، 
روی احساسـات کامـاًل تأثیـر دارد. مـا می توانیـم از زبـان 
بـدن بـرای سـالمت خودمان هم اسـتفاده کنیـم. مثاًل به 
بـدن خودمـان فرم های خاصـی بدهیم تـا اعتمادبه نفس 
بـاال بـرود. چـون ما با زبـان بـدن اعتمادبه نفـس را تقویت 

می کنیـم و بـه گونـه ای تمریـن اسـت.

آیـا زبان بـدن قدرت القـای هر مفهومـی را دارد، 
یـا نفـس مفهـوم و قابلیـت انتقـال آن، موضـوع 
مهم تـری محسـوب می شـود؟ بـه عبـارت دیگر: 
آیـا ایـن قدرت بـرای القـای مفهـوم، وابسـته به 
خـود زبـان بدن و حـرکات بدنی اسـت یا موضوع 

اهمیت بیشـتری دارد؟
قالـب  در  اصـاًل  کـه  دارد  وجـود  مفاهیـم  یک سـری 
کلمـات نمی گنجـد. زبـان بـدن بهتریـن راه بـرای انتقال 
مفاهیـم احساسـی و هیجانـی اسـت. مـن یـک مثـال 
می زنـم تـا موضـوع مشـخص بشـود. شـما فکـر کنیـد بـا 
یـک بچـه پنج شـش سـاله می خواهیـد صحبـت بکنید. 
اگـر بـا کلمه بخواهید با او صحبت بکنیـد، دنیای کلمات 
او خیلـی کامـل نیسـت کـه حتـی بتوانـد کلمـات شـما 

چیزی ناراحت هسـتند، گارد می گیرند یا... . تمام اینها، 
حرکاتـی »سراسـری« اسـت؛ یعنـی کسـی ایـن را تغییـر 
نـداده و در واقـع، دسـت کاری نشـده اسـت. زبـان بـدن 
یکـی از صادقانه ترین ارتباط هایی اسـت کـه ما می توانیم 
اطالعـات  آن  بـه  نسـبت  می توانیـم  و  باشـیم  داشـته 
بگیریـم. حـاال اگر کسـی ایـن اطالعات را داشـته باشـد، 
می توانـد از ایـن اسـتفاده بکنـد یـا سوءاسـتفاده بکنـد. 
یعنـی شـما می توانیـد وقتـی ناراحـت هسـتید، بـا توجه 
بـه زبان بدن تـان، احساسـات درونی تـان را عوض بکنید. 
ولـی فـردی کـه مثـاًل حـق بـا او نیسـت، می توانـد حق به 
جانب صحبت بکند! معمـواًل مردم می گویند: »می بینی 
چـه حـق بـه جانـب صحبـت می کنـد؟«. یعنـی متوجـه 
می شـوند کـه حرفش با حـرکات بدنی اش تطبیـق ندارد. 
حتـی یـک بچـه وقتـی نقاشـی اش را بـه مـادرش نشـان 
می دهـد، مـادر می گویـد: »چـه قشـنگ اسـت!« ولـی 
حوصلـه نـدارد ایـن را نـگاه بکنـد. بچه می گویـد: »چی؟ 
الکـی نگـو! معلوم اسـت که خوشـت نیامـد«. ایـن یعنی 
زبـان بدنت با گفتارت هماهنگ نیسـت. پـس اینجا زبان 

بـدن، فـرد را کامـاًل لـو می دهـد. 

مـرز بین اسـتفاده از زبان بـدن و فرورفتن در فرم 
چیسـت؟ آیـا اسـتفاده بیش از حـد از زبـان بدن، 

فـرد را دچار فـرم نمی کند؟
بازیگرهـا قبـل از اینکـه وارد حس گرفتن بشـوند، یک 
سـری تمرینـات بـدن دارنـد. وقتـی یـک نفـر می خواهد 
نقـش یـک آدم شکسـت خـورده را بـازی کنـد، بازیگرهـا 
یکسـری حـرکات بدنـی انجـام می دهنـد کـه شـبیه بـه 
افـراد شکسـت خـورده بشـوند. وقتـی مـا زبـان بـدن را 

در واقع زبان 
بدن حتی اگر 
فرم دهی باشد، 
روی احساسات 
کاماًل تأثیر دارد. ما 
می توانیم از زبان 
بدن برای سالمت 
خودمان هم 
استفاده کنیم

“
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مـا وقتـی با بچه هـا سـر و کار داریم، چـون دامنۀ لغات 
آنهـا خیلـی پایین اسـت، چیزی کـه به ما کمـک می کند 
منظـور آنهـا را بفهمیم، زبان بدن اسـت. بچه ها هم خوب 
ارتبـاط برقـرار می کنند و متوجه می شـوند. وقتی معلمی 
می نشـیند پشـت میز و فقط از پشت میز تدریس می کند 
و هیـچ حرکتـی نـدارد، بچه هـا دقیقـًا می فهمند کـه این 
معلـم بـه درس بی میل اسـت، خـودش حـال درس دادن 
نـدارد و ناراحتی هـای دیگـری دارد کـه سـر کالس آورده 
اسـت. در ایـن وضعیـت بچه هـا هم تقریبـًا همیـن الگو را 
می گیرنـد و نسـبت بـه درس بی میل می شـوند. آن معلم 
نمی توانـد از دانش آمـوزان بخواهـد کـه شـما بـا اشـتیاق 
یـاد بگیریـد. معلمـی کـه بلنـد می شـود، راه مـی رود، بـه 
سـمت بچه هـا مـی رود، بـا آنهـا صحبـت می کنـد، موقـع 
صحبت کـردن آنهـا اشـتیاق خـودش را نشـان می دهـد، 
موقـع درس پرسـیدن آن حـاالت بدنـی مختلـف خودش 
و بچه هـا را می توانـد درک بکنـد، طبیعتـًا خیلـی راندمان 

کاری را بـاال می بـرد.

را متوجـه بشـود. اگـر بخواهیـم بـه او بگوییـم من تـو را در 
دنیـای خـودم پذیرفتـم، یـا تـو را قبـول کـردم، اصـاًل بچه 
متوجـه ایـن منظور نمی شـود؛ ولی کافی اسـت که شـما 
بنشـینید هـم قـد آن بچـه بشـوید و بـا لحـن او شـروع بـه 
صحبـت کنیـد. بچـه ایـن را دریافـت می کنـد که تـو اآلن 
وارد دنیایـی شـدی کـه من می شناسـم. پس ایـن مفهوم 
اصـاًل قابلیـت انتقـال بـا کلمـه را نـدارد و بسـتگی بـه آن 
مفهومـی دارد کـه مـا می خواهیـم انتقـال بدهیـم کـه آیا 
قابلیـت انتقـال بـا کالم را دارد یـا نـه. بعضـی اوقات شـما 
یـک متـن خبـری می خوانیـد کـه بـا کالم خیلـی راحـت 
انتقـال داده می شـود، ولـی اهمیـت همـان متن بـا باال و 

پاییـن رفتـن تـن صـدای فـرد مشـخص می شـود. 

زبـان بدن چه جایگاهی در سیسـتم های مختلفی 
که در آموزش و پرورش ما توسط معلمین استفاده 
می شـود، می توانـد در جهت بهبود وضعیت انتقال 

و تعلیم مطالب درسـی داشته باشد؟
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راه رفتن با اعتمادبه نفس:
 نگاه شما باید به جلو باشد و با اعتمادبه نفس راه بروید. 

 سـر را بـاال و بـه سـمت جلـو نگه داریـد و چانـه را کمـی بـه 
داخـل متمایـل کنید.

 قفسـۀ سـینه را به جلو کشـیده و اسـتخوان کتف را عقب 
نگه داریـد.

 شـانه ها هم سـطح و سـایر اندام کشـیده و در راستای بدن 
قرار گیرند.

 از حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن جلوگیری نکنید.
 زانوها را صاف نگه داشـته و سـر را به سمت سقف بکشید. 

شکم را متراکم کنید.
 پاهـا را در یـک راسـتا و مـوازی هـم قـرار داده و بـه اطـراف 

منحـرف نکنید.

تدریس، فقط نشستن پشت میز و گفتن مطالب درسی نیست؛ معلمان موفق، قسمت عمده ای از زمان کالس را در 
حال راه رفتن یا ایستادن هستند. نکتۀ مهم، دانستن شیوۀ صحیح راه رفتن یا ایستادن در کالس است.

ایستادن صحیح در کالس:
 راسـت قامت و محکـم بایسـتید. ایـن حالـت بـه شـما 
کـه  مواقـع  برخـی  در  البتـه  اعتمادبه نفـس می بخشـد. 
می خواهید صحبتی هیجانی داشـته باشـید و به مخاطب 
نزدیک شـوید، بد نیسـت کمی به سـمت جلو مایل شوید.
 سـعی کنیـد طوالنی مـدت در یـک وضعیت نایسـتید. در 
کالس راه برویـد و در صـورت الـزام بـه ایسـتادن، یـک پـای 
خـود را بـا قـرار دادن روی یک  بلندی مثل سـکوی کالس، 
باالتـر نگه داشـته و پـس از مدتـی جـای آنهـا را بـا یکدیگـر 

عـوض کنید.
 وزن خـود را هنـگام ایسـتادن، روی هـر دو پـا پخش کنید. 
پاها را به اندازۀ عرض شانه از هم باز و سعی کنید بیشترین 

وزن خود را بر روی انگشـتان شسـت منتقل کنید.

ایستادن و راه رفتن در کالس 
سعید فیاضی

پژوهشگر

راست قامت و 
محکم بایستید. 
این حالت به شما 
اعتماد به نفس 
می بخشد. البته 
در برخی مواقع 
که می خواهید 
صحبتی هیجانی 
داشته باشید، بد 
نیست کمی به 
سمت جلو مایل 
شوید

“
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تمرین کنید:
برای اطمینان از صحت وضعیت قرارگیری بدن، مقابل 
آینـۀ قدی بایسـتید و تمام مواردی که گفته شـد را بررسـی 
کنیـد. می توانیـد از نظـر دیگـران هـم بـرای ایـن بررسـی 

استفاده کنید.

 کفش راحت، اسـتاندارد و پاشـنه کوتاه بپوشید؛ پای شما 
قلب دوم شـما اسـت. کفش هـا نقش مهمی در ایسـتادن، 
راه رفتـن و سـالمتی شـما دارند. خانم ها نیـز هرگز با کفش 
پاشـه بلند بـه کالس نرونـد؛ ایـن امـر هـم بـرای سـالمتی 
مضـر اسـت و هـم سـر و صـدای کفـش پاشـنه بلند، تمرکز 

دانش آمـوزان را مختـل می کنـد.
اگـر به ایـن موارد عمل کنید،  ضمن اینکه با اعتماد به نفس 
بیشتری به نظر می آیید، سالمتی شما هم تضمین خواهد شد!

از الزامـات مـدرس خـوب، داشـتن جذبـه 
)presence( اسـت. اگـر در زمـان تدریـس 
عصبی و نگران باشـید، احسـاس ناامنی در زبان بدن 
شـما نیـز نمایـان می شـود. معمـواًل در ایـن حالـت، 
شـانه ها را خم می کنید، دسـت به سینه می ایستید یا 
دسـت خـود را جلـوی دهـان می گیریـد؛ ولـی ایـن 
وضعیت، نشـان دهندۀ نبود اعتمادبه نفس است و در 
دانش آموزان، احسـاس ناخوشـایندی ایجاد می کند. 
جذبـه یعنـی مدیریـت زبـان بـدن، بـه صورتـی کـه به 
دانش آموزان نشـان دهد کـه کالس درس را در کنترل 
داریـد. زبـان بدن خود را کنترل کنیـد و از رفتاری مؤثر 

استفاده کنید.

