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 در بسـیاری از تحلیل هـای سیسـتم آموزشـی، نـوِک تیـز 
انتقـادات متوجـه سـازمان ها و نظام آموزش کشـور اسـت و 
چنـان سیسـتم ها و برنامه هـا هویـت و اصالـت می یابند که 
هویت، اسـتقالل و تأثیرگـذاری معلم چنـدان جدی گرفته 
نمی شـود. روحیات و افعال بسـیاری از معلمین نیز، تحت 
تأثیر چنین تفکری، تنها در انتظار یک وظیفۀ بخشنامه ای 
بـرای انجـام یـک فراینـد، از خالقیـت و مسـئولیت پذیری 
فردی خارج می شـود. این در حالی اسـت که تعهد و التزام 
او بـه برنامه هـای باالدسـتی، منافاتـی با اسـتقالل اندیشـۀ 
معلـم در طـرح مباحـث و برنامه هـای ابداعـی نـدارد. ایـن 
گام هـای اختصاصـی می توانـد بـا نگـرش اجتماعی معلم 
تکامـل یابـد. بـر ایـن اسـاس یکـی از وظایـف معلـم، رصـد 
فرایندهـای آموزشـی در کشـور و بررسـی نتایـج آن اسـت. 
بـه عنـوان نمونـه، در افزایـش نرخ بیـکاری در کشـور عالوه 
بـر مشـکالت مربـوط بـه عرصـۀ اقتصـاد، کارآفرینـی و...، 
یکـی از مهم تریـن علـل، نداشـتن مهارت هـای شـغلی در 
فارغ التحصیالن دانشـگاه ها و مراکز آموزشی کشور است. 
یعنـی ثمـرۀ نظـام آموزشـی کشـور در بهتریـن حالـت، فرِد 
دانـای فاقـد مهـارت انجـام کار اسـت. در چنین شـرایطی، 
می مانـد،  زمیـن  روی  کشـور  در  بسـیاری  امـور  طبیعتـًا 
طرح های کالن اقتصاد مقاومتی عقیم می شـود و کشـور، 

بـه بـازاِر فراورده هـا و تولیـدات کشـورهای مختلـف تبدیـل 
می گـردد... اگـر تا چنـد صباحی دیگر، مجبـور بـه وارداِت 

نیـروی کاِر ماهر در کشـور نباشـیم!!
در چنیـن شـرایطی اگـر مدیـران و برنامه ریـزان کالن 
آموزشـی قـادر بـه واکنـش صحیـح بـه ایـن رونـد معیـوب 
نباشـند، آیـا معلـم هـم می بایسـت بـه همـان رویـۀ روزمـره 
معلـم  اسـت.  منفـی  قطعـًا  پاسـخ  بپـردازد؟  تدریـس  بـه 

می توانـد بـا درک شـرایط کشـور و نقصـان بـه وجـود آمـده، 

بـا ضمیمه کـردن عمل گرایـی بـه تئوری هـای علمـی کتـب 

درسـی، دانش آمـوز را در مسـیر مهارت آمـوزی قـرار دهـد. 

در حـوزۀ علوم انسـانی، پژوهـش و در حـوزۀ علوم محض، 
آزمایشـگاه محوری، کارگاه آمـوزی و... می توانـد اندیشـۀ 
معلـم را بـه یـک آتش به اختیاِر مثبـت هدایت کنـد. نمونۀ 
فـوق نشـان از ایـن دارد کـه معلـم تنهـا در کالِس درس، 
زیسـت و تنفس نـدارد؛ بلکه او در جامعـه زندگی می کند، 
دارای چشـمانی بـاز و ضمیـری آگاه در درک مشـکالت 
جامعـه اسـت و کالس بـرای او فرصتـی برای حل مسـائل 
و درمـان مشـکالت آینـده و حـال کشـور اسـت. بنابرایـن 
معلمی شـغلی بر اسـاس وظیه ها نیسـت؛ بلکـه فعالیتی 
تحلیلی بر اساس تعهد و عشـق به انسانیت، دین، و وطن 

است

معلِممهارتها
شناختشاخصۀعملگراییدرتعلیموتربیت

یادداشت سردبیر



مهدی رزاقی طالقانی
نویسنده

3دی و بهمن1396 | کتاب آموزش و تربیت | اندیشۀ معلم 

تحلیل ماه

بازیباهویت
نگاهیتحلیلیبهاقدامجدیددولتترامپ

دربهرسمیتشناختنبیتالمقدسبهعنوانپایتخترژیمصهیونیستی

گنبد مسجداالقصی
     نخستین قبلۀ مسلمانان

          در بیت المقدس



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | دی و بهمن41396

بود. فلسـطین، هویتش به کاخ های باقی مانده از گذشـته 
و عتیقه جـات موزه هایـش نبود که بتوان آنهـا را به یغما برد. 
حتی هویت فلسطین به دانشمندان و نخبگانش هم نبود 
کـه بتـوان بـا علـم و رفـاه، آنهـا را فریفـت. هویت فلسـطین 
در بـازوان بـا ایمـان نسـل به نسـل از جوانانـی بود کـه رمِی 
 made جمراِت اسراییل و آمریکا می کردند و در نظم جهانی

in usa، هضم شـدنی نبودند.
اوبامـا، شکسـتن هیمنـۀ  در دورۀ ریاسـت جمهـوری 
تبلیغاتی صهیونیسم جهانی در اصالت بخشی به اسراییل، 
چنان فرو ریخت که دیگر تحقیر اسـراییل توسط توده های 
آزادی خـواه، ورزشـکار و هنرمنـد، اپیدمـِی معمـول شـد. تا 
جایـی کـه حتـی در یونسـکو و سـازمان هایی از این دسـت 
هـم، اسـراییل صندلـی خـود را از دسـت داد. این شکسـت 
اسـتراتژیک بـرای آمریـکا، باعـث شـد تـا نظـام سیاسـی 
ایـن کشـور هزینۀ اقتصـادی ایجـاد داعـش را بپـردازد تا در 
هیاهوی سبعیت انحرافی آن، جهان صدای فلسطین -که 
این چنین شکست شـصت سـال اصالِت دروغیِن اسراییل 

را فریـاد می کرد- نشـنود. 

یک حماقِت جدی
بـرای  بازاری-انتخاباتـی اش،  نطق هـای  در  ترامـپ 
همراه کردن اسـراییل با خود و شکسـت هیالری کلینتون، 
حرف از اسـراییل هم زده بـود. او هم چون کلینتون و بوش، 
بـر طبق مصوبۀ سـال 1995 کنگرۀ آمریکا، وعـده داده بود 
کـه بیت المقدس را به عنوان پایتخِت اسـراییل به رسـمیت 
بشناسـد و سـفارت آمریـکا را به آنجا منتقل کنـد. قولی که 
کلینتـون و بـوش نتوانسـته بودنـد بـدان عمل کننـد. برای 
گریـز از سـاده انگاری و تحلیـل اقـدام ترامـپ، بایـد گفـت 

طرح خاورمیانۀ آمریکایی
تحلیل گـران بسـیاری پیـش از دورۀ ترامـپ، بـه چنـد 
الیـه ای بـودن طرح های نظام سیاسـی و اقتصـادی آمریکا 
در خـارج از مرزهـای ایـن کشـور، اشـاره کـرده بودنـد و تـا 
تاریخـی نامعلـوم، جهانـی بـدون بحـران را بـا وجـود آمریکا 
متصور نبودند. آمریکا از چین و پاکسـتان، تا کوبا و ونزوئال، 
با تحمیل بحران، آرامش خود و البی سرمایه داری یهودی-

صهیونیسـتی را تأمین می کرد. 
آمریکا در این میان به خاورمیانۀ جدیدی که انگلسـتان 
پـس از زوال قـدرت امپراطـوری عثمانـی در جهـان جدیـد 
ایجـاد کـرده بود، بـه صورت ویـژه می نگریسـت. خاورمیانه 
می بایسـت در بحران هـای مختلـف می سـوخت تا بـه زوال 
هویتی-تاریخـی دچـار شـود. آثـار تاریخـی منقـول و قابـل 
حمل آنها می بایسـت به موزه های آمریکایی و یا بازار سـیاه 
و پر سـود برسـد و از خانه های سـرمایه داران سـردرآورد و آثار 
غیرمنقول، نابود شود. نیروهای مستعد فکری و علمی این 
کشـورها، در دانشـگاه های آمریکایی تحصیل کننـد تا اگر 
به کشورشـان بازگشـتند، بدون اراده و ناخودآگاه، سـفیران 
نامرئی آمریکا در منطقه باشـند، تـا خاورمیانه بماند با کلی 
شـهروند آمریکایـی زده و چـاه نفـت و گاز و معـادن و دریـا و 
آسـمان و زمینـی که هویـِت آیندۀ سـرمایه داری و اسـراییل 
را شـکل می دهند و شـهرهایی که بـازاِر هدف شـرکت های 

باشند.  آمریکایی 

روی خرابه های شکست 
در طـول نیـم قـرن گذشـته امـا این طرح هـا همـواره به 
کندی پیش می رفت؛ چرا که عجز اسـراییل از تغییر هویت 
فلسـطین، یک پای آمریکا را در ِگِل آن کشـور گیر انداخته 

هویت فلسطین 
در بازوان با ایمان 
نسل به نسل 
از جوانانی بود 
که رمِی جمراِت 
اسراییل و آمریکا 
می کردند و در 
نظم جهانی 
 made in usa
هضم شدنی 
نبودند

“
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پیچیـد؛ بلکه امور تاریخی-اکتسـابی هسـتند کـه روح یک 

جامعـه آن را در خـود نـگاه مـی دارد. البتـه ایـن محکـوم بـه 

شکسـت بودن اقـدام دولـت آمریـکا، بـه معنی بی اثـر بودن 
ایـن اقدام نیسـت. بسـیاری از این جنس حـرکات در طول 
تاریـخ و بـازۀ زمانـی طوالنـی، تأثیـر خـود را می گذارنـد. 

کوچک تریـن روزنه هـای نفـوذ حتـی در هویـت یک شـهر، 
ممکن اسـت روزی به سرانجام برسـد و اگر امروز مسلمانان 
پای قبلۀ نخسـت خود نایسـتند، شـاید روزی هویت مکه و 

مدینـه، هـدف برنامـه ای ولو جاهالنه باشـد. 
نکتـۀ نهایـی، فرصت حداقـل چهار سـالۀ حماقت های 
ترامـپ بـرای جهـان اسـالم اسـت؛ ایـن گاف سیاسـی اگر 
انتفاضـه شـود و اگـر ظرفیـِت بهره بـرداری از ایـن جنـس 
اقدامـات در جهـان اسـالم بـه وجـود بیایـد، شـاید آزادی 

فلسـطین دیگـر یـک آرمـان دور نباشـد

ایـن حرکت، به معنای نادیده گرفتن حقوق فلسـطینیان و 
مسـلمانان است.

طرح رسـمی سـاختن پایتختی قـدس برای اسـراییل، 
باعـث باالگرفتـن اختالفـات بیـن راسـت گرایان افراطـی و 
احـزاب چـپ مخالـف دولـت صهیونیسـت فعلـی خواهـد 
شـد؛ چراکـه احـزاب چـپ، راه حـل دسـتیابی بـه صلـح بـا 
فلسـطینیان را پذیرش طرح تشـکیل دو دولت فلسطینی 
و یهـودی می داننـد. بـا ایـن اقـدام، عمـاًل ایـن طـرح بـا 
شکسـت مواجـه می شـود. در طـرف مقابـل، باعث تقویت 
احـزاب راسـت افراطـی شـده کـه  افزایـش افراط گرایـی 
در  درگیری هـا  افزایـش  و  اشـغالی  سـرزمین های  در 
سـرزمین های اشـغالی، بـه خصـوص قـدس، از پیامدهای 

آن اسـت.
از آن سـو در بیـن فلسـطینیان نیـز، جایـگاه احـزاب و 
شـخصیت هایی کـه طرفـدار مذاکـرات صلـح و راه حـل 
دو دولـت هسـتند، تضعیـف خواهـد شـد. جنبـش فتح و 
شـخص ابومـازن، دچـار انفعـال خواهنـد شـد. در طـرف 
مقابـل، جایـگاه گروه هـای مقاومت و شـخصیت هایی که 
طـرح مذاکـره بـا اسـراییل و راه حـل دو دولـت را رد کـرده 
بودنـد و گزینه هـای دیگـری ماننـد مقاومـت را بـه عنـوان 
ابـزار احقـاق حق فلسـطینیان مطـرح می کردنـد، تقویت 
خواهـد شـد، که حمـاس و جهـاد اسـالمی از اصلی ترین 

گروه هـا هسـتند.

نتیجه
امـا آیـا با چنیـن اقداماتـی، هویـت بیت المقدس تغییر 
امـوری  و اصالـت  هویـت  اسـت.  پاسـخ منفـی  می یابـد؟ 
سلبی-تزریقی نیستند که بتوان نسخۀ آن را برای جامعه ای 

قدس پایتخت همیشگی 
فلسطین است

اثر دانیال فرخ، خط مدیا
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قیام خونین مردم قم )1356(
در روز 17 دی مـاه مقالـه ای بـا عنـوان 
»ایـران و اسـتعمار سـرخ و سـیاه« بـا نـام 
مستعار »احمد رشیدی مطلق« در صفحۀ 

7 روزنامـۀ اطالعـات  بـه چـاپ می رسـد.
در ایـن مقالـه حزب کمونیسـت تـوده و 
روحانیت به عنوان اسـتعمار سـرخ و سـیاه 
معرفی می شـود و آنها را هم دسـت یکدیگر 
توصیـف و عـالوه بـر اینهـا، توهین هایـی 
هـم بـه مرجعیت شـیعه آیت اللـه العظمی 
خمینـی -که به نجف اشـرف تبعید شـده 

می کند. بودنـد- 
آیت اللـه نـوری همدانـی در ایـن زمینـه 
می فرمایـد: »پـس از انتشـار مقالـه، یعنی 
شـب 18دی، اسـاتید حـوزۀ علمیـۀ قـم 
تـا  کردنـد  اجتمـاع  این جانـب  منـزل  در 
تصمیمـی در ایـن مـورد گرفتـه شـود. بعد 
حـوزه  مدرسـان  زیـاد،  صحبت هـای  از 
تصمیـم گرفتنـد درس هـا و مباحـث حوزه 
را تعطیـل کنیـم و در مقابـل رژیـم شـاه، 
بـه  و  دهیـم  نشـان  شـدید  عکس العمـل 
هـر قیمتـی کـه هسـت، سـخت مقاومـت 
کنیـم. البتـه مدرسـان و اسـتادان حـوزه 
بـرای تأثیرپذیری بیشـتر، قرار گذشـتند تا 
مراجـع تقلیـد نیـز در اقدامـی هماهنـگ، 
درس هـای خـارج خود را تعطیـل کنند. بر 
ایـن اسـاس مراجعـی چون شـیخ مرتضی 
حائری، سـید محمدرضا گلپایگانی، سید 

کاظـم شـریعتمداری، سـید شـهاب الدین 
نجفـی مرعشـی و میـرزا هاشـم آملـی بـا 
تعطیل کردن درس ها، موافقت و اسـتادان 
و مدرسـان و طـالب و مـردم قـم را در ایـن 

حرکـت، همراهـی و هدایـت کردنـد«.
طـالب  18دی،  یکشـنبه  روز  صبـح 
بـا تجمـع در میـدان آسـتانۀ حـرم مطهـر 
حضـرت فاطمه معصومـه، به سـردادن 
و  خمینـی«  بـر  »درود  چـون  شـعارهایی 
»مـرگ بر ایـن حکومت یزیـدی« پرداختند 
کـه نیروهـای پلیـس به آنهـا حمله  کـرده و 
در صـدد متفرق کردن آنها برآمدنـد. در این 
هنگام مـردم و طالب به صورت خودجوش 
آیت اللـه  شـیعه،  بـزرگ  مرجـع  بیـت  بـه 
العظمی سـید محمدرضـا گلپایگانی پناه 

می برنـد.
از صبـح روز 19دی، بـازار قـم یکپارچـه 
تعطیـل شـد و مـردم قـم به سـوی مسـجد 
اعظـم حرکـت کردنـد و مجـددًا طـالب و 
مردم به هم پیوسـته و در حمایت از آیت الله 
العظمـی خمینی بـه تظاهـرات پرداختند 
و جمعیـت خشـمگین، مجـددًا بـه سـوی 
حرکـت  در  تقلیـد  عظـام  مراجـع  بیـوت 
شـدند. بعـد از ظهـر روز 19دی، هزاران نفر 
از طالب، فضال و مردم انقالبی قم، در بیت 
آیت اللـه نـوری همدانـی و سرتاسـر کوچـۀ 
بیگدلـی، تجمع می کننـد. آیت اللـه نوری 
همدانی نیز سخنرانی بسیار طوفنده ای بر 

19دی

دی - بهمنماه نگار اندیشه
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بهترین و شرافتمندترین عناصر مملکت را 
به تحریک عوامل فاسد و اطرافیان فرومایه 

خویـش از میان برداشـت«.2
»سر پرسـی سـایکس« ژنرال، نویسنده 
و سرکنسـول انگلسـتان در ایـران )1271-
1297( می نویسـد: »بـاغ فیـن، داسـتان 
رقـت آوری دارد و در انظـار مـردم بدشـگون 
اسـت؛ زیـرا در حمـام متصـل بـه همیـن 
بـاغ بـود کـه رگ هـای میـرزا تقی خـان را 
قطـع نمودنـد و آن وزیـر عالی مقـام را کـه 
می خواسـت شـروع بـه اصالحـات نماید و 
شـالوده ارتشـاء و اختالس را از ُبن براندازد، 

به قتـل رسـانیدند«.3
وقایع نـگار  واتسـون«  گرانـت  »رابـرت 
دولـت انگلیـس که مدتـی در ایـران حضور 
بـا  رابطـه  را در  و اطالعـات خـود  داشـت 
اوضـاع ایـران در کتاب »تاریـخ ایران« ثبت و 
آن را به چاپ رسـاند. او در رابطه با امیرکبیر 
معتقـد اسـت: »فوق العاده تریـن و حتـی 
شگفت انگیزترین جنبه اخالقی امیرکبیر، 
بـود«.  وی  مطلـق  فسـادناپذیری  همـان 
»امیـر نظـام بـه همان انـدازه پـرکار بـود که 
غیرت مسـئولیت داشـت. روزهـا و هفته ها 
می گذشـت کـه بـام تـا شـام کار می کـرد 
و نصیـب خـود را همـان وظیفـه مقـدس 
می دانسـت. دشـواری ها و نیرنگ هـا نیز او 

را سسـت و دل سـرد نمی سـاخت«.4

علیه رژیم شـاه ایراد می کننـد و نام آیت الله 
خـود  سـخنان  در  را  خمینـی   العظمـی 
طـوری مطرح می کنند که شـور و هیجان، 

تمـام جمعیـت را دربرمی گیـرد.
ایـن جمعیـت انبـوه و خشـمگین پـس 
از شـنیدن سـخنرانی ایشـان، بـه سـمت 
منزل آیت الله سـلطانی طباطبایی حرکت 
می کننـد که در سـر چهـار راه بیمارسـتان،  
مأمـوران مسـلح رژیـم، بـه تظاهرکننـدگان 
شـهادت  بـه  عـده ای  و  می کننـد  حملـه 
مجـروح  زیـادی  عـدۀ  و  می رسـانند 
می شـوند. بسـیاری از مـردم بـه مـدارس 
علمیـه پنـاه می برنـد و تـا پاسـی از شـب، 
خیابان هـای صفائیـه، حجتیـه و ارم قـم، 
صحنـۀ درگیـری نیروهـای نظامی بـا مردم 

بـود. 1

  سالروز قتل امیرکبیر )1320(
آنچـه از امیرکبیـر در نظـرات بیگانـگان 

مانـده اسـت:
»رابرت کرزن« منشـی مخصوص سفیر 
انگلیس در عثمانی اسـت. او همان کسی 
اسـت کـه دبیـر نمایندگـی انگلیـس را در 
کنفرانس ارزنة الروم بر عهده داشـت. رابرت 
کـرزن در مـورد امیرکبیـر می گویـد: »میرزا 
تقـی متهـم به هیچ جنایتـی نبود، کـه این 
چنیـن ناجوانمردانه به دسـت شـاه کشـته 
شـد. او با این عمل، به دسـت خـود یکی از 
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والدت حضرت زینب )6ق.( و 
روز پرستار

ارزش هر کار و علمی، به ارزش موضوع 
آن اسـت و آنچـه کـه جـزء وظایـف پرسـتار 
عنوان شـده اسـت، از بـا ارزش ترین امور به  
حسـاب می آید. از این رو پرستاری، شغلی 
مقـدس و ارزشـمند  اسـت. از نظر فرهنگ 
اسـالمی نیـز، امـوری چون حفـظ حیات، 
احیـا و مراقبـت از بیمـار جهـت بازگشـت 
سـالمت و تـالش در جهت شـفای بیماران 
و ارتقای بهداشت عمومی، از اعمال صالح 

اجتماعی محسـوب می شـود.
پرسـتاری نوعـی تخلق به اخـالق الهی 
و هماهنگـی بـا اسـمای حسـنای خداوند 

اسـت؛ چـرا که:
اولین محیـی خداسـت5 و از این میان، 
هرکـه شـرایط احیـا را فراهـم سـازد، کاری 
الهـی کـرده و اجری عظیـم دارد. به طوری 
که احیـای یک شـخص در فرهنگ دینی، 
بـه منزلـۀ احیـای همۀ افـراد عالم اسـت6 و 
پرسـتار، ایـن وظیفۀ عظیم را متقبل شـده 

است.
اولیـن شـافی خداسـت7 و شـفادهندۀ 
واقعی بیماران هم اوسـت و یکی از ماموران 
شـفای خداونـد در زمیـن، پرسـتار اسـت؛ 
چرا که خدا همۀ کارها را از مجاری اسـباب 

می دهد. انجـام 
اولین مراقب خداسـت8، چـون پرورش 

دهنـدۀ تکویـن و تشـریع اسـت و مراقبـت 
پرسـتار از بیمار، کاری الهی و مـورد احترام 
می باشـد. انبیـا از ایـن لحـاظ کـه مراقبان 
خـدا  نـزد  مردم انـد،  ایمـان  و  روان  روح، 
عزیزنـد و والدیـن، از آن لحـاظ کـه مراقـب 
جسـم فرزنـد خـود هسـتند، ذکـر آنـان در 
قرآن بعد از خداسـت و احسـان به آنها مورد 

تاکیـد فـراوان قـرار گرفته اسـت.
بـا ایـن مقدمـات بایـد گفـت کـه خـدا 
دوسـت   را  پرسـتاران  و  اسـت  پرسـتار 

مـی دارد.9

دهۀ فجر انقالب اسالمی 
من قبـل از انقـالب در آمریکا بـودم و در 
انجمن اسـالمی تگزاس فعالیت می کردم. 
در آن زمـان افـرادی ماننـد شـهید چمـران 
بـرای سـخنرانی به آنجـا می آمدنـد. حدود 
یـک مـاه قبـل از انقـالب بـا پـدرم )شـهید 
محالتـی( قـرار گذاشـتیم کـه بـه پاریـس 
بیاییم و به محضر امام برویم. من به پاریس 
رفتـم؛ اما پدر به دلیل اینکه ممنوع الخروج 
بودند، نتوانسـتند از ایران خارج شوند. من 
صبـح روز بعـد با حـاج احمد آقـا به محضر 
امام رفتیم و ایشـان اول احوال خانواده را از 
مـن جویا شـدند و بعـد هـم از فعالیت های 
من در آمریکا پرسیدند. بعد از آن روز من در 

دفتـر امام  مشـغول به کار شـدم.
امـام روزنامه هـا و  مـا هـر روز در دفتـر 

3بهمن
5جمادیاالولی

12-22بهمن
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قبـل از خـرداد سـال 1342، امـام گفتنـد 
اگر این انقالب اآلن به پیروزی نرسـیده، به 
ایـن دلیـل اسـت که تـا اآلن از کلمـۀ »من« 
اسـتفاده شـده اسـت و مـا دیدیـم وقتـی 
کلمـۀ من به »مـا« تبدیل شـد، این انقالب 

در رونـد پیـروزی قـرار گرفت10

پی نوشت ها:

1. مرتضـی نجفـی قدسـی )مدیـر دارالقـرآن 

عالمـه طباطبایـی(، »قیـام 19 دی قـم، سـر 

آغـاز انقـالب اسـالمی«، خبرگـزاری تسـنیم، 

18دی1394.

2. حکیمی، محمود: »داسـتان هایی از زندگی 

امیرکبیر«،ص254.

ده هـزار  یـا  سـایکس  سرپرسـی  سـفرنامه   .3

میـل در ایران، ترجمه حسـین سـعادت نـوری، 

ص209.

4. داستان هایی از زندگی امیرکبیر، ص113. 

5. »ان الله یحیی و یمیت« )آل عمران:156(.

6. »مـن احیاهـا فکانمـا احیـا النـاس جمیعـا« 

)مائـده:32(.

7. »یـا شـافی و یـا وافـی، یـا اشـفع الشـافعین« 

)دعـای جوشـن کبیـر(.

8. »ان الله کان علیکم رقیبا« )نساء:1(.

9. محمـد  نصراصفهانـی، عضـو هیئت علمی 

دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان.

10. خاطرات احمد مهدی زادۀ محالتی، فرزند 

شهید فضل الله محالتی، 1394/11/17.

مجالتـی ماننـد نیویورک تایمـز و لومونـد را 
کـه در رابطه با ایـران اظهارنظـر می کردند، 
امـام  می خواندیـم، خالصـه می کردیـم و 
هـر روز این اخبـار را مطالعه می کردنـد تا از 
اوضـاع جهـان و واکنش هـا نسـبت بـه این 
انقالب مطلع باشند... روزنامه های طرفدار 
حقـوق بشـر کـه جنایـات شـاه را دنبـال 
می کردنـد، بـا ایـن انقـالب موافـق بودند؛ 
شـناخت  زمـان  آن  مطبوعـات  اکثـر  امـا 
درستی از اتفاقات نداشتند و نمی دانستند 
مـردم ایـران چـه می خواهند. بـه خصوص 
بـه خاطـر تبلیغاتـی کـه آن زمـان انجـام 
می شـد و یـک سـری می گفتنـد کـه ایـن 
شـلوغی ها مخصوص کمونیست هاست و 
از تـرس اینکه اگـر این انقالب پیروز شـود، 
در دامـن شـوروی آن زمـان می افتـد، علیه 
انقـالب حرف می زدنـد. از طرفـی به دلیل 
اینکـه هیچ شـناختی از اسـالم نداشـتند، 
نمی دانسـتند آیا یک مذهب می تواند یک 
حکومتی را اداره کند و در مسـایل سیاسی 
موفـق می شـود یـا خیـر. چـون نمونـه ای 
بخواهـد  کـه  اسـالمی  جمهـوری  ماننـد 
صددرصد اسـالمی باشد، نداشـتند، درک 
این مسایل برای آنان گنگ و غیرقابل درک 
بـود. از طـرف دیگـر آن قدر اتفاقات سـریع 
بـود کـه فرصتی برای شـناخت نداشـتند و 

مـدام بـه تحلیـل اتفاقـات می پرداختند.
پـدرم در خاطـره ای نقـل می کردنـد که 
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حـّق و حقـوق حیوانـات بر انسـان و نحوۀ رفتـار و نگهداری 
از آنهاسـت. طرفـداران حقـوق حیوانات معتقدند حیوانات 
دارای حقـوق قانونـی و اخالقـی معینی اند که شـامل حّق 
مـورد صدمـه و آزار قرار داده نشـدن آنهـا نیـز می  شـود. در 
حالی که اسـالم قرن هـا پیش با لطافت و دقت تمـام به این 
مسـئله مهـم در قـرآن کریم و سـایر متون دینی توجـه کرده 
اسـت. در ایـن میـان، حضـرت علـی  در نهج البالغه به 
شـکل تقریبـًا برجسـته و مبسـوط در خطبه هـا و نامه ها به 

موضـوع مـورد بحث پرداخته اسـت.

حقوق حیوانات در نهج البالغه
حضرت علی در نامه ای به یکی از کارگزاراِن مسئول 
گرفتـن زکات، ضمـن تأکید بـر رعایت حقوق انسـان ها، به 

چگونگی رعایت حقوق حیوانات می پـردازد:
1. تنظیـم شـیوۀ ورود بـه میـان حیوانـات: حضـرت در 

ایـن بـاره تأکید می کند مانند کسـی کـه بر رمـه و حیوانات 

حقوق حیوانات در جهان امروز
حیوانـات از مهم ترین زیسـت بوم هایی اند که حقوق آنها 
بیش از هر موجود دیگری، توجه مدافعان زیسـت محیطی 
را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. در دهه هـای اخیـر، توجـه 
جوامـع به این مطلب جلب شـده اسـت که فقط انسـان ها 
از حقـوق مختلف برخوردار نیسـتند؛ بلکه تمام آنچـه روی 
زمیـن وجود دارد، ماننـد کوه ها، دریاها، حیوانات و گیاهان 
نیـز دارای حقـوق می باشـند. چنـد سـالی بیـش نیسـت 
کـه انجمن هـای حمایـت از حقـوق حیوانات سراسـر دنیا، 
متوجـه حیوانـات و حـق و حقـوق آنهـا شـده اند و بـه ایـن 
مسـئله پرداخته اند. بیانیۀ جهانی حقوق حیوانـات به طور 
رسـمی در تاریخ 15اکتبر1978 در شورای مرکزی یونسکو 
اعـالن شـد. مفـاد ایـن بیانیـه توسـط اتحادیـۀ بین المللی 
حقـوق حیوانـات در سـال 1989 مـورد تجدیـد نظـر قـرار 
گرفت و از 1990 به رییس مجمع عمومی یونسـکو تسـلیم 
و در همان سـال منتشـر شـد. این بیانیۀ 10 ماده ای بیانگر 
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و چاقـی و الغـری آنها توجه نداشـته باشـد و بـه آن اهمیت 
ندهـد. از ایـن روی امـام بـر رعایـت حقـوق حیواناتـی 
کـه در دسـت غیرمالـکان آنها هسـتند و سـود مسـتقیمی 
برای نگهداری کنندگان ندارد، حساسـیت بیشـتری نشان 
می دهـد. نکتـۀ قابل توجه اینکـه حضرت، حفـظ و رعایت 
حقـوق حیوانـات را بـه نظام دینی و الهی نسـبت می دهد و 
بـرای ایـن کار، اجـر و مزد اخروی و معنوی قائل می شـوند: 

ْقَرُب ِلُرْشـِدک، ِإْن َشـاَء اللُه«.
َ
ْعَظـُم اِلَْجـِرک، َوأ

َ
ـِإنَّ ذِلـک أ

َ
»ف

امیـر المؤمنیـن  به حیوانات بیمار و شکسـته پا و پیر 
و فرسـوده نیز توجـه دارد و از گرفتن آنهـا به جای زکات نهی 
می کنـد: زیرا این کار مسـتلزم حرکـت دادن و طـی راه های 
طوالنـی اسـت و بی تردیـد چنیـن حیواناتـی در راه اذیـت 
ُخَذنَّ َعـْودًا، َوالَ َهِرَمًة، َوالَ َمکُسـوَرًة، َواَل 

ْ
خواهند شـد: »َوالَ َتأ

اَت َعـَوار«.
َ

َمْهُلوَسـًة، َوالَ ذ

امـام علی  بـه کارگزارش تأکید می کنـد که حیوانات 
را به فردی خیرخواه و مهربان و درسـتکار و امین بسـپارد تا 
آنهـا را آزار ندهـد: »و بر آن مگمار جز خیرخواهی مهربان، و 
درسـتکاری نگاهبان که نه بر آنان درشـتی کند و زیا ن شـان 

رسـاند و نه مانده شان سـازد و نه خسته شـان گرداند«.
حقوق حیوانات و عدالت نسـبت به آنها در سـیرۀ علوی 
تـا آنجـا مـورد تأکیـد و سـفارش اسـت و اهمیـت دارد کـه 
حضـرت در مقابـل تمـام هسـتی و اقلیم هفتگانـه، حاضر 
بـه گرفتـن پوسـت جویـی از دهـان مورچـه ای بـه ظلـم و 
ـْبَعۀ ِبَمـا َتْحَت  ْعِطیـُت االََْقاِلیَم السَّ

ُ
نـاروا نیسـت: »َواللِه َلـْو أ

ْسـُلُبَها ِجْلَب َشـِعیَرۀ 
َ
ْعِصی اللَه ِفی َنْمَلۀ أ

َ
ْن أ

َ
اَلکَهـا، َعَلی أ

ْ
ف

َ
أ

َعْلُتـُه...«.
َ
ف َما 

حضـرت امیـر در هنـگام ضربـت خوردنش توسـط 
ابن ملجـم، بـه امـام حسـن  و امـام حسـین سـفارش 

چیرگـی و تسـلط و قصـد آزار و اذیت آنهـا را دارد، بر آنهـا وارد 
ِإنَّ 

َ
ِنـِه، ف

ْ
ـاَل َتْدُخْلَها ِإالَّ ِبِإذ

َ
ْو ِإِبٌل ف

َ
ـإْن کاَنْت َلُه َماِشـیۀ أ

َ
نشـو: »ف

ط َعَلیـِه َواَل  اَل َتْدُخْلها ُدُخوَل ُمَتَسـلِّ
َ
َتیَتَها ف

َ
ا أ

َ
ـِإذ

َ
کَثَرَهـا َلـُه، ف

َ
أ

َها...« َرنَّ َبِهیَمـۀ َوالَ ُتْفِزَعنَّ َعِنیـف ِبـِه، َوالَ ُتَنفِّ

2. پرهیـز از جدایی افکندن میان حیوانات و نوزادنشـان: 

امـام در همیـن نامـه بـه کارگـزار خـود سـفارش می فرمایـد 
و  شـتر  زکات  داشـتند  تمایـل  زکات  مؤدیـان  چنانچـه 
گوسـفندان را بپردازنـد، این گونـه عمل کنید: »میـان ماده 
شـتر و بچۀ شـیرخوارش جدایی بیفکـن، و مـاده را چندان 
ندوشـان که شـیرش اندک ماَند و به بچه اش زیان رسـاند«.
3. عدالـت در رفتار با حیوانات: حضرت در این خصوص 

می فرمایـد چنانچـه از حیـوان بـه عنـوان مرکـب اسـتفاده 
شـد، نبایـد آن را خسـته کـرد. امـام  در ادامـه بـر رعایت 
عدالـت میـان حیوانات نیـز تأکید می کند: »میان آن شـتر 
مرکوب و سـایر شـتران عدالت را برقرار سـاز و شـتر خسته را 
آسـوده گردان و آن را که کمتر آسـیب دیده یا از رفتن ناتوان 
گردیـده، آرام ران«. هم چنیـن بـر تغذیۀ حیوانات و سـیراب 
کردن و اسـتراحت دادن به آنها نیز سـفارش اکید می کند: 
»َوْلیوِرْدَهـا َما َتُمرُّ ِبـِه ِمَن اْلُغُدِر، َوالَ یْعِدْل ِبَها َعْن َنْبـِت االَْْرِض 

ـاَعاِت، َوْلــیْمِهْلَها ِعْنَد  ْحَها ِفی السَّ ُرِق، َوْلیَروِّ ِإَلـی َجـَوادِّ الطُّ

نًا ُمْنِقیات، َغیَر  ِن اللِه ُبدَّ
ْ

ِتیَنا ِبـِإذ
ْ
ی َتأ َطاِف َواالَْْعَشـاِب، َحتَّ النِّ

ۀ  ُمْتَعَبـات َوالَ َمْجُهـوَدات، ِلَنْقِسـَمَها َعَلـی کَتـاِب اللـِه َوُسـنَّ

َنِبیهِ علیه السـالم«.