معلم باید جذبه داشته باشد!
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میزان به خاطر سـپاری و یادگیری مطالب زبانی و کالمی، 
معمـواًل بسـیار انـدک اسـت. بنابرایـن، بایـد بـا اسـتفاده 
از توضیحـات غیرکالمـی و کالمـی، کاری کنیـد کـه مغـز 
دانش آمـوزان بتوانـد مطالـب بیشـتری در خـود بگنجاند. 
به همیـن منظور، بـرای توضیح مفاهیـم، از 
دسـت ها، ُتـن صـدا یا بـدن خود کمک 

بگیرید.

پروفسـور اسـتفان ِسسـی )Stephen Ceci( در پژوهـش 
هوشـمندانه ای بررسـی کـرد کـه زبـان بـدن تـا چـه حـد به 
بهبـود ارزیابی هـای دانشـجویان از کتـاب درسـی کمـک 
می کنـد. او مطالـب آموزشـی خـود را نوشـت تـا محتـوای 
زبانی اسـتفاده شـده در این بررسـی دقیقًا یکسـان باشـد. 
سسـی در یکـی از کالس هـا از زبـان بـدن معمـول خود 
اسـتفاده کـرد و در کالس دیگـر، چند ترفند غیرکالمـی، از 
جملـه بیانگری غیرزبانی را به کار گرفـت؛ در زمان تدریس، 
ُتـن صـدای خـود را تغییـر مـی داد، بـرای تأکیـد بـر نـکات 
مهـم از انواع گوناگونـی از حرکات صورت اسـتفاده می کرد 
و در حیـن تدریـس، دسـت های خـود را حرکـت مـی داد. 
غیرکالمـی  بیانگـری  از  آن  در  کـه  دانشـجویان کالسـی 
اسـتفاده شـده بـود، در ارزیابی های خود درمـورد هر یک از 
حوزه هـا از جملـه کیفیت کتاب درسـی، امتیـازات باالتری 
داده بودنـد. ایـن مسـئله، نشـان می دهـد کـه بیانگـری 
دانش آمـوزان  و  دانشـجویان  موجـب جـذب  غیرکالمـی، 
می شـود و بـه آنهـا کمـک می کنـد مطالـب آموزشـی را بـه 

شـکل مطلوب تـری به خاطـر بسـپارند.

عمق بخشی به تدریس 
تجربه ای در تأثیر زبان بدن بر عالقه مندی مخاطبان به کتاب درسی
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بایـد یادآور شـد که بروز رفتـاری در یک لحظه، به معنای 
دروغگویـی دانش آمـوز نیسـت؛ بلکـه همان طـور کـه ذکـر 
شد، باید مجموعه ای از رفتارها در مسیر تکرار مورد بررسی 

و قضاوت قـرار گیرد.

1. حالت سر خود را سریع عوض می کند.
اگر از دانش آموزی سـؤالی را ُرک بپرسـید و او سـریعًا سر 
خـود را حرکت دهد، احتمااًل در این موقعیت به شـما دروغ 
می گویـد. »گالس« می نویسـد: »سـر دروغگـو بـه عقـب 
مـی رود، خم می شـود و یا به یک طرف متمایل می شـود.« 
ایـن حالـت اغلـب وقتـی رخ می دهـد کـه از دانش آمـوزی 

سـؤالی پرسـیده شـده و از او انتظار پاسـخی می رود.

2. تنفس او تغییر می کند.
وقتـی دانش آموزی دروغ می گوید، شـاید به نفس نفس 
بیفتـد. گالس در کتـاب خـود می نویسـد: »ایـن کار بـر اثر 
ریفالکـس اتفـاق می افتـد. وقتـی تنفـس فرد تغییـر کند، 
شـانه هایش بـاال می رونـد و صـدای او ضعیف می شـود. در 
اصـل، علـت اینکـه بـه نفس نفـس می افتـد، این اسـت که 
ضربـان قلـب و جریـان خـون او تغییـر می کنـد. همـۀ ایـن 
مـوارد، زمانـی رخ می دهـد کـه دانش آموز، حـس اضطراب 

و تنـش دارد؛ یعنـی وقتـی دارد دروغ می گویـد.«

3. از جایش تکان نمی خورد.
همـه می دانیم کـه وقتـی دانش آمـوزی اضطـراب دارد، 

برای یافتن حقیقت
زبان بدن دانش آموزی که دروغ می گوید

آیا شما می توانید دانش آموزانی که دروغ می گویند را تشخیص دهید؟ البته هیچ معلمی با هدف مچ گیری از این 
توانمندی استفاده نمی کند، ولی برخی اوقات الزم است که ما معلمان واقعیت هایی را بدانیم. دکتر »لیلیان گالس« 
-تحلیلگر رفتاری و متخصص زبان بدن- در کتاب خود با عنوان »زبان بدن دروغگو ها« می گوید: وقتی سعی داریم 
بفهمیم کسی به ما دروغ می گوید، باید ابتدا رفتار او را در موقعیت های عادی بدانیم. در مرحلۀ بعد، به صورت، زبان 
بدن و الگوهای گفتاری فرد دقت کنیم. دانش آموزی که دروغ می گوید، ناخودآگاه عالئمی از خود نشان می دهد که 

در ادامه به آن اشاره می شود.
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6 . دسـتش را جلـوی دهانـش می بـرد و یـا آن را 
می پوشـاند.

کـه  اسـت  ایـن  دروغگـو،  دانش آمـوز  دیگـر  عالمـت 
وقتـی نمی خواهـد پاسـخ سـؤالی را بدهد و یـا در خصوص 
مسـئله ای صحبت کند، ناخـودآگاه دسـتش را روی دهان 
خود می گذارد. وقتی بزرگسـاالن دسـت خـود را روی دهان 
می گذارنـد، یعنـی نمی خواهند حقیقت را بگوینـد. آنها با 
ایـن کار واقعـًا زیپ دهان خود را می کشـند. البتـه این مورد 
را بایـد در کنـار موارد دیگر بررسـی کرد و صرف دسـت بردن 

جلـوی دهـان، به معنـای دروغگویی نیسـت.

۷. بـه صـورت غریـزی نواحی آسـیب پذیر بدنش 
را می  پوشـاند.

گالس در کتاب خود می نویسـد: »این نواحی می تواند 
گلو، سـینه، سـر یا شـکم باشـد.« وی تأکید می کند: »من 
به اقتضای شـغلم به عنوان مشـاور وکال، اغلب در دادگاه ها 
این رفتار را دیده ام. همیشـه وقتی متهم دسـت خود را روی 
گلویـش می گذارد، مطمئن می شـوم که شـهادت شـاهد، 

اعصاب متهم را نشـانه گرفته است«. 

8. پاهای خود را جابه جا می کند.
دانش آمـوز دروغگـو، بـا ایـن کار بـه شـما می گویـد کـه 
مضطـرب و نـاآرام اسـت. همچنیـن نشـان می دهـد کـه 
می خواهد از این موقعیت فرار کند. تشـخیص این عالمت، 
یکـی از راه هـای کلیدی در شـناخت دروغگو اسـت؛ فقط به 

پاهـای او نـگاه کنیـد تـا بفهمیـد دروغ می گویـد یـا نه!

آرام و قـرار نـدارد، امـا گالس بـه مـا می گویـد بایـد مراقـب 
دانش آمـوزی کـه اصـاًل حرکـت نمی کنـد هـم باشـیم. او 
می نویسـد: »ایـن ممکـن اسـت عالمتـی از نبـرد عصبـی 
ابتدایی باشـد؛ چرا که بدن، خود را برای مواجهۀ احتمالی 
آمـاده می کنـد. وقتـی فـرد در گفت وگـوی عـادی شـرکت 
بـا حـرکات  را  بـدن خـود  بـه صـورت طبیعـی  می کنـد، 
ناخـودآگاه و آرام حرکـت می دهـد. پـس اگـر دیدیـد طرف 
مقابـل اصـاًل تـکان نمی خـورد و سـفت و محکم سـر جای 
خود نشسـته یا ایسـتاده اسـت، احتمال زیادی وجود دارد 

کـه کاسـه ای زیـر نیم کاسـه باشـد!«

4. کلمات و عبارات را تکرار می کند.
ایـن حالـت وقتـی رخ می دهـد کـه دانش آمـوز دروغگـو 
سـعی دارد شـما و خودش را نسبت به چیزی متقاعد کند. 
او سـعی دارد تـا دروغ را در ذهـن خـود موجـه کنـد. بنـا بـه 
گفتـۀ گالس، فـرد دروغگو بـرای مثال بارها تکـرار می کند: 
»من این کار را نکردم. من این کار را نکردم...«. همچنین او 
بـا این تکـرار، فرصتی پیدا می کند تا افکار خود را منسـجم 

کنـد، بـه دروغ خـود ادامه دهـد و کار خـود را توجیه کند.

5. اطالعات زیادی به شما می دهد.
گالس می گویـد: »وقتـی کسـی بـه طـور مرتب به شـما 
اطالعات می دهد -اطالعاتی که از او درخواسـت نکرده اید، 
مخصوصًا جزئیـات زیـادی را بازگو می کند- احتمـال زیادی 
وجـود دارد کـه دروغ می گویـد. دروغگوهـا اغلـب بـه امیـد 

باورپذیـر کـردن حـرف خـود، زیـاد حـرف می زنند«.

وقتی کسی به 
طور مرتب به شما 
اطالعات می دهد 
-اطالعاتی که 
از او درخواست 
نکرده اید، 
مخصوصًا جزئیات 
زیادی را بازگو 
می کند- احتمال 
زیادی وجود دارد 
که دروغ می گوید

“
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کتـاب »کاربرد زبـان بدن در تدریس« یا »زبـان بدن برای 
 Body language« معلمان شایسته«، ترجمۀ فارسی کتاب

 »for competent teacher
به نویسندگی »شون نیل« 
و »کریس کازول« است که 
بـا ترجمـۀ کـورش فتحـی 
و محمـد جمالـی منتشـر 

شـده است.
نویسـنده در این کتاب 
بـا توجـه بـه دانـش علمی 
خود در حوزۀ روان شناسی 
و تجربۀ تدریس و معلمی، 

به موضوعات مختلفی می پردازد که برای معلمان و اساتید 
در هر حوزه و تخصص، بسـیار راه گشـا و مفیـد خواهد بود. 
مهم تریـن موضوعـات مطـرح شـده در ایـن کتـاب، عبارت 
اسـت از: تربیت معلم، تدریس و مدرسان، سازمان و شاکلۀ 
مدرسـه، ارتبـاط غیرکالمـی در آمـوزش و پـرورش، تحلیـل 

رفتار متقابـل و... .
ایـن کتـاب در سـال 1393 در قالـب 277 صفحـه و در 
قطـع وزیری توسـط انتشـارات »بال« چاپ و منتشـر شـده 

است.

کاربرد زبان بدن 
در تدریس

معرفی کتاب

نون و القلم 

فـردی در کالس ریاضی به خـواب رفت و با 
تعطیلی کالس از خواب بیدار شـد. او تنها 
توانسـت بـا عجلـه دو مسـئله را کـه روی تخته نوشـته 
شـده بود، یادداشـت کند و بـاورش این بود که اسـتاد 

آنها را به عنوان تکلیف هفتۀ بعد داده است.
او تمـام آن روز و شـب را برای حل مسـئله فکر کرد. 
امـا نتوانسـت آنهـا را حل کنـد. در طول هفته، دسـت 
از تـالش برنداشـت. تمام طول هفته را به حـل این دو 
مسـئله فکر می کرد تا سرانجام توانسـت یکی از آنها را 

حل کند و جلسـۀ بعـد، آن را بـه کالس آورد.
اسـتاد، بـه کلـی مبهـوت شـد و گفـت: مـن ایـن 
مسـئله ها را به عنوان دو نمونه از مسئله های غیرقابل 

حـل ارائـه داده بـودم!