بـه نظر می رسـد امـام بر رعایت حقـوق حیواناتـی که به 
منزلۀ زکات در دسـت کارگزارش قـرار دارند، تأکید و اهتمام 
بیشـتری دارند؛ زیرا این نوع حیوانات، اسـیر آن کارگزارند و 
مـال دیگران هسـتند، نه مـال آن کارگزار. بنابرایـن امام بیم 
آن داشـته اسـت چه بسـا که کارگزار، به سـیری و گرسنگی 

  امام علی
به کارگزارش 
تأکید می کند 
که حیوانات را به 
فردی خیرخواه 
و مهربان و 
درستکار و امین 
بسپارد تا آنها را 
آزار ندهد

“
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زیبایـی و خدمت رسـانی  ویژگی هایـی هم چـون  داشـتن 
بـه انسـان، دارای ارزش می دانـد و آنهـا را وسـیله ای بـرای 
تأمـل و تفکـر انسـان بـرای پـی بـردن بـه قـدرت و عظمت و 
دانایـی خالق هسـتی می دانـد. از این روی، بـر رعایت رفتار 
عادالنـه و توجـه و اهتمام به زیسـت بوم ها به طور ویژه تأکید 
می کند و راه کارهای عینی اسـتفادۀ درست از موهبت های 

الهـی را پیـش روی انسـان های عـادی قـرار می دهنـد.
بـر اسـاس آموزه هـای دینـی، اخـالق زیسـت محیطی، 
اخالقـی خدامحـور می باشـد. در ایـن دیـدگاه، اسـتفاده 
از پدیده هـای طبیعـی بـر اسـاس نیـاز و ضـرورت، جایـز و 

اسـتفاده نابه جـا و بی حّد و حصـر، ممنـوع شـده اسـت
منابع:

1. نهج البالغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، چ بیست و یکم، 

تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

2. پرتوی از نهج البالغه )با نقل منابع و تطبیق با روایات مآخذ 

محمود  ترجمه  جعفری،  محمدمهدی  ویراستاری  دیگر(، 

وزارت  انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،  دوم،  چ  طالقانی، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1374.

محمد  تحقیق  البالغه«،  نهج  »شرح  ابی الحدید:  ابن   .3

ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالجیل، المجلد السابع، بی تا.

4. امین زاده، بهناز: »جهان بینی دینی و محیط زیست درآمدی 

بر نگرش اسالم به طبیعت«، محیط شناسی، ش 30، 1381، 

ص 107-97.

5. تاریمرادی، احسان و فخلعی، محمد تقی: »مبانی و احکام 

فقهی محیط زیست«، مطالعات اسالمی، ش 71، بهار، 1385، 

ص 66-31.

6. جمعی از نویسندگان: »اخالق کاربردی«، قم، پژوهشگاه 

علوم وفرهنگ اسالمی، 1386.

می کند که پس از شـهادت ایشـان، بیشتر از یک ضربه را بر 
ابن ملجم نزنید و او را ُمثله نکنید و سـپس با اشاره به سخن 
پیامبـر، مثلـه کـردن را حتی نسـبت به سـگ هم نهی 
اْضِرُبوُه َضْرَبۀ 

َ
َنا ِمتُّ ِمْن َضْرَبِتِه هـِذِه، ف

َ
ا أ

َ
می کند: »اْنُظـُروا ِإذ

ی َسِمْعُت َرُسوَل اللِه یُقوُل:  ِإنِّ
َ
ُجِل، ف ُل ِبالرَّ ِبَضْرَبة، َوالَ یَمثَّ

ِإیاکـْم َواْلُمْثَلۀ َوَلْو َباْلکْلـِب اْلَعُقوِر«.

در حدیثـی از حضـرت امیر دربارۀ ذبح گوسـفند چنین 
آمـده اسـت: »گوسـفند را نـزد گوسـفند و شـتر را نزد شـتر 
ذبـح مکـن؛ در حالی کـه آن دیگـری به او می نگـرد«؛ یعنی 
احساسـات حیوانـات را نیـز بایـد در نظـر گرفـت. در جـای 
دیگـر نیز بـر نگهـداری از حیوانات، به ویژه گوسـفند تأکید 
می فرمایـد: »بهتریـن چیـزی کـه انسـان در خانـه بـرای 
خانـوادۀ خـود تهیـه می کند، گوسـفند اسـت. هرکـس در 
منزل خود گوسـفندی داشـته باشـد، در هر روز فرشـتگان 

خـدا دو بـار او را تقدیـس می کننـد«.

نتیجه
خداوند با مسـخر قراردادن آسـمان و زمین برای انسـان 
-خلیفـه خـدا بـر روی زمین- به معرفی نعمت هـای دنیوی 
و مـوارد اسـتفاده و کاربـرد آنها می پـردازد؛ اّمـا اینها همه به 
معنـای ایجـاد حـق ویران کـردن طبیعـت یـا اسـتفاده های 
بی حدوحصـر و نابه جـا از زمیـن و زیسـت بوم های مختلـف 

نیست. 
در منابـع دینـی، بـه ویـژه نهج البالغـه هـر جا سـخن از 
اسـتفاده و برخـورداری از مواهـب طبیعی اسـت، به دنبال 
آن روش صحیـح برخورد با زیسـت بوم ها و میـزان و حدومرز 
و چگونگـی اسـتفاده از آنهـا بیـان شـده اسـت. حضـرت 
علـی در نهج البالغـه، پدیده هـای طبیعـی را بـه لحاظ 

در حدیثی از 
حضرت امیر 

دربارۀ ذبح 
گوسفند چنین 

آمده است: 
»گوسفند را نزد 
گوسفند و شتر 
را نزد شتر ذبح 

مکن؛ در حالی که 
آن دیگری به او 

می نگرد«

“
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قرآن و علم 

مقدمه
و  توحیـد  کامـل  علـم  یـک  جنین شناسـی،  علـم 
خداشناسـی محسـوب می شـود و هرکسـی که با این علم 
آشـنا شـود، پـی بـه علـم آفریننـده آن خواهـد بـرد؛ چراکه 
خلقـت جنیـن انسـانی و در کل کیفیـت خلقـت در تمـام 
رده هـای جانـوری از پیچیدگـی خاصـی برخـوردار اسـت.
پیرامون مسـئله جنین، زندگـی و اسـرار آن در رحم مادر 
اشـاراتی به صورت علمـی، در آیاتی از قرآن کریم وارد شـده 
اسـت. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه دسـتاوردهای علمی، 
حالـت ثبـات ندارنـد، در حالـی کـه مسـایل قرآنـی حقایق 

ثابت انـد و می تواننـد دربرگیرنـده حقایق دیگر باشـند.

کیفیت خلقت جنین در قرآن
قـرآن در آیـات 12 تـا  14 سـوره مؤمنـون، بـه مراحـل 

و می فرمایـد: اشـاره می کنـد  انسـانی  خلقـت 
ـمَّ َجَعْلَناُه 

ُ
ن ِطیٍن * ث َلٍة مِّ

َ
نَسـاَن ِمن ُسـال ِ

ْ
»َوَلَقـْد َخَلْقَنـا ال

َخَلْقَنا اْلَعَلَقَة 
َ
ْطَفَة َعَلَقًة ف مَّ َخَلْقَنا النُّ

ُ
ِکیٍن * ث ُنْطَفًة ِفی َقَراٍر مَّ

َناُه 
ْ
نَشأ

َ
مَّ أ

ُ
َکَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ث

َ
َخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما ف

َ
ُمْضَغًة ف

ْحَسـُن اْلَخاِلِقیَن«؛ و ما انسـان را از 
َ
ـُه أ َتَبـاَرَک اللَّ

َ
َخْلًقـا آَخـَر ف

عصـاره ای از ِگل آفریدیـم. سـپس او را نطفـه ای در قـرارگاه 
مطمئـن ]رحم[ قرار دادیم. سـپس نطفـه را به صورت علقه 
]خـون بسـته[، و علقـه را بـه صـورت مضغه ]چیزی شـبیه 
گوشت جویده شـده[، و مضغه را به صورت استخوان هایی 
درآوردیم و بر اسـتخوان ها گوشـت پوشـاندیم. سـپس آن را 
آفرینش تازه ای دادیم؛ پس بزرگ اسـت خدایی که بهترین 

آفرینندگان است!

استقرار سلول تخم تکثیر یافته در رحم مادر
از نظـر زیسـتی، سـلولی کـه از اتصـال تخمک و اسـپرم 
حاصل می شـود، سـلول تخم نام دارد. در عرض 2  روز پس 
از بـارداری، ایـن سـلول سـفر خـود را از طریـق لولـه رحمی 
بـا فعالیـت عضـالت جـدار لولـه رحمـی بـه  سـمت رحـم 
آغـاز می کنـد. در همیـن زمـان، سـلول تخم خـود را مکـرراً  
تقسـیم می کنـد تـا مجموعـه ای از سـلول ها بـه نام مـوروال 
حاصـل شـود. پـس از 5  تـا 7  روز، ایـن مجموعـه سـلول بـه 
رحـم می رسـد. ایـن مجموعـه خـود را بـه صـورت امنـی در 
آندومتـر )سـطح داخلـی رحـم( جـای داده و بـه رشـد خود 
ادامـه می دهـد و از ایـن لحظـه به بعـد از بـارداری بـه خوبی 

ازنیستیتاهستی
تقی قاسمی خادمی

پژوهشگر قرآنی

کیفیتخلقتجنینانساندرقرآنوتطابقآنبایافتههایعلمیامروزی
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کـه قـرآن از آن بـه علقه 
تعبیـر می کند؛ زیـرا هم 
از نظـر شـکل و هـم از نظـر 
حرکت ظاهری ماننـد زالو بوده و نیز 
از ایـن جهت که علقه می تواند به جسـم معلق 
اشـاره داشـته باشـد، زیرا جنین در شـش روز اول در داخل 
لولـه رحمـی به صـورت معلـق و متحـرک بـه سـمت حفـره 

رحمـی حرکـت می نماید.2

مرحله مضغه )بافت نرم(
قـرآن پـس از مرحلـه علقـه، سـخن از مضغـه بـه میـان 
مـی آورد، یعنـی لختـه گوشـت مانندی کـه حالت قـوام پیدا 
کرده و شـبیه گوشت جویده شـده است که علت نامگذاری 
آن در قـرآن، شـکل جنیـن اسـت کـه بـه صـورت شـیئی که 
جویده شـده، دیده می شـود. الزم به ذکر اسـت کـه رویان در 
روز 24-26 جنینی، وارد مرحله مضغه می شود.3  خداوند از 
این حقیقت با تعبیر»مخّلقه« و »غیرمخّلقه« یاد کرده است. 
با توجه به یافته های جنین شناسـی و بررسـی زبان شناسانه 
واژگان مرتبـط، درمی یابیـم کـه منظـور از مخلقه، قسـمتی 
از مضغـه اسـت که خلقـت و تصویـرش در دوره رویانی کامل 

تثبیـت می شـود )و این 
همـان موضوعـی اسـت کـه 

»قـرار  به عنـوان  آن  از  قـرآن 
یـک  اسـت(.  کـرده  یـاد  َمکیـن« 

بخـش از مجموعه سلولــی به داخـل آندومتر 
رشد می کند و تبدیل به جـــفت می شود کــه نوزاد در حال 
تکامـل را تغذیـه می کنـد. بقیه سـلول ها که نوزاد به وسـیله 

آن هـا رشـد خواهـد کـرد، تبدیـل بـه جنیـن می شـوند.1

تبدیـل نطفـه بـه علقـه )لختـه خـون( و شـروع 
خلقـت انسـانی

مرحله علقه از روز 15 تا روز 24 رویانی )جنینی( اسـت. 
در ایـن مرحلـه، خـون در رگ هـا به صـورت جزایـر خونـی 
تشـکیل می شـود و بـه رویـان شـکلی شـبیه لختـه خـون 
می دهـد)5(. با توجه به اینکه علقه اولین مرحله ای اسـت 
کـه نطفـه، کـه اسـتعداد انسـان شـدن را دارد، وارد مرحلـه 
شـکل یافتـه ای می شـود، بنابرایـن در آیـات نـازل شـده بر 
پیامبر اسـالم و احادیث ایشان موضوع خلقت انسانی 
از علقه مطرح شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت که در مرحله 
علقه، موجودی لخته ای شـکل و زالو مانند به وجود می آید 
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که ما اسـتخوان ها را با گوشـت پوشـش دادیم. یعنی شکل 
ظاهـری جنینـی به پایان رسـیده اسـت.7

گوشـت  بـا  پوشـش  تعبیـر  َلْحمـًا«؛  اْلِعَظـاَم  َکَسـْوَنا 
َ
»ف

می تواند اشـاره به شـکل گیری عضالت در جنین باشد که 
در هفته هفتم و هشـتم شکل گرفته و تقریبًا چهره انسانی 
جنین کم کم آشـکار می شـود. بعـد از تکمیل ایـن مرحله، 

حرکـت جنین آغـاز می گـردد.

نتیجه گیری
در مجموع می توان نتیجه گیری نمود که خلقت انسان 
در آیات قرآن، از دو منظر مورد توجه قرار گرفته اسـت؛ یکی 
بعد مادی و دیگری بعد معنوی انسان که قرآن در این باب، 
بیـان می کنـد کـه خداونـد پـس از تکمیـل خلقت مـادی، 
خلقـت دیگـری را کـه دمیـدن روح الهـی اسـت، در انسـان 
ایجاد می کند. بدین ترتیب، خلقت انسـان با دو بعد مادی 
و معنـوی کامل شـده و انسـان شایسـتگی تکلیف الهـی را 

پیـدا می کند
پی نوشت ها:

boali.com 1. برگرفته از پایگاه

2. ابراهیمـی، مهـدی و فاضـل، علیرضـا: »نگاهـی نـو بـه پدیده 

جنین شناسـی در تفسـیر علمـی آیات قـرآن«، فصلنامه اندیشـه 

دینـی دانشـگاه شـیراز، 1379، ص102.

3. محمدی، مریم و محمدی، شـبنم: همایش ملی قـرآن و علوم 

پزشکی، مشهد، ص68.

4. ملک الشـعرایی، لیـال: »مضغه مخلقـه و غیرمخلقـه از دیدگاه 

قـرآن و علـم روز«، مجلـه آموزه هـای قرآنـی، شـماره 130.

5. ترجمۀ المیزان، ج14، ص385. 

6 و 7. ابراهیمی و فاضل، پیشین، ص88.

شـده و مـراد از »غیـر مخلقـه«، بخشـی از مضغـه اسـت کـه 
خلقـت و تصویـر آن هنوز کامل نشـده اسـت.4

عالمـه  طباطبایـی مخّلقـه را بـه معنـای تام الخلقـه و 
غیرمخّلقـه را به معنای این که خلقت او تمام نشـده اسـت، 

دانسـته اسـت.5
تطبیـق این مرحلـه از بیان قـرآن بـر مراحل رشـد رویان 
یـا جنیـن مشـکل اسـت، امـا بـه نظر می رسـد بـا توجـه به 
تغییـرات پیچیـده و درهم تنیـده ای که در شـاهکار خلقت 
خداوندی مشـاهده می شود، مرحله مضغه در هر عضوی، 

بـا عضو دیگـر متفاوت اسـت.6
در طـی هفتـه سـوم، عـروق داخل رویـاِن انسـان با نظم 
بسـیار دقیقـی شـکل می گیرنـد و از ابتدای هفته چهـارم، 
قلـب بسـیار سـاده ایـن رویـان شـروع بـه کار می نمایـد. در 
واقـع، قلب انسـان اولین عضو بدن اسـت که کار آن شـروع 

می شـود و در عیـن حـال، شـروع بـه تکامـل می نماید. 

مرحله عظام )رشد استخوان ها(
آخریـن مرحلـه تکامـل انسـانی در قـرآن، شـکل گیری 
استخوان ها و پوشاندن آن ها با گوشت است. در طی هفته 
چهارم، در رویان، قطعاتی به نام سـوماتیت به وجود می آیند 
که از این نواحی، قسـمت وسـیعی از اسـکلت استخوانی و 
عضالنی بدن شـکل خواهد گرفت و رشـد اجـزای ابتدایی 
تـا پایان هفته شـانزدهم، یعنـی حدود چهارماهگی، سـیر 

تکامل خـود را طـی می کند.
در تفسیر آیات مورد بحث، به تبدیل مضغه به استخوان 
بایـد توجـه کرد. رشـد جنیـن از این مرحلـه به بعـد، از نظر 
شـکل اندامـی و ظاهـر پوسـت و سـایر ویژگی هـا، گـواه 
صادقـی بـر ایـن اسـت که قـرآن بـه زیبایـی اشـاره می کند 

رویان در روز 
2۴-2۶ جنینی، 
وارد مرحله مضغه 
می شود.  خداوند 
از این حقیقت با 
تعبیر»مخّلقه« و 
»غیرمخّلقه« یاد 
کرده است

“
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یادداشت

یادش به خیر! صبح ها که می خواسـتم بروم مدرسـه، برای 
اینکـه دسـت هایم از سـرما ترک ترک نشـود، مـادر مقداری 
دنبه روی دسـت هایم می مالید. من هم می ایسـتادم باالی 
سـر عالءالدین نفتی سـبز رنـگ و تند تند دسـت هایم را به 

می مالیدم. هم 
صبح هـا از بـس زود از خـواب بیـدار می شـدیم، المـپ 
60وات زردرنگ اتاق را روشـن می کردیم. چشـمانم را که باز 
می کـردم، صـدای ُقل ُقِل سـماور، روحم را صیقل مـی داد. 
پـدر همیـن طور کـه جانمـازش را جمع می کـرد، یک خط 
در میـان ذکـر می گفـت و قربـان صدقـه ام می رفـت. بعـد با 
دسـتان زمخـت و پینه بسـته اش، صورتم را نـوازش می کرد 
و »سـالم! صبـح به خیر عزیـزم« می گفـت. قنـد در دلم آب 
می شـد. پتـوی سـنگین را از رویـم کنـار مـی زد. دمپایـی 
پالسـتیکی های جلوبسـته ام را کـه از سـرما سـفت شـده 
بـود، می پوشـیدم و می دویـدم آن سـوی حیـاط کـه به قول 
مادرم، هرکاری دارم در خانه بکنم که در مدرسه دیگر کاری 

نداشـته باشم!
و  قفـل می کـردم  روی سـینه ام  را  دو دسـتم  از سـرما 
می دویـدم داخـل اطـاق. دسـت و صورتم را که می شسـتم، 

موهایـم را هـم آب مـی زدم و شـانه اش مـی زدم یـک ور و 
می نشسـتم پـای سـفره. از پـای سـفرۀ شـش نفـره، مـدام 
پـدرم را نـگاه می کردم. او هم مثاًل متوجه نمی شـد. همین 
کـه می گفـت »آباریـکال پسـر منظـم!«، اصـاًل قنـد در دلم 
آب می شـد. می گفـت: »سـرت را خیـس نکـن. می چایی 
بابـا...« و مـن از خجالـت سـرخ می شـدم. سـرم را تـکان 

مـی دادم کـه یعنی چشـم.
صبح هـا کـه راهـی 

مــــادر  می شــدم، 
یک سـیب درشت 
آبـدار می گذاشـت 

همـان  کیفـم.  داخـل 
روز.  آن  تغذیـۀ  می شـد 
ظهرهـا کـه برمی گشـتم، 
خانه بوی بهشت می داد. 
آفتـاب کـم جـان بـر کـف 
بـوی  و  می تابیـد  اتـاق 
دمپختـک مادر، فضـا را پر 

کـرده بـود

مدرسه
بهطعمپدر
بهبویمادر

منوچهر حاجی پور
فعال رسانه ای

یادداشتارسالیمخاطبان
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شبهه شناسی

جنایتیاموهبت؟!
محسن صابری

دبیر سرویس حکمت

درگفتگوبادکترمحمدحسینرجبیدوانی،مورخوپژوهشگرتاریخاسالم

بررسیشبهاتچگونگیوروداسالمبهایران

چگونگیورودمسلمانانبهایرانوحواشیداغترازمتنآن،نیمقرنیاستکهبحثداغیدرمیانفرهیختگانو
عموممردمایجادکردهاست.بهجرأتمیتوانادعاکردامروزنسبتبهپنجاهسالگذشته،غباربیشتریبراین
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می گویـد در منطقـۀ عـراق -کـه جزئـی از ایران بـزرگ قدیم 
بوده- شـهری به نام »امغیشـیا« وجود داشـت که خالد بن 
ولید سـوگند خورد این شـهر را خواهد گرفت و خون اهالی 
آن را خواهـد ریخـت و از خـون آنهـا آسـیاب شـهر را بـه کار 

خواهـد انداخـت و ایـن کار را کرد.

منابعـی کـه ایـن وقایـع را ذکـر کرده انـد، عمدتـًا 
منابعی هسـتند که ما وقایع صدر اسـالم را نیز از 
آنهـا نقل می کنیم؛ ماننـد تاریخ طبـری و... . این 
دوگانگـی و اعتباردهی به بخشـی و اعتبارزدایی 

از بخشـی دیگـر، چگونه قابل ارزیابی اسـت؟
مـا دو دسـته منبـع در ارتبـاط بـا فتوحات داریـم: یکی 
مطالبـی کـه در کتـب تواریـخ عمومی آمـده اسـت. تاریخ 
عمومـی در تاریخ نـگاری اسـالمی بـه کتاب هایـی گفتـه 

به عقیدۀ جناب عالی، چرا در بحث ورود اسالم 
به ایران با این همه تشتت روایات و تحلیل های 

تاریخی مواجه هستیم؟ 
دلیـل اول ایـن اسـت کـه روایـات و اخبـار ورود اسـالم بـه 
ایـران، در منابـع تاریخـی ای که عمومًا متعلق به اهل تسـنن 
اسـت، آمـده و نویسـندگاِن ایـن منابـع، اطالعـات خـود را از 
ناقالن و خبرگویانی که به طور شـفاهی داستان های مربوط 
بـه ایـن وقایع را بازگـو می کرده اند، ثبت و ضبط کردند. یعنی 
مـا متن و سـندی از عصر فتوحـات نداریم کـه در آن، مطالب 

فوق نوشـته شـده باشـد که برای فرد، مسـتند قـرار گیرد.
دلیـل دوم هـم ایـن اسـت کـه مـا شـواهد و دالیلـی داریم 
که برخـی از قبائــل حاضـر در فتــوحات، بــرای بـزرگ کــردن 
جایـگاه و نقـش خـود، دسـت بـه اغـراق زده اند و مطالبـی را 
این چنیـن غلو می کردنـد که در نقـل دیگران نیامده اسـت.
عامـل سـوم هـم حضـور جاعالنـی اسـت کـه تاریـخ 
اسـالم در قرون مختلف به طور همیشـگی داشـته اسـت و 
وظیفۀشـان جعـل وقایـع و ورود آنهـا به کتب تاریخـی بوده 
اسـت. بـه عنـوان مثـال در تاریـخ اسـالم شـخصی وجـود 
دارد کـه وقایـع زیـادی را از صـدر اسـالم، از حـوادث بعـد از 
رحلـت پیغمبـر، تا ماجـرای غصب خالفـت و فتوحات 
دوران خلیفـۀ دوم را –بـه خصـوص فتوحاتـی کـه در ایـران 
صـورت گرفـت- نقل می کند. عالمه عسـگری نـام این فرد 
را -کـه »سـیف ابن عمر تمیمی« اسـت- به عنـوان جّعال و 
دروغ گو معرفی می کند و روایات تاریخی او را افشا می کند. 
عالمـه نشـان می دهد کـه بسـیاری از حوادثی را که سـیف 
ذکـر می کند، اصاًل وجود خارجی نداشـته اسـت. مثاًل وی 
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رسول خدا  برای دعوت مردم یمن به 

اسالم، امیرالمؤمنین  را به این کشور -که 
سرزمین متمدنی بود- تنها با سیصد نفر اعزام می دارند 

و فرستادۀ رسول خدا، شش ماه در یمن با تبلیغ -و نه 
جنگ- به تبلیغ اسالم می پردازند؛ اما جز یک مورد که 
 گروهی بدون اینکه بخواهند سخن امیرالمؤمنین

را بشنوند، به سوی آنها حمله ور شدند و حضرت در 
مقام دفاع با آنها برخورد کرد، دیگر نه جنگی و نه 

برخوردی پیش نیامد. از این دست اعزام های پیامبر، 
می توان نتیجه گرفت که روش خلفا، روش رسول خدا و 

امیرمؤمنان  نبوده است و نمی توانست باشد.
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»فتـوح« معروف انـد. اعتبار این کتاب ها در نقل ها، بیشـتر 
اسـت. مهم تریـن آنهـا کتـاب »فتـوح الُبلـدان« احمـد بـن 
یحیـی بـالُذری و کتـاب »الفتـوح« ابن اعثـم کوفی اسـت. 
لـذا این دسـته که تخصصی بـه ایـن موضـوع پرداخته اند، 
دقـت بیشـتری به خـرج داده انـد؛ اگرچه آنها هـم خالی از 
اشـکال نیسـت و ما صددرصـد نمی توانیم بپذیریـم. فتوح 
البلـدان بالذری که قدمت بیشـتری دارد و دقت نویسـنده 
هم بیشـتر بوده، ترجمه شده اسـت. بخش مربوط به ایران 
نیز، جداگانه توسـط یکی از اسـاتید دانشـگاه تهران به نام 
آقـای دکتر ]آذرتـاش[ آذرنوش، ترجمۀ خیلی خوبی شـده 
اسـت و با تعلیقات عالمانه ای که در آخرش آمده، می تواند 
بـرای معلمـان عزیـز و عالقه منـدان بـه ایـن مبحـث، مـورد 

اسـتفاده قرار بگیرد.

می شـود کـه از خلقـت آسـمان و زمیـن توسـط خداونـد و 
پیدایـش و خلـق حضرت آدم شـروع کردنـد، پیامبران 
را معرفـی می کننـد  بـزرگ گذشـته  و تمدن هـای  بـزرگ 
تـا می رسـند بـه دورۀ پیامبـر اسـالم، بحثـی پیرامـون 
اجـداد پیغمبـر، رسـالت آن حضـرت و حوادثـی کـه 
در اسـالم پدیـد آمـده و معمـواًل تـا عصـر خـود مؤّلـف یـا 
کمـی پیـش از آن، ایـن تاریـخ را ادامـه می دهنـد. ایـن 
تاریخ نویسـان به علت اینکه کارشـان جمـع آوری همه نوع 
اطالعـات بـوده، یـک نـگاه دقیق بـه مطلب نداشـتند که 
تاریـخ طبـری یا کامـل ابن اثیر و الِعبـر ابن خلـدون، از این 

است. سـنخ 
کـه  داریـم  نیـز  تخصصـی  کتاب هـای  یک سـری  امـا 
اختصاصـًا در ارتبـاط بـا جنگ هـا نگاشـته شـده اند -که به 

سقوط دژ نهاوند؛ 
یکی از نقاط عطف 
جنگ اعراب و ایرانیان 
که منجر به سقوط 
ساسانیان شد
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در برابـر مسـلمانان اسـت. در بسـیاری از جنگ هـا قـوای 
ساسـانی بـا وجـود برتـری کامـل از هـر جهـت، بـه خاطـر 
بی انگیزگِی ایرانیان و فساد و تباهی حکومت و نظام زجرآور 
طبقاتـی حاکم بر جامعـۀ ایران، انگیـزۀ مقابله با مهاجمان 
را نداشـتند؛ لـذا در تاریـخ آمده اسـت کـه در خیلی مـوارد، 
سـربازان را بـا بندهایـی بـه هـم بسـته بودنـد کـه نگریزند و 
حتـی در برخی مـوارد، خـود ایرانی ها مهاجمان مسـلمان 

برای تشریح ورود اسالم به ایران، چه نکاتی را باید 
مورد توجه قرار داد که کلیِد فهم آن واقعه هستند؟

نکتۀ اول، چرایی حضور اعراب در خارج از مرزهای شبه 
جزیـرۀ عربسـتان اسـت. ماجراهـای پـس از وفـات پیامبر، 
منجر به از اسـالم برگشـتِن قبائل زیادی در عربسـتان شـد 
و »جنگ هـای رده« در گرفـت. تـا خلیفۀ اول با کشـتارهای 
وسـیعی کـه توسـط خالـد ولیـد و إکرمة بـن ابی جهـل و... 
صـورت داد، توانسـت بر شـبهه جزیره مسـلط بشـود. پس 
از ایـن جنگ ها بازگشـت مبارزان به مدینـه، موجبات ایجاد 
مسـائل و فتنه هایـی بود کـه سـوق دادن آنها به مسـیر روم و 

ایـران، می توانسـت جلوی آنهـا را بگیرد.
نکتـۀ دوم، پیرامـون تفـاوت مشـی پیامبر و مشـی خلفا 
در گسـترش اسـالم اسـت. روش  خلفـا این گونه بـود که در 
قلمـرو ایـران  و روم، بـا فرمانـده مدافعـان یـا مناطـق مرزی 
دیـن  آمده ایـم  مـا  کـه  می گفتنـد  و  می کردنـد  مذاکـره 
خودمان را به شـما عرضه کنیم، اگر شـما بپذیرید، از شـما 
عبـور می کنیم و به دیگـران دین مان را عرضـه خواهیم کرد 
و اگـر نمی پذیرید، باید سـلطۀ ما را قبول کنیـد و به ما جزیه 
بدهیـد و مـا از شـما باز عبـور خواهیم کـرد و سـراغ دیگران 
می رویـم و اگـر ایـن حالـت هـم پذیرفته نمی شـود، با شـما 
وارد جنـگ خواهیم شـد. اما روش پیغمبر اسـالم برای 
انتشـار اسـالم این گونـه نبـود؛ ایشـان بـا تبلیـغ و موعظـۀ 
حسـنه به نشـر اسـالم می پرداخت. من معتقدم که اگر چه 
ورود مسـلمانان به ایران در مجموع برای ایران برکات داشته 
است، اما چون به روش پیغمبر و امیرمؤمنان نبود، این 

بـرکات در حداقـل خـود بـرای ایـران حاصل شـد.)1(
نکتۀ سـوم هـم وضعیت مردم و سـپاه ایـران در جنگ ها 

 2
نقش اهل بیت در فتوحات زمان خلفا

خلیفۀ دوم، تصمیمات نظامی را به تنهایی 
می گرفت و در این تصمیم گیری، با احدی مشورت 
نمی کرد؛ ولی برای به کار بردن روش مناسب در آن 

عملیات، شورای نظامی تشکیل می داد و برجسته ترین 
چهره های نظامی دوران رسول خدا را دعوت 

می کرد که در این جلسه حضور داشته باشند و آرا و 
نظرات خود را ارائه کنند.