 شـما نمی توانیـد بیـش از چیزی شـوید کـه باور 
داریـد؛ امـا بیـش از آنچه بـاور دارید، می توانیـد انجام 

دهید.
 اگـر برای همیشـه تالش کنیم، هیچ مسـئله ای 

غیر قابـل حل نخواهد بـود.

معمای غیر قابل حل

حکمت و حکایت
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گفت وگو

یـک معلم، بـا موقعیت هـای ناخواسـته ای در برابر 
دانش آمـوز نوجوان مواجه می شـود که حـل و رفع 
آن موقعیت ها نسـبت تامی با شـناخت نوجوان به 
طور کلی و البته خالقیت و درایت او دارد. مهم ترین 
وجوه شـخیتی نوجـوان که معلـم باید با آن آشـنا 

باشـد، کدام ها هستند؟
اگـر ما ویژگی هـای نوجوانی را نشناسـیم، هرگونه بحث 

دربارۀ موقعیت های ناخواسـته، بیهوده اسـت.
مشـکل اصلـی در دورۀ نوجوانـی، این اسـت کـه آنها در 
ایـن دوره از فضـای خانواده بیـرون آمده و وارد فضایی تحت 
عنـوان مدرسـه و هم سـاالن می شـوند؛ بایـد و نبایدهـای 
والدیـن در وجـود بچه هـا تـا جایـی کـه می توانسـته ریشـه 
دوانـده و در ایـن دوره، آنهـا حتـی می خواهنـد فاصلـه ای با 

مدرسه، گام نخست استقالل طلبی نوجوان در جامعه است. ممکن است در این بین، معلم در موقعیت های 
ناخواسته ای قرار گیرد که هرگونه تصمیم او، آیندۀ سیاه یا سفید یک شهروند یا فردی از جامعه را در آینده 

می سازد. به همین مناسبت، با سرکار خانم دکتر الهام درستیان -روان شناس و مشاور- گفت وگویی داشته ایم:

آن ابعـاد خانوادگـی ایجاد کنند و دنیا را به صورت مسـتقل 
تجربـه کننـد. این هـم لزومـًا بد نیسـت زیـرا اگر قرار باشـد 
فرد، در دوران بزرگسـالی فرد مسـتقلی باشد، بخشـی از آن 

را در دوران نوجوانـی تجربـه می کنـد.

این استقالل در محیط مدرسه چگونه خود را نشان 
می دهد؟

بعضی از بچه ها این اسـتقالل را به صورت مثبت و مؤثر 
نشـان می دهنـد. مثـل اینکـه در کارهـا، رفتـار و نقش هـا، 
مسـئولیت پذیری دارنـد. بعضـی از بچه هـا دچـار روحیـۀ 
سـرکش می شـوند و می خواهند آنچه را که خانواده و حتی 
معلم به عنوان نهی و »نباید« می گویند، خود تجربه کنند. 
ایـن روحیـۀ اسـتقالل طلبی در نوجوانـان، احتمـال دارد 

برای لحظه هایی پر از آژیر خطر

معصومه محمودزاده وزیری
گزارشگر

نگاهی به مدیریت موقعیت های ناخواسته در مدرسه
در گفت وگو با دکتر الهام درستیان
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و بـر گـروه هم سـاالن پیـاده می کننـد؛ اگـر نوجوانـی بوده 
کـه در خانواده آسـیب های جسـمی، کتـک کاری، تنبیه و 
خشـونت های خانگـی دیـده، غالبـًا در مدرسـه هم همین 
رفتـار را از خـود ُبـروز می دهـد. همچنیـن نوجوانـی کـه بـه 
خاطـر تعارضاتـی که بین پـدر و مادر بـوده، لوس بـار آمده و 
مدام پدر و مادر هر کدام جداگانه خواسـته اند او را به سـمت 
خودشان بکشند و با نوعی امتیاز دادن به او یارکشی کنند، 
طبیعتـًا در مدرسـه هـم می خواهـد آن امتیـازات را داشـته 
باشـد؛ از طرفی فضای مدرسـه چنین موردی را برنمی تابد 

و نوجـوان، آنجـا دچـار مشـکل و چالش می شـود.

بنابراین معلم باید ریشـۀ مشـکل را در شـخصیت 
فـردی که معضـل ایجاد کـرده، بیابد.

خطراتـی را هـم به همراه داشـته باشـد. 
بنابرایـن، نکتـۀ اول کـه باید یـک معلم بداند، این اسـت 
کـه نوجـوان در یـک فضـای اسـتقالل طلبی قـرار گرفتـه، 
می خواهـد جلب توجـه کنـد، از ایده ها و نظریـات خودش 
دفـاع کـرده و تالش زیادی می کند تا بتواند خـودش را برای 

خـود و دیگران اثبـات کند.

یعنی موقعیت های ناخواسته میان شاگرد و معلم 
و شـاگرد با شـاگرد در مدرسه، تنها از همین حس 

اسـتقالل طلبی نوجوان نشأت می گیرد؟
خیـر! بخـش دیگـری کـه مـورد بحـث قـرار می گیـرد، 
نوجوانانـی هسـتند کـه در خانواده هایـی تحـت آسـیب و 
تعـارض، پـرورش یافته و آینـۀ آن رفتار را در مدرسـه و کالس 
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و دانش آمـوز دیگـر، ظالـم بـوده باشـد. دانش آموز مظلـوم از آن 

جهـت مورِد تقصیر اسـت که بلد نیسـت »نه« بگویـد و وقتی 

معلـم از او جانبـداری می کنـد، بـرای همیشـه یـاد می گیـرد 

پشـت یـک نفـر دیگـر بایـد مخفـی شـود و نمی توانـد از خـود 

دفـاع کنـد. در خیلـی از مـوارد هم واقعًا می بینیم یک سـری 

از دانش آمـوزان اقـدام تحریک آمیـزی می کننـد و دانش آموز 
دیگـری بـر اسـاس ایـن تحریـکات عصبانـی می شـود و... و 
همـه، دانش آمـوزی کـه عصبانـی شـده را تنبیـه می کنند و 
مـورد خطاب قرار می دهنـد؛ در حالی که در این گونـه موارد، 
معلـم نباید -مخصوصًا پیش روی دیگـران- جانبداری کند؛ 
بکه باید ابتدا فضا را آرام کند و بعد از آن، چه آنجا و چه خارج 

از کالس، بـا هـر دو طـرف دعـوا جداگانه صحبت کند.

ارائـۀ گـزارش  آیـا  بـه عنـوان یـک روان شـناس، 
رفتارهـای ناهنجـار بـه خانواده ها را بـا توجه به 
شـناختی که از عصبیت و ناآگاهی روان شناسـانۀ 
خانـوادۀ ایرانـی داریـد، اقدامـی مثبـت می دانید؟

بـا در نظـر گرفتن شـرایطی، بله! گاهـی ما ایـن گزارش 
را بـه عنوان دسـت اندرکاران مدرسـه به نحـوی می دهیم که 
»این مشـکل، مشکل بچۀ شما است و اینها با مدرسه هیچ 
ارتباطـی ندارد و شـما به عنـوان یک خانوادۀ ناسـالم یا این 
بچـه بـه عنوان یک بچـۀ ناهنجار، باید تکلیفتان مشـخص 

شود« و... .
اگـر مـا یک چنین رویکردی در نظر داشـته باشـیم -چه 
بـرای خانـواده و چـه بـرای نوجوان- اشـتباه اسـت؛ چرا که 
سـهم و نقش خودمان به عنوان مدرسـه و سیستم آموزشی 
آن نوجـوان را نادیـده می گیریم و خانـواده را هم تنها مقصر 

بلـه! من فکر می کنم معلم قبل از آنکـه قضاوتی از آنچه 
کـه در آن لحظه در حال رخ دادن اسـت داشـته باشـد، باید 
به شـناخت خود نسـبت به دانش آموزان و خانوده های آنان 
رجـوع کند تا متوجه شـود که قوت هـای ارتباطی  و یا نقطه 
ضعف ارتباطی دانش آموز کجاست؟ آیا در خانواده مشکل 

خاصی هسـت که این کودک درگیرش باشـد؟

در حقیقت با ایجاد سؤال به سراغ راه کارها برود.
بلـه! معلـم بایـد پیـش از وقـوع موقعیتـی ناخواسـته، 
از دانش آمـوزان شـناخت داشـته باشـد و بـرای همیـن مـا 
همیشـه پیشـنهاد می کنیـم کـه  پیـش از آنکـه مشـکالت 
حـاد در کالس بـه وجـود بیایـد، معلمـان دانش آمـوزان را به 
مشـاور مدرسـه یا مشـاوره های دیگر ارجاع دهند که بچه ها 
بتوانند مورد مشـاوره قرار بگیرند و این آسـیب ها کم شـود.

خـود معلم هـم می توانـد موجب یـا دلیل رخـداِد 
یک موقعیت ناخواسـته باشـد؟

بله! گاهی معلمین هم به این شـکل با آسـیب ها برخورد 
نمی کننـد و در حالـی کـه مثالً یک تعـارض خیلی معمولی 
اسـت که در مدرسـه بین بچه ها اتفاق افتاده، آن را به بحرانی 
تبدیـل می کننـد کـه در بطـن آن، صـد موقعیت ناخواسـته 
وجـود دارد. بـرای مثال، طرف یـک دانش آموزی را می گیرند 
و یـک نفـر دیگـر را جلـوی بقیـه می کوبند و یا شـدیدًا هـر دو 
طـرف درگیری را در مقابل بقیه تنبیه می کنند. در حالی که 
در حالـت اول، وقتـی کـه ما طرف یک دانش آمـوز را می گیریم، 

ایـن را در نظر نمی گیریم که در ایجاد یک مشـکل، طبیعتًا هر 

دو نفـر نقـش دارنـد؛ حتی اگـر دانش آمـوزی واقعًا مظلـوم بود 

یک سری از 
بچه هایی که 
دزدی می کنند، 
وسواس دزدی 
 کردن دارند؛ در 
این صورت، حتمًا 
باید به مشاور 
ارجاع داده شود تا 
روی او کار شود

“
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عنـوان که »فرزند شـما دزد اسـت« خانواده را بـه هم بریزد؛ 
حتی اگر آن بچه دزدی کرده، دلیلی و ریشه ای دارد. اگر ما 
آن ریشـه و دلیل را پیدا نکنیم و برچسـب دزد به بچه بزنیم، 
جـز اینکـه خانواده هـم بچه را محکوم کنـد، نتیجۀ دیگری 

نمی گیریم.
از دانش آمـوز  را  تصـور کنیـد دانش آمـوزی وسـیله ای 
دیگـری سـرقت کـرده و حـاال این مسـئله لو رفته اسـت. ما 

بایـد چنـد ریشـه را بـرای دزدی در نظـر بگیریـم:
یکـی بحث »مشـکالت اقتصـادی« اسـت که ایـن عامل 
را کنـار می گذاریـم. یکـی »الگوهـای خانوادگی نامسـاعد« 
است که احتمال دارد واقعًا چنین الگویی در خانوادۀ کودک 
باشـد تا سـرقت رخ دهد. عامـل دیگر »احتیاج نوجـوان« به 
آن شـیء مسـروقه اسـت کـه خانـواده مدت ها اسـت -به هر 
طریـق و عنوانـی- قولـش را داده و برایش تهیه نکرده اسـت. 
دلیل دیگر این اسـت که کودک می خواهد زخم و آسـیبی را 
که در بسـتر خانواده و اجتماع دیده به این نحو جبران کند و 
زخـم و آسـیبی به یک نفر دیگر بزند و خـود را آرام کند. عامل 
احتمالـی دیگر، این اسـت که در بعضـی از مـوارد، اصالً فرد 
حواسـش به اتفاق در حال رخ دادن نیست. واقعًا بوده و شده 
کـه بعضـی از بچه ها یک سـری وسـایل را برداشـته و به خانه 
برده اند و بحث، بحث سـرقت نبوده؛ بلکه حواسـش نبوده، 
وسـیلۀ دیگـری را به خانه برده و از ترس اینکه نکنـد از فردا به 

او برچسـب دزد بزنند، نیـاورده که پس بدهد. 
یـک مـورد دیگـر کـه وجـود دارد این اسـت که بـه بچه ها 
در خانـواده یـاد داده نشـده کـه اجازه بگیرند و از وسـیله ای 
اسـتفاده کننـد و حـق و حقوق دیگـران برای بچه ها روشـن 
نشده؛ یعنی فکر می کنند که من حق دارم که از هر کسی 

این موضوع می دانیم. دو حالت احتمال دارد اتفاق بیفتد:
حالـت اول، ایـن اسـت کـه خانواده هـا بـه ایـن گـزارش 
اهمیـت ندهنـد و فرزنـد را ببخشـند کـه در مـوارد معـدود و 

نـادری پیـش می آیـد.
در حالـت دوم، اگـر والدیـن خیلـی سـخت گیر باشـند و 
کـودک تحـت تأثیـر سـخت گیری ها و عـدم ارتبـاط مناسـب 

بـا پـدر و مـادر این گونـه رفتـار می کنـد، نوع گـزارش ما بـه این 

شـکل اسـت کـه کـودک را در مقابل خانـواده، ناهنجـار جلوه 

دهیم، در نتیجه سـخت گیری های خانواده بیشـتر می شود 

و ایـن امـر، فشـار بیشـتری بـه آن کـودک مـی آورد و روحیـۀ 

سرکشـی و لجبازی او بیشتر می گردد؛ یعنی در اصل ما وارد 

یـک دور باطـل می شـویم کـه ایـن دور باطـل، تمامی نـدارد.

خانـواده بایـد در جریان قـرار بگیرد؛ اما نحـوۀ در جریان 
گذاشـتن اعضـای خانـواده مهـم اسـت. اگـر قـرار اسـت 
خانـواده در جریـان قـرار بگیـرد، حتمًا باید مشـاور مدرسـه 

بتوانـد ایـن کار را انجـام بدهد.
پیشـنهاد مـا این اسـت که ابتدا مشـاور بـا بچه صحبت 
کنـد و بگویـد که اگر این عمل تکرار شـد، من ناچار هسـتم 
بـه خانـواده ات گزارش کنم و اگر تکرار شـد و اطالع رسـانی 
بـه خانـواده الزم گردیـد، بهتـر اسـت کـه بعـد از صحبـت با 
نوجوان، جلسـه ای با والدین برگذار شـود و در آن جلسـه به 

او برچسـب ناهنجار بودن زده نشـود.
بـه عنوان نمونـه ای از یک گزارش نابه جا، مادری بسـیار 
هراسـان بـا مـن تمـاس گرفـت کـه از مدرسـه با مـن تماس 
گرفته انـد؛ فرزنـد مـن دزد اسـت و اگـر به خانه بیایـد، فالن 
می کنـم و...! یعنـی واقعـًا مـادر از دسـت او عصبانـی بـود. 
مـن با مادرش صحبـت و او را آرام کردم. مدرسـه نباید با این 

گاهی به حدی 
شرایط خانواده 
سخت گیرانه و 
قوانین محدود 
کننده است که 

بچه دوست دارد 
قانون را نادیده 

بگیرد و این نادیده 
گرفتن قانون را 

در مدرسه نشان 
می دهد

“
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ریشـۀ مشـکل، مشـاور می تواند والدین را به مدرسـه دعوت 
کنـد و در مـورد ایـن مـورد با آنهـا صحبت کند.اگر ریشـه در 
سـخت گیری های خانـواده بـود، می شـود در ایـن مـورد بـا 
خانـواده صحبـت کـرد کـه شـما قوانیـن خیلی سـختی را 
بـرای فرزندتان تعیین کرده اید و این بچه در روانش سـرکش 
شـده، بایـد مقـداری تـوأم بـا قوانیـن، صمیمیـت را هـم بـا 
فرزندانتان بیشـتر کنید که این حجم استرس قانون مندی 
در او کـم شـود. اگـر ریشـه در قلـدری و زورگویـی دانش آموز 
بـود، بایـد خانواده را احضار کرد و از آنها خواسـت که جلوی 
این بچه بایسـتند، یـک جاهایی -هرچنـد بخواهد قلدری 
و زورگویـی کنـد- بـه او »نه« بگویند و همیشـه باید بداند که 

خواسـته هایش بـا زورگویی مهیا نمی شـود.

دانش آمـوزی که مورد سـرقت قـرار گرفته چگونه 
بایـد مدیریـت شـود و نـوع برخـورد بـا او بایـد 

باشـد؟ چگونه 
مشـاور به او هم می آموزد که باید یاد بگیرد که از وسـایل 
خـود مراقبـت کنـد، از حریـم خـود نگهـداری کنـد، دقـت 
خـود را بـاال ببـرد و... . همچنیـن بایـد بـه او ایـن اطمینـان 
داده شـود که ما حواسـمان هسـت و اقدامات الزم را در این 
زمینـه انجـام می دهیـم؛ کـه فکـر نکند همـواره قرار اسـت 
مـورد سـرقت قـرار بگیـرد. باید بـه او گفته شـود کـه اگر هم 
مجددًا موردی بود که برایت آسـیب جسـمی یا مالی در پی 

داشـت، بـاز هم بیـا و گـزارش بده.
خانـوادۀ دانش آمـوِز قربانی سـرقت هـم بایـد در جریان 
قـرار بگیرنـد و به آنهـا هم در یک جلسـۀ مشـاورۀ جداگانه، 
آموزش داده شـود که چطور به فرزنـدان خود آموزش دهند 

که از حریم شـخصی خـود محافظت کنند.

کـه می خواهـم، هر چیزی را که می خواهم به دسـت بیاورم 
و مـن زور می گویـم و بقیـه هم باید به من بگویند »چشـم«!
گاهـی هم خانـواده این حرف ها و آموزش هـا را زیاد ارائه 
کرده انـد ولـی همان طـور کـه اشـاره شـد، به حدی شـرایط 
خانـواده سـخت گیرانه و قوانیـن محـدود کننـده اسـت که 
بچه دوسـت دارد قانـون را نادیده بگیرد و این نادیده گرفتن 
قانـون را در مدرسـه نشـان می دهـد؛ این هـم می تواند یک 

ریشـۀ دیگر موضوع باشد.
نکتۀ دیگری هم که وجود دارد، این اسـت که یک سـری 
از بچه هایـی کـه دزدی می کننـد، وسـواس دزدی  کـردن 
دارند؛ در این صورت، حتمًا باید به مشـاور ارجاع داده شـود 
تـا روی ایـن بچـه کار شـود، چـرا که مقولـه ای به نـام کنترل 

تکانـه یا کنترل هیجـان در ایـن افراد وجود نـدارد.
در نتیجـه، اگـر در مدرسـه سـرقتی اتفـاق افتـاد، نبایـد 
مسـئولین در گام نخسـت تنـدی، تنبیـه و یـا تهدید کنند؛ 
بلکـه بایـد در گام اول، ضمـن ابـراز ناراحتی بـه دانش آموز، 
بگویند که باید به این کار رسـیدگی شـود و در گام بعدی، بر 
اسـاس پیش فرض هایی که برای اطالع رسـانی بـه خانواده 

ذکـر شـد، حتمًا مـورد را به مشـاور مدرسـه ارجـاع دهند. 
البتـه نبایـد دچـار سـهل گیری شـد کـه دانش آمـوز را 
نسـبت به عواقب عمـل خود بی تفـاوت و بر تکـرار این گونه 
اعمـال مصمـم کنـد؛ بلکه بایـد پرسـه و پروتکلی بـرای این 
موضوع در نظر گرفت که این اقدامات شـامل آن می شـود.
مشـاور بایـد بـا ایجـاد رابطـه ای مبتنـی بـر اعتمـاد در 
جلسـات ابتدایـی کـه منجـر بـه نفـوذ کالم در دانش آمـوز 
شـود، به ریشـۀ مشـکل در او پی ببـرد؛ چراکـه رویکردها در 
مقابل این رخداد، بر اسـاس اینکه این مشـکل ناشی از چه 
ریشه و عواملی است، متفاوت خواهد بود. بعد از تشخیص 

معلم باید پیش از 
وقوع موقعیتی 
ناخواسته، از 
دانش آموزان 
شناخت داشته 
باشد

“
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الگوی تدریس

طرح درس
عفاف و حجاب

پیمان حیدری خوانساری
محقق و پژوهشگر

مشخصات طرح درس 
موضوع: عفاف و حجاب

ردۀ سنی: متوسطه

تعداد فراگیران: 20 نفر 

روش تدریس: توضیحی، پرسش و پاسخ 

زمان: 45 دقیقه

اهداف جزئی: 
1. معرفی عنصر حیا به عنوان ریشۀ عفاف.

2. درک فطری بودن گرایش انسان به عفاف.
3. درک کلی و فراگیر بودن مفهوم عفاف.

4. درک تأیید و تأکید دین اسالم بر فطرت عفاف.
5. شناخت مظاهر عفاف.

6. درک ارتباط میان عفاف و ایمان فرد.

آماده سازی )ایجاد انگیزه(: 
پرسـش نامه هایی را از قبـل تهیـه نمـوده و در اختیـار 
دانش آموزان قرار می دهیم و یا پرسش هایی را یکی یکی 
مطرح می کنیم و از آنان می خواهیم هر پرسش و پاسخ 

آن را پشـت سـر هـم در برگه ای مکتوب کنند.
نـوع پرسـش ها، تعـداد و دامنـۀ آن، بنابـر تشـخیص 
و درک مخاطـب، می توانـد  و سـال  و سـن  آمـوزگار 

متفـاوت باشـد.
بـا  کـه  اسـت  آن  پرسـش ها  ایـن  طـرح  از  هـدف 
جمع بنـدی پاسـخ ها، بـه فطـری بـودن عنصـر حیا و 

عفـت برسـیم.
تذکـر: بایـد تأکیـد گـردد کـه پرسـش نامه ها بـدون 
نـام تکمیـل می شـوند و کسـی غیـر از معلـم آنهـا را 
نمی خواند تا پاسـخ ها حتی االمکان صادقانه و به دور 

از نگرانی باشـند.

اهداف رفتاری 
دانش آموز در پایان درس باید بتواند:

1. تعریف صحیح و عمیقی از عفاف ارائه دهد.
2. مظاهر و مصادیق ظاهری و باطنی عفاف را به 

درستی تبیین کند.
3. آثار و فواید عفاف را برشمارد.

4. ربط عفاف با ایمان را بیان کند.