حضور علی در این جلسات، طبیعی است و 
این گونه قابل تفسیر است که  امیرالمؤمنین با نفس این 
نوع فتوحات مخالف است، ولی هیچ اختیار و اراده ای 

در جلوگیری از آن ندارد و به خاطر مصالح جامعه، در این 
جلسه حضور پیدا می کرد.

حضور امام اما موجب حضور فرزندانشان در جنگ 
-چه در زمان جناب عمر و چه در زمان جناب عثمان- 

نمی شود. دربارۀ حضور امام حسن در فتوحات، این 
یک نقل دروغین و خبر واحد است که تنها در یک منبع 

-تاریخ طبری- آمده است، آن هم با واژۀ »قیل«؛ که از 
نظر اهل فن پوشیده نیست که اگر نقلی -چه حدیث 

باشد و چه تاریخ- با واژۀ قیل بیان شده باشد، فاقد 
اعتبار است؛ چون گوینده و فاعلش معلوم نیست.
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بسـیاری از شـهرها که مردم امیدی به حکومت نداشـتند، 
صلـح می کردنـد و یا جزیـه پرداختن را می پذیرفتنـد و تمام 
می شـود. امـا اگـر این گونـه نمی شـد، جنگـی رخ مـی داد 
کـه بعـد از شکسـت، اسـیردادن و بـردن امـوال و بـه بردگی 

کشـیدن، جـزء پیامدهـای آن بود.

یعنـی قسـمت زیـادی از جنایـات و فجایـع در 
اسـت؟ داده  رخ  مواقـع  همیـن 

بلـه! جنـگ بـود و در جنـگ طـرف پیـروز، حـق خـود 
می دانسـت کـه مغلوبیـن را بـه اسـارت خـود دربیـاورد و 
امـوال را بـه غنیمت ببـرد. این روشـی بوده کـه در همۀ دنیا 
هـم بـوده؛ مثـاًل در جنگ هایی که بیـن ایـران و روم در دورۀ 
ساسـانیان و پیـش از آن رخ مـی داد، همیـن بـود. مـا داریم 
انوشـیروان ساسـانی در جنگی که با امپراتوری روم داشت، 
به شهر »انطاکیه« حمله برد -این را با افتخار در کتاب های 
زمـان طاغـوت برای مـا می نوشـتند- و مردمانش را کشـتار 
کرد و شـهر را هم به آتش کشـید. در ورود لشـکر مسـلمانان 
بـه ایـران هم، پیامبـر و امام علـی فرمانده نبودنـد)2( که 
وقـوف آنهـا بـه انسـانیت، مانـع ایـن مشـکالت شـود. لـذا 
کتمـان تمام آنچـه از تاریـخ مانـده، امکان پذیر نیسـت؛ اما 
این گونـه هـم نبوده اسـت کـه ما ورود مسـلمانان به ایـران را 
مسـاوی با تخریب و کشـتار و جنایت و به اسارت بردن زنان و 

کـودکان بـه طور کلی تعبیـر کنیم.

یکـی دیگـر از مسـائلی کـه ذیـل ایـن بحـث ورود 
بحـث  می شـود،  مطـرح  ایـران  بـه  مسـلمانان 
سـوزاندن و امحـای کتاب هـای مربـوط بـه ایـران 

را راهنمایـی می کردنـد و بـرای آنهـا پـل می زدنـد. لـذا از 
یک سـو انگیـزه ای برای ایسـتادن نداشـتند، از سـویی هم 
برخـی ترغیـب شـدند کـه دیـن مسـلمانان را بپذیرنـد. در 
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مرحوم دکتر زرین کوب در اوایل درخشش 

علمی اش، دارای دیدگاه های ملی گرایانۀ افراطی 

بوده است؛ این افراط هم، ناشی از اعتباربخشی به 

نقل های بی پایۀ منابع اهل تسنن است. ایشان در کتاب 

»دو قرن سکوت«، این طور نتیجه گرفته بود که وقتی 

مسلمان ها به ایران آمدند، کشور ما دو قرن در سکوت 

و تاریکی فرو می رود. مرحوم زرین کوب بعد از گذشت 

سال ها، با تحقیقات بیشتر، کتاب »بامداد اسالم« 

را می نویسد و دستاوردهای بزرگ اسالم را به خوبی 

تبیین می کند و این گام را با کتاب »کارنامۀ اسالم« ادامه 

می دهد. فکر می کنم در اواخر عمرشان هم در کتاب 

»روزگاران« کتاب دو قرن سکوت را به صورت مستقیم  

زیرسؤال می برد و می گوید که »آن را با دیدگاه  های خاص 

حاصل از جوانی و افراطی نوشتم« و آن را رد می کند؛ 

ولی متأسفانه بسیاری در تجاهل، به آثار دیگر ایشان 

اشاره ای نمی کنند و آنها را نادیده می گیرند و آن دو قرن 

سکوتی را که خود زرین کوب رد کرده است، مدام مطرح 

می کنند و علیه اسالم از آن بهره برداری می کنند.



23دیوبهمن1396 | کتابآموزشوتربیت | اندیشۀمعلم

هنـد، اسـاتیدی را آورد و آنجـا را بـه اصطالح امـروز، تبدیل 
بـه یـک دانشـگاه کرد و همیـن روند هم نشـان می دهد که 
در ایران، در زمینه های مختلف، دانشمندانی نبوده اند که 

مجبـور بـه آوردن آنهـا از هند شـده اند. 
نکتۀ جالب تر این اسـت اگر واقعًا مسـلمان ها آثار علمی 
را از بیـن بردنـد، باید جندی شـاپور را نابـود می کردند. حال 
آنکه جندی شـاپور با جدیت بعد از فتوحات مسـلمانان، به 
کار خـود ادامه می دهد. حتی در عصر بنی امیه بودجه اش 
را هـم می دادنـد و خـود ایرانی ها به صـورت خودمختار آنجا 
را مدیریـت می کردند. همان مسـیحیانی که قبل از اسـالم 
در جندی شـاپور فعالیـت علمـی می کردنـد، بـه کار خـود 

ادامـه دادند.

جمع بنـدی  نهایـی شـما در رابطه با این مسـئله 
چیست؟

ببینید ما آثاری را در ایران باسـتان داشـته ایم که به نظام 
مدیریتی جامعه برمی گشـته اسـت؛ چون نظـام مدیریتی 
ایـراِن ساسـانی بسـیار نیرومنـد و قـوی بـود، بـه گونـه ای 
کـه رومی هـا هـم از اینهـا تقلیـد می کردنـد. اتفاقـًا اینهـا را 
مسـلمان ها حفظ کردند، به آن نیاز پیدا کردند و در نهضت 
ترجمـه ای کـه در عصـر عباسـی پدید آمـد، اینهـا را ترجمه 
کردند و حفظ شـد؛ مثل خدای نامه ها، آداب الکبیر و آداب 

الصغیر، نامۀ َتْنَسـْر ]به ُگْشَنْسـْب[ و... .
بنابراین درست است که مسلمانان وقتی هجوم آوردند، 
مثـاًل فـرش بهارسـتان که بسـیار قیمتی هم بـود، غنیمت 
بردنـد، ولـی آثـار مکتـوب و علمـی، فقـط در جندی شـاپور 

بـوده کـه جندی شـاپور را اصاًل دسـت نزدند

و  راونـدی  قطـب  ابن خلـدون،  اسـت.  باسـتان 
ابوریحـان بیرونـی هم در آثارشـان بـه این قضیه 
اشـاره کرده انـد. دکتـر زّرین کـوب هـم در »دو قـرن 
سـکوت«)3( این گونـه تحلیل کرده اسـت کـه اعراب 
چـون کتابـی را جـز قـرآن صاحـب قـدر و منزلت 
نمی دانسـتند، بنابرایـن برای شـان اصـاًل اهمیتی 
نداشـته کـه کتابی که -بـه زعم آنهـا- از کتابخانۀ 
مجـوس بـوده و مایـۀ گمراهی، حفظ بکننـد. این 

ادعـا و تحلیـل را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟
اینجـا باید به چند نکته توجـه کرد. یکی اینکه من بعید 
می دانم ابوریحان بیرونی چنین چیزی را نقل کرده باشـد. 
قدیمی تریـن سـندی کـه بـه ایـن مطلـب پرداختـه، اثـری 
از عبداللطیـف بغـدادی در قـرن ششـم اسـت کـه یهـودی 
هـم بوده اسـت. او گفته و خیلی هـای دیگـر، از او گرفتند و 

کرده اند. مطـرح 
اینجـا بایـد دقـت کـرد کـه نمی تـوان چنیـن مطلبـی 
را پذیرفـت. بـه ایـن دلیـل کـه در ایـران، بـه خاطـر وجـود 
همـان نظـام فاسـد طبقاتی کـه جلوی بـروز اسـتعدادها و 
خالقیت هـای فکری و ذهنـِی مردم را گرفته بود، مـا دارای 
دانشـمندان زیـادی در عرصه های مختلف نبوده ایـم و آثار 
علمـی آن چنانـی در ایـران وجـود نداشـته اسـت. مـا هیچ 
اسـمی از کتابخانـه ای در جایـی یـا مرکـز علمـی نداریـم 
جـز »جندی شـاپور«؛ آن هـم در واقـع به واسـطۀ فـرار چند 
فیلسـوفی کـه در روم مـورد تعقیـب قـرار گرفتـه بودنـد، به 
ایران آمدند و توسـط انوشیروان برای کارهای علمی، تحت 
حمایـت قـرار گرفتنـد. بزرگمهـر، وزیـر او -کـه فهـم خوبی 
داشت- جندی شاپور را گسترش داد و از کشورهایی مانند 
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بر آستان کودکی
شـِب چهارشـنبه 13دی1278 در اصفهـان، کودکـی 
دیـده بـه جهـان گشـود کـه وی را جالل الدیـن نامیدنـد. 
مرحـوم  فرزنـد  نصیـر،  محمـد  ابوالقاسـم  میـرزا  پـدرش 
همـای شـیرازی، از شـاعران و عارفـان نامـدار عهـد قاجـار 
بـود. جالل الدیـن در اتاقـی چشـم بـه هسـتی گشـود کـه 
خوش نویسـی و آینه کاری های هنرمندانه اش توسـط پدر و 

پدربـزرگ انجـام شـده بـود.
 جالل  الدیـن  از همـان 5-4 سـالگی بـه درس و مشـق 
نشسـت؛ به این ترتیب که خواندن قرآن، گلستان، غزلیات 
حافظ، شـاهنامه  فردوسی، کلیات  سعدی و منتخب  قاآنی  
را نزد پدر و مادر آموخت. سـپس به مکتب خانه رفت و علوم 

موجـود در آن را فرا گرفت.
جالل الدیـِن نوجـوان، هم زمـان با رونق مـدارس جدید، 
بـه مدرسـه »قدسـیه« مـی رود و در ایـن مدرسـه افـزون بـر 
درس هـای ابتدایـی، درس هایـی چـون سـیوطی )نحـو( و 
حاشـیه مالعبداللـه )منطـق( را هـم فرا می گیرد و حسـاب 
و هندسـه  جدیـد را همـراه بـا تاریـخ و جغرافیـا می آمـوزد. 
در مدرسـه »منشـآت قائـم مقام«، »منشـآت فرهاد میـرزا«، 
»منشآت امیرنظام گروسـی« و »تاریخ معجم« را می خواند. 
وی در خاطراتـش می نویسـد: بامـدادان پیـاده نـان و 

پنیـری خـورده یا نخـورده، از منزل خـود در محله پاقلعه به 
مدرسـه قدسـیه در درب امـام می رفتـم و عصر نیز پیـاده باز 
می گشـتم. تکالیف مدرسـه که تمام می شـد، خود را آماده  
درس پـدر می کـردم کـه پـس از نمـاز مغـرب و عشـا شـروع 
می شـد و تـا اواسـط شـب ادامـه می یافـت و سـنگین ترین 
برنامـه ام هـم همیـن درس پـدر بـود؛ زیـرا او مخصوصـًا در 

تعلیـم و تربیـت سـخت گیر و دیرگذشـت بود!

آغاز مجاهدت
جالل الدیـن از یـازده  سـالگی در حالـی کـه در مدرسـه 
»قدسـیه« درس می خواند، گاه به مدرسه  علمیه »نیم آورد« 
که بر سـِر راه مدرسـه قدسیه بود، می رفت و در مباحثه های 
طلبه های جوان شـرکت می کـرد. در آن وقت، بعدازظهرها 
که مدرسـه قدسـیه تعطیل می شـد، در مدرسـه نیم آورد زیر 
نظر مرحوم آسـید محمدجواد دسـتگردی، حـوزه مباحثه 
درس سـیوطی میـان طـالب برگـزار می شـد. در روز اول، 
مرحـوم دسـتگردی بـه جالل الدیـن تکلیـف می کنـد کـه 
بـرای دیگـران درس بگویـد، کـه وی نیـز اسـتقبال می کند 
و بـه سـرعت و درسـتی بیت هایـی از »الفیـه« را می خوانـد، 
طـوری که مایـه اعجاب اسـتاد و طلبه ها می شـود. مرحوم 
همیـن  کـه  می کنـد،  تشـویق  را  وی  بسـیار  دسـتگردی 

هماِیعلموادب
فاطمه حمزه ای

پژوهشگر

نگاهیکوتاهبهزندگیاستادجاللالدینهمایی

سلوک باران

»باالخره باید 
جوان و پیر 
قدر خودشان 
را بدانند. کاری 
بکنید که این 
عمر شما جز در 
راه سعادت و 
مصلحت خودتان 
و ملت و کشورتان 
نباشد«

“
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1310  اسـت که به  تهران  منتقل  و در دارالفنون، دبیرسـتان  
نظـام  و دانشـکده  افسـری  به  تدریس  ادبیـات  می پـردازد. از 
شـاگردان اسـتاد در ایـن دوره می تـوان بـه دکتـر ذبیح اللـه 
صفا، دکتر حسین خطیبی و دکتر اکبر شهابی اشاره کرد. 
سـال 1312 اسـت کـه بـا خانـم صـدری ثقفـی، دختـر 
حـاج حسـین ثقفی کـه از محترمـان اصفهـان بـود، ازدواج 

می کنـد و ثمـره ایـن ازدواج، 3 فرزنـد دختـر اسـت.

ایام دِرو
پس  از تأسـیس  دانشـگاه  تهران ، به  این  دانشـگاه  دعوت  
شـده و سـال ها در دوره  دکتـری  دانشـکده  های حقـوق  و 
ادبیات  تدریس  می کند و مدتی نیز به عضویت فرهنگستان  

تشـویق در کنـار جاذبـه مجتهـد بـزرگ آسـید محمدباقـر 
ُدرچـه ای، سـبب می شـود جالل الدیـن و بـرادرش بـرای 
تحصیل، حجره نشین مدرسه  علمیه نیم آورد شوند که این 
حجره نشـینی 20 سـال )از 1328 تـا 1348 قمـری( زمان 

می بـرد.
جالل الدیـن در 12 سـالگی، پـدر را از دسـت می دهـد 
و در ایـن ایـام، تنهـا راه امـرار معـاش جالل الدیـن، کتابـت 
بـود. در ازای هـر هزار سـطر کتابت، یک تومان بـه او اجرت 
می دادنـد و او نیـز بـا همیـن یـک تومـان، یـک مـاه گـذران 

می کـرد.
 در سـال  1300 بـه  نظـام  آموزشـی  جدیـد می پیونـدد و 
ابتـدا بـه  تدریـس  در مدرسـه  صارمیه  اصفهـان  می پـردازد؛ 
سـال  1307 به  تهران  می آید و از طـرف  وزارت  معارف  وقت، 
عهده  دار تدریس  فلسـفه  و ادبیات  در تبریز می شـود. سـال 
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خدمـت مشـاهیر عصـر خـود ترغیـب می کنـد. از جملـه 
اسـتادانش در علوم عقلی شـیخ محّمد خراسانی است که 
جالل الدیـن حـدود هجـده سـال نزد ایشـان اّمهـات متون 
فلسـفی و عرفانی مانند شرح شمسیه، شرح منظومه، 
شـرح هدایـه، اشـارات، شـفا، اسـفار، شـرح نصـوص و 
شـرح مفتـاح الغیـب قونـوی را تحصیـل کـرد. از دیگـر 
اسـتادان بارز او، شـیخ اسدالّله حکیم قمشـه ای است.
سخت کوشـی های او سـرانجام بـه ثمر می نشـیند و 
ایشـان را بـه دریافت چند فقـره اجازه روایـت و اجتهاد از 
علمـای بزرگ عصر نایل می آورد کـه از آن جمله آیت الّله 
شـیخ محّمدحسـین فشـارکی و آیت الّلـه حـاج شـیخ 

مرتضی آشـتیانی است.
جالل الدین نظیـر اغلب دانشـمندان ایرانی، گاهی 
بـه تفنـن شـعر هـم می سـرود و تخلصـش »سـنا« بـود. 
اشـعارش دارای مضامیـن اخالقـی، عرفانی اسـت و به 

حـق می تـوان شـعرش را »شـعر متعهـد« نامید.  
اسـتاد همایـی پـس از 45 سـال تدریـس رسـمی در 
سـال 1345 از دانشـگاه بازنشسـته می شـود. از میـان 
آثـار تألیفـی می تـوان از »غزالی نامـه«، »تاریـخ ادبیـات 
ایـران«، »فنـون بالغـت و صناعـات ادبـی«، »مختـاری 
نامـه یـا سرگذشـت حکیـم مختـاری غزنـوی«، »خّیامـی 
نامه«، »تفسـیر مثنوی مولوی یا داستان قلعه ذات الّصور«، 
»مولـوی چـه می گویـد«، »طرب خانـه« )دربـاره رباعیـات 

حکیـم عمـر خیـام( و »تاریـخ اصفهـان« نـام برد.

پیش گویی زمان مرگ
در کتـاب کارنامـه همایـی آمـده: »بـر اثـر ریاضت هـا و 
مقامـات واالیـی کـه اسـتاد در مسـیر عبودیـت پیـدا کـرده 

ایـران  درمی آیـد. دو دوره  نیز به  دعوت  دانشـگاه های  بیروت  
و الهـور، در ایـن  دانشـگاه ها بـه تدریـس  مشـغول می گردد 
که  با استقبال  محافل  علمی  این  کشـورها مواجه  می شود. 

جالل الدیـن از 1330، علـوم اسـالمی ماننـد ُمغنـی، 
ُمطّول، شـرح ُلمعه، شـرِح َنّظام، شـرایِع محقق، مکاسـِب 
شـیخ انصـاری، شـرح بـاب حـادی عشـر، رجـال، علـم 
درایـه، قوانین االصول و... را نزد اسـتادان بنـام آن دیار تلّمذ 

می کنـد. 
ایـن علـوم اگرچـه مهارت هـای مـورد نیـاز او محسـوب 
بـرای آموختـن سـیراب  را  امـا روح بی تابـش  می شـدند، 
نمی کنـد و همیـن امـر او را بـه فراگیـری علـوم عقلـی در 

استاد همایی
در سال های پایانی عمر
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تیک تـاک سـاعت از صـدا نیفتـاده و دور گـردون، شـب را 
بـه روز نیـاورده بـود کـه جسـم پدر سـرد شـد. صبحگاهان 
پـس از انجـام مراسـم غسـل در منـزل، هنـگام اذان ظهـر، 

شـاگردان ایشـان بر پیکر اسـتاد خود نمازگزاردند و 
بعدازظهـر روز یکشـنبه، همراه جسـد 
زیبایـی  ایشـان در جعبـه مخصـوص 

که منقش شـده بـود »پیکـر عالمه فقید 
اسـتاد جالل الدیـن همایـی« بـه اصفهـان 

زادگاه اصلـی ایشـان سـفر کردیـم و در تکیـه 
لسـان االرض در حالـی کـه آفتاب هنوز 
غـروب نکرده بـود، به خاک سـپردیم«.

ما به استادان می رسیم
می گفـت:  جوانـان  بـه  همایـی  اسـتاد 

قـدر  پیـر  و  جـوان  بایـد  »باالخـره 
خودشان را بدانند. کاری بکنید که این 

عمر شـما جـز در راه سـعادت و مصلحت 
خودتـان و ملـت و کشـورتان نباشـد. مـن 

یـک چیـزی را دلـم نمی خواهد بشـنوم که به 
جوان هـا ایـن تلقین بشـود کـه ای آقا، 
مـا کـه بـه گذشـتگان نمی رسـیم، مـا 

کـه بـه اسـتادان نمی رسـیم. نـه مـن این 
را نمی پسـندم. ملتـی رو به ترقی اسـت که 

نسـل آینده آن از گذشـته بهتر اسـت. سـعی 
کنید این طور باشید. پشـت دروازه »نمی شود« 

و پشت دروازه »یأس« ننشینید. فقط یک کلمه از 
من بشنوید: آقا، از خودگذشتگی می خواهد و عشق. باید 

بـه علم، عشـق داشـته باشـید«

بـود، توانسـته بود مـرگ خـود را پیش بینی کند. بـه یکی از 
فرزندانـش خبـر از مـرگ خویـش در مـاه رمضـان می دهـد 
کنـار  در  و  می سـازد  خـود  بـرای  تاریخـی  مـاده  حتـی  و 
یادداشـت هایش قرار می دهد. آن ماده تاریخ چنین اسـت:

سنا جالل همایی به گوش غیب نیوش

ندای ارجعی از بام عرش چون بشنفت

شکفته گشت به لبیک و بهر تاریخش

»ز آشیانه تن شد رها همایی« گفت

کـه عبـارت »ز آشـیانه تـن شـد رهـا همایی« به حسـاب 
ابجد می شـود 1400 که سـال قمری رهایی اسـتاد از عالم 

ابدان بـه عالم ارواح اسـت.
چنیـن  پـدر  عمـر  روزهـای  آخریـن  از  اسـتاد  دختـر 
می گویـد: »اوایـل تیرمـاه، یـک روز کـه بـا ایشـان صحبـت 
می کـردم گفتند: فرزنـدم! دارو دیگر بر من اثـری ندارد. من 
بیـش از همـه نگران شـدم تا اینکـه دیـدم روزی در کنار یک 
روزنامـه، مـاده تاریـخ خـود را نوشـته اند. روز شـنبه 28 تیر، 
صبح بیش از همیشـه سالم و با نشـاط به نظر می رسیدند. 
لباس هـای منـزل را عـوض کردنـد و بـه باغچـه ایـوان خانه 
آمدند. گل هایی را که با دسـت خود کاشـته بودند و درخت 
انـاری را کـه خـود از دانـه پـرورش داده بودنـد، نـگاه کردند. 
سـاعت 8 شـب حال ایشـان دگرگون شد. در سـاعت 9:30 

دقیقه چشـم پر فروغ شـان بسـته شـد«.
مینودخـت دربـاره زمان فـوت پدرش می گوید: »شـنبه 
شـب، ششـم مـاه رمضـان 1400ق.، در حالـی کـه خواهر 
بزرگـم کنـارش بـود و قصیـده ای از همای شـیرازی در مدح 
مـوال علـی می خوانـد، سـاعت 9 شـب دیـده از جهـان 
فـرو بسـت. همه چیـز به پایـان رسـید و دفتر زندگـی مردی 
خسـتگی ناپذیـر بـا دنیایی علـم و دانش بسـته شـد. هنوز 



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | دی و بهمن281396

سبک زندگی

مهم نیسـت پول آب را چه کسـی می دهد، مهم این 1 
اسـت که جان همه ما به همین آب بسـته است.

مسـواک زدن خـوب اسـت و اسـراف بـه همـان میزان 2 
بـد! پس موقع مسـواک زدن، شـیر آب را بـاز نگذارید.

بـرای دوش گرفتـن در حمـام، زمـان بگیریـد و آن را 3 
بـه کمتـر از 5 دقیقه برسـانید، با ایـن روش ماهیانه 

حـدود 4000 لیتـر آب صرفه جویـی خواهد شـد.

یـک دوش پر فشـار در حمام نصب کنید، این سـر 4 
دوش هـا خـروج آب را تا 11 لیتـر در دقیقه کاهش 
می دهنـد. این دوش ها نسـبت به فایده فراوانشـان، قیمت 
چنـدان گرانـی ندارنـد و با وجـود خروجی کمتر آب، بـا وارد 
کردن هوا در آب، از فشـار باالیی برخوردارند و فشـار آنها در 

بعضـی مدل ها قابل تنظیم اسـت.

هنگام اسـتحمام در فاصله بین شستن بدن و سر، 5 
لزومی ندارد که شـیر آب به طور پیوسـته باز باشـد.

بیستوُنهگام
کیا فخر

فعال محیط زیست

روشهاییبرایاصالحمصرفآبدرخانه

پاییزبیبارانمفهومغیرقابلباوریاستکهبسیاریازآنهاکهعاشقادبیاتوخاطراِت
پاییزینسلهایقبلهستند،دوستندارندحتیبهآنفکرکنند.مگرمیشودماهآذر
باشدوماتنهاچندثانیهخاطرهازبارانداشتهباشیم؟شایدغیرقابلباورترازآن،تصویر
شلنگآبیدردستیکشهرونداستکهحیاطیرابهخیالپاییزترانههایقدیمی
میشوید.تصویرشیریکهچکهمیکندوماشینیکهدرکنارخیاباندوشمیگیردو...!

هنوزقابلباوراست؛چراکهبحرانآبهنوزبرایجامعهیکخبراستتاهشدار.
ایجادباورهایاجتماعیپیشازشعار»آبمایهحیاتاست«،نیازمندآموزشاست.
مهارتهایکنترلمصرفآبهمدراینمیاننقشبسیارمهمیدارد.29مهارتزیر،
الگوییبرایمصرفدرخانوادهاستکهمیتوانآنراخواندوبهدیگراننیزآموزشداد.



29دیوبهمن1396 | کتابآموزشوتربیت | اندیشۀمعلم

تمام شیلنگ ها، اتصاالت و شیرها را به طور مرتب 13 
کنترل کنید تا از نشتی آب جلوگیری شود.

)مثـل 14  تزیینـی  آب  سیسـتم های  نصـب  از 
فواره هـا( اجتنـاب کنیـد. مگـر اینکـه آب در 
سیستم بازیافت شود. همچنین سیستم را در جایی نصب 

کنیـد کـه تلفـات کمـی در اثر تبخیـر و باد داشـته باشـد.

لوله هـای آب منزل خـود را عایق بندی کنید. 15 
عایـق کاری لوله هـای آب گرم، روشـی اسـت 
کـه هـدر رفتن آب را قبل از خـروج آب گرم کاهش می دهد.

لوله هـای آب گـرم را عایق بندی کنیـد تا برای 16 
رسـیدن آب گرم به شـیر آب، الزم نباشـد آن را 

بی جهت بـاز بگذارید.

بـه 6  دادن  آب  بـرای  بگذریـد؛  شـیلنگ  خیـر  از 
درختـان، درختچه هـا، بوته هـا و گل هـا، از روش 

آبیـاری قطـره ای اسـتفاده کنیـد.

برای شستن سبزی ها، ابتدا آنها را در ظرفی بخیسانید 7 
و پس از ریختن ِگل ها، آب کشی نمایید.

از جریـان آب بـه منظـور آب شـدن یـخ گوشـت یـا 8 
دیگـر مـواد غذایـی منجمـد اسـتفاده نکنید.

فرزنـدان خود را در مورد نیاز به حفاظـت از آب آگاه 9 
کنید. از خرید اسـباب بازی ها و سـرگرمی هایی که 

بـه یک جریـان ثابت آب نیاز دارند، خـودداری نمایید.

هنـگام اسـتفاده از دستشـویی، شـیر آب را 10 
بـه طـور مـداوم بـاز نگذاریـد؛ چـون موجـب 

می شـود. آب  هدررفـت 

بـرای نظافـت حیـاط، بـه جـای مصـرف آب 11 
بهتـر اسـت از جـاروب اسـتفاده شـود.

درباغچه خانـه، درختان، بوته ها و چمن های 12 
بومـی و مقـاوم بـه خشـکی و گرمـا که بـه آب 
کمتـری نیاز دارند مثل کاج، سـرو و...، بکاریـد. یا در مواقع 
جایگزینـی یـا افـزودن گل و گیاه در باغچه خانـه، گیاهی را 
انتخـاب کنیـد کـه آب کمتری مصـرف کند. بـه این طریق 
سـاالنه 2200 لیتـر آب بـرای هـر گیـاه قابـل صرفه جویـی 

خواهـد بود.

هنگام استحمام 
در فاصله بین 
شستن بدن و 

سر، لزومی ندارد 
که شیر آب به طور 

پیوسته باز باشد

“
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زمانی که سـرگرم آب دادن باغچه و گل های 24 
منزل هسـتید، با شنیدن صدای زنگ تلفن 
یـا زنگ در، بهتر اسـت ابتدا شـیر آب را ببندیـد و بعد به آنها 

پاسخ دهید.

تـا حـد امکان از آب شـرب برای فضای سـبز 25 
استفاده نشود. باغچه را در شب یا صبح زود 

آبیاری کنید تا از تبخیر آب جلوگیری شـود.

نصب کولر در سـایه و با اسـتفاده از پوشـش 26 
مناسـب و جلوگیـری از نشـت آب کولرهای 
آبـی، باعـث صرفه جویـی زیـادی در مصـرف آب می شـود.

زمانی که مسـافرت می روید، ضروری اسـت 27 
شـیر اصلـی آب را ببندیـد، تـا اگـر لولـه ای 

ترکیـد، آب هـدر نـرود و فاجعـه ای بـه بـار نیاید.

در مراکـز آموزشـی و مـدارس، بـه کـودکان 28 
و  آب  منابـع  محدودیـت  دانش آمـوزان  و 

دهیـم. آمـوزش  را  آن  صرفه جویـی  روش هـای 

هرگونـه اتـالف قابـل توجه آب، شکسـتگی 29 
لوله هـا و هـدر رفتـن آب در هـر نقطـه را بـه 

مرکـز ارتباطـات مردمـی )تلفـن 122( اطـالع دهیـد

هرگـز آبـی را کـه می تـوان بـه مصارفـی نظیر 17 
فاضـالب  رسـاند،  یـا شست وشـو  و  آبیـاری 

نکنید. حسـاب 

مقـدار 18  معمـواًل  لباس شـویی  ماشـین های 
زیـادی آب مصرف می کنند. بنابرایـن، اگر از 
تعداد دفعات کاربرد ماشـین لباس شویی بکاهید، عماًل در 

مصـرف آب صرفه جویـی کرده ایـد.

شـناور مخزن توالت فرنگی و یا فالش تانک را 19 
بـه گونه ای تنظیم کنید که جریـان آب را زودتر 

قطع کند و آب کمتری در هر بار اسـتفاده، مصرف شـود.

بسـتن 20  بـا  تـا  دهیـم  آمـوزش  کـودکان  بـه 
به موقـع شـیر، از هـدر رفتـن آب جلوگیـری 

نمایند.

فالش تانک هایـی که نشـتی دارنـد، آب را به 21 
داخل کاسـه توالت هـدر می دهند.

بـه جای شسـتن اتومبیل با شـیلنگ آب، از 22 
یـک سـطل آب هم می تـوان اسـتفاده کرد.

در حالـی کـه کمبـود آب در شـهر احسـاس 23 
می شود، لزومی به شست وشـوی پیاده روی 

مقابل مغازه و منزل نیسـت.