ارزشیابی تشخیصی: 
1. چه کسی خود را عفیف می داند؟

2. مالک عفیف بودن چیست؟
3. چرا باید عفیف باشیم؟

هدف کلی:  آشنایی با عفاف و مظاهر آن

1

2

٣
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پرسش نامه:
 پرسـش ها باید به صورت عمیق و مفید طراحی شـوند 
تـا بـا کم بـودن تعـداد آنهـا، وقـت کالس گرفتـه نشـود و در 

عیـن حـال، مفاهیم مـورد نیـاز را از دانش آمـوزان بگیرد.
 باید تأکید شـود که پاسـخ ها شخصی و محرمانه است 

و افراد نباید به برگۀ دوسـتان خود سـرک بکشند.
 از دانش آموزان خواسـته شـود پاسـخ های خود را بدون 
در نظـر گرفتـن حـالل و حرام هـای دینـی و تنهـا از جنبـۀ 
شـخصی و انسـانی بنویسـند. )مثـاًل اگر در پاسـخ سـؤالی 
دلیل دزدی نکردن پرسـیده شد، پاسخ »دزدی حرام است« 
را ننویسـند؛ بلکـه در نظـر بگیرنـد کـه فـارغ از حـرام بـودن 

دزدی، چـرا ایـن کار را انجـام نمی دهنـد؟(
 بـرای مدیریت بهتـر وقت، می توان پرسـش نامه ها را در 
جلسـۀ قبل، در اختیـار دانش آموزان قرار داد تـا در منزل آن 
را تکمیل کنند و در ابتدای جلسـۀ بعدی به آموزگار تحویل 

دهند.
پرسـش هایی  چنیـن  از  می تـوان  نمونـه،  عنـوان  بـه 

کـرد: اسـتفاده 
 فـرض کنیـد بنابـه دالیلـی قـرار اسـت خواهـر یا بـرادر 
خردسـال خـود را به مـدت یـک روز با یکی از دوسـتان خود 
تنهـا بگذاریـد؛ کدام یـک از دوسـتان خـود را بـرای ایـن کار 
انتخـاب می کنید؟ چه خصوصیات اخالقی ای باعث شـد 

او را انتخـاب کنید؟
 فـرض کنیـد قـرار اسـت بـا انتخـاب شـما، یکـی از 
دوسـتانتان بـا خانوادۀ شـما به مسـافرتی چنـد روزه بیاید؛ 

دوسـت شـما باید چه خصوصیات اخالقی و رفتـاری ای در 
ایـن چنـد روز داشـته باشـد؟

 فـرض کنیـد قرار اسـت خواهر یا بـرادر خردسـال خود 
را به اسـتخر ببرید و یکی از دوسـتان شـما هم تقاضا دارد با 
شـما همـراه شـود؛ در چه صـورت او را نمی پذیریـد و در چه 
صورتـی همراهـی او را قبول خواهید کـرد؟ به عبارت بهتر، 
چـه خصوصیـات اخالقـی و رفتـاری در این همراهـی برای 

شـما اهمیت دارد؟ چرا؟
 در نظـر بگیریـد کـه به همـراه پدر و مـادر، و یـا به همراه 
دوسـتان و معلـم خـود در حـال تماشـای فیلمی هسـتید و 
در آن فیلم، از شـوخی ها یا تصاویر جنسـی اسـتفاده شـده 

اسـت؛ چه حسـی دارید؟
 فـرض کنیـد در گوشـی تلفـن همـراه خـود، تصاویـر و 
کلیپ هـای نامناسـبی داریـد؛ اواًل تعریف شـما از تصاویر و 
کلیپ های نامناسب چیست؟ ثانیًا آیا حاضر هستید تلفن 
خـود را در اختیـار پدر و مادر و یا معلم خـود قرار دهید و آنان 

از وجـود ایـن فایل ها در تلفن شـما مطلع شـوند؟
 اگر قرار باشـد تلفن خود را برای مدتی به کسـی امانت 
دهیـد تا اسـتفاده کند، قبل از تحویـل آن، چه فایل هایی را 

پاک می کنیـد؟ چرا؟
 اگـر الزم بـود بـاالی ایـن برگه نـام و نـام خانوادگی خود 
را بنویسـید، پاسـخ های شـما چه تفاوت هایی داشـت و چه 

چیزهایی را نمی نوشـتید؟ چرا؟
 چـرا مثاًل وقتـی به حمـام می رویـم، در را از داخل قفل 

می کنیم؟

٧
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ارائۀ درس جدید: 
پاسـخ های  میـان  از  وقـت  اسـرع  در  بایـد  آمـوزگار 
دانش آمـوزان و یـا تعدادی از آنان، کلمات کلیدی که بیانگر 
مؤثـر بـودن عنصـر حیـا در ذهـن و تصمیـم آنـان اسـت را 

اسـتخراج و نمونه هایـی را بـرای کالس قرائـت کنـد.
از  کلیـدی،  جمـالت  یـا  و  پاسـخ  هـر  قرائـت  از  پـس 
دانش آمـوزان خواسـته شـود کـه بـه صـورت داوطلبانـه، در 
حـد یکی دو دقیقه نظرشـان در این رابطـه را بیان کنند و به 

تکمیـل آن بپردازنـد.
پاسـخ  جمع بنـدی  بـا  بایـد  آمـوزگار  مرحلـه،  ایـن  در 
دانش آمـوزان، »حیـا« را بـه عنـوان حـس مشـترک میـان 
پاسـخ های آنـان معرفـی کنـد و در ایـن رابطـه توضیحاتـی 
ارائـه نمایـد. همچنیـن بایـد بـا اسـتناد به گرایـش افـراد به 
عنصـر حیـا، فطـری بـودن آن را تبیین نماید؛ بدین شـکل 
کـه همان گونـه کـه خـود شـما عزیـزان می بینیـد، فـارغ از 
اندیشـه های دینـی، ذهـن شـما حیـا را ارزش می دانـد و بر 

اسـاس آن تصمیم گیـری می کنـد.
در گام بعـدی، بسـته بـه وقـت و شـرایط کالس، بایـد بـا 
کمـک دانش آمـوزان و یـا توسـط آمـوزگار، تعریفـی از حیـا 
ارائه شـود؛ »حیا عبارت اسـت از حالت و خویی نفسانی در 
انسـان که مانع ارتکاب اعمال زشت می شود. در مقابل آن، 

بی شـرمی قـرار دارد.«
در ادامـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داده شـود که خلقت 
انسان، خلقتی کامل است و دین اسالم، حرف و دستوری 
خارج از خلقت خود انسان ندارد و او را به انسانیت و فطرت 
خویـش بـاز می خواند؛ به عبارت بهتر، اساسـًا ظهـور دین، 
برای بازگرداندن انسـان به فطرت خویش اسـت و در همین 

راسـتا، حیا، از جمله فطریات مورد تأکید دین اسـت.

در بسـیاری از مـوارد کـه شـما دانش آمـوزان هـم بـه آن اشـاره 
کردیـد، عنصـر »حیـا« به »آبـرو« پیوند خـورده اسـت؛ بدین نحو 
کـه وجـود یـک ناظر خارجی کـه بر اسـاس رفتار شـما را قضاوت 
می کند، موجب می گردد »حیا« داشـته باشـید. حد اعالی حیا 
در زندگـی روزمره، وقتی اتفاق می افتد که همـواره »خدا« را ناظر 
ببینیـد؛ »العالـُم محضُر اللـِه ال ُتعُصوا فـی َمحَضـِرِه«؛ عالم محل 

حضـور خدا اسـت، پس در حضـور او معصیت نکنید.
در ایـن مرحلـه، بایـد از عنصـر »حیـا« بـه فضیلـت »عفـت« 
رسـید؛ وقتی حیـا در اعمـال، رفتار و گفتار ما نمود پیـدا کند، به 
خصوصیتـی اخالقـی می رسـیم کـه »عفـت« نـام دارد؛ »عفت، 
یعنـی نفـس انسـان، مطیع عقـل او باشـد و از چیزی کـه عقل و 

شـرع نهی کـرده، اجتنـاب نماید.«
بـه عبارت بهتـر، فرد عفیـف، ارادۀ اعمال و افـکار خویش را به 
نفـس خـود نمی دهد؛ بلکه نفـس خود را بـا عقل و اخـالق مهار 
می کنـد و همـۀ اعمـال و رفتـار او حساب شـده و در چارچـوب 
عقـل و شـرع توجیه می شـود. پـس از آنجا کـه دین، انسـان را به 
فطـرت خویـش فرا می خوانـد و روی آن تأکیـد دارد، عفت و حیا، 
هم انسـانیت انسان را نمایان می سـازند، هم از مظاهر دین داری 

هستند. فرد 
در ایـن مرحله می توان با پرسـش از دانش آمـوزان، آثار و فواید 

فردی و اجتماعی عفاف را برشـمرد.
پس از ارائۀ توضیحاتی در مورد عفاف، با کمک دانش آموزان، 
انـواع و اصنـاف مختلفی بـرای عفـت در نظر گرفتـه و روی تخته 
مکتوب می شـود و هر دانش آموزی که نوعی از عفت را پیشـنهاد 
می دهـد، در خصـوص آن توضیـح مختصـری هـم می دهـد و 
نمونـه ای مثـال می زنـد و بـه عبـارت بهتـر، از آن دفـاع می کنـد؛ 
عفـت در کالم، عفـت در شـنیدن، عفـت در دیـدن، عفـت در 

خـوردن و آشـامیدن، عفـت در پوشـش و...
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در ادامـه، آمـوزگار روی انواع عفت که روی تخته نوشـته شـده 
توضیحاتی می دهـد و هر کدام را با تعریف عفت، تطبیق می زند 
و در صـورت لـزوم، به معرفی مصادیق خارجی هر کدام و توضیح 

جداگانـۀ آن، می پردازد.
مثاًل عفت در پوشـش، مصداقی به نام »حجاب« دارد که باید 
تبیین گـردد؛ همان گونه که می بینیـم، آنچه مـورد توجه فطرت 
انسـان و مـورد تأکیـد دیـن و خداونـد متعال اسـت، عفاف اسـت 
کـه مظاهـر گوناگونـی دارد. یکی از ایـن مظاهر، عفـت در دیدن 
بـود کـه توضیـح مختصـری در مـورد آن دادیـم. در مقابـل، دیده 
شـدن هـم عفـت خـاص خـود را می طلبـد کـه مـا آن را بـا عنوان 
»حجـاب« می شناسـیم. پـس در گام اول باید بدانیم که حجاب، 
باری نیسـت که فقط بر دوش یک جنس از انسان ها باشد؛ بلکه 
تکلیـف اصلـی، عفاف اسـت که بر عهدۀ همۀ انسـان ها اسـت و 
از میـان انـواع عفـاف، برخی به جنسـیت خاصی تعلـق گرفته و 
در مقابـل، نـوع دیگـری هم بـه جنس مقابل تعلق گرفته اسـت.
در ادامـه، می تـوان بـه تعریـف حجـاب، فطـری بـودن اصـل 
پوشـش و مـواردی از ایـن قبیـل پرداخـت. از جملـه مـواردی کـه 
الزم اسـت در ایـن مبحـث مطـرح گـردد، آن اسـت که بایـد برای 
دانش آمـوز تبیین شـود که حجـاب، تمام عفاف نیسـت؛ بلکه از 

جملـه مظاهـر و بروزهـای عفاف اسـت.
همچنیـن بایـد ضمـن بیـان تفـاوت میـان مطلـق پوشـش و 
حجـاب، حجـاب مطلـوب، تبیین گـردد. بـه بیان بهتـر، حجاب 
بـه عنـوان عفـت دیده شـدن، قرار اسـت انسـان را از دیده شـدن 
انـدام مصـون دارد و ایـن مسـئله، با صرفـًا عریان نبـودن حاصل 
نمی شـود. بـرای تبییـن ایـن مسـئله، آمـوزگار می توانـد تـوپ 
کوچکی را به وسیلۀ یک پوشش چسبان پوشانده و آماده داشته 
باشـد و بـه دانش آمـوزان نشـان دهـد و سـؤاالتی را مطـرح کنـد و 

مـورد بـه مـورد از آنان پاسـخ بگیرد.

- این شئ چیست؟
+ توپ

- شکل هندسی این توپ چیست؟
+ ُکره

- چه اندازه ای دارد؟
+ کوچک

سـپس قسـمت کوچکـی از پوشـش را کنـار بزنـد و بـاز بـه 
پرسـیدن ادامـه دهـد؛

- جنس این توپ چیست؟
+ پالستیک، الستیک، پارچه  و...

- این توپ چه رنگی دارد؟
+ سبز

- ایـن تـوپ با پارچه پوشـانده شـده بـود؛ پس چطور شـما 
تک تـک خصوصیات آن را به درسـتی بیـان کردید؟ مگر آن 

را بدون پوشـش دیدید؟
راحتـی  بـه  انسـان،  ذهـن  می بینیـد،  کـه  همان طـور 
تشـخیص می دهـد و الزم نیسـت کـه حتمًا مـن این تـوپ را 
بدون پوشش به شما نشان دهم. شما با دیدن تنها قسمتی 
از این توپ، رنگ و جنس آن را متوجه شدید و با دیدن حجم 
پوشـیده شدۀ آن، شـکل و اندازۀ آن را تشخیص دادید و مثل 
کسـی که این توپ را بدون پوشـش دیده و آن را لمس کرده، 
توانسـتید خصوصیات آن را بیان کنید. پس بعضی وقت ها 
صرفًا پوشیده بودن، مثل پوشیده نبودن، همان اثرات را دارد 
و چنین پوششی خصوصیات مورد نظر برای حجاب و عفت 

دیـده شـدن را تأمین نمی کند. 
پـس از ایـن، با توجه به مالک هایی که برای حجاب عرضه 
شـد، آموزگار می تواند با استفاده از پیشـنهادات دانش آموزان، 

تعریفی از حجاب ارائه داده و آن را روی تخته مکتوب کند.
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جمع بندی مطالب 
تکـرار  یکی یکـی  را  درس  مـوارد  تمـام 

: می کنیـم
گفتیـم که همـۀ انسـان ها فـارغ از اینکه 
چـه اندیشـه ای داشـته باشـند، گرایـش بـه 
حیـا را به صورت فطـری در وجود خود دارند 
و دین، انسـان را به همین گرایشـات فطری 
دعـوت می کنـد. اگـر انسـان همـواره خـدا 
را ناظـر و حاضـر ببینـد، در همـۀ امـور حیـا 
خواهـد داشـت و بـه خصوصیتـی اخالقی 
بـه نام »عفـت« دسـت می یابـد. عفـاف، در 
همۀ شئونات زندگی انسـان جاری می شود 
کـه نمونه هایـی از آن را برشـمردیم. یکـی 
از مظاهـر عفـاف، عفـت در دیـده شـدن و 
یـا همـان »حجـاب« اسـت که بسـیار مـورد 
تأکیـد دین ما اسـت. حجـاب، تمـام عفاف 
نیسـت؛ بلکه جزئی از آن است و انسان باید 
در تـالش برای به دسـت آوردن همۀ مظاهر 
عفاف باشـد. حجاب، صرف عریـان نبودن 
نیسـت بلکه خصوصیات و اسـتانداردهایی 
دارد کـه بـا صـرف عریـان نبـودن حاصـل 
نمی شـود؛ بلکه پوششـی حجاب اسـت که 

آن خصوصیات را داشـته باشـد.

تعیین تکلیف 
 جمعی و الزامی:

 هـر کـدام از دانش آمـوزان بـرای جلسـۀ بعـد، آیه، 
حدیـث و یا سـخنی از بزرگان در مـورد حیا و یا حجاب 
را انتخاب و مطالعه کنند و گزیده ای از توضیحات آن را 

در یـک صفحه بنویسـند و ارائه دهند.
 داوطلبانه و امتیازی )نمرۀ پایان ترم(:

 بـا معرفی کتاب هایی در مورد حجـاب و حیا برای 
دانش آموزان، تعدادی از آنان داوطلب شـوند تا ضمن 
مطالعۀ آنها، گزارشـی از محتوای آن کتاب در جلسـۀ 

بعدی برای دوسـتان خـود ارائه دهند.
تذکـر: دانش آموزانـی که برای تکلیـف کتابخوانی 
داوطلب می شـوند، ترجیحـًا از تکلیف جمعی معاف 

شوند.

ارزشیابی پایانی 
سؤاالتی از دانش آموزان پرسیده می شود که عبارتند از:

1. عفاف چیست؟
2. عفاف چه مظاهر و مصادیقی دارد؟
3. چرا حجاب از مظاهر عفاف است؟

4. عفاف چه آثار و فوایدی دارد؟
5. حیا و عفاف، چه ربطی به دین و ایمان و رابطۀ 

انسان با خدا دارند؟

910
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یادداشت

آگاهی بخـش  و  برانگیزاننـده  وسوسـه انگیز،  ادبیـات، 
اسـت، درهـای اکتشـاف را می گشـاید و اوقاتـی جادویـی 
از ماجراجویـی و لـذت فراهـم مـی آورد. کتاب خوانـان، نیـاز 
ندارنـد منتظـر برنامه هـای تلویزیون باشـند تا موشـی را که 
از سـوراخی بیـرون می آیـد یـا می ترسـد و درون سـوراخش 
در  لحظـه  هـر  تجربه هـا  ایـن  کننـد؛  دنبـال  را  می خـزد 

نزدیک تریـن کتابخانـه در دسـترس آنهـا اسـت.
یکـی از مهم تریـن ارزش هـای ادبیات، لذت و سـرگرمی 
اسـت. چـه خوب اسـت کـودک یـا نوجـوان عـادت کند هر 
وقت حوصله اش سـر رفت، احساس تنهایی کرد و به دنبال 
راه گریـزی بود تا سـرگرم شـود، به کتاب پناه ببـرد و در لذت 

ماجراهای آن سـهیم شود.

چرا کتاب؟
1. کتاب بهترین وسـیلۀ انتقال میراث ادبی از نسـلی به 
نسـل دیگر اسـت و به فرد کمک می کند تا میراث فرهنگی 
خـود را بشناسـد و آن را ارج نهـد. ایجـاد نگـرش مثبـت بـه 
فرهنـگ خود و دیگـر فرهنگ ها، هم برای رشـد اجتماعی 

انسـان و هم برای رشـد فـردی او ضروری اسـت.

ره آورد

کتاب
تو را می خواند!

محمد میری
نویسنده

چرا باید به مطالعه اهمیت بدهیم؟

دربارۀ سرانۀ مطالعه در کشور و کلمات قصاری که در 
این باره شنیده اید، شک نکنید! آنها درست می گویند؛ 
اما نکتۀ مهم در این باره نقش اطالعات است. اطالعات 
به  منجر  علم  عرصۀ  در  پیش رونده  و  شده  تصفیه 
مطالعه و پژوهش می شود و حاصل پژوهش، یک طرح 
مطالعاتی است. بنابراین همۀ اینها محتاج اطالعات 
هستند و هر پیشنهادی که حاوی اطالعات باشد، اعم 
از فیلم، مستند، سریال، کارتون، نشریه، کتاب -و البته 
با تقدم و اولویت این آخری- موضوع فصل »ره آورد« 

نشریۀ اندیشۀ معلم است.
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زمان های مختلف شـکل گرفته اند، مناسب هستند. کتاب های 
دانش نامـه ای، یافته هـای تـازه دربـارۀ تمامـی موضوعـات را ارائـه 

می دهـد.
6. زندگی نامه هـا از راهـی کـه افـراد موفـق رفته انـد، سـخن 
نمایـش  بـه  را  شـگفتی ها  و  تصاویـر  عکس هـا،  می گوینـد؛ 
می گذارنـد و بـه شـرح روش هـای الزم بـرای کسـب مهـارت در 
انجـام بازی هـا و سـرگرمی ها می پردازنـد و سـبب رشـد و پرورش 

درک و دریافـت ارزش هـای خـود، بـدون شـناخت و احترام به 
ارزش هـای دیگـران ممکـن نیسـت. ادبیـات می توانـد در ایجاد 

فضایـی بـرای این شـناخت، نقشـی بـه یـاد ماندنی بـازی کند.
2. بـه دسـت آوردن تجربه هـای گوناگـون کـه نـه تنها به رشـد 
فـردی، بلکـه بـه احسـاس شـادی و لـذت می انجامـد نیـز از 
پیامدهـای مطالعـه اسـت. بـدون ادبیـات، کـودکان نمی تواننـد 
هیجـان و لذت کشـف سـرزمین های نـو یا تنهایی و ترس ناشـی 
از زندگـی در جزیـره ای دورافتـاده را تجربـه کننـد و بزرگسـاالن 
نمی تواننـد در قالـب یـک فرصت زیسـتن، فرصت زیسـتن های 

متعـدد را درک کننـد.
تاریخـی  داسـتان های  در  کـودکان  حتـی  و  نوجوانـان   .3
و  می یابنـد  را  گذشـته  در  زندگـی  اسـتثنایی  فرصت هـای 
داسـتان های علمی-تخیلـی، آنهـا را بـه تفکـر و اندیشـه دربـارۀ 

وامـی دارد. آینـده 
4. بـا داسـتان های واقع گـرای نـو، آنهـا بـه شـناخت انسـان 
انسـان ها  دیگـر  و  زیسـت  محیـط  بـا  رابطـه اش  و  امـروزی 
کنجـکاو می شـوند. کـودک بـه کمـک ادبیـات بـا شـیوه های 
برخـورد انسـان ها بـا دشـواری های زندگـی آشـنا می شـود و از 
شـخصیت های داسـتان می آمـوزد کـه چگونـه بـا گرفتاری هـا 

برخـورد و احساسـات دیگـران را درک کنـد.
روی  را  پیشـرفت  و  اکتشـاف  دانـش،  درهـای  کتـاب،   .5
نوجوانـان می گشـاید. بـرای دسـت یابی کـودکان بـه تجربه های 
گوناگـون و پرکشـش جهـان، کتاب هایـی کـه در موقعیت هـا و 



کتاب شناسی

اندیشـیدنم  پـس  در  چطـور  و  می اندیشـم  چطـور  مـن 
»هسـتم« و تو چطور می اندیشـی و بر اسـاس آن اندیشـه، 

چگونـه »هسـتی«؟!
روایـت فـوق، روایـت بسـیاری از روابط فرزنـدی و پدری 
و فرزنـدی و مـادری و شـاید رابطـۀ معلم هـا و شـاگردان  
در جامعـۀ مـا اسـت! اینکـه نـام آن تفـاوت فرهنگـی یـا 
سـوءتفاهم و یا حتی شـکاف و گسسـت نسـل اسـت، نیاز 
بـه تحقیق و تفحص فراوانـی دارد. اما روایـت آن از زاویه ای 
که ما در آن ایفای نقش نمی کنیم و تماشـاگر هسـتیم، در 

نـوع خـود آموزنده اسـت.
»هنـدوی شـیدا« را در واقـع می تـوان داسـتان حرکـت 
بـه سـمت کشـف عشـق نـاب دانسـت، عشـقی کـه خود 
انتخـاب می کنـد به سـراغ که بـرود و چگونـه او را شـیدای 
روایـت  می تـوان  همچنیـن  را  رمـان  ایـن  کنـد.  خـود 
سرگشـتگی انسـان امـروز نامیـد. انسـانی که بـرای اثبات 
انسـانیت و نفسـانیت خـود، به هر سـوی خـود را می زند تا 
بتوانـد بـه نتیجـۀ مطلـوب و دلخواهش دسـت پیـدا کند.