هرگز آبی را 
که می توان 
به مصارفی 
نظیر آبیاری و 
یا شست وشو 
رساند، فاضالب 
حساب نکنید

“



انقالِب مردمی
مردِم انقـالبی

پروندۀویژۀ
انقالباسالمی

اشاره
انقالبهـادرکِفجامعـهرخمیدهند؛
درمیانـۀبـازارومدرسـهودانشـگاه!
عـادی مردمـان انقالبهـا مخاطـب
هسـتندوآنهاهسـتندکـهقصههای
زیـادیرابـهخاطـرمیسـپارند؛امـا
تاریـخآنهـاراچنـدانمورداعتنـاقرار
نمیدهـد.تاریـخ،بـهروایـِتانقـالب
مبـارزان و سیاسـتمداران منظـر از
عالقهمنداسـت.درپروندۀاینشماره،
بـهمناسـبتسـالروزپیـروزیانقالب
اسـالمی،خـطتاریـخراشکسـتهایم
وفـارغازسیاسـت،بـهمـردموانقالب
و نقـل را خاطراتشـان پرداختهایـم.
نتایجحضورشـانرابررسـیکردهایم.
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روزهایپرخاطره
روزهایپرامید

مهرداد خدیر
خبرنگار

روایتیمردمیازانقالباسالمی

سالروزپیروزیانقالباسالمیبرایکسانیکهآنروزهاراازنزدیکدیدهوباتماموجودلمسکردهاند،ولودرآن
زماندرسنیننوجوانییاکودکیبودهباشند،ماالمالازخاطرههاست.

یکیازجاذبههایدهۀفجردرطولسالهانیز،نقلهمینخاطراتاززبانشخصیتهایمختلفوحتی
شهروندانعادییاانقالبیونبوده؛امادرسالهایاخیردررسانههاکمترازاینخاطراتمیشنویم.

درآستانۀچهلمینسالروزپیروزیانقالبضدسلطنتیمردمایراندر22بهمن1357،ذکرچندخاطرهکهحاصل
تجربۀمستقیمنویسندهاست،شایدخالیازلطفنباشد.

از مجموعه عکس های 
انقالِب دیوید برنت، 
عکاس آمریکایی

پروندۀ ویژه
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ایـن باره مواردی مطرح کردند؛ اما نه شـخص رهبری فقید 
انقـالب، نـه بسـتگان، هیچ یک چنیـن داعیـه ای را مطرح 

نکرده انـد.

روز 22بهمـن1357، آیت اللـه حسـن الهوتـی در 3 
پـادگان باغشـاه و در میانـۀ درگیری هـا بـود و بعد از 
سـقوط پـادگان، از مردم می خواسـت سـالح ها را تحویل او 
دهنـد و چـون روحانـی شـناخته شـده و مبـارزی بود، بـه او 

اعتمـاد می کردنـد و از او حـرف شـنوی داشـتند.
جالـب اینکـه هـواداران مجاهدیـن و فداییان، کـه اتفاقًا 
مدعـی دوسـتی بـا ایـن روحانـی مبـارز بودنـد، از تحویـل 
سـالح خـودداری می کردنـد و ترجیـح می دادنـد از ایـن 
فرصت اسـتفاده کنند و بیشتر مسلح شوند. نقش الهوتی 
چنـان بود که مـردم و انقالبیـون به صورت خودجـوش، نام 
پـادگان را از باغشـاه به الهوتی تغییـر دادند. همان گونه که 
خـود مردم نام پارک فرح را به »گلسـرخی« تغییـر دادند. اما 
این گونـه تغییـر نام ها، بعدًا تصویب نشـد و پادگان باغشـاه 
بـه »ُحـّر« و نه الهوتی تغییر نـام داد، چنان که پارک فرح هم 

پـارک الله شـد، نه گلسـرخی.

یـک روز پـس از پیـروزی انقـالب، ایـن شـایعه در 4 
تهران پیچید که آب لوله کشـی مسموم شده است 
و موجـی از نگرانـی در میان مردم به وجود آمد. همان شـب 
)شـامگاه 23بهمـن1357(  نخسـت وزیر دولـت موقت، به 
رادیـو رفـت و بـه گواه مجری، یک لیوان آب نوشـید و گفت: 
»خیال مردم آسوده باشد. هیچ مسمومیتی در کار نیست و 

اگر باشـد تا پایان این برنامه مشـخص می شـود«.

روز 12بهمـن1357، قـرار بـود اتومبیـل حامل امام 1  
کـه از فـرودگاه مهرآبـاد به قصد بهشـت زهرا حرکت 
کـرده بود، در دانشـگاه تهران توقـف و رهبر فقید انقالب در 
دانشـگاه سـخنرانی کنـد. به عبارت دیگر، سـه سـخنرانی 

بـرای امـام برنامه ریزی شـده بود:
اول بـه محـض ورود و در همـان سـالن فـرودگاه، که انجام 
شـد. دوم دانشـگاه تهران و سوم بهشـت زهرا. اما ظاهرًا خبر 
می رسـد کـه نیروهـای مجاهدین خلـق و فدایی هـا، کنترل 
دانشـگاه را برعهده دارند و احتمال حضور آنان در کنار امام و 
روی جایگاه و استفاده تبلیغاتی در شعار و عکس وجود دارد. 
امـام در دانشـگاه تهـران توقـف نکرد و بـه حرکت خـود ادامه 
داد. در آن زمان تلفن همراه نبود و این اطالع رسـانی سـریع و 

منتفی شدن سخنرانی، اسباب شگفتی بسـیاری شد.

در روز 21بهمـن، پـس از آنکـه فرمانـداری نظامی 2  
تهـران، سـاعت حکومـت نظامـی و منـع آمـد و 
شـد را 4 بعدازظهـر تعییـن کرد. مرحـوم آیت اللـه طالقانی 
اطالعیـه ای صادر کـرد و هشـدار داد که می خواهند حمام 
خـون برپاکننـد. تصـور طالقانـی کـه تنها سـه ماه قبـل، از 
زنـدان آزاد شـده بـود، ایـن بـود کـه کودتایـی تـدارک دیـده 
شـده اسـت. این اطالعیه چاپ شـده و آمادۀ توزیع بود؛ اما 
رهبـری انقـالب موضع متفاوتی گرفـت و از مردم خواسـت 
بیـرون بیاینـد. طالقانی نیز بالفاصلـه دسـتور داد اطالعیه 
توزیع نشـود، هر چند کـه انقالبیون نزدیک بـه آیت الله، آن 
اعالمیـه را نزد خود داشـتند و بعضـًا هنوز دارند. اقـدام امام 
چنان جسـورانه و غافل گیرکننده بود که برخی گفتند امام 
بیـن دو نمـاز ظهر، پیامـی از عالم غیـب دریافت کـرده و در 

با پیروزی انقالب، 
راهنمایی و 

رانندگی تا ماه ها 
هیچ اتومبیلی را 
جریمه نمی کرد و 

تنها برچسب هایی 
توزیع می شد که 
در آن آمده بود: 

»پلیس ما وجدان 
ماست. تخلف 

نکنیم«

“
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برچسـب هایی توزیـع می شـد کـه در آن آمده بـود: »پلیس 
مـا وجدان ماسـت. تخلف نکنیـم«. اکنون که بـرای برخی 
از جرایـم رانندگی ماننـد رانندگی حین مسـتی، 400 هزار 
تومـان جریمـه تعییـن شـده اسـت، بیشـتر می تـوان بـه 

تفاوت هـای اجتماعـی پـی بـرد.

در روزهـای انقـالب برخـی از فروشـگاه ها بـا تغییر 7 
موقت کاربری به عرضۀ مواد غذایی می پرداختند. 
این واحدهای کسـب وکار به »فروشـگاه اسـالمی« مشـهور 
شـدند. در این فروشـگاه ها، مرغ به قیمـت هر کیلوگرم 95 
ریـال عرضـه می شـد. در آن روزهـا حقـوق روزانۀ یـک کارگر 

سـادۀ سـاختمانی، 750 ریال بود.

  نتیجه
انقـالب 1357 حقیقتی پر از امیـد و آرزو بود و هر آنچه 
امـروز به عنـوان موهبـت در این مـرز و بوم پراکنده اسـت، 
از آن تحقـق سـخت و جـان کاه اسـت و ناداشـته های ایـن 
روزهـا هـم، در فاصلـه گرفتـن از آرمان هـای آن حرکـت 

مقدس اسـت

در همـان شـب های اول، شـماری از فرماندهـان و 5 
مقامـات ردۀ اول بازداشـت شـده را مقابـل دوربیـن 
تلویزیـون آوردنـد. سـر نعمت الله نصیـری، رییس سـاواک، 
بانـد پیچـی شـده بـود و چـون یکـی از انقالبیـون کـه از 
آنهـا پرسـش -و نـه بازجویـی- می کـرد، دکتـر یـزدی بـود، 
سال هاسـت کـه برخـی رسـانه های خارجـی این شـایعه را 

سـاخته اند کـه انـگار در حـال بازجویـی اسـت.
حـال آنکه طبعًا نیروهای انقالبی، گرد سـران دسـتگیر 
شـده جمع شده بودند تا زندان بانان سابق خود را از نزدیک 
ببیننـد. در همـان برنامـه نصیـری گفـت از شـکنجه های 
سـاواک اطالع نداشـته! در این لحظه آیت الله الهوتی جلو 
آمـد و گفـت: »مگـر خـودت به گوش من سـیلی نـزدی؟!« 
کاش تلویزیـون بـه جـای اصـرار بر پخـش صدبـارۀ ماجرای 
اختالفـات سـال1360، این گونـه برنامه هـای مربـوط بـه 
همـان روزهـا را بی کـم و کاسـت پخـش کنـد. قبـل از آنکـه 

»مـن و تـو« از آنها اسـتفاده کند!

تـا 6   رانندگـی  و  راهنمایـی  انقـالب،  پیـروزی  بـا 
ماه هـا هیـچ اتومبیلـی را جریمـه نمی کـرد و تنهـا 

از مجموعه عکس های 
انقالِب دیوید برنت، 
عکاس آمریکایی
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طرح  یک مسئله
تأثیرات اجتماعی پدیـده ای عظیم مانند انقالب، آنقدر 
گسـترده اسـت کـه مجـال چندیـن پایان نامـه را می طلبد. 
در ایـن یادداشـت کوتـاه، به دو بعـد از ابعاد تأثیـر انقالب در 
حیـات اجتماعـی مردم ایـران می پـردازم. به عنـوان مقدمه 
می گویـم کـه مقولـه اجتماعـی زندگـی مـردم در تعریـف 
علمی شـامل تمام ابعاد دینی، روابط اجتماعی، سیاسی، 

اقتصـادی و... می شـود.

بررسی یک رابطه
بگذاریـد زاویه دوربیـن را بازتر کنیم؛ می خواهیم بدانیم 
انقالب اسالمی و زندگی اجتماعی مردم، چه نوع رابطه ای 
دارند؟ به نظرم این رابطه دوسـویه بوده اسـت. یعنی ضمن 
تأیید مفروض سؤال و تأثیر انقالب اسالمی در این ساحت، 
بایـد توجـه داشـت که رگه هـای پررنـگ همین تغییـرات در 
دو دهـه قبـل از انقـالب بـوده کـه خروجـی آن بـه انقـالب 
انجامیده اسـت. نفس بیداری مردم، دوری از رخوت، خود 
مرکـز بینـی، نوزایـی فکـری و دور انداختن تقریبی تفکرات 
پاتریمونیالیسـتی1 و عـادت بـه شاه پرسـتی و نیـز توجـه به 
اسـالمی اجتماعی و پویا، از اهم تحوالت زندگی اجتماعی 

مـردم ایـران بود که بـرون داد آن در بهمـن 57 تبلور یافت.
نگاه بنده به پاسـخ این سـؤال، روندپژوهانه است؛ یعنی 
باید تأثیرات زندگی مردم در بازه سـال های 57 تا 59 را ادامه 
همـان روندی یافـت که از اوان دهه چهل آغاز شـده اسـت. 
بنابرایـن، تحوالتـی کـه در سـطور بـاال ذکر شـد، بـه نحوی 

گسـترده و عمیق تر، پـس از انقالب نیز به تکامل رسـید.
یکـی از بدیهی تریـن پیامدهـای انقالب، تنـزل جایگاه 
حکومـت، از مقام کبریایـی خودخوانده به »خادمـی« بود. 
ایـن تغییر بنیادیـن، به صـورت خونی در تمـام مویرگ های 
بروکراسـی ایران جاری می شـود. وقتـی کارمندی می بیند 
شـخص اول نظـام در برابـر یک پیـرزن یا کـودک این چنین 
تواضـع دارد، خویـش را در جایـگاه تحکـم بـه اربـاب رجوع 
نمی بیند. خروجی این تغییر در عاطفی شـدن بروکراسـی 
ایـران و نیـز نـگاه خدمت گذارانـه و اولویـت یافتـن نـگاه 
انسـانی بـر مکانیکی، نمـود می یابـد. از جمله می تـوان به 
طلبـکاری مردم از نهادهای انقالبی با کارویژه های مختلف 
برای حل مشـکالت شـخصی و خانوادگی شان اشـاره کرد 
و طلبـکاری ای کـه از طـرف ایـن نهادهـا هرگـز نامتعـارف 
تشـخیص داده نمی شـد و بـه حل وفصلـش می پرداختند. 
طبیعـی اسـت حقـوق متعـارف مـردم در ادارات، در چنین 

رفتاِرانقالبی

محمدعلی صدرشیرازی
مسئول تاریخ شفاهی و اسناد مرکز اسناد انقالب اسالمی

رفتارشناسیمردمایرانباپیروزیانقالباسالمیدربینسالهای1357تا1359

پروندۀ ویژه
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نیـز بر امـور فـوق و اهمیـت نیروهای مردمـی واقـف بودند. 
اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  بالفاصلـه  بنابرایـن، 
آیت اللـه مهـدوی کنـی از طـرف امـام بـه عنوان سرپرسـت 
کمیته هـای انقـالب منصوب شـد. بر سـر هر کمیتـه، یک 
روحانی نقش ریاسـت و در حقیقت پدری داشـت و نظارت 
شـرعی بر کارهای اجرایی را انجام مـی داد. در حقیقت این 
نهاد مردمی، شـکل رسمی یافته حضور اجتماعی مردم در 

اجتمـاع بود.

بازگشت به ساده زیستی
یکـی از ابعـاد تغییـر یافتـه زندگـی مـردم در بـازه مـورد 
بحـث، بازگشـت ساده زیسـتی بـود. پـس از تبدیـل ایـران 
بـه بـازار مصـرف کاالهـای غـرب، نوعـی فشـل از اقتصـاد 
مصرف محور سـرمایه داری بر کشـور سـایه انداخت و مردم 
کم کـم بـا ارتقای کمـی مصـرف و نیز خلق نیازهـای جدید 
آشـنا شـدند. تـداوم آن مسـیر، کشـور را بیـش از پیـش بـه 
شـبه مسـتعمره چاق و بی خاصیت مصرف کننـده تبدیل 
می کـرد. انقـالب اسـالمی ورق را برگردادنـد. ایـن پدیـدار 
اجتماعـی نـه تنهـا ایـن تراز منفـی را خنثـی نمـود، بلکه با 
آوردن نسـخه ای دقیقـًا مقابـل مصرف گرایی، قطب مقابل 
آن یعنی ساده زیسـتی اسـالمی و قناعت را همه گیر نمود. 
به ویـژه پـس از آغـاز جنـگ و اختصاص بخش مهـم بودجه 
کشـور به دفاع و نیز گسـترش فرهنگ معنویت و شـهادت، 
سـخن از تجمل و رفاه، قبحی مضاعف یافت. بدین ترتیب 
حتـی در مـواردی شـاهدیم کـه مـردم مبل های خانـه خود 
را فروختنـد تـا بـه زندگی سـاده براسـاس آرمان هـای جدید 

فضایـی بـه طریـق اولی مغفـول نمی ماند.
یکـی از مهم ترین محورهای مورد بحث، توسـعه شـبکه 
تصمیم گیرنـدگان خـرد و بعضـًا کالن سیسـتم حکومـت و 
ورود مردم به آن بود. از ثانیه های نخست فروپاشی سیستم 
حکومت قبـل، مردم ایـران در کنش های اجتماعی زندگی 
خـود یـک حـوزه جدیـد گشـودند؛ حضـور فعـال در اداره 

کشور!
این حضور سه عامل اصلی داشت:

1. ماهیت مردمی نظام.

در  بـزرگ:  پیـروزی  پـی  در  مـردم  قـدرت  احسـاس   .2

حقیقـت این حـوزه جایگزین حوزه قبلی احسـاس وظیفه 
مـردم، یعنی مبارزه با رژیم شـاه می گـردد. مردم شـادمان و 
بـا امید و غرور مضاعـف، قدرتمندانه برای اداره کشـور -ولو 
در حـد پرکـردن چاله سـر کوچه شـان- فصلی نو گشـودند.
3. خـأ  در خـرده سیسـتم های اداره کشـور: طبیعتـًا در 

آن آشـفته بازاری کـه هنـوز حتـی تکلیـف نهایـی بنیادهای 
حکومت تضمین شـده نبود، انتظار به وجود آمدن نهادهای 

دسـِت پاییـن قدرت و تسـلط آنهـا بر امـور، نابه جـا بود.
اینجاسـت کـه مـردم بـه صـورت خودجـوش و عمدتـًا 
بـا تکیـه بـر روحانـی مسـاجد محـل، زمـام امـور بسـیاری 
همچـون امنیـت محـالت، جمـع آوری سـالح های پخـش 
شـده، نظافت معابـر و مغازه ها را بر عهده گرفتنـد. از همان 
شـب نخسـت، جوانـان بـا چوب هـا و در جنـوب تهـران بـا 
سـالح  های گـرم بـه صـورت خودجـوش تـا صبـح در برابـر 
احیـای احتمالی ایـادی رژیم و نیز راهزنان پـاس می دادند.
امـام خمینی و سـایر تصمیم گیرنـدگان اصلی نظام 

یکی از 
بدیهی ترین 
پیامدهای انقالب، 
تنزل جایگاه 
حکومت، از 
مقام کبریایی 
خودخوانده به 
»خادمی« بود

“
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زنانـه بـرای بافتـن البسـه گـرم بـرای رزمنـدگان و تـا کودکی 
کـه سکه سـکه قلـک خـود را کـه بـا امید بسـیار بـرای خرید 
اسـباب بازی خود جمع کرده و اینکه با عشـق به جبهه اهدا 
می کـرد، خرده فرهنگ هایی هسـتند که احیـای آنها یگانه 
حـل معضالت فرهنگـی و اجتماعی ایران نویـن در تقابل با 

مدرنیسـم است
پی نوشت:

1. حکومت پدرمیراثی  گونه ای از حکومت است که در آن حکومت، 

دست طبقه های باال و متوسط را از قدرت کوتاه می کند و حاکم 

می تواند اراضی و کسب وکار افراد را بدون هشدار قبلی از آنان بگیرد. 

ارتش های کشورهای پدرمیراث به حاکم وفاداری دارند، نه به کشور.

خـود نزدیک شـوند.
ُبعـد دیگـر ایـن تأثیـر کـه بـه لحـاظ عمـق نفـوذ آن در 
تمـام عرصه هـای زندگـی مـردم بی بدیـل می باشـد، ارتباط 
مـردم بـا مقولـه جنـگ اسـت. مردمـی بـودن دفـاع از کیان 
میهن بر کسـی پوشـیده نیسـت، به جـز نیروهـای مردمی، 
بسـیاری از نیروهـای بـه ظاهر نظامی نیز تنهـا با ثبت نامی 
سـاده و آموزش هـای اولیـه، بـه قامـت نظامـی سـپاهی 
رهسـپار جبهه ها بودند. حضور مـردم در جبهه هـا در قالب 
کمیته هـای انقالب نیز شـکل می گرفـت. به عنـوان نمونه 
می توان به اعزام رسـمی چهارده هزار عضو رسمی نیروهای 
کمیته در جبهه ها تنها در سـال های نخست اشـاره داشت. 
طبعـًا حضـور مردم در جبهـه، روی دیگری نیز داشـت و آن، 
حضـور جبهـه و فرهنـگ آن در میـان خانـواده رزمنـدگان و 
کل کشـور بـود. از تـالش مراکـز قدرتمند گرفتـه تا حرکت 
خودجـوش توزیـع کامـوا در جلسـات روضـه 
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پروندۀ ویژه

صـدای تیـر و تفنـگ و بـوی خـون بـود اما شـهر، دلـش آرام 
بـود. بـا همه تفاوت های مذهبـی، انقالب برای کرمانشـاه، 
بـود. سـبک زندگی مـان در سـال های  انقـالب اسـالمی 
منتهی به انقالب تغییر کرده بود، اما جامعه به دنبال تغییر 
سـبک زندگـی اجتماعـی هم بـود. البته این تغییر بـرای ما 
مسـالمت آمیز و آرام بـود، ولی برای حکومت پهلـوی...! هر 

چـه بـود، انقـالب با طعم صلح به سـرانجام رسـید.

از دل یک ماجرا
در سـال 57، زمـان پیـروزی انقـالب من سـرباز پـادگان 
ابـوذر و درجـه دار ارتـش بـودم. با پیـروزی انقـالب، خدمت 
مـا بـه پایـان رسـید، ولی بـه دالیلـی در پـادگان ماندیـم و به 
صـورت شـبانه روزی از دفتـر رکـن 2 کـه اسـناد و اطالعـات 
محرمانه ارتش در آن بود و ارتشـیان در پی آتش زدن اسـناد 
بودنـد، مراقبـت می کردیم تا اسـناد محفوظ بمانـد. پس از 
ایجاد نظم نسـبی، با مستقر شـدن نیروهای انقالبی، ما به 

شهرسـتان اسـالم آباد در کرمانشاه برگشتیم.
آن زمـان هیـچ امکاناتـی نبـود و مـردم خودشـان بـدون 
وجـود سلسـله مراتـب و یـا دسـتوراتی از بـاال، بـرای بهبـود 
برقـرار  را  شـهر  امنیـت  می کردنـد.  برنامه ریـزی  شـرایط 

می کردیـم، بـا وجـود اینکـه پـول و اعتبـاری در کار نبـود 
و امکاناتـی نداشـتیم، روحیـه ای در مـردم وجـود داشـت 
کـه باعـث شـده بـود کـه افـراد خودجـوش و بـدون انتظـار 

درآمـدی، بـرای صـالح و امنیـت خـود فعالیـت کننـد.
آن ایـام در مجموع نسـبت به انقـالب و امام روحیه باالیی 

وجـود داشـت و اکثریـت مردم بـا دل و 
جان همـکاری می کردند.

مدرسه
بـه  مـن  سـال 58  ابتـدای   

آموزش و پرورش شهرسـتان 
بـا  شـدم.  وارد  اسـالم آباد 
وقـوع انقـالب، در بدنـه و 
پـرورش  و  آمـوزش  روح 
تحـول عظیمـی ایجـاد 
شـده بود؛ در مدرسه ها 
پـول و اعتبـاری وجـود 
نداشـت و بـا همـکاری 
شـوقی  و  مـردم  خـود 
بـرای  معلمـان  در  کـه 

زلزلۀ1357ریشتری
عباس علیزاده

معلم بازنشستۀ استان کرمانشاه

خاطراتشفاهیازحالوهوایروزهایابتداییانقالبدراستانکرمانشاه
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پراکندگی روسـتاها، صعب العبـور بودن راه هـا و محرومیت 
شـدید منطقـه و در حالی که حتی برای تهیـه نفت مدارس 
مشکل داشتند، واقعًا ایثار کردند. خیلی از معلمان ما خانم 
بودنـد، ولـی همچنـان پرامیـد و با تالش و خسـتگی ناپذیر 

بـرای پیشـبرد اهداف انقـالب تـالش می کردند.

کوله بار مسئولیت
مـا هم چنـد شـغله بودیم! البتـه فقط بـرای آنکـه کارها 
روی زمیـن نمانـد و بحـث مادیـات و ایـن حرف هـا آن موقع 
این گونـه نبـود، مـن خـودم عضـو شـورای کتابخانه هـای 
شـهر بـودم، مسـئول حمایـت از زندانیـان بـودم، مسـئول 
سـتاد نمازجمعه بودم، مسئول نهضت سـوادآموزی بودم و 
بـا بچه هـای جهاد سـازندگی هم مرتبـط بودیم. اسـالم آباد 
غـرب حـدود 450 روسـتا دارد که بنده به خاطر مسـئولیتم 
در نهضـت، مدام در روسـتاهای آن در رفت وآمد بودم و تمام 
اطالعات روسـتا از قبیل خرابی جاده، مشـکالت آب، برق 
و... را بـه بچه هـای جهـاد گـزارش مـی دادم تـا گروه هـای 

متخصـص بـرای رفـع نواقص روسـتاها اعزام شـوند.
واقعـًا معلمـان طـی ایـن مـدت در شـرایطی کـه منطقه 
جنگ زده بود، شاهکار کردند و از جان و دل مایه گذاشتند. 
مدرسـه در روزهـای انقـالب، خاطراتـی به وسـعت تمام 
فرهنگیـان آن روزها دارد، معلمان و مدیـران و دانش آموزانی 
کـه تنهـا معلـم و مدیـر و دانش آمـوز نبودنـد، بلکه مـردان و 
زنـان متعهد و مسـئولی بودند که جامعـه و تعهد اجتماعی 
اهمیـت  حائـز  فـردی  مسـئولیت  و  خانـه  همچـون  را 
می شـمردند. اهداف شـان دارای معنـا بـود و نیت شـان پـر 
از معنویـت. اینهـا قطعـات پازلی اسـت که هنوز هـم اهالی 

مدرسـه بـرای سـاختن فـردا بـدان محتاج انـد

راه انـدازی سیسـتم آموزشـی وجود داشـت، کارهـا به خوبی 
پیـش می رفــت. کــارهــــای مدرســـه را خـودمـــان انجام 
می دادیم. یادم هسـت با معلمان رنگ می گرفتیم و مدرسـه 
را رنـگ می کردیـم، یـا بـه مدرسـه ای رفته بودیم که سـرویس 
بهداشـتی نداشـت و خود ما که معلم بودیم، با کمک بچه ها 

بـرای مدرسـه سـرویس بهداشـتی سـاختیم.
هیچ وقت فراموش نمی کنم، مدیر مدرسـه در روستایی 
بـودم کـه حتـی یـک ضبط صـوت بـرای پخـش قـرآن آنجـا 
نبـود. مـن خـودم با ضبـط ماشـین و یـک بلندگو دسـتی، 
سـر صف صبحگاه برای دانش آمـوزان 5 دقیقه قرآن پخش 

می کـردم. آن دوران واقعـًا حـال و هـوای عجیبی داشـت.
بـه یـاد دارم در یـک مدرسـه ابتدایـی، تعـداد زیـادی از 
دانش آمـوزان کالس پنجـم در درس تاریـخ و جغرافیا مردود 
شـدند، مـن کـه مدیـر بـودم، بـرای آن دانش آمـوزان کالس 
تقویتی گذاشـتم، در صورتی که چنین وظیفه ای نداشتم. 
ولـی بـه خاطـر روحیه باالیـی کـه در بین مـردم و مخصوصًا 
اهالـی آمـوزش و پـرورش و معلمـان وجـود داشـت، اصـاًل 
خسـتگی برایمان معنـا نداشـت و همه معلم ها بـدون اخذ 
پول یا اضافه حقوق، قلبشـان برای ارتقای سـطح آموزشـی 

دانش آمـوزان می تپیـد.
در آن ایـام، معلمـان بـرای رسـیدن بـه دانش آمـوزان در 
روسـتاهای دورافتـاده، مسـیرهای صعب العبـوری را طـی 
می کردند و گاهی مدت های طوالنی در آن روسـتاها به دور 
از خانـواده می ماندنـد تا به وظیفه خود عمل کرده باشـند. 
بـا اینکـه امکانـات رفاهـی و اعتبـاری وجـود نداشـت و 
زیرسـاخت منسجمی در شهر موجود نبود و حتی فرماندار 
و یـا سیسـتم دولتی در شـهر دایـر نبـود، اما همـکاران ما با 
دل و جـان کار خـود را انجـام می دادنـد. معلمـان بـا وجـود 

با وقوع انقالب، در 
بدنه و روح آموزش 

و پرورش تحول 
عظیمی ایجاد 

شده بود

“
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گفت وگو

حاج آقا شما از سن کم وارد بازار شدید. بفرمایید 
که چگونه در مسیر انقالب قرار گرفتید؟

دنبـال  بـه  اینکـه  از  کنـم  تشـکر  می دانـم  الزم  ابتـدا 
جمـع آوری واقعیات انقالب هسـتید. اگر مـا این اطالعات 
را جمع آوری نکنیم، دشـمن آن گونه که می خواهد این کار 
را انجـام می دهد. در انقالب مشـروطه که علمـا و روحانیت 
بنیان گذار آن بودند، این اتفاق افتاد و بهره برداری سیاسـی 
و تاریخ نـگاری آن را دیگـران انجام دادند. مـا در دوران قبل از 
انقـالب اگـر کاری کردیـم، برای خـدا کردیم و یـک زمانی با 
این اسـتدالل اصاًل اعتقاد به صحبت کردن راجـع آن زمان 

نداشـتم، ولی چند سـالی اسـت که مشـاهده انحرافات در 
بازگویـی مسـائل انقـالب، مـرا ناراحـت می کنـد. بـه اینجـا 
رسـیدم کـه بایـد کوچک تریـن مسـائل را هم گفت تـا تاریخ 
آن گونـه کـه بـوده اسـت، ثبـت گـردد و بـه آینـدگان منتقل 
شـود. بایـد قبول کنیم مـا در یک جنگ صلیبی قـرار داریم 
و عـده ای بـه دنبال دفن اسـالم و انقالب اند؛ چراکه انقالب 
اسـالمی ایـران نـه تنهـا بـه شـیعیان، بلکـه بـه همـه مـردم 
مسـتضعف جهـان عـزت بخشـید. در واقـع، همیـن عزتی 
که از پای سـخنان بزرگانی چون شـهید بهشتی، مطهری، 
طالقانی و به خصوص امام خمینی مشـاهده می کردیم، ما 

انقالب
درکِفبازار

سعید فیاضی
دبیر سرویس پروندۀ ویژه

گفتوگوباحاجسیدغالمرضاقانعفر،ازفعالینزمانانقالبپیرامونوضعیت
بازاردرآستانۀانقالب

نزدیکغروببودوبایکساعتتأخیرزنگدومپالکپنجمکوچهشهیدابوالفضلدربانیرازدم.شنیدهبودم
حاجآقا74سالسنداردومعموالًدراینسنوسال،نظماولویتزندگیانسانهااست.دیداراولمانبودونگران
بودمتأخیریکساعتهاممکدرشانکردهباشد.واردخانهحیاطدارقدیمیشدم.دراتاقسادهایمنتظربودمکه
مردسنوسالگذشتهمهربانیبااسبابپذیراییواردشد،هماننگاهاولتصوراتمراعوضکرد.سیدغالمرضا
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اوایلانقالبرابهبحثبنشینم.بهگفتهخودازسال1339دربازارقماشتهرانمشغولشدهبودوازهمانابتدا

بابازاریانانقالبیفعالیتهایمبارزاتیخودراآغازکرد.
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نقش مؤثری داشتند. بازاریان با پشتیبانی مالی از جنبش 
و کمک هـای مالـی به خانـواده مبارزینی کـه در زندان های 
سـاواک بـه سـر می بردند، با تعطیـل کردن حجره هایشـان 
و تحصـن در مسـاجد و سـاختمان های عمومـی و حضـور 
در راهپیمایـی گروهـی و تظاهـرات خیابانی، نقش پررنگی 
در انقـالب داشـتند. بـه عنوان مثال، به بیمارسـتان ها سـر 
می زدیم و با شناسـایی زخمی هـا، به آنها کمک می کردیم. 
عـالوه بـر ایـن، بنـده از طـرف آیت اللـه بهشـتی، آیت اللـه 
طالقانـی و آیت اللـه مهـدوی کنـی اجـازه داشـتم از محـل 
وجوهـات، برای کارهایی مثل خرید کتـاب و ارائه به جوانان 
یـا تأمیـن هزینـه درمـان زخمی هـا و کمـک بـه خانـواده 

زندانیـان هزینه کنم.

را در آن سـن و سـال مجذوب این مسیر 
کرد.