دو منظره
دو پندار

زهرا حجتی فر
معلم و دبیر سرویس ره آورد

نگاهی به رمان هندوی شیدا،
اثر سعید تشکری
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شـناخت، حتـی در کـودکان خردسـال می شـوند.
زندگی نامه هـا و همچنیـن برخـی داسـتان های واقع گرا 
بـه کـودکان و نوجوانـان کمـک می کننـد تـا دریابنـد کـه 
دشـواری ها تنهـا در زندگـی آنهـا وجود نـدارد و انسـان های 
دیگـر نیـز بـا همیـن دشـواری ها یـا دشـواری های بزرگ تـر 
دسـت و پنجـه نـرم کرده انـد. بـا خوانـدن ایـن کتاب هـا، 
کـودکان و نوجوانـان دچـار آسـیب های روانـی، بـه نوعـی 
درمـان می شـوند و می تواننـد خـود را از زیـر بـار فشـارهای 

عاطفـی بیرون بکشـند.
7. کتـاب می توانـد کـودک را بـه سـوی واقعیـت و فراتـر 
از آن برانـد و در غنـی کـردن روح و روان خواننـدگان خـود و 
آشـکار کردن نیاز آنها نقش اساسـی داشته باشـد. آثار ژرف 

ادبیـات در کودکان، در بزرگسـالی آشـکار می شـود.
کتـاب بـا گسـترش عالقه هـای کـودکان، فراهـم کردن 
امـکان تجربـۀ ماجراهـای جدیـد و نیـز نمایش شـیوه های 
نگـرش متفـاوت و برخـورد بـا کشـمکش ها و درگیری های 
زندگـی خـود آنها، افـق دید کـودکان را گسـترش می دهد.
و  کـودکان  دیـد  افـق  گسـترش  بـه  کمـک  بـا  کتـاب 
نوجوانـان، شـناخت دیگران و محیط اطـراف، بینش آنها را 

انسـانی و همه جانبـه می کنـد.
نوجوانـان بـا خوانـدن کتاب هـای خـوب، بـه نیکـی بـه 
جایـگاه نیـاز و قانـون بـاور پیـدا می کننـد. در نتیجـه هرگز 
بدبین و مردد نخواهند شـد؛ بلکه به رویارویی با پدیده های 
منفـی خواهند پرداخت. نگرش منطقی بـه زندگی، به آنها 

هماهنگـی درونی می بخشـد.
کتـاب به شـیوه های مختلف در رشـد زبانـی، عاطفی، 
شـخصیتی و اجتماعـی کـودکان و نوجوانـان تأثیرگـذار 

اسـت.

چه خوب است 
کودک یا نوجوان 
عادت کند هر 
وقت حوصله اش 
سر رفت، احساس 
تنهایی کرد و به 
دنبال راه گریزی 
بود تا سرگرم 
شود، به کتاب پناه 
ببرد و در لذت 
ماجراهای آن 
سهیم شود

“
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تشـکری  سـعید 
را  امـروزی  رمـان،  ایـن  در 

زندگـی  در  خـود  کـه  اسـت  کـرده  روایـت 
حقیقـی و در پیرامـون زیسـتی خود کشـف کرده اسـت و 
همیـن مسـئله نیز داسـتان این رمـان را اسـتنادی واقعی 
داده و بـه گفتـۀ نویسـنده، آن را بایـد رونوشـتی از یـک 

دانسـت. مسـتند  داسـتان 
ایـن واقعیـت، شـرح بـه آتـش کشـیدن پـدری توسـط 
فرزنـدش اسـت تـا مخالفـت او را بـرای سـفر بـه خـارج از 
ایـران و رسـیدن بـه عشـق خیالـی اش از میـان بـردارد. 
امـا داسـتان بـه اینجـا ختـم نمی شـود. پسـر بـه مقصـود 
خیالـی اش نمی رسـد؛ امـا در مسـیری قـرار می گیـرد تـا 

بتوانـد معشـوق واقعـی خـود را پیـدا کنـد... .
ایـن رمـان بـه بـاور نویسـنده، روایت انسـانی اسـت که 
همـه خـود را وامـدار او می پندارنـد و همیـن بـاور اسـت 
کـه او را بـه توهـم و تصـور برتـر بودن کشـانده تـا جایی که 
نمی توانـد قبـول کنـد تمـام آنچـه مایـۀ جـالل و توهمش 

بـوده، در لحظـه ای و بـر سـر 
بـه آسـمان  و  یـک هـوس دود شـده 
مـی رود. هنـر نویسـنده امـا نـه در ابـالغ ایـن پیام، کـه در 
تصویرسـازی هنرمندانـۀ فرجام ایـن رویداد می باشـد که 
بسـیار شـیرین و البته اعجاب انگیز از کار در آمده اسـت؛ 
پسـر مـرد متمـول، اسـیر عشـق دختـری می شـود کـه 
هنـدو و غـالم خانۀ آنها اسـت و بـر خالف سـایرین، از پدر 
و پسـر هـم چیزی طلب نمی کنـد. در مقابـل، دختر، پدر 
و مـادری دارد کـه تنها سـرمایۀ آنان، زمینی اسـت که نذر 
امـام حسـین کرده انـد. این آشـنایی، سـرآغاز روایتی 

تـازه از شـیدایی در ایـن رمـان اسـت.
 تشـکری، برای روایت داستانی از این روزهای پیرامون 
خـود -و نـه کوچه پس کوچه هـای تاریـخ- انتخـاب کـرده 
اسـت. از سـوی دیگـر، داسـتان بـا وجـود اسـتناد بـه یک 
رویـداد واقعـی، بـه شـکلی تصویـری پیش روی چشـمان 
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مخاطـب خـود تعریـف می شـود و ماننـد نگاتیوهـای یک 
اثـر کالسـیک سـینمایی، مخاطـب را در جذبـۀ خـود فرو 
می بـرد؛ جذابیتـی کـه مدت هـا اسـت در کمتـر رمـان 

ایرانـی دیده شـده اسـت.
رمـان هندوی شـیدا، دریچه ای بـرای دیدن آنچه میان 
نسـل ها در ایـران می گـذرد اسـت و بن مایـه ای حقیقـی 
دارد. روزهایـی کـه تشـکری در بیمارسـتان بسـتری بـود، 
با مردی آشـنا می شـود که پسـرش، خانه و کاشـانه اش را 

آتـش زده و پـدر نیـز در ایـن آتـش گرفتار آمده اسـت.
تشـکری بـا نثر روان و سـادۀ خـود، در ادامـۀ رمان بلند 

پیشـین خـود »مفتـون و فیـروزه«، عشـق را نقطـۀ 
در  و  می دهـد  قـرار  داسـتانش  پـرگار 

خـود  روایـات  عشـق،  ایـن  کنـار 
را بـر بسـتر منطـق پی ریـزی 

می کنـد. بسـتری کـه اطالۀ 
زیاده گویـی  نـدارد،  کالم 
داستان سـرایی  نمی کنـد، 
تنهـا  نـه  و  نـدارد  بیهـوده 

مخاطـب را خسـته نمی کنـد، بلکـه تـا پایـان کتـاب بـه 
راحتـی بـه دنبـال خـود می کشـاند تـا روایـت دو نسـل از 

بنـگارد. را  عشـق 
رمان هـای  نگاشـتن  در  تشـکری  هنرهـای  از  یکـی 
اخیرش، فصل بندی های کوتاه، کوبنده و پرکشـش است. 
ایـن نـوع فصل بنـدی هنرمندانـه کـه از ذهن درام نویسـی 
تشـکری نشـأت می گیـرد، ناظـر بـه فعالیـت او در عرصـۀ 
همیـن،  بـرای  اسـت.  دراماتیـک  و  نمایشـی  هنرهـای 
فصل بندی هـای کوتاه همراه با مقدمه، جریان دراماتیک و 

مؤخـره دارد و فصلـی نیمـه کاره و رهـا باقـی نمی مانـد.
نویسـنده عشـق را خیلی سـاده و گیرا مطـرح می کند 
و بـرای طرح مفهوم عشـق، چند تیـپ آدم هایی 
را می سـازد کـه در جامعـه بـه راحتـی دیده 
می شـوند و برای ما غریبه نیسـتند. اگر 
از فـرزام و پـری بگذریـم، بـا تاجـری 
مؤمـن و همسـری مغـرور، جوانـی 
کافـه دار بـا جوانی هـای امـروزی و 
خانـواده ای سـاده و عاشـق کـه 



رمان هندوی 
شیدای سعید 

تشکری، 
دریچه ای برای 

دیدن آنچه میان 
نسل ها در ایران 
می گذرد است و 

بن مایه ای حقیقی 
دارد

“
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سـروکار  اسـت،   اباعبداللـه وقـف  زندگی شـان  تمـام 
داسـتان،  شـخصیت های  گفتـار  و  دیالوگ هـا  داریـم. 
سـنجیده و به جا است؛ روده درازی نمی کنند و با کمترین 

کلمـات، بیشـترین بـار معنایـی را انتقـال می دهنـد.

ویرایشی نو از داستان عشق
فـن  از  فـارغ  را  شـیدا«  »هنـدوی  بخواهیـم  اگـر 
داسـتان  جـای  همـه  کنیـم،  بررسـی  داستان نویسـی 
امضاهـای سـعید تشـکری را می بینیـم؛ اینکـه بـاز ایـن 
داسـتان در جغرافیـای خراسـان دیـده می شـود، اینکـه 
روشـنفکران در ایـن رمـان نقـد می شـوند، اینکـه عشـق 
بن مایـۀ کار او شـده اسـت و اینکـه بـاز حضـرت علـی بـن 
موسـی نقطۀ پرگار حرف اصلی داستان، یعنی عشق 
آسـمانی اسـت. تشـکری، بـدون شـعار دادن و پرچـم باال 
گرفتـن، یـک رمان دینی نوشـته اسـت؛ رمانی که تفسـیر 
ا« اسـت. از هر دسـت بدهی،  ا َدکًّ رُض َدکًّ

َ
ِت األ آیۀ »َکاّل ِإذا ُدکَّ

از همان دسـت خواهی گرفت و ناصر، از همان دسـت که 
بـه حـاج ریحانـی می دهـد، از فـرزام می گیـرد.

تشـکری این بار به غیراز مشـهد، از شـاهرود می گوید. 
و  و خیابان هـا  مکان هـا  پرویـن  بـرای  ناصـر  در مشـهد، 
شـاهرود،  در  و  می دهـد  شـرح  را  خودشـان  تاریخچـۀ 
ایـن پرویـن اسـت کـه از شـهر بـرای ناصـر می گویـد. ایـن 
خصوصیت نویسـنده اسـت کـه در کتاب هایش وفـادار به 
جغرافیای زیسـتی خویش اسـت و از محـدوده اش پا فراتر 

نمی گـذارد. از جایـی حـرف می زند که آن را می شناسـد و 
واقـف بـه احـوال مردمان سـرزمینش اسـت.

در ایـن رمـان هـم تشـکری بـا طـرح نام هایـی چـون: 
نیچه، رومن روالن، سـلینجر، کوئیلیو، مارکز، دوراس و...، 
بـه نقـد ایسـم های غربی می پـردازد. ایسـم هایی کـه پوچ 
هسـتند و بـه جـا از »آفتـاب در حجـاب« و »سـقای آب و 

ادب« نـام می بـرد.
نقطـۀ اصلـی در ایـن داسـتان، توکل هـا و توسـل ها در 
حـرم حضـرت رضـا بـا شـرح نـام مکان هـا و باب هـا 
و رواق هـا اسـت. نویسـنده، خواننـده را بـا خـود بـه حـرم 
می بـرد. همـراه خـود می کنـد و بی اغـراق دلـش را هوایی 

حـرم می کنـد.
نقطـۀ اتصـال مـا با ایـن عشـق ملکوتـی در داسـتان، 
عشـق پروین و حاج ریحانی به دو معصوم اسـت؛ پروین، 
و  آسـتان بوس  ریحانـی،  حـاج  و   اباعبداللـه خـادم 
وصـی پـدرش بـرای هم جـواری بـا حـرم آقـا اسـت. بـه 
دلیـل همین شـخصیت پردازی مفهومی صحیـح این دو 
نفـر اسـت که مخاطـب، احسـاس زدگـی و اغراق نـدارد، 
پرویـن و حـاج ریحانـی را پـس نمی زنـد و دلـش را همـراه 

ایـن دو می کنـد.
تشـکری، ویرایشـی نو از داستان عشق در جامعۀ امروز 
ارائـه می دهد؛ عشـقی کـه در کوچه پس کوچه های شـهر 
جاری اسـت و هیچ گاه به دست فراموشی سپرده نخواهد 

شد.
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فیلم   شناسی

فیلم دختر )محصول 1394( سـاختۀ کارگردان نام آشـنای 
سـینمای ایـران، رضـا میرکریمی و نوشـتۀ مهران کاشـانی 
اسـت کـه ایـن بـار بـه سـراغ جامعـه و دغدغه هـای انسـان 

مـدرن مـی رود.
جوانـی  دختـر  میرکریمـی،  فیلـم  اصلـی  شـخصیت 
شهرسـتانی است که مشکالت بسـیاری با پدر سنتی خود 
دارد. فیلمسـاز، فیلـم را از زاویـۀ دیـد دختر سـاخته اسـت و 
سـعی می کند به دنیای درون او وارد شود. توجه میرکریمی 
اسـت؛  جـدی  امـری  آثـارش،  در  »تنهایـی«  عنصـر  بـه 
همان طـور که فیلمسـاز در »خیلی دور خیلـی نزدیک«، ما 
را به دنیای خلوت و تنهایِی انزواطلبانۀ دکتر عالم )مسـعود 
رایگان( می کشـاند و در »به همین سـادگی« مـا را با طاهرۀ 
تنها )هنگامه قاضیانی( آشـنا می کند، در »دختر« نیز ما را 
بـه سـفری درونی -منتها به دنیای یک دختر نوزده بیسـت 
سـاله و البتـه پـدر او- می بـرد. میرکریمـی در فیلم هایـش 
از »زیـر نـور مـاه« گرفتـه تا »امـروز«، به مضامینـی هم چون 
رابطـۀ انسـان ها بـا یکدیگـر، عالقه نشـان می دهـد. روابط 
اعضـای خانواده با یکدیگر، خصوصًا رابطـۀ والد با فرزند، از 

مضامین همیشـگی فیلم های او اسـت.
شخصیت پدِر فیلم »دختر«، با دیگر پدرهای فیلم های 
او فرق دارد. با اینکه فیلم از زاویۀ دید دختر روایت می شـود، 

آنچـه درام را قابـل توجـه می سـازد، نـوع و شـیوۀ برخـورد 
اطرافیان با پدر اسـت. نکتۀ قابل دریافت از شـخصیت پدر 
در ابتـدا، ایـن اسـت کـه پـدر، فردی خشـک، سـخت گیر و 
زورگـو اسـت که می خواهد همه چیـز را خـودش اداره کند. 
در عین حال، خود را در تربیت فرزندان سهیم نمی کند، آن 
را یکجا بر دوش مادر می گذارد و از مادر انتظار دارد مسـائل 
گوناگـون فرزنـدان را بـدون آنکه فکـر و ذهـن او را -که درگیر 
مسـائل کاری اسـت- مغشـوش نماید، رفـع و رجـوع کند. 
این امر، شـکاف عمیقـی میان پدر و دختـر ایجاد می کند؛ 
تـا جایـی که دختر از صحبت و طرح مسـئلۀ خویش، دچار 

اسـترس جدی شود.
داسـتان اصلـی با کنشـی از سـتاره )ماهـور الونـد( آغاز 
می شـود. او بدون توجه به سـختگیری های پدرش تصمیم 
می گیرد در جشـن خداحافظی دوستش، در تهران حاضر 
شـود. مقدمه چینی خوبی برای این داسـتان شـده اسـت. 
سـکانس ابتدایی، بخشـی از جشـن خداحافظـی را روایت 
می کند و دقیقًا همه چیز هم از همین جشن خداحافظی 
شـروع می شـود. در سـکانس بعـد، بـه عقـب برمی گردیم؛ 
احمـد )فرهـاد اصالنـی( و نـوع رابطـۀ او بـا سـتاره معرفـی 
می شـود. پـس از ایـن معرفـی اجمالـی، باز بـه صحنۀ کافه 
برمی گردیم. این قسـمت، همان مقدمه چینی خوب برای 

مصائب پدری
عارف امیری

پژوهشگر سینما

نگاهی به فیلم دختر، اثر رضا میرکریمی

نکتۀ مثبت، 
در قیاس رابطۀ 
احمد-فرزانه با 
احمد-ستاره 
نهفته است؛ 
احمد، خواهرش 
را رها کرده، اما 
برای دخترش 
بیش از هزار 
کیلومتر رانندگی 
می کند

“
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تلطیـف می شـود. این تحول، بـه زیبایی بـا تغییر موقعیت 
مکانـی کاراکتـر امـکان بـروز می یابـد. او وقتـی از آبـادان به 
سـمت تهـران حرکـت می کنـد، پـس از گم شـدِن سـتاره و 
پیـدا شـدن او، پـس از ورود بـه خانۀ خواهری که ده سـال با 
او قطـع رابطـه کـرده اسـت و پـس از هم صحبتی بـا خواهر 
و آگاهـی از موقعیـت کنونـی زندگی او، به مـرور دچار تغییر 
می شـود؛ گویا آنچه می بیند و آنچه می شـنود، تصمیمات 
اشـتباه گذشـته اش را به یاد او می آورد. شخصیتی خارج از 
مکان ثابت، وارد درام می شود و نه تنها شخصیت پدر، بلکه 

شـخصیت دختـر را دچـار تغییـر می کند.
یکـی از ایـن شـیوه های هنرمندانه کـه کامالً تصویـری و 
سینمایی صورت می پذیرد، مسئلۀ برادِر شهید بودن احمد 
اسـت. احمـد در کالنتری می گوید که ارتباطـی با »عزیزی« 
معـروف در جنـگ نداشـته اسـت، امـا در خانۀ فرزانـه )عمه( 

طـرح ماجـرای ماندگار شـدن سـتاره در تهـران اسـت. پرواز 
بـه مقصـد آبادان لغـو می شـود و سـتاره در تهـران می ماند. 
احمـد، ماجـرا را می فهمـد و بـا ماشـین بـه سـمت تهـران 

حرکـت می کند.
پـدر، در ضدیـت بـا همـه چیـز اسـت، تـا جایـی کـه 
شـخصیت عمـه )مریـال زارعـی( وارد داسـتان می شـود. 
عمـه، به وضوح آیندۀ سـتاره اسـت. عمه، یکـی از قربانیان 
سـرکوب های بـرادرش اسـت و حـاال می خواهـد مانـع آن 
شـود کـه آینـدۀ بـرادرزاده اش همچـون او شـود. فیلـم بـه 
زیبایـی سـیر تحـول پـدر را بـه تصویـر می کشـد. ایـن بدان 
معنـا نیسـت که شـخصیت سـرکوب گر پدر به شـخصیتی 
رام تبدیـل مـی شـود؛ بلکـه پـدر از الِک درون گرایـی خـود 
خـارج می شـود. او کـه در ابتـدا تنهـا سـکوت می کنـد، بـه 
مرور لب به سـخن می گشـاید. شخصیت سـخت او به مرور 
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تمـام ضربه هایـی کـه خـورده، هم چنـان با قـدرت تمـام از 
بـرادرزاده اش دفـاع می کند؛ گویا ورود سـتاره به خانۀ عمه، 
ایـن جرئـت را بـه او می دهـد کـه کینـۀ خـود از گذشـته را 

خطـاب بـه بـرادر بـه زبـان آورد.
نکتـۀ مثبـت، در قیـاس رابطـۀ احمد-فرزانـه بـا احمد-
سـتاره نهفته اسـت؛ احمد، خواهرش را رها کرده، اما برای 
دخترش بیـش از هزار کیلومتر رانندگی می کنـد. در طول 
فیلم، حادثۀ قابل توجهی نداریم که موجب تغییری چنین 
شـگرف شـود. تنها علت می تواند تفـاوت در جنـس روابط 
باشـد. اینکـه رابطۀ »پدر-دختر« چقدر حسـاس اسـت که 
شـخصیتی ماننـد احمد نیـز در مواجهـۀ بـا آن، نمی تواند 
مانند سـابق و رابطۀ با خواهرش عمل کند. این مسـئله به 
دو شـکل دیگر نیز در طول فیلم مطرح می شـود. نخسـت 
هنـگام خریـد ماهی از زبان فرزانه، سـپس جایـی که فرزانه 
و احمـد دربـارۀ پـدر گفت وگـو می کننـد و فرزانـه می گوید: 
»اگـر پـدر زنـده بـود، چنـان رفتـاری بـا او نمی کـرد«؛ کـه 
خـود تأکیـد دیگـری اسـت بـر اینکـه رابطـۀ پدر-دختـر، 
حساسـیت های دیگـری دارد و نـام فیلـم نیـز بـر همیـن 

موضـوع تأکیـد می کند.
آخریـن سـاختۀ میرکریمـی، فیلمـی امیدبخـش و 
بازگشـتی خوشایند به فیلم های خوش ساخت کارنامۀ 
او اسـت؛ امـا زنـگ خطـری اسـت کـه در ارتبـاط میـان 

نسـل ها، مدت هاسـت بـه صـدا درآمـده اسـت.

می بینیم که عکس یک شهید روی طاقچه قرار دارد. تمرکز 
دوربیـن روی ایـن نما، بخشـی از شـخصیت پردازی احمد را 
انجام می دهد. احمد از اینکه دخترش فرار کرده، احسـاس 
شـرم می کنـد و در کالنتری به همین دلیـل دروغ می گوید. 
در جای دیگر، احمد را می بینیم که با ورود ستاره، خودش را 
بـه خـواب می زند؛ باز هم بـدون هیچ دیالوگ و تاریخ سـازی، 
شخصیت پردازی می شود. احمد از روبه رو شدن با دخترش 
فـرار می کنـد. این واکنـش در کنار دیالوگـی که ابتدای فیلم 
بـه مادر سـتاره می گوید، نشـان می دهـد احمد از آن دسـت 
پدرهایـی اسـت کـه کاری بـه تربیـت فرزند نـدارد و تربیـت را 

وظیفۀ مـادر می داند.
تقابـل سـنت و مدرنیتـه در فیلـم بـه چشـم می آیـد. 
سـخت گیری های پـدری سـنتی و قدیمـی بـا طـرز فکری 
کهنـه )که تالشـی هم برای تغییـر آن نمی کنـد(، در تقابل 
بـا باورهـای دختر کم سـن و سـالی قـرار می گیـرد که میل 
بـه تجربه گرایی، هیجـان و زندگـی آزاد دارد. به عقیدۀ من، 

عمـه، کاراکتـر کلیـدی کار اسـت. عمـه 
بـه عبارتـی پیونـد دهنـدۀ پـدر بـا 

دختـری اسـت کـه هرگـز او را 
درک نمی کنـد و هیـچ گاه بـا 
او بـه گفت وگـو نمی نشـنید. 
سـتاره  گویـای  زبـان  عمـه، 

اسـت و بـه رغم 