نقش کلی بازار در پیروزی انقالب 
را چگونه تشریح می کنید؟

اگـر بـه دنبال نقـش بـازار در انقالب 
هسـتید، بایسـتی از نهضـت تنباکـو و 
حتـی قبل تر شـروع کنیـد. بازاریـان از 

آن زمـان بـه دنبـال روحانیـت بودند. 
واقعه جنبش تنباکو، یکی از عوامل 
اثرگذار در شـروع جنبش های مردمی و 
شکل گیری مشـروطه بود که آغاز آن با 
مخالفـت بازاریان و تجار با قـرارداد رژی 

رقـم خـورد و در ادامـه بـا حمایت روحانیت، سـایر مـردم نیز 
بـه صحنه آمدند و پیـروزی با اتحاد روحانیت بـا بازاریان رقم 
خورد. شـکل گیری مشروطه هم از فشـارهای اقتصادی به 
بـازار و شـالق خـوردن تعـدادی بـازاری و ظلـم و بی عدالتی 
دربار شـروع شـد که با اتحاد با روحانیت به سـرانجام رسید. 
بازاریـان در قیـام 30 تیـر 1331 و ملـی شـدن صنعت نفت 
نیز همواره نقش اساسـی داشـتند. بازار، نهادی سیاسـی ، 
 اجتماعی و اقتصادی است و در نهضت ملی شدن صنعت 
نفت، جانب داری بازاریان در اعالمیه ای که از سوی اصناف 
بـازار خطاب بـه آیت الله کاشـانی و دکتر مصدق صادر شـد 
و بـه امضای بازاریان رسـید، نقش مؤثری در تقویت نهضت 
داشـت. در بحـث مبـارزات انقـالب اسـالمی نیـز بازاریـان 
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بازاریـان، چـه قبـل و چـه بعـد از انقـالب، دسـت بـه 
ابتکاراتـی زدنـد و بـا راه اندازی صندوق های قرض الحسـنه 
و یـا بنگاه های خیریه، سـعی در برطرف نمـودن معضالت 
اولیـن صنـدوق  انقـالب،  از  مالـی مـردم داشـتند. قبـل 
لـرزاده  مسـجد  در  »جاویـد«  عنـوان  بـا  قرض الحسـنه 
افتتاح شـد و خیلی سـریع بـا حمایـت بازاریان، تعـداد این 
صندوق هـا افزایـش یافـت و پـس از انقـالب هـم بـه منبـع 

مهمـی جهـت رفـع نیازهـای مـردم مبـدل شـد. 

از این فعالیت های شما سوءاستفاده نمی شد؟
نـه، مـردم واقعـًا روحیـه عجیبـی داشـتند. بازاریـان بـا 
دل و جـان در ایـن مسـیر هزینـه می کردند. اوایـل پیروزی 
انقـالب در سـال 58، نزدیک به 4 میلیـون تومان جنس از 
طرف مردم خریداری شـده بود و وجهی بابت آن پرداخت 
نکـرده بودند؛ بسـیاری از آنهـا را هم نمی شـناختیم، ولی 
خـدا را شـکر آمدنـد و پرداخـت کردنـد و 120 هـزار تومان 
آن باقـی مانـد که با کمـک بازاریان دیگر پرداخـت کردیم. 
مـردم قبـل و حتی بعد از انقالب که زیرسـاخت ها در حال 
تغییـر بـود، روحیـه بسـیار ویـژه ای داشـتند و بـا همدلی، 
بـه درد یکدیگـر رسـیدگی می کردنـد. در این میـان، نقش 
بازاریـان بسـیار کلیـدی بـود؛ چراکـه آنهـا بـا شـبکه های 
ارتباطـی گسـترده با مردم از ُبعـد اجتماعی و تنظیم نظام 
مالی از طریق تنظیم مناسـبات بـازار و همراهی تنگاتنگ 
بـا مرجعیـت و روحانیـت، نقـش عظیمـی در تأمین منابع 

همان طور که بیان کردید بازاریان قبل از پیروزی 
انقالب بسیار فعال عمل کردند. پس از پیروزی 
انقالب اسالمی و با توجه به بحران های اقتصادی 
به وجود آمده در جامعه، بازاریان چه فعالیت هایی 

داشتند؟
مهرمـاه 1357 بـود که تقریبًا برای اولیـن بار همه بازارها 
در سراسـر کشـور بـا فراخـوان امـام خمینـی)ره( و برخـی 
علمـای دیگـر، بـه اعتصابـی عمومـی پرداختنـد و پـس از 
آن بـود کـه بسـتن بازارهـا به یک قاعـده منظم مبدل شـد. 
همان طـور که گفتم، تأمین منابع مالی گروه های انقالبی، 
توسـط تجـار صـورت می گرفـت. چندیـن بـاغ در اطـراف 
کـرج خریـداری کـرده بودیـم و بـه بهانـه اردوی تفریحـی، 
جوانـان را در روزهـای جمعـه آنجـا جمـع می کردیـم تـا هم 
باب آشـنایی باشـد و هم برنامه ریزی فعالیت هـای مبارزاتی 
صـورت بگیـرد. بازاریـان در ارائـه کمک هـای مالـی بـرای 
اعضای خانواده کسـانی که طی انقالب کشـته، مجروح و 
یا زندانی شده بودند، و همچنین پرداخت اجرت شاگردان 
مغازه هـا که طی اعتصاب های مکرر بازار توسـط تجـار بازار 
بی کار می شـدند، مضایقـه نمی کردنـد. بازاریان همچنین 
حمایت هـای مالـی قابـل توجهـی از برگـزاری تظاهـرات، 
اعتصاب، شورش ها و انتشـار روزنامه ها، اعالمیه ها و نوارها 
می کردنـد و عـالوه بر آن، اعالمیه هـا را در انبار اجناس خود 
پنهـان و به صـورت جاسـاز میـان کاالهـا بـه شهرسـتان ها 

ارسـال می کردنـد. 

بازار نهادی 
سیاسی ، 
 اجتماعی و 
اقتصادی است 
و در نهضت ملی 
شدن صنعت 
نفت، نقش مؤثری 
در تقویت آن 
داشت

“
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نبودنـد و افـراد مختلـف بـرای مسـائل مختلـف اقتصـادی 
جهت بهبود امور کشـور آمده بودند و اتفاقًا شـاید بعضی از 
آنها مخالف با حزب بودند، ولی شـهید بهشتی این روحیه، 
مهارت و توانایی شخصیتی را داشت که کسی که می تواند 
کار کند را جذب کند و از او کار بکشد. شهید بهشتی حتی 
در جزیی تریـن مسـائل هـم دقت داشـتند. خیلـی جویای 
حـال مبـارزان بودند. من خیلی تحت تأثیر نظریـات و افکار 
ایشـان بـودم. پـس از انقـالب، بنـده از سـال 58، نماینـده 
تام االختیـار وزیـر کشـاورزی بـودم و عـالوه بـر آن، مسـئول 
جهـاد سـازندگی اسـتان شـدم و طـی مـدت 9 سـال، بـه 
10000 خانـوار، زمیـن بـرای کشـاورزی دادیـم. ایـن مدل 
کارهـا از کارهـای خوبـی بود که بعـد از انقالب رواج داشـت 

و خیر بسـیاری بـه مردم رسـاند

مالـی و تشـکیالتی انقـالب ایفـا می کردنـد و شـاید بتوان 
گفت پورشـورترین طرفـداران امام خمینی)ره( را تشـکیل 

می دادنـد.

میان صحبت های تان از شهید بهشتی نام بردید، 
نقش ایشان در فعالیت های آن زمان شما چه بود؟
بنـده از همـان سـال های اول حضـورم در تهـران، در 
جلسـات سـخنرانی ایشـان شـرکت می کـردم. ولی بعـد از 
بازگشـت ایشـان از آلمان، رابطه ما بیشتر شـد و در جلسات 
خصوصی تـر بـا ایشـان همراه بودم. شـهید بهشـتی نقش 
تسـمه پروانه داشـت و همه را حرکت مـی داد. شـاید باورتان 
حـزب  بمب گـذاری  در  کـه  افـرادی  همـه  ولـی  نشـود، 
جمهوری اسـالمی به شـهادت رسـیدند، از اعضـای حزب 
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پروندۀ ویژه

چــادِروحــدت
گزیدهایازخاطراتحمیدداودآبادی*ازروزهایابتداییپیروزیانقالب
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داشـتند. اما برخالف اسـامی سـاختمان ها، در آنهـا کار دیگری 
انجـام می شـد.

چادر مبارزه
من 14 یا 15 ساله بودم که هر روز به مقابل دانشگاه می رفتم. 
آنجـا ما بچه  حزب اللهی ها همدیگر را می دیدیم و باعث می شـد 
همدیگر را بشناسـیم. اگر مجاهدین تظاهرات می کردند، ما هم 
به صـورت جمعی علیه آنها شـعار می دادیم. یکـی از همین بچه 
حزب اللهی هـا کـه معـروف بـه »رضا افغـان« بـود، یـک روز چادر 
برزنتـی 14نفـره ای آورد و سـمت چـپ در اصلی دانشـگاه تهران 
برپـا کـرد. دلیل اصلـی کار او هـم این بود که سـازمان مجاهدین 
خلق، سـازمان دهی، سـاختمان و بساط کتاب فروشـی داشت، 
اما بچه حزب اللهی ها پایگاه یا سـاختمانی برای خود نداشـتند. 
ایـن شـد کـه »چـادر وحـدت« برپـا شـد. نصـف ظرفیـت چـادر، 
کتاب فروشـی بـود. قـرآن و کتاب هـای مذهبی داشـتیم و نصف 
دیگـر چـادر را بچه هـا پتـو انداختـه بودنـد و آنجـا دور هـم جمـع 
می شـدیم. هـر کسـی نمی توانسـت چـادر وحدتی شـود؛ چون 
او را نمی پذیرفتنـد. دلیـل پذیـرش من هـم در چادر وحـدت این 
بـود کـه مـن از فروردیـن 58 در درگیری ها حضور داشـتم، کتک 
هم زیاد خورده بودم و بین بچه حزب اللهی شـناخته شـده بودم.
کل بچه هـای چـادر وحـدت 35 نفر بودنـد. امـا در درگیری ها 
حدود 200 نفر می شـدیم. مثاًل در 14 اسـفند 59 در سـخنرانی 
بنی صـدر، نیروهـای حزب اللهـی زیـاد بودنـد. چـادر وحدتی ها 
جلـودار بودند و بین آنها افرادی بزرگ و سرشناسـی چون شـهید 
بیـوک میرزاپـور، شـهید مرتضـی شـکوری گرکانـی معـروف بـه 
»میثم«، شهید حسین نیاسری معروف به »حسین بابا«، شهید 
بابـک چنگیـزی و رضـا افغـان )چـون قبـل از پیـروزی انقـالب، 
رضـا در افغانسـتان بـود و بـا مجاهدیـن افغانـی علیـه شـوروی 

تقابل در دانشگاه
درسـت از اولیـن روزهایی که انقالب اسـالمی به پیروزی رسـید، 
گروه هایـی مثـل مجاهدیـن خلـق )منافقیـن( یـا حـزب تـوده، 
ایـن داعیـه را داشـتند که ما سـال ها مبـارزه کردیم و باعـث پیروز 

انقـالب شـده ایم.
 البته آنها سابقه مبارزه داشتند، ولی نه به گستردگی مبارزات 
و رهبـری امـام خمینـی که باعث شـکل گیری انقالب اسـالمی 
شـد. ایـن گروه هـا، سـابقه زیـادی در مبـارزه مسـلحانه و تـرور 
داشـتند و خـود ایـن امر باعث شـده بود که به فکر سـهم خواهی 
افتادنـد. آنهـا کم کـم از کردسـتان شـروع کردنـد و سـپس بحـث 
تجزیـه سیسـتان و بلوچسـتان را پیـش کشـیدند و تـا آنجا پیش 

رفتنـد کـه ایـن بحث به تهران کشـیده شـد.
بـه همیـن دلیـل بـود کـه در فروردیـن 58، مقابـل دانشـگاه 
تهـران شـلوغ شـد. همـه گروه ها با هـم بحث می کردند، نشـریه 
می فروختنـد و خواه ناخـواه ایـن بحث هـا بـه جدل هم کشـیده 

می شـد.
مجاهدیـن خلـق بـا موضـع تهاجمـی در بحث هـا شـرکت 
می کردنـد. در اعالمیه هـا و نشـریات سـال 58 آنهـا، ایـن موضع 
تهاجمـی همیشـه وجـود داشـت. بحـث و درگیـری هـم پیـش 
می آمـد. بـا توجـه به اینکـه منافقیـن سـازمان دهی شـده بودند 
)مثـاًل 10-15 سـال سـابقه کار سـازمانی داشـتند و سـازمان 
مجاهدیـن خلق یکـی از سـازمانی ترین گروه ها بـود( آنها مقابل 
دانشـگاه تهران متمرکز شده بودند، دفاتر مختلفی هم داشتند. 
مثـاًل از سـاختمان بنیاد علوی واقـع در خیابان طالقانی، تقاطع 
ولی عصـر، کوچـه انزلـی را بـه عنـوان سـتاد مرکـزی اسـتفاده 
می کردند. در خیابان بهار، دو طبقه سـاختمان سرهنگ زیبایی 
را بـه مرکز امداد مجاهدین خلق اختصـاص داده بودند. روبه روی 
سـینما عصـر جدیـد هـم سـاختمانی بـه نـام جنبـش معلمین 

مجاهدین 
خلق، حزب 
توده و بنی 
صدر تصور 

می کردند چادر 
وحدت، ستاد 

عملیاتی حزب 
جمهوری 

اسالمی است

“
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دانشـگاه بیاینـد؛ چون زیاد پیـش می آمد که بین مـا نفوذی هم 
باشـد و با خرابکاری هایی که انجام می داد، تمام مشکالت پیش 

آمـده گـردن مـا می افتاد.

هزینه های مبارزه
مجاهدیـن خلـق، حـزب تـوده و بنـی صـدر تصـور می کردند 
چـادر وحـدت، سـتاد عملیاتی حزب جمهوری اسـالمی اسـت 
کـه سـپاه و کمیته همه پشـتیبان آنها هسـتند و فکـر می کردند 
مـا با پشـتوانه آنها کار می کنیـم. در حالی که نیروهای کمیته که 
نبـش خیابان وصال حضور داشـتند، وقتی درگیری می شـد، ما 
را کتـک می زدند و بازداشـت می کردند کـه چرا با منافقین درگیر 

شـده اید. مـا این مشـکالت را هم داشـتیم. 
10بهمن1358، مسعود رجوی در دانشگاه تهران سخنرانی 
داشـت شهید بیوک میرزاپور همیشـه قانونی داشت که فحاشی 
نکنیـد و نبایـد زنـان را کتـک بزنیـد و شـعارش ایـن بـود کـه ما با 
منطـق، جهـان را مسـلمان می کنیـم و اعتقـادش ایـن بـود کـه 
می تـوان بـا مخالفین بحث کـرد. حتـی آن روز ما خبر نداشـتیم 
کـه مجاهدیـن برنامه ریزی کـرده بودند کـه ما را دسـتگیر کنند.

مـا 35 نفـر، از وسـط زمیـن چمـن اللـه اکبـر می گفتیـم و 
جلـو می رفتیـم. آنهـا هم بـرای مـا راه بـاز می کردنـد و مقابل مان 
نایستادند.. یک مرتبه دیدم آنها ما 35 نفر را محاصره و بازداشت 
کردنـد. یکـی دو نفـر از بچه ها را کـه تازه به جمع ما آمـده بودند را 
چنـد چـک و لگـد زدنـد و رها کردنـد، اما بقیه را گرفتنـد. من هم 
تـا وسـط زمین چمن فـرار کردم ولـی مرا هم گرفتند و وحشـیانه 
کتـک زدنـد. در زد و خـورد و درگیری هـا، مجاهدین خلق از همه 
بدتـر بودنـد و بـا بغض و کینه کتـک می زدند. همه هم سن شـان 
باالتر از ما بود. آنها غالبًا 20-22 سـاله و ما 14-15 سـاله بودیم. 
آنهـا همـه آمـوزش دیـده و ورزیـده و سـازمان دهی شـده بودنـد. 

می جنگیـد، بـه رضا افغان معروف شـده بـود( که هنوز هـم زنده 
اسـت، حضور داشـتند. آنها جزو اصلی هـا و ما جـزو دور و بری ها 
بودیـم. شـهید اکبـر خداکرمی و شـهید کریم چاروسـه و شـهید 
علـی قرائی و مـن، جزو پایین تری ها بودیم. سـازمان دهی خاص 
یـا کارت شناسـایی هم نداشـتیم. مثاًل یکـی از فعالیت های مان 
ایـن بـود کـه از دفتـر مرکـزی حـزب جمهـوری که دکتر بهشـتی 
آنجا شـهید شـدند، پوستر یا کتاب می گرفتیم و بین مردم بخش 
می کردیـم. روبـه روی مـا نیروهـای مجاهدیـن انقـالب اسـالمی 
بسـاط کتاب فروشـی داشـتند که شـهید میثم شـکوری غالبًا با 
آنها بود. البته ما بده بستان و کار فرهنگی با آنها داشتیم. این ها 
خیلـی وارد درگیـری نمی شـدند و بیشـتر اهـل بحـث و منطـق 
بودنـد. ولـی ما این طـور نبودیم، وقتی می دیدیـم زمین چمن به 
آن وسـعت دانشـگاه تهران، پر از مجاهدین خلق و منافق اسـت، 

مـا کـه حـدود 40 نفر بودیـم، برای مقابلـه می رفتیم.
خالصـه کار چـادر وحـدت بـه جایـی رسـیده بـود کـه مثـاًل 
در 14 اسـفند 59 کـه بنی صـدر در دانشـگاه تهـران سـخنرانی 
داشـت، همه بچـه حزب اللهی های تهـران می دانسـتند که باید 
بـه چـادِر وحدت آمده و از آنجا متمرکز شـوند. یا اول اردیبهشـت 
59، انقالب فرهنگی که شـکل گرفت، کل قضیه، دسـِت چادر 
وحـدت بـود. مـا همـه 35 نفـری در چـادر وحدت جمع شـدیم، 
شـهید بیـوک میرزاپـور بچه هـا را سـازمان دهی کـرد و گفـت کـه 
فحاشی و اهانت نکنید و به هیچ وجه دخترها را کتک نزنید. این 
قوانیـن را برای ما می گذاشـت. بیوک، اسـتاد مـن و فرد اخالقی 
و جالبـی بـود. وارد دانشـگاه شـدیم و بـا چریک هـای فدایـی 
مذاکـره کردیـم، امـا با پرتاب سـنگ و آجـر در میـان گفت وگو، ما 
را مجبور کردند که از دانشـگاه خارج شـویم. وقتی می خواستیم 
بـه دانشـگاه برویـم، فقـط 10، 12 نفـر بودیم. به کسـانی که آنها 
را نمی شـناختیم و آشـنا نبودیـم، اجـازه نمی دادیـم بـا مـا داخل 

منافقین ریز 
همه زندگی 
ما را داشتند. 
که مثاًل 
فالن نیروی 
حزب اللهی 
بچه کجاست 
و کجا درس 
خوانده. به 
صورت مصور 
همه چیز را 
داشتند

“
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از مـا عکـس می گرفتنـد. در آن عالـم بچگـی وقتـی آنهـا عکس 
می انداختنـد، فکـر می کـردم فقـط فـالش می زنند؛ چـون فکر 
می کـردم ایـن همـه عکـس کـه از مـا می انـدازد بـه چه کارشـان 

می آیـد؟!
آن روز تـازه فهمیدم این همه عکس به چـه درد آنها می خورد. 
منافقیـن ریـز همـه زندگی مـا را داشـتند. که مثـاًل فـالن نیروی 
حزب اللهی بچه کجاسـت و کجا درس خوانده. به صورت مصور 
همه چیز را داشـتند. عکس هایی از من که در فالن درگیری و در 
فـالن جـا بوده ام را بازجو روی میز گذاشـت. آن کسـی کـه روبه رو 

نشسـته بود. صدایش برایم آشـنا بود.
گفـت: کـه ایـن طـور. از جایش بلند شـد و دور مـن چرخید و 
گفـت: هنوز هـم می گویی که ما منافقیـم؟ من هم بغضم ترکید 
و گفتـم هنـوز هـم می گویم مـرگ بـر منافق، کثافـت و... شـروع 
بـه فحـش دادن کـردم. او هـم یـک سـیلی بـه مـن زد و گفـت که 
ایـن فـالن فـالن شـده را ببریـد. در توالت کنـار رضا افغـان بودم. 
او خندیـد و گفـت: تـو را هـم زد؟ گفتـم: آره، چـه طـور؟ گفـت: 
صدای دخترانه اش را نشـناختی؟ خود رجوی بود دیگه. راسـت 

می گفـت، صـدای رجـوی دخترانـه بود.
تـا سـاعت 10 شـب مـا را نگـه داشـتند کـه بچه هـای کمیتـه 
آمدنـد و مـا را نجـات دادنـد و منافقین هـم فرار کردنـد. آنجا همه 
مـا را شناسـایی کردنـد و چند نفـر از ما را در کردسـتان و بعضی را 
در تهران ترور کردند. در صحبت ها و نشریات شـان مشـخص بود 
کـه از چـادر وحدتی هـا خیلـی وحشـت دارنـد. در حالـی که این 
چـادر وحدتی هـا یک عده بچـه حزب اللهی بودند که نه سـالح و 

مهمات داشـتند و نـه از جایی حقـوق می گرفتند
ناگفته های  و  خاطرات  مجموعه  وحدت«،  »چادر  کتاب  منبع: 

سال های 1358-1360 به روایت حمید داودآبادی.

* رزمنده، جانباز، عکاس، خبرنگار، محقق و نویسنده دفاع مقدس.

بیشترشـان پوتین به پا داشـتند. قیافه های شـان خشـن بود. 
مرا از در پشت کتابخانه به داخل کتابخانه بردند. یک نفر آمد 
و ما را تفتیش کرد. جیب های مان را هم گشـت. می پرسـید، چه 

کسـی تو را فرستاده اینجا و از چه کسی پول گرفته ای؟
بـه هـر صـورت مـا را بـا دسـت و چشـمان بسـته، روی زمیـن 
می کشـیدند و می بردنـد. تـا حـرف می زدیـم، یـک نفـر بـا چوب 
بزرگـی بـه کمرمـان می کوبیـد. بی انصاف خیلـی هم بد مـی زد.
آنجـا می آوردنـد. جایـی رفتیـم کـه  را می گرفتنـد  هـر کـه 
احساس کردم توالت کتابخانه مرکزی دانشگاه است. من را روی 
زمین نشـاندند. از زیر چشـم بند، دیدم که میثم و بیوک روبه رویم 
نشسـته اند، بچه هـای دیگر هـم بودند. همه منافقیـن هم نقاب 

روی صورت شـان بـود.
مـن و علـی -کـه کنارم بـود- تصمیم گرفتیـم دسـت مان را باز 
کنیـم. تصوراتی داشـتیم که بـه آنها حمله کنیم. کادری کـه ما را 
بـرای بازجویی می بردند، همه نقاب هایی به صورت داشـتند که 

فقط چشـم و دهان شـان بـاز بود.

نقابداران
 شـاید تصور کنید که برای ادا درآوردن نقاب داشـتند، ولی این 
کادر اصلی آنها بود که نقاب داشـتند تا قیافه شان شناخته نشود. 
بین آنها کسـی بود کـه مـا را از آن توالت ها به اتاقی بـرای بازجویی 
می بـرد. او شـخصی قدکوتـاِه ریـش دار، با موهای فر بلند بـود. مرا 
کـه از زمیـن بلند کرد تا به اتاق بازجو ببرد، چشـم بندم افتـاد و من 
به صـورت او زل زدم، بـا کف دسـت به صورتم محکم کوبید و با آرنج 
بـه کمـرم زد. مـرا دوبـاره برگردانـد و چشـم بندم را زد و بعـد بـه اتـاق 
بازجویی برد. کنار میز بازجو ایسـتادم، یک نفر هم پشـت میز بود 

که سـؤال می پرسـید. 2 الی3 نفری هم سـمت چپم بودند.
تـا قبـل از این در تمامی مراسـم ها و اتفاقاتی که می افتاد آنها 

مجاهدین 
خلق با موضع 

تهاجمی در 
بحث ها شرکت 

می کردند

“



یادداشت

قرآنکریم،عالوهبراشارهبهاهمیتسخنگفتن،به
گفتنسخناننیکوتأکیدنمودهاستتامسیرصحیح
سخنگفتنرابرایماتعیینکندکهدراینبارهپنج

تعبیردرقرآنبهچشممیخورد:

الف. قول معروف 
واژه معـروف در قرآن، حدود سـی وپنج بار به صورت های 
مختلف و با تعابیر گوناگون به کار رفته اسـت. اما ترکیب دو 
لفـظ »قـول« و »معـروف«، بـه صورت های گوناگون، شـش 
بار به کار رفته اسـت. با بررسـی موارد استعمال قول معروف 
در قرآن، این نکته آشـکار می شـود که بیشترین کاربرد قول 
معروف در قرآن، در مورد مسـائل خانوادگی اسـت، که البته 
پیـام ایـن نوع کاربرد، آن اسـت که خداونـد می خواهد به ما 
بفهمانـد که قول معـروف باید از محیط خانواده آغاز شـود؛ 
چـون خانـواده اسـت کـه اجتمـاع را می سـازد و اگـر قـول 
معـروف در خانـواده رواج پیـدا کـرد، اجتمـاع هم به سـمت 
معـروف حرکت خواهد نمود، و پایه و اسـاس اجتماع هم بر 
همین اسـاس شـکل خواهد گرفت؛ نتیجه آن نیـز اصالح 

مهارت

علمایعلماخالقبیشازدویستآفتبرایزبانمطرح
کردهاندواهمیتاینعضورادرسعادتوشقاوتانسان
بیشترازدیگراعضادانستهاند؛معموالًدرکتابهایشان
اسالم پیامبر  که میکنند تمسک روایت این به نیز
میفرمایند:آدمیانچونصبحکنند،همهاعضاوجوارحشان
خطاببهزبانگویند:درحقماازخدابترس،کهاگرراست
باشی،همهماراست)ودرامان(هستیمواگرتوکجشوی،
همهماکجمیشویم.1ازاینرو،همدرآیاتقرآنوهمدر
روایاتائمهمعصوممعیارها،شاخصههاومؤلفههایی

برایزبانوبیانانسانذکرکردهاند.
پی نوشت:

1.محجۀالبیضا،ج5،ص153.

آیههایبیان
کاظم میرجلیلی

قرآن پژوه

مؤلفههایقدرتبیاندرقرآن
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سـالم و در وقـت مناسـبش باشـد و چنین نخواهـد بود جز 
آنکـه از روی اندیشـه و نظر بـه حال و آینده بیان شـود. قول 
سـدید سـخنی اسـت که در آن قصـد و نیت حق و راسـتی 
باشـد و واژۀ »سـداد« بـه معنـای قصـد بـه سـوی حـق و 
سـخن بـه عـدل اسـت؛ چنان کـه می گویند: »سدالسـهم 
نحو الرمیه«؛ تیر راسـت و مسـتقیم به طرف شـکار رفت. و 
مقصـود کلـی این اسـت کـه زبانتـان را از دروغ نگـه دارید و 

سـخن راسـت و حـق گویید.
     حاصـل اینکـه خداونـد در ایـن آیـات، مؤمنـان را 
مأمور سـاخته کـه از قول سـدید، یعنی 
اسـتوار  و  محکـم  سـخنان  از 
اسـتفاده  گفتارشـان،  در 
کـه  نماینـد؛ سـخنانی 
آثـار ارزشـمندی را بـه 
دنبـال خـود دارد. بـه 
برخـی از ایـن آثـار در 
خـود قـرآن کریـم و به 
برخی دیگـر در روایات 

اشـاره شـده اسـت.

د. قول کریم
این تعبیـر در قرآن کریـم تنها یک بار 
ُهَمـا َقـْوالً َکِریمًا«  آمـده اسـت، آنجا کـه می فرمایـد: »َوُقـل لَّ

)اسـرا:23(؛  بـا پـدر و مادر کریمانه سـخن بگو.
مفسـران در تفسـیر این تعبیـر، معانی متعـددی را ذکر 
کرده انـد کـه جمع نظـرات ایشـان  این منظور را می رسـاند 
کـه قـول کریـم، کالم شـیرین و همـراه بـا لطـف، محبـت، 

عاطفـه و احترام اسـت

محیـط اجتماعـی اسـت. بنابرایـن، نمی تـوان گفـت کـه 
قـول معروف منحصـر به خانواده اسـت، بلکه صرفًا شـروع 
آن بـا خانـواده اسـت و بایـد از خانـواده به جاهـای دیگر نیز 

گسـترش داده شود.

ب. قول حسن و احسن
تعبیـر اول در قـرآن کریـم یـک بـار آمـده اسـت؛ آنجـا که 
ـاِس ُحْسـنًا« )بقره:83(؛بـا مردم به  می فرمایـد: »َوُقوُلـوْا ِللنَّ
نیکـی سـخن بگوییـد. تعبیـر دوم نیز یک بـار آمده اسـت، 

آنجا که می فرماید: »َوُقل ِلِعَبـاِدی َیُقوُلوْا 
ْحَسـُن« )اسـرا:53(؛ 

َ
ِتـی ِهـَی أ الَّ

و بـه بندگانـم بگو آنچـه را که 
بهتر اسـت بگوینـد. این 

دو تعبیـر، همـه را مورد 
خطاب قـرار می دهند 
که بـا مـردم بـه نیکی 

سـخن بگویید.

ج. قول سدید
این تعبیـر در دو آیه قرآن 

آمده اسـت:
ُقـوا الّلـَه َوْلَیُقوُلوْا َقْوالً َسـِدیدًا«  ْلَیتَّ

َ
1. »ف

)نسـاء:9(؛  پـس بایـد تقوای الهی پیشـه کنند و سـخن 
اسـتوار بگویند.

ـَه َوُقوُلـوا َقـْوالً َسـِدیدًا«  ُقـوا اللَّ ِذیـَن آَمُنـوا اتَّ َهـا الَّ یُّ
َ
2. »َیـا أ

)احزاب:70(؛  ای کسـانی که ایمان آورده اید! تقوای الهی 
پیشـه کنیـد و سـخن اسـتوار گویید.

»قول سـدید« یعنی: سـخن درسـت نخواهد بـود، مگر 
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یادداشت

بـا توجـه بـه مباحـث یـاد شـده و اهمیـت قـدرت بیـان در 
سـعادت دنیوی و اخروی انسـان، باید این نکته را هم یادآور 
شـد کـه در علـم روز نیز، نقش زبـان و بیان، جایـگاه ویژه ای 
دارد و صدهـا کتاب در حوزه های مختلف دانش ارتباطات، 
روان شناسـی و...، نگاشـته شـده اسـت. آنچه از ره آورد این 
کتاب هـا حاصـل می شـود، بـه شـیوه ها و روش هایی ختم 
می گـردد کـه انسـان ها بتواننـد در محیط هـای گوناگـون 
اجتماعـی بـر دیگـران تأثیـر بگذارنـد. در علـم ارتباطـات و 
بـه مهارت هـای  ایـن شـیوه  و روش هـا،  از  روان شناسـی، 

اقناعـی یاد می شـود. 
به طـور کلـی اقنـاع، هـدف اساسـی و غایـی رفتارهـای 
ارتباطـی اسـت. ارتبـاط موفـق و مؤثـر، ارتباطـی اسـت که 
نتیجـۀ دلخـواه -یعنی اقنـاع - را به دنبال داشـته باشـد. در 
ایـن صـورت می توانیـم بـه آن ارتبـاط متعالـی نیـز بگوییم. 
اقنـاع فرایندی اسـت که با توسـل به تعقـل و احسـاس، در 
قالـب مهارت هـای بیانی، غیرکالمـی و رسـانه ای، ذهنیت 
افـراد را غالبـًا جهـت تغییـر رفتـار و وادار کـردن آنها به عمل 

معینی، تحـت تأثیـر قـرار می دهد.
در حقیقت با یادگیری اسـتفاده از قدرت بیان، به دنبال 
متقاعدسـازی هسـتیم؛ یعنی می خواهیـم مهارت هایی را 
یاد بگیریم که بتوانیم در مخاطبان خود نگرشـی را ایجاد یا 

تقویت کنیـم و یا تغییر دهیم. 

نگرش چیست؟
نگـرش نظامـی اسـت پایـدار از ارزیابی هـای مثبـت یـا 
منفـی، احساسـات عاطفـی و تمایـالت علمـی موافـق یـا 
مخالف در خصوص موضوعات مختلف حیات انسـانی. ما 
در علم متقاعدسـازی، به دنبال نگرش هسـتیم. بنابراین از 

یـک منبـع پیـام، چون قـدرت بیـان اسـتفاده می کنیم.
در متقاعدسـازی از طریـق قدرت بیان، باید به این نکته 
توجـه داشـت که اقناع کننـده، چه جنبـه ای از ویژگی های 
انسـانی را می خواهـد مورد تأثیر قرار دهد. لذا دانشـمندان 
علـوم روان شناسـی و ارتباطـات، بـرای انسـان سـه حـوزه 

نگرشـی و شـخصیتی را تعریف نموده اند: 

الف. جزء شناختی نگرش
منظور از جزء شـناختی نگرش، اطالعاتی است که فرد 
دربـاره موضـوع نگرش دارد؛ اطالعات شـناختی بیشـتر با 

حوزه دانشی مخاطب سـروکار دارد.1

ب. جزء احساسی نگرش
این جزء شـامل احساسـاتی اسـت که موضـوع نگرش 
را در شـخص برمی انگیزد. موضوع ممکن است خوشایند 
یـا ناخوشـایند باشـد، ایجاد خوشـی و خوشـحالی کند یا 
موجـب برانگیختـن نفـرت و انزجـار باشـد، همیـن جنبه 

قدرتبیاندرعلومجدید
مهدی فتاحی

نویسنده

کسی که از 
مهارت های بیانی 
برخوردار است، 
باید بداند در 
مواجهه با چه 
نگرشی است 
و متناسب با 
تأثیرگذاری در 
آن نوع از نگرش، 
خود را آماده کند

“
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مؤلفه های منبع در متقاعدسازی 1 
الـف. اعتبـار منبـع: بیـش از دوهـزار سـال پیـش، 

ارسـطو شـاگرد افالطون، از اعتبار منبع با نام اتوس )اعتبار 
گوینده یا نویسـنده( سخن گفته اسـت. برای اعتبار منبع، 
دو فاکتور مطرح می شـود که عبارتنداز: تخصص و قابلیت 
اعتمـاد. در ابتـدا پژوهشـگران میـان این دو جنبـه از اعتبار 
یعنـی تخصـص و قابلیـت اعتمـاد، تمایـزی قائـل نبودند. 
مفهـوم تخصـص یـا خبرگـی بـه مراتـب باالیـی از آگاهی و 
تجربـه در حـوزه معینـی داللـت دارد و قابلیـت اعتمـاد، به 

میـزان صداقـت و قابل اعتمـاد بودن منبـع اشـاره دارد. 
منبـع  از  اسـتفاده  بـودن:  دوست داشـتنی  ب. 

ویژگی هـای  از  اعتبـار،  متغیـر  کنـار  در  دوست داشـتنی 
تسهیل کننده متقاعدسازی است. منبع دوست داشتنی، 
ارتباط را دوست داشـتنی می کند و ارتباط دوست داشتنی، 

احساسـی نگرش هـا اسـت کـه نقـش انگیزشـی بـر رفتار 
دارد و اهمیـت ُبعـد احساسـی را در نگـرش مـورد تأکیـد 
قـرار می دهـد. ماننـد جوانـی کـه نسـبت بـه تحصیـالت 
دانشگاهی احساس مثبتی دارد، شیفته ورود به دانشگاه 
اسـت و نسـبت بـه محیـط دانشـگاه، احسـاس عالقـه و 

احتـرام خاصـی دارد.2

ج. جزء رفتاری در نگرش
ذکـر  عمـل،  بـرای  آمادگـی  نوعـی  را  نگـرش  اغلـب 
کرده انـد. یعنـی نگـرش شـخص را آمـاده می کنـد تـا در 
برخـورد بـا موضـوع نگـرش، رفتـاری از خـود نشـان دهـد. 
چنانچه نگرش شـخص نسـبت به موضوعی مثبت باشد، 
آماده اسـت که کمک کند، سـتایش کنـد، حمایت کند، یا 

پـاداش دهـد.3
کسـی کـه از مهارت هـای بیانـی برخـوردار اسـت، بایـد 
بدانـد در مواجهـه بـا چـه نگرشـی اسـت و متناسـب بـا 

تأثیرگـذاری در آن نـوع از نگـرش، خـود را آمـاده کنـد
پی نوشت ها:

نشر  مؤسسه  نگرش،  تغییر  و  نگرش  یوسف:  کریمی،   .1

ویرایش، 1393، ص83.

2. همان، ص97.

3. همان، ص105.

سهگام
صابر کیانوری

روان شناس

هربیانیبرایرسیدنبهبلوغخودوتأثیرگذاریبر
مخاطب،نیازمندگامهاییهدفمنداست.درواقعتأثیر
واقناعمخاطبهممهارتیجداگانهاستکهبادرنظر
داشتنمؤلفههایمنبع،پیامومخاطب،ایجادخواهد
یادداشت این موضوع مؤلفه، سه این تحلیل شد.

است.

مهارت شناسی

سهگانههایمؤثردرقدرتبیان
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متقاعـد کننـده اسـت.
دوست داشتنی بودن منبع، در قالب دو مؤلفه جذابیت 

و شـباهت قابل مطالعه اسـت. جذابیت عبـارت از دارا 
بـودن هـر صفـت مثبتی اسـت که سـبب برجسـته 
شـدن شخصیت افراد شود. شباهت نیز می تواند به 

همسان سـازی هویتی یا همانندسازی با مخاطب 
کمـک کنـد. مبنای شـباهت ممکـن اسـت دین، 

ملیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، شباهت ظاهری 
و هر برچسب دیگری باشد که بتواند سرنوشت گروهی 

را بـه هم گـره بزند.  
ج. اقتـدار: از آنجـا کـه به گفته افالطون، متقاعدسـازی 

کلیـد قدرت اسـت، اسـتعداد بـرای تأثیرگذاری بـر دیگران 
همـواره موضـوع مـورد توجـه مـردم و البتـه محققـان بوده 

است.  

مؤلفه های متقاعدسازی در پیام 2 
ویژگی هـای متقاعدگرایانـه مؤلفه هـای مربوط به 
پیام: افالطون پیام را کلید متقاعدسـازی و متقاعدسـازی 
را کلید قدرت دانسـته اسـت. وی در کتاب خود موسـوم به 

مناظره چنین می نویسـد:
»چـه چیـز برتر از کالمی اسـت کـه قاضـی را در دادگاه، 
سـناتور را در مجلس سـنا، یا شـهروندان را در انجمن شـهر 
یا در هر همایشـی متقاعد می کند؟«  برخی از ویژگی های 

متقاعدگرایانه مربـوط به پیام عبارتنداز:
 قابلیـت فهم پیـام: هر پیام متقاعدگرایانه، پیـش از هر 

چیز، باید قابل فهم باشـد. واضح اسـت که به پیامی که آن 
را نفهمیم، نمی توانیم فکر کنیم.

 شمار استدالل: افزایش شمار استدالل های پیام می تواند 

بر فعالیت های 
پردازشی افزوده 
و مردم را به تفکر 

بیشتر سوق دهد.
برانگیختـن  پیـام:  قالب بنـدی  و  هیجانـی  آهنـگ   

هیجـان، از روش های متداول برای جلب توجه مردم اسـت.
 یک جانبـه، دوجانبـه: مفهـوم یک جانبـه، دوجانبـه، با 

دو اصطالح یک سـویه، دوسـویه که در قلمرو مفهوم تعامل 
ارتباطـی مطـرح می شـود، تفـاوت دارد. پیامـی یک جانبه 
اسـت کـه اسـتدالل های آن یک سـره در موافقـت یـا در 
مخالفـت از موضـع نهایـی پیـام باشـد. پیام هـای دوجانبه 
شـامل آن دسـته از پیام هایـی اسـت کـه دربردارنده هـر دو 
نـوع اسـتدالل های موافـق و مخالف اسـت. کسـانی کـه از 
ابتـــدا با موضــع جانب داری پیام موافق باشـند، بیشتر از 

برای اعتبار 
منبع، دو فاکتور 
مطرح می شود 
که عبارتنداز: 
تخصص و قابلیت 
اعتماد

“
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مؤلفه های متقاعدگرانۀ مخاطب 3 
بسـیار  مخاطـب  کاربـران  جامعـه  ویژگی هـای 
پیچیـده و متنـوع اسـت و برازنـده سـاختن پیام، منـوط به 
در نظر داشـتن مالحظاتی در این باره اسـت. برخـی از این 

مالحظـات عبارتنـداز:
 هـوش: هـوش ظرفیت فهم جهان و محیـط اطراف 
اسـت کـه به هنـگام رویارویی بـا موانع، با توسـل به تفکر 
مستدل و بهره گیری مؤثر از منابع به کار می افتد. هوش 
بـاال منجـر بـه فهم بهتر پیـام می شـود، اما منجـر به تغییر 

نگرش کمتر نیز می شـود.
 جنسـیت: زنـان بـه خاطـر اینکـه فرهنـگ آنهـا را بـه 
بـه  نسـبت  عمومـًا  می کنـد،  دعـوت  تسـلیم  و  تمکیـن 

هسـتند.  مسـتعدتر  متقاعدشـدن، 
 خبرگـی: کسـانی که در ردیف خبـرگان قرار می گیرند، 
نـه تنهـا از اطالعـات وسـیعی نسـبت بـه موضـوع آگاهـی 
دارنـد، بلکه از جزییـات مربوط به موضوع نیـز باخبرند؛ در 

نتیجه اقناع آنان بسـیار سـخت می باشـد
پی نوشت ها:

تبلیغ«،   و  آرا، محمدعلی: »ارتباطات متقاعدگرانه  1. حکیم 

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت( 

1384، ص255.

2 و 3. همان، صص259-267.

4. همان، ص274.

5. همان، صص306-308.

ترجمۀ  اجتماعی«،  تأثیر  و  نگرش  »تغییر  آرتور:  کوهن،   .6

علیرضا کلدی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 

1378، ص52.

7. ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، صص328-330.

متقاعـد طریق  یک جانبـه  پیـام 
می شـوند و آنانـی کـه ابتـدا مخالـف 

باشـند، بـا پیام هـای دوجانبـه تغییـر نگـرش می دهند.
 تکـرار پیـام و تنوع تکرار: تکرار پیام، یکی از متغیرهایی 

بـه  مربـوط  اطالعـات  پـردازش  توانایـی  بـه  کـه  اسـت 
موضـوع کمـک می کند. تکـرار تا آنجا که خسـتگی بـه بار 
نیـاورد، می توانـد زمینه هـای دقـت موشـکافانه نسـبت به 

اسـتدالل های پیـام را فراهـم کنـد.
 آییـن سـخنرانی: سـخنرانی مؤثر، به عوامـل متعددی 

مربـوط می شـود؛ روان و شـمرده گویی، نـگاه مسـتقیم، 
ُتـن صـدا و سـایر ارتباطـات غیرکالمـی از جملـه فنـون 
سـخنرانی اند که هر کدام در جایی مفیدند و در جای دیگر 

ممکن اسـت نامناسـب باشـند. 
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مهارت شناسی

برایایجادقدرتبیاندرمتقاعدسازیدیگران،باید
ازاستانداردهاییپیروینمودکهدرقالبجاذبههای

قدرتبیانازآنهایادمیشود.

جاذبۀ منطقی 1 
جاذبۀ منطقی نشـان می دهد مخاطـب در ارتباط و 
برای تعامل با شـما، انگیزه های شـناختی داشـته است. لذا 
توقع دارد در ارتباط با شما، به اقناع شناختی برسد. معمواًل 
مخاطبان در این جاذبه، فرهیخته اند و درصدد اقناع نگرشی 
از طریـق اسـتدالل هسـتند. بـه همیـن منظـور، بایـد برای 
تأثیرگذاری، سطح دانشی مخاطبان را محک زد که می توان 
بـا بسترسـازی بـرای پرسـش از مخاطـب، سـطح مخاطـب 
را سـنجید. در ایـن جاذبـه بیشـتر بایـد از آمـار، اطالعـات و 

اینفوگرافی هـای اطالعاتی اسـتفاده نمود. 

جاذبۀ احساسی 2 
در جاذبـۀ احساسـی -برخـالف جاذبۀ منطقی- 
سـعی در تحریـک و برانگیختـن احساسـات مخاطـب و 
رسـیدن به مقصود از این طریق اسـت. جاذبۀ احساسـات، 
احتمـال درک بهتـر پیـام را بـرای مخاطـب فراهـم مـی آورد 
و بیشـتر فـرد را بـا محتـوای پیـام درگیـر می کنـد. لـذا بایـد 
مهـارت اسـتفاده از واژهایـی کـه احساسـات مخاطـب را 
تحریـک می کنـد، کسـب کـرد. از جاذبـۀ احساسـات در 
موقعیت هایـی اسـتفاده می شـود کـه می خواهیـم شـور و 

هیجـان را در مخاطـب ایجـاد نماییـم. 

مخاطبرا
بهخودبخوان

محدثه زین العابدینی
کارشناس آموزش

جاذبههایقدرتبیان
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جاذبۀ ارائۀ تأییدیه6 
در ایـن جاذبـه، از یـک منبـع دوست داشـتنی و 
قابل اعتماد برای تأیید سـخنان اسـتفاده می شـود. در این 
خصوص هم از افراد شـهیر و هم افراد غیر مشـهور می توان 

اسـتفاده کرد.

جاذبۀ داستان گویی7 
جاذبـۀ داسـتان گویی، شـبیه سـاختن یـک فیلم 
کوتـاه اسـت، بـا این تفاوت که داسـتان باید در عـرض زمان 
کوتاهـی بـه اتمـام برسـد. در این جاذبـه، داسـتان کوتاهی 
بـرای جلـب توجـه گفتـه می شـود. ایـن داسـتان کوتـاه 

می توانـد بیـان یـک خاطـره باشـد.

جاذبۀ  ارائۀ خبر خوب 8 
انسـان ها  روان شناسـی،  ُبعـد  آنجایـی کـه در  از 
معمـواًل در برابـر خبرهایـی کـه پـاداش دارنـد، حسـاس 
هسـتند، لذا هـم باعث تأثیرگـذاری در مخاطب می شـود و 
هـم موجـب عالقه مندی به سـخنران و موضوع سـخنرانی 

می گـردد. 

جاذبۀ کمیابی 9 
بـه لحـاظ روانـی، آنچـه را ارزشـمند  مخاطبـان 
ببیننـد، کمیـاب می دانند؛ یعنی آنچه ارزشـمندتر اسـت، 
کمیاب تـر اسـت. از ایـن رو، سـخنرانان بـا مهـارت زیـاد و با 
اسـتفاده از روش هـای متنـوع، می خواهند ایـن را در ذهن 
پیام هـا و سخنان شـان  مخاطـب تداعـی  می کننـد کـه 

کمیـاب اسـت و بـرای اولیـن بـار بیـان می شـود. 

جاذبۀ خنده و طنز3 
بیشـتر شـهرت  بـا محتـوای خنـده،  سـخنرانی 
می یابـد، در یـاد می مانـد و در مـورد آن صحبـت می شـود. 
متخصصـان تبلیغـات بـرای اسـتفاده از تبلیـغ بـا محتوای 

خنـده، دالیلـی دارنـد؛ از جملـه:
الـف. پیام های مفرح و خنـده آور  با تغییر نگرش و ایجاد 
احسـاس مثبـت در مخاطـب، اثربخشـی پیـام را افزایـش 

می دهـد. 
ب. از آنجایـی کـه خنده، ذهـن افـراد را به خود معطوف 
می کنـد، احتمـال اینکـه مخاطـب را بـه انتقـاد در مقابـل 

سـخنران بکشـاند، کمتر می شـود.

جاذبۀ ترس 4 
اصـواًل جاذبـۀ تـرس، بـه صـورت سـلبی عمـل 
می کنـد. بـه ایـن ترتیب کـه نشـان می دهـد توجـه نکردن 
بـه محتوای پیام، می توانـد پیامدهای منفی برای مخاطب 
داشـته باشـد و یـا عـدم تغییـر رفتـار و یـا نگـرش نسـبت به 
موضوعی خاص، ممکن اسـت انواع خطـرات اعم از مالی، 
اجتماعـی، ایمنـی و... را بـرای فرد به همراه داشـته باشـد.

جاذبۀ اخالقی 5 
جاذبـۀ اخالقـی، بـر تشـخیص مخاطبـان دربارۀ 
درسـت یـا غلـط بـودن چیـزی تکیـه می کنـد. از جاذبـۀ 
اخالقـی وقتـی اسـتفاده می شـود کـه هـدف، وادار کـردن 
مـردم به حمایـت و طرفـداری از پـاره ای مسـائل اجتماعی 
است؛ مسائلی نظیر محیط زیست پاک تر، مناسبت نژادی 

برابـر، رعایـت حقـوق شـهروندان و کمک به سـالمندان.

تضاد یا برخورد 
میان افراد و 

گروه ها، معمواًل 
توجه ما را جلب 

می کند؛ چون 
می خواهیم بدانیم 

چه کسی برنده یا 
بازنده است

“
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جاذبۀ واقعیت 14 
عالقـه به امـور واقعی، یکـی از عوامل جلب 
توجـه اسـت؛ زیرا از کیفیـت واقعیت برخـوردار اسـت. یک 
پیـام اقناعی می تواند بـا ارجاع دادن بـه رویدادهای واقعی، 

مخاطـب را اقناع کند. 

جاذبۀ تضاد 15 
گروه هـا،  و  افـراد  میـان  برخـورد  یـا  تضـاد 
معمـواًل توجـه مـا را جلـب می کنـد؛ چـون می خواهیـم 
بدانیـم چه کسـی برنده یـا بازنده اسـت. لذا مـا را به چالش 

می کشـد تـا اطالعـات بیشـتری را کسـب کنیـم. 

جاذبۀ تازگی 16 
معمـواًل بـرای تبلیـغ کاالهـا از صفت تـازه و 
بهبودیافتـه اسـتفاده می کنند؛ زیـرا هر چیز تـازه ای اغلب 

جلـب توجـه می کند.

جاذبۀ همجواری 17 
افـراد، محل هـا و رویدادهایـی کـه بـه لحاظ 
مکانـی یـا زمانـی نزدیک به مـا قـرار دارند، بیشـتر احتمال 

دارد بـر مـا تأثیـر گـذارد و توجـه مـا را جلب کند.

جاذبۀ عالقمندی 18 
احتمـال  کـه  می کنـد  بیـان  جاذبـه  ایـن 
اثرپذیـری از فـردی که دوسـتش داریم، در مقایسـه با فردی 
که هیچ عالقه یا احساسـی به او نداریم، بیشـتر اسـت. لذا 
سـخنران باید سـعی کند ابتدا در مخاطب، نسـبت به خود 

عالقـه ایجـاد کند

جاذبۀ معما 10 
تحقیقات، نشـان می دهد که ایجـاد اندکی 
سـردرگمی و گیجـی در مخاطبـان، می تواند گرایـش آنها را 
بـه پذیرش سـخنان آنان افزایـش دهد. در حقیقـت در این 
جاذبـه، آنـان وادار می شـوند کـه بـا سـخنران تعامـل برقرار 
کنند؛ این تعامل برای کشـف یک معما اسـت که می تواند 

در مخاطـب تشـخص و حس پیروزی ایجـاد نماید. 

جاذبۀ تعهد و سازگاری 11 
مـردم باورهـا، نگرش هـا و اولویت هـا را بـه 
شـکل بی نظـم نشـان نمی دهنـد؛ بلکـه تمایـل شـدیدی 
دارنـد کـه واکنش هـای هماهنـگ و پیوسـته ای از خـود 
بـروز دهند. آنان مشـتاق هسـتند بـا روش پیش بینی خود 
عمل کننـد. اقناع کننـدگان به خوبـی از این موضـوع آگاه 
هسـتند که گفتن یک »بله«، منجر به گفتن بله های دیگر 

می شـود.

جاذبۀ مستندات علمی12 
در ایـن شـیوه، مدارک مسـتند یا تحقیقاتی 
ارائـه می شـود کـه نشـان می دهـد محتـوای ارائـه شـده، از 

وثاقـت علمـی برخوردار اسـت. 

جاذبۀ حل مشکل13 
طرح و بیان مشـکالت و ایجـاد تنش برای 
مخاطبانـی کـه مشـکالتی دارنـد و سـپس ارائـۀ راه حل، 
بهـره  آن  از  اقناع کننـدگان  کـه  اسـت  جاذبه هایـی  از 

می گیرنـد. 

جاذبه احساسات 
احتمال درک 
بهتر پیام را برای 
مخاطب فراهم 
می آورد و بیشتر 
فرد را با محتوای 
پیام درگیر می کند

“
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مهارت شناسی

آهنگ صدا1 
 در نظـام اقنـاع و تأثیرگذاری، به کوتـاه و بلند بودن 
آهنـگ صـدا توجـه شـده اسـت. کوتاه بـودن آهنـگ صدا، 
نشـانه ادب و عفـت در گفتار شـمرده شـده، چنـان که بلند 
بـودن آن از جلوه هـای بی ادبـی و بی عفتـی در کالم بـه 
حسـاب آمده اسـت. در منابع دینی بـه  ویژه آیـات و روایات، 
توصیه هـای الزم در ایـن رابطـه شـده اسـت. توصیه هـای 
لقمـان بـه فرزنـدش آمـده اسـت: »َواْغُضـْض ِمـن َصْوِتـَک 
ْصـَواِت َلَصـْوُت الَحِمیـِر«1؛ از صـدای خـود بـکاه 

َ
نَکـَر األ

َ
ِإنَّ أ

و هرگـز فریـان مـزن کـه زشـت ترین صداهـا، صـدای خران 
اسـت. »غـض« بـه معنـای فـرو خوابانیـدن چشـم و پاییـن 

آوردن صداسـت.
 

کیفیت القا و لحن گفتار2 
 شـیوه و کیفیت القای سـخن نیز متفاوت اسـت. 
گاه سـخن با نرمی و عطوفت، گاه با خشـم و خشونت، گاه 
بـا وقـار و گاه بـا نـاز و عشـوه ادا می شـود. در نظـام اخالقی 
اسالم، با نرمی و عطوفت و وقار سخن گفتن، ارزش باالیی 

دارد و از آداب نیـک سـخن گفتن شـمرده می شـود. چنان 
کـه خداونـد در قـرآن به موسـی دسـتور می دهد بـا فرعون 
ْو 

َ
ـُر أ ُه َیَتَذکَّ َعلَّ نًا لَّ ِیّ ُقواَل َلُه َقـْوالً لَّ

َ
با زبان نرم سـخن بگویـد: »ف

َیْخَشـی« 2؛  با فرعون با نرمی سـخن بگویید، شاید متذکر 

شـود و یا بترسد. 

اینگونهبگو!
حسن رضایی

دبیر سرویس مهارت

گفتاریدرتکنیکهایقدرتبیاندرکالمامیربیان
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به جا بودن گفتار5 
امـام علـی در گفتـاری ارزشـمند می فرمایـد: 
»ِلـُکلِّ َمقـاٍم َمقـاٌل«6؛ هـر جایگاهـی را گفتـاری اسـت. 
همچنیـن می فرمایـد: »ِلْلمتَکّلـِم َاوْقـاٌت«7؛ سـخن گو را 

اوقـات و حاالتـی اسـت.
ایـن فرمایش هـای وزیـن، بیانگـر آن اسـت کـه در آداب 
اسـالمی »هـر سـخن جایـی و هـر نکتـه مکانـی دارد«. 
بسـیاری از حرف ها و سـخن ها را نباید در بسـیاری از جاها 
گفت. مثلی اسـت که می گویـد: »فرزند آدمی زاد، دو سـال 
طـول می کشـد تا سـخن گفتـن را بیامـوزد، ولی سی سـال 
طول می کشـد تا چگونه سـخن گفتـن و به جا گفتـن را یاد 
بگیـرد«. این واقعیت را باید پذیرفت که هرکسـی بی موقع و 
بی جـا حـرف بزند، همانند خروس بی محل اسـت که وقت 
سـحر را فرامـوش کـرده اسـت و با خواندن بی موقع، سـبب 

می شـود مـردم آن را خـوش ندارند.

قابل فهم بودن گفتار6 
قابـل فهـم بـودن گفتـار از دیگـر آداب سـخن 
را  خـود  گفتـار  بایـد  سـخن  گوینـده  اسـت.  گفتـن 
به گونـه ای بیـان کنـد که بـرای شـنونده قابل فهم باشـد. 
ـه  امـام علـی می فرمایـد: »َاْحَسـُن الـکالم مـا الَتمجُّ
هُمـُه ااَلفهـام«8؛ بهتریـن سـخن ها آن 

َ
اآلذاُن و الیتِعـُب ف

اسـت کـه گوش هـا آن را بـه بیـرون نیفکنـد و فهمیـدن 
آن بـرای فهم هـا رنـج آور نباشـد. یـا می فرمایـد: »َاْحَسـُن 
ِهَمـه الخـاص َو العـام«9؛ 

َ
ظـام َو ف الـکالم مازانـه َحَسـن النِّ

بهتریـن سـخن ها آن اسـت کـه نظـام نیکـو آن را بیاراید و 
عـام و خـاص آن را بفهمنـد.

میانه روی در گفتار3 
میانـه روی در هـر امـری پسـندیده اسـت، ولـی در 
گفتـار، پسـندیده تر. میانـه روی در گفتـار موجب می شـود 
گوینـده سـخن از یـک سـو از گفتـن درمانـده نباشـد و 
اشـتباه ها و لغزش هـای گفتـاری او کاهـش یابد و از سـوی 

دیگـر، شـنونده از سـخن گوینـده، خسـته نشـود.
»َخیـُر  می فرمایـد:  میانـه روی  دربـاره   علـی امـام 
«3؛ بهتریـن گفتار آن اسـت که نه  اْلـَکالِم مـا الُتِمـلُّ وال یِقـلُّ

خسـته کننده باشـد، نه بسـیار کم. همچنیـن می فرماید: 
»پرگویـی، مـرد حکیم را می لغزاند و انسـان بردبار را خسـته 
می سـازد. پـس در سـخن پرگویـی نکن کـه دلگیر سـازی و 

کـم مگـوی تا خـوار شـوی«.

سنجیده بودن گفتار4 
از دیگـر آداب سـخن گفتـن، عاقالنـه و بـا تفکـر 
گفتن اسـت. به تعبیر دیگر، بررسـی همه جانبـه کالم قبل 
از آغـاز سـخن اسـت که از اشـتباه ها و خطاهـای احتمالی 
َد َمقاَلـُه ُقلَّ  دور باشـد. امـام علـی می فرماید: »َمـن َتَفقَّ
َغَلُطـُه«4؛ کسـی کـه گفتار خـود را بررسـی کند، اشـتباه او 

کم می شـود. یا »ِلْلعاِقِل ِفی ُکلِّ َکِلمة ُنْبٌل«5؛ عاقل را در هر 
سـخن، زیرکی خاصی اسـت.

در حقیقت، انسـان عاقـل، اول فکر می کند، بعد حرف 
می زنـد، ولـی نـادان اول حـرف می زند و بعد فکـر می کند. 
چه بسـا گفتاری ناسـنجیده، مشـکل بزرگی بـرای گوینده 
پدید آورد، چنان که سـعدی از قول خردمندان گفته اسـت: 

»هر که سـخن نسـنجد، از جوابش برنجد«.

در نظام اخالقی 
اسالم، با نرمی 
و عطوفت و وقار 
سخن گفتن، 
ارزش باالیی دارد 
و از آداب نیک 
سخن گفتن 
شمرده می شود

“
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عامل بودن به گفتار9 
آنچـه  بـه  بایـد  سـخن  گوینـده  دینـی،  آداب  در 
می گویـد، عامـل باشـد و از آنچـه بـدان عمـل نمی  کنـد، 
بپرهیـزد. در آداب اسـالمی آنچـه بـه گفتـار گوینـده ارزش 
می بخشـد، عمل به گفتار اسـت. امام علی در این باره 
ُح  ُقْل َمـا َترجَّ

َ
ُم بفعله ف می فرمایـد: »المرء یـوَزُن بقوِلِه و یَقـوَّ

َعـْل مـا َتِجـلُّ قیُمُتـه«12؛ آدمی سـنجیده شـود به 
ْ
ِزَنُتـه، َو اف

گفتارش و قیمت شـود به کردارش. بنابراین، بگـو آنچه را از 
نظر وزن افزون کند و بکن آنچه بها و قیمت آن گران باشـد.
همچنیـن گوینـده سـخن بیـش از آنچه می گویـد، باید 
عمـل کنـد تـا زینـت گفتـارش باشـد. امـام علـی در 
حدیثـی دیگر می فرمایـد: »به راسـتی که فزونی سـخن بر 
عمـل، زشـت اسـت، ولی فزونـی کردار بـر گفتـار، زیبایی و 

اسـت«. زینت 

حق بودن گفتار10 
اگـر دیگران حق داشـته باشـند، خواسـته یا 
ناخواسته، براسـاس پنداشته های خود هر چه می خواهند، 
بگوینـد، کـدورت ، درگیـری  و انحـراف  در زندگـی فـردی و 
اجتماعـی پدیـدار می شـود. گفته هـای نادرسـت و ناحـق و 
بـدون شـناخت که براسـاس پندارها و تحلیل هـای جاهالنه 
باشد، پیامدهای ناگواری دارد. حضرت علی انسان ها را 

از گفته هـای بـدون شـناخت و ناحق چنیـن باز مـی دارد:
»بپرهیـز از سـخن گفتـن دربـاره چیـزی کـه راه آن را 
نشناسـی و حقیقـت آن را ندانـی؛ زیـرا گفتـار تـو راهنمای 
عقل توسـت، و سـخن تو خبر می دهد از شـناخت تو. پس 
نگـه دار درازی زبـان خود را از آنچه ایمن هسـتی و کوتاه کن 

البتـه بهتـر اسـت گوینـده برای فهـم بهتـر شـنونده، از 
مـواردی چـون، شـعر، حکایـت و مثل بهره گیـرد، چنان که 
ـَرُف ااْلَْقواُل«10؛  امام علی می فرماید: »اِلَهل الَفهِم ُتصَّ
برای اهل فهم، گفتارها دگرگون شـود. در حقیقت، سـخن 
بایـد به گونه ای باشـد کـه »قبل از اینکه لفـظ کالم به گوش 

رسـد، معنی کالم به قلب رسـد«.

جذاب بودن گفتار7 
جـان مـورگان می نویسـد: »وقتـی بـا شـخصی  
صحبـت  می کنیـم و او را متوجـه جـای دیگـری می بینیم، 
باید فورًا به این نکته پی ببریم که نتوانسـته ایم او را مجذوب 
خـود سـازیم. موضوع صحبـت ما با آنچه مـورد عالقه و نظر 

اوسـت، فرسـنگ ها فاصلـه دارد.«

مفید بودن گفتار8 
از دیـدگاه آداب دینـی، گفتار بایـد به حال گوینده 
یـا شـنونده سـودمند باشـد. امـام علـی می فرمایـد: 
ـم ِبمـا الیْنَفُعـُه فـی دنیـاُه و ال یکَتـُب َلُه  »َعِجبـُت ِلَمـن یَتکلَّ
َاجـُره فـی ُاخـراُه«11؛ در شـگفتم از کسـی کـه سـخن گوید 

بـه چیـزی کـه در دنیـا سـودش ندهـد و بـرای او در آخـرت، 
پاداشـی نوشـته نشود.

اگر گوینده سـخن، حرف سودمندی برای گفتن ندارد، 
بهتر اسـت از گفتـن آن صرف نظر کند تا هـم وقت دیگران 
را نگیـرد و هـم خود را دچار دردسـر و زیان احتمالی نسـازد. 
امـام علـی بـاز در ایـن مـورد می فرماید: »در شـگفتم از 
کسـی که سـخن درباره چیزی گوید که اگر از او نقل شـود، 

زیانش می رسـاند و اگر از او نقل نشـود، سـودی ندهد«.

 انسان عاقل، اول 
فکر می کند، بعد 

حرف می زند، 
ولی نادان اول 
حرف می زند و 

بعد فکر می کند. 
چه بسا گفتاری 

ناسنجیده، 
مشکل بزرگی 

برای گوینده پدید 
آورد

“
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انسـان نمی افزایـد، بلکـه ضربـه ای سـهمگین بـر آن وارد 
می کنـد.

خداونـد کریـم بـه خاطر اهمیت ایـن موضـوع و ابطال 
این عقیده نادرسـت می فرماید: »مؤمنان کسانی هستند 
کـه از لغـو، اعـراض و دوری می کند« و روشـن اسـت که آیه 
منحصـر در رفتـار لغـو و بیهوده نیسـت بلکه شـامل گفتار 
ْغـِو ُمْعِرُضـوَن«17 در  ِذیَن ُهـْم َعِن اللَّ لغـو هم مـی شـود »َوالَّ
حقیقـت، لغو همان گونـه که بعضی از مفسـرین گفته اند 
هر گفتار و عمل اسـت که فایده قابل مالحظه ای نداشـته 

باشد.

سدید بودن کالم13 
بـه معنـای  مـاده سـد،  از  سـداد و سـدید 
اسـتقامت و محکـم بسـتن اسـت. از آداب سـخن، سـدید 
بـودن کالم اسـت، هر چه کالم با عقل و منطق و اسـتدالل 
بیشـتر همـراه باشـد، میـزان اسـتحکام آن بیشـتر باشـد، 
ثبـات و بقـاء آن بیشـتر خواهـد شـد. اصـواًل قـرآن بـه دلیل 
آنکـه سـخنش یـا با عقل هماهنـگ اسـت و یا با فطـرت، از 
اسـتحکام و اسـتقامت خاصـی برخـوردار اسـت. به همین 
َه َوُقوُلـوا َقْواًل  ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنـوا اتَّ َها الَّ یُّ

َ
خاطـر می فرماید: »َیـا أ

َسـِدیدًا«18؛ ای مؤمنان از خدا پروا داشـته باشـید و سخنی 

اسـتوار گویید.
 گفتار عالمه طباطبایی در ذیل آیه احزاب: کلمه سدید 
از ماده )سـد( اسـت که به معنای اصابت رأی و داشتن رشاد 
اسـت. بنابراین، قول سـدید عبارت اسـت از کالمی که هم 
مطابق واقع باشـد و هم لغو نباشـد. پس بر مؤمن الزم است 
که به راسـتی آنچه می گوید مطمئن باشـد و نیز گفتار خود 

را بیازماید که لغو یا مایه افسـاد نباشد.

سـخن خـود را بـه آنچـه آن را نیکـو دانی«.
همچنین آن حضرت می فرماید: »َدِع الَقوَل فیما الَتعِرُف 
ـُف«13؛ واگـذار سـخن را دربـاره آنچه  َو الِخطـاَب فیمـا َلـم ُتَکلَّ

نشناسـی و گفت وگـو را در جایـی که وظیفه آن را نـداری.
در حقیقـت، مسـلمان، نـه تنهـا حـق نـدارد آنچـه را از 
حقیقـت آن شـناختی نـدارد، بیـان کنـد، بلکـه بسـیاری 
گفتنی هـا را کـه از حقیقـت آن هـم آگاه اسـت، نبایـد در 
همـه جا بگویـد. امام علـی در فرازی دیگـر می فرماید: 
ـل ُکلَّ ما َتعَلـُم«14؛ نه فقط آنچه  »الَتُقـل مـا ال َتعَلـُم، َبـل الَتقُّ
را شـناخت نـداری، بازگـو مکن، بلکه هر چه هـم می دانی، 

گفتنی نیسـت.

فروتنی و ادب در گفتار11 
گفتـار،  در  اخالقـی  ارزش هـای  از  یکـی 
رعایـت ادب و تواضـع در گفتـار اسـت کـه بـه ویـژه دربـاره 
سـخن گفتن با والدین توصیه شـده اسـت. »َو ُقْل َلُهما َقْواًل 
َکریمـًا«15؛ منظـور از »قـول کریم« در این آیه، همان سـخن 

مؤدبانـه اسـت. تواضـع و ادب در همه جـا، در رفتار و گفتار، 
مطلوب اسـت.

اعراض از لغو در سخن گفتن12 
ـِإَنّ اْلَمْرَء 

َ
ـوا ف

ُ
ُموا ُتْعَرف علی فرمـود: »َتَکَلّ

َمْخُبـوٌء َتْحَت ِلَسـاِنِه«16؛ سـخن گویید تا شـناخته شـوید، 

همانـا آدمـی زیـر زبانش نهان اسـت.
 بعضی هـا خیـال می کننـد کـه از هـر طریـق ممکـن 
می تواننـد خـود را بـه دیگـران معرفـی کننـد، و بـه دلیـل 
همیـن عقیده ناصواب متمسـک حرف های لغـو و بیهوده 
می شـود، غافـل از آنکـه سـخن لغـو نـه تنهـا بر شـخصیت 

 امام علی
در حدیثی 
می فرماید: »به 
راستی که فزونی 
سخن بر عمل، 
زشت است، ولی 
فزونی کردار بر 
گفتار، زیبایی و 
زینت است«

“
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بلیغ و رسا بودن گفتار14 
نُفِسـِهْم َقْواًل 

َ
ُهـْم ِفـی أ »َوِعْظُهـْم َوُقـل لَّ

َبِلیغـًا«19؛ و آن هـا را انـدرز ده و بـا بیانـی رسـا نتایـج 

اعمال شـان را بـه آن هـا گوشـزد کـن.
بالغت عبارت اسـت از مطابقـت کالم با مقتضای 
َمـَنّ إذا لم  حـال و مقام. امام علـی فرمود: »ال َتَتکَلّ
َتِجـْد ِللـکالِم َموِقعًا«20؛ البته نباید هنگامـی که برای 

کالم زمینه نیسـت، سخن گفت
پی نوشت ها:

1. لقمان: 19.
2. طه:44.

3. شرح غررالحکم و دررالکلم آمدی، ج2، ص341.
4. همان، ص348.
5. همان، ص347.

6. همان.

7. همان.
8. همان، ص339.

9. همان.
10. همان، ص348.
11. همان، ص344.
12. همان، ص335.
13. همان، ص337.

14. نهج البالغه، حکمت382.
15. اسراء:23.

16. نهج البالغه، حکمت389.
17. مؤمنون:3.

18. احزاب:70.
19. نساء:63.

20. میزان الحکْم، حدیث 17964.

برادِر  نزد  اصفهان  کاسب کارهای  از  نفر  یک  روزی 
حاجی ابراهیم )وزیر فتحعلی شاه( که حاکم اصفهان 
بود، می آید و از سنگینی مالیاتی که از او مطالبه می کرده اند، 

شکایت نموده و می گوید: از پرداخت آن عاجز است.
حاکم به او می گوید: تو نیز مانند دیگران باید این مالیات را 
بپردازی و ِااّل باید از این شهر بیرون بروی. آن شخص می پرسد 
از این شهر به کجا می خواهید بروم؟ حاکم می گوید: به هر َدَرک 

سیاهی که می خواهی برو، چرا به شیراز و کاشان نمی روی؟
آن اصفهانی جواب می دهد: شیراز بروم باز حکومت با برادر 

توست و کاشان هم حکومتش به دست برادرزادۀ خود شماست.
حاکم متغیر شده می گوید: اگر دلت می خواهد برو طهران 
از دست من به پادشاه عارض شو. اصفهانی می گوید: چگونه 

عارض شوم که برادرت آنجا صدراعظم است؟
حاکم به غضب آمده می گوید: پس برو به جهّنم. اصفهانی 
مدتی  والدتان  حاجی  که  فرموده اید  فراموش  مگر  می گوید: 
خنده  جواب  این  شنیدن  از  را  حاکم  شده اند.  مرحوم  نیست 
آن  با  مالیات  مباشرین  که  می دهد  فرمان  و  می دهد  دست 
شخص طوری کنار بیایند و یک قسمت از مالیات او را از جیب 

خود بپردازند
منبع:

سر جان ملکم و دیگران، ده سفرنامه، نشر وحید، 1369، ص67.

حاضرجواِباصفهانی

حکمت و حکایت
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گفت وگو

بـه عنـوان سـؤال اول و مقدمـه صحبـت لطفـًا 
تعریـف قدرت بیان را بفرماییـد و اینکه برای یک 
معلـم، قـدرت بیان از چه نظر قابل اهمیت اسـت؟
اواًل بایـد بـه این نکته اشـاره کرد که قدرت بیان و سـخن 
گفتـن، خصیصـه ای طبیعـی و فیضـی الهـی اسـت کـه 
بـه انسـان عطـا نمـوده و حیوانـات و دیگـر موجـودات از آن 
بی نصیب هسـتند، کـه قطعًا این منظور شـما نیسـت. اما 
آنچـه مدنظر اسـت، فن قـدرت بیان و سـخنوری اسـت که 
در ایـن زمینـه باید گفت که سـخنوری یک فن اکتسـابی و 
هنری اسـت که بایـد در پی آموختـن رموز و دقایـق آن بود.
ضـرورت قدرت بیان بـرای یک معلم، نیاز به یک مقدمه 
دارد و آن هم اینکه شـخصیت و منزلتی که معلم در جامعه 
دارد، و جایگاه و منزلتی که در متون اسالمی برای معلم در 

نظـر گرفته شـده اسـت، ضرورت آموختـن این هنـر را برای 
وی دو چنـدان می کند.

هـر درسـی، بـدون توجـه بـه مـاده، موضـوع و کالس 
درس مربوطه، بر یک سـری اصـول، عوامل و عملکردهای 
روان شـناختی و تربیتـی مبتنـی اسـت و معلـم بـرای ارائـه 
تدریـس موفـق و مؤثـر، بایـد دربـاره ایـن اصـول، عوامـل و 
پدیده ها، اطالعات و تجارب عملی کافی داشـته باشـد که 
می تـوان فـن سـخنوری و قـدرت بیـان را یکـی از مهم ترین 

ایـن اصول دانسـت.
نکتـه مهـم و قابـل توجـه اینکـه در آمـوزش و پـرورش، 
روش تدریـس غالـب، روش سـخنرانی اسـت. اینکـه روش 
تدریـِس سـخنرانی تـا چـه انـدازه می توانـد دانش آمـوزان را 
خـالق و پرسـش گر بـار آورده و بـه تبـع آن نظام آموزشـی ما 

بازویتأثیرگذارتدریس
سینا سیادت

خبرنگار

گفتوگوباحجتاالسالموالمسلمینمحمدرضاسرلک،کارشناسآموزش

حجتاالسالممحمدرضاسرلکباسابقهچندینسالهخوددرعرصهتبلیغوتدریس،بهقدرتاعجازآوربیان
درانتقالمفاهیمبهصورتتخصصیوراهکاریمیپردازد.ویدرحقیقتاینمهارتراازمهارتهایکلیدی
تدریسمیداندودربیاناهمیتموضوع،بهایننکتهاشارهمیکندکه»فنبیاندرتدریس،ازضروریاتیکمعلم
است«.یکمعلمهرقدرهمدرعلمخوددانشمندباشد،تازمانیکهنتواندبامهارتهایالزمآنرابهدیگرانمنتقل
کند،درواقعکاریانجامندادهاست.نوشتارزیرحاصلگفتوگویتخصصیمابامسئولاتحادیهانجمنهای

اسالمیدانشآموزانقماست.
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خـود، قـادر بـه انتقال مناسـب مطالب نباشـد؛ بـه عنوان 
یـک معلم اثربخش در نظـر گرفته نخواهد شـد. البته این 
موضـوع هـم صـادق اسـت که بـا گذشـت زمـان و افزایش 
سـابقه تدریـس و البتـه تکرار مطالـب و در نتیجه »تسـلط 
ناخـودآگاه« معلم، کیفیت ارائه مطالـب و »بیان« او بهبود 
می یابـد. امـا بایـد به یاد داشـت که امـروزه فن بیـان را یک 
علـم قلمـداد می کننـد و در ارتبـاط بـا آن کتـب بسـیاری 
چـاپ شـده اسـت. بنابرایـن، به نظر نمی رسـد کـه صرف 
افزایش سـابقه، باعث افزایش علمی و البته عملی در حد 
ایـده آل »مهارت هـای بیانـی« معلمـان گـردد؛ زیـرا معلـم 
از ابتـدا بـا اصـول ایـن علـم آشـنا نشـده اسـت. بنابرایـن، 
ضـرورت دارد کـه معلمـان عزیز کشـورمان در پی آموختن 

ایـن فـن و مهارت باشـند.

پژوهش محور باشـد، مبحثی اسـت که خـود نیازمند بحث 
و بررسـی مفصل می باشد؛ آنچه مسـلم است، مقصود این 
نوشـتار، اشـاره به اهمیت آمـوزش »فن بیان« بـرای معلم و 
دبیر اسـت تا بتواند اشـکاالتی که به روش سـخنرانی محور 
وارد شـده را پاسـخ دهـد؛ زیـرا ایـن اشـکاالت عمومـًا بـه 
سـخنرانانی برمی گـردد کـه روش سـخنرانی و قـدرت بیان 

مناسـب را نمی داننـد.
اصلـی  نقـش  سـخنرانی،  تدریـس  روش  کـه  حـال 
را در نظـام آموزشـی مـا بـازی می کنـد؛ می بایسـت بـه 
کالس  در  معلمـان  سـخنرانی  کیفیـت  افزایـش  دنبـال 
درس بـه منظـور افزایـش میـزان دریافـت مطالـب توسـط 
دانش آمـوزان باشـیم. البتـه بـه ایـن نکته بایـد اشـاره کرد 
که اگر مدرسـی با معلومات بسـیار باال در زمینه تحصیلی 
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خداونـد در آیه 36 سـوره اسـرا می فرماینـد:»َواَل َتْقُف َما 
َلْیـَس َلـَک ِبـِه ِعْلٌم«؛ هرگـز از آنچه علم نداری سـخن مگو.

و امیـر بیـان حضـرت علـی)ع( هـم می فرماینـد:»َدِع 
الَقـوَل فیما ال َتعِرُف«1؛ ترک کن، سـخن گفتن را در چیزی 

نمی دانی. کـه 
2. تمرین

جملـه  از  مهارتـی،  هـر  یادگیـری  بـرای  دوم  مرحلـه 
مهارت هـای فـن بیـان و سـخنرانی، ایـن اسـت کـه تـا حد 
ممکـن تمریـن کنیـم و بـدون تمرین، عمـاًل هیـچ مهارتی 
کسـب نمی شـود. لذا بهتر اسـت که مـا زمانی را بـه صورت 
روزانـه در نظـر بگیریـم و تمرینـات مربوطـه را انجـام دهیم.
کسـی که می خواهد سـخنور خوبی باشـد، باید هر روز 
دربـاره یـک مطلـب، یک آیه، یـک روایـت و یا یکـی از وقایع 
روز، چندین بار در حضور دوسـتان سخن بگوید و یا صدای 
خـود را ضبـط کنـد و گـوش دهـد تـا از نقاط قـوت و ضعف 
خـود آگاه شـود؛ بایـد آنقـدر تمریـن کـرد تا مهارت سـخن 

گفتن، ملکه  شـود.
3. استفاده از روش های جذب مخاطب

و  مخاطـب  جـذب  جهـت  مختلـف  روش هـای  از 
دانش آمـوزان، بایـد در سـخنرانی اسـتفاده شـود، ماننـد:

برای داشتن مهارت قدرت بیان، فرد باید چه تمرین ها 
و مهارت هایی را مورد توجه قرار دهد؟

بهبـود فـن بیـان، کار یـک روز و یک هفته نیسـت! بلکه 
باید یک اصل مهم را مطرح کنیم؛ اینکه هر کسـی باید در 

هر شـرایطی که هسـت، بیان خـود را روز بـه روز بهتر کند.
بنابرایـن، زیـر بـه عنـوان چهـار مرحلـه مقدماتـی بایـد 
مدنظـر قرار گیـرد و در صورت نیاز، باید به صورت مبسـوط 
در چنـد جلسـه بـه مراحل آموزشـی فـن بیان و سـخنرانی 

پرداخت.
1. فن بیان، مطالعه می خواهد

هـر سـخنوری بایـد در رشـته ای کـه می خواهد سـخن 
بگویـد، مطالعه الزم را داشـته باشـد و همه جوانـب بحث را 
ببینـد و آن را خـود خوب فهمیده باشـد تـا بتواند آنگونه که 
شایسـته اسـت مطالـب را به زبـان جـاری کند؛ زیرا کسـی 
کـه مطلبـی را خـوب درک نکرده اسـت، حتـی اگر بهترین 

سـخنور باشـد هـم نمی توانـد آن را خوب بیـان نماید.
ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که شود هستی بخش

خشک ابری که بود از آب تهی

ناید از وی صفت آب دهی 

 امروزه فن بیان را 
یک علم قلمداد 
می کنند. بنابراین، 
به نظر نمی رسد 
که صرف افزایش 
سابقه، باعث 
افزایش علمی 
و البته عملی 
در حد ایده آل 
»مهارت های 
بیانی« معلمان 
گردد

“
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و یـا بدبخـت کند. اینکه بسـیاری از مطالب درسـی یادمان 
رفتـه نیز تـا حـدودی به فن بیان معلمـان مربوط می شـود.
اشـتباه برخی از معلمان در مورد فن بیان این اسـت که 
فـن بیـان در تدریـس را صحبـت کـردن به گونـه ای که همه 
دانش آمـوزان سـاکت بنشـینند و بـه حرف هـای مـا گـوش 
دهنـد، می داننـد. مـا در فـن بیـان در تدریس، قصـد داریم 
توجـه اکثریـت را بـه خودمـان جلـب کنیـم. البتـه بـه ایـن 
توجـه کنیـد کـه افـراد بـه خاطـر غرض هـای شـخصی و یا 
مـوارد دیگـر نیز ممکن اسـت به ما توجـه نکنند، همچنان 
کـه کافـران خـدا را بـا وجـود بدیهـی بـودن قبول نداشـتند 
و یـا بسـیاری از افـراد حتـی در مقابـل سـخن های خداوند 

جبهه گیـری می کننـد!
معلم وظیفه انتقال مهم ترین مفاهیم را بـه دانش آموزان 
دارد. بنابرایـن، آگاهـی و توجه به فن بیان در عرصه تدریس 
سـبب خواهـد شـد تـا معلـم، دانش آمـوز را جـذب کنـد و 
سـبب بـه وجد آمـدن دانش آمـوز و دریافت بهتـر مطالب در 
وی گـردد. لـذا بایـد به فکـر افزایش این مهـارت در معلمان 

عزیـز بود
پی نوشت:   

1. شرح غررالحکم، ج4، ص20.   

الف. روش های ایجاد انگیزه در ابتدای بحث و ادامه آن؛
ب. روش های تحریک احساس مخاطب؛

ج. روش های ارضای حس زیباگرایی در مخاطب؛
د. روش های برانگیختن اعجاب مخاطب؛

ه . عملیات اجرایی قبل از سخنرانی؛
و. مشارکت دادن مخاطب در بحث؛

۴. استفاده از جمله بندی های زیبا

 جهت افزایش اسـتفاده از جمله بندی های زیبا مطالعه 
کتاب هـای ادبـی ماننـد برخـی کتاب هـای آقـای جـواد 

محدثی پیشـنهاد می گـردد.

آیـا می تـوان بـه آمـوزش بهتـر، بـا قـدرت بیـان 
قوی تر دسـت یافـت؟ این فراینـد چگونه صورت 

می پذیـرد؟
بلـه فـن بیـان در تدریـس از ضروریـات یک معلم اسـت. 
یـک معلـم هـر چـه قـدر در علـم خـود دانشـمند باشـد، تا 
زمانـی که نتواند بـا مهارت هـای الزم آن را به دیگران منتقل 

کنـد، در واقـع کاری انجـام نداده اسـت.
فـن بیـان یـک معلـم گاهـی می توانـد سرنوشـت یـک 
دانش آمـوز را تغییـر دهد. معلم می تواند آنها را خوشـبخت 

کسی که 
می خواهد 

سخنور خوبی 
باشد، باید هر روز 

درباره یک مطلب، 
یک آیه، یک 

روایت و یا یکی از 
وقایع روز، چندین 

بار در حضور 
دوستان سخن 

بگوید

“



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | دی و بهمن661396

مقاله

مقدمه
امـروزه شـاهد بسـیاری از دانش آمـوزان هسـتیم کـه در 
معـرض خشـونت و بی توجهـی در خانـه قـرار گرفته انـد. 
انتقـاد دائمـی، تهدیـد، طـرد، تحقیـر و همین طـور فقدان 
عشـق و محبت و پرخاشـگری در خانواده های نابسامان به 
وفـور دیده می شـود. در خانواده هـای پرتنش که اختالفات 
خانوادگی و تعارض در آن ها شـایع است، خشونت عاطفی 

نسـبت بـه کـودکان مکـررًا روی می دهد. 
آن دسـته از کـودکان و نوجوانانی که پیوسـته در معرض 
موارد فوق و خشـونت و دعواهای شـدید لفظی یا جسـمی 
والدیـن قـرار می گیرنـد، احتمـال بیشـتری دارد کـه دچـار 
افسـردگی و بزهکاری شـده و در بزرگسـالی نیز با دیگران به 

زور و خشـونت متوسـل شوند. 
فرزنـدان در خانواده هـای نابسـامان، بـرای سـازگاری بـا 
شرایط خانوادگی نابه هجارشان، فشارهای عاطفی و روانی 
بسیاری را متحمل می شوند. چنانچه مشکالت و معضالت 
ایـن دانش آمـوزان، توسـط معلمـان و سـایر عوامل مدرسـه 
نادیده گرفته شـود، پیامدها و عوارض این مشکالت بیشتر 
خواهـد شـد. عالوه بـر آن، رفتارهای مخرب و ناسـالمی که 
در برخـی مـدارس انجـام می شـود، از قبیـل توقع بیـش از 
حـد، مقایسـه، تبعیض، تحقیـر و تنبیـه بدنی، اضطـراب و 

پرخاشـگرِی این دانش آموزان را افزایش می دهد و می تواند 
تقویت کننـدۀ اختالالتی نظیر بیش فعالی، ضعف تمرکز، 
شـب ادراری، کابوس های شـبانه، لکنت زبان، دروغگویی، 
شخصیت وسواسـی، شخصیت مرزی، افسـردگی و ناخن 

جویدن شـود. 
کـودکان و نوجوانانـی کـه بـا رویدادهای آسـیب زا مواجه 
می شـوند، بـا احسـاس تـرس، نگرانـی و تـرس از طـرد یـا 
فقـدان دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. هنگامـی کـه یـک 
دانش آمـوز در جریـان یـک رویـداد خشـونت بـار آسـیب 
می بینـد، بایـد یـک یـا چنـد جنبـه از تجربیـات، عواطف و 
عوارض آسـیب را بررسـی کرد. در کـودکان مقطع ابتدایی، 
ایـن نوع آسـیب می توانـد حتی خـود را به صـورت دردهای 
جسـمی مانند سـردرد، دل درد یا درد عضالت نشـان دهد. 

عالئم خطر
مجموعه ای از عالئمی که نشـان می دهند دانش آموز در 

خارج از محیط مدرسـه تحت آسیب قرار گرفته عبارتنداز:
جـای کتـک و آسـیب بدنـی، گـوش به زنگـی و تـرس، 
بی احساسـی و بهـت، رفتارهـای فوبیـک، اشـتغال ذهنی 
و عـدم تمرکـز همراه با نشـانه های اسـترس و نگرانـی، افت 
تحصیلـی، انـزوای اجتماعـی و گوشـه گیری، درماندگـی 

مدیریِتبحران
دکتر الهام درستیان 

روان شناس

بررسیشیوههایحلمشکالتخانوادگیدانشآموزاندرمدرسه
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- زمانـی کـه دانش آمـوز پـس از یـک بحـران خانوادگـی 
بـه مدرسـه آمـده اسـت، رفتـاری کـه بـا او می شـود اگـر بـر 
پایه قضاوت و سـرزنش و یا ترحم و دلسـوزی باشـد، نه تنها 
کمک کننده نیسـت، بلکه آسـیب زا اسـت. بـا او به گونه ای 
رفتـار کنید که احسـاس کنـد حمایت و درک شـده اسـت. 
- فضایی بر پایه اعتماد ایجاد کنید تا او بتواند به راحتی 
و آزادانـه بـا شـما درد دل کنـد و درباره ناکامی هـا، ترس ها و 
صدمه هایـی کـه دیـده، سـخن بگویـد. بـه حرف هایـش با 
آرامـش و همدلـی و بـه دور از جانبـداری و تعصـب گـوش 
دهید. این رفتار شـما باعث می شـود از بار سنگین هیجان 
و استرس او کاسته شود. خیلی مهم است که یادتان باشد 
متعاقبـًا به گونـه ای رفتـار نکنید کـه این اعتماد خدشـه دار 

شود.
- اگـر الزم بـود بـه او قولـی دهیـد، حتمـًا قولـی باشـد 
کـه قابـل انجـام اسـت. قول هایـی کـه اجـرا نمی شـوند، 
بی ا نگیزگـی، بدبینـی و سـلب اعتمـاد ایجـاد می کننـد.  
- از سـخن گفتـن دربـاره دلخوشـی های غیـر 
واقعی و دور از دسـترس پرهیز کنید.
- اگر پذیرش شنیدن 
حرف هـای شـما را 
نداشـت، اصرار 
نکنیـد کـه 
بـا  حتمـًا 
حـرف  او 

و انفعـال، احسـاس گنـاه، احسـاس غـم و انـدوه، بدبینـی 
دربـاره آینـده، ضربـه زدن بـه خود یـا دیگـران، طغیان های 
پرخاشـگرانه، افکار انتقام جویانـه، تغییـرات در الگوی غذا 

خـوردن و خـواب و تغییـر منش.   
تفاوت های جنسـیتی را نیز باید در نظر بگیریم. پسران 
به طور معمول، نسـبت به دختران، از صحبت درباره رویداد 
آسـیب زا خـودداری می کننـد. آن هـا معمـواًل واکنش های 
خـود را در حداقل کلمات بیان می کنند. همچنین برخی 
از پسـران بـه دلیـل نقـش حمایتی کـه احسـاس می کنند 
برعهـده آن ها اسـت، ترجیـح می دهند به آسـیب هایی که 
برایشـان پیش آمده نپردازند، بلکه نقش حمایتی شان را به 

بهترین نحـو ایفا کنند. 

معلم در مدیریت بحران
همه متخصصان راهنمایی و مشاوره معتقدند که نقش 
معلـم در راهنمایـی و مشـاوره کـودکان و نوجوانـان بسـیار 
مهم اسـت. معلمـان می توانند نقـش عمـده ای در کاهش 

ایفـا  دانش آمـوزان  بـرای  بحـران  آسـیب های 
کنند. به معلمان پیشنهاد می شود 

بـرای داشـتن رفتـار مؤثـر و 
و  کـودکان  بـا  کارآمـد 

نوجوانـان در معرض 
بحـران و آسـیب، بـه 

مـوارد ذیـل توجـه کنند:

پسران به طور 
معمول، نسبت 

به دختران، از 
صحبت درباره 
رویداد آسیب زا 

خودداری 
می کنند. 

آنها معمواًل 
واکنش های خود 

را در حداقل 
کلمات بیان 

می کنند

“
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و بـه نتیجـه نهایی دلخواه دسـت یابند. 
- او را نزد مشـاور مدرسـه نیز بفرسـتید. مشاوره می تواند 
بـه او کمـک کنـد تـا بحـران را مدیریت کـرده و رفته رفتـه، با 
توجـه به شـرایط، تصمیم های عاقالنه و مناسـب بگیرد. به 
عنـوان معلم بـا مشـاور در تعامل باشـید و این تصمیم های 

مناسـب را تشـویق و از آن هـا حمایت کنید. 
همچنین الزم اسـت مشـاور مدرسـه پس از بررسی های 
کامـل، خانـواده دانش آموز را بـه »خانواده درمانگـر« ارجاع 
دهـد. بـا توجـه بـه آسـیب ها و بحران هایـی کـه در بسـتر 
خانـواده دانش آمـوز در جریـان اسـت، حضـور در جلسـات 
خانوادگـی و اسـتفاده از کمک هـای تخصصـی مشـاوره 

خانـواده ضـروری اسـت. 
اگـر دانش آمـوز نیـاز بـه خـوردن دارو داشـت، مشـاور 

موظـف اسـت او را بـه روان پزشـک ارجـاع دهـد.  

نتیجه
در پایان الزم اسـت اشـاره شـود کـه کـودک آزاری عبارت 
اسـت از هـر گونـه فعـل یـا ترک فعلـی کـه باعـث آزار روحی 
و جسـمی و ایجـاد آثـار مانـدگار در وجود یک کودک شـود. 
از کـودکان و  ایـران طبـق مـاده 11 »الیحـه حمایـت  در 
نوجوانـان«، هـر کـس مرتکـب قتـل عمد یـا ضـرب و جرح 
عمـدی کـودک یـا نوجـوان شـود و بـه هـر علتـی قصـاص 
نشـود، عـالوه بـر پرداخت دیه طبـق مقررات، حسـب مورد 
بـه بیـش از دو سـوم حداکثر مجـازات مقـرر قانونی محکوم 
خواهـد شـد. اگـر بـه عنـوان معلـم، متوجـه کـودک آزاری 
شـدید، فورًا اقدام کنید و مددکار و روان شـناس مدرسه را در 

جریـان قـرار دهیـد تـا اقدامـات الزم انجام شـود

بزنیـد. فقـط بـه او بگوییـد در کنـارش هسـتید و هـر زمـان 
احسـاس کـرد که دوسـت دارد صحبت کند، شـما با کمال 

می دهیـد.  گـوش  میـل 
- اگـر او در موقعیت های اسـترس زا دسـت و پـای خود را 
گـم می کنـد، با صبـر و تحمـل او را به آرامـش دعوت کنید. 
- از گفتـن ایـن جملـه پرهیـز کنیـد: »بهتر اسـت گریه 

نکنـی و قـوی باشـی«.
- اگـر دانش آموز به دنبال یک بحران خانوادگی چند روز 
به مدرسـه نیاید، حضور مجدد در مدرسـه پس از این مدت 
بـرای او دشـوار خواهـد بـود. مراقب دلسـوزی های بی جا یا 
بی توجهی نسبت به شرایط او باشید. حضور او در کالس را 

خوش آمد گفته و به او بگویید که در کنارش هسـتید.  
- بـه مـرور، اسـتعدادها و توانمندی های او را شناسـایی 
و تقویـت کنیـد. بـه او کمـک کنیـد عـزت نفس و احسـاس 

ارزشـمندی را در خـود رشـد دهـد.
- طبیعی اسـت که ایـن دانش آمـوزان به افت تحصیلی 
دچـار می شـوند؛ زیـرا افـکار آزار دهنـده، تمرکـز آن هـا را 
کاهش می دهد. از آن ها انتظار بیش از حد نداشته باشید. 
سرزنش و تهدید نه تنها مؤثر نیست، بلکه مشکالت کودک 
را بیشتر می کند. همچنین توجه داشته باشید که تکالیف 
زیادی برایشـان در نظر نگیرید. به آن ها کمک کنید آرام آرام 
مشـکالت تحصیلی را پشـت سـر بگذارند. تغییـرات اندک 
آن ها در پیشـرفت تحصیلـی را مد نظر قرار دهید و تشـویق 
کنیـد. بـه آن هـا متذکـر شـوید کـه شـاهد تالش شـان در 
پیشـرفت تحصیلی هسـتید. برایشـان انگیزه ایجـاد کنید 
کـه اقدام برای پیشـرفت تحصیلی را ادامـه دهند. تغییرات 
کوچـک پـس از مدتی می توانند تحولی عظیم ایجاد کنند 

آن دسته از 
کودکان و 
نوجوانانی که 
پیوسته در 
معرض خشونت 
و دعواهای شدید 
لفظی یا جسمی 
والدین قرار 
می گیرند، احتمال 
بیشتری دارد که 
دچار افسردگی و 
بزهکاری شوند

“
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یادداشت

یک طرف معلم ها و یک طرف بچه ها.
یک دبیر بازی را شـروع می کند، دانش آموزی دریافتش 
خوب اسـت، یکی بلند می کند و آن دیگری آبشـار می زند. 
رسـم روزگار همیـن اسـت، خیلـی وقت هـا بچه هـا همـان  
چیزهایـی را که از معلم هـا و بزرگ ترها دریافـت کرده اند، به 
خودشـان برمی گردانند، گاهی درسـت می گویند و گاهی 

بـه اوت می زنند.
دانش آمـوزی بـاال می پـرد و سـرویس می زنـد، دبیـری 
بلنـد  تـور  را روی  تـوپ  دریافـت می کنـد، دبیـر دیگـری 
می کنـد و یـک نفر جـای خالی می انـدازد. خیلـی وقت ها 

بچه هـا شـروع کننـده راهی هسـتند که آخـرش را 
نمی داننـد، معلم هـا اگـر چشم های شـان 

بـاز باشـد و جای شـان معلـوم، خیلـی 
سـاده می تواننـد جـای خالـی تفکـر را 
بـه بچه هـا نشـان بدهنـد، همان جا که 
ممکن است منفذ شکست شان باشد.
آرامـی می زنـد،  دبیـری سـرویس 
دریافت کننـده جلـو می آیـد، پاسـور 
عقب تـر و نتیجـه اش توپـی اسـت 

کـه به زمیـن می نشـیند و بچه هایی کـه زمیـن می خورند. 
بعضـی وقت هـا بایـد آرام بـود، اجـازه تجربـه کـردن داد و 
گذاشـت سـر بـه هوایـی و ایده  آل گرایی و ناپختگـی را خود 
بچه هـا لمـس کننـد، شـاید یـک امتیـاز در زندگـی عقـب 

بیفتنـد، امـا آماده تـر از قبـل خودشـان را می سـازند.
بـاز هـم دبیـری سـرویس می زند، تیـز و سـریع و نزدیک 
بـه تـور، یکـی از بچه هـا دریافـت می کنـد و بـرای پاسـور 
می فرستد و پاسور در غفلت دبیرها و انتظارشان برای پاس 

دادن تـوپ، خـودش تـوپ را پشـت تـور می خوابانـد.
بـه تکـرار و  گاهـی وقت هـا هـم  دبیرهـا حواس شـان 
عادت هـای روزمـره پـرت شـده و الزم اسـت بـا تلنگـر 
شـاگردی یاد تغییر زمانه بیفتند و حواس شـان 

را بیشـتر بـه بـازی زندگـی جمـع کنند.
همیـن  زندگـی  وقت هـا  خیلـی 
بیـن معلم هـا و  و برگشـتی  اسـت، رفـت 
دانش آموزهـا، یـک تـالش همه جانبه، یک 
رشـد هم سـو، یک عرق ریزان پـر لذت، 

یـک بـرد همگانـی

شایدوالیبال
هماندرسزندگیاست

رضا جوان آراسته
معلم و طلبۀ حوزۀ علمیۀ قم



کتاب شناسی

»معلمـی شـغل آبا و اجدادی ماسـت، تـو خانواده مـا ارثیه. 
مـن هـم به تبعیت از این سـنت، معلم شـدم. البته به تعبیر 
دقیق تـر: دبیـر؛ دبیـر دبیرسـتان، با مـدرک فوق لیسـانس 
جامعه شناسـی، دبیر علوم اجتماعی بـودم و اوضاع بر وفق 
مـراد بـود. برگـزاری مسـابقات الگوهـای برتر تدریـس، این 
فرصـت رو بـرام فراهـم کـرد که خـودم رو بسـنجم. با شـور و 
مطالعه بسـیار وارد گود شده و تو شهرستان و اسـتان اول، و 
به عنوان نماینده استان کردستان راهی مسابقات کشوری 
الگوهای برتر تدریس بر مبنای ICT  شـده و جزء منتخبان 
)رتبه اول( قرار گرفتم و به تمام اونچه می خواسـتم رسـیدم. 
بلـه، من امیر مهاجـری حاال به عنوان یه حرفـه ای به خودم 
و شـغلم نـگاه می کـردم. ولـی وقتـی برگشـتم، در کمـال 
نابـاوری دیدم نفـر اول روش تدریس علوم اجتماعی مقطع 
متوسـطه کشـور رو فرسـتادن کـه آمادگـی دفاعـی تدریس 
کنـه. بـا این توجیـه که »امسـال بـرات درس نمونده، سـال 
آینـده جبـران می کنیم«! نتیجه جبـران اینکـه اآلن تبدیل 

ره آورد

دوستداریددرکدامیکازموقعیتهایزیرباشید:
معلمدوچرخهسوار تلوزیون؟یک در روحانی معلم یک
با درروستاهایفرانسه؟یامعلِمیکدانشآموزناشنوا
چندان نه جامعهشناسی معلم یک یا روحی؟ اختالالت

ساده؟ویاشایدانتخابشماتمامگزینههاست؟
قرار رادرموقعیتهایمختلف اینشماره،شما رهآورد
میدهدویاریمیکندتابهترینعملکردهارادرسختترین

شرایطتدریسوتربیت،ببینیدوبشناسید.

معلم
جامعهشناسی؛

سوتبزن!
زهرا حجتی فر 

معلم و دبیر سرویس ره آورد
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شـدم به مربـی تربیت بدنی مقطـع ابتدایی!«
متن باال بخشی از مقدمه کتاب »معلم جامعه شناسی؛ 
سـوت بـزن!« بـه قلـم امیر مهاجـری اسـت. ایـن مجموعه 
حاصل پنج سـال کار ایشـان به عنوان مربـی ورزش مقطع 
ابتدایـی با کودکان اسـت و به اندازه ای جذابیت داشـت که 
دسـت بـه جمـع آوری خاطراتـش، آن هم به صـورت مصور 
زده اسـت. البتـه عکـس چهـره بچه ها بـه دالیـل حقوقی و 
مالحظات نویسنده، قابل تشخیص نیست. اما همین نیز 
به تأثیرگـذاری کتاب افزوده؛ زیرا تمـام خاطرات این کتاب، 
واقعی اسـت. ضمن اینکه تجربه تدریس همیشه می تواند 
تجربـه ای متفاوت باشـد، به خصوص که نسـل های جدید، 
دنیاهـای تـازه ای را زندگـی می کننـد کـه ممکـن اسـت از 
دیـد یـک معلم تـازه کار بـه نظر عجیب برسـد. تـالش برای 
برقـراری ارتباط با این نسـل و فهم دنیای عجیـب و در عین 
حـال دوست داشتنی شـان، تالشـی اسـت کـه می توانـد از 

هر انسـانی یک معلم موفق بسـازد. 
نویسـنده در این کتـاب به خوبی بـه بازگویی خاطراتش 
پرداخته اسـت و به شـیرینی صحنه ها یا وقایعی که در این 
مدرسه ابتدایی روی داده و در آنها نقش داشته یا شاهدشان 
بـوده را شـرح می دهد. در حقیقت، خاطره نویسـی یکی از 
عام ترین و صمیمانه ترین راه ها برای انتقال حس به وسـیلۀ 
نوشـتن اسـت و مشـخص اسـت کـه نویسـنده اواًل مفهـوم 
خاطـره را بـه عنـوان یـک نوشـتۀ مسـتقل و بـا هویـت کـه 
ویژگی های مخصوصی دارد، فهمیده اسـت؛ ثانیًا به اصول 
و قواعد خاطره گویی و خاطره نویسـی آگاهی و تسلط پیدا 
کـرده اسـت. بـرای آشـنایی بهتـر بـا فضـای کتاب یکـی از 

خاطـرات آن را بـا هـم می خوانیم:

 دوقلوها
»داستان تکراری نیاوردن لباس ورزشی

- چرا لباس ورزشی نیاوردی؟
سمت چپی: آقا ما رفته بودیم کرمانشاه، دیر برگشتیم. 

مامانم لباسم رو نشسته بود.
- تو چرا لباس ورزشی نیاوردی؟

آقـا مـا رفتـه بودیـم کرمانشـاه، دیـر  سـمت راسـتی: 
بـود. نشسـته  رو  لباسـم  مامانـم  برگشـتیم. 

گفتم: خب حاال نمی خواد حرف اونو تکرار کنی!
یکی از بچه ها گفت: آقا! اونا دوقلو هستن. 

خوب که نگاه کردم فهمیدم بد سوتی ای دادم!« 
از ایـن قبیـل خاطـرات کـه دسـت کـودک درونمـان را 
می گیرد و به جهان پاکی ها و راسـتی ها می کشـاند، در این 
کتاب بسـیار اسـت؛ جهانی کـه هرچنـد در آن تفاوت های 
فـردی، نیازهـا و خواسـته های متفـاوت، عوامـل ژنتیکـی، 
محیـط و هـزاران هـزار عامل دیگر پـرورش فکـری کودکان 
را از هـم متمایـز می کنـد، ولـی مشـترکات بسـیار آن مانند 
عالقـه زیـاد کـودکان به یادگیـری، اعتمـاد و الگوپذیـری از 
والدین و معلم، عدم توجه به اختالفات سیاسی، مذهبی و 
نژادی در تعامالت اجتماعی و حتی دوسـت یابی، صداقت 
و رک گویـی آنهـا، جهان شـان را خواسـتنی و سـازنده کـرده 

است

تالش برای 
برقراری ارتباط با 

این نسل و فهم 
دنیای عجیب و در 
عین حال دوست  

داشتنی شان، 
تالشی است که 

می تواند از هر 
انسانی یک معلم 

موفق بسازد

“



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | دی و بهمن721396

روابط معلم و دانش آموز؛
کتابی برای پدران، مادران، آموزگاران

نویسنده:هایمگینات/ترجمۀسیاوشسرتیپی
ناشر:نشرعلم

قیمت:24500تومان
در ایـن کتـاب برخوردهـای بیـن معلـم و دانش آمـوزان در 
قالب سناریوهای کوتاه نوشته شده و در اغلب آنها قضاوت 
بـه عهـده خواننـده اسـت. در ایـن کتـاب، دربـاره موضـوع 
تعلیـم و تربیت صحیح در مـدارس و چگونگـی روابط میان 
معلـم، دانش آمـوز و والدیـن بحـث شـده اسـت. هـدف از 
تدویـن کتـاب حاضـر، آمـوزش شـیوه های گوناگـون و بـه 
دور از تنـش در برخـورد با مسـائل روانی و مشـکالت روزمره 
موجـود در مدرسـه و بین معلـم و دانش آموز اسـت. نگارنده 
در ایـن اثـر می کوشـد بـا اسـتفاده از طنـز و شـوخ طبعی، 
ظرافت، حکایت و داستان، گفت وگو و اصول روان شناسی، 
شـیوه های صحیح به کارگیری اصول رفتاری بـا دانش آموز 
را بـه معلـم القـا کـرده و وی را در برطـرف کـردن بسـیاری از 
دشـواری های موجـود در روابـط و موقعیت  هـای کالسـی و 

تربیـت صحیح شـاگردان یـاری نماید.

نیم قرن تدریس و تبلیغ حجت االسالم قرائتی
نویسنده:حجتاالسالمحسینصنعتپور
ناشر:مرکزفرهنگیدرسهاییازقرآن

قیمت:7000تومان
شـامل  کـه  اسـت  کلـی  فصـل  پنـج  دارای  کتـاب  ایـن 
ویژگی هـای فـردی، شـیوه ها و مهارت هـا، محتـوا و سـایر 
و  راهکارهـا  کتـاب  ایـن  در  نویسـنده  و  می شـود  نـکات 
روش هـای تبلیـغ و تدریـس جـذاب را مـورد بررسـی قـرار 
داده اسـت. از توانمندی هـای قابـل توجـه حجت االسـالم 
قرائتـی، داشـتن قـدرت فوق العـاده در تمثیل اسـت که در 
عمـوم مباحـث از مثل هـای زیبایی اسـتفاده می نمایـد و با 
این روش، مسـائل پیچیده را آسـان می کند. ایشـان در این 
بـاره می گویـد: خداوند، قدرت تمثیل را بـه من داده، یعنی 
شـاید چندهـزار َمَثـل را خدا همین طـور به ذهنـم انداخته 
و خلـق کـردم و از احـدی هـم نشـنیده ام. توصیه ایشـان به 
همه مبلغان و معلمان این اسـت که اگر خودشـان تولیدی 
ندارنـد، از تولیـدات دیگران اسـتفاده نماینـد. در این کتاب 
بـا ایـن شـیوه تدریـس و سـایر تجربیـات گران بهای ایشـان 

بیشـتر آشنا می شـویم.

بخوانید
معصومه سعادت

کتابدار و کارشناس امور فرهنگی

معرفی کتاب
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دختران علیه دختران
نویسنده:مصطفیخرامان

ناشر:افق
قیمت:4000تومان

نویسـنده در ایـن رمـان، یـک اتفـاق سـاده را از سـه منظـر 
روایـت می کند که همین شـیوه متفاوت در نوشـتار کتاب، 
بـر جذابیـت آن افـزوده اسـت. رویا در مقـام قهرمـان و راوی 
داسـتان، دختـر آتش پـاره  و ضدپسـری اسـت کـه بـه قـول 
مـادرش، انـدازه صـد تـا پسـر آتـش می سـوزاند. رویـا کـه 
فوتبالیسـت و هـوادار فوتبالـی خوبـی هم هسـت، یک تنه 
قصـد کـرده روی پسـرهای محلـه جدیِدشـان را کـم کنـد و 
نشـان بدهـد دخترهـا چیـزی از پسـرها کـم ندارنـد. در هر 
کـدام از فصل هـای کتـاب کـه بـا نام هـای »زشـت«، »بـد« 
و »خـوب« نام گـذاری شـده اند، یـک اتفـاق بـا سـه برخورد 
متفـاوت رویـا روایـت می شـود و در واقـع نشـان می دهـد 
هـر رفتـاری در کودکـی یـا نوجوانـی می توانـد چه اثـری در 
بزرگ سـالی داشـته باشـد. رمان »دختران علیه دختـران«، 
در صـدودوازده صفحـه بـرای مخاطـب نوجـوان بـه چـاپ 

است رسـیده 

باغ خرمالو
نویسنده:هادیحکیمیان
ناشر:شهرستانادب
قیمت:14000تومان

کتاب هـای بسـیاری در قالـب تاریـخ معاصر منتشـر شـده 
اسـت کـه بـه دلیـل فضـای خشـکی کـه دارنـد، زیاد بـرای 
نوجوانـان جذاب نیسـتند و بـرای انتقال اطالعـات به آنها، 
محمـل مناسـب تری الزم اسـت. یکـی از ایـن محمل هـا 
می توانـد رمان هایـی باشـد که مخصوص نوجوانان نوشـته 

شـده و در بسـتر تاریـخ اتفـاق می افتنـد.
»بـاغ خرمالـو« یکـی از ایـن کتاب هـا اسـت کـه در گونه 
ادبـی رمـان و خـاص نوجوانـان و در فضـای شـهریور سـال 
1320 نوشـته شـده اسـت. ایـن رمـان، روایت گر اسـتعفا و 
تبعیـد رضاشـاه پهلوی بـه خارج از کشـور اسـت، زمانی که 
کشـور در اشـغال متفقیـن قـرار دارد. در آن هنـگام، پهلوی 
دوم با خانواده سـلطنتی به شـهرهای ایران از جمله تهران، 
اصفهان، یزد و بندرعباس سـفر می کند و در این سـفر چند 

نوجـوان با آنـان دیـدار می کنند.

معرفیکنید
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اندیشـمندان عرصه هـای  کـه  پرسشـی  معلـم کیسـت؟ 
مختلـف در پـی پاسـخ آنند. مفهومی کـه گاه تـا پیامبری و 
مـادری بـاال می رود و گاه تـا آموزنده یک نکته پایین می آید. 
پاسـخ ایـن سـؤال اگـر چـه بسـیار بـا اهمیـت اسـت، امـا 
سـال ها است که در بسـیاری از محافل فرهنگی و آموزشی 
بحـث بر سـر کیفیت معلمی اسـت! چگونـه معلم بـودن از 
یـک آموزنـده تا مادر و معلم مفهومی متغیر و سـیال اسـت. 
همیـن موضوع محور بسـیاری از رمان ها و قطعـات ادبی و 
فیلمنامه های سینمایی است. سینمای ایران اما در هشت 
دهـه از فعالیت های خود، معلم های زیـادی را در خود جای 
نداده است. شخصیت های بسـیاری از صنوف مختلف در 
سـینمای ایـران مانـدگار شـده اند، امـا معلم هـای مانـدگار 

سـینمای ایران اندک شـمارند.
پـوران درخشـنده امـا در ایـن میـان در فیلـم »پرنـده 
شـخصیت  پرداخـِت  بـه  موفـق  خوشـبختی«،  کوچـک 
معلـم در کیفیت آرمانی خود گشـته اسـت. درخشـنده که 
دغدغه هـای اجتماعـی اش در قریب بـه چهار دهه فعالیت 
سـینمایی، منجر به خلق آثار و شخصیت ماندگاری گشته 
اسـت، در ایـن فیلـم بـه داسـتان دختربچـه کـر و الل یـا 
کم شـنوایی می پردازد که به علت مشـاهده مرگ مادر خود 
در خردسـالی، دچار مشـکالت ذهنی شـدیدی می شـود.

فیلـم که در سـال 1366 و در سـینمای زمخـت و مردانه 
دهه شـصت، بـه زندگی پر از رنج و محنِت عطیه سـهرابیان 
می پردازد، داسـتان زندگی دخترک را به مدرسـه مخصوص 
ناشـنوایان می کشـاند. عطیه در مدرسـه روزهای سختی را 
می گذرانـد و دائـم در چالـش بـا سـه ضلعـِی خـود، معلـم و 
همکالسـی ها اسـت. جایی که نظام آموزشی غیر منعطف 
آن سـال ها، فضایـی بـرای بازگشـت عطیه به جامعـه فراهم 
نمی کنـد و دیالـوگ بـه یادماندنی زنده یاد جمیله شـیخی، 

نمایی کامل از نگاه سیسـتم آموزشـی به عطیه اسـت:
»یک مدرسـه بـرای ادامه کارش احتیاج به آرامـش داره، 
عناصـری مثـل اون سـهرابی شـرور و تنبـل بـرای آرامـش 
مدرسـه حکـم یـک میکـروب رو دارنـد و وظیفـه یـک ناظـم 

سـرکوب این کارهاسـت«.
و  شـیمی درمانی  قرص هـای  بـا  عطیـه  سـرکوب  در 
آرام بخش، عطیه روز به روز بیشتر از قبل دچار واکنش های 
عصبـی بـا محیـط پیرامون خویـش می شـود و حتـی برای 
خودکشـی و شـاید زنده کردن صحنه ای که در لحظه مرگ 
مادر دیده اسـت، به پشـت بام مدرسـه مـی رود؛ در حالی که 
نظـام آموزشـی مدرسـه در عجز کامل، چشـم انتظـار رفوزه 
شـدن مجـدد عطیـه بـرای رهایـی از دسـت وی اسـت و در 
روزهایـی کـه بـه سـمت یـک اسـکیزوفرنی کامـل در حـال 

معلمسفیداست؛مثلبرف!
عارف امیری

پژوهشگر سینما

نگاهیبهفیلمپرندۀکوچکخوشبختی،اثرپوراندرخشنده

فیلم  شناسی

من از دوران 
کودکی از نزدیک 
در کنار یک معلم 
بودم و وقتی هم 
که خانم روستا 
در فیلم نقش 
معلم را بازی کرد، 
احساس کردم 
که ایشان نقش را 
به گونه ای بدون 
تاریخ مصرف بازی 
می کنند

“
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پـوران  فیلـم  دومیـن  خوشـبختی،  کوچـک  پرنـده 
درخشـنده از جملـه پر افتخارترین فیلم های این فیلم سـاز 
محسوب می شود، به طوری که توانسـت در جشنواره های 

داخلـی و خارجـی، جوایـز مختلفـی را دریافـت کنـد:
- برنـده جایزه ویژه هیئت داوران ششـمین دوره جشـنواره 

فیلـم فجر در سـال 1366؛
- سـیمرغ بلورین بهترین تدوین ششـمین دوره جشـنواره 

فیلم فجـر در سـال 1366؛
دوره  ششـمین  کارگردانـی  بهتریـن  بلوریـن  سـیمرغ   -

سـال 1366؛ در  فجـر  فیلـم  جشـنواره 
- برنده لوح زرین بهترین فیلم از ششـمین دوره جشـنواره 

فیلم فجر در سـال 1366؛
- برنـده دیپلم افتخار بهتریـن کارگردانی از ششـمین دوره 

جشـنواره فیلم فجـر در سـال 1366؛
سـومین  از  افتخـار  دیپلـم  برنـده   -

جشنواره فیلم زنان از آرژانتین؛
- برنـده مشـعل طالیـی از 

فیلـم  جشـنواره  دومیـن 
کـره  در  غیرمتعهدهـا 

شـمالی.

حرکـت اسـت و سـنبل های مـرگ در وی در حـال ازدیـاد 
هسـتند، بر حسـب اتفـاق در مدرسـه بـا معلـِم تـازه واردی 
برخـورد می کنـد کـه کنش هـا و واکنش هـای ایـن دو بـا 

یکدیگـر موضـوع فیلـم را در ادامـه تشـکیل می دهـد.
به یادماندنی تریـن  از  یکـی  در  روسـتا،  همـا  زنده یـاد 
نقش هـای خـود، در ایـن فیلـم و در کشـاکش تـالش برای 
ارتبـاط بـا عطیـه، کیفیـت معلـم – مـادری را از خـود ارائـه 

می دهـد کـه بـه بیـان پـوران درخشـنده: 
»مـن از دوران کودکـی از نزدیک در کنار یک معلم بودم و 
وقتـی هم که خانم روسـتا در فیلم نقش معلم را بـازی کرد، 
احسـاس کـردم که ایشـان نقـش را به گونـه ای بـدون تاریخ 
مصـرف بـازی می کنند که هـر زمان بـه فیلم رجوع شـود، 

احسـاس می کنیم بایـد یک معلم این گونه باشـد«.
کشـمکش های عطیـه بـا خانـوم شـفیق در ایـن فیلم، 
تـا حدودی شـبیه فیلـم معجزه گر اثـر آرتور پـن بود، کـه در 
مقیاس سـینمای ایران، تجربـه تازه ای به حسـاب می آمد. 
درخشـنده در بـازی گرفتـن از نابازیگـر فیلـم، کـه واقعـًا 
دختـری کـر و الل بود، توانمنـدی زیادی از خود نشـان داد 
و در نتیجـه بـازی ایـن دختر، بـه یکی از بهتریـن بازی های 

نابازیگـران در تاریـخ سـینمای ایران بدل شـد. 
در ایـن فیلـم، بازیگران به جـای خود صحبت می کنند 
و در شـرایطی کـه اغلـب فیلم هـای آن دوران دوبلـه بـود، 
صدای اصلی بازیگران طراوتی به این فیلم بخشـیده است 
و تماشـای آن را بـرای مخاطـب امروزی نیز دلچسـب کرده 

است.
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وقایـع  عمـق  در  خوشـبختی،  کوچـک  پرنـده 
داسـتان، بـرای معلـم مرزهـا را می شـکند تـا معنـای 
کمال گرایـی از او را ارائـه دهـد، بهانه هـای رسـیدن بـه 
چنیـن کمالـی هر چند تلخ، امـا بدیهی اند. تـا زمانی 
کـه رنـج و درد در جـان و زندگـی و سرنوشـت انسـان 
اسـت، معلـم می توانـد بـا تعریفـی کمال گـرا، مـادر و 

پیامبـر و پزشـکی توأمـان باشـد

مجموعـه تلویزیونـی »معلـم Linstit« کـه بـا عنـوان »معلم 
مدرسـه« نیـز شـناخته می شـود، محصـول مشـترکی از 
تلویزیون فرانسـه و شـبکه 2 تلویزیون سـوییس اسـت که با 
هشـت کارگـردان، 14 فیلمنامه نویـس و یک بازیگـر ثابت، 
داسـتان تالش هـای معلمی بـه نام ویکتـور لـوواک را روایت 

می کنـد.
ویکتـور که با پشـتوانه سـال ها قضاوت، اکنـون در نقش 
معلمـی سـیار و آمـوزگاری جانشـین ظاهـر شـده اسـت، 
شـخصیتی اسـت کـه هربـار بـه دورافتاده ترین روسـتاهای 
فرانسه می رود و الجرم به علت فرصت کوتاهش، به سرعت 
با دانش آموزان ارتباط برقرار می کند. او که با موتورسـیکلت 
خود به سراسـر فرانسـه سفر می کند، سـعی دارد در سفرها 
و اقامت هایـش بـا نزدیک شـدن به دانش آموزان و شـناخت 
زوایای پیچیده و سـاده آنها، هر یک را به طریقی به مطالعه 

و انتخـاب زاویه هـای جدیـِد نگاه به زندگـی ترغیب کند.
سـریال »معلـم« در 9 فصـل، شـامل 46 قسـمت 90 
دقیقه ای ساخته شده است که هر کارگردان به طور متوسط 
ساخت دو اپیزود را برعهده داشته است؛ البته در بین افرادی 
که سـاخت این سـریال را برعهده داشـته اند، پیـر گریمبال را 
می تـوان مغز متفکر این مجموعه دانسـت. گریمبـال عالوه 
بـر کارگردانـی، از تهیه کننـدگان پرسـابقه تلویزیـون فرانسـه 

معلِمدوچرخهسوار
ناهید مقیمی 

معلم

نگاهیبهمجموعۀتلوزیونی»معلم«

پوستر فیلم پرندۀ 
کوچک خوشبختی

فیلم  شناسی
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جملـه موفق تریـن آثـار تلویزیونی دانسـته اند که بـه نمایش 
و موشـکافی معضـالت کـودکان و روش هـای غلبـه بـر ایـن 
دشـواری ها می پردازد و مبنای هر داسـتان تشـریح گره های 
آموزشی در نظام آموزش و پرورش فرانسه است. در کنار همه 
این نکات، مجموعه »معلـم« به دنبال ارائه راهکارهـای تازه و 
روش هـای نویـن تدریـس در نظام سـنتی آمـوزش و پـرورش 

کشـورهای اروپایـی )به ویـژه فرانسـوی زبـان( نیز می گـردد. 
گذر از سیسـتم سـنتی آموزش و ورود به دنیای مـدرن با ارائه 
شـیوه های جدیـد تدریس، از نکته هـای جذاب این سـریال 
اسـت. ضمن آنکه در کنار همه این موارد و پیام های تربیتی 
و اخالقـی، بار دراماتیک و جذابیت های داسـتانی نیز حفظ 

می شـود که تماشـاگر را بـه ادامه ماجرا ترغیـب می نماید

نیـز بـوده و سـریال مشـهور و محبـوب »نـاوارو« از جملـه آثـار 
موفـق او در مقـام تهیه کننـده تلویزیون اسـت. امـا، کوهن و 
جیـن سـاگولز، هـر کـدام 4 اپیـزود را کارگردانـی کرده اند که 
بیشـترین آمار در بین دیگران محسـوب می شود. همچنین 
14 فیلمنامه نویـس، متن هـای سـریال »معلـم« را نـگارش 
کرده اند و دیدیه کوهن، نویسنده پرسابقه تلویزیون، نگارش 
بخش عمده ای از مجموعه »معلم« را برعهده داشته و بعضی 
از قسـمت ها را نیـز کارگردانـی کرده اسـت. خـود ژرارد کلین 
کـه به عنـوان بازیگـر اصلـی در سـریال ایفـای نقش می کند 
نیـز، نـگارش و کارگردانـی دو اپیـزود را طی سـال های 2002 
تـا 2004 برعهـده داشـته اسـت. ژرارد کلیـن کـه از بازیگران 
مشهور فرانسوی است، به خاطر سریال معلم، جایزه سزار را 
گرفت؛ چراکه این سریال از نظر منتقدان، یک سریال بسیار 

آموزنده محسـوب می شـد.
بـا ایـن حـال، نقدهایـی هـم به ایـن سـریال وارد اسـت؛ 
بـرای مثـال برخـی منتقـدان بـر ایـن عقیده اند که سـریال 
معلـم پـر از کلیشـه اسـت و تمـام اجـزای قصه هـا در جهت 
اثبـات ایـن اعتقـاد اسـت کـه خوبـی، خوبـی مـی آورد. در 
ایـن سـریال همچنیـن شـخصیت ویکتـور نـواک )بـا بازی 
ژرارد کلین( به شـدت دسـت نیافتنی اسـت؛ او همواره سـر 
بزنگاه در مشـکالت با موتورسیکلتش در قالب یک شوالیه 
از راه می رسـد و بیننده مطمئن اسـت کـه تمام گرفتاری ها 
توسـط او حـل خواهـد شـد. در واقـع همـه قسـمت های 
مجموعه از الگوی روایی مشابهی استفاده می کنند. عاقله 
مـردی کـه بـا ورود بـه روسـتاهای گوناگون، نقـش منجی و 
پـدر معنوی شـاگردان خود را می یابد، مشکالتشـان را حل 

می کنـد و از آنجـا مـی رود.
امـا بـه طور کلـی، منتقدان فرانسـوی ایـن مجموعـه را از 

پوستر مجموعه 
Linstit تلویزیونی معلم
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معرفی نرم  افزار

 ابزارPush button، ابزاری برای ساخت دکمه ها و 
کلیدها

 پـوش باتن هـا، همـان کلیدهـا و دکمه هـای نرم افـزار ما 
هسـتند که با انتخاب و کشـیدن آنهـا روی صفحه طراحی 
نرم افـزار، می توانیـم کلیـد مـورد نظـر را بسـازیم و بـرای آن 
کلیـد، عنوان هایـی مثـل درس، امتحـان، صفحـه بعدی، 

صفحه اصلـی، برگشـت و... انتخـاب کنیم. 

 Picture / graphic fileابزار
 بعـد از انتخـاب ایـن ابزار، به وسـیله مـوس آن را بـر روی 
صفحـه بـه انـدازه دلخـواه تنظیـم می کنیـم و تصویـر مورد 
نظرمان را انتخاب و باز می کنیم تا عکس وارد صفحه شود. 
در ضمـن می تـوان با کلیـک بر روی تصویـر، وارد تنظیمات 

عکس شـده و مجددًا کشـش و انـدازه آن را تغییـر داد. 

بهسویکالسهوشمند
نگاهیبهنرمافزارAM-Notebookومعرفیاجمالیابزارهایپرکاربردآن

گذشته از آموزشیضروریتر نرمافزارهای به معلمان ودسترسی آموزش مدارس، باهوشمندسازی امروزه
است.عالوهبراین،ساالنهمسابقاتینیزدرسطحمعلمانکشورباعنوان»تولیدمحتوایالکترونیکی«،باهدف
جذابسازیدروسبهوسیلهنرمافزارهایآموزشیوتشویقدبیرانودانشآموزانبهاستفادهازابزارهایبهروز
برایآموزشویادگیریبهتربرگزارمیگردد.دراینمیان،نرمافزارAM-Notebook،نرمافزاریکاربردیوسازگار
بافونتفارسیمیباشدکهبرایساختنرمافزارهایدرسی،بسیارسادهومناسباست.دراینشماره،بهطور

مختصربهمعرفیابزارهایپرکاربردایننرمافزارمیپردازیم.

طاهره ناصح
معلم
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text entry ابزار متن قابل تغییر یا
 ایـن ابزار بیشـتر بـرای مواردی اسـتفاده می شـود که ما 
قصـد طراحی یـک نرم افـزار تعاملـی را داریم و در قسـمتی 
از آن می خواهیـم دانش آمـوز یـا کاربـر، نظر خود و یا پاسـخ 

سـؤالی را تایپ کند.

media player ابزار مولتی مدیا پلیر
 همان طـور کـه از اسـم این بخش مشـخص اسـت، این 
ابـزار بـرای پخش صوت یا فیلم مورد اسـتفاده قرار می گیرد 

که سـایز این ابـزار را هـم می توانیم تغییر دهیم. 

 Simple textابزار متن معمولی یا 
 ایـن ابـزار را نیـز پس از انتخاب به وسـیله مـوس، بر روی 
صفحـه بـه انـدازه دلخـواه تنظیـم می کنیـم، سـپس یـک 
صفحـه متنـی بـرای مـا بـاز می شـود کـه می توانیـم متـن 
دلخواه مـان را در آن تایـپ کـرده و یـا چینـش آن را تغییـر 
دهیـم. امـا پـس از تأییـد، این متن غیـر قابل تغییر اسـت.

timer ابزار 
 بـا انتخاب و کشـیدن ابـزار تایمر، صفحه تنظیمـات آن 
بـاز می شـود. زمان هـای اختصـاص یافتـه توسـط تایمر بر 
حسـب میلی ثانیـه اسـت. بـه وسـیله ایـن ابـزار، می توانیم 
بـرای نمایـش عکـس یـا متن هـای نرم افـزار، مـدت زمـان 

دلخواه مـان را اختصـاص دهیـم.
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 کاربرد نوار ابزار سمت راست 
 برای تغییر فونت، کادر و رنگ زمینه کادرها، از ابزارهای 
»fill، line، font« نوار ابزار سـمت راست می توانیم استفاده 

نماییم.

ایـن نرم افـزار بـا داشـتن رابـط کاربـری سـاده و جـذاب، بـه 
عـالوۀ تقویـم کامـل و دسترسـی ها و منوهـای کاربـردی، 
می تواند دسـتیاری مناسـب برای مدیریت انـواع اطالعات 

شـخصی شـما باشد

 flash movieابزار
 در حقیقـت ایـن ابـزار فایل هـای فلـش را بـرای مـا وارد 
نرم افـزار خواهـد کـرد و می توانیـم بـا نرم افزارهایـی ماننـد 

»ِتمـا« ایـن فلش هـا را طراحـی کنیـم. 

 animated Gifابزار 
 از ایـن ابـزار بـرای وارد کـردن فایل هـای عکـس متحرک 
بـا فرمت گیف، جهت زیباسـازی یا آمـوزش تصویری کوتاه 

اسـتفاده می شود.






